สติ - กุญแจไขชีวิต
นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร
หากถามชาวอเมริกันถึงคําวา “สติ” กวา 95% จะตอบวาไมรูจักคํานี้ กระนั้นก็ดี ปจจุบันไดมีความตื่นตัวในวงการจิตวิทยา
และจิตแพทยในสหรัฐ ถึงวิธีบําบัดลดปญหาความกดดัน (Stress Management/Stress Reduction)
ดวยการใชสติ (Mindfulness) มากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ใชชวยลดความเครียดของพอแมของเด็กที่เปนโรคขาดความตั้งใจ
(ADS or Attention Deficit Syndrome) ตลอดถึงการเริ่มใชสติบําบัดรักษาโรคบางโรค เชน
Fibrositis หรือ Fibromyalgia ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยทั่วตัวเรื้อรัง เปนตน แมแตวงการแพทยโดยทั่วไป แตเดิม
เมื่อ 10-15 ปกอน เห็นเรื่องการเจริญสมาธิเปนเรื่องเหลวไหล แตปจจุบันกลับใหความสําคัญในเรื่องนี้ และแพทยจํานวน
มากยอมรับวา การเจริญสมาธิ (Meditation) มีประโยชน มีบทบาทและสามารถนํามาชวยในการบําบัดรักษาผูปวยได
ตัวอยางที่สําคัญและทําไดผลมาก คือ Dr. Jon Kabat-Zinn ผูอํานวยการศูนยรักษาขจัดความเครียดแกผูปวยดวย
โรคเรื้อรัง (Director, Stress Management Center) ที่ University of
Massachusetts, Worcester, Massachusetts ไดนําการฝกอบรมจิตดวยสติ (Mindfulness
Meditation) มาใชรักษาผูปวยดวยโรคปวดเรื้อรัง (ชนิดที่เรียกวา คนไขเหลือเดน คือ หมอคนอื่นๆ ยอมแพ หมด
หนทางเยียวยารักษาแลว) ซึ่งปรากฏวาไดผลดีมาก อาการปวดหายหรือลดลงไปมาก ทําใหคนไขเหลานั้นสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไดดีขึ้นอยางมาก มีความสุขสบาย แทนที่จะเครียดเปนทุกขไปกับความเจ็บปวด และบางคนสามารถกลับไป
ทํางานไดอยางเดิมเปนปกติ
แมแตดาวรุงดวงใหม และ เจาแหงมือกอลฟอาชีพ ระดับ Master ที่อายุนอยที่สุด Tiger Woods ก็
ยอมรับวา เวลาเครียดขึ้นมาไดอาศัยการการปฏิบัติกรรมฐาน เปนเครื่องชวยผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี และคุณ
ความดีขอนี้ ขอยกใหแกคุณแมคือคุณกุลธิดา Woods ซึ่งเปนคนไทย และเปนชาวพุทธที่เคยไปวัดไทยในลอสเองเจลิส
เปนประจํา
ในทางตรงกันขาม ถาถามคนไทยดวยกันวา รูจักคําวา “สติ” ไหม คุณอาจโดนมองหนาวา คุณนี่ปาเถื่อนจริง ไปอยู
ที่ไหนมา ใครๆ ก็รูจักคําวา “สติ” กันทั้งนั้น เพราะวาสังคมไทยนั้น ตั้งแตเล็กจนแกเฒาจวบจนวาระสุดทายของชีวิต เราเติบโต
และอยูกับคําวา “สติ” ตลอดเวลา
สติมีความสําคัญอยางไร? ทําไมจึงตองมีสติ?
คนเราถาขาดสติ การทําอะไรก็ผิดพลาด ไมไดผล หรือที่ทานเรียกวาตั้งอยูใน “ความประมาท” ดังมีพระพุทธพจน
ที่วา “ความประมาทคือทางแหงความตาย” ซึ่งเราไดยินกันมาเปนประจํา “คนที่ประมาทแมมีชีวิตอยู ก็เหมือนกับคนที่ตายแลว”
คนเสียสติเขาเรียกวา คนบา เพราะไมมีสติควบคุมจิต ไมรูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรจริง อะไรไมจริง เปนตน
ถาหากลองนึกถึงคําวา “สติ” ในชีวิตประจําวันดู อาจจะพอเห็นความสําคัญของคําวา “สติ” วามีบทบาทมากนอย
เพียงไร เอางายๆ ตั้งแต “ก” ถึง “ฮ” พอเปนตัวอยาง ดังนี้.กอสติ หมายถึง สรางสติใหเกิดขึ้น
กลั้นสติ/ขมสติ/ระงับสติ หมายถึง กลั้นใจ ขมใจดวยสติ ไมปลอยไปตามอํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง
ขาดสติ หมายถึง คนประมาท
ควบคุมสติ/กุมสติ หมายถึง รูจักอดกลั้น ควบคุมใจไมใหวูวามดวยสติ
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คืนสติ หมายถึง ฟนจากอาการหมดสติ เชน เปนลม
เจริญสติ หมายถึง การบริหารทางจิต ใหเกิดสติ ใหเห็นแจงตามความเปนจริง หรือที่เรียกวาวิปสสนา
ดํารงสติ/ทรงสติ หมายถึง รักษาสติใหทรงตัวอยู
สติดี หมายถึง มีสติอยูกับจิตเปนอยางดี มีความตื่นตัว ตื่นใจ มีจิตใจมั่นคงไมตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ
ตั้งสติ หมายถึง กําหนดสติใหตั้งมั่นไว
ตื่นสติ หมายถึง ปลุกสติใหเกิดขึ้นในตัว
สติตั้งมั่น หมายถึง มีสติอยูกับตัวอยางหนักแนน
ปราศจากสติ/ไมมีสติ/ไรสติ หมายถึง ขาดสติ คือประมาท
ปลุกสติ หมายถึง สรางสติใหเกิดขึ้น
สติปญญา หมายถึง ปญญาความรอบรูอันประกอบดวยสติ ความระลึกได หมายรูจําได เฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี
เผลอสติ หมายถึง ขาดสติไปชั่วครั้ง ชั่วคราว
ผูกสติ หมายถึง สรางสติลงที่ฐาน เชนสรางความรูสึกตัวที่กาย กับลมหายใจ กับการเคลื่อนไหว เปนตน
สติฟนเฟอน หมายถึง ไมอยูกับความจริง หลงๆ ลืมๆ หรือ เปนบา
มีสติ หมายถึง ไมประมาท
มรณสติ หมายถึง ตั้งสติอยูในเรื่องของความตาย
ยั้งสติ หมายถึง รูจักอดกลั้น ดวยมีสติควบคุมใจไว
รวบรวมสติ หมายถึง สํารวมจิตใหตั้งมั่น มีสติขึ้น โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาดับขันธ
สติเลอะเลือน หมายถึง หลงๆ ลืมๆ
สติวองไว หมายถึง มีความรวดเร็วในการทํางานของจิต
สติวิปลาส หมายถึง เปนบา รูเห็นอะไรคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
สติเสื่อม(ทราม) หมายถึง สติไมแหลมคม ชักจะหลงๆลืมๆ ไมอาจดํารงตั้งมั่นอยูในความดี หลงทําความชั่ว
เสื่อมสติ หมายถึง สติไมมั่นคง
สติเสีย หมายถึง คิดอะไรเพี้ยนผิดไปจากความเปนจริง
เสียสติ หมายถึง คนบาไมมีสติคอยควบคุมจิต ไมรูวาอะไรถูกอะไรผิด อะไรจริง อะไรไมจริง
สติสมบูรณ หมายถึง การดํารงสติไวอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา เยี่ยงพระอรหันต
สติออน หมายถึง ตื่นตระหนก ตกใจงาย หรือขวัญออน
จากตัวอยางที่ยกมา จะเห็นไดวา สติแทรกซึมอยูในชีวิตตลอดเวลา ดังนั้นสติจึงมีบทบาท เปนพื้นฐานใหจิตทําหนาที่
ไดถูกตองในกิจวัตรประจําวัน ไมใหผิดพลาด ไมลุมหลง และทําใหจิตตั้งมั่น ซึ่งกลับเสริมสรางสติใหสมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อสติมี
ความสมบูรณอยางตอเนื่อง จะสามารถปฏิวัติจิตใหตางเกา ลวงภาวะเดิม คอยควบคุมดูแลจิตไมใหหลงใหล มืดบอด เชนเดิม
จิตเปนอิสระ มีแตความตื่นตัว ตื่นใจ เห็นแตความจริง ตามสภาพแหงความเปนจริง รูธรรมดวยญาณปญญา รูจักละไมยึด
มั่นถือมั่น ลวงพนทุกขเปนที่สุดเมื่อสติสมบูรณ
ดังนั้น สติจึงเปรียบเสมือนรอยเทาชาง ยอมสามารถรวมรอยเทาสัตวตางๆลงไวไดหมด ประดุจ สติ รวมธรรม
อื่นๆไวหมดในตัวของมัน
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สติคืออะไร?
สติมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวัน ทําใหทําอะไรไดถูกตอง ไมผิดพลาด ไมประมาทเผลอเรอ ทานกลาวถึง
ธรรมที่มีอุปการะมาก 2 ประการ คือ
1. สติ คือ ความระลึกได
2. สัมปชัญญะ คือ ความรูตัวทั่วพรอม
สัมปชัญญะ เปนธรรมควบคู ที่เกิดขึ้นรวมกับสติ
เสริมใหสติทํางานไดอยางสมบูรณมากขึ้น สัมปชัญญะ
เปรียบเสมือนเปนตัวนําใหเกิดปญญา เพราะเมื่อมีสัมปชัญญะ มีความรูสึกตัวเกิดขึ้น ความไมรูสึกตัวยอมหายไป นั่นคือ ไมมี
ความลุมหลง กลับเกิดปญญาตามมาแทนที่
ยกตัวอยาง เชน
เวลาขับรถไปทํางานบนทางดวน (Freeway) มีสติความระลึกไดวา กําลังขับรถอยู และมุงไปที่ทํางาน
สัมปชัญญะ จะทําหนาที่เตือนใหตระหนักในจุดหมาย (สาตถกสัมปชัญญะ) คอยชวยใหตื่นตัวอยูกับการขับรถ บนทองถนน
ขับดวยความเร็วที่สมควร ไมเร็วเกินไปจนเปนอันตราย หรือไมชาเกินไปจนขวางถนน (สัปปายสัมปชัญญะ) ตระหนักชัดอยู
ตลอดเวลาวากําลังขับรถอยู (โคจรสัมปชัญญะ) ใหเห็นรถที่แซงขึ้นมา รูจักเลี่ยงอันตรายไมใหเกิดอุบัติเหตุ และคอยบอกใหขับ
รถออกทางออก (Exit) ที่ถูกตอง (อสัมโมหสัมปชัญญะ) ไปถึงที่ทํางานโดยเรียบรอยและปลอดภัย หรือ
คุณกระหายน้ํา คิดจะดื่มน้ําที่ตั้งไวขางตัวคุณ คุณอาจมีสติ ระลึกไดวา จะดื่มน้ําแกกระหาย แตคุณไมไดเหลือบไปดู
ใหดี ควาผิดเอากระโถนบวนน้ําลาย หรือถวยน้ําที่คุณเขี่ยและทิ้งกนบุหรี่ไวมาดื่มซดแทน เยี่ยงนี้เรียกวาคุณมีสติระลึกได แต
ขาดสัมปชัญญะ ไมรูพรอมถึงการกระทําของคุณ ผลลัพธยอมผิดพลาดเสียหาย
ดังนั้น หลวงพอชา (พระโพธิญาณเถระ) ทานจึงกลาวไววา สติอยางเดียวบางทีไมพอ ตองมีสัมปชัญญะชวย
กระนั้นบางครั้งก็ยังไมพอตองมีปญญารอบรูมาคอยเสริมอีก จึงจะทําอะไรไดไมผิดพลาด

มิจฉาสติ-สัมมาสติ
มิจฉาสติ แมแตโจรผูราย ก็มีสติสัมปชัญญะ และปญญา เชนกันแตไมใชปญญาที่แทจริงเปนเพียงจินตมยปญญา
คือ ปญญาในการคิดวางแผนประดิษฐคิดคน หาวิธีเขาไปปลนขโมยของในบานหรือพิพิธภัณฑ เปนความคิดที่เกิดบนรากฐาน
ของความครอบงํามัวเมารุมรอนดวยอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือที่เรียกวากิเลส บดบังมืดมิดไมใหเห็น
ความจริงตามที่เปนจริง คือ อวิชชา หรือ มิจฉาปญญา (ตรงขามกับปญญาที่แทจริงจากภาวนามยปญญา ซึ่งใหแสงสวาง รูแจง
เห็นจริงตามความเปนจริง) ทําใหอยากรวยลัด ไมไดคํานึงถึงผลรายที่อาจตามมา เชน ถาถูกเจาหนาที่พบเห็นเขาขณะปลนขโมย
อยู อาจถูกฆาตาย หรือถูกจับไดตองติดคุกตะรางตามระเบียบ กระนั้นก็ดี โจรขโมยก็มีสติ แตเปนมิจฉาสติ (หนึ่งใน 8 ของ
มิจฉัตตะ ซึ่งเปนทางตรงขามกับอริยมรรค 8) มีความระลึกไดในการบุกเขาไปปลนจี้ มีสัมปชัญญะในลักษณะสัญชาตญาณ
ฝายต่ําที่ถูกครอบดวยความโลภ ความหลง ความโกรธ มีความรูตัว ตื่นตัว ระวังหลบหลีกแสงเลเซอรกันขโมย เลี่ยงเผชิญ
เจาหนาที่ จนประสบผลสําเร็จในการขโมยปลนจี้ แตบอยครั้งอาจมีการฆาหรือทํารายเจาทรัพยหรือตํารวจ เพราะวางแผนไม
รอบคอบหรือเผชิญปญหาที่ไมไดคาดคะเนไว
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สัมมาสติ เปนสติที่นําใหดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เปนสติในมรรค 8 (สัมมาสติ) เปนไปตามการ
ดําเนินชีวิตดวยทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือไมตึงไปดวยการทรมานตนเอง (อัตตกิลมถานุโยค) หรือ หยอนเกินไปใน
กาม (กามสุขัลลิกานุโยค) ตลอดถึงมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) เห็นตามความเปนจริง ไมใชเห็นสถานการณแบบเขาขาง
