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บทคัดย่อ 

 

หัวข้อวิทยานพินธ ์ : เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง 
ชื่อนักศึกษา : พนมกร คาํวัง
ชื่อปริญญา : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : พุทธศาสนาและปรัชญา
ปีพุทธศักราช : 2562
อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก : ดร.กฤตสุชิน พลเสน
 

 วิทยานิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4  2) เพ่ือ
ศึกษาการบรรลุธรรมในพระสูตรเว่ยหลาง 3) เพ่ือเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 
กับพระสูตรเว่ยหลาง   เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเอกสาร ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สติปัฏฐาน 4  เป็นหลักพ้ืนฐานในการเจริญสติ สมาธิ มีส่วนสัมพันธ์กับหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ 
หมวดธรรมว่าด้วยสติปัฏฐาน 4  มีความสําคัญเป็นหน่ึงในกระบวนการของการบรรลุธรรม เป็นโซ่ข้อ
กลางที่จะขาดเสียไม่ได้  ไม่ว่าผู้บําเพ็ญปฏิบัติ จะมุ่งมั่นไปในแนวทางใด ทั้งสมถะภาวนา หรือ
วิปัสสนาภาวนา ไม่ว่าจะใช้ไตรสิกขา อานาปานสติ  วิปัสสนาญาณ มรรคมีองค์ 8 ล้วนต้องใช้สติปัฏ
ฐาน 4 เป็นกรอบ เพ่ือเป้าหมายสูงสุดน่ันก็คือการบรรลุธรรม มีวิชชาและวิมุตติอันบริบูรณ์ 
 2) การบรรลุธรรมในรูปแบบของเซ็นใหม่ มีเคร่ืองมือในการฝึกฝนแยกชัดเจนเป็น 3 แบบ คือ 
ซาเซ็น ซันเซ็น และมนโด นําเครื่องมือ 3 อย่างน้ี เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนที่เป็นระนาบเดียวกัน ไม่
จําเป็นต้องฝึกอันใดอันหน่ึงมาก่อน ส่วนการบรรลุธรรมในรูปแบบของนิกายฌานตามแนวทางของ
พระเถราจารย์เว่ยหลาง จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเช่นเดียวกัน แต่มิได้แยกระบบของเครื่องมือออกมา
ชัดเจนว่ามีกี่อย่าง สามารถใช้เครื่องมือเหล่าน้ีโดยรวมได้ จากน้ันจึงเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการฝึกฝน 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนจนถึงการบรรลุธรรม คือ มองเห็นกิเลส กําราบกิเลส และขจัดกิเลส  
 3) การบรรลุธรรมตามกระบวนการในพระสูตรเว่ยหลาง เป็นไปในแนวทางเดียวกับสติปัฏ
ฐาน 4 ในพระสูตรเว่ยหลาง กายานุปัสสนาน้ันยังพอมีปรากฏอยู่บ้าง แต่มิได้ชัดเจนหรือให้
ความสําคัญมากนัก ในแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง จะเน้นไปทางเวทนานุปัสสนา จิตตา
นุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา เป็นส่วนใหญ่    
คําสําคัญ : การบรรลุธรรม, สติปัฏฐาน 4, พระสูตรเว่ยหลาง 
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ABSTRACT 

Thesis Topic : A comparison of enlightenment based on satipatthana 
sutta and platform sutra of huineng 

Student’s Name : Phanomkorn  Khamwang
Degree Sought : Master of Arts
Department : Buddhistm and Philosophy
Anno Domini : 2018
Advisor : Dr.Kitsuchin Ponsen :
 

 

This thesis The objectives are as follows: 1) To study the attainment of 
Dharma according to the 4 principles of consciousness 2) to study the attainment of 
Dharma in the Wei Laeng Sutra 3) to compare the attainment of Dharma according to 
the 4 Pathways and the Wei Lang Sutra Is a qualitative study of documents The 
researcher collected data from the Tripitaka, commentary, texts and related 
research. 

The results of the study were shown as follows: 
1) Consciousness 4 is the basic principle of mindfulness and meditation, 

which is related to other principles. The Dharma Principle 4 is important as one of 
the process of achieving justice. Is a central chain that is indispensable Regardless of 
the practitioner In what ways will you strive? Both plainly pray Or meditation 
Regardless of whether to use threefold, Anapanasati, Vipassana, Wisdom, Makha, all 8 
must use consciousness 4 as a framework for the ultimate goal, that is, to achieve 
the Dharma. With full enlightenment and liberation 

2) Achievement in the form of a new sign There are three distinct tools for 
training: Zazen Sunzen and Mondo. Bring these 3 tools into the same training 
process. No need to practice any one before. As for the fulfillment of the Dharma in 
the form of contemplative sects according to the ways of the monks, the monk 
Need to use the same tools But clearly did not separate the system of the 
instrument, how many Can use these tools as a whole And then entered the training 
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process, divided into 3 steps to achieve the dharma, ie to see the passion, vanquish 
the passion and remove the passion. 

3) Achieving Dharma according to the process in Wei Lang's Sutra Is in the 
same way as Satipathai 4 in Wei Lang's Sutra Cananusana still has some appearances. 
But not very clear or important In the way of Phra Tharachai Wei Lang Will focus on 
the compassion of Nusasana Spirituality And most of Tamanupusna 
Keywords: attaining dharma, mindfulness 4, huineng sutra  
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กิตติกรรมประกาศ 

      
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้กําลังใจ

จากผู้มีพระคุณดังต่อไปนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้มอบ

โอกาสทางการศึกษา อีกทั้งบัณฑิตวิทยาลัยผู้อยู่เบ้ืองหลังการศึกษาเล่าเรียน  
 ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้อํานวยความสะดวกใน

การศึกษาตลอดหลักสูตร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ให้

ความรู้อย่างเต็มที่ กราบขอบพระคุณประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้ให้

คําแนะนําเกี่ยวกับความถูกต้องของเน้ือหาในเล่มวิทยานิพนธ์น้ี  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.กฤตสุชิน พลเสน ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

เมตตาดูแลเอาใจใส่ ให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  กราบขอบพระคุณ พระ

อาจารย์พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ได้เมตตาให้ความรู้เก่ียวกับการจัดโครงสร้างงานวิจัย 
อีกทั้งเมตตานําพาผู้วิจัย ได้ฝึกฝนในเวทีวิชาการต่าง ๆ  กราบขอบพระคุณ รศ.วิรัตน์ กางทอง ที่ได้

ช่วยเหลือเร่ืองการจัดรูปเล่มสํานวนคํา จนวิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.
บุญร่วม คําเมืองแสน ที่ได้ช่วยแนะนําการวางแผนเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณกัลยาณมิตรที่แสนดี คุณอริยธัช เลิศอมรไชยกิจ คุณณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธ์ุ 
และคุณอานนท์ อุ่นธง  ทุกท่านได้ช่วยเหลือแนะนําข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  

ผู้วิจัยขอน้อมเอาคุณงามความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เป็นเคร่ืองบูชา พระรัตนตรัย คุณ
มารดาบิดา ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่าน จงเป็นดวงประทีปส่องทางให้ได้

พบบุญกุศลและแนวทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ทั้งขอให้เจริญรู้แจ้ง มีปัญญาเฉลียวฉลาดในคําสอนของ

พระพุทธศาสนาทุกถ้วนหน้ากันเทอญ 

 

พนมกร คําวัง     
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สารบญัคํายอ่ 

 ผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา 91 เล่ม ภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เน่ืองในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระ

มหาจักรีบรมราชวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2525  พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 ในการอ้างอิงและ
ใช้ช่ือย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยมีคําย่อและคําเต็ม ดังน้ี 

  คําย่อ     คําเต็ม 
 พระวินัยปิฎก 
  วิ.มหา.     วินยปิฏก มหาวคฺค 
  วิ.จุลฺล.     วินยปิฏก  จุลฺลวคฺค 
 พระสุตตันปิฎก 
  ที.ม.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ ทีฑนิกาย  มหาวคฺค 
  ที.ปา.      สุตฺตนฺตปิฏกฺ ทีฑนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
  ม.อุ.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสก 
  สํ.ม.      สุตฺตนฺตปิฏกฺ สงฺยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค 
  องฺ.เอก.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ องฺคุตฺตรนิกาย  เอกกนิปาต 
  องฺ.ทสก.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต 
  องฺ.เอกาทสก.     สุตฺตนฺตปิฏกฺ องฺคุตฺตรนิกาย  เอกาทสกนิปาต 
  ที.ม.อ.      อรรถกถา   สุตฺตนฺตปิฏกฺ ทีฑนิกาย มหาวคฺค 
  ม.มู.อ.      อรรถกถา มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.สงฺ.      อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณ ี
  อภิ.วิ.      อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺค 
 
 การใช้หมายเลขเพ่ืออ้างอิงในวิทยานิพนธ์นี้ ในส่วนที่อ้างอิงพระไตรปิฎก หมายเลขจะแสดง
ถึง เลขเล่ม/เลขข้อ/เลขหน้า ตามลําดับ เช่น ขุ.สุ. 25/355/367. หมายถงึ สุตฺตนปิฎก ขุทฺทกนิกาย 
สุตฺตนิปาต เล่มที่ 25 ข้อที่ 355 หน้าที่ 367 เป็นต้น 
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 วิทยานิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4  2) เพ่ือ
ศึกษาการบรรลุธรรมในพระสูตรเว่ยหลาง 3) เพ่ือเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 
กับพระสูตรเว่ยหลาง   เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเอกสาร ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สติปัฏฐาน 4  เป็นหลักพ้ืนฐานในการเจริญสติ สมาธิ มีส่วนสัมพันธ์กับหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ 
หมวดธรรมว่าด้วยสติปัฏฐาน 4  มีความสําคัญเป็นหน่ึงในกระบวนการของการบรรลุธรรม เป็นโซ่ข้อ
กลางที่จะขาดเสียไม่ได้  ไม่ว่าผู้บําเพ็ญปฏิบัติ จะมุ่งมั่นไปในแนวทางใด ทั้งสมถะภาวนา หรือ
วิปัสสนาภาวนา ไม่ว่าจะใช้ไตรสิกขา อานาปานสติ  วิปัสสนาญาณ มรรคมีองค์ 8 ล้วนต้องใช้สติปัฏ
ฐาน 4 เป็นกรอบ เพ่ือเป้าหมายสูงสุดน่ันก็คือการบรรลุธรรม มีวิชชาและวิมุตติอันบริบูรณ์ 
 2) การบรรลุธรรมในรูปแบบของเซ็นใหม่ มีเคร่ืองมือในการฝึกฝนแยกชัดเจนเป็น 3 แบบ คือ 
ซาเซ็น ซันเซ็น และมนโด นําเครื่องมือ 3 อย่างน้ี เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนที่เป็นระนาบเดียวกัน ไม่
จําเป็นต้องฝึกอันใดอันหน่ึงมาก่อน ส่วนการบรรลุธรรมในรูปแบบของนิกายฌานตามแนวทางของ
พระเถราจารย์เว่ยหลาง จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเช่นเดียวกัน แต่มิได้แยกระบบของเครื่องมือออกมา
ชัดเจนว่ามีกี่อย่าง สามารถใช้เครื่องมือเหล่าน้ีโดยรวมได้ จากน้ันจึงเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการฝึกฝน 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนจนถึงการบรรลุธรรม คือ มองเห็นกิเลส กําราบกิเลส และขจัดกิเลส  
 3) การบรรลุธรรมตามกระบวนการในพระสูตรเว่ยหลาง เป็นไปในแนวทางเดียวกับสติปัฏ
ฐาน 4 ในพระสูตรเว่ยหลาง กายานุปัสสนาน้ันยังพอมีปรากฏอยู่บ้าง แต่มิได้ชัดเจนหรือให้
ความสําคัญมากนัก ในแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง จะเน้นไปทางเวทนานุปัสสนา จิตตา
นุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา เป็นส่วนใหญ่    
คําสําคัญ : การบรรลุธรรม, สติปัฏฐาน 4, พระสูตรเว่ยหลาง 
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This thesis The objectives are as follows: 1) To study the attainment of 
Dharma according to the 4 principles of consciousness 2) to study the attainment of 
Dharma in the Wei Laeng Sutra 3) to compare the attainment of Dharma according to 
the 4 Pathways and the Wei Lang Sutra Is a qualitative study of documents The 
researcher collected data from the Tripitaka, commentary, texts and related 
research. 

The results of the study were shown as follows: 
1) Consciousness 4 is the basic principle of mindfulness and meditation, 

which is related to other principles. The Dharma Principle 4 is important as one of 
the process of achieving justice. Is a central chain that is indispensable Regardless of 
the practitioner In what ways will you strive? Both plainly pray Or meditation 
Regardless of whether to use threefold, Anapanasati, Vipassana, Wisdom, Makha, all 8 
must use consciousness 4 as a framework for the ultimate goal, that is, to achieve 
the Dharma. With full enlightenment and liberation 

2) Achievement in the form of a new sign There are three distinct tools for 
training: Zazen Sunzen and Mondo. Bring these 3 tools into the same training 
process. No need to practice any one before. As for the fulfillment of the Dharma in 
the form of contemplative sects according to the ways of the monks, the monk 
Need to use the same tools But clearly did not separate the system of the 
instrument, how many Can use these tools as a whole And then entered the training 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พุทธศาสนามหายาน  นิกายเซ็น  เ ป็นที่ นับถือและแพร่หลายเป็นอย่างมากในหมู่
พุทธศาสนิกชนแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกบาง
ประเทศ อาทิเช่น เวียดนาม  นิกายเซ็นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยบันทึกว่า ช่วงเวลา
ปัจฉิมโพธิกาล ณ ใต้ต้นโพธิพฤกษ์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยภาษากาย ด้วยการ  
ชูดอกบัวขึ้นมาหน่ึงดอกแทนพระธรรมเทศนาอันมากมายของพระองค์ ที่ประชุมสงฆ์น้ันไม่มีผู้ใดเข้าใจ
นัยแห่งอาการน้ี มีเพียงพระมหากัสปะผู้เดียวซึ่งย้ิมน้อย ๆ อยู่ พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า  
 ดูก่อนกัสปะ ตถาคตมีธรรมจักษุครรภ์อันถูกตรงและนิพพานจิต ลักษณะที่แท้จริงย่อมไม่มี
ลักษณะ เธอพึงรักษาไว้ด้วยดี1 
 นับจากน้ัน พระมหากัสปะเป็นต้นสาย ยังมีการถ่ายทอดบาตรและจีวรอันเป็นตัวแทนแห่ง
สังฆปรินายกของนิกายอย่างไม่ขาดสาย ในอินเดียถ่ายทอดถึง 28 รุ่น พระโพธิธรรม (ต๊ักม๊อ) เป็นองค์
สุดท้ายในชมพูทวีป  จากน้ัน พระโพธิธรรมได้นําพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น เผยแพร่สู่แผ่นดินจีน 
จนรุ่งเร่ืองเฟ่ืองฟูและขยายการเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นมาอันยาวนาน นิกายเซ็นจึงมี
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาในนิกายอยู่มาก ย่ิงเมื่อเผยแพร่สู่แผ่นดินจีน ก็ได้มีการแปลสู่ภาษาจีน เช่น 
ลังกาวตารสูตร และวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร   จากน้ัน ในประเทศจีนก็ได้มีการประพันธ์คัมภีร์ต่าง ๆ 
โดยคณาจารย์แต่ละสํานักเซ็นอีกมาก  น่ีจึงเป็นที่มาแห่งพระสูตรเว่ยหลาง ที่ผู้วิจัย ใคร่จะศึกษา
ค้นคว้าน้ี   ถือเป็นคัมภีร์ในยุคหลังที่ประพันธ์โดยพระเถราจารย์  พุทธศาสนามหายาน นิกายเซ็น ถือ
ว่าสัทธรรม สัจจภาวะน้ันอยู่เหนือคําพูด การคิด ภาษาเขียนใด ๆ ไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือเป็นรากฐาน 
แต่ช้ีตรงจากจิตสู่จิต2 น่ีคือวิธีการถ่ายทอดธรรมโดยฉับพลัน3   ผู้วิจัย จึงมีความสนใจในประเด็นที่ว่า 
การรู้แจ้งฉับพลันน้ีมีขั้นตอนอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากการเจริญวิปัสสนาธุระ โดยใช้สติปัฏฐาน 
4 เป็นกําลัง ของทางพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร  

                                           
1เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548), 

หน้า 130. 
2เรื่องเดียวกัน, หน้า 134. 
3สุนันทา รุจนเวช (ศุภนิมิต), คัมภีร์ธรรมรัตนบัลลังก์สูตร เล่ม1, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเทิดคุณธรรม), 

หน้า 5. 
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 สติปัฏฐาน 4  เป็นหน่ึงในหมวดธรรมเพ่ือเป็นไปสู่การตรัสรู้ หรือโพธิปักขิยธรรม            
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก 
มีรัตนะมิใช่นิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรน้ันเหล่าน้ี   คือ   แก้วมุกดา 
แก้วมณี   แก้วไพฑูรย์  สังข์  ศิลา   แก้วประพาฬ   เงิน   ทอง   ทับทิม    
มรกต ธรรมวินัยน้ีก็เหมือนกัน  มีรัตนะมาก  มีรัตนะมิใช่อย่างเดียว   รัตนะในธรรม 
วินัยน้ันเหล่าน้ัน  คือ  สติปัฏฐาน 4  สัมมัปปธาน 4   อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5  พละ 5  
โพชฌงค์ 7  และอริยมรรคมีองค์ 84 

 เหตุน้ัน หลักธรรม 1 มีความสําคัญย่ิง เพราะในโพธิปักขิยธรรมท้ัง 7 หมวด ถือหมวดสติปัฏ
ฐาน 4  เป็นหมวดต้ัง หรือหมวดแม่บท หมวดนอกนั้น  เป็นหมวดประกอบ หมวดอธิบาย เป็นหมวด
เคร่ืองมือ5  ด้วยสติปัฏฐาน 4 เป็นพ้ืนฐานที่พุทธศาสนิกชนเถรวาทมีความคุ้นเคยและถือบําเพ็ญ
ปฏิบัติกันมา แล้วหากจะศึกษาในแนวทางนิกายเซ็น ซึ่งก็ถือเอาวิปัสสนาเป็นกําลังหลักเช่นกัน  
 สรุป พอจะวินิจฉัยปัญหาได้ว่า การบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทตามแนวทางสติปัฏฐาน 
4 เหมือนหรือแตกต่างจากการบรรลุธรรมของพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็นตามแนวทางสํานัก
พระเถราจารย์เว่ยหลาง และหากจะเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับการบรรลุ
ธรรมที่ปรากฏในพระสูตรเว่ยหลาง จะเปรียบเทียบได้อย่างไร 
 ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงสนใจใคร่ศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระ
สูตรเว่ยหลาง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี  เป็นการศึกษาหลักธรรมสติปัฏฐาน 4 ที่มีปรากฏในพระสูตรเว่ยหลางตามแนว
พุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4   
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมในพระสูตรเว่ยหลาง   
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง 
 
 

                                           
4วิ.จุลฺล. 9/455/402.  
5พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), โพธิปักขิยธรรมประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2550), 

หน้า 66. 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยน้ี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ซึ่งเน้นการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) อาศัยการค้นคว้าจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เหตุผลใน
การใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดของข้อมูลในทุกด้านในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่ข้อ
ค้นพบและข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้เป็นแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 สําหรับการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง
น้ี  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมช้ันปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 91 เล่ม แต่เน่ืองด้วยเนื้อหาในพระสูตรที่กล่าวถึงสติปัฏฐาน 4 มี
อยู่มาก จึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร อัมพปาลิสูคร  และพระสูตรเว่ยหลาง   
 2) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ ตําราทางวิชาการ
ศาสนาและปรัชญา ซึ่งท่านผู้รู้ในทางพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นได้แปลและเรียบเรียงเขียนไว้ และ
ยังมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี 
 3) นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ ขยายความ แล้วรวบรวมเรียบเรียง
นําเสนอผลการวิจัย 

4) เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ  จึงใช้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็น ดังน้ัน  ข้อมูลที่ได้จึงเป็นลักษณะเชิงพรรณนาปรากฏการณ์ที่พบ  ข้อมูลส่วนใหญ่จึงไม่
อยู่ในลักษณะของตัวเลข   
  
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการในการวิจัยครั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้  ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวางแผนขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี   

1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดเน้ือหาอยู่มาก จึงต้องทําตามลําดับ

ขั้นตอนเพ่ือให้ได้เน้ือหาที่ชัดเจนถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยขออธิบายรายละเอียด
ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก รวมรวมข้อมูลจากวรรณกรรมช้ันปฐมภูมิ คือ พระสูตรเว่ยหลาง และ
พระไตรปิฎก ผู้วิจัยเลือกใช้หนังสือพระสูตรเว่ยหลาง สํานวนแปลอังกฤษเป็นไทยโดยท่านพุทธทาส
ภิกขุ เพราะเป็นที่น่าเช่ือถือได้ทั้งแนวคิดปรัชญาเซ็นและความรู้ทางพุทธศาสนาเถรวาท จากน้ัน     
จึงรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมหาสติปัฏฐานสูตรจากพระไตรปิฎก   
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ขั้นตอนที่สอง   รวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ ตําราทางวิชาการศาสนา
และปรัชญา ซึ่งท่านผู้รู้ในทางพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นได้แปลและเรียบเรียงเขียนไว้ และยังมี
งานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี ซึ่งพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นในประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักกันในระดับ
หน่ึง สังเกตได้จากงานวรรณกรรมแปลซึ่งมีอยู่หลายฉบับ ทั้งฝ่ายต้นฉบับภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น  
ผู้วิจัย เน้นข้อมูลจากวรรณกรรมแปลภาษาจีนเป็นหลัก  

ขั้นตอนที่สาม  นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ ขยายความ คือการหา
จุดเช่ือมโยง ความเหมือนและความแตกต่าง ทั้งทางด้านวิธีคิด  แนวทางปฏิบัติ วิธีการฝึกฝนในสติปัฏ
ฐาน 4 ในพระสูตรเว่ยหลางนี้ เมื่อนํามาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกแล้วมีแนวทางอย่างไร 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เน่ืองจากว่า การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  จึงต้องมีการจัดระเบียบโครงสร้างและหา

ความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมา  เป็นการค้นหาข้อความท่ัวไปที่จะบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
แล้วนําผลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแรกเชิงบรรยาย 
(Descriptive) ส่วนที่สองคือการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยายเช่นกัน ดังน้ัน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่
ได้กล่าวมาแล้วน้ัน ผู้วิจัย จะนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง เพ่ือบูรณาการและหาความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  โดยในส่วนของการ
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทําการจัดระเบียบของข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนํามา
วิเคราะห์  จากน้ัน นําข้อมูลมานําเสนอเป็นข้อค้นพบ  เพ่ือนําไปสู่การหาข้อสรุป การตีความ  และ
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของผลการวิจัยต่อไป 

1.4.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัย ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  ซึ่งเป็นเทคนิคที่

สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในรูปของเอกสารหรือข้อเขียนและวรรณกรรม เป็นการวิเคราะห์ทั้ง
ความหมายทางภาษาโดยตรงจากเอกสารหรือตัวบท  รวมถึงการตีความทางบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ประกอบข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ด้วย    เป็นการวางเค้าโครงของข้อมูลเพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังน้ี 

1. นําเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลข้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิ นําไปสู่การ
วิเคราะห์และอภิปรายผลโดยเริ่มจากการนําเสนอข้อมูลทั่วไปและข้อค้นพบจากการวิเคราะห์เอกสาร 

2. อภิปรายผลจากข้อมูลที่นําเสนอ โดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็นปรัชญาแนวคิดพุทธศาสนา
มหายานนิกายเซ็น รวมถึงพุทธศาสนาเถรวาท  ภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 1.5.1 เอกสาร 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ย
หลาง” ผู้วิจัย ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาเป็นบรรทัดฐานต่อการวิจัย ดังน้ี 
 พุทธทาสภิกขุ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการศึกษาพระสูตรเว่ยหลางไว้ตอนหน่ึงว่า “ควรทราบไว้
เสียก่อนว่า หลักนิกายเซ็น และโดยเฉพาะของพระสังฆปรินายกช่ือเว่ยหลางนี้ นอกจากจะเป็นวิธีการ
ที่ลัดสั้นแล้ว ยังเป็นวิธีปฏิบัติที่อิงหลักธรรมชาติทางจิตใจของคนทั่วไป แม้ที่ไม่รู้หนังสือ หรือไม่เข้าใจ
พิธีรีตองต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้ลัทธิน้ีถูกขนานนามว่า ลัทธิพุทธศาสนาที่อยู่นอกพระไตรปิฎก หรืออะไร
อ่ืนทํานองน้ีอีกมากมาย”6 

พุทธทาสภิกขุ ได้สรุปใจความสําคัญของการฝึกฝนสติปัฏฐาน 4 เอาไว้ว่า “สติปัฏฐาน 4  คือ 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ถ้าท่านเป็นนักศึกษาโดยแท้จริง ท่านจะรู้ว่าน้ีเป็นแม่บท หรือเป็นบทต้ัง หมวดนอกน้ันเป็น
หมวดประกอบ เป็นหมวดอธิบาย เป็นหมวดเคร่ืองมือ”7 
 พุทธทาสภิกขุ ได้ถอดความภาษาบาลีพระไตรปิฎก ไว้ตอนหน่ึงว่า “ภิกษุ ท. !  ก็ที่ที่ควร
เที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสําหรับภิกษุน้ันเป็นอย่างไรเล่า ? ที่เป็นวิสัยเช่นน้ันได้แก่ สติปัฏฐาน 4 
สติปัฏฐาน 4 อะไรบ้างเล่า  สี่คือ  
 1. ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา, มีความเพียรเผากิเลส    
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียได้ 
 2. เธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา, มีความเพียรเผากิเลส     มี
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียได้ 
 3. เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจํา, มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่ว
พร้อม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได้ 

                                           
6พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 5. 
7พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), โพธิปักขิยธรรมประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ),  

