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ในปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ ได้แสดงความอั ศจรรย์ของพระธรรมวินัย ๘ ประการ เทียบกับความ
อัศจรรย์ของมหาสมุทร ๘ ประการ คือ
๑. มหาสมุทร ลุ่มลึกตามลาดับ
ธรรมวินัย มีการศึกษาและปฏิบัติตามลาดับ
๒. มหาสมุทร ไม่รับซากศพ
ธรรมวินัย ไม่ประนีประนอมกับคนชั่ว
๓. มหาสมุทร เป็นที่รวมของแม่นา
ธรรมวินัย วรรณะ ๔ มาบวชเป็นสมณศากยบุตร
๔. มหาสมุทร มีรสเดี่ยว(เค็ม)
ธรรมวินัย มีรสเดี่ยว วิมุตติรส
๕. มหาสมุทร นาไม่ล้นฝั่ง
ธรรมวินัย อริยสาวกไม่ล่วงละเมิดด้วยชีวิต
๖. มหาสมุทร ไม่เต็มด้วยฝน
ธรรมวินัย แม้จะมีคนบรรลุนิพพานก็ไม่เคยเต็ม
๗. มหาสมุทร มากด้วยอัญมณี
ธรรมวินัย เต็มไปด้วยอัญมณีธรรม
๘. มหาสมุทร เป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด ธรรมวินัย เป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคล
ในข้อที่ ๗ กล่าวไว้ว่า “มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้ว
ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงินทอง ทับทิม แก้วตาแมว นีเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏ ประการที่ ๗ใน
มหาสมุทรที่พวกอสูรแอบเห็นแล้วก็พากันยินดีในมหาสมุทร
พระธรรมวินยั ก็เช่นกันมีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท
๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นีเป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๗ ในธรรม
วินัยที่ภิกษุทังหลายพบเห็นแล้วต่างก็พากันยินดีในธรรมวินัยนี
รัตนธรรม หรือเรียกอย่างปัจจุบันว่า อัญมณีธรรม ที่มีค่าดุจอัญมณี จึงเป็นสิ่งที่สูงสุด ของมนุษย์ทัง
มวล จะได้แสดงอัญมณีธรรมทัง ๓๗ ประการดังต่อไปนี

สติปฏั ฐาน ๔
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คาว่า สติปัฏฐาน มาจากคาว่า สติ + ปัฏฐาน
สติ แปลว่า ความระลึ ก ได้นึ กได้ ความไม่เ ผลอการควบคุม จิต ไว้กั บกิจ ที่ทาหรื อกุม จิตไว้กับ สิ่ ง ที่
เกี่ยวข้อง จาการที่ทาและจาคาที่พูดพูดแล้วแม้นานได้
ปั ฏ ฐ า น แปล ว่ า กา รตั้ ง การ ก าห นด รว มกั น แล้ ว คื อ ก ารตั งส ติ แ ละก ารก าหน ดส ติ
ธรรมเป็นที่ตังแห่งสติ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตังสติกาหนดพิจารณาสิ่งทังหลายให้รู้เห็นตามความเป็น
จริง การมีสติกากับดูสิ่งต่างๆ และความเห็นทังหลาย โดยรู้เท่าทันตามสภาวะ
ของมัน ไม่ถูก
ครอบงาด้วยความยินดียินร้าย ที่ทาให้มองเห็นเพียนไปตามอานาจกิเลส
สติปฏั ฐานแบ่งเป็น ๔ อย่าง คือ
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตังสติพิจารณากาย การมีสติกากับรู้เท่าทันกายและเรื่องของกาย
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตังสติกาหนดพิจารณาเวทนา การมีสติรู้เท่าทันเวทนา
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตังสติกาหนดพิจารณาจิต การมีสติกาหนดรู้เท่าทันจิตหรือสภาพ
และอาการของจิต
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตังสติกาหนดพิจารณาธรรม การมีกากับรู้เท่าทันธรรม
เรียกสั้น ๆ ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้
๑. กายยานุปสั สนาสติปฏั ฐาน การตังสติตามกาหนดกายและสิ่งที่เกี่ยวกับกาย (Body)
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสติปัฏฐานข้อนีในมหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค สรูปได้ดังนี ๑
๑. กาหนดพิจารณาลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ด้วยความพยายามตังสติกาหนด รู้ตัวทั่วพร้อม
๒. การกาหนด อิริยาบถ ๔ คือ
ยืน ก็รู้ว่า ยืน
เดิน ก็รู้ว่า เดิน
นั่ง
ก็รู้ว่า นั่ง
นอน ก็รู้ว่า นอน
พิจารณาทังภายในภายนอกดูก่อเกิดการดับ และทังการเกิดและดับ รู้เท่าทันความเคลื่อนไหว