ตนเอง หรือไมใชไมยอมรับรูความจริง ปดประตูตัวเองเสีย ทําแตกรรมดี (สัมมากัมมันตะ) มีอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) มี
ความขยันหมั่นเพียร (สัมมาวายามะ) พูดจาไพเราะ เปนประโยชน รักษาคําพูด (สัมมาวาจา) มีจิตใจเขมแข็งตั้งมั่นไมหลงใหล
ไปตามอํานาจฝายต่ํา (สัมมาสมาธิ) ตลอดถึงมีความคิดดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ไมเห็นผิดวาชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไมได
เปนไปตามโชคชะตา ไมเห็นผิดวาชีวิตเปนตัวตน (อัตตา) ที่ถาวรไมเสื่อมสลายไป (สัสสตทิฏฐิ) ไมคิดจะทําดีใหเสียเวลา
ปลอยอาลัย หมดความมานะขยันหมั่นเพียร และไมคิดผิดไปวาหมดชีวิตนี้แลวสูญสิ้นไมมีอะไรเหลืออยูทั้งสิ้น หรือ ไมอาจ
สงผลไดตอไป (นัตถิกทิฏฐิ) เลยทําแตกรรมชั่ว หลงระเริง มัวเมาไปกับความโลภ โกรธ หลง ไมคํานึงถึงผลรายที่จะตามมา
หรือปลอยเวลาที่ลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
ดังนั้น จึงมีคํากลาววา “ตายแลวเกิดก็ผิด (สัสสตทิฏฐิ) ตายแลวสูญก็ผิด (นัตถิกทิฏฐิ)”
เมื่อมีสัมมาสติ จะเห็นความจริงที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วจักรวาล คือ สามัญญลักษณะ หรือ ไตร
ลักษณ วาทุกสิ่งทุกในจักรวาลเปนไปตามรูปลักษณะของความเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) มีความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา จึงเปนทุกข (ทุกขัง) และไมมีตัวตนที่เที่ยงแทถาวรอยางแทจริง (อนัตตา) ไมมีความเปนเอกเทศอยางสมบูรณ
ลวนแตเปนไปตามเหตุปจจัย จึงไมมีตัวตนที่เที่ยงแทถาวร(อัตตา)ติดตามไปเกิดแลวเกิดอีก
สําหรับกายเนื้อนั้นไมตองพูดมาก เกิดมาแลวเปลี่ยนแปลง เติบโต แกเฒา เจ็บปวย เปนทุกข และตายไปในที่สุด ไม
อาจหามความปวย ความแก ความตายได ถาเปนตัวตนที่แทจริงยอมตองบังคับบัญชาได
จิตใจยิ่งรายไปกวา เดี๋ยวคิดไปโนน มานี่ นั่งใจลอยฝนหวาน หรือผูกโกรธ เปนเวลานานๆ ก็มี บางทีก็ซึมเศราเพียง
แคเพราะดินฟาอากาศมืดครึ้มก็เศราใจเสียแลว บางทีเรื่องเล็กนอยก็เสียใจฆาตัวตาย เพราะไมเห็นความจริงวาโดนจิตหลอก
อะไรๆก็คิดเพียงวา ตนถูกทํารายทางจิตใจ นอยอกนอยใจ หรือนั่งฝนหวานกับสิ่งที่พึงพอใจตอตน
ความจริงอัตตาตัวตนนี้ไมไดมีอยูจริงแตเราสรางขึ้นมาเปนภาพลวงตา (Hologram) วาเปนตัวเรา ใครมา
ถูกตองเขาก็พอใจหรือไมพอใจ เจ็บปวดทุกขทรมานยิ่งกวาถูกทุบตีใหเจ็บปวดทางกายหลายสิบหลายรอยเทา ทั้งที่ไมไดมีอะไร
ระคายเคืองรางกายแมสักนอยนิด ทั้งนี้ เพราะขาดสัมมาสติ ไมเห็นวาทุกขเกิดเพราะเราสรางอัตตา หรือ Hologram นี้
ขึ้นมาหลอกหลอนตัวเราเอง เสมือนวามีตัวตนอยูจริง ทั้งๆที่ไมไดมีอยูจริง นอกจากความวาง (Emptiness) ความเสื่อม
สลาย (Voidness) ความไรตัวตนที่แทจริง หรืออนัตตา (Not-Self, Soullessness) เทานั้น การเกิดแลว
เกิดอีกนั้นเปนเพียงแรงผลักดันจากผลกรรมที่ทําไวนําพาใหเกิดผลขึ้น ไมไดมีอัตตาที่แท นอกจากสภาพการเกิดดับๆ ที่
ตอเนื่องกันไปเทานั้น
ภาพลอยลวง (Hologram) แหงอัตตา ที่เราสรางขึ้นมานี้ เมื่อขาดสัมมาสติ คือไมไดผูกสติลงไวที่กายที่ใจ จะ
ไมเห็นความคิด จิตใจจะแปรเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความคิด ตามอํานาจความโลภ ความโกรธ และความหลงในตัวตน
(อัตตา) ยอมจิตใจใหอยูในสภาพตางๆ เชน ตกนรกทั้งเปน (เมื่อจิตเต็มไปดวยความโกรธ เรารอนรนใจ) หรือเปนเปรต งก
ละโมภ ตะกละ หิวกระหาย (ดวยใจที่เปยมไปดวยความโลภ) เปนอสูร หนายักษ (เพราะเต็มไปดวยราคะในอัตตาตัวตน)
เปนสัตว (ดวยเต็มไปดวยความหลง ดื้อดึงดัน โงงมงาย) แตสามารถพัฒนาจิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ (ดวยการมีศีล 5 คือ
1 เวนจากการฆาสัตว 2 เวนจากการลักทรัพย 3 เวนจากการประพฤติผิดในกาม 4 เวนจากการพูดปด กลาวเท็จ
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หลอกลวง 5 เวนจากการดื่มสุราใชยาเสพติด) หรืออาจเปนเทพ (กอรปดวยเบญจธรรม 5 คือ 1 มีเมตตาและกรุณา 2
สัมมา อาชีวะ เลี้ยงชีพโดยสุจริต 3 สังวรในกาม รูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ 4 สัจจะ สัตยซื่อตรงตอตนเองและ
ผูอื่น 5 สติสัมปชัญญะ ไมประมาท) แมกระทั่งอาจเปนพรหมประดุจบิดามารดาเปนพรหมตอบุตรหลาน (เปยมดวย พรหม
วิหาร 4 คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) แตหากพัฒนาสัมมาสติใหสมบูรณ รูเห็นจิตใจของตนเอง เห็นความคิดของ
ตนเองตลอดเวลา จิตใจจะวางจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจจะเปลี่ยนสภาพเปนอริยบุคคล (มีพระโสดา พระ
สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต) ไดเปนที่สุดแหงการมีสติที่สมบูรณและตอเนื่องอยูตลอดเวลาเยี่ยงพระอรหันต
ดังนั้นสติ จึงเปนธรรมที่มีอุปการะมาก ครอบคลุมตั้งแตระดับศีล (มีสติคอยควบคุม อดกลั้นไมใหทําความชั่ว
อกุศลกรรม) นําใหเกิดสมาธิ (มีสติคอยเสริมสราง ใหทําแตความดี มีจิตใจตั้งมั่นในกุศลกรรม) และพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
เห็นแจงรูจริงตามความเปนจริง (มีสติสมบูรณ มีใจผองแผว, สะอาด บริสุทธิ์ เพราะไมไดแปดเปอนดวยความโลภ ความโกรธ
ความหลง อีกตอไป)
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อรวมลงแลวมีองค 3 อันเปนหัวใจหรือแกนของพุทธศาสนา ดังปรากฏในโอวาท
ปาฏิโมกข ประกอบดวย
1. จงเวนจากการทําชั่ว ไดแก ศีล }
2. จงทําแตความดี ไดแก สมาธิ
} คือ ไตรสิกขา นั่นเอง
3. ทําใจใหผองแผว ไดแก ปญญา }
ในการปฏิบัติตามคําสอนทั้ง 3 ขอนี้ จะทําไดตองอาศัยการมีสติเทานั้น คือ มีสติอดกลั้นรักษาศีล ไมทําความชั่ว มี
สติที่เจริญดีแลว มีสมาธิคอยเตือนใจใหทําแตความดี และเมื่อมีสติที่สมบูรณจิตใจจะผองแผวแลวจะนําใหเกิดปญญาในที่สุด
ดวยอาศัยวิปสสนากรรมฐาน ยังผลใหจิตคืนสูสภาพปกติที่แทจริง คือมีความเปนกลางตามธรรมชาติ หรือ อุเบกขาจิต รูเห็น
ทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริง มีศีลที่สมบูรณ สมาธิที่สมบูรณ ปญญาที่สมบูรณ สติที่สมบูรณ คอยควบคุมไมใหหลง ไม
หวั่นไหว ไมถูกบดบังดวยอํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ดังนั้น จิตจึงปลอดโปรงเปนอิสระ มีปญญารอบรูอยูในตัว
ของมันเอง (Intuitive Wisdom) จิตจะทําหนาที่ของมันไดอยางสมบูรณและถูกตอง มีเจตนาที่ดี สามารถตัดสิน
ขอมูลตางๆและตัดสินใจไดรวดเร็วถูกตอง การทํา การพูด การคิด จึงไมผิดพลาด
การปฏิบัติอบรมจิต หรือที่เรียกวากรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน โดยเฉพาะ วิปสสนากรรมฐาน จึงเปนการฝกหัดจิต
อบรมจิตใหเกิดสติ มีความรูสึกตัว ตื่นตัว มีความรูสึกใจ ตื่นใจ จิตจะผองแผวบริสุทธิ์หมดจด เห็นทุกสิ่งตามสภาพความเปน
จริง เห็นจิตเห็นใจของตนเอง ดวยสติ เห็นความคิดขณะที่เกิดขึ้นในจิต ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมอาจซอนแทรกเขา
มากับความคิด เพราะถูกสติซึ่งเปรียบเสมือนยามหรือนายดานดักจับไวไดตลอดเวลา
ดังนั้น สตินอกจากจะมีอุปการะในการดํารงชีวิตประจําวันไมใหผิดพลาด ทําอะไรถูกตองตามทํานองคลองธรรมแลว
(ซึ่งเทียบไดกับ บุญ คือ รูเทาทันความจริงตามที่เปนจริง) สติยังเปนตัวจักรสําคัญ เปนหัวใจ เปนกุญแจดอกเอกในการอบรม
จิตทางวิปสสนากรรมฐาน ตั้งแตจุดเริ่มตน มีสติเปนบาทฐาน ดวยการผูกสติลงที่ฐานตางๆ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ สติ
ปฏฐาน 4 เปนการเจริญสติใหแกกลา เกิดเปน สตินทรีย (เปรียบเสมือนลูกแมว) จนสติเขมแข็งมากขึ้น เปน สติพละ
(เปรียบเสมือนแมวใหญ) และ เมื่อสติความรูสึกตัวมีมากขึ้นๆจนสมบูรณในที่สุด ทําหนาที่ของมัน คือจับความคิดที่กําลังเกิด
กับจิต (หนูที่กําลังออกจากรู) ความคิดจะขาดสะบั้น (หนูถูกแมวตะปบ เลยช็อคตาย) จะเกิดเปนสติปญญาที่สมบูรณ เกิด
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วิชชา วิมุตติ ลวงพนจากความหลงใหลงมงายในอัตตา ความโลภ ความโกรธ ความหลง (ซึ่งเทียบไดกับ บาป คือ หลง โง
งมงาย ไมรูความจริงตามที่เปนจริง) มีแตความเปนอิสระ สงบ สันติสุข เปนจุดหมายปลายทางแหงชีวิต
สติจึงมีความสําคัญมาก เปนตัวนําตลอดสาย นับจากการงานในชีวิตประจําวัน ไปถึงจุดสูงสุดแหงการบรรลุธรรมรู
แจงเห็นจริงในธรรม และความจริงทั้งปวง การเจริญสติเปนทางสายเอก ดังพระพุทธองคไดทรงตรัสไววา (เอกายโน อยํ
ภิกขเว มคฺโค) “ภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางที่ไปอันเอก เพื่อความริสุทธของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร
เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุถึงทางเดินที่ถูก เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้คือ สติปฏฐาน 4” สติจึง
เปรียบเสมือน กุญแจดอกเอกสําหรับไขชีวิต ใหเห็นแจงรูจริงในชีวิตจิตใจของตนเอง
จุดนี้จึงเปนจุดแตกตางอยางมากระหวาง วิปสสนากรรมฐาน กับ สมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน เปนการฝกอบรมจิตใหเกิดสติ สัมปชัญญะ ใหจิตรูเห็นลักษณะอาการและสภาพความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ภายในกายในจิต ใหจิตมีความวองไว คลองแคลว รูสึกตัวตื่นตัว รูสึกใจตื่นใจ เห็นความคิดที่คอยปรุงแตงจิต ไมหลง
ไปกับความคิด รูแจงเห็นจริงตามความเปนจริง เห็นสามัญญลักษณะ แหง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดปญญา และลวงพน
ทุกขเปนที่สุด เปรียบเสมือนถอนรากโคนของหญาแพรก ไมใหงอกกลับขึ้นมาใหมไดอีก
คนเราทุกขเพราะความคิด เพราะจิตใจถูกปรุงแตงดวยอารมณโลภ โกรธ หลง ที่ซอนเรนแทรกมากับความคิด ปรุง
แตงจิตในรูป รส กลิ่น เสียง กายสัมผัส และธรรมารมณ ที่ผานมาทางอายตนะ 6 แทนที่จะเห็นสภาวธรรมที่กําลังสัมผัสอยูตาม
