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การฝกสมาธิดวยวิธีเจริญสติปฏฐาน 4 เปนหลักธรรมอันลึกซึ้งและมีอยูแตใน
พระพุทธศาสนาเทานั้น สติปฏฐาน 4 มีอยูพรอมแลวที่กายที่ใจของเราทุกๆ คน ทั้งเปน
ของดีเลิศ ผูใดตั้งใจแลเลื่อมใสปฏิบัติตาม โดยความไมประมาท เต็มความสามารถของ
ตนแลว พระพุทธเจาไดทรงพยากรณไววาอยางชา 7 ป อยางเร็ว 7 วัน อยางสูงไดสําเร็จ
เปนพระอรหันต อยางต่ําจะไดเปนพระอนาคามี เปนตน 

พระพุทธองคเมื่อทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิาอยูหกป ไดทรงนําเอาหลักวิชาที่ไดศึกษามา
ทดสอบหาความจริง ก็ไมเปนผล มีแตจะทําใหฟุงสายไปมาไมสงบ จึงทําใหพระองคไม
อาจตรัสรูสัจธรรมได เมื่อพระองคทรงยอนมาดําเนินตามแนว ฌาน-สมาธิ ที่พระองคเคย
ไดเมื่อสมัยยังทรงพระเยาว ซึ่งไมมีใครสอนให แลวจิตของพระองคก็สามารถเขาถึงองค
ฌาน ไดสําเร็จพระโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูดวยพระองคเอง 

นี่แสดงวาเรื่อง ฌาน-สมาธิมัคคปฏิบัติ เปนเครื่องกําจัด ชําระกิเลสอารมณ เครื่องเศรา
หมองออกจากจิต จิตจึงบริสุทธิ์ ความรูอันนี้จึงเปนไปเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์แลวก็ได
ธรรมอันบรสิุทธิ์ของจริงของแทขึ้นมา ดังคติธรรมที่วา "ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจ
เปนใหญ และสําเร็จไดดวยใจ" 

แปลเปนแบบไทยๆ หมายความวา ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจ รูเฉพาะใจของตน (ปจจัต
ตัง) ฉะนั้น ใจจึงประเสริฐกวาทุกสิ่ง เพราะใจเปนผูใหสําเร็จกิจทุกกรณี 

ฉะนั้น พระองคจึงไดทรงนําเอาแนวปฏิบัติที่พระองคไดทรงดําเนินมาแลวนั้น มาสอน
ใหพุทธบริษัทปฏิบัติตาม กายกับใจเปนของอาศัยกันอยู เมื่อจะกระทําความดีหรือความ
ชั่วจึงตองอาศัยซึ่งกันและกัน การที่จะฝกฝนชําระสะสางก็ตองทําไปพรอมๆ กัน ตอง
อาศัยศีลเปนเครื่องชําระซักฟอก ศีลที่จะมีสมรรถภาพสามารถฟอกกายใหสะอาดได ก็



ตองอาศัยใจมีเจตนางดเวันในการทําความผิด ดวยมีความรูสึกเกิดความละอายเกรงกลัว
ตอบาป 

มนุษยเราเกิดมาดวยอํานาจบุญบาป ตกแตงใหมาเกิด เมื่อเกิดมาแลวปจจัยนิสัยเดิมมัน
ตามมาครา ตามอํานาจนิสัยเดิม แลวใจของเราก็ชอบเสียดวยเพราะวาติดในความเคยชิน
ในความเปนทาสของมัน 

ฉะนั้นเมื่อจะรักษาศีล ก็มกัจะอึดอัด ลังเลใจ เพราะกิเลสเปนผูบัญชาการอยู จิตเราจึง
เดือดรอนเพราะถูกกีดกนัดวยการรักษาศีล ดังนั้นศีลจึงใหโทษเปนบาปแกผูขอสมาทาน
ศีล จิตก็จะคอยแตกาลเวลาใหหมดเขตของการรักษาศีล แมผูบวชเปนเณร เปนพระก็เขา
ทํานองนี้ ดังนั้นเราจะตองเขาใจถึงการรักษาศีล หรือการปฏิบตัิธรรมตางๆ วาทุกอยาง
นั้นสําเร็จดวยใจ ดวยความตั้งใจในการรักษาธรรมนั้นๆ กอนจะปฏิบัติสติปฏฐาน 4 จึง
ควรมีศีลเปนที่ตั้งเสียกอน เพื่อใหกาย วาจา เกิดความบริสุทธิ์เสียกอน แลวใจจะบริสุทธิ์
ตามมาอีกทีหนึ่ง จะทําใหการปฏิบัติสติปฏฐานมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น. 

