มหาสติปัฏฐานสู ตร – ทฤษฎีและข้ อปฏิบัติในพุทธศาสนา
โดย ศาสตาจารย์ นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร
มหาสติปัฏฐานสูตรเป็ นพระสู ตรที่สาคัญที่สุดสู ตรหนึ่งในพระพุทธศาสนา ยิง่ กว่านั้นคือ พระสู ตรนี้ยงั เป็ นหัวใจ
ของ”วิปัสสนากรรมฐาน”อีกด้วย ซึ่ งเมื่อปฏิบตั ิตามแล้ว ย่อมให้ผลตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ นัน่ คือ นาไปสู่
การพ้นทุกข์หรื อทาที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้ (http://www.stlthaitemple.org/pdffile/mahasatipattitahnsutra_thai.pdf)
ในชีวติ ของชาวพุทธและในฐานะที่ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง ควรหาโอกาสอ่านพระสู ตรนี้ให้ได้ อย่างน้อย
ที่สุดสักครั้งหนึ่งก็ยงั ดี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการปฏิบตั ิธรรมที่ถูกต้องตามที่พระศาสดาได้ตรัสสอนไว้
มหาสติปัฏฐาน 4 ยังเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นได้อีกว่า วิธีที่กาลังปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั ถูกต้องหรื อไม่ จะสามารถล่วงพ้นทุกข์
ได้จริ งหรื อไม่ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปหลงงมงายในแนววิธีปฏิบตั ิอื่นๆซึ่ งไม่ใช่ทางสายกลางในพระพุทธศาสนา
“วิปัสสนา” เป็ นเอกลักษณ์ และมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่ านั้น วิปัสสนา – บาลี (หรื อวิทศั น์-สันสกฤต คือ วิ = ยิง่
ทัศนะ = เห็น นัน่ คือ เห็นอย่างยิง่ หรื อเห็นแจ้งตามความเป็ นจริ ง) วิปัสสนาสามารถทาให้เกิดขึ้นได้จากการเจริ ญสติสัมปชัญญะ(ความรู ้สึกตัว) ด้วยความเพียร (อาตาปี สัมปชาโน สติมา) เป็ นการรู ้เห็นซื่อๆด้วยการตามดูรู้ทนั ในฐานทั้ง 4
คือ กาย เวทนา จิต และธรรม โดยปราศจากตัณหาและทิฏฐิ ปราศจากความคิดปรุ งแต่ง(ลักคิด) โดยไม่มีอคติ (unbiased)
“กรรมฐาน” คือ . ที่ตั้งแห่ งการงานของจิต (ให้เกิดสติ-ความรู ้สึกตัว)โดยอาศัยกรอบหรื อฐานที่วางไว้เป็ นแนวทาง
เพื่อให้ ตามดูร้ ู ทัน (อนุปัสสนา) ในฐานทั้ง 4 ได้ แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม (ซึ่งเป็ นนิวาสหรื อที่อยูอ่ าศัยของชีวิตหนึ่งๆ นัน่
คือ กาย-ใจ หรื อ รู ป-นาม นัน่ เอง)
มหาสติปัฏฐานสู ตรจึงเป็ นพระสู ตรที่พระศาสดาได้ทรงวางแนวทางรากฐานของการปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐานไว้
ให้ปฏิบตั ิตาม เพื่อให้เกิดสติ-ความรู ้สึกตัวหรื อสัมปชัญญะ (ซึ่งเป็ นปั ญญาเบื้องต้นหรื อขั้นพื้นฐาน) เกิดสมาธิ และปั ญญา
ให้ระลึกรู ้เท่าทันในสภาวธรรม (นัน่ คือ ปรมัตถธรรม 4 ได้ แก่ จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน – เจตสิ ก คือ อาการของจิต ได้แก่
เวทนา/ความรู ้สึก สัญญา/ความหมายรู ้จาได้ สังขาร/ความคิดปรุ งแต่ง) ที่มีอยูจ่ ริ งและกาลังเกิดขึ้นที่กาย-ใจ หรื อ รู ป-นาม
ของตนนี้ในขณะใดขณะหนึ่ง โดยอาศัยอุบายในการผูกสติลงที่ฐานใดฐานหนึ่งในฐานทั้งสี่ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม
ซึ่ งจะทาให้เกิดความรู ้สึกตัวขึ้นพร้อมกันไป หรื อ พูดย่อๆว่า “ผูกสติ สร้างความรู ้สึกตัว” ให้เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นความจริ ง
ของชีวติ กาย-ใจ หรื อรู ป-นาม ตามความเป็ นจริ งว่า ล้วนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ตามกฏ “ไตรลักษณ์ ” นั่นคื อ อนิจจัง(ไม่ เที่ยง) ทุกขัง(เป็ นทุกข์ ) อนัตตา(ปราศจากตัวตน) กาย-ใจ หรื อ รู ป-นาม ซึ่ งรวมกัน
เป็ น”ขันธ์ 5” (คือ รู ป และ นาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ประกอบกันขึ้นเป็ นชีวติ หนึ่งๆ) แม้แต่ขนั ธ์แต่ละ

ขันธ์ต่างก็เป็ นอนัตตา/สุ ญญตา – ความว่างเปล่า ไม่มีตวั ตน ถือเอาเป็ นตัวตนไม่ได้ (ธรรมสุ ญญตา) ขันธ์ 5 หรื อชีวติ หนึ่งๆ