หน้า 66.
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  4. เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจํา, มีความเพียรเผากิเลส มีความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้”8 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวสรุปสาระสําคัญของสติปัฏฐาน 4 ไว้ว่า  “จะเห็นได้ว่า
สติปัฏฐาน (รวมทั้งวิปัสสนาด้วย) ไม่ใช่หลักการที่จํากัดว่าจะต้องปลีกตัวหลบลี้ไปน่ังปฏิบัติอยู่นอก
สังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดยเหตุน้ีท่านผู้รู้จึงสนับสนุนให้นํามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันทั่วไป  ...จะเห็นได้ว่า ในเวลาปฏิบัติน้ันไม่ใช่ใช้สติอย่างเดียว แต่ยังมีธรรมข้ออ่ืน ๆ 
ควบอยู่ด้วย  ธรรมที่ไม่บ่งถึงคือสมาธิ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในข้ันอ่อน ๆ พอใช้สําหรับการน้ี”9 
 พระมหาวิชชนันท์ มหาปุญโญ ได้กล่าวถึงความสําคัญของมหาสติปัฏฐานสูตรไว้ว่า         
“ในบรรดาพระสูตรทั้งหลาย ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รวบรวม ไว้ในพระไตรปิฎกน้ัน         
สติปัฏฐานสูตร ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย หรือ สังยุตตนิกาย ก็ดี ถ้าผู้ศึกษาพระไตรปิฎกสังเกตก็จะพบว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นให้ปฏิบัติอยู่มากมายหลายแห่ง ในสังยุตตนิกาย มหาวารวัคค์ก็พบว่า 
พระองค์ทรงแนะนําว่าบุคคลใดเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 แล้ว หวังจะอนุเคราะห์แก่ผู้ อ่ืนพึง
อนุเคราะห์ด้วยการให้ทราบสติปัฏฐาน เป็นการให้ที่เป็นไปเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ กองแห่งกุศล
ใหญ่เช่นกัน ผู้สนใจขอให้เปิดพระไตรปิฎกดูได้ ภาษาไทยเล่มที่ 19 ภายใต้ช่ือว่า สติปัฏฐาน สังยุตต์ 
และหรือ ดูหัวข้อ กุสลราสิสูตร อีกก็เช่นกัน”10 
 เสถียร โพธินันทะ ได้กล่าวถึงหลักธรรมอันเป็นต้นธารแนวคิดทางการปฏิบัติบําเพ็ญของ  
พุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นไว้ว่า “นิกายน้ีถือว่าสัจจะภาวะน้ัน ย่อมอยู่เหนือการพูด การคิด เราจะ
ค้นสัจธรรมในหนังสือพระไตรปิฎกย่อมไม่พบ นอกจากเราจะต้องหันมาบําเพ็ญดูจิตของตนเอง เพราะ
ความจริงเราจะหาได้ภายในตัวเราน้ีเอง จะไปค้นหาภายนอกมิได้ นิกายน้ีจึงว่า ไม่ต้องอาศัย
ตัวหนังสือเป็นรากฐานหรอก แต่ช้ีตรงไปที่จิตใจของคน”11 

ธีรทาส (ธีระ วงศ์โพธิ์พระ) ได้กล่าวถึงแก่นสารแห่งนิกายเซ็นในประเทศญี่ปุ่นไว้ว่า “ดร.สุสุ
กิ ปรมาจารย์เฒ่าอายุร่วม 100 ปี แห่งญี่ปุ่นท่านได้กล่าวไว้ว่า  ประเทศญี่ปุ่น ถ้าเอาเซ็นออกไปเสีย
แต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ญี่ปุ่นก็จะไม่มีอะไรดีเหลืออยู่”12 

                                           
8พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, 

2553), หน้า 413. 
9พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2514), หน้า 323. 
10พระมหาวิชชนันท์ มหาปุญฺโญ, มหาสติปัฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : 2555), หน้า 4. 
11เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548), 

หน้า 134.   
12ธ.ธีรทาส, ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : 2551), หน้า ก.1. 
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 ศุภนิมิต (สุนันทา รุจนเวช) ได้กล่าวไว้ในโอกาสการแปลพระสูตรเว่ยหลางว่า   “พระสูตร
เว่ยหลาง หรือ ธรรมรัตนบัลลังก์สูตร (ฝ่าเป่าถันจิง) หรือ พระสูตรธรรมบัลลังก์ธรรมพงศาจารย์สมัยที่
หก  (ลิ่วจู่ถันจิง) เป็นพระสูตรที่แจกแจงแสดงหลักพุทธธรรมอันเป็นวิถีจิต ที่ให้เข้าถึงรู้แจ้งฉับพลัน     
ด้วยอรรถบทชัดเจน ไม่อ้อมค้อมเย่ินเย้อ”13   
 อมร ทองสุก ได้แปลพระสูตรเว่ยหลางไว้โศลกหน่ึงว่า “โพธิเดิมไร้ต้น กระจกยลแท่นมีไม่ 
เดิมน้ันไร้สิ่งใด ฝุ่นเกาะใส่ที่ใดกัน”14 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้แปลพุทธพจน์เก่ียวกับเรื่องการคุมจิตไว้ตอนหน่ึงว่า “เมื่อรู้ว่า
ร่างกายน้ีแตกดับง่ายเหมือนหม้อนํ้า พึงป้องกันจิตให้มั่นเหมือนป้องกันเมืองหลวง แล้วพึงรบกับพญา
มารด้วยอาวุธคือปัญญา เมื่อรบชนะแล้วพึงรักษาชัยชนะน้ันไว้ ระวังอย่าตกอยู่ในอํานาจมารอีก”15 

1.5.2 งานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์สติปัฏฐาน 4  ที่ปรากฏในพระสูตรเว่ยหลางตามแนวพุทธ
ศาสนามหายาน” ผู้วิจัย ได้ค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นบรรทัดฐานต่อการวิจัย 
ดังน้ี 

พระครูสมุห์เกิด ปุญฺกาโม (ด่านขุนทด) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง”ศึกษาเวทนาในการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4” ได้สรุปความสําคัญของสติปัฏฐาน 4 ไว้ดังน้ี  

        การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  คือ  การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ   มี
สติกําหนดพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งจะต้องมีธรรมประกอบด้วยกันใน
การกําหนดพิจารณา 3 ประการ คือ ความเพียรเผากิเลส (อาตาปี) มีความรู้ตัว 
(สัมปชาโน) มีความระลึกในปัจจุบันอารมณ์ (สติมา) เมื่อปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
อย่างจดจ่อต่อเน่ือง ย่อมสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะรูปนามที่ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา16 

                                           
13สุนันทา รุจนเวช (ศุภนิมิต), คัมภีร์ธรรมรัตนบัลลังก์สูตร เล่ม1, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเทิดคุณธรรม), 

หน้า 5. 
14อมร ทองสุข, พระสูตรเว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต),  หน้า 15. 
15เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร : 2537), หน้า 46. 
16พระครูสมุห์เกิด ปุญฺกาโม (ด่านขุนทด), “ศึกษาเวทนาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตาม

หลักสติปัฏฐาน 4”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หน้า 2. 



8 
 

 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ์) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร” พอสรุปใจความเรื่องวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏ
ฐานสูตร ดังน้ี  

  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งได้กล่าวถึง
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยความเป็นพระไตรลักษณ์ มหาสติปัฏฐานมีหลัก
สําคัญอยู่ 4 ประการ หน่ึง กําหนดพิจารณาตามดูกายในกายอยู่เป็นประจํา สอง
กําหนดพิจารณาตามดูเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจํา สามกําหนดพิจารณาตามดูจิต
ในจิตอยู่เป็นประจํา สี่กําหนดพิจารณาตามดูธรรมในธรรมอยู่เป็นประจํา”17 
 

 พระมหาอํานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเร่ืองการ
บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” พอสรุปวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏ
ฐาน 4 ดังน้ี  

  การปฏิบัติธรรมนั้นมี 2 วิธี คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นหัวใจของการ
ปฏิบัติธรรม ถ้าผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้ การบรรลุมรรค
ผลจะไม่เกิดขึ้นเลย เมื่อสามารถทําวิปัสสนาญาณให้แจ้งได้แล้ว การบรรลุมรรคผล
จึงเกิดขึ้น18 
 

 พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ)  ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ือง
วิปัสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนา” พอสรุปใจความสําคัญของวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติ
ปัฏฐานสูตร ดังน้ี  

  วิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวคําสอนทางด้านจิต เพราะในร่างกายของ
มนุษย์เรามีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จจากใจ เมื่อบุคคลต้ังใจ
ไว้ดีแล้วไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นชนชาติใด อยู่ในประเทศใด ใช้ภาษาใด เป็นคนมี
ฐานะรํ่ารวยหรือยากจน เมื่อปรารถนาความสุขความสงบที่แท้จริงแล้ว ไม่ต้อง

                                           
17 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ์), “การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏ

ฐานสูตร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2545, หน้า ง. 

18 พระมหาอํานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง), “การศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2542, หน้า ง. 
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แสวงหาที่อ่ืนใด ค้นหาได้ภายในจิตใจของเรานี้เอง เพราะความทุกข์หรือความสุข
เกิดข้ึนจากใจทั้งน้ัน ดังน้ัน พระพุทธเจ้าซึ่งมีพระประสงค์จะให้สังคมมนุษย์พ้นจาก
ความทุกข์และให้ได้รับความสุขสงบทั้งทางกายและทางใจ จึงได้ทรงประกาศคํา
สอนแนววิปัสสนากรรมฐานไว้ เพ่ืออบรมจิตของมนุษย์ให้สงบระงับจากความช่ัว 
บรรลุความดี และความบริสุทธ์ิผ่องใสแห่งจิต19 
 

 พระมหาคะนอง เชาว์ทองหลาง ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไซเซ็น” พอสรุปใจความเร่ืองพุทธภาวะของเซ็น ดังน้ี  

  ความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งดํารงอยู่อย่างอิงอาศัยสัมพันธ์กันและกัน 
ตามกฎปฏิจจสมุปบาท ในฐานะที่เซ็นเป็นนิกายหน่ึงในพุทธศาสนาระบบใหญ่ เซ็น
ได้ยอมรับหลักปฏิจจสมุปบาท (Interdependent-origination) ว่าเป็นธรรมชาติที่
แท้จริงของโลก น่ันคือ สรรพสิ่งและสรรพชีวิตดําเนินไปตามพลวัต (Dynamic) ใน
ลักษณะเช่ือมสัมพันธ์กันและกัน ไม่มีสิ่งใดจะดํารงอยู่โดยเอกเทศอย่างเด็ดขาดได้ 
เพราะโดยธรรมชาติแล้ว สรรพสิ่งมิได้อยู่แยกขาดจากกัน ต่างก็อาศัยกันและกัน ใน
การดํารงอยู่และเป็นไปได้”20 
 
พระสุชาติ คื่อเยี่ยน (เชื้อรุ่ง) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศูนยตาในพุทธปรัชญามหายาน

นิกายเซ็น” พอสรุปใจความแนวคิดเรื่องศูนยตาของเซ็น ดังน้ี  
 ศูนยตาเป็นเน้ือหาของทางสายกลาง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพ่ือให้

คลายความยึดมั่นถือมั่นในเร่ืองความมีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง และนิกายเซ็นได้
ยึดถือเป็นแนวทางหลักสําหรับการปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุสู่การรู้แจ้ง นิกายเซ็นได้รับ
แนวคิดเรื่องศูนยตามาจากนิกายมาธยมิกะของท่านนาคารชุน ที่พัฒนาแนวคิดเร่ือง
ศูนยตาด้วยระบบวิภาษวิธี โดยการนํามาขยายความอย่างละเอียดพิสดาร เพ่ือทํา

                                           
19

 พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิปัสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2541, 
หน้า 5. 

20พระมหาคะนอง เชาว์ทองหลาง, “วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไซ
เซ็น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2539. 
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ให้เกิดความเข้าใจประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ ของสัจธรรมข้ันสูงสุด ตามท่ีพระพุทธ
องค์ทรงสอนไว้ คือ ปฏิจจสมุปบาทธรรมและอนัตตาธรรม21  

 
 พระธนันท์ชัย กลําเงิน (วรธมฺโม) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การฝึกจิต
ในพระพุทธศาสนา” พอสรุปใจความแนวคิดเรื่องการฝึกจิต ดังน้ี  

  การฝึกจิตในพระพุทธศาสนาเป็นการภาวนาเพ่ือบรรลุพระนิพพาน ซึ่งมี
การปฏิบัติเป็น 2 นัย คือ สมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนา สมถะภาวนาเป็นการ
ฝึกจิตเพ่ือทําจิตให้อยู่กับอารมณ์สมมุติบัญญัติ อานิสงส์คือทําจิตให้เกิดความสงบ
จากนิวรณ์ จัดเป็นกุศลอันสูงสุด ส่วนวิปัสสนาภาวนา เป็นการฝึกจิตที่มีปรมัตถ์เป็น
อารมณ์ อานิสงส์คือทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติว่าเป็น   อนิจจัง  
ทุกขัง และอนัตตา แล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวง ทําให้จิตเกิดความสงบเย็นเป็น
ปกติ หรือบรรลุพระนิพพานคือพ้นทุกข์”22 
 
พระธีรวัฒน์ โชติปญฺโญ (บุญทอง) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “สมาธิในพระพุทธศาสนา 

การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องคําสอนธยานะในพระพุทธศาสนามหายานกับฌานในพุทธศาสนาเถรวาท” 
พอสรุปใจความเร่ืองธยานะของเซ็น ดังน้ี  

  ธยานะ คือหลักการปฏิบัติสมาธิ โดยทําจิตใจให้ว่างเปล่าสงบน่ิงแน่วแน่
และต้ังมั่น (สมถะ) ในขณะเดียวกันก็ใคร่ครวญตรึกตรองถึงความเป็นจริงใน
ธรรมชาติ โดยพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์  ไม่เที่ยง และไม่ใช่ตัวตน 
เพ่ือวางท่าทีในการดํารงชีวิตในกระแสของความเป็นจริงน้ัน (สมาปัตติ) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือทําลายกิเลสตัณหา และเข้าถึงสัจธรรมบรรลุพุทธภาวะ ดังน้ัน ธยานะ
จึงเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ในตัว นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ต่อสิ่งใด ๆ และ
ขอบเขตใด ๆ สาระท่ีแท้จริงของการเข้าถึงธยานะคือ การยึดเอาจิตเป็นศูนย์กลาง 

                                           
21พระสุชาติ คื่อเย่ียน (เชื้อรุ่ง), “ศูนยตาในพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็น”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2556.  
22พระธนันท์ชัย วรธมฺโม (กลําเงิน), “การศึกษาวิเคราะห์การฝึกจิตในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2554. 
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เพราะเมื่อจิตสมบูรณ์ (เข้าถึงสภาวะว่างเปล่า สุญญตา) ก็จะเป็นมูลฐานให้เข้าถึง
สภาวธรรมที่แท้”23 
 

 รอบทิศ ไวสุศรี ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิธีการเข้าใจปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
นิกายเซ็น” พอสรุปใจความแนวคิดเรื่องการรู้แจ้งของเซ็น ดังน้ี  

  “เมื่อบรรลุความจริงแท้แล้ว ทุกสรรพสิ่งย่อมล้วนปรากฏเป็นความว่าง
อย่างย่ิงสําหรับผู้ปฏิบัติ ว่างจากช่ือ จากรูปลักษณ์ จากความยึดมั่นแบ่งแยกทั้งปวง 
เป็นความว่างอันเป็นหน่ึงเดียวกันมีอิสระอย่างแท้จริงสูงสุด ดังน้ัน เมื่อต้องการ
แสดงตอบช้ีแจงอธิบายต่อสภาวะเช่นน้ี จึงย่อมไม่อาจใช้ภาษาความคิดเหตุผลอัน
แฝงไว้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นแบ่งแยกเหล่าน้ันมาอธิบายได้”24 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องนํามาเป็นข้อมูลทุติยภูมิในการเปรียบเทียบวิเคราะห์ ยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกับงานวิจัยน้ี 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.6.1 ทําให้ทราบและเข้าใจการบรรลุธรรมตามหลักธรรมสติปัฏฐาน 4   
 1.6.2 ทําให้ทราบและเข้าใจการบรรลุธรรมที่ปรากฏในพระสูตรเว่ยหลาง 
 1.6.3 ทําให้ทราบและเข้าใจการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในพระสูตรเว่ย
หลาง 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 เปรียบเทียบ หมายถึง การนําลักษณะสองสิ่งมาเทียบเคียงหรือวัด เพ่ือหาความเหมือนหรือ
แตกต่างกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึงเป็นตัวช้ีวัด 
 การเข้าถึงธรรม  หมายถึง การเข้าถึงวิมุตติ การได้ดวงตาเห็นธรรม การเข้าถึงสภาวธรรม
ของพระอริยบุคคล ไม่ว่าจะเป็น โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ 

                                           
23พระธีรวัฒน์ โชติปญฺโญ (บุญทอง), “สมาธิในพระพุทธศาสนา การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องคําสอนธยานะ

ในพระพุทธศาสนามหายานกับฌานในพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2546. 

24รอบทิศ ไวสุศรี, (2546), “วิธีการเข้าใจปริศนาธรรมในพุทธปรัชญานิกายเซ็น”, วิทยานิพนธ์อักษร
ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2543.  
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 การบรรลุธรรม หมายถึง กระบวนการบําเพ็ญธรรมด้วยอํานาจแห่งปัญญา เพ่ือนําสู่การรู้
แจ้ง ขจัดสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลส หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด   

สติปัฏฐาน 4  หมายถึง สติที่ต้ังมั่น, การหมั่นระลึก, การมีสัมมาสติระลึกรู้น้ันพ้นจากการคิด
โดยต้ังใจ แต่เกิดจากจิตจําสภาวะได้ แล้วระลึกรู้ โดยอัตโนมัติ ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน   เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยเป็น
มรรคหรือหนทางนําไปสู่การเข้าถึงธรรม   

 พระสูตรเว่ยหลาง หมายถึง คัมภีร์หลักในพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น ที่รวบรวมคําสอน
ของพระเถระเว่ยหลาง โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการบําเพ็ญธรรมให้รู้โดยฉับพลัน กระบวนการบําเพ็ญน้ี
อยู่ในรูปแบบของปัญญาวิมุตติ 
 ซาโตริ หมายถึง การเข้าถึงธรรม หรือการบรรลุธรรมโดยใช้ปัญญาวิมุตติ ตามแนวทางพุทธ
ศาสนามหายานนิกายเซ็น 
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1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แผนผัง 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

เถรวาท มหายาน
มหายานนิกาย

อ่ืนๆ 

นิกายเซ็น นิกายเซ็นอ่ืนๆ

ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรม  
ตามแนวพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็น 

ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรม  
ที่ปรากฏในพระสูตรเว่ยหลางแห่งนิกายเซ็น 

การบรรลุธรรม 
ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4  

ที่ปรากฏในพระสูตรเว่ยหลางแห่งนิกายเซ็น 

เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 
กับพระสูตรเว่ยหลาง 
1. เปรียบเทียบเชิงกระบวนการ 
2. เปรียบเทียบภูมิธรรมในการบรรลุธรรม 
3. บทวิเคราะห์ 

ลักษณะของสติปัฏฐาน 4  
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

1. กายานุปัสสนา  2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา 4. ธรรมานุปัสสนา 

การบรรลุธรรม 
ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4  
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
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บทที่ 2 
ศึกษาการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 

 
 การศึกษา เร่ือง “เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง” 
ผู้วิจัย ได้กําหนดแนวคิดที่เก่ียวข้องในงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
 2.1 ความหมายของสติปัฏฐาน 4  
 2.2 สติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ทีฆนิกาย 
 2.3 สติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มัชฌิมนิกาย 
 2.4 สติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย 
 2.5 ความสําคัญของสติปัฏฐาน 4  

2.6 อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน 4 
 2.7 กระบวนการบรรลุธรรมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 2.8 พุทธวิธีที่นําสู่การบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 
 
2.1 ความหมายของสติปัฏฐาน 4  
 คําว่า “สติปัฏฐาน และ สติปัฏฐาน 4 ” เป็นคําศัพท์ที่ปรากฏในตําราทางพระพุทธศาสนาอยู่
มากแห่ง  เฉพาะในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ปรากฏในรูปคําศัพท์ถึง 
แปดร้อยกว่าคํา กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสามหมวด  ความหมายของคําน้ีตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ให้ความหมายไว้ดังน้ี ว่า “ช่ือธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งสติ 4 อย่าง 
คือ กาย เวทนา จิต และธรรม” ยังมีปราชญ์ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้ให้คําจํากัดความของสติปัฏฐาน 
4 ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ความหมายของสติปัฏฐานโดยสัททนัย 
 1) อภิธานวรรณนา กล่าวความหมายของสติไว้ 2อย่างคือ สติ มาจาก สร ธาตุในความ
เบียดเบียน (สรหึสาย+ติ) สติ ความรู้สึกตัว ความระลึกได้ ปมาท สรติ หึสตีติ สติ ความรู้สึกตัวที่
เบียดเบียนความประมาท   ช่ือว่าสติ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุ) และมาจาก สร ธาตุ ในความคิด สรติ จินฺเตตีติ 
สติ อาการท่ีระลึกได้   ช่ือว่า   สติ (สร จินฺตาย +สติ ลบ รฺ ที่สุดธาตุ) ทฺว เม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ธมฺ
มา สติ จ สมฺปชญฺจ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม 2 อย่างเหล่าน้ีมีอะไรบ้าง คือ สติและสัมปชัญญะ1 

                                           
1พระมหาสมปอง มุทิโต (กองศิลา), คัมภีร์อภิธานวรรณนาม, (อุดรธานี : ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหาร

ธรรม), หน้า 212-213. 
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 2) คําว่า สติ สําเร็จรูปมาจาก สร ธาตุ + ติ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า สรณ สติ (การระลึก ช่ือ
ว่า สติ) สรติ เอตายาติ วา สติ ช่ือว่า สติ เพราะเป็นเคร่ืองระลึก ปมาท สรติ หึสตีติ สติ ช่ือว่า สติ 
เพราะเบียดเบียนความประมาท สรติ  จินฺเตตีติ สติ ช่ือว่า สติเพราะระลึกได้ เป็นศัพท์อิตถีลิงค์ ลบ ร 
ที่สุดธาตุ2 
 3) สติปัฏฐาน หมายถึงสติเป็นตัวประธานต้ังมั่นอารมณ์ มีวิเคราะห์ว่า   สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ   
ปมุขา ปธานา หุตฺวา กายทีสุ อารมฺมเณสุ ติฏฺตีติ ปฏฺาน ธรรมใดเป็นหัวหน้า คือ เป็นประธานใน
สัมปยุตตธรรมทั้งหลาย แล้วต้ังอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย มีกายเป็นต้น ฉะน้ัน ธรรมนั้นจึงมีช่ือว่า  
ปฏฺฐานฺสติ เอวปฏฺฐานนฺติ สติปฏฺฐาน สติน้ันแหละ เป็นประธานในสัมปยุตตธรรม แล้วต้ังมั่นใน
อารมณ์ มีกายเป็นต้น ฉะน้ัน จึงช่ือว่า สติปัฏฐาน3   
 2.1.2 ความหมายของสติปัฏฐานโดยอัตถนัย 
 1) ปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมัคคมหาฎีกา4  ท่านกล่าวความหมายของสติไว้ว่าบทว่า สรตีติ สโต 
เป็น กัตตุสาธนะ ความระลึกได้คือความคิด ความเข้าไปต้ังไว้เป็นลักษณะของสติน้ี เหตุน้ัน สติน้ีช่ือว่า 
มีความระลึกได้เป็นลักษณะสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงลืม ช่ือว่า อสมฺมุสฺสน แปลว่า ความไม่
หลงลืม ความไม่หลงลืมน้ันเป็นกิจของสติน้ี เหตุน้ัน สติน้ีช่ือว่า มีความไม่หลงลืมเป็นรส สติ ช่ือว่า มี
ความควบคุมรักษาเป็นปัจจุปัฏฐาน เพราะอรรถว่า ปรากฏเป็นธรรมชาติควบคุมรักษาจากกิเลส
ทั้งหลาย หรือเพราะอรรถว่า ทําการควบคุมรักษาให้เข้าไปต้ังไว้จากกิเลสเหล่าน้ัน คําว่า พึงจดจําและ
พึงกําหนดให้ดี ความว่า พึงกําหนดด้วยสติ และพึงตัดสินด้วยปัญญาโดยเคารพ สติ ท่านไขความไว้ว่า  
เป็นความทรงจําไว้ ความทรงจําเป็นตัวกําหนด พึงกําหนดไว้ด้วยปัญญาอันมีสติเป็นประธาน ปัญญาที่
เว้นจากสติ หามีอยู่ในกาลไหน ๆ ไม่ บทว่า ด้วยสติ ความว่า ด้วยสติอันเป็นไปแล้วด้วยอํานาจการ
กําหนดพระกัมมัฏฐานโดยชอบนั่นเทียว สติด้วยอรรถว่า เป็นความระลึกได้ เป็นที่เข้าไปต้ังอยู่ สติปัฏ
ฐานภาวนา พิจารณาเห็นกายในกาย สติปัฏฐาน ช่ือว่า สติปัฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกาย 
บทว่า สังวร ได้แก่สติ มนสิการภาวนา มีสติเป็นประธาน สติ ช่ือว่า อุปนิพนฺธนา ด้วยอรรถว่า เป็น
เครื่องเข้าไปผูกจิตไว้ในอารมณ์ อุปนิพนฺธนานิมิตฺต แปลว่า นิมิตแห่งสติอันเป็นเคร่ืองเข้าไปผูกจิตไว้ 
บุคคลทั้งหลายย่อมระลึกได้ด้วยธรรมชาติ สติเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นไปด้วยความระลึกได้ ความเป็น

                                           
2พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม), งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร : 

พิทักษ์อักษร, 2545), หน้า 201. 
3พระสัททธัมมโชติก ธัมมาจริยา, ปรมัตถโชติกะ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2538), หน้า 130.    
4พระธัมมปาลมหาเถระ, สิริเพ็ชรไชย แปล, ปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมัคคมหาฎีกา, (กรุงเทพมหานคร : ธนา

เพรสแอนด์กราฟฟิค, 2545), หน้า 264, 290.  
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ใหญ่ในธรรม บุคคลพร้อมเพรียงด้วยสติย่อมระลึกได้ สติ คือ การหยุดอารมณ์ที่น่ิงไว้เหมือนกับหิน 
เป็นความระลึก ไม่ฟ่ันเฟือน ไม่เลื่อนลอย สติช่ือว่ามีความ คุ้มครองใจไว้ได้เป็นปัจจุปัฏฐาน ธรรมชาติ
ของจิต มีความมุ่งหน้าต่ออารมณ์ ได้แก่สติ สติปัฏฐาน มีกายเป็นที่ต้ังเป็นต้น สติที่เกิดก่อนเป็น
ปทัฏฐานของสติที่เกิดภายหลัง สติ ช่ือว่าเหมือนสหายผู้ยืนเอียงไหล่ให้ สติปัฏฐาน 4 เป็นนิมิตของ
สมาธิ สติ (ความระลึกรู้) ต้ังแน่อยู่ในความสิ้น ความเสื่อม  
 2) สติปัฏฐานแปลว่า ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งสติ หรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธาน  การต้ังสติการ
ใช้สติ5 ความคิดที่ต้ังใจจริงสติปัฎฐานมี 4 อย่าง คือ เกี่ยวกับกาย ความรู้สึกใจ และปรากฏการณ์ 
ตามลําดับ  สติ หมายถึง ความต้ังใจการมีใจต่ืนอยู่ความตระหนักความระมัดระวังความเข้าใจการ
ครองสติมโนธรรมความมีสติตนเอง  ความระลึกได้เป็นลักษณะ การไม่ลืม  เป็นรส   ความเฝ้ารักษา
เป็นปัจจุปัฏฐาน และสติปัฏฐาน 4 เป็นปทัฏฐานของสติ คําว่า สติ คือ ความเอาใจใส่ ความระลึกได้ 
และความระลึกชอบมีสติต้ังมั่น หมายความว่า เน่ืองจากมีความไม่หลงลืม อินทรีย์ทั้งหลายจึงได้รับ
การคุ้มครอง และจิตย่อมไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกสติปัฏฐานที่เริ่มกําหนดจากลมหายใจเข้ายาวและลม
หายใจออกยาว คือ กายานุปัสสนา สติปัฏฐานที่เร่ิมจากการรู้ปีติ คือ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐานที่เริ่ม
จากการรู้จิต คือ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐานที่เริ่มการเห็นความไม่เที่ยง คือ ธัมมานุปัสสนา  บุคคลผู้
บําเพ็ญอานาปานสติ ช่ือว่าทําสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ สติคือการคุ้มครองรักษาจิต เหมือนกับนํ้ามัน
รักษาบาตร มีสติปัฏฐาน 4 เป็นปทัฏฐานสติสัมโพชฌงค์ คือ อยู่อย่างมีสติไม่หลงลืม6 สติ ความระลึก
ได้ คือ สภาวะระลึกได้ หมายความว่า เข้าถึงกรรมดีที่ตนกระทําแล้วและพึงกระทํา หรือเข้าถึงพระ
พุทธคุณเป็นต้น ด้วยความไม่หลงลืม ดังพระพุทธวจนะว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตกล่าวสติว่ามี
อุปการะในที่ทั้งปวง”7 
 คําว่า สติ คือ สติที่ประกอบด้วยวิปัสสนา สติดังกล่าวน้ีรับเอาสภาวธรรมปัจจุบันเป็นอารมณ์ 
จึงรับรู้เพียงรูปนามในปัจจุบันขณะ ไม่มีตัวเรา ของเรา บุรุษ สตรี ปรากฏอยู่ในสภาวธรรมที่รับรู้อยู่ 
กระแสกิเลสท่ีรับเอาสมมติบัญญัติเป็นอารมณ์จึงเกิดข้ึนไม่ได้8 ส่วนองค์ธรรมของสติปัฏฐานองค์ธรรม
ของสติปัฏฐาน คือ สติเจตสิกที่ในโสภณจิต 59 หรือ 91   
                                           

5ที.ม. 2/273/209.    
6พระอุปติสสเถระ รจนา, พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบบัภาษาอังกฤษ ของ

พระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2545), หน้า 104, 108.   

7พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ,พระคันธสาราภิวงศ ์แปล, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. 
(กรุงเทพมหานคร : ตาลกุด, 2546), หน้า 280. 

8พระมหากัจจายนเถระ, พระคันธสาราภิวงศ ์แปล, เนตติปกรณ์, กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, 
2550), หน้า 107. 
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 2.1.3 ความหมายของสติปัฏฐานในมุมมองของนักวิชาการพระพุทธศาสนา 
 พระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม มีข้อความให้ความหมายเอาไว้ว่า “สติปัฏฐานคือ การต้ัง
สติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรมเพ่ือกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกให้ได้ 
โดยแยกพิจารณาเป็นสี่ประการ”9 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “สติปัฏฐาน แปลกันว่า ที่ต้ังของสติ
บ้าง การปรากฏของสติบ้าง ฯลฯ ถือเอาแต่ใจความง่าย ๆ ก็คือ การใช้สติ หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้สติให้
บังเกิดผลดีถึงที่สุด อย่างที่กล่าวถึงพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า10 
 ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นมรรคาเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือข้ามพ้นโสกะและ
ปริเทวะ เพ่ือความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุโลกุตตรมรรค เพ่ือกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน น้ี
คือสติปัฏฐาน 4” 
 พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ได้ให้ความหมายของสติปัฏฐานไว้ว่า “เป็นการต้ังสติกําหนด 
ซึ่งมีคําว่า อนุปัสนา แปลว่า ดูตาม มาเช่ือมต่อข้างหน้าคือ อนุปัสสนาสติปัฏฐาน แปลว่า  การต้ังสติ
กําหนดดูตาม น่ันก็หมายถึงมีอะไรบางอย่างอยู่เบ้ืองหน้า ให้ผู้ปฏิบัติต้ังสติกําหนดอยู่ตามความเป็น
จริง”11 
 พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของสติปัฏฐานไว้ว่า “สติปัฏฐานแปลว่า ที่ต้ังอย่างถูกต้อง
หรือถูกที่ น่ันคือ การต้ังไว้ซึ่งสติอย่างถูกต้อง จนสําเร็จประโยชน์”12 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี)  ได้ให้ความหมายของสติปัฏฐานไว้ว่า “ที่ต้ังแห่งสติ, การ
ต้ังสติ, อารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งสติ   สติยา กรณภูตาย ปฏฺฐานํ ปฏฺฐเปตพฺพํ สติปฏฺฐนํ”13 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ธรรมที่เป็นที่ต้ังแห่งสติ, ข้อ
ปฏิบัติมีสติเป็นประธาน, การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง,   

                                           
9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม พระสุตตันตปิฎก เล่ม1, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  2551), หน้า 158. 
10พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2514), หน้า 320. 
11พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์, วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซ้ึงถึงสภาพธรรม, ((กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมดา, 2554), หน้า 16. 
12พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), โพธิปักขิยธรรมประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ),  

หน้า 48.  
13พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2558), หน้า 874. 
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การมีสติกํากับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลายโดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมันไม่ถูกครอบงําด้วย
ความยินดียินร้าย ที่ทําให้เห็นเพ้ียนไปตามอํานาจกิเลส”14 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สติปัฏฐาน 4  ที่ต้ังของสติ การ
ต้ังสติกําหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามท่ีสิ่งน้ัน ๆ มันเป็นของมัน”15 
 ภัณเต คุณะรัตนา มหาเถระ ได้ให้นิยามของสติปัฏฐานไว้ว่า “สติปัฏฐาน 4  เป็นคําสอนจาก
พระโอษฐ์ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งอาจเป็นการแสดงธรรมในคร้ังเดียวหรือหลาย
คร้ัง  สติ หรือการปฏิบัติวิปัสสนามี ฐานที่ต้ังสี่ฐาน หรือเรียกว่า สติปัฏฐาน 4  อาจกล่าวได้ว่า วิธี
ปฏิบัติภาวนาในสติปัฏฐานสูตรมีเน้ือหาครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลายในโลก
ตะวันตก เป็นการปฏิบัติสายหลักที่สอนกันอยู่ในพุทธเถรวาทปัจจุบัน”16   
 
2.2 สติปัฏฐาน 4 ท่ีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
 ในบรรดาพระสูตรทั้งหลาย ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รวบรวม ไว้ในพระไตรปิฎกน้ัน
สติปัฏฐานสูตร ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย หรือ สังยุตตนิกาย ก็ดี ถ้าผู้ศึกษาพระไตรปิฎกสังเกตก็จะพบว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นให้ปฏิบัติอยู่มากมายหลายแห่ง ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคก็พบว่า 
พระองค์ทรงแนะนําว่าบุคคลใดเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 แล้ว หวังจะอนุเคราะห์แก่ผู้ อ่ืนพึง
อนุเคราะห์ด้วยการให้ทราบสติปัฏฐาน เป็นการให้ที่เป็นไปเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ กองแห่งกุศล
ใหญ่เช่นกัน ดังปรากฏใน สติปัฏฐาน สังยุตต์ และ กุสลราสิสูตร17 

 
2.2.1 สติปัฏฐาน 4 ในทีฆนิกาย และเนื้อความโดยย่อ 
สติปัฏฐาน 4  ในพระสุตตันตปิฎก ทีฑนิกาย   มหาวรรค   จะอยู่ในพระสูตรที่ใช้ช่ือว่า    

มหาสติปัฏฐานสูตร18 ซึ่งเป็นพระสูตรแรกของพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวถึง สติปัฏฐาน 4 อย่างละเอียด
ครบถ้วน มีเน้ือหาโดยย่อดังน้ี 

                                           
14พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2556), หน้า 395. 
15พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2556), หน้า 140. 
16ภัณเต คุณรัตนา, นัยนา นาควัชระ แปล, สติปัฏฐานสี่ ฐานแห่งสติและวิธีฝึกสติเพ่ือความพ้นทุกข์, 

(กรุงเทพมหานคร : โกมลคีมทอง, 2551), หน้า 1. 
17พระมหาวิชชนันท์ มหาปุญฺโญ, มหาสติปัฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555), หน้า 4. 
18

 ที.ม. 14/273/209. 
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 “ครั้งหน่ึง ขณะท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ กัมมาสธัมมนิคมของชาวกุรุ ทรงแสดง
การเจริญสติปัฏฐานให้ภิกษุทั้งหลายฟัง” โดยทรงยกหัวข้อธรรมขึ้นเป็นอุทเทสดังน้ี19 
 ภาคอุทเทส 
 ภิกษุทั้งหลายทางน้ีเป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ 
เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม (อริยมรรค) เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ทางน้ีคือ สติปัฏฐาน 
4 ประการ 
 สติปัฏฐานคือ การต้ังสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรมเพ่ือกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกให้ได้ โดยแยกพิจารณาเป็นสี่ประการคือ 
 กายานุปัสสนา พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ 
 เวทนานุปัสสนา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
 จิตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ 
 ธัมมานุปัสสนา พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
 ภาคนิทเทส 
 กายานุปัสสนา การพิจารณาเห็นกายในกาย แบ่งออกเป็น 6 หมวดคือ 
 หมวดที่ 1 การพิจารณาลมหายใจเข้าออก อาณาปานสติ คือ ภิกษุไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี 
ไปสู่เรือนว่างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เมื่อ
หายใจเข้า-ออกยาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้า-ออกยาว  เมื่อหายใจเข้า-ออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้า-
ออกส้ัน   สําเหนียกว่า เรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า-ออก  สําเหนียกว่า เราระงับการสังขาร
หายใจเข้า-ออก  การกําหนดลมลักษณะน้ีเปรียบเหมือนช่างกลึง หรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความชํานาญ 
เมื่อชักเชือกยาวหรือสั้น ก็รู้ว่า เราชักเชือกยาวหรือสั้น  
  หมวดท่ี 2 การพิจารณาอิริยาบถ คือ เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน เมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืน  เมื่อ
น่ังก็รู้ชัดว่าเรานั่ง  หรือเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน ดํารงกายอยู่ในอิริยาบถใด ก็รู้ชัดที่ดํารงอยู่โดย
อิริยาบถน้ัน หรือว่าตนอยู่ในอิริยาบถใด ๆ ก็ให้กําหนดรู้ชัดกายที่ดํารงอยู่ในอิริยาบถน้ัน ๆ  
 หมวดท่ี 3 การพิจารณาสติสัมปชัญญะ   คือมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ   
การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก  การครองสังฆาฏิ บาตรและจีวร การฉัน การด่ืม 

                                           
19ที.ม. 14/273/209.   
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การเคี้ยว การล้ิม การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ การยืน การเดิน การน่ัง การนอน การต่ืน การพูด 
การน่ิง  
 หมวดที่ 4 มนสิการสิ่งปฏิกูล คือการพิจารณาเห็นอาการ 32 ที่อยู่ในกายน้ี ต้ังแต่ฝ่าเท้าข้ึน
ไปเบ้ืองบน ต้ังแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มี ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดู เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลําไส้ใหญ่ ลําไส้เล็ก 
อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขข้อ และ
มูตร ทรงเปรียบเทียบว่า ถุงยาวมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชต่าง ๆ เช่นข้าวสาลี ข้าวเปลือก      
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดงา ข้าวสาร คนตาดีเปิดถุงน้ันออกมาพิจารณา เห็นว่า น้ีเป็นข้าวสาลี น้ีเป็น
ข้าวเปลือก  น้ีเป็นถั่วเขียว น้ีเป็นถ่ัวเหลือง น้ีเป็นเมล็ดงา น้ีเป็นข้าวสาร ฉันใด ให้พิจารณาอาการ 32 
ดังน้ัน  
 หมวดที่ 5 มนสิการธาตุ คือพิจารณาเห็นกายน้ีตามท่ีต้ังอยู่ ตามท่ีดํารงอยู่โดยความเป็นธาตุ
ว่า ในกายน้ีมีธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ และธาตุลมอยู่ ทรงเปรียบเทียบว่า คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่า
โคผู้มีความชํานาญ คร้ันฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วน ๆ น่ังขายอยู่ที่หนทางในสี่แพร่ง  ฉันใด  
ให้พิจารณากายน้ีฉันน้ัน  
 หมวดที่ 6 ป่าช้าเก้าหมวด  คือพิจารณาซากศพที่มีลักษณะต่าง ๆ กันถึง 9 ลักษณะ ได้แก่  
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า 1-2-3 วัน มีลักษณะขึ้นอืด เขียงคล้ํา นํ้าเหลืองเย้ิม  
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า มีกา นกตะกรุม สุนัข เป็นต้น กัดกิน  
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกยังมีเลือดและเน้ือติดอยู่ มีเอ็นรัดรึงอยู่  
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเน้ือมีเลือดเปรอะเป้ือน มีเอ็นรัดรึงอยู่ 
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเน้ือเลือด แต่มีเอ็นรัดรึงอยู่ 
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรัดรึงแล้ว กระจุยกระจายไปทุกทิศ 
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสังข์ 
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่า 1 ปี 
 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นกระดูกผุเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย  
 ในแต่ละข้อทรงพิจารณาให้เห็นอาการของศพแต่ละอย่างว่ามีอาการเป็นอย่างไร แล้วให้นํา
กายของตนไปเปรียบเทียบว่า  ถึงกายน้ีก็มีสภาพอย่างน้ัน มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นไป
อย่างน้ันไปได้  
 อน่ึงในกายานุปัสสนา หมวดต่าง ๆ ทรงสอนให้พิจารณาต่อไปจากที่กล่าวมาเป็น 3 ระดับคือ 
 ให้พิจารณากายภายใน กายภายนอก กายทั้งภายในภายนอก 
 ให้พิจารณาทั้งธรรมเห็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับในกายตน 
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 ให้เข้าไปต้ังสติไว้เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ ความรู้ เจริญสติ ระลึก 
เท่าน้ัน ไม่อาศัยอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก แล้วตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ อย่างลังแล 
 เวทนานุปัสสนา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย คือพิจารณาความรู้สึกสุข
ทุกข์ ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในตัวเอง แบ่งเป็น 9 ประการคือ  
 เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา 
 เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา 
 เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
 เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส 
 เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส 
 เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิส 
 เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส 
 เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิส 
 เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส 
 ในเวทนา 9 ประการน้ี ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณา 3 ระดับ กล่าวคือ  
 ให้พิจารณาเวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาทั้งภายในภายนอก 
 ให้พิจารณาทั้งธรรมเห็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลาย 
 ให้เข้าไปต้ังสติไว้เฉพาะหน้าว่า เวทนามีอยู่ ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ ความรู้ เจริญสติ 
ระลึก เท่าน้ัน ไม่อาศัยอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก แล้วตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ อย่างลังแล 
 จิตตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นชัดจิตในจิต คือพิจารณาจิตของตน ให้เห็นสภาวะที่
ปรากฏในขณะนั้น ๆ รู้ชัดตามความเป็นจริง โดยการตามดูจิต 8 คู่ คือ 
 จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ 
 จิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน 
 จิตเป็นมหัคคตะ จิตไม่เป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ จิตไม่เป็นมหัคคตะ 
 จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า ก็รู้ชัดว่า จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า  
 จิตเป็นสมาธิ จิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นสมาธิ จิตไม่เป็นสมาธิ 
 จิตหลุดพ้นแล้ว จิตยังไม่หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว จิตยังไม่หลุดพ้น 
 ในจิต 8 คู่น้ี  ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณา 3 ระดับ กล่าวคือ  
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 ให้พิจารณาจิตภายใน จิตภายนอก จิตทั้งภายในภายนอก 
 ให้พิจารณาทั้งธรรมเห็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับในจิตของตน 
 ให้เข้าไปต้ังสติไว้เฉพาะหน้าว่า จิตมีอยู่ ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ ความรู้ เจริญสติ ระลึก 
เท่าน้ัน ไม่อาศัยอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก แล้วตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู่ อย่างลัแล 
 ธัมมานุปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ คือพิจารณาว่า ในขณะนั้นมี
ธรรมอะไรอยู่ในจิตของตน การรู้ชัดธรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาท้ังที่เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต 
กลาง ๆ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 5 หมวดคือ  
 หมวดที่ 1 นิวรณ์ คือหมวดธรรมกางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี มี 5 ประการ คือ  
  กามฉันทะ คือความพอใจในกาม 
  พยาบาท คือความคิดร้าย  
  ถีนมิทธะ คือความหดหู่และเซื่องซึม  
  อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่านและรําคาญ 
  วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัย  
 ทรงสอนภิกษุให้พิจารณานิวรณ์ตามลําดับดังน้ี 
  เมื่อมีนิวรณ์ข้อหน่ึงข้อใดอยู่ในจิต ก็ให้รู้ชัดนิวรณ์น้ัน  
  นิวรณ์แต่ละข้อที่ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุใด ก็ให้รู้ชัดในเหตุน้ัน  
  นิวรณ์แต่ละข้อที่เกิดขึ้นแล้วละได้ด้วยเหตุใด ก็ให้รู้ชัดเหตุน้ัน 
  นิวรณ์แต่ละข้อที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยเหตุใด ก็ให้รู้ชัดในเหตุน้ัน  
 หมวดที่ 2 ขันธ์ 5 คือหมวดธรรมว่าด้วยอุปาทานขันธ์ ให้พิจารณากําหนดรู้ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ตามฐานะ 3 ประการ คือ 
 การเป็น คือเป็นอย่างไร  
 การเกิด คือเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 การดับ คือดับไปได้อย่างไร  
 หมวดที่ 3 อายตนะ 12 คือหมวดธรรมว่าด้วยอายตนะภายใน 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ และอายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ ทรงแสดงขั้นตอน
การพิจารณาอายตนะไว้ดังน้ี 
 ให้กําหนดอายตนะภายใน อายตนะภายนอกไว้แต่ละอย่าง  
 ให้รู้ชัดว่าสังโยชน์เกิดขั้น เพราะอาศัยอายตนะนั้น ๆ 
 รู้ชัดว่าสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขั้น เกิดข้ึนได้อย่างไร ที่เกิดข้ึนแล้วละได้อย่างไร ที่ละได้แล้วจะไม่
เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร  
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 หมวดที่ 4 โพชฌงค์ คือองค์ธรรมเป็นเคร่ืองตรัสรู้ 7 ประการได้แก่ 
  สติสัมโพชฌงค์   ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความระลึกได้ 
  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ การเฟ้นธรรม 
  วิริยสัมโพชฌงค์   ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความเพียร  
  ปีติสัมโพชฌงค์   ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความอ่ิมใจ 
  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความสงบกายสงบใจ 
  สมาธิสัมโพชฌงค์  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความต้ังจิตมั่น 
  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ ความวางใจเป็นกลาง 
 วิธีพิจารณา คือพิจารณาให้รู้ชัดในขณะนั้น ๆ ว่า โพชฌงค์ 7 แต่ละอย่าง มีอยู่ในตนหรือไม่ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขั้นได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร  
 หมวดที่ 5 สัจจะ 4 ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย รู้ชัดตามความเป็น
จริงว่า  น้ีทุกข์ น้ีทุกข์สมุทัย น้ีทุกข์นิโรธ น้ีทุกข์โนโรธคามินีปฏิปทา  
 ต่อจากน้ันทรงแสดงทุกข์อริยสัจนิทเทสว่า ทุกข์อริยสัจได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ การพลัดพรากจากอารมณ์อัน
เป็นที่รักเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเป็นทุข์  แล้ว
ทรงสรุปว่า อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์อย่างน้ี 
 ทรงแสดงสมุทัยสัจจนิทเทสว่า ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไร อะไรเป็นปิยรูป สาตรูปในโลก 
ทรงอธิบายอายตนะภายในมีจักษุเป็นต้น อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้น วิญญาณ 6 มีจักขุวิญญาณ
เป็นต้น สัมผัส 6 มีจักขุสัมผัสเป็นต้น เวทนา 6 มีรูปเวทนาเป็นต้น สัญญา 6 มีรูปสัญญาเป็นต้น  
สัญเจตนามีรูปสัญเจตนาเป็นต้น ตัณหา 6 มีรูปตัณหาเป็นต้น วิตก 6 มีรูปวิตกเป็นต้น วิจาร 6 มีรูป
วิจารเป็นต้น  แต่ละอย่างเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาเมื่อเกิดก็เกิดในธรรมเหล่าน้ี เมื่อต้ังอยู่ก็
ต้ังอยู่ในธรรมเหล่าน้ี  
 ทรงแสดงนิโรธสัจจนิทเทสว่า ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไร อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ซึ่ง
ก็เป็นการอธิบายการดับของตัณหา  โดยนัยตรงกันข้ามกับสมุทยสัจจนิทเทสข้างต้น  
 ทรงแสดงมัคคสัจจนิทเทสว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นอย่างไร ทรงอธิบายว่า ได้แก่ 
อริยมรรคมีองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น จากน้ัน ทรงอธิบายมรรคมีองค์แปดแต่ละอย่าง เช่น 
สัมมาทิฏฐิ คือความรู้ในทุกข์ ในทุกขสมุทัย  ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
 ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณา 3 ระดับ กล่าวคือ  
 ให้พิจารณาธรรมภายใน ธรรมภายนอก ธรรมทั้งภายในภายนอก 
 ให้พิจารณาทั้งธรรมเห็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลาย 
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 ให้เข้าไปต้ังสติไว้เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ ความรู้ เจริญสติ 
ระลึก เท่าน้ัน ไม่อาศัยอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก แล้วตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ อย่างลังแล 

ภาคนิคมน์ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน   เป็นนิคมวจนะว่า ผู้เจริญ
สติปัฏฐานตลอด 7 ปี 6 ปี 5 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี หรือ 1 ปี ตลอด 7 เดือน 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน 3 
เดือน 2 เดือน หรือ 1 เดือน  ตลอดคร่ึงเดือน หรือตลอด 7 วัน พึงหวังได้ผลอย่างใดอย่างหน่ึงในสอง
อย่างคือ อรหันตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นพระอนาคามี และตรัสสรุปว่า  
 ทางน้ีเป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์
และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือ สติปัฏฐาน 4 ประการ เราอาศัยทาง
เดียวน้ีแล จึงกล่าวคําดังพรรณนามาฉะน้ี    
 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบ ภิกษุเหล่าน้ันต่างมีใจยินดี ช่ืนชมพระพุทธภาษิตน้ี”   
 
2.3 สติปัฏฐาน 4 ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  
 สติปัฏฐาน 4  ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จะอยู่ในพระสูตรที่ใช้ช่ือว่า 
สติปัฏฐานสูตร  (ไม่มีคําว่า มหา)  ทั้งน้ี สติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกาย จะมีการใช้เปยยาล (ฯลฯ) มา
ย่อข้อความที่ซ้ํา ๆ กัน จึงทําให้ดูเหมือนสั้นลง แต่ความจริงถ้าแทนเปยยาลด้วยข้อความปรกติก็จะ
ต้องมีขนาดเท่ากัน อีกทั้งยังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม20 คือ   
 พระสูตรน้ีมีความเป็นมา  เหตุเกิด  รูปแบบ   และเน้ือหาเหมือนกันทุกประการกับมหาสติ
ปัฏฐานสูตร ในทีฆนิกาย มหาวรรค21 
 อรรถกถาของพระสูตรน้ีคือ ปปัญจสูทนีภาคหน่ึง และอรรถกถาของมหาสติปัฏฐานสูตร ใน
ทีฆนิกาย มหาวรรค คือ สุมังคลวิลาสินี ภาคสอง ให้ความเห็นไว้ตรงกันว่า  พระสูตรน้ีมีช่ือว่า สติปัฏ
ฐานสูตร ไม่ใช่ มหาสติปัฏฐานสูตร แสดงว่าทั้งสองพระสูตรมีความต่างกัน หรือเป็นคนละสูตรกัน จึง
จัดรวมไว้ต่างนิกายกัน ซึ่งแสดงว่าสติปัฏฐานสูตรน้ี จะสั้น (ย่นย่อความซ้ํา) กว่า มหาสติปัฏฐานสูตร 
 สุมังคลวิลาสินี ภาคสอง ระบุไว้ชัดว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรจบลง 
ภิกษุชาวกุรุ จํานวน 30,000 รูป22 บรรลุอรหันตผล แต่ ปปัญจสูทนีภาคหน่ึง ไม่มีข้อความน้ี23 

                                           
20ม.มู. 17/131/606. 
21มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม พระสุตตันตปิฎก เล่ม1, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  2551), หน้า 325.  
22

 ที.ม.อ. 14/351. 
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 อรรถกถาทั้งสอง อธิบายขยายความในพระสูตรไว้ตรงกันเป็นส่วนมาก มีที่ ต่างกันใน
รายละเอียดบ้างเล็กน้อย 
 
2.4 สติปัฏฐาน 4 ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  
 สติปัฏฐาน 4   ในพระสุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค   สติปัฏฐานสังยุตต์       
จะเป็นการประมวลเร่ืองสติปัฏฐาน 4 โดยนัยต่าง ๆ24 เช่น ผู้ต้ังมั่นในสติปัฏฐานย่อมรู้คุณวิเศษ ผู้
เจริญสติปัฏฐานช่ือว่ามีตนเป็นเกราะ (หรือสร้างที่พ่ึงแก่ตน) ผู้เจริญสติปัฏฐานช่ือว่ารักษาทั้งตนและ
ผู้อ่ืน    แม้พระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย โดยความหมายจะเป็นการรวบรวมพระสูตรสั้น ๆ ไว้ด้วยกัน  
แต่ทว่าในแต่ละวรรคก็บรรจุไว้ด้วยพระสูตรที่มีความสําคัญมากมาย25  เช่นใน  สติปัฏฐานสังยุต  
รวบรวมไว้ถึง 10 วรรค รวมท้ังสิ้น 104 พระสูตร  พระสูตรทั้งหมดมีเน้ือหาที่ครอบคลุมสอดคล้องกับ
เร่ืองของสติปัฏฐานทั้งสิ้น26 
 พุทธวจนะที่เป็นเน้ือความสําคัญ ก็เป็นเช่นเดียวกับมหาสติปัฏฐานสูตร ว่า  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์
ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกและความรํ่าไร เพ่ือความดับสูญแห่งทุกข์และ
โทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทํานิพพานให้แจ้ง หนทางนี้คือสติปัฏฐาน 427 

 ทั้งน้ีในพระไตรปิฎก ยังมีอีกมากจุดที่ได้กล่าวถึง อ้างถึง สติปัฏฐาน 4  เช่นใน มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปันนาสก์ คหปติวรรค กันทรกสูตร ก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณอันวิเศษแห่งสติปัฏฐาน 4 ไว้ เป็น
ต้น 
 
2.5 ความสําคัญสติปัฏฐาน 4  
 2.5.1 สติปัฏฐาน 4 ในฐานะสัมมาสติของอัฏฐังคิกมรรค  
 องค์ประกอบแห่งอริยสัจ 4 หรือหนทางแก่งการดับทุกข์ ประกอบด้วย ทุกขอริยสัจ  สมุทัย
อริยสัจ นิโรธอริยสัจ และมรรคอริยสัจ   

                                                                                                                         
23

 ม.มู.อ. 17/653. 
24สํ.ม. 30/680/337. 
25เสถียรพงษ์ วรรณปก, คําบรรยายในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555), หน้า 110. 
26มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม พระสุตตันตปิฎก เล่ม2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  2551), หน้า 670. 
27ที.ม. 14/300/257. 



