
มหาสติปัฏฐานสูตร – ทฤษฎีและข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา 

                              โดย ศาสตาจารย ์นพ.คงศกัด์ิ ตนัไพจิตร 

มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรท่ีส าคญัท่ีสุดสูตรหน่ึงในพระพุทธศาสนา ยิง่กวา่นั้นคือ พระสูตรน้ียงัเป็นหวัใจ

ของ”วปัิสสนากรรมฐาน”อีกดว้ย ซ่ึงเม่ือปฏิบติัตามแลว้ ยอ่มใหผ้ลตรงตามท่ีพระพุทธองคไ์ดต้รัสสอนไว ้นัน่คือ น าไปสู่

การพน้ทุกขห์รือท าท่ีสุดแห่งทุกขใ์หแ้จง้ได ้(http://www.stlthaitemple.org/pdffile/mahasatipattitahnsutra_thai.pdf) 

ในชีวติของชาวพุทธและในฐานะท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยค์นหน่ึง ควรหาโอกาสอ่านพระสูตรน้ีใหไ้ด ้อยา่งนอ้ย

ท่ีสุดสักคร้ังหน่ึงก็ยงัดี เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางของการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้งตามท่ีพระศาสดาไดต้รัสสอนไว ้

มหาสติปัฏฐาน 4 ยงัเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินไดอี้กวา่ วธีิท่ีก าลงัปฏิบติัอยูน่ั้นถูกตอ้งหรือไม่ จะสามารถล่วงพน้ทุกข์

ไดจ้ริงหรือไม ่โดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปหลงงมงายในแนววิธีปฏิบติัอ่ืนๆซ่ึงไม่ใช่ทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 

“วิปัสสนา” เป็นเอกลักษณ์และมเีฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น วปัิสสนา – บาลี (หรือวิทศัน์-สันสกฤต คือ ว ิ= ยิง่ 

ทศันะ = เห็น นัน่คือ เห็นอยา่งยิง่ หรือเห็นแจง้ตามความเป็นจริง) วปัิสสนาสามารถท าใหเ้กิดข้ึนไดจ้ากการเจริญสติ-

สมัปชญัญะ(ความรู้สึกตวั) ดว้ยความเพียร (อาตาปี สัมปชาโน สติมา) เป็นการรู้เห็นซ่ือๆดว้ยการตามดูรู้ทนัในฐานทั้ง 4 

คือ กาย เวทนา จิต และธรรม โดยปราศจากตณัหาและทิฏฐิ ปราศจากความคิดปรุงแต่ง(ลกัคิด) โดยไม่มีอคติ (unbiased) 

“กรรมฐาน” คือ . ท่ีตั้งแห่งการงานของจิต (ใหเ้กิดสติ-ความรู้สึกตวั)โดยอาศยักรอบหรือฐานท่ีวางไวเ้ป็นแนวทาง

เพื่อให ้ตามดูรู้ทัน (อนุปัสสนา) ในฐานท้ัง 4 ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม (ซ่ึงเป็นนิวาสหรือท่ีอยูอ่าศยัของชีวิตหน่ึงๆ นัน่

คือ กาย-ใจ หรือ รูป-นาม นัน่เอง) 

มหาสติปัฏฐานสูตรจึงเป็นพระสูตรท่ีพระศาสดาไดท้รงวางแนวทางรากฐานของการปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานไว้

ใหป้ฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดสติ-ความรู้สึกตวัหรือสมัปชญัญะ (ซ่ึงเป็นปัญญาเบ้ืองตน้หรือขั้นพื้นฐาน) เกิดสมาธิ และปัญญา

ใหร้ะลึกรู้เท่าทนัในสภาวธรรม (นัน่คือ ปรมตัถธรรม 4 ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน – เจตสิก คือ อาการของจิต ไดแ้ก่ 

เวทนา/ความรู้สึก สัญญา/ความหมายรู้จ าได ้สังขาร/ความคิดปรุงแต่ง) ท่ีมีอยูจ่ริงและก าลงัเกิดข้ึนท่ีกาย-ใจ หรือ รูป-นาม

ของตนน้ีในขณะใดขณะหน่ึง โดยอาศยัอุบายในการผกูสติลงท่ีฐานใดฐานหน่ึงในฐานทั้งส่ี คือ กาย เวทนา จิต และธรรม 

ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกตวัข้ึนพร้อมกนัไป หรือ พูดยอ่ๆวา่ “ผกูสติ สร้างความรู้สึกตวั” ใหเ้กิดข้ึน เพื่อใหเ้ห็นความจริง

ของชีวติ กาย-ใจ หรือรูป-นาม ตามความเป็นจริงวา่ ลว้นแปรปรวนเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป 

ตามกฏ “ไตรลักษณ์” นั่นคือ อนิจจัง(ไม่เท่ียง) ทุกขงั(เป็นทุกข์) อนัตตา(ปราศจากตัวตน) กาย-ใจ หรือ รูป-นาม ซ่ึงรวมกนั

เป็น”ขันธ์ 5” (คือ รูป และ นาม ไดแ้ก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ประกอบกนัข้ึนเป็นชีวติหน่ึงๆ) แมแ้ต่ขนัธ์แต่ละ



ขนัธ์ต่างก็เป็นอนตัตา/สุญญตา – ความวา่งเปล่า ไม่มีตวัตน ถือเอาเป็นตวัตนไม่ได ้(ธรรมสุญญตา) ขนัธ์ 5 หรือชีวติหน่ึงๆ