๓. การตั้ ง สติ ก าหนดอิ ริ ย าบถย่ อ ยทั้ ง ปวง เรี ย กว่ า สั ม ปชั ญ ญะบรรพ เช่ น การเหลี ย วซ้ า ย
แลขวา แลหน้า แลหลัง การนุ่งห่ม การถือบริขาร การกิน การดื่ ม การลิม การสัมผัสอารมณ์ รวมเรียกว่า
อิริยาบถ อยู่ในท่าใด ก็กาหนดรู้ได้ทุกอย่าง
๔. ตั้งสติกาหนด สิ่งปฏิกูลหรืออาการต่าง ๆ ของร่างกาย กล่าวคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลาไส้ใหญ่ ลาไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด
หนองเลือด เหงื่อ ขันชัน นาตา เปลวมัน นาลาย นามูก ไขข้อ มูตร
พิจารณาทังภายในตัวเรา ภายนอกตัวเรา ทังเกิดและดับ สั กว่ากาหนดรู้ไม่ยินดี ยินร้าย และยืดถือใด
ๆ ในโลก
๕. การกาหนดสติมนสิการธาตุ ๔ ในร่างกายของเรา อะไรเป็นธาตุดิน อะไรธาตุนา อะไรธาตุไฟ และ
อะไรคือธาตุลม ไม่ยินดี ยินร้าย และยืดถืออะไรให้หนัก
๖. ตั้งสติกาหนดพิจารณาซากศพที่ตายแล้ว มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป ๙ ขันตอน
ขันตอน ๑
ตายใหม่ ล่วงไป ๑ – ๓ วัน ขึนอืดเขียวคลา มีนาเหลืองเยืม
ขันตอน ๒
ศพที่ถูกนกจิกกิน สุนัขและหมาป่ากัดกิน
ขันตอน ๓
ศพที่ทิงในป่าช้า มีโครงกระดูกและเลือดเนือเหลืออยู่ มีเอ็นบีบรัดอยู่
ขันตอน ๔
ศพที่เหลือโครงกระดูก ไม่มีเนือมีแต่เลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรัดอยู่
ขันตอน ๕ ซากศพที่เป็นโครงกระดูกไม่มีเลือดและเนือ แต่มีเอ็นดึงรัดอยู่
ขันตอน ๖
ซากศพที่มีโครงกระดูกไม่มีเอ็นดึงรัดแล้ว กระดูกกระจายไปในทิศต่าง ๆ
ขันตอน ๗
ซากศพที่เป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสังข์
ขันตอน ๘
ซากศพเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกิน ๑ ปี
ขันตอน ๙
ซากศพที่เป็นกระดูกผู้ป่นเป็นชินเล็กชินน้อย
เมื่อพิจารณากาหนดด้วยสติแต่ละขันธ์ให้พิจารณาว่า
เอว ภาวี
ผู้ตายแล้ว มีอย่างนี้เป็นสภาพ
เอว ธมฺโม
ผู้ตายแล้ว มีอย่างนี้เป็นธรรมดา
เอว อนตีโต
แม้เราเมื่อตายก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ จนจักไม่ยินดี ยินร้าย
สลัดความยืดถือในเบญจขันธ์ได้
นีคือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๒. เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน
ลักษณะใหญ่ ๆ ๓ อย่าง คือ
สุขเวทนา
ทุกขเวทนา
อทุกขมทุกขเวทนา

การตั้งสติตามกาหนดเวทนา หรือ ความรู้สึกเวทนาของคนเรามี
ความรู้สึกที่เป็นสุข
ความรู้สึกที่เป็นทุกข์
เวทนาที่มิใช้สุขและใช่ทุกข์