26 
 

ดังน้ันวิธีที่จะนําไปสู่การดับทุกข์น้ัน มีอยู่ทางเดียวเท่าน้ัน คือ มรรคมีองค์ 8 มรรค 8 น้ีเอง 
เป็นทางนําไปสู่พระนิพพาน ประกอบด้วย  

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ 
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 
4. สัมมากัมมันตะ คือ ทําการงานชอบ 
5. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ 
6. สัมมาวายามะ คือ มีความเพียรชอบ 
7. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ 
8. สัมมาสมาธิ คือ ต้ังใจชอบ28  
สัมมาสติ เป็นองค์ธรรม 1 ใน 8 และเป็นธรรมข้อ 2 ของหมวด อธิจิตตสักขา  โดยเน้ือแท้

แห่งสัมมาสติก็เป็นไปในทํานองเดียวกับมหาสติปัฏฐาน 4 เพียงแต่เราจะกําหนดความหมายโดยอรรถ 
คือการอธิบายโดยองค์รวม หรือพยัญชนะ คือการอธิบายเฉพาะตัวอักษรของคํา ผู้วิจัยกล่าวว่า 
สัมมาสติก็เป็นไปในทํานองเดียวกับมหาสติปัฏฐาน 4 ก็ด้วยพิจารณาจากพุทธพจน์ ในวิภังคสูตร 
หมวด อริยมรรค 8 ดังนี้ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาสติเป็นไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ 
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
เนือง ๆ อยู่  มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู่  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
เนือง ๆ อยู่   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   นี้เรียกว่าสัมมาสติ 
อีกทั้ง ในพระอภิธรรมก็ได้มีส่วนอธิบายความหมายของสติเอาไว้เช่นกัน  

สติ  มีในสมัยนั้น  เป็นไฉน  
          สติ  ความตามระลึก  ความหวนระลึก สติ  กิริยาที่ระลึก  ความทรงจํา 
ความไม่เลื่อนลอย  ความไม่หลงลืม  สติ  สตินทรีย์  สติพละ  ความระลึกชอบ 
สติสัมโพชฌงค์   อันเป็นองค์แห่งมรรค  นับเน่ืองในมรรค ในสมัยน้ัน  อันใด 

                                           
28

 ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), 
หน้า 97. 
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น้ีช่ือว่า  สติ  มีในสมัยน้ัน29 
สัมมาสติ   เป็นไฉน   
สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  ความระลึกชอบ  สติสัมโพชฌงค์  อันเป็น 

องค์แห่งมรรค  นับเน่ืองในมรรค  อันใด  น้ีเรียกว่า  สัมมาสติ30 
การเจริญสติปัฏฐาน 4 น้ี เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นทางเอก ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติธรรมให้

ความสําคัญ ให้ความนิยมมาก และยกย่องนับถือกันอย่างสูง ถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัว  
ผู้ปฏิบัติจะเจริญสมถะจนได้ฌานก่อน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ไปจนถึง

ที่สุดก็ได้ หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นต้น ๆ เท่าที่จําเป็นมาประกอบ เจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 
4 น้ีแต่ฝ่ายเดียวจนถึงที่สุดก็ได้31 

แต่กระน้ัน ในเวลาฝึกปฏิบัติ ก็มิได้ใช้สติเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีธรรมข้ออ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย 
เช่น อาตาปี มีความเพียร ซึ่งหมายถึงเพียรระวังป้องกัน และละความช่ัว กับเพียรสร้างและรักษา
ความดี สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ ซึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิ สัมปชัญญะน้ี คือความรู้ความเข้าใจตระหนักชัด 
ต่อสิ่งที่สติกําหนดไว้น้ัน สติมา คือมีสติ  

ข้อที่น่าสังเกตคือ สัมปชาโน ซึ่งมักแปลว่ามีสัมปชัญญะน้ัน จะเห็นได้ว่า มักปรากฏเป็นหมวด
ธรรมที่ควบคู่กับคําว่าสติ สัมปชัญญะก็คือปัญญา ดังน้ัน การฝึกฝนในเร่ืองสติน้ี จึงเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการพัฒนาปัญญาน่ันเอง32 

2.5.2 สติปัฏฐาน 4 ในฐานะอัปปมาทธรรม 
 สติ แปลโดยทั่วไป คือ ความระลึกได้ เมื่อแปลอย่างนี้ ทําให้นึกเพ่งความหมายไปในแง่ของ

ความจํา ซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านหน่ึง แต่อาจไม่เต็มตามความหมายหลัก ที่เป็นจุดมุ่งสําคัญก็ได้ 
เพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธ สตินอกจากหมายถึงความไม่ลืม ซึ่งตรงกับความหมายข้างต้น ที่ว่าความ
ระลึกได้แล้ว ยังหมายถึง ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเลื่อนลอยด้วย 

ความหมายในแง่ปฏิเสธเหล่าน้ี เล็งไปถึงความหมายในทางสําคัญว่า ความระมัดระวัง     
ความต่ืนตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง และ
ตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งน้ัน ๆ อย่างไร 

                                           
29อภิ.สงฺ. 75/42/361. 
30อภิ.วิ. 77/208/382. 
31พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2514), หน้า 321. 
32เรื่องเดียวกัน, หน้า 323. 



28 
 

โดยเฉพาะในแง่จริยธรรม การทําหน้าที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตู ที่คอย
ระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอ และคอยกํากับการ โดยปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้ และคอย
กันห้ามคนที่ไม่ควรเข้า ไม่ให้เข้าไป  คนที่ไม่ควรออก ไม่ให้ออกไป 

อัปปมาท น้ี เป็นหลักธรรมสําคัญย่ิง สําหรับความก้าวหน้าในระบบ จริยธรรม มักให้
ความหมายว่า การเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติ ซึ่งขยายความได้ว่าการระมัดระวังอยู่เสมอ ไม่ยอมถลําลงไป
ในทางเสื่อม และไม่ยอมพลาดโอกาสสําหรับความเจริญก้าวหน้า ตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทํา และ
ต้องไม่ทํา ใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย กระทําการด้วยความจริงจัง และพยายาม
ก้าวรุดหน้าอยู่ตลอดเวลา 

กล่าวได้ว่า อัปปมาทธรรมน้ี เป็นหลักความสํานึกรับผิดชอบ 
ในแง่ความสําคัญ อัปปมาท จัดเป็นองค์ประกอบภายใน เช่นเดียวกับโยนิโสมนสิการ คู่กับ

หลักกัลยาณมิตร ที่เป็นองค์ประกอบภายนอก พุทธพจน์แสดงความสําคัญของอัปปมาทน้ี บางทีซ้ํากับ
โยนิโสมนสิการ เหตุผลก็คือธรรมทั้งสองอย่างน้ี มีความสําคัญเท่าเทียมกัน แต่ต่างแง่กัน  

 โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา เป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ทําการ (เพ่ือสร้าง
ปัญญา) ส่วนอัปปมาทเป็นองค์ประกอบฝ่ายสมาธิ เป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์น้ัน 
และก้าวหน้าต่อไปไม่หยุด33 

ความสําคัญและขอบเขตการใช้อัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมข้ันต่าง ๆ จะเห็นได้
จากพุทธพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน 
ชนิดใดชนิดหน่ึง ทั้งหมดน้ันย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้า
ช้าง บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์เหล่าน้ัน เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้
ฉันใด กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง ทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูล 
รวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศล
กรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน34  

ภิกษุทั้งหลาย กลอนเหล่าใดเหล่าหน่ึงของเรือนยอด กลอน
เหล่าน้ันทั้งหมดไปหายอด น้อมไปสู่ยอด รวมที่ยอด ยอด โลกกว่าว่าเป็น
ยอดของกลอนเหล่าน้ัน แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่า
หน่ึง ก็ฉันน้ันเหมือนกันแล กุศลธรรมเหล่าน้ันทั้งหมดมีความไม่ประมาท

                                           
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 313. 
34สํ.ม. 30/131/253. 
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เป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่า
เป็นยอดของกุศลธรรมเหล่าน้ัน35 

 

2.6 อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน 4  
 ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4 ไว้ดังน้ี  

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ผู้ใดผู้หน่ึง  พึงเจริญสติปัฏฐาน 4 น้ี  
ว่าอย่างน้ันตลอด 7 ปี  ผู้น้ันพึงหวังผลทั้ง  2  ผลอันใดอันหน่ึง   
คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบันชาติน้ี 1 หรือเมื่ออุปาทิ  ยังเหลืออยู่   
ก็เป็นพระอนาคามี 1 
           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 7 ปียกไว้   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    พึงเจริญสติ  
ปัฏฐานทั้ง 4 น้ีอย่างน้ันตลอด 6 ปี  ผู้น้ัน พึงหวังผลทั้ง 2 ผลอันใดอันหน่ึง 
คือพระอรหัตผลในปัจจุบัน ชาติน้ี 1 หรือเมื่ออุปาทิ  ยังเหลืออยู่  ก็เป็น 
พระอนาคามี 1 ฯลฯ... 
           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก   เพ่ือความหมดจดวิเศษ 
ของสัตว์ทั้งหลาย  เพ่ือก้าวล่วงเสียซึ่งความโสกและความรํ่าไร เพ่ืออัสดงดับไป 
แห่งทุกข์และโทมนัส    เพ่ือบรรลุญายธรรม     เพ่ือกระทําพระนิพพานให้แจ้ง 
ทางนี้คือสติปัฏฐาน 4 อย่าง  ด้วยประการฉะน้ี 
           คําอัน ใด     ที่กล่าวแล้วอย่างน้ี    คําอันน้ัน   เราอาศัยเอกายนมรรค 
(คือสติปัฏฐาน  4) น้ีกล่าวแล้ว  ด้วยประการฉะน้ี”36 
สรุปได้ว่า สติปัฏฐาน 4 น้ี หากผู้ใดเจริญอย่างจริงจังแล้ว จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ใน

ปัจจุบันชาติ ถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามี อย่างน้อยที่สุดใช้เวลา 7 วัน อย่างมาก
ที่สุดใช้เวลาไม่เกิน 7 ปี   ในอรรถกถาอธิบายว่า น่ีเป็นเพียงการบรรลุคุณวิเศษของเวไนยบุคคล
ระดับกลาง หรือ มัชฌิมปัญญา เท่าน้ัน แต่หากเป็น ติกขปัญญาบุคคล หรือบุคคลอันมีปัญญาเฉียบ
แหลม ก็สามารถรับคําสั่งสอนเวลาเช้า  บรรลุคุณวิเศษเวลาเย็น   รับคําสั่งสอนเวลาเย็น   บรรลุคุณ
วิเศษเวลาเช้า ดังน้ี  
  “ปาโต อนุสิฏฺโฐ สายํ เวเสสํ อธิคมิสฺสติ 
  สายํ อนุสิฏโฐ  วิเสสํ อธิคมิสสติ 
  สอนเวลาเช้า  พอถึงเวลาเย็นก็บรรลุคุณวิเศษ 

                                           
35องฺ.เอก. 38/15/38. 
36ที.ม. 14/300/257. 
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  สอนเวลาเย็น พอถึงเวลาเช้าก็บรรลุคุณวิเศษ” 
เพราะฉะนั้น สติปัฏฐาน 4 น้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญของการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง ซึ่งสามารถ

ใช้ได้ทั้งสมถะ และวิปัสสนา37 
ในแง่ความบริสุทธิ์ เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งที่กําหนดอย่างเดียว และสัมปชัญญะรู้เข้าใจสิ่งน้ัน

ตามท่ีมันเป็น ย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้ และความคิดไว้ให้บริสุทธ์ิ ไม่มีช่องที่กิเลสต่าง ๆ 
จะเกิดข้ึนได้ และในเมื่อมองเห็นสิ่งเหล่าน้ัน เพียงแค่ความที่มันเป็น ไม่ใส่ความรู้สึก ไม่สร้างความคิด
คํานึง ตามความโน้มเอียงและความใส่ใจต่าง ๆ ลงไป ก็ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ไม่มีช่องที่
กิเลสท้ังหลาย เช่นความโกรธจะเกิดขึ้นได้ เป็นการกําจัดอาสวะเก่า และป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้
เกิดขึ้น 

ในแง่ความเป็นอิสระ เมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธ์ิ ก็ย่อมมีความเป็นอิสระด้วย โดยจะไม่
หว่ันไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เพราะอารมณ์เหล่าน้ัน ถูกใช้เป็นวัตถุสําหรับศึกษา 
พิจารณา เมื่อไม่ถูกแปลความหมาย ตามอํานาจอาสวะ สิ่งเหล่าน้ันก็ไม่มีอิทธิพล แก่บุคคลน้ัน และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของเขา จะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลส ที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สํานึก
ต่าง ๆ ไม่อิงอาศัย ไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลก  

ในแง่ปัญญา เมื่ออยู่ในกระบวนการทํางานของจิตเช่นน้ี ปัญญาย่อมทําหน้าที่ได้ผลดีที่สุด 
เพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกความเอนเอียงและอคติต่าง ๆ ทําให้รู้เห็นตามที่มัน
เป็น คือรู้ตามความจริง ในแง่ความพ้นทุกข์ เมื่อจิตอยู่ในภาวะต่ืนตัวเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีมันเป็นและ
คอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้เช่นน้ี ความรู้สึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบต่อสิ่งน้ัน ๆ ที่มิใช่เป็นไปโดย
เหตุผลบริสุทธ์ิ ย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ จึงไม่มีความรู้สึกทั้งในด้านติดใคร่อยากได้ และด้านคุณหมองขัดข้อง
ใจ ปราศจากอาการกระวนกระวาย เป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพ้นทุกข์ มีความปลอดโปร่ง โล่งเบา ผ่องใส 
ผ่อนคลาย38 
 
2.7 กระบวนการบรรลุธรรมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท  
 การบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การบรรลุ โลกุตตรธรรม 9 รู้แจ้งแทง
ตลอดอริยสัจ 4 ในขณะมรรคจิตตามกําลังของมรรค สําเร็จเป็นพระอริยบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและ
วิปัสสนา ตามหลักการ เจริญสติปัฏฐาน 4 คือ การกําหนดรู้รูปและนามให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ตาม

                                           
37ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), 

หน้า 29. 
38พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2514), หน้า 321. 
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ความเป็นจริง เมื่อวิปัสสนาญาณ แก่กล้าดําเนินตามวิปัสสนาวิถี ผู้ปฏิบัติสามารถรู้แจ้งแทงตลอด
อริยสัจ 4 สามารถละสังโยชน์และอนุสัยได้ ตามกําลังของมรรค บรรลุมรรคผลนิพพาน สําเร็จเป็น
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา39 
 การบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีหลากหลายข้ันตอน และหลากหลายหมวดธรรมที่
จะนํามาสร้างกระบวนการบําเพ็ญตนจนสามารถบรรลุธรรมได้  ตามที่ได้ศึกษามาในบทน้ี หมดธรรม
ทั้งหมดที่ต้องใช้ล้วนแล้วแต่รวมอยู่ในโพธิปักขิยธรรม 7 หมวด 37 ประการ มิว่าหมวดธรรมข้อใดก็
ตาม หากเป็นไปเพ่ือการดับทุกข์ เพ่ือให้บรรลุโพธิ ดับกิเลสสิ้น ก็ล้วนเป็นโพธิปักขิยธรรมได้ทั้งสิ้น40  
 เมื่อมีหมวดธรรมหลักในการใช้เป็นเคร่ืองเหน่ียวนําตนให้ปฏิบัติบําเพ็ญ ประเด็นถัดมาจึงเป็น
เรื่องของกระบวนการ ซึ่งแต่ละสํานักอาจารย์ก็จะมีกระบวนการในการใช้หมวดธรรมนั้นแตกต่างกัน
ไป ซึ่งเป้าหมายของแต่ละกระบวนการ ก็ล้วนแต่มุ่งไปสู่ผลอันเดียวกัน น่ันก็คือ การบรรลุสู่ โสดาปัตติ
ผล สกทาคามิผล อนาคามีผล และอรหันตผล  ทั้งน้ี กระบวนการบรรลุธรรมน้ัน คือการทําให้บรรลุ
คุณธรรม  โดยวิธีการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุในวิชชาและวิมุตติ จนสําเร็จเป็นพระอริยบุคคล 4 จําพวก 
มีการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปัสสนาตามหลักการสติปัฏฐาน 4  ให้เห็นไตรลักษณ์
ตามความเป็นจริง เมื่อวิปัสสนาแก่กล้าดําเนินตามวิปัสสนาวิธี ผู้ปฏิบัติสามารถแทงตลอดอริยสัจ 4  
ละสังโยชน์และอนุสัยได้ตามกําลังของมรรค  บรรลุมรรคผลและนิพพานจึงสําเร็จเป็นพระอริยบุคคล41 
พอจะสรุปกระบวนการจากงานวิจัยที่ค้นคว้า และจะได้ยกมาอธิบายพอเป็นสังเขปวิธี ดังน้ี  
 2.7.1 กระบวนการละสังโยชน์ 10 ประการ  
 สังโยชน์ 10 คือ เหตุที่ทําให้จิตมนุษย์ไม่บริสุทธ์ิ และเป็นเครื่องผูกสัตว์โลกให้ติดอยู่ใน
วัฏสงสาร มี 10 ประการ คือ 

1. สักกายทิฏฐิ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน 
2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 
3. สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นมีศีลพรตอย่างผิด ๆ 
4. กามราคะ ความยินดีในกาม  
5. ปฏิฆะ ความโกรธ 
6. รูปราคะ ความยินดีในรูปฌานหรือรูปภพ 

                                           
39จุฑาภัค หริรักษ์ธํารง, “รูปแบบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทและนิกายเซนเชิงประยุกต์”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),2557. 
40พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), โพธิปักขิยธรรมประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ),  

หน้า 41.  
41พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปัสสนาภาวนาท่ีไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฏก,  

(กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2558), หน้า 221. 
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7. อรูปราคะ ความยินดีในอรูปฌานหรืออรูปภพ 
8. มานะ ความถือตัว 
9. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 
10. อวิชชา ความไม่รู้แจ้ง   

 พระโสดาบัน  หมายถึง ผู้บรรลุสู่กระแสนิพพาน จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกใน
พระพุทธศาสนา โดยช้ันต้นสามารถดับกิเลสเฉพาะบางส่วนเท่าน้ัน ต้องเป็นผู้มีศีล 5 เป็นประจําใน
ชีวิตรวมทั้งเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัย แม้ต้องมาเกิดอีกก็มิได้ลงสู่อบายภูมิ พระ
โสดาบันจะสามารถละสังโยชน์ได้ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

พระสกทาคามี หมายถึง ผู้ที่จะมาเกิดอีกครั้งเดียว (once returner) จะบําเพ็ญตนสู่พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ในครานั้น  พระสกทาคามีจะสามารถละสังโยชน์ได้เช่นเดียวกับพระ
โสดาบัน แต่ ราคะ โทสะ และโมหะจะเบาบางลง 

พระอนาคามี หมายถึง ผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกน้ีอีก เพราะผู้ที่บําเพ็ญตนถึงลําดับขั้นพระ
อนาคามีเมื่อเสียชีวิตแล้วจะไปเกิดในช้ันพรหมโลกสุทธาวาสอันเป็นพรหมโลกช้ันสูง แล้วจะสามารถ
บรรลุสู่พระอรหันต์ผ่านทางพรมโลกน้ีเอง จะสามารถละสังโยชน์ได้เพ่ิมเติมในข้อที่ 4 และข้อที่ 5 

พระอรหันต์ สามารถละสังโยชน์ได้ครบทุกข้อ42 หมายถึง พระอริยบุคคลที่สามารถดับกิเลส
แล้วโดยสิ้นเชิง พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระอรหันต์แม้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่จิตจะบริสุทธ์ิ
ปราศจากกิเลสท้ังมวล ไม่มีโลภ โกรธ หลง ไม่มีตัณหา อุปาทาน มีแต่ความสุขร่มเย็นทางจิตใจ เป็น
พระอริยบุคคลช้ันสูงสุด มิลินทปัญหาได้ให้คําอธิบายไว้ว่า คฤหัสถ์ที่สําเร็จพระอรหันต์ มีคติ 2 
ประการเท่าน้ัน คือย่อมบรรพชา หรือว่าปรินิพพานในวันน้ันน่ันเอง ถ้าไม่อาจครองเพศคฤหัสถ์
ล่วงเลยวันน้ันไปได้43 
 2.7.2 กระบวนการละกิเลส 10 ประการ 
 กิเลส คือเครื่องเบียดบังการบรรลุธรรมอันเกาะอยู่ในจิต ดังน้ันการกําจัดกิเลสก็เพ่ือให้ผู้
บําเพ็ญตนสามารถก้าวเข้าสู่วิถีแห่งอริยบุคคลได้ โดยการขัดเกลาจนละกิเลสได้โดยลําดับ  กิเลสทั้ง 
10 ประการ  สัมพันธ์กับลําดับภูมิธรรมการบรรลุธรรม ดังน้ี  
 
 
 

                                           
42ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), 

หน้า 233. 
43ปราณ ีสําเริงราชย์, มิลินทปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2541). 
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 พระโสดาบัน สามารถละกิเลส ได้ 2 ประการ 
1. ทิฏฐิกิเลส ความเข้าใจผิดในขันธ์ 5  เป็นสักกายทิฏฐิ 
2. วิจิกิจฉากิเลส ความลังเลสงสัย สงสัยในไตรสิกขา สงสัยในพระรัตนตรัย 

 พระสกทาคามี สามารถละกิเลส ได้ 2 ประการเช่นเดียวกับพระโสดาบัน แต่การที่พระ
อริยบุคคลก้าวย่างสู่พระสกทาคามีมรรค ย่อมทําให้มีจิต ที่ละเอียดอ่อนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ข้อ
กิเลสได้ดีย่ิงกว่าพระโสดาบัน ดังน้ันพระสกทาคามีแม้จะละกิเลสได้ 2 ประการ เช่นเดียวกับพระ
โสดาบัน แต่กิเลสข้ออ่ืน ๆ ก็เจอจังเบาบางลงด้วยเช่นกัน 
 พระอนาคามี สามารถละกิเลสได้เพ่ิมอีก 1 ประการ คือกิเลสข้อที่ 3 

3. โทสกิเลส  คือ ความขัดเคืองไม่พอใจในสิ่งที่มากระทบ 
 พระอรหันต์ เมื่อเจริญภาวนาวิปัสสนาจนสําเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้ว จึงทําความ
เพียรให้ย่ิงขึ้น อินทรีย์ทั้ง 5 เสมอกันดี รวมถึงวาสนาที่สั่งสมมาบริบูรณ์ จึงทําให้ก้าวเข้าสู่การบรรลุ
อรหันตมรรคญาณ เป็นพระขีณาสพ และชินแล้วด้วยกิเลสทุกประการ โดยสามารถละกิเลสได้เพ่ิมเติม
อีก 7 ประการคือข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 10 ดังน้ี 