ก็เป็ นอนัตตา/สุ ญญตา (ปุคคลสุ ญญตา) ซึ่งหากไม่เคยสดับ ย่อมไม่เห็นความจริ งข้อนี้ ทาให้ยดึ มัน่ ในขันธ์ 5 ว่าเป็ นตัวตน
จึงเป็ น “ทุกข์ ” (ปั ญจุปาทานักขันธาทุกขา – อริยสัจข้ อที่ 1) ขันธ์ 5 จึงเป็ นของหนัก ผูท้ ี่แบกขันธ์ 5 ไว้จึงเป็ นทุกข์ แต่ผทู ้ ี่
ได้เคยสดับพุทธธรรมและฝึ กดีแล้วในสติปัฏฐาน4 จะพร้อมอยูด่ ว้ ยสติ-สั มปชั ญญะ(ความรู้สึกตัว) เป็ นจิตที่มีสมาธิ จะเกิด
ปัญญารอบรู ้ในธรรมทั้งปวง จิตย่อมเบื่อหน่าย คลายกาหนัด และหลุดพ้น ไม่เป็ นทุกข์อีกต่อไป เลิกยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อสิ่ งใดๆ
ในโลก ด้วยเห็นจริ งแล้วว่า “ธรรมหรื อสิ่ งทั้งหลายทั้งปวงไม่ พึงยึดมัน่ ถือมั่น” (สัพเพธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ)
พระศาสดาได้ทรงแสดงวิถีแห่งการรู ้แจ้งในการทางานของจิต (Reverse Engineering) ให้เข้าใจในสภาวธรรม
หรือ ปรมัตถธรรม 4 ได้แก่ จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน ซึ่งเป็ นพื้นฐานของชีวิตทุกชีวติ (จิต เจตสิ ก รู ป นั้นปุถุชนสามารถเห็น
ได้ ส่ วนนิพพานเห็นได้แต่พระอรหันต์) – ให้เห็นการทางานของขันธ์ 5 (รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ให้เห็นการ
ทางานของอายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ให้เห็น “สมุทยั ” (เหตุแห่ งทุกข์ - อริยสั จข้ อที่ 2) ให้เห็นขบวนการของการ
เกิดขึ้นของตัณหา (ความทะยานอยาก ด้วยกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ว่าเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เห็นซื่ อๆ (สัญญา/
สัญญาบริ สุทธิ์ ) หรื อรู ้โดยไม่รู้อะไรเฉพาะเข้า (nonjudgmental awareness) แต่กลับเห็นด้วย"สัญเจตนา"(เห็นอย่าง
เข้าข้างตนเอง จากการเกิดอัตตาตัวตนที่จิตแอบสร้างขึ้นมา ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่ ทั้งที่มนั ไม่มีอยูจ่ ริ ง) จึงตอบสนองด้วย
ความเคยชินตามอานาจของอาสวะกิเลส(กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ) กิเลสอย่างละเอียดที่หมักดองจิตมานานแสนนาน
การเจริ ญสติ-ความรู ้สึกตัวจึงเป็ นการปฏิบตั ิตามทางสายกลางใน “มรรค 8” (อริยสัจข้ อที่ 4 – สัมมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ) โดยปราศจากอคติ (unbiased –
nonduality - Middle Path) ไม่ถูกครอบงาด้วยอวิชชา เมื่อรู ้เห็นซื่ อๆ (ไม่มี ไม่เป็ น อะไรกับอะไร) เป็ นจิตที่ปราศจากอคติ
จึงเป็ นโอกาสให้เกิดปั ญญา ทาให้หายโง่ นัน่ คือ กาจัดอวิชชา นาไปสู่ การดับตัณหา ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ “นิโรธ” (อริยสัจ
ข้ อที่ 3) หรื อนิพพานนัน่ เอง
มหาสติปัฏฐานสู ตรยังรวบรวมธรรมสาคัญๆอื่นๆในการทางานของจิต (นอกเหนือไปจาก ขันธ์ 5 อายตนะ 6) ให้
เห็น เครื่ องกั้นจิ ตไม่ ให้ เป็ นสมาธิ (นิวรณ์ 5 – กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา) ที่คอยเป็ นอุปสรรค
และให้เห็นคุณเครื่ องของการตรั สรู้ (โพชฌงค์ 7 – สติ ธัมมวิจย วิริยะ ปี ติ ปั สสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) และ ให้เห็นประจักษ์
แจ้งในความจริ งอย่างยิง่ /สู งสุ ดของชีวิต นัน่ คือ อริ ยสัจ 4 – ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ล่วงพ้นทุกข์ได้เป็ นที่สุด
ดังนัน้ มหาสติปัฏฐานสูตรจึ งเป็ น “หัวใจของพระพุทธศาสนา” ด้ วยเป็ นทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิ บัติ (Theory &
Practice of Buddhism) ซึ่ งเมื่อปฏิ บัติโดยเดินไปตามแผนผังแห่ งทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิ ปทา) รู้ เท่ าทันชีวิตจิ ตใจ ย่ อมถึง
ที่สุดแห่ งทุกข์ นั่นคื อ ขุมทรั พย์ แห่ งพระนิพพาน นั่นเอง