พิจารณาลึกไปอีกว่า มีอามิสเหยื่อล่อหรือไม่ หรือนิรามิสปราศจากเหยื่อล่อ เวทนาสักว่าแต่มิใช้ตัวตน
เราเขา วางเฉยในเวทนาที่ปรุงจิตได้ ปราศจากความยืดมั่นมีเวทนาไว้เพื่อเจริญสติเจริญญาณเท่านัน
พระพุทธองค์ทรงตรั สว่า สุขเวทนาเกิด ไม่มีสติกาหนด กามสวะจะเกิด ทุกขเวทนาเกิด ไม่มีส ติ
กาหนด ปฏิมาสวะจะเกิด อุเบกขาเวทนาเกิด ไม่มีสติกาหนด อวิชชาสวะย่อมเกิด ทุกขเวทนาเกิด สติปัฏฐาน
ข้อนีขจัดกับอาสวะทัง ๓
๓. จิตตานุปสั สนา การตัง้ สติกาหนดจิต
ตามปกติ จิ ต ของตนประภั ส สร โดยธรรมชาติ คื อ บริ สุ ท ธิ์ ผ่ อ งใส แต่ ที่ เ ศร้ า หมองไป
ก็เพราะอุปกิเลส ดังนันท่านจึงให้มีสติกาหนดรู้จิต
จิตมีความกาหนัดก็รู้
จิตปราศจากความกาหนัดก็รู้
จิตมีความโกรธก็รู้
จิตปราศจากความโกรธก็รู้
จิตมีความหลงก็รู้
จิตปราศจากความหลงก็รู้
จิตหดหู่ก็รู้
จิตฟุ้งซ่านก็รู้
จิตมีมหากุศลก็รู้
จิตปราศจากมหากุศลก็รู้
จิตเข้าฌานก็รู้
จิตออกจากฌานก็รู้
จิตมีสมาธิก็รู้
จิตปราศจากสมาธิก็รู้
จิตหลุดพ้นก็รู้
จิตไม่หลุดพ้นก็รู้
จิตมีอยู่สักว่าทาหน้าที่ระลึกรู้และรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ยืดมั่นถือมั่น
นีคือจิตตานุปัสสนา

๔. ธัมมานุปสั สนา การตัง้ สติกาหนดเห็นธรรมทัง้ หลาย
ธรรมที่เกิดขึนในจิตท่านยกตัวอย่าง ๕ ประการ คือ
๑. นิวรณ์
๒. ขันธ์ ๕
๓. อายตนะ ๑๒
๔. โพชฌงค์ ๗
๕. อริยสัจ ๔
๑. นิวรณ์ ๕ คือ
กามฉันทะ
ใคร่ในกาม
พยาบาท
ผูกใจเจ็บ
ถีนมิทธะ
ง่วงเหงาหาวนอน
อุทธัจจกุกกุจจะ
ฟุ้งซ่านราคาญใจ
วิจิกิจฉา
ความสงสัย
รู้ว่านิวรณ์มีหรือไม่มี
รู้ว่าจะหมดไปได้อย่างไร
รู้อีกว่าหมดไปแล้วไม่เกิดอีกได้อย่างไร
นี้เป็นธรรมฝ่ายอกุศล
๒. ขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ขันธ์ ๕ นี้ ท่านให้รู้
การเกิด – การดับ
ของรูป
การเกิด – การดับ
ของเทวนา
การเกิด – การดับ
ของสัญญา
การเกิด – การดับ
ของสังขาร
การเกิด – การดับ
ของวิญญาณ
ทาววิปัสสนาท่านเรียกว่า อุทยัพพยญาณ รู้เห็นการเกิดดับของรูป – นาม (เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ) จนไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕

๓. อายตนะ ๑๒
อายตนะ ๑๒ ประกอบด้วยอายนตะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ดังนี
ภายนอก
+
ภายใน
รูป
+
ตา
เสียง
+
หู
กลิ่น
+
จมูก
รส
+
ลิน
โผฏฐัพพะ
+
กาย
ธรรมารมณ์
+
ใจ
ขณะนีอายตนะทัง ๑๒ กระทบกัน สังโยชน์อะไรเกิดขึน ขจัดสังโยชน์ชนิดนัน ไม่ให้เกิดขึนอีกต่อไป
เรียกว่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นธรรมฝ่ายอกุศล
๔. โพชฌงค์ ๗
แบ่งเป็นดังนี สติ ธรรมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
การเจริญสติปัฏฐานข้อนีมีขันตอนดังนี
๑. รู้ว่ามีหรือไม่มี
๒. รู้สาเหตุที่โพชฌงค์ไม่เกิด
๓. รู้ความเกิดขึนของโพชฌงค์ และทาให้บริบูรณ์เต็มที่ด้วยประการใด ก็รู้ด้วยประการนัน
พิ จ ารณาเห็ น ธรรมนั้ น ทั้ ง ภายใน และภายนอกทั้ ง เกิ ด และดั บ จนโพชฌงค์ เ จริ ญ เต็ ม ที่
(ภาวนาบริบูรณ์) เข้าถึงการรู้แจ้งธรรม คือ โพธิ
๕. อริยสัจ ๔
อริ ย สั จ เป็ น ทั งปริ ญ เญยยธรรมที่ ค วรรู้ และปหาตั พ พธรรมที่ ค วรละ คื อ ตั ณ หาเหตุ เ กิ ด
ของทุกข์ สั จ ฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ควรทาให้ แ จ้ง คือ นิโ รธ หรือนิ พพาน ดั บตัณ หาได้ส นิ ท ธรรมที่เป็ น
ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่ควรเจริญ คือ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฎฐิเป็นต้น เรียกว่า นิโรธคามินีปฏิปทา
พระองค์ทรงแสดงว่า “รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี ทุกข์”
“รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นีเหตุเกิดทุกข์”
“รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นีความดับทุกข์”
“รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นีทางให้ถึงความดับทุกข์”
รู้ชัดในที่ที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่า รู้อริยสัจ ๔ ด้วย อาการ ๑๒ ดังนี
๑. รู้ว่าทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ
๒. รู้ว่าทุกข์ ควรรู้

๓. รู้ว่า ทุกข์ เราได้รู้แล้ว
๔. รู้ว่าสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง
๕. รู้ว่าสมุทัย ควรละ
๖. รู้ว่าได้ละตัณหา คือ สมุทัยแล้ว
๗. รู้ว่าความดับทุกข์เป็นความจริง
๘. รู้ว่าความดับทุกข์ ควรทาให้แจ้ง
๙. รู้ว่าความดับทุกข์ ตนเองได้ทาให้แจ้งแล้ว
๑๐. รู้ว่าทางไปสู่ความดับทุกข์ เป็นความจริง
๑๑. รู้ว่าทางไปสู่ความดับทุกข์ ควรเจริญ
๑๒. รู้ว่าทางไปสู่ความดับทุกข์ เราได้เจริญเต็มที่แล้ว
ถ้าเจริญสติปัฏฐานข้อที่ ๔ นี จะเข้าถึงการแทงตลอดด้วยอริยสัจด้วยปัญญา และเข้าถึงความบริสุทธิ์
(วิสุทฺธิ) ดังคาที่ว่า ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ. บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา.
สติปัฏฐานจึงเป็น อัญมณีธรรม ที่มีค่ายิ่ง ทาให้คนธรรมดาเป็นอริยบุคคล ถ้าเจริญเต็มที่จะได้ผล ๒
อย่าง คือ อนาคามีบุคคล และ เป็นพระอรหันต์ เป็นมนุษย์สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทาให้ผู้
เจริญ...
๑. เข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตใจและปัญญา
๒. เข้าถึงการล่วงทุกข์กาย ทุกข์ใจ
๓. ข้ามพ้นความเศร้าโศก เสียใจ
๔. ประพฤติปฏิบัติตามทางที่ถูกต้อง
๕. บรรลุพระนิพพานอันเป็นอุดมคติ สูงสุดในพระพุทธศาสนา
แสดงให้เห็นว่า สติ สพฺพตถ ปตฺถิโก สติจาปรารถนาในที่ทั้งปวง ด้วยประการฉะนี้ ฯ
อนึ่งหลักปฏิบัติทางจิตของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ คือ การรู้ตัวทั่วพร้อมความเคลื่อนไหวทางกายและ
ความเคลื่อนไว้ทางจิตทังปวง
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