4. โลภกิเลส ความยินดีในรูปภพ รูปฌาน 
5.  มานกิเลส ความถือตัว ยึดมั่นในขันธ์ 5 ว่าเป็นตัวเราของเรา 
6. อุทธัจจกิเลส  ความฟุ้งซ่าน ไม่แน่นอน 
7. ถีนกิเลส ความง่วงเหงาหาวซึม ท้อถอย 
8. อหริกกิเลส  ความที่ไม่ละอายต่ออกุศลกรรม ต่อการทจุริต 
9. อโนตตัปปกิเลส ความที่ไมเ่กรงกลัวต่ออกุศลกรรม ต่อการทุจริต 
10. โมหกิเลส สภาพที่ปัญญามืดมน ปิดบังกันรู้แจ้ง มีความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้ 

 2.7.3 กระบวนการละนิวรณ์ 5 ประการ 
 นิวรณ์ คือเคร่ืองกางกั้นจิต เป็นรากเหง้าแห่งอกุศลกรรม คอยเบียดบังจิตใจมิให้เข้าถึง
คุณธรรมความดีงาม คอยบดบังมิให้ได้ใช้ปัญญา ผู้ที่อุดมด้วยนิวรณ์จึงมีใครจะก้าวหน้าในการปฏิบัติ
บําเพ็ญธรรม บุคคลเมื่อถูกนิวรณ์ครอบงําจึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรม 

พระโสดาบนั สามารถละนิวรณ์ได้ 1 ประการ 
1. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย เป็นกิเลสฝ่ายโมหะ 
พระสกทาคามี สามารถละนิวรณ์ข้อกามฉันทะ ได้เช่นเดียวกับพระโสดาบัน แต่ก็มีความ

ละเอียดอ่อนในการปฏิบัติบําเพ็ญมากย่ิงข้ึน 
พระอนาคามี สามารถละนิวรณ์ได้เพ่ิมเติมอีก  3 ประการ 
2. กามฉันทะ ความหลงใหล พอใจ ติดอยู่ในกาม เป็นกิเลสฝ่ายโลภะ 
3. พยาบาท คือความไม่พอใจ ความผูกแค้น เป็นกิเลสฝ่ายโทสะ 
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4. กุกกุจจะ ความรําคาญ เป็นกิเลสฝ่ายโทสะหรือโลภะ 
พระอรหนัต์ สามารถละนิวรณ์ได้ครบทุกประการ ที่เพ่ิมเติมขึ้นมาคือ 
4. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน สับสน ซัดส่าย วุ่นวาย เป็นกิเลสฝ่ายโทสะหรือโลภะ 
5. ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวซึม เกียจครา้น หดหู่ เป็นกิเลสฝ่ายโมหะ44 

 2.7.4 กระบวนการทําอินทรีย์ให้แก่กล้า 7 ประการ 
ในกระบวนการบรรลุธรรมน้ัน ผู้ปฏิบัติจะต้องมีอินทรีย์อันแก่กล้า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

ผู้ปฏิบัติน้ันว่าจะมีความคล้อยเอนไปในลักษณะอินทรีย์ใด หากมีศรัทธาเป็นที่ต้ังน่ันคือ สัทธินทรีย์ 
หากมีปัญญาเป็นที่ต้ังน่ันคือ ปัญญิณทรีย์ แต่การที่จะบรรลุสู่ความสูงสุดของผู้บรรลุธรรมคือพระ
อรหันต์ จะต้องใช้สมาธิเป็นตัวนําน่ันคือ สมาธินทรีย์ 

พระโสดาบัน เป็นผู้สามารถทําอินทรีย์ให้แก่กล้าได้ 2 ประการ 
1. สัทธานุสารี คือ ผู้แล่นไปตามศรัทธา มีศรัทธาอันแก่กล้าเป็นตัวนํา  
2. ธัมมานุสารี คือ ผู้แล่นไปตามธรรม มีปัญญาอันแก่กล้าเป็นตัวนํา 

 พระสกทาคามี และพระอนาคามี สามารถทําอินทรีย์ให้แก่กล้าได้เพ่ิมเติมอีก 3 ประการ 
3. สัทธาวิมุตติ คือ ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา เข้าใจอริยสัจอย่างถูกต้อง เป็นผู้แก่กล้าด้วย

สัทธินทรีย์ 
4. ทิฏฐิปปัตตะ คือ ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้เข้าใจอริยสัจอย่างถูกต้องกิเลสบางส่วนก็สิ้นไป 

เป็นผู้แก่กล้าด้วยปัญญิณทรีย์ 
5. กายสักขี คือ ผู้เป็นพยานในนามกาย  รู้ถ้วนในวิโมกข์ อาสวะบางส่วนก็สิ้นไป เป็นผู้แก่

กล้าด้วยสมาธินทรีย์ 
 พระอรหันต์ ทําอินทรีย์ทุกประการให้แก่กล้า ที่เพ่ิมเติมขึ้นมามีอีก 2 ข้อ คือ 

6. ปัญญาวิมุตติ คือ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา เป็นพระอรหันต์ผู้บําเพ็ญวิปัสสนาเพียงทางเดียว 
เป็นสุกขวิปัสสก  

7. อุภโตภาควิมุตติ คือ ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน สามารถสําเร็จด้วยอรูปสมาบัติ หลุดพ้นจาก
นามกายด้วยอริยมรรค เป็นพระอรหันต์ผู้ได้สัมผัสวิโมกข์ 8  คือได้สมาบัติทั้ง 845 
  

 

                                           
44ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธ์ุ, “นิวรณ์กับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 2561, หน้า 48. 
45สรรค์ชัย พรหมฤาษี, คู่มือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2535), 

หน้า 21. 
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2.7.5 สรุปการบรรลุธรรม 
 จากการค้นคว้าจากวรรณกรรม งานวิจัย ที่ผ่านมาจึงสามารถรวบรวมกระบวนการบรรลุ
ธรรมแยกออกมาได้ 4 วิธีดังกล่าว ทั้งน้ี กระบวนการศึกษาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุธรรมย่อมต้องมีวิธีอ่ืน
อีกแน่นอน  ขึ้นอยู่กับระดับจิต ระดับภูมิธรรมของผู้บําเพ็ญตนน้ัน ว่ามีความแก่กล้าในทิศทางใด 
ประหนึ่งว่า การที่จะไปสู่ยอดเขา ย่อมมีทางเดินข้ึนเขาได้หลายทาง ยากหรือง่าย เร็วหรือเช่ืองช้า 
ล้วนแล้วแต่กําลังวังชา ความพร้อมร่างกาย ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป  กระบวนการบรรลุธรรมก็
เช่นกัน  หมวดธรรมในโพธิปักขิยธรรม ประดุจด่ังเคร่ืองมือ ให้เรานํามาเรียงร้อย ผสานเข้ากับ
หลักการปฏิบัติ จนสุดท้ายจึงสามารถถึงเป้าหมายสูงสุดได้น่ันเอง  วิธีการท่ีท่านผู้หน่ึงทําได้ ไม่ได้
หมายความว่าจะสามารถใช้ได้กับคนอ่ืนๆ ได้ทุกคน  บางท่านมุ่งวิปัสสนา บางท่านมุ่งสมถะ บางท่าน
มุ่งปัญญา บางท่านมุ่งศรัทธา  มรรคแม้แตกต่าง แต่ผลเบ้ืองปลายหาได้แตกต่างกันไม่ 
 จากการศึกษากระบวนการบรรลุธรรม สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตาราง ดังน้ี 
 

ตาราง 2.1 การบรรลุธรรม        
พระอริยบุคคล สังโยชน์ 10 กิเลส 10 นิวรณ์ 5 อินทรีย์ 7

พระโสดาบัน 1. สักกายทิฏฐิ
2. วิจิกิจฉา 
3. สีลัพพตปรามาส 

1. ทิฏฐิกิเลส
2. วิจิกิจฉากิเลส 

1. วิจิกิจฉา 1. สัทธานุสารี
2. ธัมมานุสารี 

พระสกทาคามี 3. สัทธาวิมุตติ
4. ทิฏฐิปปัตตะ 
5. กายสักขี 

พระอนาคามี 4. กามราคะ 
5. ปฏิฆะ 

3. โลภกิเลส
4. โทสกิเลส 

2. กามฉันทะ
3. พยาบาท 
4. กุกกุจจะ 

พระอรหันต์ 6. รูปราคะ 
7. อรูปราคะ 
8. มานะ 
9. อุทธัจจะ 
10. อวิชชา 

5. มานกิเลส
6. อุทธัจจกิเลส 
7. โมหกิเลส 
8. ถีนกิเลส 
9. อหิริกกิเลส 
10. อโนตัปปกิเลส 

  อุทธัจจะ
5.ถีนมิทธะ 

6. ปัญญาวิมุตติ
7. อุภโตภาควิมุตติ 

            
 จากแนวทางการบรรลุธรรมในเบ้ืองต้นทั้ง 4 ประการ อันได้แก่ การละสังโยชน์ 10  การละ

กิเลส 10 การละนิวรณ์ 5  และความแก่กล้าในอินทรีย์ 7  หากพิจารณาจากตารางพอจะสรุปความ
เหมือนในภูมิธรรม ของผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแต่ละระดับได้ 

พระโสดาบัน และพระสกทาคามี คือ ผู้สิ้นแล้วซึ่งความลังเลสงสัยทั้งปวง เป็นผู้มีศีล  ละทิ้ง
มิจฉาทิฏฐิ และทิ้งความถือตัว  สามารถน้อมนําจิตตนให้มีศรัทธาอันมั่นคงแก่กล้าได้  
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พระอนาคามี นอกจากจะมีภูมิธรรมที่สั่งสมมาจากลําดับขั้นของพระโสดาบันและพระ
สกทาคามีแล้ว  ที่สําคัญสามารถตัดละหรือบรรเทาเบาบางกิเลสสําคัญได้อีก 3 ตัว คือโทสะ โลภะ 
และโมหะ 

พระอรหันต์ นอกจากจะสามารถตัดกิเลสและมีภูมิธรรมอันเป็นพ้ืนฐานมาจากพระอนาคามี
แล้ว ยังเป็นผู้สามารถดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้น ถ้วนทุกประการ เป็นพระขีณาสพผู้สว่างและบริสุทธ์ิ
โดยแท้   
 
2.8 พุทธวิธีท่ีนําสู่การบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4  
 ดูแผนที่ระดับปัญญา ระดับศรัทธา ของผู้คนน้ันแตกต่างกัน มรรค หรือหนทาง หรือ
กระบวนการในการบรรลุธรรมก็มีหลากหลายกระบวนการ ขึ้นอยู่กับระดับปัญญาธรรม หรือความ
สอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอของผู้บําเพ็ญปฏิบัติธรรม  แต่ประการสําคัญ ไม่ว่าผู้ปฏิบัติน้ัน จะถูกจริต
กับกระบวนการใด หรือจะใช้พุทธวิธีใดที่นอกเหนือจากที่ได้รวบรวมไว้ในเบ้ืองต้น ยังมีสิ่งหน่ึงที่ขาด
ไม่ได้ และทุกกระบวนการ ทุกพุทธวิธีจะต้องมี น่ันก็คือ สติปัฏฐาน 4   น่ันก็เพราะสามารถยืนยัน
พุทธวจนะของพระศาสดา ที่ว่า  

           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพ่ือความหมดจดวิเศษ 
ของสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงเสียซึ่งความโสกและความรํ่าไร เพ่ืออัสดงดับไป 
แห่งทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานให้แจ้ง 
ทางนี้คือสติปัฏฐาน 4 อย่าง  ด้วยประการฉะน้ี 
           คําอันใด ที่กล่าวแล้วอย่างน้ี  คําอันน้ัน  เราอาศัยเอกายนมรรค 

(คือสติปัฏฐาน 4) น้ีกล่าวแล้ว  ด้วยประการฉะน้ี46 
2.8.1 สติปัฏฐาน 4 กับการปฏิบัติกรรมฐานในภาพรวม 
พุทธปรัชญาเถรวาท การบําเพ็ญปฏิบัติตนเพ่ือนําสู่การบรรลุธรรม นํ้าหนักในเรื่องของการ

ปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็น สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 ก็อยู่ใน
กระบวนการกรรมฐานน้ีเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐาน ดังน้ี
หากปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง โดยมีวิปัสสนาจารย์แนะนําจนเกิด วิปัสสนาญาณครบ ทั้ง 16 
และได้บรรลุถึงอารมณ์พระนิพพาน  ในระหว่างเส้นทางของการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา 
(วิปัสสนาญาณ 16), วิสุทธิ 7, ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และอริยมรรคมีองค์ 8 ไปพร้อม ๆ กัน 
จากตารางเปรียบเทียบ หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ง 5 ดังน้ี 
 

                                           
46ที.ม. 14/300/257. 
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ตาราง 2.2 หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ัง 547 

วิธีปฏิบัติกรรมฐาน  
สมัยพุทธกาล 

ไตรสิกขา
เป็นเหตุ

มรรคมีองค์ 8
เป็นเหตุ 

วิปัสสนาญาณ 16
เป็นเหตุ 

วิสุทธิ 7
เป็นผล 

   1. อานาปานสติ 
  
  
   2.สติปัฏฐาน 4 
  
  
  
  
  
  

 ________________ 
  
 
 
 
   3.โพชฌงค์ 7 
 
 
  
  
  

ศีล 
สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ 

  
  
  
  
  
  

1. ศีลวิสุทธิ 

สมาธิ 
สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ 

2. จิตตวิสุทธิ 

ปัญญา 
(โลกียะ) 

สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ 

  
1. นามรูปปริจเฉทญาณ

3. ทิฏฐิวิสุทธิ 

  2. ปัจจยปริคคหญาณ 
4. กังขาวิตรณวิสุทธิ 

  3. สัมมสนญาณ
4. ตรุณอุทยัพพยญาณ  

5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

  

4. พลวอุทยัพพยญาณ  
5. ภังคญาณ 
6. ภยญาณ 
7. อาทีนวญาณ 
8. นิพพิทาญาณ 
9. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
10. ปฏิสังขาญาณ 
11. สังขารุเบกขาญาณ 
12. อนุโลมญาณ 
13. โคตรภูญาณ 

6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

   4.วิชชา และ วิมุตติ 

ปัญญา 
ระดับ  

โลกุตตระ 
หรือ 
วิมุตติ 

 
14. มัคคญาณ 
15. ผลญาณ 
16. ปัจจเวกขณญาณ  

7. ญาณทัสสนวิสุทธิ 

 

                                           
47www.vipassanathai.org, สถาบันวิปัสสนาธุระ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สืบค้นเม่ือ 

1 ตุลาคม 2561.  
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วิสุทธิ 7 เป็นธรรมะอันกว้างขวาง เป็นลําดับที่จะดําเนินไปสู่พระนิพพาน  ผู้บรรลุธรรมเป็น
พระอริยบุคคลในแต่ละระดับ ต้องไปด้วยความหมดจดจากกิเลส หมวดธรรมอันเป็นโพธิปักขิยธรรม 
มรรคมีองค์ 8 สติปัฏฐาน 4 และกระบวนการวิปัสสนาญาณ 16 เหล่าน้ีเป็นเหตุ เป็นเครื่องมือ เป็น
กระบวนการ นําสู่การบรรลุธรรมทั้งน้ัน ส่วนวิสุทธิเป็นผล และต้องเน่ืองมาจากธรรมะเหล่าน้ี วิสุทธิ
เป็นผลที่เกิดจากเหตุ 
 2.8.2 สติปัฏฐาน 4 กับสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 
 ด้วยทางน้ีเป็นทางเอก หากจะใช้หมวดธรรมสติปัฏฐาน 4 เป็นที่ต้ัง แล้วย้อนกระบวนการ
ปฏิบัติบําเพ็ญเพ่ือม่งสู่การบรรลุธรรมก็ย่อมได้เช่นกัน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ สมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา  
 เหตุที่พระพุทธองค์ทรงกําหนดสติปัฏฐานเอาไว้เพียง 4 ประการ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าน้ี ก็ได้มี
การอธิบายความนัยเอาไว้ว่า 

เหตุที่ 1 การท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรไว้เพียง 4 ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าน้ีน้ัน
น้ัน  ก็เพ่ือให้เหมาะแก่จริตนิสัยของบุคคลผู้ปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ตัณหาจริต และทิฏฐิจริต 

เหตุที่ 2 การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรไว้เพียง 4 ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าน้ีน้ันน้ัน  ก็
เพ่ือให้เหมาะสมแก่วิปัลลาสท้ัง 4 ซึ่งสัตว์โลกมีอยู่คือ สุภวิปัลลาส การเห็นว่างามในสิ่งที่ไม่งาม, สุข
วิปัลลาสการเห็นว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์, นิจจวิปัลลาส การเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง, อัตตวิปัล
ลาส การเห็นว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน 

เหตุที่ 3 อันเป็นเหตุสําคัญ นําสู่การแบ่งประเภทของการภาวนาเป็นสมถะและวิปัสสนา การ
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรไว้เพียง 4 ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าน้ีน้ันน้ัน   เพ่ือให้เหมาะกับบุคคล
ที่เป็นสมถยานิกะ คือบุคคลท่ีปฏิบัติในทางสมถะมาก่อน และวิปัสสนายานิกะ คือบุคคลผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนาล้วนๆ ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกล้า 

สมถภาวนา 
กายานุปัสสนา  เพ่ือให้เหมาะแก่บุคคลที่เป็นสมถยานิกะอย่างอ่อน 

 เวทนานุปัสสนา  เพ่ือให้เหมาะแก่บุคคลที่เป็นสมถยานิกะอย่างกล้า 
วิปัสสนาภาวนา 

 จิตตานุปัสสนา  เพ่ือให้เหมาะแก่บุคคลที่เป็นวิปัสสนายานิกะอย่างอ่อน 
 ธัมมานุปัสสนา  เพ่ือให้เหมาะแก่บุคคลที่เป็นวิปัสสนายานิกะอย่างกล้า48 

                                           
48ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), 

หน้า 63. 



39 
 

 2.8.3 สติปัฏฐาน 4 กับอาณาปานสติ 
 อานาปานสติ เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้มีปรากฏอยู่ใน อานาปานสติสูตร 
มัชฌิมนิกาย อานาปานสติมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสติปัฏฐาน 4  เป็นบาท เป็นฐาน เพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติบําเพ็ญภาวนาใช้ฝึกฝน เพ่ือทําให้สติปัฏฐาน 4 น้ันบริบูรณ์ในลําดับถัดไป  
 แม้ว่าในสติปัฏฐาน 4  จะแบ่งออกเป็นฝ่ายสมถภาวนา คือกายานุปัสสนา และเวทนานุปัสส
นา กับฝ่ายวิปัสสนาภาวนา คือจิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา  แต่อานาปานสติสูตรน้ี สามารถใช้
เป็นทั้งสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ทําให้ผู้ปฏิบัติบําเพ็ญ สามารถฝึกฝนได้อย่างรัดกุม ไม่ต้องทํา
ทีละอย่างทีละข้ัน  อานาปานสติมี 16 ขั้นตอน เพียงสมถกรรมฐานเท่าน้ัน แต่กินความตลอดไปถึง
วิปัสสนากรรมฐานเป็นการเจริญตลอดสาย49 ไม่ต้องแยกทําคนละที มีทั้งศีล  ปัญญา ในอริยมรรค
อย่างสมบูรณ์ ผู้ใดต้องการพ้นทุกข์ ผู้น้ันจงเจริญอานาปานสติ50 ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ ที่ภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มาก แล้ว ย่อม
มีผลมากมีอานิสงส์มาก ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว 
จะให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์ได้. สติปัฏฐาน 4 ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว จะให้
โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ได้. โพชฌงค์ 7 ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว จะให้วิชชาและ
วิมุตติ บริบูรณ์ได้51 

  
  

                                           
49เรื่องเดียวกัน , หน้า 59. 
50พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), อานาปานสติ การหายใจท่ีดับทุกข์ได้, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา), หน้า 7. 
51ม.อุ. 22/288/367. 
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10. ทําจิตให้ปราโมทย์ หายใจเข้า-ออก
11. ทําจิตให้ต้ังมั่น หายใจเข้า-ออก
12. ทําจิตให้คลาย หายใจเข้า-ออก

ธัมมานุปสัสนา 

13. ตามเห็นอนิจจัง ความไม่เที่ยง หายใจเข้า-ออก 
14. ตามเห็นวิราคะ ความจางคลาย คลายติด หายใจเข้า-ออก
15. ตามเห็นนิโรธ ความดับโดยไม่เหลือ ดับสนิท หายใจเข้า-ออก
16. ตามเห็นปฏินิสสัคคะ ความสละคืน ปล่อยวาง หายใจเข้า-
ออก 

 
 2.8.4 สติปัฏฐาน 4 กับวิชชาและวิมุตติ 

วิชชา หมายถึง ความรู้แจ้ง ในที่น้ีคือปัญญาในมรรคทั้ง 4 ทําให้รู้แจ้งในอริยสัจ 4 ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ และมรรค  

วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส มีอยู่ 3 ประการ คือ 
1. สมุจเฉทวิมุตติ การหลุดพ้นที่เป็นมรรค  เป็นหนทาง เป็นเหตุ  
2. ปฏิปัสสิทธิวิมุตติ ความเป็นผู้หลุดพ้น เป็นผล 
3. นิสสรณวิมุตติ เป็นภาวะแห่งความหลุดพ้น ผู้ที่เข้าถึงความหลุดพ้น ย่อมอิสระเสรี ปลอด

โปร่งโล่งใจ สุขสบาย ส่วนผู้ที่ปฏิบัติเพ่ือแสวงหาความหลุดพ้น กําหนดวิมุตตินี้เป็นอารมณ์ เป็นห่วง
คิด เป็นสิ่งที่คํานึงถึงสูงสุด น่ันก็คือพระนิพพาน  

บุคคลผู้มีกิเลส ก็คือผู้ไม่รู้ เป็นผู้มืดมน เป็นอวิชชา  ต้องใช้วิชาเป็นเคร่ืองประหาร กําจัดเสีย
ซึ่งกิเลสเหล่าน้ัน และเมื่อสามารถตัดหรือกําจัดออกได้ ผลที่ตามมาก็คือวิมุตติ คือการหลุดพ้นออกไป
จากเคร่ืองผูกมัดน่ันเอง  การท่ีผู้แสวงหาการบรรลุธรรมจะเข้าถึงวิชชาและวิมุตติได้น้ัน มีหมวดธรรม
ข้ออ่ืนเป็นบาทเป็นรากฐาน53 ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ในอวิชชาสูตรว่า 

วิชชาและวิมุตติ มีอาหารคือโพชฌงค์ 7  แม้โพชฌงค์ 7  มีอาหารคือสติ
ปัฏฐาน 4  แม้สติปัฏฐาน 4  มีอาหารคือสุจริต 3  และอาหารของสุจริต 3 คือ
ความสํารวมอินทรีย์ แม้ความสํารวมอินทรีย์มีอาหารคือสติสัมปชัญญะ และ
อาหารของสติสัมปชัญญะคือโยนิโสมนสิการ และอาหารของโยนิโสมนสิการคือ
ศรัทธา แม้ศรัทธามีอาหารคือการฟังสัทธรรม และการฟังสัทธรรมมีอาหารคือ 
การคบหาสัตบุรุษ54 

                                           
53ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธ์ุ, “นิวรณ์กับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”. 
54องฺ.ทสก-เอกาทสก. 38/61/196-199. 
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แผนผัง 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสติปัฏฐาน 4 กับวิชชาและวิมุตติ 
 

 
 
 
 2.8.5 สรุปพุทธวิธีที่นําสู่การบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 
 จากข้อ 2.8.1 ถึงข้อ 2.8.4 จะเห็นได้ว่า หมวดธรรมว่าด้วยสติปัฏฐาน 4  มีความสําคัญเป็น
หน่ึงในกระบวนการของการบรรลุธรรม เป็นโซ่ข้อกลางที่จะขาดเสียไม่ได้  ไม่ว่าผู้บําเพ็ญปฏิบัติ จะ
มุ่งมั่นไปในแนวทางใด ทั้งสมถะภาวนา หรือวิปัสสนาภาวนา ไม่ว่าจะใช้ไตรสิกขา อานาปาน
สติ  วิปัสสนาญาณ มรรคมีองค์ 8 ล้วนต้องใช้สติปัฏฐาน 4 เป็นกรอบ เพ่ือเป้าหมายสูงสุดน่ันก็คือการ
บรรลุธรรม มีวิชชาและวิมุตติอันบริบูรณ์ เข้าถึงซึ่งวิสุทธิอันสงบสว่างสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดัง
ตารางน้ี 

 
  

โพชฌงค์

คบหา
สัตบุรุษ

ฟัง
สัทธรรม

ศรัทธา

โยนิโส
มนสิการ

สติสัมป 
ชัญญะ

สํารวม
อินทรย์

สุจริต

สติ
ปัฏฐาน
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ตาราง 2.4 แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการบรรลุ โดยใช้สติปัฏฐาน 4 เป็นแนวทาง 
 

สติปัฏฐาน 4 
ลักษณะรูใ้นสติ

ปัฏฐาน 
ลักษณะ
กรรมฐาน 

อานาปานสติ 16 ขั้น 

กายานปุัสสนา 

รู้อานาปานะ 
รู้อิริยาบถ 
รู้สัมปชัญญะ 
รู้ปฏิกูล 
รู้ธาตุ 
รู้นวสีถิกะ 

สมถกรรมฐาน

1. เมื่อหายใจเข้า-ออก ยาว ก็รู้ว่า เรา
หายใจเข้า-ออก ยาว 
2. เมื่อหายใจเข้า-ออก สั้น ก็รู้ว่า เรา
หายใจเข้า-ออก สั้น 
3. กําหนดรู้กายทั้งปวง หายใจเข้า-ออก
4. ทํากายสังขารให้ระงับ หายใจเข้า-
ออก 

เวทนานปุัสสนา 

รู้สุขเวทนา 
รู้ทุกขเวทนา 
รู้อทุกขมสขุ
เวทนา 

สมถกรรมฐาน

5. กําหนดรู้ปีติ หายใจเข้า-ออก 
6. กําหนดรู้สุข หายใจเข้า-ออก 
7. กําหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า-ออก
8. ทําจิตตสังขารให้ระงับ หายใจเข้า-
ออก 

จิตตานุปสัสนา 

รู้ว่ามีราคะหรือไม่
รู้ว่ามีโทสะหรือไม่ 
รู้ว่ามีโมหะหรือไม่ 
พิจารณาจิตหดหู่ 
ฟุ้งซ่าน 
รู้ว่าเป็นมหัคตะ
หรือไม่ 