ก็เป็นอนตัตา/สุญญตา (ปุคคลสุญญตา) ซ่ึงหากไม่เคยสดบั ยอ่มไม่เห็นความจริงขอ้น้ี ท าใหย้ดึมัน่ในขนัธ์ 5 วา่เป็นตวัตน 

จึงเป็น “ทุกข์” (ปัญจุปาทานักขนัธาทุกขา – อริยสัจข้อที ่1) ขนัธ์ 5 จึงเป็นของหนกั ผูท่ี้แบกขนัธ์ 5 ไวจึ้งเป็นทุกข์ แต่ผูท่ี้

ไดเ้คยสดบัพุทธธรรมและฝึกดีแลว้ในสติปัฏฐาน4 จะพร้อมอยูด่ว้ยสติ-สัมปชัญญะ(ความรู้สึกตัว) เป็นจิตท่ีมีสมาธิ จะเกิด

ปัญญารอบรู้ในธรรมทั้งปวง จิตยอ่มเบ่ือหน่าย คลายก าหนดั และหลุดพน้ ไม่เป็นทุกขอี์กต่อไป เลิกยดึมัน่ถือมัน่ต่อส่ิงใดๆ

ในโลก ดว้ยเห็นจริงแลว้วา่ “ธรรมหรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่พึงยึดมัน่ถือมั่น” (สัพเพธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ) 

พระศาสดาไดท้รงแสดงวถีิแห่งการรู้แจง้ในการท างานของจิต (Reverse Engineering) ใหเ้ขา้ใจในสภาวธรรม 

หรือ ปรมัตถธรรม 4 ไดแ้ก่  จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของชีวิตทุกชีวติ (จิต เจตสิก รูป นั้นปุถุชนสามารถเห็น

ได ้ส่วนนิพพานเห็นไดแ้ต่พระอรหนัต)์ – ใหเ้ห็นการท างานของขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ)  ใหเ้ห็นการ

ท างานของอายตนะ 6 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ)  ใหเ้ห็น “สมุทยั” (เหตุแห่งทุกข์ - อริยสัจข้อที ่2) ใหเ้ห็นขบวนการของการ

เกิดข้ึนของตัณหา (ความทะยานอยาก ดว้ยกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา) วา่เกิดข้ึนเพราะไม่รู้เห็นซ่ือๆ (สัญญา/

สัญญาบริสุทธ์ิ) หรือรู้โดยไม่รู้อะไรเฉพาะเขา้ (nonjudgmental awareness) แต่กลบัเห็นดว้ย"สัญเจตนา"(เห็นอยา่ง

เขา้ขา้งตนเอง จากการเกิดอตัตาตวัตนท่ีจิตแอบสร้างข้ึนมา ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู ่ทั้งท่ีมนัไม่มีอยูจ่ริง) จึงตอบสนองดว้ย

ความเคยชินตามอ านาจของอาสวะกิเลส(กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ) กิเลสอยา่งละเอียดท่ีหมกัดองจิตมานานแสนนาน  

การเจริญสติ-ความรู้สึกตวัจึงเป็นการปฏิบติัตามทางสายกลางใน “มรรค 8” (อริยสัจข้อที ่4 – สัมมาทิฐิ สัมมา

สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) โดยปราศจากอคติ (unbiased – 

nonduality - Middle Path) ไม่ถูกครอบง าดว้ยอวชิชา เม่ือรู้เห็นซ่ือๆ (ไม่มี ไม่เป็น อะไรกบัอะไร) เป็นจิตท่ีปราศจากอคติ 

จึงเป็นโอกาสใหเ้กิดปัญญา ท าใหห้ายโง่ นัน่คือ ก าจดัอวิชชา น าไปสู่การดบัตณัหา ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์คือ “นิโรธ” (อริยสัจ

ข้อที ่3) หรือนิพพานนัน่เอง 

 มหาสติปัฏฐานสูตรยงัรวบรวมธรรมส าคญัๆอ่ืนๆในการท างานของจิต (นอกเหนือไปจาก ขนัธ์ 5 อายตนะ 6) ให้

เห็น เคร่ืองกั้นจิตไม่ให้เป็นสมาธิ (นิวรณ์5 – กามฉันท์ พยาบาท ถนีมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา) ท่ีคอยเป็นอุปสรรค 

และใหเ้ห็นคุณเคร่ืองของการตรัสรู้ (โพชฌงค์ 7 – สติ ธัมมวิจย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) และ ใหเ้ห็นประจกัษ์

แจง้ในความจริงอยา่งยิง่/สูงสุดของชีวิต นัน่คือ อริยสัจ 4 – ทุกข์ สมทัุย นิโรธ มรรค ล่วงพน้ทุกขไ์ดเ้ป็นท่ีสุด 

ดังนัน้ มหาสติปัฏฐานสูตรจึงเป็น “หัวใจของพระพุทธศาสนา” ด้วยเป็นท้ังภาคทฤษฎ ีและ ภาคปฏิบัติ (Theory & 

Practice of Buddhism) ซ่ึงเม่ือปฏิบัติโดยเดินไปตามแผนผงัแห่งทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) รู้เท่าทันชีวิตจิตใจ ย่อมถึง

ท่ีสุดแห่งทุกข์ นั่นคือ ขมุทรัพย์แห่งพระนิพพาน นั่นเอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adirek.com%2Fbuddhism%2Fbuddhism2.htm&ei=9PgNVbjjM4ungwSpn4OADw&usg=AFQjCNE7Q4qOz-KOOsQ-vRpn-mRxrDTs0g&sig2=rebqLhhuqtoY7NA9Rjaimw