สติปฏฐาน 4 เปนโลกุตตรธรรมและเปนที่อบรมสติไดอยางดี ประกอบดวย 

1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน ใหพิจารณากายนี้สักแตวากาย มิใชสัตว ตัวตน บุคคล 
เราเขา  

2. เวทนานุสติปฏฐาน ใหพิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข และไมสุข ไมทุกข เปน
อารมณวา เวทนานี้สักวา เวทนา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา  

3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ใหพิจารณาใจที่เศราหมอง หรือผองแผว เปนอารมณ
วา ใจนี้ก็สักวาใจ ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา  

4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ใหพิจารณาธรรมที่เปนกุศล และอกุศล ที่บังเกิดกับใจ
เปนอารมณวา ธรรมนี้ก็สกัวา ธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา 

สติปฏฐาน 4 ถึงแมทานจะจัดเขาเปนโลกุตตรธรรมแลวก็ตาม ก็ยังตองหมายเอาตัวของ
เราทุกๆ คนที่เปนโลกียอยูนี่เอง หมายความวา การจะปฏิบัติใหได สติปฏฐาน 4 ไดก็
จําตองเริ่มจากที่กายใจของเรา เหมือนกับตองมีสิ่งสมมุติกอน แลวจึงจะพัฒนาเปนสูสิ่งที่
เปนอนัตตา 



กอนที่จะเจริญสติปฏฐานแตละขอ ขอใหพึงกําหนดไวในใจกอนวา สติกับใจอยูดวยกัน 
สติอยูตรงไหนใจก็อยูตรงนั้น ใจอยูตรงไหนสติก็อยูตรงนั้น ฐานที่ตั้ง-ที่ฝกอบรมสติ คือ
สติปฏฐาน4 ไดแก กาย-เวทนา-จิต-ธรรม นั่นเอง 

แนวปฏิบัติสติปฏฐานภาวนา 

ผูจะลงมือเจริญสติปฏฐาน 4 แตละขอนอกจากเปนผูเห็นโทษทุกขเบื่อหนาย คลายความ
ยินดีเพลิดเพลินติดอยูในกามคุณ 5 แลทําความเลื่อมใสพอใจในการปฏิบัติตามสติปฏ
ฐาน เพราะเชื่อตามคําพยากรณของพระพุทธเจาวา เปนทางที่ใหพนจากกองทุกขไดอยาง
แทจริงแลว อยาไดลังเลสงสัยในสติปฏฐานขออ่ืนอีกที่เรายังมิไดเจริญ เพราะสติปฏฐาน
ทั้ง 4 เมื่อเจริญขอใดขอหนึ่งไดแลว ขออ่ืนๆ ก็จะปรากฏชัดแจงใหหายสงสัยในขอ
นั้นเอง แลวก็อยาไปหวังหรือปรารถนาอะไรๆ ไวลวงหนาใหมาเปนอารมณ เพราะจะ
เปนอุปสรรคแกการเจริญสติปฏฐาน 

นัยที่ 1-1 เมื่อเอาสติไปตั้งลงที่กาย แลวใหเพงดูเฉพาะกายเฉยๆ ไมตองไปแยกแยะกาย
ใหเปนธาตุ-อสุภ อันใดทั้งสิ้น แมแตคําวา กาย หรือวา ตน ก็ไมตองไปคํานึง ใหตั้งสติ
เพงอยูอยางนั้น เมื่อจิตแนวแนตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียวแลว อารมณอ่ืนนอกนั้นมันก็
จะหายไปเอง ในขณะนั้นจิตจะไมสงสายไปในอดีต-อนาคต แมแตสมมุติบัญญัติวาอัน
นั้นเปนนั่น อันนี้เปนนี่ก็จะไมมี กายที่จิตไปเพงอยูนั้นก็จะเห็นเปนสักแตวา วัตถุธาตุ
อันหนึ่งเทานั้น มิใชเรา มิใชเขา หรือ สัตว ตัวตน บุคคลอะไรทั้งนั้น นี่เรียกวา จิตเขา 
เอกัคคตารมณ นั่นคือเขาถึงสติปฏฐานภาวนาโดยแท 