วิปัสสนา
กรรมฐาน 

9. กําหนดรู้จิต หายใจเข้า-ออก 
10. ทําจิตให้ปราโมทย์ หายใจเข้า-ออก
11. ทําจิตให้ต้ังมั่น หายใจเข้า-ออก 
12. ทําจิตให้คลาย หายใจเข้า-ออก 

ธัมมานุปสัสนา 

รู้นิวรณ์ 5 
รู้อายตนะ 12 
รู้ขันธ์ 5 
รู้โพชฌงค์ 7 
รู้อริยสัจ 4 

วิปัสสนา
กรรมฐาน 

13. ตามเห็นอนิจจัง ความไม่ เที่ยง 
หายใจเข้า-ออก 
14. ตามเห็นวิราคะ ความจางคลาย 
คลายติด หายใจเข้า-ออก 
15. ตามเห็นนิโรธ ความดับโดยไม่เหลือ 
ดับสนิท หายใจเข้า-ออก 
16. ตามเห็นปฏินิสสัคคะ ความสละคืน 
ปล่อยวาง หายใจเข้า-ออก 
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ซึ่งหากพิจารณาจากตาราง จะสามารถเห็นได้ถึงกระบวนการบรรลุธรรมสู่พระอริยบุคคล 
โดยใช้แนวทางของสติปัฏฐาน 4 จึงเป็นข้ออนุมานได้ว่า สติปัฏฐาน 4 น้ีมีความสําคัญย่ิงยวดต่อการ
บรรลุธรรม ได้ยืนยันด้วยพุทธวจนเอาไว้แล้ว และคงมิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หากพุทธศาสนิกชนใน
นิกายอ่ืน ๆ จะปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุธรรม โดยใช้สติปัฏฐาน 4 เป็นแนวทางพื้นฐาน แต่อาจจะมิได้
แยกแยะออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน หรือมิได้ใช้กระบวนการในการบรรลุธรรม เหมือนในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
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บทที่ 3   
ศึกษาการบรรลุธรรมในพระสูตรเว่ยหลาง 

 
 การศึกษา เร่ือง “เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง”     
ผู้วิจัย ได้กําหนดแนวคิดที่เก่ียวข้องในงานวิจัยเฉพาะเรื่องของพระสูตรเว่ยหลางในประเด็นต่าง ๆ ไว้ 
โดยต้ังข้อวินัจฉัยไว้ว่าการที่จะรู้จักพระสูตรเว่ยหลางได้ จําต้องรู้จักที่มาที่ไปแห่งนิกายเซ็นด้วย เพราะ
พระสูตรเว่ยหลางนี้เปรียบไปก็เสมือนยอดภูเขาน้ําแข็ง ที่มีรากฐานมั่นคงจากนิกายเซ็นน้ีเอง ผู้วิจัย ได้
ต้ังประเด็นต่าง ๆ ไว้ ดังน้ี 

3.1 ความหมายตามช่ือของพระสูตรเว่ยหลาง      
3.2 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น     
3.3 ความเป็นมาของพระเถราจารย์เว่ยหลาง      
3.4 ความเป็นมาของพระสูตรเว่ยหลาง       
3.5 เน้ือหาโดยย่อพระสูตรเว่ยหลาง  
3.6 เซ็นในญี่ปุ่นกับฌานในจีน 
3.7 กระบวนการบรรลุธรรมในนิกายเซ็นยุคใหม ่
3.8 กระบวนการบรรลุธรรมของนิกายฌานตามรูปแบบสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง 
     

3.1 ความหมายตามชื่อของพระสูตรเว่ยหลาง 
 3.1.1 ชื่อเรียกพระสูตรเว่ยหลาง 
 คําว่า “พระสูตรเว่ยหลาง” เป็นคํากล่าวถึงคัมภีร์ฉบับหน่ึงของพุทธศาสนามหายาน 
นิกายเซ็น   ซึ่งโดยท่ัวไปบรรดาคัมภีร์ฝ่ายจีนที่สงเคราะห์นับเน่ืองเข้าไปในพระไตรปิฎกฝ่ายจีนน้ัน  
คําว่า สูตร หรือ พระสูตร มักจะสงวนไว้ใช้เรียกธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง หรือพระ
โพธิสัตว์องค์สําคัญ ๆ ตรัสเท่าน้ัน  ดังนั้นจึงมีบางคนกล่าวว่า   
  สูตรน้ีเท่าน้ัน เพียงสูตรเดียว ที่แสดงโดยผู้เป็นชาวเมืองจีน1 
 คําว่า เว่ยหลาง 惠能 ในที่น้ี เป็นการออกเสียงตามสําเนียงจีนกวางตุ้ง หากยึดถือตามการ
ออกเสียงภาษาจีนกลางที่เป็นสากล คือจีนแมนดาริน จะต้องออกเสียงว่า ฮุ่ยเหนิง  แต่ผู้วิจัยเห็นว่าผู้
ศึกษาชาวไทยจะคุ้นเคยการการออกเสียงว่าเว่ยหลาง เพราะเป็นช่ือที่ใช้มาต้ังแต่สมัยที่พุทธทาสภิกขุ
แปลเอาไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ.24962   และผู้ศึกษาชาวไทยก็ได้อ่านและใช้นามน้ีกันมาจนเคยชิน  โดยคําว่า 

                                           
1พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 9. 
2เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.  
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เว่ยหลาง หมายถึงพระเถระรูปหน่ึง เป็นพระเถระผู้มีช่ือเสียงในพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น (ธฺยา
นะ) ในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.638-713  เป็นสังฆปริณายกองค์ที่ 6 ฝ่ายจีน
ของนิกายเซ็น 
 3.1.2 ชื่อเรียกธรรมรัตนะบัลลังก์สูตร 
 ธรรมรัตนะบัลลังก์สูตร หมายถึง สูตรอันประกาศบนมหาบัลลังก์แห่งธรรมรถ หากจะแปลช่ือ
ให้ถูกต้องตามต้นฉบับภาษาจีน จะใช้ช่ือว่า “ธรรมรัตนะบัลลังก์สูตรธรรมราชาพงศาธรรมมาจารย์
สมัยที่หก 六祖大師法寳壇經 ลิ่วจู่ต้าซือฝ่าเป่าถันจิง” หรือเรียกให้สั้นได้อีกว่า “ธรรมรัตนะ
บัลลังก์สูตรแห่งพระธรรมมาจารย์สมัยที่หก 六祖壇經 ลิ่วจู่ถันจิง”3  
 เป็นพระสูตรคําสอนที่แสดง เพ่ือเบิกทางปัญญากระจ่างแจ้งแก่มนุษย์ ทั้งในทางโลกและทาง
ธรรม จึงได้เรียกว่า ธรรมรัตนะ 法寳 ฝ่าเป่า   ส่วนที่เรียกบัลลังก์สูตร 壇經 ถันจิง เรียกตามท่ี
ปรากฏในหลักศิลาจารึกในยุคหนันเฉาหลิวซ่ง ที่วัดกวงเซี่ยวซื่อ 
 
3.2 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น 
 3.2.1 ความเป็นมา 

เซน, เซ็น 禪 ภาษาจีนออกเสียงว่า ฉาน  คําว่าเซ็น เป็นช่ือภาษาญี่ปุ่นของพระพุทธศาสนา
มหายานนิกายหน่ึง ซึ่งเดิมทีมาจากคําว่า ฌาน หรือในภาษาสันสกฤต ธฺยานะ  นิกายเซ็นสืบรากเหง้า
มาจากพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ถือกําเนิดในประเทศจีน โดยได้รับอิทธิพลจากปรัญาเหลาจื้อ
และ ปรัชญาขงจื๊อด้วย จากน้ันจึงเผยแผ่เข้าสู่เกาหลี จนมาถึงญี่ปุ่น  การฝึกตนของนิกายเซ็น เน้นการ
ทําฌานสมาธิเพ่ือการรู้แจ้ง  
 ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 นอกจากเซ็นจะเป็นนิกายหน่ึงของพระพุทธศาสนาแล้ว เซ็นยัง
เป็นปรัชญาในการดํารงชีวิต การทํางาน ศิลปะ ซึ่งยึดถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คืออริยสัจสี่ 
และมรรคมีองค์แปด4   โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น นิกายเซ็นล้วนแต่ฝังรากลงในวัฒนธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง ดังที่ ธีรทาส ได้กล่าวถึงแก่นสารแห่งนิกายเซ็นในประเทศญี่ปุ่นไว้ว่า “ดร.สุสุกิ ปรมาจารย์เฒ่า
อายุร่วม 100 ปี แห่งญี่ปุ่นท่านได้กล่าวไว้ว่า  ประเทศญี่ปุ่น ถ้าเอาเซ็นออกไปเสียแต่เพียงอย่างเดียว
เท่าน้ัน ญี่ปุ่นก็จะไม่มีอะไรดีเหลืออยู่”5 เซ็นยังได้รับการยอมรับจากบุคคลที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกช็น 

                                           
3สุนันทา รุจนเวช (ศุภนิมิต), คัมภีร์ธรรมรัตนบัลลังก์สูตร เล่ม1, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเทิดคุณธรรม), 

หน้า 5.  
4พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ชาล้นถ้วย, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 4. 
5ธ.ธีรทาส, ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : 2551), หน้า ก.1. 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลนอกทวีปเอเชียที่สนใจศึกษาปฏิบัติจนเกิดเป็นสายย่อยออกมาที่เรียกว่าคริส
เตียนเซ็น  
 กล่าวเฉพาะคําว่า เซ็น Zen เป็นคําในภาษาญี่ปุ่น มาจากภาษาจีนคําว่า ฉาน Chan  แปลว่า
การทําสมาธิ ตรงกับคําต้นเค้าในภาษาสันสกฤตว่า ธฺยานะ Dhyana ส่วนในภาษาอ่ืน ๆ ก็เรียกหา
ต่างกันไปแต่ความหมายยังคงเดิม  
  ภาษาบาลี เรียก ฌาน 
  ภาษาสันสกฤต เรียก ธฺยานะ 
  ภาษาจีน เรียก ฉาน 
  ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียก เสี่ยมจง 
  ภาษาญี่ปุ่น เรียก เซ็น 
  ภาษาเกาหลี เรียก ซอน  
 ในพระไตรปิฎกของทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีร่องรอยของคําว่า เซ็น พร้อมทั้ง
ความหมายปรากฏอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบท ดังน้ี 
  นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส 
  นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน 
  ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญา จ 
  ส เว นิพฺพานสนฺติเก 
  ฌาน ไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา  
  ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน 
  ฌานและปัญญามีในผู้ใด  
  ผู้น้ันย่อมใกล้พระนิพพาน6 
 คําว่าเซ็น หรือนิกายเซ็น หรือปรัชญาเซ็น หากสืบค้นถึงรากเหง้าจะเห็นว่าไม่ใช่ของใหม่แต่
อย่างใด โดยแท้จริงแล้ว เซ็นคือปรีชาญาณที่มีอยู่ในพุทธศาสนาแต่เดิม  ความแตกต่างอันถือเป็น
ลักษณะเฉพาะน้ัน เป็นเร่ืองของวิธีการ และกระบวนการเผยแผ่ถ่ายทอดเท่าน้ัน เมื่อว่าโดยสารัตถะ 
เซ็นมิใช่อะไรอ่ืน หากคือมรรควิธีอันนําไปสู่ภาวะ สะอาด สว่าง สงบ สมบูรณ์ อิสรภาพ หรือนิพพาน 
ดังที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า  
 พุทธศาสนาไม่มีอย่างอ่ืน อย่างไทย อย่างแขก หรืออย่างฝร่ังหรอก จะมีก็แต่ พุทธศาสนา
อย่างของพระพุทธเจ้า อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ว่าวิธีพูด วิธีบอก หรือว่าวิธีนําให้เข้าถึงน้ันต่างกันมาก
ทีเดียว คือต่างกันตามยุค ตามสมัย และตามถ่ิน พุทธศาสนาเป็นเร่ืองของคนฉลาดอยู่แล้วก็จริง แต่
ครั้นเข้าไปในประเทศจีน สมัยซึ่งคลุ้งไปด้วยกลิ่นไปของเล่าจ๊ือ ขงจื๊อ ฯลฯ อยู่อย่างเต็มที่ แล้วจะไป
                                           

6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ชาล้นถ้วย, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 4. 
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พูดด้วยถ้อยคําอย่างเดียวกันที่จะพูดให้แก่คนที่รู้จักแต่เพียงเลี้ยงวัวและรีดนมวัวไปวัน ๆ ได้อย่างไร
เล่า ฉะน้ัน ถ้ามันมีอะไรผิดกันมากขนาดรู้สึกว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็ตาม มันยังเป็นเร่ืองเดียวกันอยู่
น่ันเอง7 
 3.2.2 กําเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นในชมพูทวีป 
 จุดกําเนิดแนวคิดปรัชญามหายานนิกายเซ็นน้ี เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์
ทรงประทับน่ังพร้อมบรรดาพระภิกษุที่ภูเขาคิชฌกูฏ ท้าวมหาพรหมได้มาเข้าเฝ้าและถวายดอกไม้เป็น
พุทธบูชาแด่พระองค์ พร้อมกันน้ันก็ได้กราบทูลขอให้แสดงพระธรรมเทศนาด้วย พระพุทธองค์ทรงรับ
ดอกบัวน้ันแล้วทรงชูขึ้น และทอดพระเนตรดอกบัวน้ันด้วยพระอาการนิ่งเงียบอย่างย่ิง มิได้ตรัส
เทศนาอย่างไร ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเข้าใจความหมาย นอกจากพระมหากัสปเถระรูปเดียวเท่าน้ัน ที่ย้ิม
น้อย ๆ อยู่ พระศาสดาจึงทรงตรัสว่า  
 ดูก่อน กัสปะ ตถาคตมีธรรมจักษุครรภ์อันถูกต้องและนิพพานจิต ลักษณะที่แท้จริง ย่อม ไม่มี
ลักษณะได้มอบไว้แก่เธอแล้ว  
 พระพุทธวจนะในเหตุการณ์น้ี ได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นบ่อเกิดแห่งพระพุทธศาสนา
มหายานนิกายเซ็น และการที่พระพุทธองค์ทรงส่งผ่านคําสอนแด่พระมหากัสปะ ซึ่งแสดงออกด้วยการ
ย้ิมออกมาน้ัน ก็ถือเป็นการถ่ายทอดคําสอนพิเศษนอกคัมภีร์เป็นครั้งแรก โดยไม่อาศัยตัวอักษร      
ใด ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนิกายเซ็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนั่นเอง เพราะฉะนั้น นิกายน้ีจึงนับถือ
พระมหากัสปะว่าเป็นปฐมาจารย์ และถือว่าเป็นนิกายวิปัสสนาโดยเฉพาะ ไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือและ
ปริยัติธรรมใด ๆ ไม่อยู่ในกรอบแห่งคําพูดใด ๆ แต่ช้ีตรงไปถึงจุดของจิตใจ เพราะฉะน้ันบางทีจึงมีนาม
เรียกว่า การเผยแผ่นอกคําสอน  การที่พระมหากัสปะผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญาได้รับสังฆาฏิและ
บาตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ในการสืบทอดตําแหน่งพระสังฆปริณายกแห่งนิกายเซ็น  
 ด้วยเหตุการณ์ต้ังแต่พระมหากัสปเถระได้เป็นปฐมาจารย์ของนิกาย กล่าวกันว่าในอินเดียมี
พระสังฆปรินายกของนิกายเซ็นซึ่งสืบเน่ืองกันไม่ขาดสายโดยการมอบหมายตําแหน่งให้กันถึง 28 รุ่น 
พระอริยสงฆ์สาวกผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดช้ีธรรมด้วยวิถีแห่งจิตสู่จิตแต่ละรุ่น จะได้รับ บาตร จีวร 
สังฆาฏิ เป็นสัญลักษณ์สําคัญของตําแหน่ง การสืบทอดดังกล่าวมีพระอริยสงฆ์รับสืบทอดเป็นลําดับกัน
มา ดังน้ี  
  1. พระมหากัสสปะ   2. พระอานนท์  
  3. พระศาณกวาสะ   4. พระอุปคุปตะ   
  5. พระธฤฏกะ    6. พระมิจฉกะ  
  7. พระวสุมิตร    8. พระพุทธนันทิ  

                                           
7พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 1. 
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   9. พระพุทธมิต    10. พระปารัศวะ  
  11. พระปุณยยศะ   12. พระอัศวะโฆษ  
  13. พระกปิมละ    14. พระนาคารชุน  
  15. พระกาณเทพ   16. พระราหุลตา  
  17. พระสังฆนันทิ   18. พระคยาศตะ 
  19. พระกุมารตะ   20. พระชยัต    
  21. พระวสุพันธุ    22. พระมโนรหิตะ  
  23. พระหกเลน    24. พระอารยสิงหะ  
  25. พระวสิอสิตะ   26. พระปุณยมิตร   
  27. พระปรัชญาตาระ   28. พระโพธิธรรม8 
 จนมาถึงสมัยที่ 28 คือพระโพธิธรรม (ต๊ักม้อโจวซือ)  ได้นําคติน้ีมาสั่งสอนถ่ายทอดยัง
ประเทศจีน  
  3.2.3 การสืบทอดพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นในจีน 
 พระโพธิธรรมหรือตะโมภิกขุ หรือท่านต๊ักม้อ เป็นพระภิกษุชาวชมพูทวีป เกิดเมื่อราว พ.ศ.
1013 เป็นโอรสองค์ที่ 3 แห่งพระเจ้าแผ่นดินแคว้นธารราษฏร์ (แถบเมืองเชนไนในปัจจุบัน) มีนัยน์ตา
สีฟ้า ปราดเปรื่องต้ังแต่เยาว์วัย เป็นปราชญ์แห่งยุค เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ พวกพ่ีชายแย่งราช
สมบัติ จึงเกิดความเบ่ือหน่าย ได้ออกศึกษาพุทธธรรม กับพระปรัญาตาระเถระ ผู้เป็นพระสังฆปริ
นายกองค์ที่ 27 แห่งนิกายเซ็น พระอาจารย์ได้ยกลูกแก้วข้ึนให้ท่านดูเป็นปริศนา ท่านพลันเกิดความรู้
แจ้งฉับพลัน จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระอาจารย์ได้เรียกประชุมคณะสงฆ์ มอบบาตร จีวร สังฆาฏิ 
และถ่ายทอดธรรมทั้งหมดให้ท่านโพธิธรรม ท่านจึงเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่ 28  เมื่อพระโพธิธรรม
จาริกมายังประเทศจีน  เมื่อพระโพธิธรรมได้เดินทางมาถึงเมืองจีน ได้เข้าพบสนทนากับกษัตริย์เหลียง
อู่ต้ี แห่งราชวงศ์เหลียง พระโพธิธรรมถูกถามถึงบุญกิริยาหลายหลากประการ ว่าพระองค์สั่งสมมาเป็น
อันมากกว่าประการใด  

 ต้ังแต่ข้าพเจ้าครองราชย์มา ได้สร้างวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร และพระ
คัมภีร์มากมาย อีกทั้งจัดให้มีการบวช โปรยทาน ถวายภัตตาหารเจแด่
พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนทะนุบํารุงพระศาสนามากมาย ไม่ทราบว่าจะได้รับ
กุศลมากน้อยเพียงใด 

พระโพธิธรรมตอบว่า   ไม่ได้บุญอะไรเลย 

                                           
8ธ.ธีรทาส, ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : 2551), หน้า 32. 
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 พระจักรพรรดิ ก็ไม่เข้าใจว่าพระโพธิธรรมทําไมจึงตอบเช่นน้ัน  และพระโพธิธรรมก็มิได้ขยาย
ความใด ๆ ให้ลึกซึ้งกว่าน้ัน  แต่หากเรามีพ้ืนความรู้พระพุทธศาสนาอยู่บ้างก็คงไม่แปลกใจในคําตอบ
ของพระโพธิธรรม เพราะในทัศนะของเซ็น หรือปรัชญาสํานักมัธยามิก แม้แต่หลักคําสอนระดับ
ปรมัตถ์ของพระพุทธศาสนาก็สอนเร่ือง สูญญตา หรือ ความว่าง เอาไว้ไม่น้อย เมื่อสรรพสิ่งเป็น  
สูญญตา อย่าว่าแต่บุญกุศลจะไม่มีเลย แม้แต่ผู้ทําบุญกุศลเองก็ไม่มี หลักจากมีปัญหาการสื่อสารกับ
พระเจ้าเหลียงอู่ต้ี พระโพธิธรรมได้เดินทางต่อไปยังวัดเสี่ยวลิ้มย่ี  ภูเขาซงซัว  พํานักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแบบของท่านอยู่ ณ ที่น้ี วิธีของท่านคือการน่ังสงบเงียบหรือปลีกวิเวกอยู่เดียวดาย
ไม่นิยมปริปากสอนใคร  แต่การที่ท่านปฏิบัติเช่นน้ีมิได้หมายความว่าท่านไม่ได้สอน การน่ังสมาธิอย่าง
สงบน่ีเองคือการสอน วิธีการเช่นน้ีคือ ปัจจัตตลักษณ์ อันโดดเด่นของการสอนตามแบบเซ็นประการ
หน่ึง พระโพธิธรรมน่ังสมาธิผินหน้าเข้าผนังถ้ําถึง 9 ปี และได้มอบหมายธรรมให้แก่พระภิกษุ เสินกวง 
(ฮุ่ยค้อ) จนสําเร็จเป็นนิกายเซ็นแบบจีนข้ึน กล่าวได้ว่านอกจากท่านจะเป็นผู้นําพระพุทธศาสนาตาม
ปรัชญาเซ็นมายังประเทศจีนแล้ว ท่านยังนับเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่หน่ึง ของนิกายเซ็นฝ่ายจีน
ด้วย   
 จากน้ัน พระเสินกวง ได้มอบธรรมลักษณะให้แก่พระเซิงซั่น (เจ็งช้ัง) เป็นลําดับที่ 3  
 พระเซิงซั่นมอบให้พระเต้าซิ่น (เต้าสิ่ง) เป็นลําดับที่ 4  
 พระเต้าซิ่น มอบหมายต่อให้พระหงเหย่ิน (ฮ่งย้ิม) เป็นลําดับที่ 5  
 ต่อมานิกายเซ็นแห่งจีนแตกออกเป็น 2 สํานัก สํานักแรกถือว่าสืบทอดจากพระหงเหยิ่น
โดยตรง ผู้เป็นเจ้าอาวาสคือ เว่ยหลาง (ฮุ่ยเน่ง ฮุ่ยเหนิง) ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของจีน และแพร่หลายไป
ทั่วภาคใต้ พระเว่ยหลางจึงนับเป็น สังฆปรินายกองค์ที่ 6 ซึ่งเป็นผู้มีความสําคัญต่อนิกายเซ็น ในสาย
จีนดังกล่าวน้ีมีพระสังฆปรินายกเพียง 6 ลําดับเท่าน้ัน และลําดับที่ 6 ก็มีถึง 2 รูป  ที่เป็นเช่นน้ี 
เพราะว่าแม้พระหงเหยิ่น จะมอบหมายให้เว่ยหลางเป็นสังฆปรินายกลําดับที่ 6 อย่างเป็นทางการ แต่ 
เสิ่นซิ่ว (ชินเชา) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะศิษย์ของพระหงเหย่ิน เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเฉลียวฉลาด 
เรียนรู้มาก ก็ประกาศเป็นเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่ 6 เช่นกัน และพระเสิ่นซิ่วยังได้รับการยอมรับ
จากทางราชสํานักจีนให้การรับรองสนับสนุน เพราะพระเสิ่นซิ่วได้ถวายปัจจัยในการปราบกบฏให้แก่
ราชสํานัก   
 เหตุน้ี พระเสิ่นซิ่วจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในฐานะเป็นอาจารย์แห่งลัทธิรู้แจ้งอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป (Grandual Enlightenment) ต่อมากลายเป็นพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการในแบบฉบับของ
ประเทศจีน  
 ในขณะเดียวกัน ลัทธิฝ่ายใต้ซึ่งเจริญรุ่งเรืองแถบมณฑลกวางตุ้ง ถือตนว่าเป็น ลัทธิรู้แจ้งอย่าง
ฉับพลัน (Sudden Enlightenment) แต่ด้วยภาวะการเมืองจึงไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนมากนัก  
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 ในภายหลังจากพระเสิ่นซิ่ว และพระเว่ยหลางมรณภาพไปแล้ว พระเฉินฮุย ศิษย์ของพระเว่ย
หลางได้ย่ืนคัดค้าการแต่งต้ังสังฆปรินายกองค์ที่ 6 ต่อทางราชสํานัก  ผลการตัดสิน ราชสํานักจีนให้
พระเว่ยหลางเป็นสังฆปรินายกองค์ที่ 6 พระเสิ่นซิ่วเป็นสังฆปรินายกองค์ที่ 7 เหตุน้ีนิกายฝ่ายใต้จึงเริ่ม
ได้รับการยอมรับและเจริญรุ่งเรืองมาโดยมีรูปแบบเฉพาะตน  
 พระเว่ยหลางมิได้แต่งต้ังผู้สืบทอดตําแหน่งสังฆปรินายกไว้แต่อย่างใด แต่ท่านก็ได้มอบจีวร
แห่งพุทธเจ้า และบาตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตําแหน่งที่สืบทอดกันมาไว้กับลูกศิษย์ช่ือ ชิงเอว๋ียนเสียง
ซือ 青原行思  (ภิกษุฟังเป้ียน, ฟองปิน, เซอิเง็น เงียวชิ, Seigen Gyoshi) พร้อมกับสั่งให้เก็บจีวร
และสิ่งของเหล่าน้ันไว้ที่สถูปประตูวัดเป่าหลิง (โซเคอิ Sokei Temple) ซึ่งเป็นวัดที่พระเว่ยหลางสร้าง
ไว้ที่เฉาซี (ซูเคอิ Sukei) มณฑลกวางตุ้ง9    
 หลังจากน้ันพุทธศาสนานิกายเซ็นได้แตกออกเป็น 5 สาขาใหญ่ ได้แก่ 
 1. เว่ยหยาง (Wen-Yang) 
 2. หยุนเหมิน (Yun-Men) 
 3. ฟาเหยน (Fa-Yen) 
 4. เฉาต้ง (Ts'ao-Tung) 
 5. หลินฉี (Lin-Chi) 
  สาขาที่สําคัญและได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันน้ี มีเพียง 2 สาขา คือ เฉาต้ง และหลินฉี  
พุทธศาสนาทั้ง 2 สาขาน้ีเองที่ดินแดนญี่ปุ่นรับเข้ามาในสมัยคะมะกุระ ท่านเอะอิไซ (Eisai) เป็นผู้
ก่อต้ัง โดยนําแนวคิดจากสายหลินฉีมาเผยแพร่ เรียกว่านิกาย รินไซเซ็น (Rinzai Zen) สํานักน้ีเน้น
การรู้แจ้งอย่างฉับพลันโดยอาศัยปริศนาธรรมเพ่ือให้เกิดความสงสัยอย่างต่อเน่ืองในจิต จนกระทั่งถึง
ที่สุดก็จะบรรลุสู่ความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน กล่าวคือ การปฏิบัติธรรมกับผลที่ได้จากการปฏิบัติเป็นคน
ละส่วนกัน โดยอาศัยปริศนาธรรมเป็นวิธีนําไปสู่การบรรลุธรรม 
 ระยะต่อมาท่านโดเง็น (Dogen) ได้นําแนวคิดจากสายเฉาต้งมาเผยแพร่   เรียกว่านิกาย     
โซโตเซ็น (Soto Zen) สํานักน้ีเน้นปฏิบัติซาเซ็น (zazen) หรือการทําสมาธิเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนา
ความสงบและความมั่นคงแห่งจิต เพ่ือแสดงให้เห็นว่าความรู้แจ้งอยู่ในประสบการณ์แห่งสมาธิจิตอยู่
แล้ว คําสอนของสํานักโซโตเซ็นจะเน้นว่าการปฏิบัติธรรมกับผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเป็นหน่ึง
เดียวกัน   โดยที่การปฏิบัติธรรมมิใช่ วิธี สู่การบรรลุเป้าหมายบางอย่างภายนอก แต่ประสบการณ์ที่
แท้ในการปฏิบัติธรรมน้ันเอง คือ การบรรลุธรรม10   
 