ความเปนจริง กลับวาดเปนมโนภาพอันวิจิตรพิสดารหรือนาสะพรึงกลัวไปตามความตองการหรือความไมตองการของตน หรือ
สรางจินตนาการเพื่อผลประโยชนแหงอัตตาตัวตน จึงหมายรูคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ขาดปญญาเพราะจิตถูกความคิด
ครอบงํา การกระทํา การพูด ความคิด จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อน ยังผลใหเปนทุกข เพราะไมเห็นจิตไมเห็นใจ ไมเห็นไมรูเทาทัน
ความคิดของตนเอง
มนุษยเปนสัตวประเสริฐที่สามารถเห็นความคิดของตนเองได นอกเหนือไปจากที่มีมันสมองมากและฉลาดกวาสัตว
อื่นๆ และเมื่อไดรับการฝกอบรมจิตดวยวิปสสนากรรมฐาน มนุษยยังสามารถถอดถอนตัวเองออกจากความคิด ดวยการเฝาดู
รูเทาทันความคิด ไมติดอยูในความคิด ไมตองเปนทุกขอีกตอไป
วิปสสนากรรมฐาน เปนเอกลักษณของพระพุทธศาสนา ไมมีในศาสนาใดๆอื่นในโลกนี้ทั้งสิ้น เปนการปฏิบัติจิตใหจิต
ผองแผว ดวยการเฝาดูรูทันกายและจิต ตลอดถึงเฝาดูรูทันเวทนาและธรรมารมณ ตามสภาพความเปนจริง ฝกจิตใหเห็นจิต คือ
ใหมีสติหรือความรูสึกตัวเห็นจิตของตนเอง (ไมใชเที่ยวไปสอดรูสอดเห็นจิตใจของคนอื่นวา เขาดาหรือนินทาเราอยางโนนอยางนี้
ซึ่งความจริงแลวไมไดเห็นหรอกวา กําลังถูกจิตของตนเองหลอกใหคิดไปวาเห็นจิตใจของผูอื่น การสงจิตออกนอกตน เที่ยวไปรู
นั่นรูนี่ พาไปติดโนนติดนี่นั่นแหละเปนเหตุแหงทุกข) เห็นความคิด เห็นอารมณ ที่กําลังรบกวนจิตของตน ไมวาจะเปนไปใน
ความคิดหรืออารมณฝายลบหรือชั่ว และฝายบวกหรือดี เพราะลวนแตทําใหจิตคลาดเคลื่อนเสียศูนย และผิดไปจากสภาพความ
เปนจริงของจิตหรือความ“ปกติ”ของจิต ทําใหจิตขุนมัวเศราหมองไมสบายอารมณผิดปกติไป หรือ ฟุงเฟอเหอเหิมไปดวย
มานะทิฏฐิ เต็มไปดวยอัตตาตัวตน (ดังที่ทานอาจารยหลวงพอพุทธทาสกลาวไวโดยยอวา “ชั่วและดี อัปรียเหมือนกัน” ซึ่งตรง
ตามที่พระพุทธองคทรงสรุปคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายไววา “ใหละชั่ว ใหทําดี และทําใจใหผองแผว” อันเปนหัวใจของพุทธ
ศาสนา กลาวคือ พึงฝกจิตใหจิตใจกาวลวงและอยูเหนือชั่วและดี [ซึ่งลวนเปนสมมติบัญญัติ] ดวยสติปญญา จิตใจจะผองแผว
และสงบสุข) จิตจะสัมผัสความคิดและอารมณอยูตลอดเวลาดวยจิตหรือสติความรูสึกตัว เห็นความหนักของขันธ 5 (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ) อันกอปรดวยอัตตาตัวตน ซึ่งทําใหหนัก เปนภาระ ทําใหทุกข เห็นความทุกข เกิดวิปสสนาญาณรูเทา
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ทันความคิด เกิดปญญารอบรู รูจักปลอยวาง เพราะรูชัดแลววาแทที่จริง กาย เวทนา จิต และ ธรรม ลวนปราศจากความเปน
สัตว ตัวตน บุคคล เราเขา และจากการปลอยวาง (ประดุจคว่ํามือปลอยของที่เคยถือหรือกําอยู ซึ่งหนักแมจะเปนของที่เบาที่สุดก็
ตาม) จิตจะโปรงเบาสบาย สงบสันติสุข ผองแผว จิตจะวางอยูเปน“ปกติ” (สุญญตา) ตามสภาพที่แทจริงของจิต (ตถตา หรือ
ความเปนเชนนั้นเอง) ปราศจากอัตตาตัวตน (อนัตตา) ดวยวางจากความคิด วางจากอารมณ วางจากสมมติบัญญัติ (ซึ่งปรุงแตง
ใหเกิดเปนอัตตาตัวตน) วางจากความโลภ ความโกรธ ความหลง มานะ ทิฏฐิ วางจากกิเลสเครื่องเศราหมอง วางจากทุกข
สมถกรรมฐาน เปนการปฏิบัติอบรมจิตใหจิตสงบ โดยฝกรวมจิตลงที่จุดใดจุดหนึ่ง อารมณใดอารมณหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เชน กสินดิน กสินน้ํา ตลอดถึงการเพงบริกรรมตางๆ ใหจิตเพงเปนสมาธิในสิ่งนั้นๆอารมณนั้นๆหรือคําบริกรรมนั้นๆ ที่ใช
เปนอารมณของการปฏิบัติกรรมฐาน ดังนั้น จิตจะรวมตัวไดดีเปนสมาธิแนวแน เปนจุดเดียว มีความสงบที่ลึกซึ้ง มีความสุข
ที่รมเย็นอิ่มเอิบในอารมณนั้นๆ ในขณะปฏิบัติอบรมจิต เพราะผูกจิตไวกับอารมณเดียวของการภาวนานั้นๆ อารมณโลภ โกรธ
หลง เกิดขึ้นไมไดหรือนอยมากในขณะนั้น เปรียบเสมือนกอนหินทับหญาไว หญางอกไมได แตหญายังไมตาย เมื่อยกหิน
ออก หญาจะงอกกลับขึ้นมา อาจงามกวาเดิมมาก เพราะรากอาจหยั่งลึกลงกวาเกา ดวยไมเห็นลักษณะของความ
เปลี่ยนแปลง ไมเกิดปญญาดั่งในวิปสสนากรรมฐาน
แตก็อาจนํามาเสริมกันได คือ เมื่อจิตรวมตัวสงบลงเปนสมาธิขั้นออนๆ ในฌานขั้นตนๆดวยสมถกรรมฐาน เชนเมื่อ
เกิดปติ สุข แลว ก็ใหเปลี่ยนมาสังเกตเฝาดูรูทัน ในความเปลี่ยนแปลงของกายและของจิตตอไป โดยใหสังเกตวา ปติก็ไม
แนนอน สุขก็ไมแนนอน เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไมไดคงทนอยูนิ่ง อาจจะหลุดจากปติและสุข หรืออาจไหลเลื่อนลึกลงไปวาง
สวางสงบอยูภายในดวยเอกัคตาและอุเบกขา จะบังคับบัญชาใหคงตัวตามตองการไมไดตลอด จึงไมพึงควรยึดมั่นถือมั่น รูจัก
ปลอยวาง ไมติดไปกับความคิด เกิดปญญารอบรู ปลอดโปรง เบาสบาย เปนอิสระ วางจากความคิด กลายเปนอารมณวิปสสนา
กรรมฐาน เชื่อมโยงกันไป แตตองประกอบไวดวยสติ ความรูสึกตัว รูเทาทันความคิด รูเทาทันอารมณ มิฉะนั้นอาจหลงติดอยูใน
อารมณ ปติ และ สุข ไมเกิดปญญาใดๆทั้งสิ้น อยางมากก็เกิดอภิญญามีหูทิพยตาทิพยไดบางในบางทาน แตไมใชวิปสสนา
กรรมฐาน และไมใชจุดมุงหมายของพุทธศาสนาเพราะไมอาจแกหรือดับทุกขได บางทีอาจทุกขมากขึ้นอีกเพราะไปติดหลงทางอยู
ในความสุขและอํานาจแหงฌานที่เกิดจากการปฏิบัติสมถกรรมฐาน
ในการเพียรเพงจิตตามอารมณของสมถกรรมฐานนั้น หากเพงเพียรมากเกินไป อาจทําใหเกิดพลัง จากการที่จิต
รวมตัวเขาในอารมณเดียวอยางแนวแน จิตหยุดสายแสรวมตัวเกิดพลังจิต บางทานสามารถมีฤทธิ์หรืออภิญญาบางอยางได
เชน บังคับวัตถุใหเคลื่อนไหวไดดวยพลังจิต บางทานอาจไดหูทิพย ตาทิพย เปนตน แตถาไมรูวิธีบังคับ ก็อาจเกิดอาการมึนงง
ปวดศีรษะเพราะพลังที่สรางขึ้นไมไดถูกถายเทควบคุมใชงานอยางถูกตอง และเกิดเปนแรงผลักดันอยูภายในกายนั้น หรืออาจติด
ในอารมณนั้นๆ (ตามหลักวิทยาศาสตรก็เชนกัน พลังงานไมอาจที่จะถูกสรางขึ้น หรือ ไมอาจถูกทําลายไดเลย มันเพียงเปลี่ยน
แปรรูปแบบเทานั้น เชน พลังแสงอาทิตย เปลี่ยนแปลงแปรสภาพเปนพลังไฟฟา เปนตน)
ในทางตรงขาม การปฏิบัติสมถกรรมฐาน อาจนําไปสูสมาธิแนวแน จิตเลื่อนไหลไปตามขั้นตอน จากปติอิ่มเอิบใจ สู
สุขสบายพึงพอใจอยูภายใน แลวไหลเลื่อนไปเปนเอกัคตาจิต รวมตัวเปนหนึ่งนิ่งสวางสงบอยูภายใน กายภายนอกหายไป หาก
ดิ่งลึกลงไป จิตเขาไปอยูในอัปปนาสมาธิ ปดประสาททางอวัยวะตางๆหมด ไมไดยิน ไมรับรูอารมณภายนอกทั้งสิ้น กายอาจจะ
แข็งตัวทื่อเสมือนหินไดเปนเวลานานๆ (อาจจับยกยายไปตั้งตรงที่อื่น กายนั้นก็ยังแข็งทื่อในทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง และไมรูสึก
เชนยังอยูในทาขัดสมาธิแมจะถูกยกไปไกลก็ตาม จนกวาจะออกจากฌานสมาธินั้น) แตก็ไมเกิดปญญาใดๆ เพราะจิตดิ่งลึกลง
ไปสูวิสัญญีจิต สงบนิ่งอยูภายใน เสมือนกับกบจําศีลไดเปนเวลาหลายชั่วโมง บางทาน(แตนอยทานมาก)อาจเปนวัน เปนคืน
7

เปนสัปดาห เปนเดือนก็มี ดั่งคํากลอนที่วา ”เขาฌานนานนับเดือน ไมเขยื้อนเคลื่อนกายา จําศีลกินวาตา เปนผาสุกทุกคืน
วัน” มีสุขอยูในฌานสมาบัติ ในอัปปนาสมาธิ แตไมเกิดปญญา ไมอาจลวงพนทุกขได เมื่อออกจากฌานก็กลับอยูใตอิทธิพล
ของความโลภ ความโกรธ ความหลง เชนเดิม หรือ อาจมากกวาเดิมหรือรุนแรงกวาเดิมเพราะถูกกดดันอดกลั้นเอาไวนาน
ความหมายของสติมี่แทจริง
ความมุงหมายในการฝกอบรมจิต (กรรมฐาน หรือ การงานของจิต) ในแนวของพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกวา
วิปสสนากรรมฐานนั้น คือการฝกหัดจิตใหเกิดสติที่สมบูรณ ใหเห็นทุกอยางที่ประสพพบเห็น หรือเกิดขึ้นกับจิตอยางถูกตอง
แทจริง ตามสภาพที่เปนจริง (ซึ่งคือความหมายของวิปสสนานั่นเอง) เปนการรูซื่อๆ (Pure Perception) คือรูดวย
สัญญาบริสุทธิ์) รูโดยไมรูอะไรเลย (Unknowing Knowing, Choiceless Awareness) รูลวนๆ แต
อยาใหไปรูอะไรโดยเฉพาะเขา (สวสังเวทนา) รูสดๆ รูเฉยๆ รูโดยไมลําเอียงบายเบี่ยงไปตามความคิดเห็นของตนเอง
(Unbiased Perception) รูโดยไมดวนตัดสินอะไรลงไป (Nonjudgmental Knowing) เปนการรู
ดวยสติลวนๆ โดยไมดวนคิดวิพากษวิจารณใดๆทั้งสิ้น (Indiscriminate Awareness)
ดั่งที่หลวงพอเทียน จิตตสุโภ ทานกลาวสอนไววา “รูสึกตัว ตื่นตัว รูสึกใจ ตื่นใจ” เพราะในชั่วขณะจิตหนึ่งจิตจะทรง
อยูไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรืออารมณใดอารมณหนึ่งเทานั้น จิตจะทรงอยูในสองหรือหลายลักษณะหรืออารมณพรอมๆกัน
ไมได กลาวคือ เมื่อมีสติความรูสึกตัว ความไมรูสึกตัวหรือความหลงก็หายไป จึงรูเทาทันกาย รูเทาทันจิต รูเทาทันอารมณ รูเทา
ทันความคิด (เสมือนCPUของคอมพิวเตอรทํางานดวยระบบ 0 หรือ 1 ไมมีหรือมีไฟฟาผานในขณะหนึ่งๆเทานั้น เปนทั้งสอง 0
และ 1พรอมกันไปไมได)
การรูดวยสติเปนการสังเกตรู สังเกตเห็น เฝาดูรูทันจิต รูทันความคิด คอยสอดสองเฝาดูตนเอง (SelfMonitoring, Self-Observation) เพียงสักแตวารู วาเห็น โดยปราศจากความคิดปรุงแตงโดยสิ้นเชิงในทุก
ขณะ (Moment To Moment) ที่มีการสัมผัส (Contact) ระหวางผูรู (Subject) กับสิ่งหรือผูที่ถูกรู
(Object) โดยไมมีการยึดเหนี่ยว เกาะเกี่ยว ติดพัน ยึดมั่นถือมั่น คือ รูแลววาง รูแลวละ วางจากความคิด วางจากอารมณ
วางจากทุกข รูดวยสติลวนๆ ดวยสติที่แทจริง ดวยความรูสึกตัวลวนๆ รูแจงเห็นจริงตามความเปนจริง ตางเกา ลวงภาวะเดิม
(เห็นความคิด ไมตกเปนทาสของความคิดอีกตอไป)
พระพุทธองคทรงตรัสสอนวา
“ดูกรพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเห็นจักเปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบ
(ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) จักเปนสักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง (รูเทาทันความคิด) ดูกรพาหิยะ ทานพึงศึกษาอยาง
นี้แล
ดูกร พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อทานเห็นจักเปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อรู
แจงจักเปนสักวารูแจง ในกาลนั้น ทานยอมไมมี