เมื่อจิตไปเพงวัตถุอันนั้นอยูโดยไมถอน สักพักหนึง่แลว วัตถุอันนั้นก็หายวับไป เมื่อสติ
ไมมีที่หมาย สติก็หมดหนาที่ สติก็จะหายไปพรอมๆ กัน แลวจิตกับวัตถุภาพนั้นก็จะ
รวมเขาเปนจิตอันเดียว ซึ่งลักษณะคลายๆ กับคนนอนหลับ แตมิใชหลับเพราะมันยังมี
ความรูเฉพาะตัวมันอยูตางหาก แตจะเรียกวาความรูก็ยังไมถูก เพราะวามันนอกเหนือจาก
ความรูทั่วไป นี่เรียกวา เอกัคคตาจิต การเจริญสติปฏฐานถึงที่สุดเพียงเทานี้ สติปฏฐาน
ขออ่ืนๆ ก็เหมือนกัน 



อาการของการเจริญสติปฏฐาน 4 ถาหากวา จิตไมรวมเปนหนึ่งแตมีการเกิดเปนสองหรือ
มากกวา ตัวจิตจะถอนออกมา จะมีความวุนสงสายลังเล หรือพูดงายๆ ก็คือ การเจริญสติ
ปฏฐานเบื้องตนกอนจิตจะเขาถึงเอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิตนั้น คืออาการของจิตทํางาน 
จะตองตอสูหรือผจญตางๆ เมื่อจิตไดรวมเปนเอกัคคตาจิตแลว ก็จะดําเนินพักผอนตาม
พอควรแกเวลา แลวจิตก็ออกตรวจ-จัดระเบียบ-ชมผลงานของตน-พรอมๆ กับเกิดความ
ปราโมทย ราเริงบันเทิงในผลของงานนั้นๆ  

ผลของการเจริญสติปฏฐานทุกๆ ขอ จะมีอาการคลายๆ กันทั้งนี้ทั้งนั้น อาจมีผิดกันบาง 
ซึ่งเปนเพราะบุญบารมีนิสัยไมเหมือนกัน 

ความจริงการงานของกายกับงานของจิตก็คลายๆ กัน ผิดที่งานของกายทําดวยวัตถุ ที่ยัง
ไมสําเร็จใหสําเร็จแลวก็พัก สวนงานของจิตทําดวยนามธรรม (ปญญา) ที่ยังหลงไปยึดไม
รูเทา เขาใจตามเปนจริง เมื่อชัดเจนแจมแจงดวยปญญาแลว ก็หมดหนาที่แลวก็ปลอย วาง
พักเอง 

อนึ่ง ภาพนิมิตและความรูตางๆ อาจเกิดขึ้นในระหวางที่กําลังเจริญอยูนี ้โดยมิไดตั้งใจจะ
ใหัมันเกิด แตหากเกิดขึ้นเอง ดวยอํานาจของสมาธิก็ได ตามจังหวะกําลังการเจริญนั้นๆ 
มิไดหมายความวาทุกคนที่มาเจริญแลวจะตองเกิดภาพนิมิตก็หาไม เรื่องเหลานี้เกิดขึ้น
เพราะบุญบารมีนิสัยวาสนาของแตละคน และมิใชแตเรื่องภาพนิมิต เรื่องอื่นๆ ก็มีอีกแยะ 