                                           
9อมร ทองสุข, พระสูตรเว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต),  หน้า 90. 
10พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ชาล้นถ้วย, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 21. 
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 3.2.4 ลักษณะพื้นฐาน 5 ประการของพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น 
 1. ความจริงสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยคําพูด ความจริงสูงสุดของเซนเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถแสดงออกได้ด้วยคําพูดหรือตัวหนังสือ ดังคําพูดของเซนที่ว่า การส่งมอบพิเศษนอกคัมภีร์ ไม่
ต้องอาศัยคําพูดหรือตัวหนังสือ ซึ่งก็ตรงกับคําพูดในปรัชญาเต๋าที่ว่า เต๋าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกได้ด้วย
คําพูด เต๋าที่เรียกได้ด้วยคําพูดไม่ใช่เต๋าที่แท้จริง และ ผู้พูดไม่รู้ ผู้รู้ไม่พูด พุทธะอันสูงสุดน้ันคือ
ธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในชีวิตของเรานี้เอง เมื่อคําพูดและความคิดปรุงแต่งหยุดลง ธรรมชาติ
ดังเดิมก็พลันปรากฏ  
 ดังน้ัน เซนจึงมุ่งหวังในเร่ืองประสบการณ์ ความต่ืนของชีวิตมากกว่าคําพูด ประสบการณ์น้ี
เรียกว่า ความว่าง หรือ ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ หรือ ธรรมชาติด้ังเดิม เปรียบเสมือนการด่ืมนํ้า 
ร้อนหรือเย็นรู้ได้โดยไม่ต้องบอก  
 2. การฝึกฝนในทางธรรม เป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกได้ (ด้วยความพยายามที่เกิดจากการปรุงแต่ง) 
ในความคิดปรุงแต่งใด ๆ ก็ตาม จะมีความรู้สึกที่มีตัวตนประสมอยู่ด้วยเสมอ ทําให้เกิดการแบ่งแยก
ระหว่างสิ่งที่เป็นภายในกับสิ่งที่เป็นภายนอก และทําให้เกิดความยึดมั่นผูกพันกับวัตถุภายนอก ความ
พยายามที่เกิดจากการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า   การท่องพระสูตร     
การบูชาพระพุทธรูป การประกอบพิธีต่าง ๆ น้ัน โดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ตรงข้าม 
บุคคลควรปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ เฝ้าดูและขจัดกระแสแห่งความคิดปรุงแต่ง และจะต้องเข้าถึง
ธรรมชาติของความเป็นเอง การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นได้  
 3. ผลบ้ันปลายสุดท้าย ไม่มีอะไรที่ใหม่ ประสบการณ์ของความต่ืน ความรู้สึกตัวถึงเอกภาพ
อันแบ่งแยกมิได้ของสรรพสิ่งทั้งมวล การเห็นแจ้งธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะภายในของตน เหล่าน้ี
ไม่ได้หมายความว่า ได้อะไรมาใหม่ เพียงแต่เป็นการรู้แจ้งบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเองตลอดเวลา
เท่าน้ัน ปัญหามีเพียงว่าที่เราไม่ได้รู้สึกตัวถึงสิ่งน้ีเป็นเพราะอวิชชาของเราเอง ในภาวะของความต่ืน 
เมื่อตัวตนท่ีปรุงแต่งถูกขจัดออกไป ธรรมชาติในส่วนลึกลับอันแอบเร้นลับปรากฏตัวขึ้นแทนที่และ
ผู้กระทําจะกระทําสิ่งต่าง ๆ อย่างปราศจากตัวตนและอย่างเป็นกันเอง  
 4. ไม่มีอะไรมากในคําสอนทางพุทธศาสนา แท้จริงแล้วน้ัน สิ่งที่เรียกว่าความคิด ลัทธิ และ
คําพูด ไม่มีความหมายแต่อย่างใด สิ่งสําคัญที่สุดเพียงประการเดียวคือ ประสบการณ์ของความต่ืน
เท่าน้ัน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาวพุทธ และไม่มีแม้กระท่ังสิ่งที่เรียกว่าพุทธ
ศาสนา เพราะตราบใดที่ยังยึดติดในสิ่งเหล่าน้ีก็ยังไม่อาจรู้แจ้งความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายอยู่ตราบน้ัน  
 5. ในขณะที่กําลังหาบน้ํา  ผ่าฟืน   น่ันแหละ   เป็นขณะแห่งการสัมผัสกับชีวิตทางธรรม   
การตรัสรู้น้ันไม่จํากัดอยู่ในรูปแบบใด ในขณะแห่งการทํางาน ในชีวิตประจําวันก็อาจเป็นขณะแห่งการ
ตรัสรู้ได้ ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเป็นสิ่งสากล เราอาจพบมันได้ในทุกหนทุกแห่ง  
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ดังบทเพลงจีนบทหน่ึงท่ีว่า  
ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้น  
ทันทีที่พระอาทิตย์ตกดิน  
เราขุดบ่อน้ํา  
เราไถหว่านบนผืนดิน  
อํานาจอะไรของเทพเจ้า เราเร่ิมต้นทํางาน เราพักผ่อน  
และเราด่ืม  
และเรากิน  
จะมาเกี่ยวข้องกับเรา11 
 

3.3 ความเป็นมาของพระเถราจารย์เว่ยหลาง 
 พระเว่ยหลาง พระสังฆปริณายกองค์ที่ 6 ของพุทธศาสนานิกายเซ็น   เดิมช่ือฮุ่ยเน่ง        
(ฮุ่ยเหนิง Hui Neng) ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.1181 สมัยยุคราชวงค์ถัง เดิมเป็นชาวเมืองนํ่าเฮ้ียง แล้วต่อมา
ได้ไปอยู่ที่กวางตุ้ง บิดาได้ถึงแก่กรรมในขณะที่ท่านยังเล็กอยู่ และมารดาก็เลี้ยงท่านมาในสภาพที่
ยากจนทนทุกข์ ทั้งสองคนได้ย้ายจากกวางตุ้งไปอยู่กวางเจา ต้องทํางานในเรือกสวนไร่นา ช่วงเวลา
ว่างก็จะตัดไม้ ผ่าฟืนและหาบไปขายในตลาด พระเว่ยหลางอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่มีความเฉลียว
ฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณและมีความจําเป็นเลิศ 
 ในหนังสือ สูตรของเว่ยหลาง ที่แปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ มีข้อความที่พระเว่ยหลางเล่า
อัตชีวประวัติเอาไว้ว่า 
 บิดาของอาตมาเป็นชาวเมืองฟันยาง ถูกถอดจากตําแหน่งข้าราชการ ถูกเนรเทศไปอยู่อย่าง
ราษฎรสามัญที่ซุนเจาในมณฑลกวางตุ้ง อาตมาโชคร้ายโดยท่ีบิดาไปถึงแก่กรรมเสียแต่ในขณะที่
อาตมายังเล็กเหลือเกิน และละทิ้งมารดาไว้ในสภาพที่ยากจนทนทุกข์ เราสองคนจึงย้ายไปอยู่ทาง
กวางเจา และอยู่ที่น่ันด้วยความทุกข์ยากเรื่อยมา วันหน่ึง อาตมากําลังนําฟืนไปขายที่ตลาดเพราะ  
เจ้าจํานําคนหน่ึงเขาสั่งให้นําไปขายเขาถึงที่ร้าน ได้พบชายคนหน่ึงกําลังบริกรรมสูตรสูตรหน่ึงอยู่แถว
หน้าร้านน่ันเอง พอได้ยินข้อความแห่งสูตรเท่าน้ัน ใจของอาตมาก็ลุกโพลงสว่างไสวในพุทธธรรม 
อาตมาจึงถามช่ือคัมภีร์ที่เขากําลังสวดอยู่ ก็ได้ความจากชายคนน้ันเองว่า   สูตรน้ันช่ือ วัชรสูตร 
(วชฺรจฺเฉทิกสูตร หรือสูตรอันกล่าวด้วยเพชรสําหรับตัด) อาตมาจึงไล่เลียงต่อไปว่าเขามาจากไหน 
ทําไมจึงจําเพาะมาท่องบ่นแต่สูตรน้ี ชายคนน้ันตอบว่าเขามาจากวัดตุงซั่น ตําบลวองมุย เมืองคีเจา 

                                           
11วิธาน สุชีวคุปต์, อภิปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558). 
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เจ้าอาวาสในขณะน้ีมีนามว่า หวางยั่น (หงเหย่ิน ฮ่งย้ิม) เป็นพระสังฆปริณายก   (แห่งนิกายเซ็น) องค์
ที่ห้า12 
 เมื่อพระเว่ยหลางเกิดความลุกโพลงแห่งปัญญาขึ้น ได้ไต่ถามที่ไปกับอุบาสกผู้น้ัน ทราบว่าเป็น
สานุศิษย์ของพระสังฆปริณายกองค์ที่ 5 แห่งนิกายเซ็น และชายผู้น้ันยังมอบเงินอีก 10 ตําลึง แก่
พระเว่ยหลางเพ่ือนําไปให้มารดาไว้ใช้สอย และชายผู้น้ันยังได้แนะนําให้พระเว่ยหลางเดินทางไปศึกษา
ที่วองมุยด้วย เมื่อได้จัดแจงให้มีคนช่วยดูแลมารดาเสร็จแล้ว พระเว่ยหลางก็ออกเดินทางไปที่เมือง     
คีเจา ณ ตําบลวองมุย และได้เข้าไปนมัสการพระสังฆปริณายกองค์ที่ 5 พร้อมกับกราบเรียนท่านว่า 
กระผมเป็นคนเมืองซุนเจา แห่งมณฑลกวางตุ้ง เดินทางมาแสนไกล เพ่ือทําสักการะเคารพแด่คุณพ่อ 
และกระผมไม่ต้องการอะไร นอกจากธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอย่างเดียวเท่าน้ัน 
 ท่านเจ้าอาวาสตอบว่า เป็นชาวเมืองกวางตุ้ง หรือเป็นคนป่าคนเยิง แล้วเธอจะหวังเป็นพุทธะ
ได้อย่างไรกัน 
 พระเว่ยหลางกล่าวว่า แม้จะมีคนชาวเหนือและคนชาวใต้ก็จริง แต่ทิศเหนือหรือทิศใต้น้ัน หา
ได้ทําให้ความเป็นพุทธภาวะซึ่งมีอยู่ในคนน้ัน ๆ แตกต่างกันได้ไม่ คนป่าคนเยิงจะแตกต่างจากคุณพ่อ
ก็แต่ในร่างกายเท่าน้ัน แต่ไม่มีความผิดแปลกแตกต่างกันในส่วนธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะของเรา
ทั้งหลาย 
 เพราะเหตุน้ี ท่านพระสังฆปริณายกองค์ที่ 5 จึงรับพระเว่ยหลางไว้เป็นศิษย์และให้ไปทํางาน
โรงครัว มีการผ่าฟืนและตําข้าว เป็นต้น พระเว่ยหลางทํางานอยู่ในวัดประมาณ 8 เดือน จนกระทั่งวัน
หน่ึงท่านเจ้าอาวาสขอให้ศิษยานุศิษย์เขียนโศลกมาส่งท่าน เพ่ือวินิจฉัยว่าผู้ใดจะเข้าใจสภาพธรรมได้
อย่างถ่องแท้บ้าง หากโศลกของผู้ใดแสดงนัยว่าผู้เขียนเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว ผู้น้ันจะได้รับการสถาปนา
เป็นพระสังฆปริณายกองค์ต่อไป 
 ศิษย์ร่วมสํานักไม่มีใครกล้าพอที่จะเขียนโศลกธรรมได้ ยกเว้นสาวกรูปหน่ึงช่ือ ชินเชา 
(หัวหน้าศิษย์) ได้ผูกเป็นคํากวีกล่าวถึงอรรถธรรมที่ตัวเห็นแล้ว ไปเขียนไว้ที่ผนังช่องทางเดินของท่าน
เจ้าอาวาสว่า  
 กายของเราคือต้นโพธ์ิ  ใจของเราคือกระจกเงาอันใส 
 เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุก ๆ ช่ัวโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ 
 ครั้นเวลาเที่ยงคืน พระสังฆปริณายกได้ให้คนไปตามตัวชินเชามาที่หอ แล้วถามว่าเขาเป็นคน
เขียนโศลกน้ันใช่หรือไม่ ชินเชาได้ตอบว่า ใช่ขอรับ กระผมมิได้เห่อเหิมเพ่ือตําแหน่งสังฆปริณายก 
เพียงแต่หวังว่าคุณพ่อจะกรุณาบอกให้ทราบว่าโศลกน้ันแสดงว่ามีแววแห่งปัญญาอยู่ในน้ันบ้างสัก
เล็กน้อยหรือหาไม่" 

                                           
12พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 1. 
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 พระสังฆปริณายกได้ตอบว่า โศลกของเจ้าแสดงว่าเจ้ายังไม่ได้รู้แจ้งจิตเดิมแท้ เจ้ามาถึงประตู
แห่งการบรรลุธรรมแล้วเป็นนาน แต่เจ้ายังไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไป การแสวงหาความตรัสรู้อัน
สูงสุดด้วยความเข้าใจอย่างของเจ้าที่มีอยู่ในขณะนี้น้ันยากที่จะสําเร็จได้ 
 เจ้ากลับไปก่อนเสียดีกว่า ไปคิดมันอีกสักสองวัน แล้วเขียนโศลกบทใหม่มาให้ฉัน ถ้าโศลก
ของเจ้าแสดงว่าเจ้าเข้าพ้นประตูไปแล้ว ฉันจะมอบผ้ากาสาวพัสตร์ และธรรมะ (แห่งนิกายธยานะ) 
ให้แก่เจ้าสืบทอดไป 
 ผ่านไปสองวัน บังเอิญเด็กหนุ่มคนหน่ึงเดินผ่านบริเวณท่ีพระเว่ยหลางตําข้าวอยู่ เด็กคนน้ันได้
เดินท่องโศลกของท่านชินเชาที่จํามาจากฝาผนังอย่างดัง ๆ พระเว่ยหลางแม้ไม่รู้หนังสือ   เคยถูก   
พระสังฆปริณายกหยอกว่าเป็นคนป่าคนเยิง แต่กระน้ันเมื่อได้สดับโศลกนี้ของเพ่ือนร่วมสํานักท่านก็รู้
ได้ในทันทีว่า ผู้เขียนยังไม่ไปถึงไหนในวิถีแห่งการตรัสรู้จึงเกิดธรรมฉันทะอยากเขียนโศลกขึ้นมาบ้าง 
 เมื่อสบโอกาส ท่านจึงวานให้เสมียนคนหน่ึงได้ช่วยเขียนโศลกของท่านเองบ้าง โศลกของท่าน
กล่าวว่า 
 ไม่มีต้นโพธ์ิ  ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด 
 เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว ฝุ่นจะลงจับอะไร 
 เมื่อเสมียนเขียนโศลกน้ีลงที่ผนังแล้ว ทั้งพวกศิษย์และคนนอกทุกคนที่อยู่ที่น่ัน ต่างพากัน
ประหลาดใจอย่างย่ิง จิตใจเต็มต้ืนไปด้วยความช่ืนชม เขาพากันกล่าวแก่กันและกันว่า น่าประหลาด
เหลือเกิน! ไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่ควรตัดสินใครว่าเป็นอย่างไรด้วยการเอารูปภายนอกเป็นประมาณ 
มันเป็นไปได้อย่างไรกันหนอ ที่เราพากันใช้สอยโพธิสัตว์ผู้อวตาร ให้ทํางานหนักให้แก่เรามานานถึง
เพียงน้ี 
 พระสังฆปริณายกเห็นคนเหล่าน้ันพากันเต็มต้ืนไปด้วยความอัศจรรย์ใจ ท่านจึงเอารองเท้าลบ
โศลกของพระเว่ยหลางทิ้งเสีย เพ่ือไม่ให้พวกคนท่ีมักริษยาพากันทําร้ายพระเว่ยหลางได้ ซึ่งการ
กระทําน้ันของพระสังฆปริณายกทําให้คนเหล่าน้ันพอใจที่จะคิดว่าแม้ผู้ที่เขียนโศลกอันน้ี ก็ยังไม่ใช่เป็น
ผู้ที่เห็นแจ้งจิตเดิมแท้เหมือนกัน 
 ต่อมาพระสังฆปริณายกจึงเรียกพระเว่ยหลางไปพบกลางดึกคืนหน่ึง    และเทศนาจน  
พระเว่ยหลางหมดความสงสัยในพุทธธรรม แล้วท่านได้มอบตําแหน่งสังฆปริณายกองค์ที่หกให้ ดังคํา
ของท่านที่ระบุถึงเหตุการณ์ตอนน้ีไว้ว่า 
 เมื่อท่าน (หมายถึงพระสังฆปริณายกองค์ที่ห้า) อธิบายมาถึงข้อความท่ีว่า คนเราควรจะใช้จิต
ของตน ในวิถีทางที่มันจะเป็นอิสระได้จากเคร่ืองข้องทั้งหลาย ทันใดน้ัน อาตมาก็ได้บรรลุ การตรัสรู้
ธรรมโดยสมบูรณ์และได้เห็นแจ้งชัดว่า ที่แท้ทุก ๆ สิ่งในสากลโลกน้ีก็คือตัวจิตเดิมแท้น่ันเอง มิใช่อ่ืน
ไกล และ บัดน้ี ท่านเป็นสังฆปริณายกองค์ที่หก ท่านต้องคุ้มครองตัวของท่านให้ดี จงช่วยมนุษย์ให้
มากพอที่จะช่วยได้ จงทําการเผยแผ่คําสอนและสืบอายุคําสอนไว้อย่าให้ขาดตอนลงได้ 
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 จากน้ัน พระเว่ยหลางจึงทําหน้าที่เผยแผ่คําสอนน้ีต่อไป13 

 

3.4 ความเป็นมาของพระสูตรเว่ยหลาง 
 พระสูตรทางพระพุทธศาสนานิกายเซ็นน้ี โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ สูตร
ของพระเว่ยหลาง ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพ่ือแสวงหาหนทาง
แห่งความเป็นพุทธะ เพ่ือความหลุดพ้นจากเคร่ืองร้อยรัดทั้งปวง  
 เคยมีคนที่สวดมนต์ช้ีคําหลายคําที่ไม่เข้าใจในความหมาย แล้วถามไถ่เว่ยหลาง ท่านย้ิมแล้ว
ตอบว่า 
 ข้าพเจ้าไม่รู้หนังสือ ท่านถามมาเลยดีกว่า  
 คน ๆ น้ันรู้สึกแปลกใจแล้วพูดขึ้นว่า ท่านอ่านหนังสือไม่ออก ท่านจะเข้าใจความหมาย เข้าใจ
หลักธรรมได้อย่างไร  พระเว่ยหลางตอบว่า  
 หลักธรรมของพุทธะกับตัวหนังสือไม่เก่ียวกัน ตัวหนังสือเป็นเพียงเคร่ืองมือที่จะเรียนรู้ สิ่งที่
เข้าใจหลักธรรมคือจิต คือตัวรู้ ไม่ใช่ตัวหนังสือ  
 หลักธรรมคําสอนสําคัญของพระเว่ยหลาง ก็คือเรื่อง จิตเดิมแท้ (Essence of Soul) จิตเดิม
แท้ มีลักษณะอย่างไร ขอตอบด้วยคําอรรถาธิบายของท่านเอง 

จิตเดิมแท้ของเรา ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุ แก่นของการตรัสรู้น้ัน เป็นของบริสุทธ์ิตาม ธ ร ร ม ช า ติ
และต้องอาศัยจิตเดิมแท้น้ีเท่าน้ัน มนุษย์จึงจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้ โดยตรง ๆ จิตเดิมแท้ของเรา
เป็นของบริสุทธ์ิโดยเด็ดขาด และถ้าเราได้รู้จักใจของเราเองและรู้ชัดว่าตัวธรรมชาติของเราคืออะไร 
แล้วเราจะบรรลุถึงพุทธภาวะได้ทุกคน  
 วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าเสมอ ๆ เมื่อผู้ใดผู้หน่ึง ไม่มีจิตเลื่อนลอยไป จากจิต
เดิมแท้ของตนแล้ว ก็ควรจะเรียกเขาผู้น้ันว่า ผู้เป็นเน้ือนาบุญของโลก  
 แหม  ใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธ์ิอย่างแท้จริง    
 ใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้น้ันเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อํานาจความเป็นอยู่ หรือภายใต้
 ความดับสูญ อย่าง อิสระแท้จริง   
 ใครจะไปคิดว่า จิตเดิมแท้น้ันเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง  อย่างสมบูรณ์แท้
แล้ว   
 ใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้น้ันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเปลี่ยนแปลง อย่างนอกเหนือแท้จริง 
ใครจะไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมาน้ีไหลเทออกมาจากจิตเดิมแท้14 
                                           

13พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ชาล้นถ้วย, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 29. 
14เรื่องเดียวกัน, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 36. 
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 3.5 เนื้อหาโดยย่อพระสูตรเว่ยหลาง 
 การที่จะศึกษาวิจัยวรรณกรรมใด ผู้วิจัย จําต้องอ่านทบทวนวรรณกรรมน้ันให้ถ่องแท้เสียก่อน 
ในการวิจัยครั้งน้ีก็เช่นกัน ผู้วิจัย ได้อ่านทบทวนพระสูตรเว่ยหลางหลายสํานวนการแปล อาทิ ของ
ท่านพุทธทาส ได้แปลร่วมกับคุณประวิทย์ รัตนเรืองศรี ซึ่งเป็นที่ยอมรับและศึกษากันอย่างกว้างขวาง 
ด้วยท่านเองเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว  และยังมีสํานวนการแปลของคุณอมร ทองสุก ซึ่ง
แปลและเรียบเรียงให้อ่านได้เข้าใจง่ายย่ิงข้ึน  
 ในการน้ี ผู้วิจัย จึงได้สรุปย่อใจความของพระสูตรเว่ยหลางไว้ในงานวิจัยน้ีด้วย เพ่ือเป็นการ
ง่ายที่จะทําความเข้าใจและสามารถนําไปเป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัยได้ โดยใช้สํานวนการแปลของ
ท่านพุทธทาสเป็นหลัก และบางส่วนจากวรรณกรรมงานเขียนของท่าน ว.วชิรเมธี   

พระสูตรเว่ยหลาง แบ่งออกเป็น 10 หมวด และสรุปย่อได้ ดังน้ี  
 หมวดที่ 1 ว่าด้วยชีวประวัติ 

เน้ือหาของหมวดน้ี ผู้วิจัย ได้สรุปลงแล้วในงานวิจัยข้อ 3.3 ความเป็นมาของพระเถราจารย์
เว่ยหลาง 
 หมวดที่ 2 ว่าด้วยปรัชญา  
 หมวดน้ี พระเถราจารย์เว่ยหลาง ได้เทศนาอรรถาธิบาย ขยายความ ปรัชญาปารมิตาหฤทัย
สูตร  (ปอโหย่วปอหลัวมี่ตัวซินจิง 般若波羅蜜多心經) ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญ ได้รับความ
นิยมศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมากในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทุกนิกาย15 

คําว่า มหาปรัชญาปารมิตา แปลว่า ปัญญาอันย่ิงใหญ่ ที่ทําให้ลุถึงพระนิพพาน ผู้ที่พูดถึง
นิพพานแต่ปาก แต่ไม่ปฏิบัติ ไม่อาจถึงนิพพานได้ 

คําว่า มหา แปลว่าใหญ่หลวง เหมือนกับอวกาศ เพราะจักรวาลไม่มีขอบเขต จิตเดิมแท้จึง
เหมือนกับอวกาศ เพราะบรรจุของไว้ได้มาก 

คําว่ามิจฉาทิฐิ เป็นความเห็นของผู้ที่ว่าขาดสูญ แต่ไม่เหมือนกับการทําให้จิตว่างจากกิเลส 
คําว่าปารมิตา หมายถึงฝั่งพระนิพพาน คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ยึดถืออยู่ในขันธ์

อันเป็นที่ต้ังของดวงวิญญาณ ให้ตัดอุปทานออกไป จะเหมือนแดนนิพพาน 
ผู้ที่ท่องบ่นมหาปรัชญาปารมิตาด้วยลิ้น ทําให้เกิดความงมงาย แต่ถ้าปฏิบัติด้วยใจไม่หยุด