ในกาลใด ทานไมมี ในกาลนั้น ทานยอมไมมีในโลกนี้ ยอมไมมีในโลกหนา ยอมไมมีในระหวางโลกทั้งสอง นี้แลเปน
ที่สุดแหงทุกข”
ดวยธรรมเพียงไมกี่วรรคนี้ ทานพาหิยะก็เขาใจอยางแจมแจง บรรลุธรรมเปนพระอรหันตตอหนาพระพักตรใน
ขณะนั้นนั่นเอง
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สรุปคือ มีสติอยูทุกเมื่อ ทุกครั้งที่เผชิญสัมผัสกับปรากฏการณ (Phenomena) ตางๆไมวาจะเปน
ปรากฏการณทางกาย (Physical Phenomena) หรือปรากฏการณทางจิต (Mental Phenomena)
จะเห็นวาปรากฏการณตางๆโดยสภาพความเปนจริงแลว ลวนปราศจากตัวตน (อัตตา) ที่แทจริง ทั้งผูรู (Subject) และ
ผูถูกรู (Object) ไมไดตางจากกัน คือลวนเปนความวาง สุญญตา (Emptiness) เสื่อมสูญสลายไปในที่สุด
(Voidness) ปราศจากอัตตาตัวตนที่คงทนถาวรอยางแทจริง (อนัตตา) เปนเชนนั้นเอง (ตถตา - Thusness) ไม
ยึดมั่นถือมั่นหรือยึดติดอีกตอไป (อตัมมยตา – Let Go) จิตจะยอมรับความจริงไมฝนสภาพความเปนจริง จิตจะทรงตัว
อยูในสภาพปกติของจิตโดยแทจริง จิตตั้งอยูในลักษณะที่วางเปนกลาง คือ อุเบกขาจิต (Equanimous Mind)
ไมมีความคิดปรุงแตงใหเพี้ยนไปจากความจริง ดวยมีปญญาบริสุทธิ์ มีความฉลาดเฉลียว รูเห็นเทาทันความคิด อยูเหนือ
ความคิด ไมถูกเหนี่ยวรั้งดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งซอนเรนมากับความคิด จึงไมเกิดทุกข มีแตความสงบและ
สันติสุข
ทุกขเกิดเพราะเราไมเห็นความจริง ตามสภาพความเปนจริง ทันทีที่สัมผัสเหตุการณตางๆ จิตก็ถูกปรุงแตงดวย
ความคิดขึ้นมาทันทีวาชอบ หรือไมชอบ พอใจ ไมพอใจ รัก หรือ เกลียด ปลอยใหความคิดทําหนาที่แทนจิต ครอบงําจิตให
เปนตามอํานาจของความโลภ อยากไดสิ่งที่ชอบมากขึ้นอีก หรือ ตามอํานาจของความโกรธ เกลียดชังสิ่งที่ไมชอบ มีแตความ
หลงใหลไปตามความตองการของตน ทําทุกอยางเพื่อเสนอสนองความเปนตัวตน ของของตนเทานั้น เพราะไมรูไมเห็นตามที่
เปนจริง ไมเห็นจิต ไมเห็นความคิดของตน ปลอยใหความโลภ ความโกรธ ความหลง แอบซอนแทรกเขามากับความคิด
เปรียบเสมือนผูกอการราย (Terrorist) แอบซอนปนเขามากับผูโดยสาร คือความคิด ยึดเครื่องบิน คือ จิตใจ ซ้ํากลับ
กลายเปนผูบัญชาหรือแรงผลักดันความคิด ใหเปนไปตามอํานาจรูปลักษณะของมัน (ลักคิด)
ครั้นไมไดอยางที่คิดหรือหวังไว เพราะไมอาจควบคุมไดก็ทําใหเกิดทุกข หรือแมเปนไปไดดังหวัง ก็ยังตองวิตก
กังวลเปนหวงเปนทุกขวา สิ่งที่ไดมานั้น หรือ สถานการณที่หลบหนีลวงพนไปไดนั้นจะไมคงทนยืนนานเสมอไป ตองคอยกันทา
พิทักษรักษาหวงแหน หรือหลบหลีกซอนเรนอยูตลอดเวลา เสมือนสรางคุกตะรางขังตัวเองไวอยางหนาแนน สูญเสียอิสรภาพ
สิ้นสุขอีกตอไป
สติจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนตัวนําใหเห็นแจงรูจริงตามสภาพความเปนจริง สติเปนธรรมสําคัญยิ่งในโพธิปกขิย
ธรรม 37 ประการ ซึ่งเปนธรรมอันฝกฝายแหงการตรัสรู คือ สติปฎฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5
พละ 5 โพชฌงค 7 และ มรรค 8
สติ นับตั้งแต สตินทรีย (ในอินทรีย 5 ซึ่งเปรียบเสมือนลูกแมว) เมื่อเริ่มฝกใหเกิดความรูสึกตัวใหเกิดสติเริ่มรู
เห็นความคิด (เสมือนหนู) แตยังขาดกําลังจับหนูหรือความคิด จนกระทั่งสติแกกลาขึ้น เปน สติพละ (ในพละ 5 ซึ่ง
เปรียบเสมือนแมวใหญ) สามารถตะปบฆาหนูที่กําลังโผลออกจากรู หรือความคิดที่กําลังกอเกิดขึ้นไดโดยงาย เมื่อมี
ความรูสึกวา มีสติมากขึ้นๆ จะมีแตสติรูลวนๆ เปนสติสัมโพชฌงค พรอมดวยปญญารอบรู ประกอบเปนองคธรรมแหงการ
ตรัสรู (โพชฌงค 7) เปนที่สุด ดวยความรูแจงเห็นจริง ตามความเปนจริง ไมบิดเบือนใหผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง
มองเห็นสถานการณไดอยางทะลุปรุโปรง แจมแจง ไมถูกเจือปนไวดวยความคิดปรุงแตง
เมื่อมีสติที่สมบูรณจะสามารถเผชิญชีวิตไดดวยความเปนปกติ ไมหวาดผวา หวั่นไหว ตื่นเตน ตระหนกตกใจกลัว
หรือลุมหลงมัวเมา สนุกสนานไปวันๆ ไมปลอยชีวิตใหรวงโรยไปโดยไรประโยชนเยี่ยงสัตวอื่นๆ ซึ่งสามารถกิน นอน สืบพันธุ
ไดไมตางจากคนเรา (แมแตGene ของคนเรากับสัตวก็ไมตางกันนัก 80 % ของหมูเหมือนกับของคน 98 % ของลิง
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Chimpanzee เหมือนกับของคน) หากแตวาคนเรามีพลังมันสมองมากกวา จึงสามารถสรางสรรคอุปกรณเครื่อง
อํานวยความสะดวก ตลอดถึงอาวุธขึ้นมาใชเพื่อปองกันตน หรือใชประหัตประหารกัน มีการผูกพันธมิตร (Allies) สราง
เปนเกราะกําบังปองกันตน เกิดเปนสังคมขึ้นมาได ขณะเดียวกัน คนเราสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตของตนได ดวย
ความที่มีสมองมากกวา มีความสามารถหมายรูจําได (Perception) ไดมากกวา ประดิษฐคิดคนไดมากกวา สามารถเห็น
ตัวเอง รูจักตัวเอง (Self) (สัตวตางๆแมแตลิงยกเวน Chimpanzee ไมอาจรูจักเงาของตนเองในกระจก แมเด็ก
ทารกก็ตามจนกวาอายุได 2 ขวบ) แมกระทั่งสามารถลวงรูสภาพจิตใจของตนเองได ก็ดวยสติ หรือสัญญาบริสุทธิ์ (Pure
Perception) นี้เอง ที่ทําใหคนเปนมนุษยที่สมบูรณ ตางจากสัตวอื่นๆทั้งปวง
ทําไมจึงตองสรางสติ
เนื่องจากคนเราขาดสติ ไมเห็นความคิด ไมเห็นจิตของตนเอง ปลอยใหความคิดทําหนาที่แทนจิต ครอบงําจิตไว
ดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง ชักนําลากจูงจิตใหเปนทุกข ดังนั้น การขจัดความทุกขจะเปนไปได ตอเมื่อจิตเห็นจิต
ของตนเองอยางแจมแจง เห็นความคิดที่กําลังเกิดขึ้น ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะไมสามารถแอบแฝงซอนเรนมากับ
ความคิดไดอีกตอไป กลาวคือ มีสติคอยสอดสองดูจิตอยูตลอดเวลา สติเฝาดูจิตดูใจของตนเอง หรือที่เรียกวา จิตเห็นจิต
นั่นเอง
จุดประสงคในการสรางสติใหเกิดขึ้นนั้น เพื่อใหเห็นจิตเห็นใจของตนเอง จึงตองหันกลับมาสังเกตดูจิตใจของตนเอง
ไมใชไปแสวงหาจากภายนอก หรือสายแสสงจิตออกไปภายนอก เพราะนั่นคือ ความคิด จะไมทันเห็นความคิดที่พาเตลิดเปด
เปงไป ตามอํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ดวยขาดสติ ถูกความคิดครอบงําจิต เขาไปอยูในความคิด โดยไมเห็น
ความคิด ประดุจวา นั่งเครื่องบินลําโนนบางลํานี้บาง บางทีพาบินไปฮาวายสูแดนสวรรค (Paradise) ตามความโลภ
(หรือแมกระทั่งนําพาไปเพื่อกุศลกรรม) บางครั้ง บินไปบอสเนียสูแดนสงคราม (War) ตามความโกรธ (หรือแมกระทั่ง
นําพาไปดวยอกุศลกรรม) หรือ บินไปอยางไมมีจุดหมายปลายทาง คือไมดีไมชั่ว คือ อพยากตธรรม หรือบางทําไปตามความ
หลงงมงาย ขณะนั่งอยูบนเครื่องบินจะไมเห็นรูปรางหนาตาของเครื่องบิน วาเปนเครื่องบินชนิดไหน และไมรูทิศทางที่เครื่องบิน
กําลังบินอยูดวยซ้ําไป การสรางสติใหเกิดขึ้นจะทําใหเห็นตนเอง เห็นจิตเห็นใจของตนเอง ประดุจยืนอยูบนหอบังคับการ
สนามบิน จะเห็นสนามบิน หรือจิตใจของตัวเราเอง และเห็นเครื่องบินทุกลําที่บินเขาออกจากสนามบิน หรือความคิดตางๆทุก
รูปแบบที่ผุดขึ้นในจิต ไมหลงกระโดดวิ่งไลไปขึ้นเครื่องบินลําโนนบาง ลํานี้บาง ตื่นไปตามขาวที่เขาประกาศ วาจะพาไปเที่ยว
ที่โนนบางที่นี่บาง
วิธีสรางสติ
การเฝาดูจิตจึงมีความสําคัญมาก กลาวคือ มีสติคอยจับตาดูรูทันจิตนั่นเอง แตเนื่องดวยจิตมีสภาพที่ละเอียดออน
วองไว ไมอยูนิ่งเฉย ใหคอยจับเลนไดงายๆ เปรียบประดุจลิงบัดเดี๋ยววิ่งไปทางโนน บัดเดี๋ยวหอยโหนมาทางนี้ ทานจึงมี
อุบายใหผูกสติลงกับสิ่งที่หยาบกวาในตัวบุคคล คือ กายของตนนี้เอง คอยมีสติระลึกดูกายของตน โดยจับตาดูสวนตางๆของ
กายของตน เชน ลมหายใจ อวัยวะตางๆของกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ตลอดไปถึง เลือด น้ําเหลือง อุจจาระ
ปสสาวะ และแมแตดู ซากศพ ตามปาชาในสภาพตางๆ และสังเกตดูสวนประกอบของรางกาย วามีสวนที่เปนของแข็ง
(ดิน) ของเหลว (น้ํา) แกส (ลม) และความรอน (ไฟ) ปนเปกันอยูในกายนี้เทานั้น ตลอดถึงการเฝาดูความเปลี่ยนแปลง
ความเคลื่อนไหวของกาย ขณะยืน เดิน นั่ง นอน คือ อิริยาบทใหญ แมการนั่งอิริยาบทยอย เชนคูแขน เหยียดแขน คูขา
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กระพริบตา กลืนน้ําลาย หายใจ เปนตน ใหเห็นสามัญญลักษณะ คือ ความเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) ความคงทนอยูนิ่ง
ไมได (ทุกข) ความที่ไมอาจบังคับบัญชาได (อนัตตา)
สูตรสําเร็จในการสรางสติ
พระพุทธองคไดสรุปรวมวิธีสรางสติไวเปนสูตรสําเร็จที่สมบูรณ กระทัดรัด ประยุกตใชไดในทุกขณะจิต ทั้งเวลาที่
กําลังปฏิบัติธรรม ตลอดถึงใชไดกับชีวิตประจําวัน ใหเกิดสติคอยสอดสองชีวิตของตนเอง ใหเห็นความคิด เห็นจิตใจของ
ตนเอง ซึ่งรวมเรียกวา สติปฏฐาน 4 ดวยการผูกสติลงที่ กาย และ จิต ของตนเอง รวมไปถึงความรูสึก (เวทนา) และ
อารมณ (ธรรม) ที่เกิดในตน
สติปฏฐาน 4 เปนทางสายเอกที่ลัดสั้น สามารถนําใหบุคคลบรรลุธรรมสูงสุด เกิดญาณปญญา รูแจง เห็นจริง
ตางเกา ลวงภาวะเดิม ดับไมใหเกิดทุกขไดอีกตอไปเปนที่สุด จิตดํารงสภาพปกติไมหวั่นไหว อยูในสภาพสงบ สันติสุข
ตลอดกาล
กายานุปสสนาสติปฏฐาน
คือตั้งสติใหอยูกับฐานที่กาย โดยผูกสติลงที่กายดวยวิธี อุบาย เทคนิคตางๆ อาทิ ผูกสติเฝาดูลมหายใจ (อานา
ปานสติ) ผูกสติลงที่อิริยาบทใหญ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน (อิริยาบทปพพะ) ผูกสติลงที่อิริยาบทยอย (สัมปชัญญปพพะ)
ผูกสติกับการเห็นความโสโครกของกาย เชน ผมตองคอยตัดคอยสระหวี ขนตองตัดคอยดึงถอนทิ้ง เล็บตองคอยตัด ฟน
ตองคอยแปรงเอาเศษอาหารออกไมใหผุพัง ผิวหนังตองคอยอาบน้ําชําระเอาเหงื่อไคลออก ตองคอยบํารุงรักษาไมใหแตกเปน
แผล ตลอดถึงใหเห็น ความโสโครก ปฏิกูลของเลือด เหงื่อ น้ําเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ เปนตน (ปฏิกูลสัญญา
กรรมฐาน) หรืออาจผูกสติกับการเห็นสวนประกอบของรางกายวา เปนของแข็งบาง (ดิน) เปนของเหลวบาง (น้ํา) เปนแกส
บาง (ลม) เปนความรอนบาง (ไฟ) (ธาตุกรรมฐาน) และถาอยูใกลปาชาผีดิบ เยี่ยงประเทศอินเดียสมัยกอน อาจผูกสติกับ