ฉะนั้นผูที่จะเจริญสติปฏฐานควรอยูใกลกับผูที่ฉลาดแลชํานาญในการเจริญสติปฏฐาน 
เมื่อมีเรื่องแลขัดของจะไดตรงไหน ทานจะไดขี้แนะชองทางได จะทําใหการเจริญสติปฏ
ฐานกาวหนาไปไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นัยที่ 1-2 เมื่อเอาสติตั้งลงที่เวทนา (โดยมากเปนทุกขเวทนา) แลวก็ใหเพงดูเฉพาะเวทนา
เฉยๆ ไมตองไปคิดคนวาเวทนาเกิดตรงนั้น จากนั้น แลอยู ณ ทีน่ั้นๆ อะไรทัง้หมด แมคํา
ที่เรียกวา เวทนาๆ นั้นกอ็ยาไดมีในที่นั้น เมื่อเพงพิจารณาอยูอยางนี้ จิตก็จะปลอยวาง
ความยึดถือสมมุติบัญญตัิเดิมเสีย แลวจะมีความรูสึกสักแตวา เปนอาการของความรูสึก
อันหนึ่ง ซึ่งมิใชอยูนอกกายแลในกายของเรา แลวอารมณอ่ืนๆ ก็จะหายไปหมด 



เมื่อจิตตั้งมั่นแนวแนอยูเฉพาะในลักษณะนั้นดีแลว บางทีทุกขเวทนาอยางแรงกลาที่เกิด
อยูในขณะนั้นจะหายวับไปเลย หากยังไมหายเด็ดขาดจะปรากฏอยูบาง อันนั้นก็มิใช
เวทนาเสียแลว มันเปนสักแตวาอาการอันหนึ่งเพียงเพื่อเปนที่เพงหรือที่ตั้งของสติ 
เรียกวา จิตเขาถึงเอกัคคตารมณ เมื่อจิตไมถอน ละเอียดเปนลําดับแลว อาการอันหนึ่งซึ่ง
สติไปตั้งมั่นอยูนั้นก็จะหายไป คงเหลือแตเอกัคคตาจิต จิตที่บริสุทธิ์ผองใสดวงเดียว เมื่อ
อยูสักพักแลวก็จะถอนออกมา ตอจากนั้นก็เดินตามวิถีเดิม ดังที่ไดอธิบายมาในสติปฏ
ฐานขอแรก 

นัยที่ 1-3 เมื่อเอาสติมาตั้งลงที่จิต (จิตในที่นี้หมายเอาผูรูสึกนึกคิด) แลวก็ใหเพงดูเฉพาะ
แตจิตเฉยๆ ไมตองไปคิดวาจิตเปนบุญ จิตเปนบาป อยางนั้นๆ จิตดี จิตชั่ว จิตหยาบ จิต
ละเอียดอยางนั้นๆ แมแตชื่อแลบัญญตัิของจิตอ่ืนนอกจากนี้ก็อยาใหมี ณ ที่นั้น ใหยัง
เหลือแตสติที่เขาไปเพงอาการอันหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะใหัวับๆ แวบๆ แตมิไดออกไปยึดแล
ไปปรุงแตงอะไร 

เมื่อจิตกับสติรวมกัน เปนอันหนี่งอันเดียวแลว สติก็ตั้งมั่นแนวแนอยูเฉพาะที่จิตนั้นอยาง
เดียว เรียกวา เอกัคคตารมณ เมื่อจิตไมถอน ละเอียดเขาแลว จิตคืออารมณของจิตนั้นก็จะ
หายไป สติก็จะหายไปตามกัน แลวเปลี่ยนสภาพเปนเอกัคคตาจิต นอกจากนี้อาการ
เหมือนดังไดอธิบายมาในขางตนแลวทุกประการ 

นัยที่ 1-4 เมื่อเอาสติมาตั้งลงที่ธรรม (คืออารมณของใจที่เกิดจากอายตนะผัสสะทั้ง 6 ) 
แลวใหเพงดูอยูเฉพาะธรรมนั้นเฉยๆ ไมตองไปแยกแยะวา ธรรมนั้นเปนอยางนั้นๆ แล
เกิดดับอยางนั้นๆ แมแตคําวา ธรรมๆ ก็อยาใหมี ณ ที่นั่นเลย ใหเพงดูแตเฉพาะอาการ
อันหนึ่งซึ่งอายตนะภายนอกภายในกระทบกันแลว แสดงปฏิกรยิาอันหนึ่งเกิดขึ้นมา
เทานั้น หากจะมีคําถามขึ้นมาในที่นี้วา จิตกับธรรม ตางกันตรงไหน ก็ขอเฉลยวา ธรรม
ในที่นี้ หมายเอาอารมณซึ่งเกิดจากอายตนะทั้ง 6 มีตา เปนตน เมื่อตาเห็นรูปสวยนาชอบ
ใจ แลวจิตก็เขาไปแวะของเกี่ยวอยากไดรักใคร ชอบใจยินดี ติดยึดมั่นเกาะเหนียวแนนอยู
ในรูปนั้น ที่เรียกวา ธัมมารมณ ธัมมารมณอยางนี้แหละที่เรียกวา ธัมมานุสติปฏฐาน ที่
ตองการจะฝกอบรมสติในธรรมอันยงัไมบริสุทธิ์ ใหเกิดเปนสภาพธรรมอันบริสุทธิ์
ขึ้นมา 