ความเปลี่ยนแปลงของซากศพ ในสภาพการตางๆ ตั้งแตขึ้นอืด ถูกหมาแทะ จนกระทั้งเนาเปอย สูญสลาย เหลือแตกระดูก
จนผุกรอนไมเหลือ (นวสีวถิกา หรือ อสุภกรรมฐาน)
อุบายตางๆเหลานี้ใชกําหนด เพื่อเปนการผูกสติลงที่กาย ใหเห็นสภาพของกายตามที่เปนจริง ใหจิตสงบลงในเรื่อง
เดียวไมสายแสออกนอกไปถึงเรื่องอื่นๆใหวุนวาย เมื่อจิตสงบลงจะเกิดสมาธิขึ้น ในเรื่องที่ผูกสติอยู เกิดความสงบ เกิดปติ
และ สุขขึ้นในจิตนั้น จะเริ่มเห็นความสัมพันธของกายในกาย เชน ระบบลมหายใจ ที่สัมพันธกับกายทั้งหมด เปนตน ถา
ตื่นเตนลมหายใจจะถี่ขึ้น ถาสงบลมหายใจยาวชาราบเรียบ มีความสงบ จะเริ่มเห็นความสัมพันธของกายกับความรูสึก หรือ
เวทนา
ในการกําหนดดูกายนั้น อาจผูกสติลงที่การเคลื่อนไหวของกายดวยอิริยาปถปพพะ คืออิริยาบทใหญ ยืน เดิน นั่ง
นอน และสัมปชัญญปพพะ สังเกตรูอิริยาบทยอย ซึ่งไดประยุกตขึ้นมาเปนวิธีสรางจังหวะของหลวงพอเทียน เปนตน ดวยการ
ผูกสติลงที่จังหวะและความเคลื่อนไหวของมือและแขนที่สรางขึ้น (ดูรูปประกอบทายเลม) หรือจังหวะของความเคลื่อนไหวของ
เทาขณะเดินจงกรม เปนตน วิธีนี้ปฏิบัติโดยการลืมตา จึงสามารถนํากลอุบายและหัวใจของการผูกสติดวยวิธีเคลื่อนไหวนี้
ผนวกเขาไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีและสะดวก เพราะตลอดเวลาทั้งวัน คนเราเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เดินบาง นั่ง
บาง ยกมือ ยกแขนบาง เหลียวซายแลขวาบาง ตลอดถึงกินดื่ม พูด กระพริบตา หายใจ ลวนเปนความเคลื่อนไหว และเปน
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จังหวะอยูทั้งสิ้น เมื่อสติมีพลังพอ จะสามารถผูกสติลงกับการเคลื่อนไหวตางๆในกายทุกอยางไดในทุกขณะโดยอัตโนมัติ จึง
สามารถผูกสติลงที่กายไดตลอดเวลา ตอเนื่องกันประดุจลูกโซ
การผูกสติลงที่ความเคลื่อนไหวในกายสวนตางๆ แมแตอานาปานสติ ซึ่งเฝาสังเกตผูกสติลงที่ลมหายใจ (คือ เฝาดู
ความเคลื่อนไหวของลมหายใจ โดยที่กายไมเคลื่อนไหว) นอกจากจะนําใหเห็นความสัมพันธของสวนยอยตางๆของกาย กับกาย
ทั้งกายแลว ยังทําใหเห็นสภาพของความไมอยูนิ่ง (Dynamic Nature) ตลอดถึงความเปลี่ยนแปลง ความไมคงที่
คือ อนิจจัง (Impermanence) ความคงทนคงที่อยูไมไดตลอดไป
ตองเปลี่ยนไปคือทุกขัง (Stress,
Conflict, Suffering) และความที่ไมอาจบังคับบัญชาใหอยูใตอํานาจได คือ อนัตตา (Not-self) ซึ่งอาจเห็นได
งายๆ โดยการทดลองกลั้นลมหายใจสัก 2 นาที จะเห็นสภาพความเปนจริงดังกลาวไดทันที ลักษณะดังกลาวจึงรวมเรียกวา
สามัญญลักษณะ หรือไตรลักษณ ซึ่งครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในจักรวาลนั่นเอง (ตางลวนแปรเปลี่ยน – อนิจจัง,
ไมอาจคงทนอยูไดตลอดกาล – ทุกขัง, และสูญสลายปราศจากตัวตนที่ถาวร – อนัตตา)
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
คือการผูกสติเฝาดูที่ฐานแหงความรูสึกตางๆที่เกิดขึ้นในกาย เห็นซึ่งความสบายและความไมสบาย ปวดเมื่อย ตลอดถึง
ความปกติ ไมปวด ไมเมื่อย สัมผัสความสบายของกาย อาทิ ปติ และสุข ที่เกิดขึ้นในความรูสึกขณะปฏิบัติ ซึ่งทางโลกเรียก
ความสบายกายนี้วา สุข และความไมสบายกายนี้วา ทุกข
ในการปฏิบัติเมื่อผูกสติลงที่กายที่ลมหายใจเปนตน กายจะเริ่มสงบเพราะไมไดสูญเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชน
เพราะมีสติคอยตรึงจิตไวกับกายกับลมหายใจ หรือการเคลื่อนไหว จิตจะเริ่มสงบและเกิดผลพลอยไดคือ เกิดความอิ่มใจหรือ
ปติ เกิดความพอใจเปนสุขขึ้น ในขณะที่กําลังปฏิบัติอบรมจิต ซึ่งเมื่อชํานาญแลวจะสามารถทรงปติและสุขนี้ไวในชีวิตประจําวัน
ไดดวย การทํางานทําการใดๆจะไมเหน็ดเหนื่อย แตจะคลองตัวสะดวกงายดาย จึงมีคุณคาและเปนประโยชนมากในชีวิตของผู
ปฏิบัติธรรม
นอกจากนี้ ความรูสึกที่เกิดขึ้น เชน ปติและสุขนี้ จะทําใหเห็นความสัมพันธระหวางกายและเวทนา หรือ ระหวาง
รางกายกับความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับความรูสึกในกาย เห็นความไมเที่ยง ความไมคงทนอยูได ความที่
ไมอาจบังคับบัญชารักษาปติและสุขไวไดตลอดไป เกิดความปลอยวางยึดมั่นในความรูสึกเหลานั้นดวย เห็นวาไมแนนอน เกิด
ความสงบระงับขึ้น
ในการปฏิบัติบางวิธี เชน การสังเกตดูความเคลื่อนไหวสรางจังหวะ อาจขามผานความรูสึกเยี่ยงปติและสุขไปเลย
หรือหากเกิดความรูสึกเหลานี้ก็อาจเปนเพียงเล็กนอย เพราะเปนการเฝาดูรูทันความเคลื่อนไหวซึ่งเปนอารมณกลางๆอยูแลว สติ
แนบแนนอยูกับความเคลื่อนไหว ไมสุขไมทุกข เปนกลางๆ จึงอาจขามหรือเลยผานความรูสึกแหง ‘ปติ’ และ ‘สุข’ ขององค
ฌานไปเลย แตมีความตื่นตัว มีสติ ความรูสึกตัว อยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเอกลักษณและจุดมุงหมายของวิปสสนากรรมฐาน
การอบรมจิตดวยกายานุปสสนาสติปฏฐาน และเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการเนนลงที่รูปธรรม กายคือรูป
เวทนาเปรียบไดกับรูปโรค เกิดความสบายหรือความไมสบายขึ้นใหสังเกตเห็นไดแมขณะที่ไมไดเจ็บปวย
แตเวลาปวยมี
ทุกขเวทนามาก จะเห็นรูปโรคชัดเจนขึ้น เห็นความสัมพันธระหวางรูป รูปโรค รูปธรรม วา รูปธรรม คือกายหรือรูปนี้เปนเหตุ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เกิดรูปโรคตอรูปคือกายไดอยางไร มีผลเปนรูปทําใหเกิดเวทนา หากยิ่งมีเวทนามากเทาไร
เชน เวลามีทุกขเวทนามาก หรือสุขเวทนามาก จิตใจจะยิ่งจดจอกังวลใจมากขึ้น เกิดนามธรรม (นามทํา หรือ กอกระทํา)
เกิด นามโรค (ทุกขใจ) แกนาม คือจิตใจ ไปดวย
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
เปนการผูกสติลงที่ฐานแหงจิต ใหเห็นจิตใจวา กําลังชอบ หรือไมชอบ หรือวาเปนกลางๆ ไมไดชอบหรือไมชอบ ให
เห็นวาจิตกําลังคิดอะไร คิดไปตามอํานาจความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง อยางไร เปนไปตามความเปนจริงหรือไม หรือ
จิตมั่นคง หรือจิตฟุงซาน คิดไปตามแนวความคิดของตนเพื่อตอบสนองความตองการของตน โดยไมคํานึงถึงขอมูลความจริงที่
กําลังประสบพบเห็นอยูในขณะนั้นๆ แมนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน อาทิ Dr. Alan Gevins แหง Advanced
EEG Laboratory ที่ San Francisco ไดคนพบวา คนเราเห็นอยางที่ตนตองการอยากเห็น ไดยินอยางที่ตน
ตองการจะไดยิน ดังนั้น แทนที่จะรับรูความจริงตามขอมูลที่ผานมาทางตา ทางหู คนเรากลับสรางภาพพจนขึ้นมาใหมใหเสมือน
จริงเพื่อตรงกับความตองการของตน แทนความจริงที่กําลังประสบอยูขณะนั้น มีการตอรองเขาขางตนเอง แปรเปลี่ยนสภาพที่
เห็นและไดยิน ใหเปนไปตามที่ตนตองการ จนไมเห็นความจริงที่แท มองสถานการณและอะไรตางๆผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป
จากสภาพความเปนจริง โดยสิ้นเชิง
ดังนั้น ความคิดปรุงแตงจึงมีบทบาทอยางมากๆในชีวิตประจําวัน ทันทีที่เราประสบกับเหตุการณตางๆ เราก็ดวน
ตัดสินใจเสร็จเรียบรอยทันทีแลววา เราชอบหรือไมชอบ แมกระทั่งรักหรือเกลียดขึ้นมาทันที เกิดความรูสึกดานบวกหรือดานลบ
ขึ้นมาโดยฉับพลัน ความรูสึกกลางๆเฉยๆนั้นแทบจะหาไดยาก ทั้งนี้ทั้งนั้นเปนเพราะไมเห็นความคิดของตนเองนั่นเอง ความคิด
เปนไปในลักษณะลักคิดเพราะขาดความรูสึกตัวขาดสติ คิดไปทางมุมบวกหรือโลภ (โลภะ-ราคะ) บางครั้งคิดในทางมุมลบหรือ
โกรธ (โทสะ) แมกระทั่งคิดไปในทางที่ไมบวกไมลบ (อัพยากฤต) แตเปนไปในลักษณะหลง (โมหะ) โงงมงาย เขามาครอบงําเปน
ตัวชักนําลากจูงจิต ทําหนาที่แทนจิต ไมเปดโอกาสใหจิตทําหนาที่ของมัน ไมใหจิตไดเห็นความจริงตามความเปนจริง ความคิด
พาเขาปาเขาพงโดยการสรางมโนภาพหรือภาพพจนขึ้นมาแทนความจริงที่กําลังเผชิญหนาอยู “ฝนหวาน” เปลี่ยนแปลงความจริง
ใหกลับกลายเปนเสมือนดั่งใจ ตรงตามที่ตนตองการอยากได กลาวคือ คิดเขาขางตนเอง จิตใจมืดบอดดวยความหลง ดวยติด
อยูในอารมณในความคิดนั้นๆ สมดั่งที่โบราณทานพูดถึงคนที่หลงวา “ตาบอด” หรือ “เห็นชางเทาหมู” เปนตน บางครั้งมัวแตคิด
ไปตางๆนานา หรือที่เรียกวา ”ใจลอย” เพราะจิตใจติดอยูในความคิดในอารมณ แตเจาตัวไมรูไมเห็นหรอกวากําลังติดอยูใน
ความคิด กําลังถูกความคิดหลอก อยางดีก็เพียงรูสึกไดบางวากําลังโกรธและไมพอใจเปนอยางมาก หรือกําลังดื่มด่ําฝนหวานใน
อารมณรักหรือความอยากความใครจนลืมตัว บางครั้งถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ หรือเปนผลใหเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทั้งนั้นเปน
เพราะขาดสติควบคุมจิตหรือคอยเฝาดูรูทันจิต ความคิดจึงไดโอกาสเปนตัวนํา ทําหนาที่แทนจิตที่แทจริงหรือจิตบริสุทธิ์อยูทุกวี่
ทุกวัน ทุกขณะจิต
นักวิทยาศาสตรในปจจุบันไดคนพบแลววา ทุกครั้งที่คนเรารู-เห็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตจะรับทราบดวยประสพการณ
(Perception) และในขณะเดียวกันนั้น สมองจะกําหนดความเปนตัวตน”อัตตา”ขึ้นพรอมกันไปในขณะที่รับทราบในสิ่งที่
รู-เห็นนั้น (In parallel with generating mental patterns for an object, the brain
also generates a sense of ‘self’ in the act of knowing. - Prof. Antonio
Damasio, Chairman, Neurology Department, University of Iowa, USA) มีการ
สรางมโนภาพตีตราวาเปนของๆตนเพียบพรอมไปเลย และ “อัตตา” เปนผลของจินตนาการ (“นามรูป”ในขบวนการปฏิจจสมุป
บาท) เปนภาพพจนที่สรางขึ้นเพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตรงตามความตองการของตนในขณะนั้นๆ หรือ พูดสั้นๆก็คือ คิดเขาขางตนเอง
หรือสัญญเจตนา (“I”-tag or sense of ‘self’ Memory images come complete with
their ‘I-tags’. Each ‘I’ is a product of Imagination, an image generated to
13

meet the moment’s need. - Brian Lancaster, Senior Lecturer in Psychology,
Liverpool Polytechnic, England) เชน เห็นปากกาสีฟาเลมนั้น ก็รูขึ้นพรอมกันทันทีวา เปนปากกาของตน
ที่หายไปเปนตน
การเฝาดูรูทันจิตจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหจิตเห็นจิต หรือตัวมันเองอยางแจมแจง นั่นคือ ผูกสติลงที่จิต มี
สติคอยเฝาดูจิต ใหเห็นความคิด รูเทาทันความคิด คือเพียงสักแตรู-เห็นในสิ่งที่รู-เห็น ตามสภาพความเปนจริง โดยไมมีไมเกิด
ความเปนอัตตาตัวตนหรือของๆตนแฝงแทรกเขามาดวย ไมปลอยใหความลักคิดลากจูงนําพาจิต ไมหลงอยูในความคิดซึ่ง
บางครั้งเปนวันๆ เดือนๆ ก็มี จึงจะหลุดออกมาจากความคิดนั้นๆได เชน นึกถึงศัตรูคูอริเกาขึ้นมาโดยบังเอิญ ก็กลับไป
หมกมุนในความอาฆาตแคนเคืองเปนสัปดาห เสียเวลาเสียมันสมองไปโดยเปลาประโยชน จนกระทั่งเหนื่อยไปเอง หรือมีเรื่อง
อื่นมารบกวนแทน จึงหยุดคิดเรื่องเดิม ไปคิดเรื่องใหมอีกตอไป การเฝาดูรูทันจิตจะทําใหรูวาจิตกําลังอยูในอารมณอยางไร
กําลังคิดอะไร ไมหลงไปกับอารมณกับความคิด คิดอะไรก็ปลอยไป ไมตองสูญเสียพลังจิตไปโดยเปลาประโยชน ไมตองอารมณ
เสีย มีแตความปลอดโปรงโลงสบายอารมณ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน บางทานที่ไมมีเวลาในการนั่งปฏิบัติตามรูปแบบ (Formal Meditation
เปรียบประดุจนักมวยเขาคายซอมใหคลองแคลว) หรือมีเวลานอย แตไดฝกสติมาพอสมควร ก็สามารถผูกสติลงที่จิตไดเลย
โดยไมจําเปนจะตองเริ่มผูกสติลงที่กายและเวทนาความรูสึก ไลมาตามลําดับ แตมุงดูจิตโดยตรงเลย เฝาดูความคิดหรืออาการ
ของจิตเลย ใหเห็นวาจิตกําลังคิด กําลังทําอะไรอยู เห็นจิตขณะที่กําลังเกิดความคิดขึ้นนั้น
ในการฝกดูผูกสติที่ความเคลื่อนไหวดวยการสรางจังหวะ (Rhythmic Dynamic Meditation)
เปนการฝาดูความไมคงที่ความแปรเปลี่ยนของกายและจิต
ใหเห็นทุกสิ่งตามสภาพความเปนจริงหรือสภาวธรรมความจริง
(Insight Meditation) ความรูสึกตัวหรือสติจะคอยจับดูรูทันความเคลื่อนไหวของกายแมในชีวิตประวัน เปนการ
อบรมจิตในเชิงนอกรูปแบบ (Informal Meditation เปรียบประดุจนักมวยขึ้นสังเวียนชกจริงๆเลย ซึ่งสําคัญมาก
เพราะกําลังเผชิญคูตอสูคือความคิดโดยตรง) กลาวคือ ใหมีความรูสึกตัวผูกสติอยูกับความเคลื่อนไหวของกายในชีวิตประจําวัน
อยูตลอดเวลา เมื่อสติแกกลาขึ้น ความรูสึกตัวจะทําใหตื่นตัว หรือ รูสึกกาย ตื่นกาย ความรูสึกตัวจะปลุกใหรับรูความ
เคลื่อนไหวตางๆภายในกาย เชน เวลายกมือ ยกแขน ขณะที่กําลังพูด เจรจา เห็นอาการกระพริบตา กลืนน้ําลาย แมกระทั่งลม
หายใจ เมื่อความรูสึกตัวมีมากขึ้นๆ จะจับความคิดและเห็นความคิดที่กําลังเกิดขึ้นพรอมกันไปดวยอยูตลอดเวลา แมในขณะที่
กําลังทํางานประกอบกิจประจําวัน
หลวงพอเทียน ทานจะสอนใหกําหนดความรูสึกหรือสติใหอยูที่กาย หรือความเคลื่อนไหวไวประมาณ 3 สวน
(30%) สวนอีก 7 สวน (70%) คอยเฝาดูจิตดูรูทันความคิดพรอมกันไปดวย คือมีการผูกสติกับกายซึ่งเปนอาการ
หยาบเห็นไดงายและดําเนินเปนไปอยูแลวในชีวิตประจําวัน และผูกสติเฝาดูจิตและความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิด ซึ่งเปน
อาการละเอียดออน เห็นไดยากโดยเฉพาะแกผูที่ไมเคยฝกอบรมจิตมากอน เมื่อฝกดูจิตเชนนี้ไปเรื่อยๆ ความรูสึกตัวหรือสติจะ
คอยจับดูอาการตางๆทั้งทางกายและทางจิตพรอมกันไปตลอดเวลา โดยอัตโนมัติ มีความคลองตัว ตื่นตัว ตื่นใจ มีความ
ชํานาญในการผูกสติในชีวิตประจําวัน เห็นจิตเห็นความคิดรูเทาทันความคิดอยูตลอดเวลา ไมปลอยความคิดนําพาไปตาม
อารมณ โลภ โกรธ หลง หรือปลอยชีวิตใหเปนไปตามยถากรรมอีกตอไป แตกลับเปนผูควบคุมความคิด ขจัดอารมณ โลภ
โกรธ หลง ไมใหซอนเรนมากับความคิด เปนผูควบคุมชีวิตชะตากรรมของตนเอง เพราะสติและความรูสึกตัวผูกลงที่จิต
ตลอดเวลา ทุกขณะจิตที่เกิดขึ้น นั่นคือ สติอยูกับปจจุบันและความเปนจริงตลอดเวลา
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จิตจะไมไปติดอยูกับอดีตซึ่งผานพนไปแลว แกไขอะไรไมไดแลว หรืออนาคตซึ่งยังมาไมถึง การติดอยูในอดีตหรือ
อนาคต ลวนเทากับกลับเขาไปติดอยูในความคิดอีก ซึ่งความคิดทั้งปวงลวนเปนมโนภาพ (All thoughts are but
virtual, not a reality) ไมใชความเปนจริงที่กําลังสัมผัสอยู กําลังมี กําลังเปนอยู เมื่อสติอยูกับจิตในปจจุบัน
ตลอดเวลา การทํา การพูด การคิด จะถูกตองหรือผิดพลาดนอย ชีวิตจึงมีปจจุบันที่ดีตลอดเวลา อดีตซึ่งคือปจจุบันที่ผานไป
แลวยอมจะดี และ อนาคตซึ่งคือปจจุบันที่จะตามมายอมจะดีดวยเชนกัน เพราะมีสติมีความรูสึกตัวผูกจิต เห็นสภาวะจิต
สภาวธรรม รูเทาทันจิต อยูตลอดเวลา
นี้เปนวิธีผูกสติสรางความรูสึกตัวใหเกิดขึ้นไดโดยงาย และสามารถทําไดตอเนื่องเปนลูกโซใหเกิดอยูตลอดเวลา ทั้ง
วันตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเริ่มดวยการสรางความรูสึกตัว ซึ่งคือสตินั่นเอง ลงที่การเคลื่อนไหวทั้งทางกายและทางจิต จึง
เปนที่นาอัศจรรยอยางยิ่งวาความรูสึกตัวงายๆ เชนเดียว กับที่เรารูสึกเวลากํามือ แบมือ หรือคลึงนิ้ว (ลองทําดูเดี่ยวนี้เลย จะ
รูจักทันทีกับความรูสึกตัวสดๆ) ซึ่งเปนความรูสึกตัวขั้นพื้นฐาน แตเรามองขามไมเห็นความสําคัญ แลวถูกลืมไปนี้ เมื่อกลับมา
สรางความรูสึกตัวขึ้นมาใหม นั่นคือ ผูกสติลงที่กายและจิต จะสามารถทําใหเห็นจิต ซึ่งมีธรรมชาติอันละเอียดออนวองไว
ทองเที่ยวไปไกล รักษาไดยาก ใหเชื่องลง เลิกฟุงซานไปกับความคิด จิตจะอยูในบังคับบัญชาของเราตลอดไปได และทุกๆคน
สามารถกระทําได สรางเสริมและสัมผัสไดดวยตนเอง ไมตองตกเปนทาษแหงความคิดอีกตอไป เพราะมีสติเห็นจิตอยางแจมแจง
ชัดเจน เห็นและรูเทาทันความคิดขณะที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
เปนการอบรมจิต ผูกสติลงที่ฐานแหงธรรม หรือสภาวธรรมความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิต และอารมณตางๆที่ผานมา
ในจิตทั้งในทางดีหรือไมดี มุมบวกหรือมุมลบ หรือกลางๆ ไมดีไมชั่ว ใหเห็นอารมณพื้นฐานของจิตวา อารมณ โลภ โกรธ
หรือ หลง ที่กําลังชักนําจิตใหคิดไปในมุมบวก คือ ชอบ รัก และมุมลบ คือ ไมชอบ ชัง หรือเปนกลางๆ ไมชอบ ไมชัง
เปนตน นั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู และ ดับไปอยางไร มันซอนติดมากับความคิดไดอยางไร และเมื่อเราเห็นความคิดที่กําลังผุดขึ้น รูเทา
ทันความคิด ความคิดจะขาดสะบั้นลงทันที และความโลภ ความโกรธ ความหลง สูญหายพรอมกันไปดวย เพราะไมอาจพวงไป
กับความคิดซึ่งถูกตัดขาดเสียแลว จิตไมโงใหความคิดหลอกตอไปอีกแลว เปนจิตที่เปยมดวยสติ เห็นและรูเทาทันความคิด จึง
เรียกวามีปญญา เพราะไมยอมโงใหจิตหลงงมงายถูกความคิดลากจูงไดอีกตอไป
สติที่ผูกลงที่ธรรมจะทําใหเห็นสภาวธรรมความจริงตางๆที่นอนเนื่องอยูในจิต ทั้งที่ไมดี เชนนิวรณ 5 (ไดแก กาม
ฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา) ซึ่งเปนอุปสรรคในการเจริญสติใหกาวหนา หรือที่ดี เชน โพธิปกขิย
ธรรม 37 ซึ่งเปนคุณเครื่องใหบรรลุธรรม ตลอดถึงเห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทความเกี่ยวเนื่องของเหตุปจจัยเปนเหตุเปนผลตอกัน
เห็นวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน กรรม เกิดขึ้นไดอยางไร ผานทางอวัยวะทวารทั้ง 6 คือ อายตนะ 6 ทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส และใจนึกคิด เปนตน มีการสัมพันธระหวาง วัตถุ (Object) คือสิ่งที่ถูกรูหรือผูถูกสัมผัส ไดแกภาพ กลิ่น
เสียง รส สิ่งที่ถูกทางกาย และความคิด กับผูรับการสัมผัส (Subject) โดยผานทางอวัยวะ ทวารทั้ง 6 เกิดเปนอายตนะ
12 และเมื่อมีวิญญาณ คือประสาทการรับรู ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ประกอบกันเกิดเปนอายตนะ 18 หรือ ธาตุ
18 ขึ้น มีการสัมผัสแนบแนน รูเห็น เปนมีในขณะนั้น
รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ที่สัมผัส (ผัสสะ Contact) ผานทางทวารทั้งหก (สฬายตนะ 6
Senses) จะดําเนินผานไปตามกลไกวงจรของขันธ 5 (5 Aggregates or Groups of Existence)
แหง รูป (Form) เวทนา (Feeling) สัญญา (Perception) สังขาร (Thought Formation or
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Mental Impulse) วิญญาณ (Consciousness) ดวยการรับรูโดย จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ มโนวิญญาณ ใหเกิดความรูสึก (เวทนา Feeling) รับทราบในสิ่งที่สัมผัส เชน เย็น รอน
ออน แข็ง บนพื้นฐานแหงความหมายรูจําได (สัญญา Perception) แตเนื่องดวยอัตตาตัวตนที่ซอนเรนอยู การหมายรูจํา
ไดจึงเปนไปเพื่อความสุขความพอใจและผลประโยชนของตน (สัญเจตนา Biased Perception) แฝงไวดวยความ
ลําเอียง พอใจ ไมพอใจ นําใหเกิดควายอยากกระหาย (ตัณหา Craving) เกิดความคิดตรึก (วิตก หวงกังวล
Disturbing Thought) ตรอง (วิจาร Obsessive Thought, Discriminating Thought)
วนเวียนอยูในวังวนของความคิด จากการปรุงแตงจิต (สังขาร Mental Impulse) ขันธ 5 ที่แฝงไวดวยอัตตาตัวตนจึง
เปนอุปาทานขันธ ทําใหเปนทุกข ดังที่พระพุทธองคทรงตรัสไวในอริยสัจ 4 ถึงทุกขโดยยอวา ขันธหาอันกอปรดวยอุปาทานเปน
ทุกข (ปญจุปาทานขันธาทุกขา) จากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเปนรากฐาน
ปจจุบันนี้ ทัศนะแนวใหมของนักวิทยาศาสตรทางระบบประสาท อาทิ ศาสตราจารยนพ.ดามาซิโอ หัวหนาภาควิชา
ประสาทวิทยา ณ มหาวิทยาวัยไอโอวา ประเทศสหรัฐ (Professor Antonio Damasio, Chairman,
Neurology Department, University of Iowa) มีความเห็นวา สมองไมใชเปนเพียงแคศูนยความคิด
เทานั้น เพราะตรวจพบวาอารมณตางๆที่รับรูและสัมผัสอยู เชนความโกรธ ความสุข ความกลัว ความเสียใจ นั้น ก็มีการทํางาน
ของสมองสวนตางๆสัมพันธกันอยูเปนวงจรแยกแตกตางกันไป และ สรุปผลวา สมองเปนอวัยวะรับรูความรูสึกที่ทําหนาที่คิด
(Brain is not just simply a thinking organ, but a feeling organ that thinks.)