เมื่อสติตั้งมั่นแนวอยูเฉพาะในธัมมารมณมั่นคงไมเสื่อม เรียกวา เอกัคคตารมณ เมื่อจิต
ละเอียดเขาไปจนที่ตั้งอารมณของสตินั้นหายไป แลวสติก็จะหายไปดวยกัน เมื่อจิตอยูใน
ลักษณะเชนนั้นนานพอสมควรแกภาวะของตนแลว ก็จะถอนออกมาตามวิถี เดิมดังได
อธิบายมาแลวในสติปฏฐานขอตนๆ  

หากจะตั้งปญหาถามขึ้นมาวา การฝกอบรมสติปฏฐาน 4 เบื้องตน จิตก็จะละเอียดลงไป
โดยลําดับๆ จนเปนเอกัคคตารมณแลเอกัคคตาจิต แตแลวทําไม จึงตองถอนออกมาเดิน
อยูในวิถีเดิม (คืออารมณทั้ง หก ) จะไมเรียกวา จิตเสื่อม หรือเฉลยวา มนุษยเรา เกิดมาใน
กามภพ ใชวัตถุกาม (คือ อายตนะ) เปนเครื่องอยู หลงแลมัวเมา คลุกกรุนเปนทุกข
เดือดรอนนานัปการกับการอยูดวยกามกิเลส ดวยเหตุที่มิไดฝกอบรมสติของตนใหมั่นคง
จนไดรูแลเห็นจิต เห็นตัวกิเลสแลที่เกดิของกิเลสตามเปนจริง จนจิตแยกออกจากกิเลสได 

ผูมีปญญามาเห็นโทษแลเบื่อหนายในความเปนอยูของกิเลสเหลานั้นแลว จึงมาตั้งใจ
ฝกอบรมในสติปฏฐาน 4 จนไดผล ดังไดอธิบายมาแลว ถึงกระนั้นก็ดี เมื่ออายตนะ คือ 
ตัวของเรา มันเปนวัตถุกามอยู แลวก็อยูในกามภพ รับอารมณที่เปนของกามกิเลสอยู 
เชนนี้ เมื่อจิตถอนออกมาจากเอกัคคตาจิต ซึ่งในที่นั้น ถือวาจิตบริสุทธิ์ไมมีอะไรแลว จิต
ก็จะมาจับเอาเครื่องมือเกาใชตอไปจนกวาจะแตกดับ เมื่อจิตที่ไดฝกอบรมใหชํานาญ
คลองแคลวไวดีแลว จิตนั้นจะประกอบดวยปญญาฉลาด สามารถใชวัตถุกามมิใหเกิด
กามกิเลสไดอยางดี จิตนั้นไดชื่อวาไมเสื่อม แลเหนือจากกามกิเลส  

สติปฏฐาน 4 พระองคไดทรงพยากรณไวอยางเด็ดขาดวา ผูใดมาเจริญซึ่งสติปฏฐาน 4 ทํา
ใหมากเจริญใหยิ่งจนชํานาญแลว อยางชาเจ็ดป อยางเร็วก็เจ็ดวัน ตองไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต ถาไมถึงพระอรหันตก็ตองไดพระอนาคามี การเจริญสติ มิใชเปนของเสียหาย มี
แตจะทําใหผูเจริญไดดียิ่งๆ ขึ้น เพราะสติเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกๆ คน. 

  

เอวํ ก็มีดวยประการ ฉะนี้. 

 