ซึ่งเปนการพิสูจนถึงขบวนการกลไกการทํางานของกายและจิตที่พระพุทธองคไดทรงคนพบมากวา 2590 ปแลว ในระบบที่ทรง
เรียกวา ขันธหา แหง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งๆที่พระองคไมไดทรงมีเครื่องมือทันสมัยอยางปจจุบันแตอยางไร
แตทรงอาศัยกายและจิตนี้เปนเครื่องมือสํารวจ ซึ่งพระพุทธองคทรงเปนบุคคลแรกในโลกที่ทรงใช กายและจิตนี้เปนเครื่องมือ
อุปกรณทําหนาที่กลับเขามาตรวจวัดสํารวจตัวกายและจิตเอง ดวยการเฝาดูรูทันตามความเปนจริงที่กําลังเกิดและสัมผัสอยูที่กาย
ที่เวทนา ที่จิต ที่ธรรม ดวยวิปสสนากรรมฐาน ทําใหทรงคนพบวาแทที่จริงแลว กาย เวทนา จิต และ ธรรม ลวนปราศจากความ
เปนสัตว ตัวตน บุคคล เราเขา พระองคจึงทรงรูแจงในปรมัตถธรรมความจริงและเขาใจกลไกการทํางานของจิตโดยตลอดวา แท
ที่จริงไมมีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแทถาวร อัตตาตัวตนเปนเพียงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งทําใหทุกข เกิดขึ้นจากการปรุงแตงใน
สิ่งที่รับรูผานอายตนะ 6 (ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) แทนที่จะสักแตวารูเห็นตามสภาพความเปนจริงซึ่งปราศจากอัตตา หาก
เพียงรูเห็นซื่อๆดวยสติและความรูสึกตัวโดยไมปรุงแตงดวยความคิด จะมีแคเพียงความวางและอนัตตาเทานั้น และนั่นคือ ที่สุด
แหงทุกข
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน จะทําใหเห็นและสัมผัส ปรมัตถธรรม (จิต เจตสิก รูป นิพพาน) ในขณะที่ กําลังเห็น กําลัง
เปน กําลังมี จิตมีการรูเห็น เปนมี ดวยสติ หรือความรูสึกตัว เปนการรูเห็นเปนมีดวย สวสังเวทนา คือรูสึกในขั้นพื้นฐาน
ปราศจากการปรุงแตง (Basic simple feeling ซึ่งนักวิทยาศาสตรปจจุบันก็เนนถึงความสําคัญของคุณสมบัติขั้น
พื้นฐานของวัตถุสสารที่รางกายรับรูเรียกวา Qualia เชน ความปวด สีแดง เปนตน เพื่อความเขาใจกลไกการทํางานของสิ่ง
ตางๆโดยเฉพาะของจิตวา จะตองเขาใจการรับรูในขั้นพื้นฐานของQualiaกอน จึงจะสามารถเขาใจการทํางานของจิต) โดยรู
ซื่อๆรูลวนๆ โดยไมเขาไปรูโดยเฉพาะสิ่งเขา (Choiceless Awareness) หรือรูโดยไมรูอะไรเลย
(Unknowing Knowing) รูโดยไมลําเอียง ไมมีสัญเจตนา (Unbiased Perception) หรือ รูโดยไม
ตัดสินอะไรลงไป (Nonjudgmental Perception) จิตจะลวงรูความจริงตามที่เปนจริง เห็นไตรลักษณ หรือ
สามัญญลักษณะ (Three Universal Characteristics or Marks of Existence) เห็นอาการ
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ความเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งวา ทุกอยางเปนเพียงเปลี่ยนแปลงไปตามความเคลื่อนไหว ความกระเพื่อม ความสั่นสะเทือน
(Motion, Trembling, Vibration) เปนไปตามกฎธรรมชาติ แหง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไรตัวตัวตนหา
ตัวตนที่แทจริงไมได มีเพียงขันธ 5 ลวนๆไดแก รูป หรือ กาย เวทนาคือความรูสึกลวนๆ เฉยๆไมสุขไมทุกข สัญญาคือ
ความหมายรูจําไดโดยบริสุทธิ์ใจ เปนสัญญาบริสุทธิ์ สังขารคือแรงกระตุนหรือแรงผลักดันที่เปนกลาง (3 ตัวนี้ คือ เวทนา
สัญญา สังขาร รวมเรียก วา เจตสิก คืออาการของจิต) และวิญญาณหรือจิตที่บริสุทธิ์
บุคคลประกอบขึ้นดวยขันธหา เมื่อมีสติ ความรูสึกตัว สมบูรณ หรือคือ สัญญาบริสุทธิ์ จะสามารถเห็นชัดเจนใน
สวนประกอบอื่นๆของตนเอง คือ รูป (กาย), เวทนา, สังขาร (ธรรม), วิญญาณ (จิต) ลวนปราศจากความเปนสัตว ตัวตน
บุคคล เราเขา จะเกิดปญญาปลอยวาง วางจากอุปาทานยึดมั่นในความเปนตัวตน (อัตตา) ใดๆทั้งสิ้น เวทนาจะไมทุกข สัญญา
จะไมทุกข สังขารจะไมทุกข วิญญาณจะไมทุกข จะมีแต ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน เปนผูรูเทาทันความคิด เทาทันอารมณ เห็น
สัมผัสแตความจริงตามที่เปนจริง (วิปสสนา) เปนผูตื่นจากความหลงในตัวตน (อัตตา) ตื่นจากความหลงใหลงมงายใน
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ตื่นเพราะเห็นจิตเห็นใจของตนเอง เห็นพุทธภาวะ (หรือหนอพุทธะ ซึ่งมีอยูแลวในคนทุกคน ไม
จํากัดเพศ วัย เชื้อชั้นวรรณะ การงาน ตําแหนงอาชีพ รูหรือไมรูหนังสือ เพราะเปนการรูดวยจิตดวยใจ) ภายในตนเองอยางแจม
ชัด สมบูรณ เปนผูเบิกบานเพราะจิตคืนสูสภาพปกติ ไมตองดิ้นรนเรารอน ไปกับไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะอีกตอไป วางจาก
ความคิดปรุงแตง จิตมีแตความวาง สวาง สงบ สันติสุข ภายในจิตใจของตน ตั้งอยูใน นิพพาน ความดับเย็น ปราศจาก
มานะทิฏฐิ เปนความดับแหงอวิชชา คือความไมรูความจริง มีแตสติปญญาลวนๆ เทานั้นที่ดํารงอยูในจิต คอยรักษาจิตให
เปนปกติตลอดเวลา จิตไมเศราหมอง มีแตสุข บรมสุข จิต เจตสิก รูป นิพพาน ทั้ง 4 อยางนี้จึงรวมลงเรียกวา
ปรมัตถธรรม เปนธรรมความจริงอยางยิ่งในชีวิต ที่พึงเรียนรู (ปริยัติ) อบรมจิตใหเห็น (ปฏิบัติ) และสัมผัสแนบแนน ลวงรู
(ปฎิเวธ) เปนหนาที่ของมนุษยทุกคนที่พึงทําความเขาใจ สัมผัส ไมปลอยชีวิตนี้ใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
การผูกสติสรางความรูสึกตัวใหเกิดขึ้นที่จิต (จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน) และที่ธรรม (ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน)
คือนามธรรม เห็น นามทําอยางไร ตั้งอยูในอารมณใด ในโลภ ในโกรธ ในหลง จึงชักนําใหจิตเศราหมอง หรือราเริง เปน
โรคทางใจ คือ นามโรค ในสวนนี้จึงเปนการกําหนดเฝาสังเกตดู นาม เห็นความสัมพันธระหวางนามและความเกี่ยวเนื่องตอ
กัน ถึงเหตุและผลที่ตามมา หากจิตตั้งอยูในความเปนกลาง ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง นามที่ปรากฏอยูในนามธรรมกลางๆ
(อัพยาคตธรรม) จะไมเกิดนามที่ทําใหเกิดโรคทางใจ นามโรค เพราะเปนเพียงกลางๆเทานั้น ไมมีการชอบหรือไมชอบ เชน
เกลือในโถ หรือมะมวงบนตน เพียงเห็นดวยตาหรือถูกตองดวยมือหรือนิ้ว ก็เปนเพียงกลางๆ ไมเค็ม ไมจืดไมหวานไมเปรี้ยว
(จนกวาจะกระทบสัมผัสอายตนะ ที่เหมาะสมตอกัน คือลิ้นลิ้มรส จึงจะรูรสเค็ม เปรี้ยว หรือหวาน เกิดรูปทําและรูปโรคขึ้น
และเกิดความชอบหรือไมชอบเปนนามโรค) รูปหรือกาย และนามหรือจิตตางอยูในสภาพปกติ ไมมีรูปทําและนามทํา นําพาให
เกิดรูปโรคและนามโรค แตหากเคยลิ้มรสมาแลวอาจมีความคิด (นามรูป) เกิดความตองการจะลิ้มรสขึ้น จากสัญญา
ความหมายรูและจําไดวานี้คือ มะมวงมันเขียวเสวยที่อรอยนัก ถาไดเกลือมาจิ้มดวยยิ่งอรอยโอชามาก เกิดนามที่ทําใหเกิด
นามโรค คือความตองการอยางรุนแรงขึ้นมา แอบไปขโมยมะมวงจากตนมาปอกเปลือกมาจิ้มเกลือ ทานจนหายอยาก เกิด
อาการของรูป-นาม, รูปโรค-นามโรค, รูปทํา - นามทํา ตลอดสาย ถาโชคไมดีถูกจับได อาจถูกปรับหรือติดคุกก็เปนได ถา
เปนเมืองเถื่อนอาจถูกยิงตายก็มี
การผูกสติสรางความรูสึก จึงมีคุณมหาศาล ทําใหเห็นกายและจิตเสวยอารมณอยู เห็นความเกิดดับของ รูป-นาม
ไมหลงไปตามอารมณอีกตอไป ไมถูกนําพาทําใหเกิดทุกข ทางกาย (รูปโรค) และทุกขทางใจ (นามโรค) อีกตอไป จึงมีพุทธ
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ภาษิตที่วา “คนเกิดวันเดียวแมเห็นการเกิด-ดับของรูปนามชั่วแวบเดียว แคชางกระดิกหู หรืองูแลบลิ้น ยอมมีคุณคากวาคนที่มี
อายุ 100 ป แตไมเห็นการเกิด-ดับเลยแมแตครั้งเดียว”
สรุป
“โลกอันจิตนําไป อันจิตยอมเสือกใสไป โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอยางเดียว คือ จิต” นั่นคือ
ความคิดที่เกิดขึ้นกับจิต เปนการเคลื่อนไหว เปนการกระเพื่อมหวั่นไหวของจิต เปนแรงกระตุนที่เกิดขึ้นที่จิต (สังขาร) นอมนํา
ใหคนเราทําอะไรตางๆนานา ตามอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่แฝงมากับความคิด สรางโลกแหงจินตนาการ
ของตนขึ้นมาเสมือนภาพลวงดั่งกับจริง (Hologram) ทําใหคนทําชั่ว หรือทําดี ตางกันไป เกิดกรรมจําแนกสัตว บุคคล
ตางๆ กันขึ้น
พระพุทธเจาทั้งหลาย จึงสอนใหทําใจใหผองแผว ใหเห็นจิต ใหละชั่ว และทําดี แมกระทั่งใหกาวลวงพน ชั่วและดี
ใหเกิด พุทธะ คือผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ซึ่งสามารถทําใหเกิดขึ้นไดในทุกๆคน ดวยการเริ่มตนดวยการทําความรูสึกตัว คือ สติ
โดยผูกสติ หรือความรูสึกตัวลงที่กาย และจิต ของตนเอง คือมีสติรู หรือเรียกวา มีสัญญา (ความหมายรู จําไดไมหลง) เปน
สัญญาบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อมีมากขึ้นๆ จะเกิดญาณของวิปสสนา เขาไปรู เขาไปเห็นความคิด เขาไปสัมผัสแนบแนนอยู เมื่อญาณ
สมบูรณแลว ปญญาก็เกิด ปญญารอบรู รูแจงเห็นจริง ตามความเปนจริง ไมสรางโลกแหงจินตนาการ ของความหลงใหล
หลอกลวง ไปตามอํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง อีกตอไป
เมื่อจิตใจผองแผวสะอาดดีแลว การตัดสินใจอะไรลงไป ไมวาจะเปนการทํา การพูด การคิด จะไมผิดพลาด เพราะ
ปญญารอบรูดีแลว มีแตสัญญาบริสุทธิ์ คือสติที่สมบูรณ ไมเกิดแรงกระตุน (สังขาร) ใหหลงใหลใหยึดถือ เปนทุกขไปกับ
ความคิด หรือนามรูป ตามอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงอีกตอไป กลาวโดยยอคือ ปฏิจจสมุปบาท สายดับ
นั่นเอง มีแตความรูสึกตัว ตื่นตัว รูสึกใจ ตื่นใจ เปนผูรู เทาทันจิต และความคิด ผูตื่นจากความหลงใหล ในอัตตาตัวตน และ
ของของตน ไมงมงายดวยความไมรูความจริง (อวิชชา) มีแตสติปญญาอยูกับจิต พิทักษจิตตลอดเวลา เปนผูเบิกบาน ดวย
ความเปน”ปกติ”ของจิต ดวยอุเบกขาจิตที่เปนกลาง ไมหวั่นไหว รุมรอน มีแตความสงบ สันติสุข อิ่มเอิบ เบิกบาน ภายในจิต
ในกายของบุคคลนั้นๆ
ดังนั้น พระพุทธองค จึงตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาว
ลวงความโศก และความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุถึงทางเดินที่ถูก เพื่อทํานิพพานใหแจง หนนี้
คือ สติปฏฐาน 4 “
“เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน 4 เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน เพราะบุคคลได
เจริญ ทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน 4 เหลานี้เอง พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว”
ดังนั้นเพราะเจริญสติ นอกจากจะเปนประโยชนทั้งแกตนโดยตรงแลว ยังเปนประโยชนทางออม คือดํารง
พระพุทธศาสนาใหยืนยาวนานสืบไปดวย เพราะผูปฏิบัติยอมพิสูจนใหเห็นจริงไดดวยตนเอง เปนการยืนยันคําสอนวาเปนจริง
และจะเกิดความเมตตาตอผูอื่น ชักชวนใหผูอื่นมาพิสูจนใหประจักษเห็นผลเยี่ยงที่ตนไดรับมาแลวเชนกัน เปนการตออายุ
พระพุทธศาสนาใหยืนยาวมั่นคงถาวรสืบไป
โดยความจริงแลว การเจริญสติไมใชเรื่องยากแตอยางไรเลย เปรียบเสมือนเสนผมบังภูเขา แมในพระสูตรก็มี
ปริศนาธรรมทิ้งไววา ในเมืองสาวัตถี ที่พระพุทธองคทรงพํานักอยูนานถึง 25 พรรษา ไดกลาวถึงวา ชาวเมืองเปนชาวพุทธถึง
80 เปอรเซ็นต แตละคนรูจักวิธีการเจริญสติ (เสมือนสมัยนี้ แทบทุกคนขับรถได) แมนกแขกเตายังรูวิธีเจริญสติ แยมใหรูวา
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วิธีการเจริญสติยอมไมใชของยาก แมแตนกยังทําได เพียงแตผูกสติ คือ ผูกความรูสึกตัวลงที่กายที่จิตในชีวิตประจําวันนี้เอง วิธี
งายๆ คือทําความรูสึกตัวใหเกิดขึ้นกับความเคลื่อนไหวตางๆ (เชนเดียวกับความรูสึกที่เกิดขึ้นขณะเวลากํามือ แบมือ คลึงนิ้ว
กระดิกเทา กระพริบตา หายใจ เปนตน) เวลายืน เดิน นั่ง นอน คูแขน ยกแขน เหยียดแขน เวลากลืน ดื่ม หรือ กับลม
หายใจ เปนตน จิตจะไมสายแส หยุดสงออกนอกกายนอกใจของตน เพราะผูกสติความรูสึกตัวลงที่กาย จิตซึ่งโดยปกติจะทรง
อารมณอยูไดในอารมณหนึ่งอารมณเดียวในชั่วขณะใดขณะหนึ่ง ก็จะหยุดสงออกนอกกายไปกับความคิด หยุดหมกมุนกับ
ความคิด หรือเลิกใจลอยไปกับความคิดหรือสมุทัย ซึ่งเปนเหตุนําไปเกิดทุกข เมื่อสติแกกลาขึ้นคือความรูสึกตัวชัดเจน และ
ทรงตัวในสติอยูตลอดเวลา จะเห็นความคิดที่กําลังเกิดขึ้น เห็นจิตวากําลังคิดอะไร นั่นคือจิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนมรรค
ผลที่เกิดจากจิตเห็นจิตอยางแจมแจง คือนิโรธ ลวงพนจากการปรุงแตงใหเกิดทุกข มีแตนิพพาน สันติสุข เปนผล ตามหลัก
แหงอริยสัจ 4 นั่นเอง
ดังนั้น จึงเปนที่นาอัศจรรยมาก จากเพียงทําความรูสึกตัวใหเห็นจิตเห็นใจของตนเองใหแจมแจง มีจิตผองแผว ก็อาจ
นําใหลวงพนทุกขได เพราะคนเรามีจิตใจที่วาง สวาง สงบ อยูแลว เปนอุเบกขาจิตที่เปนกลาง เปนปกติอยูแลว แตเราไมเห็น
หรือฟงแลวไมเขาใจ ไมยอมเห็น ไมยอมไดยินตามความจริง (มีแตClosed Mind คือมีมิจฉาทิฏฐิแทนที่จะมี Open
Mind คือสัมมาทิฏฐิ) ดวยมีมิจฉาทิฏฐิ ถูกบดบังดวยมานะ ดวยอัตตา ดวยกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง
นั่นเอง
เมื่อจิตเห็นจิตอยางแจมแจงจะพนจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน ความยึดมั่นในตน (อัตตา) อัตตานําใหเกิดกามตัณหา
(ความอยากในกาม) ภวตัณหา (ความอยากเปน อยากมี อยากอยูในสภาวะนั้นๆ) และวิภวตัณหา (ความไมอยากเปน ไม
อยากอยูในสภาวะนั้นๆ) เห็นกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่คอยบงการอยู และที่แอบแทรกเขามากับความคิด เมื่อ
เห็นความคิดขณะที่เกิด กิเลสเหลานี้ไมอาจแทรกเขามาไดอีกตอไป เพราะ ความคิด (หรือหนู) ถูกตะปบใหขาดสะบั้นลงดวย
สติพละ มีสติสัมโพชฌงคคอยพิทักษสํารวมอยูในความเปน”ปกติ”ตลอดเวลา ไมถูกหลอกถูกนําใหเกิดทุกข (หรือหนูที่เที่ยวกัด
ทําลายของใหเสียหายได) อีกตอไป
จิตที่ตั้งอยูในอุเบกขาจิต ซึ่งวาง สวาง สงบ เปนกลางอยูอยางนี้ เมื่อนํามาใชทํา พูด คิด ในชีวิตประจําวัน จิตใจ
มันคิดแลว ก็ใหผานไป ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง จิตและสติจะอยูกับปจจุบัน ไมไปอยูกับอดีต (ซึ่งผานไปแลว ทําอะไร
ไมไดแลว) หรือกับอนาคต (ซึ่งยังมาไมถึง) ตนจะทําหนาที่การงานอยางถูกตองสมบูรณที่สุด เปนบิดา มารดาที่ดี เปนบุตร
ธิดา ที่ดี เปนแพทยที่ดี เปนครูอาจารยที่ดี เปนทหารตํารวจที่ดี เปนพอคา หรือกรรมกรที่ดี ดวยมีสติปญญาคอยคุมครอง
จิตใหคิด พูด ทําหนาที่ของตนไปอยางถูกตอง ดวยจิตที่วาง (จากกิเลส โลภ โกรธ หลง ) สวาง (ดวยปญญา) สงบ (ดวย
อุเบกขาจิต) ไมยึดมั่นถือมั่น ชีวิตก็จะมีแตความเบิกบาน สงบ สันติสุขตลอดไป
นับไดวาบูรพาจารย ทานไดประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ในการชี้ใหเห็นความสําคัญของสติ (ปริยัติ) ตลอดถึง
ผนวกลงดวยการสอนใหผูกสติลงไวในชีวิตประจําวัน (ปฏิบัติ) ซึ่งยังทิ้งรองรอยไวใหเห็นชัดเจนเปนอันมาก ดังคําและ
ความหมายตางๆที่ยกมากลาวขางตน สังคมไทยซึ่งเปนชาวพุทธถึง 95% หรือแมชาวไทยผูที่นับศาสนาอื่นๆ ตางคุนเคยกับคํา
วาสติเปนอยางดี ตั้งแตเล็กเติบโตขึ้นมา จนถึงวาระสุดทายของชีวิต มีการปลูกฝงเรื่องสติ และใหดํารงสติ มีสติมั่นคงไม
ประมาทขาดสติ ตั้งแตการทํา การพูด การคิดในชีวิตประจําวัน จนกระทั่งระดับสูงสุดในการผูกสติ สรางความรูสึกตัวให
สมบูรณ จนเกิดญาณปญญา เห็นแจงรูจริง บรรลุธรรมสูงสุด ปลดปลอยจิตของตนเองนี้ ใหเปนอิสระจากความยึดมั่นทั้งปวง
เขาสูนิพพาน ปรมัตถธรรมที่สูงสุดไดดวยสตินี้เอง (ปฏิเวธ) ซึ่งทุกคนสามารถรูไดเห็นได ไมจํากัดเชื้อชาติ วรรณะ เพศ วัย
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อาชีพ ตําแหนงการงาน การศึกษา การรูหรือไมรูหนังสือ แมกระทั่งไมจํากัดในศาสนาที่ตนนับถืออยู หากมีสติที่สมบูรณยอมรู
ได เห็นได พิสูจนไดดวยตนเอง เพราะหนอพุทธะ หรือพุทธะภาวะ นั้นมีอยูแลวในคนทุกคน และสามารถทําใหประจักษได
แมยังเล็กขณะเปนเด็กอยู ตั้งแต 7-8 ขวบขึ้นไป จวบจนวาระสุดทายของชีวิต ขณะมรณภาพก็ยังสามารถบรรลุธรรม
สูงสุด คือพระนิพพานได ดวยสติที่สมบูรณ
ดังนั้น ทุกทานจึงไมควรประมาทในคําสอนของบูรพาจารย ที่ทานไดกรุณาเมตตาฝากฝงพวกเราไว ควรเริ่มฝกสติ
เสียแตวันนี้ ผูกสติลงกับชีวิตประจําวัน สรางความรูสึกตัวใหปรากฏขึ้นตอการทํา การพูด การคิด การงานหนาที่ตางๆ การทํา
การพูด การคิด จะไมผิดพลาด การดําเนินชีวิตจะผาสุก สงบราบรื่น มีสันติสุข เปนมนุษยที่สมบูรณ แมกระทั่งสามารถเปน
อริยบุคคลผูรูธรรม บรรลุธรรม ไดในชีวิตนี้ ปจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ ไมตองรอไปนิพพานในชาติหนา ซึ่งอาจเปนเพียงความหวัง
ลมๆแลงๆ เพราะการไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้นมีนอย เปนไปไดยาก และคําสอนในพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็จะไมตาง
พิศดารมากไปกวานี้อีกแลว ดังนั้นจึงไมควรประมาท รีบทําความรูสึกตัว สรางสติใหเกิดขึ้น กอนที่จะสายเกินไป สูญชีวิตนี้ไป
โดยเปลาประโยชน
พระพุทธองคจึงทรงเตือนดวยความเมตตากรุณาที่สูงสุด ไวในพระปจฉิมโอวาทวา
“สังขารทั้งหลายยอมมีความเสื่อมสลายลงเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาท (คือสติ ความรูสึกตัว)
ใหถึงพรอมเถิด”
30 สิงหาคม 2545
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