หย่อน แม้เพียงช่ัวขณะหน่ึงเทียบเท่าพุทธะ ได้บรรลุถึงพุทธภูมิ โดยละกิเลส 3 กอง ยึดอยู่ในศีล 
สมาธิ ปัญญา จะเห็นจิตเดิมแท้ ถึงเข้าใจ รู้ถึงจิตเดิมแท้ จิตจะว่าง ตัดกิเลสได้ตลอดไป แม้จะอยู่
ท่ามกลางสิ่งเย้ายวน 

                                           
15สุนันทา รุจนเวช (ศุภนิมิต), คัมภีร์ธรรมรัตนบัลลังก์สูตร เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเทิด

คุณธรรม), หน้า 236. 
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ถ้าตัดเอาการตรัสรู้ออก คนกับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ถ้าเข้าใจแล้วต้องต้ังปณิธาน จะอุทิศ
ตนเพ่ือทําตามคําสอนโดยไม่ย่อท้อ ไม่ถอยหลัง จักบรรลุถึงพระนิพพาน 

ปัญญาสําหรับการตรัสรู้คือโพธิ มีอยู่ในจิตเดิมแท้ จิตที่บริสุทธ์ิจะพบได้ในจิตที่ไม่บริสุทธ์ิ
ในทันทีดํารงจิตถูกต้อง จะพ้นจากกิเลส พ้นจากบาปกรรม พ้นจากการต้องทนใช้บาปในนรก 

หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อปุจฉา วิสัชนา 
วันหน่ึง ข้าหลวงไว่ ได้จัดถวายภัตตาหารแด่พระสังฆปรินายก ได้ขอร้องให้แสดงธรรม พอฉัน

เสร็จแล้ว ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ ทุกคนได้คํานับ 2 ครั้ง 2 ครา แล้วท่านข้าหลวงไว้ ได้กล่าวขึ้นว่า บทธรรม
ที่พระคุณเจ้าแสดงแล้ว รู้สึกว่าเป็นของลึกซึ้ง เกินกว่ากําลังความคิด และถ้อยคําที่กระผมจะบรรยาย
ได้ และกระผมยังมีปัญหาอยู่บางประการ ซึ่งหวังว่าพระคุณเจ้าคงจะกรุณาช้ีแจงให้กระจ่าง        
พระสังฆปรินายกได้ตอบว่า ถ้าท่านมีความสงสัยอย่างหน่ึงอย่างใดอยู่ ก็ขอให้ถามมา อาตมาจะได้
ช้ีแจง 

ถาม กระผมได้รับฟังมา เมื่อพระโพธิธรรมได้สนทนาคร้ังแรก กับพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์
เหลียง พระจักรพรรดิได้ถามถึงข้อที่ว่า พระองค์จะได้กุศลอะไรบ้าง (กุศล = สิ่งที่ใช้ตัดความช่ัวร้ายที่
ห่อหุ้มกมลสันดานให้หมดไป) ในการที่พระองค์ได้ก่อสร้างวิหาร การอนุญาตให้คนบวช (ในสมัยน้ัน
การพระราชอนุญาตเป็นของจําเป็นมาก) การโปรยทาน และการถวายภัตตาหารเจ แต่พระภิกษุสงฆ์
ในรัชกาลของพระองค์และท่านโพธิธรรมได้ถวายพระพรว่า การกระทําเช่นน้ัน ไม่เป็นทางนํามาซึ่ง
กุศลแต่อย่างใดเลย ในเรื่องน้ีกระผมไม่เข้าใจเลยว่า ทําไมท่านโพธิธรรม จึงถวายพระพรอย่างนั้น 
โปรดช้ีแจงด้วยเถิด 

ตอบ ท่านโพธิธรรมตอบถูกแล้ว การกระทําเช่นน้ัน ไม่เป็นทางนํามาซึ่งกุศลแต่อย่างใด อย่า
สงสัยเลย พระจักรพรรดิเข้าใจผิด เพราะไม่ได้ทราบถึงคําสอนอันถูกต้องตามแบบแผน การสร้างวิหาร 
การอนุญาตให้คนบวช การโปรยทาน การถวายภัตตาหารเจ เป็นการทําให้ใจปิติเท่าน้ัน ไม่ควรถือว่า
เป็นกุศล เพราะไม่สามารถตัดความช่ัวร้ายออกจากกมลสันดานโดยส้ินเชิง ไม่อาจช่วยให้บรรลุโพธิ 
(การตรัสรู้) โดยรวดเร็วได้ 

ทุกท่านเพียงแต่ประพฤติกุศล 10 ประการ (กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3) ก็สามารถ
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

หมวดที่ 4 ว่าด้วย สมาธิและ ปรัชญา 
สมาธิกับปัญญาเป็นของคู่กัน เหมือนตะเกียงกับแสงสว่าง ถ้าจะถามว่าอะไรมาก่อนกัน ย่อม

เป็นการยึดถือในสิ่งที่ผูกพัน ไม่อาจบรรลุได้ ผู้ที่มีสมาธิกับปัญญาได้ ต้องประพฤติดีพร้อมทั้งกาย 
วาจา และใจ 

การบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญได้ทุกอิริยาบถ ในขณะที่ยืน เดิน น่ัง และนอน ก็สามารถทําได้ ถ้ามี
ใจตรงทุกขณะจิต ก็เหมือนพระพุทธ 
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การน่ังสมาธิ ถ้าน่ังน่ิง ๆ ไม่เคลื่อนไหว เป็นทางที่ผิด อาจทําให้จิตฟ่ันเฟือนได้ แต่เป็นกรทํา
ให้รู้เท่าทันในจิต ว่าขณะน้ีกําลังทําอะไรอยู่ การรู้เท่าทันจิต หมายถึงไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ 
ไม่ถูกสิ่งเย้ายวนภายนอกดึงดูดไป เมื่อสัมผัสกับอารมณ์ 

ในจิตต้องไม่ยึดติดในอดีต ไม่คิดอนาคต มีแต่ปัจจุบัน การทําได้อย่างนี้ เป็นมูลรากอย่าง
สําคัญที่ทําให้ใจเป็นอิสระ ไม่อยู่ในอํานาจของกิเลส เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราบังคับใจไม่ให้คิดถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เป็นทางที่ผิด เพ่ือไม่ให้เป็นไปตามอํานาจของความวิตก ควรตัดของเป็นคู่ ๆ 
ออกไป เช่น โง่-ฉลาด ร้อน-เย็น นรก-สวรรค์ แต่ควรปักใจในภาวะที่นําไปสู่ความหลุดพ้น 

หมวดที่ 5 ว่าด้วย ธฺยานะ 
 การเจริญกัมมัฏฐานภาวนา ไม่ได้กําหนดลงที่จิต (จิตปัจจุบันตรงข้ามกับจิตเดิมแท้) ไม่ได้
กําหนดที่ความบริสุทธ์ิ ไม่ได้กําหนดที่ความหยุดน่ิงไม่เคลื่อนไหว จิตที่มืดมัว เป็นตัวมายา ทําให้เกิด
ความวิตกกังวลทําให้เศร้าหมอง ทําให้เกิดอวิชชา คือความไม่รู้ ถ้าตัดตัวน้ีได้ ไม่ให้มันอาศัย จะเกิด
ปัญญาแต่ถ้าเราไปอาศัยอวิชชา จะทําให้เราไม่หลุดพ้น ผู้ที่เห็นจิตเดิมแท้แล้ว แม้จะอยู่กับคนทุกชนิด 
ก็มองไม่เห็นความผิดของผู้อ่ืน คนที่มีจิตมืด อาจสงบแต่เฉพาะภายนอก แต่พอพูดก็จะติดชม 
กล่าวโทษผู้อ่ืนด้วยเร่ืองบุญ บาป ความสามารถ ความอ่อนแอ ความดี ความช่ัว (เฉออกนอกทาง
สัมมาปฏิบัติ) 

ธยานะ (ฌาน) และสมาธิ หมายถึงการหลุดพ้นจากอารมณ์ภายนอกทุกประการ สมาธิ
หมายถึงได้รับความสงบภายใน แต่ถ้าเก่ียวข้องกับอารมณ์ภายนอก จิตภายในและไม่สงบ เพราะสิ่ง
ภายนอกมาลากตัวเราเข้าไปเก่ียวข้อง ถ้าจิตของเราเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอก เมื่อ
น่ันได้ช่ือว่า ลุถึงฌานและสมาธิ จักบรรลุถึงพุทธภาวะ16 

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการสํานึกบาป 
ในทางพุทธศาสนา เริ่มต้นด้วยการชําระจิตติดต่อกัน ปฏิบัติการควบคุมจิต จนเห็นองค์

พระพุทธเจ้าในใจ ด้วยการสมาทานศีล การสํานึกบาป คือการละความผิดทางจิต ไม่เก่ียวกับการ
ทําบุญ ไม่เก่ียวกับบุคคล ไม่มีพิธีใด ๆ ทั้งสิ้น 

การปฏิบัติทางจิต 
ศีล ทําให้จิตไม่เกิดความช่ัว ความทุจริต ความริษยา ความตระหน่ี ความโกรธ การใช้กําลัง

บังคับข่มขู่ การจองเวร 
สมาธิ จิตที่ไม่หว่ันไหวในทุกเหตุการณ์ ที่มาแวดล้อมตัวเราไม่ว่าดีหรือร้าย 
ปัญญา สามารถตัดกิเลสได้ ไม่ยึดในความดี ความช่ัว เคารพผู้ที่สูงกว่า (ด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ 

ชาติวุฒิ) อ่อนน้อมต่อผู้ที่ด้อยกว่า เช่น คนจน คนหมดวาสนา 

                                           
16

 อมร ทองสุข, พระสูตรเว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต). 
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วิมุต ความหลุดพ้น ไม่เกาะอยู่กับสิ่งใด รวมท้ังความดี ความช่ัว 
วิมุตติญาณ ขณะที่จิตถึงความหลุดพ้น ให้ปฏิบัติต่อไปจนสามารถเป็นเพ่ือนกับสัตว์ทั้งหลาย

ได้ ไม่มีตัวตนของเรา 
การขอสํานึกบาป ไม่เกี่ยวกับรูปธรรม เป็นการไถ่ถอนบาปทั้งในอดีต และอนาคตเพ่ือชําระ

มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม ขอให้เราอย่าตกอยู่ในอวิชชา ให้มีสติอย่าทําผิด อย่าเย่อหย่ิง อวดดี 
ริษยา เคียดแค้น สํานึกบาปแล้วขอให้บาปหมดไป แล้วอย่ากลับมาอีก แล้วต้ังปณิธาน 

1. ขอปฏิญาณที่จะปล่อยสัตว์ที่มีวิญญาณได้แก่ใจที่หลงผิด มีมายา ใจช่ัวร้ายและอ่ืน ๆ 
 2. ขอปฏิญาณเลิกกิเลสที่มีปริมาณสุดที่จะนับได้จากใจของเรา ให้หลุดพ้นจากความโง่เขลา 

หลงผิด หลงในมิจฉาทิฐิให้หมดไป เหลือแต่สัมมาทิฐิและปัญญา 
ผู้ใดทําแต่กรรมดีอย่างจิตเดิมอยู่เป็นนิตย์จัดอยู่ในระดับพุทธบุคคล 
หมวดที่ 7 ว่าด้วยคําสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัย และสิ่งแวดล้อม 
ภิกษุฟัดห่อย ชาวบ้านฮุกกวงแห่งชิวเจา ได้มาสนทนากับท่านเว่ยหลางครั้งแรกได้ถามถึง

กระทู้ที่ว่า ใจคือสิ่งใด พุทธะคือสิ่งน้ัน ท่านเว่ยหลางได้กล่าวตอบว่า 
การไม่ปล่อยให้ความคิดที่ผ่านไปแล้วเกิดข้ึนมาอีกคือใจ การทําให้ความคิดใหม่ถูกทําลายไป

คือพุทธะ ใจเป็นอิสระจากรูปธรรมทั้งปวง (รู้เท่าความลวงตา) คือพุทธ 
ปรัชญา คือสิ่งที่ใจเป็น สมาธิคือสิ่งที่พุทธเป็น 
ในการบําเพ็ญ ต้องให้ปัญญาและสมาธิลงกัน แล้วความคิดจะบริสุทธ์ิ 
จะเข้าใจได้ ก็ต้องปฏิบัติจนชํานาญ 
ที่ว่าสมาธิต้ังมั่น ที่จริงไม่ใช่สมาธิ ที่ถูกต้อง คือให้บําเพ็ญปัญญา คู่กันกับสมาธิ โดยไม่แยกกัน 
ภิกษุฟัดตัด (ฮวบต๊ัก) ได้บรรพชามาแต่อายุ 7 ขวบ ชอบสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็น

ประจํา ได้กราบท่านเว่ยหลางโดยไม่ให้ศีรษะจรดพ้ืน 
ท่านเว่ยหลางว่า การทําความเคารพโดยไม่จริงใจ อย่าทําดีกว่า 
ภิกษุฮวบต๊ัก ศึกษาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรอยู่ สาธยายได้สามพันคร้ังแล้ว ท่านเว่ยหลางว่า 

แม้จะสวดต้ังหมื่นคร้ัง ถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่เกิดผล แต่ถ้าเข้าใจในพระสูตร ก็เหมือนเดินทางเดียวกัน 
เพราะอํานาจมากเลยหย่ิง และไม่รู้ด้วยว่ากราบโดยไม่ต้ังใจเป็นความผิด 
ระเบียบวินัย มีไว้เพ่ือปราบความทะลึ่ง 
การยึดมั่นในตัวตนเป็นทางเกิดแห่งบาปทําให้หย่ิง 
ถ้าไม่ยึดถือธรรมที่ตนบรรลุเป็นกุศลย่ิงใหญ่ 
ให้ท่องพระสูตร แปลให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตาม 
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ภิกษุชิท็อง อ่านลังกาวตาลสูตรเกือบพันครั้งแต่ไม่ทราบความหมายของตรีกาย (กายแก่น,
กายแสดงออก,และกายอันบริสุทธ์ิ) แต่ถ้าเห็นว่ากายทั้งสามไม่มีตัวตนเพราะเกิดจากจิตเดิมมองผิดไป 
ก็จะลุถึงโพธิยานสี่ชนิด ไม่ได้อยู่ที่ธรรม แต่อยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติได้แก่ 

1. การดู การฟัง การท่องพระสูตร เป็นยานขนาดเล็ก 
2. การรู้ธรรม และการเข้าถึงความหมายเป็นยานขนาดกลาง 
3. การนําธรรมไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นยานขนาดใหญ่ 
4. การเข้าใจธรรมอย่างปรุโปร่ง ได้ด่ืมรสพระธรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นอิสระจากกิเลสท้ังปวง 

เป็นยานอันสูงสุด 
หมวดที่ 8 สํานักฉับพลัน และ สาํนักเชื่องช้า 
สํานักท่านเว่ยหลางเป็นสํานักฉับพลัน สํานักท่านชินเชาเป็นสํานักเช่ืองช้า 
ท่านชินเชาสอน ศีล ให้เว้นจากการทําช่ัวทั้งปวง 
      สมาธิ การชําระจิตให้บริสุทธ์ิ 
     ปัญญา การปฏิบัติความดี 
ท่านเว่ยหลางว่า ถ้าสอนให้ปฏิบัติตามหลักธรรม ถือว่าสอนผิด ให้ใช้วิธีปล่อยตัวออกจากการ

เป็นทาสของตัวเอง ให้เรียนรู้ได้ด้วยปัญญา 
1. การทําจิตให้เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวง คือศีลแห่งจิต 
2. การทําจิตให้เป็นอิสระจากความกระวนกระวาย คือ สมาธิแห่งจิต 
3. สิ่งที่ไม่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง คือวัชระ (ภาวะท่ีแท้แห่งจิต) 
4. การมา การไป เป็นสมาธิในขั้นต่าง ๆ  
5. การเป็นตัวตน เป็นภาพลวงของขันธ์ห้า และไม่เกี่ยวข้องกับความจริง การยึดมั่นว่ามี ตถ

ตา (ความหายสูญ) เป็นธรรมที่ไม่บริสุทธ์ิ 
ถ้าจิตไม่มีมลทิน ไม่มีความโลภ ไม่กระวนกระวาย ต้องตรวจจิตด้วยปัญญาทุกขณะ 

(วิปัสสนา) อย่าว่าง 
ไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งปวง ไม่ยึดติดกับวัตถุที่ปรากฏ จะเป็นอิสระเสรี จะวางหลักเกณฑ์ลงไป

ทําไม เมื่อเราบรรลุวัตถุประสงค์ 
จะเหลียวซ้ายแลขวา ถ้ามองเห็นภาวะแห่งจิต รู้ถึงหลักการปฏิบัติธรรม ต้องทําไปพร้อมกัน 

เพราะธรรมทั้งหลายมีลักษณะเป็นนิพพานอยู่แล้ว จะกําหนดขีดขั้นได้อย่างไร 
หมวดที่ 9 พระบรมราชูปถัมภ์ 
พระมหาจักรพรรดิจุงจุงกับพระพันปีหลวงเช็คทินประกาศพระราชโองการในปีที่ 1 ของ

รัชกาลเพ่ืออัญเชิญท่านเว่ยหลางเข้าวัง แต่ท่านปฏิเสธว่า มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ไม่อาจสนองความ
ประสงค์ของฮ่องเต้ได้ ขออยู่ในป่า 
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ท่านขันทีชิดกัน ขอฟังคําสอน เพ่ือนํากลับไปถวายฮ่องเต้ 
ท่านเว่ยหลางสอนว่า หลักธรรมต้องรู้ด้วยจิตไม่ได้มาจากการน่ังสมาธิเพราะสมาธิของ

พระพุทธเจ้าไม่ได้มาจากแห่งใด หรือไปแห่งใด ไม่มีการเกิด การดับ ธรรมย่อมสงบและว่างเปล่า จึงไม่
ควรทรมานตนเองด้วยการน่ังสมาธิ 

ธรรมไม่ได้หมายถึงแสงสว่างหรือความมืด แต่แสงสว่างและความมืด คือความนึกคิดที่เปลี่ยน
กันได้ ถ้าพูดว่า แสงสว่างก่อให้เกิดความสว่างต่อไปโดยไม่จบสิ้นน้ันผิด เพราะมีความจบสิ้น ในวิมล
กีรตินิเทศสูตร ว่า หลักธรรมน้ันไม่มีข้ออุปมา ไม่มีสิ่งใดทัดเทียมกันได้ 

สามัญชนมีความเห็นว่า ปัญญา และอวิชชา เป็นของสองอย่าง แต่ผู้ฉลาดที่รู้ทันจิต เห็นว่า
เป็นอย่างเดียวกัน 

ในระหว่างของสองสิ่ง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่ และไม่มีอยู่ แต่มีสภาพถาวรอย่างนั้น
ตลอดไป ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งน้ันแหละคือหลักธรรม 

แต่ถ้าถามว่า สิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่ และไม่มีอยู่ คืออย่างไร 
คําว่าไม่มีอยู่ หมายถึง สิ้นสุดของคําว่ามีอยู่ 
คําว่ามีอยู่ ใช้เปรียบเทียบกับคําว่าไม่มีอยู่ 
คําว่าไม่มีอยู่ ไม่ได้หมายถึงการทําลายล้าง และสิ่งที่เห็นว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่มีอยู่อย่างแท้จริง แต่

หมายเหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ทําลายไป 
หมวดที่ 10 คําสอนคร้ังสุดท้าย 
ครั้งแรกจงกล่าวถึงธรรมสามประเภท ต่อไปก็กล่าวถึงสิ่งที่เป็นคู่ประเภทตรงกันข้าม 36 คู่ 

อันเป็นอาการไหวตัวของภาวะที่แท้แห่งจิต จากน้ันก็สอนวิธีหลีกเลี่ยงความสุดโต่งทั้งสองข้าง ในการ
เข้ามาหรือการออกไป การสอนทุกคราวอย่าเบนออกไปภาวะท่ีแท้แห่งจิตเมื่อใครถามปัญหาท่านจง
ตอบเขาไปในลักษณะตรงกันข้าม เพ่ือให้เกิดเป็นคําคู่ประเภทตรงกันข้าม เช่นการมาและการไป ก็
เป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกัน เมื่อเพิกถอนคําอ้างอิงต่อกันและกันของคําคู่น้ีโดยสิ้นเชิงแล้ว ก็จะเหลือ
เป็นความหมายเฉียบขาด คือไม่ใช่การมาและการไป 

ธรรมสามประเภทน้ันคือ 
ขันธ์ (กองหรือหมวดหมู่) 
อายตนะ (ที่ประชุมกันหรือที่พบกัน) 
ธาตุ (ตัวประกอบของวิญญาณ) 

ขันธ์ห้า ได้แก่ 
รูป (สสารหรือวัตถุ) 
เวทนา (การรับอารมณ์หรือการเสวยอารมณ์) 
สัญญา (ความจําได้หรือความสําเหนียกรู้ในอารมณ์) 
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สังขาร (ความเจตนาของจิต) 
วิญญาณ (ความรู้ในอารมณ์) 

อายตนะสิบสองได้แก่  
อายตนะภายนอก (วัตถุแห่งอารมณ์) หกประการ คือ 
วัตถุทางรูป  (รูปายตนะ) 
วัตถุทางเสียง (สัททายตนะ) 
วัตถุทางกลิ่น (คันธายตนะ) 
วัตถุทางรส (รสายตนะ) 
วัตถุทางสัมผัส (โผฎฐัพพายตนะ) 
วัตถุทางความคิด (ธัมมายตนะ) 

อายตนะภายใน (อวัยวะรับอารมณ์) หกประการ คือ 
อวัยวะทางตา  (จักขวายตนะ) 
อวัยวะทางหู (โสตายตนะ) 
อวัยวะทางจมูก (ฆานายตนะ) 
อวัยวะทางลิ้น (ชิวหายตนะ) 
อวัยวะทางกาย (กายายตนะ) 
อวัยวะทางใจ (มนายตนะ) 

ธาตุสิบแปดได้แก่ 
วัตถุแห่งอารมณ์หก อวัยวะรับอารมณ์หก และวิญญาณซึ่งรู้ในอารมณ์หก 
เน่ืองจากภาวะที่แท้แห่งจิต เป็นสิ่งก่อกําเนิดธรรมทั้งหลาย จึงเรียกว่าวิญญาณคลัง 

(อายตนะ) ในทันทีที่เร่ิมแห่งวิถีความคิดนึก หรือวิถีแห่งการหาเหตุผล ภาวะที่แท้แห่งจิตก็กลายเป็น
รูป เป็นวิญาณประเภทต่าง ๆ เมื่อวิญญาณซึ่งรับรู้ในอารมณ์ทั้งหกเกิดข้ึน ก็จะสําเหนียกรู้ในวัตถุ
อารมณ์ทั้งหก จากทวารท้ังหก ดังน้ัน กิจของธาตุสิบแปด จึงเน่ืองมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้
แห่งจิต ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติกิจในทางช่ัว หรือปฏิบัติกิจในทางดี ก็แล้วแต่ภาวะที่แท้แห่งจิต จะอยู่
ในอารมณ์เช่นใด อารมณ์ช่ัวหรืออารมณ์ดี กิจอันช่ัวก็เป็นลักษณะของสามัญชน กิจอันดีก็เป็นลักษณะ
ของพุทธะ เพราะว่ามีความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้าม ฝังติดเป็นนิสัยอยู่ในภาวะที่แท้แห่งจิต 

สิ่งที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามสามสิบหกประการ ได้แก่ 
วัตถุภายนอกห้าประการ คือ ฟ้าและดิน อาทิตย์และจันทร์ แสงสว่างและความมืด ธาตุบวก

และธาตุลบ ไฟฟ้าและนํ้า 
ธรรมลักษณะสิบสองประการ คือ คําพูดและธรรม การรับและการปฏิเสธ สาระและไม่เป็น

สาระ รูปและปราศจากรูป ความแปดเป้ือนและความไม่แปดเป้ือน ความมีอยู่และความว่างเปล่า 
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ความเคลื่อนไหวและความสงบน่ิง ความบริสุทธ์ิและมลทิน สามัญชนและปราชญ์ พระสงฆ์และ
ฆราวาส คนแก่และคนหนุ่ม ความใหญ่และความเล็ก 

กิจของภาวะที่แท้แห่งจิตสิบเก้าคู่ คือ ยาวและสั้น ดีและช่ัว อวิชชาและปัญญา โง่และฉลาด 
กระวนกระวายและสงบน่ิง กรุณาและช่ัวช้า ศีลและไม่มีศีล ตรงและคด เต็มและว่าง ชันและระดับ
กิเลสและโพธิ ถาวรและไม่ถาวร เมตตาและโหดร้าย สุขและโกรธ อ่อนโยนและหยาบช้า ไปข้างหน้า
และถอยหลัง มีอยู่และไม่มีอยู่ ธรรมกายและกายเน้ือ สัมโภคกายและนิรมานกาย 

ผู้ที่รู้จักวิธีใช้ทั้ง 36 คู่เหล่าน้ี ย่อมตระหนักชัดถึงหลักการที่แผ่ซ่านไปในทุกสิ่ง ซึ่งกล่าวไว้
ทั่วไปในพระสูตรทั้งหลาย ไม่ว่าเขาจะเข้ามาหรือออกไป เขาย่อมสามารถหลีกเลี่ยงความสุดโต่งทั้ง
สองข้างน้ีได้ 

แล้วพระสังฆปรินายกก็กล่าวโศลกต่อไปว่า 
ด้วยความเยือกเย็นและไม่กระวนกระวาย บุคคลช้ันเลิศไม่ต้องปฏิบัติความดี 
ด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นตัวของตัวเอง ท่านไม่ต้องกระทําบาป 
ด้วยความสงบและสงัด ท่านเพิกเฉยการดูและการฟัง ด้วยความเสมอภาคและเที่ยงตรง จิต

ของท่านไม่ได้พํานัก ณ ที่ใด 
เมื่อจบโศลกแล้ว พระสังฆปรินายกก็สงบนิ่ง จนกระทั่งยามสามของคืนน้ัน ทันใดนั้น ท่าน

กล่าวแก่สานุศิษย์อย่างสั้น ๆ ว่า ฉันจะไปเด๋ียวน้ี แล้วท่านก็เข้าปรินิพพานไปในขณะนั้น กลิ่นหอมอัน
ประหลาดคลุ้งไปทั่วห้อง รุ้งจากแสงจันทร์พุ่งขึ้นประดุจเช่ือมฟ้ากับดิน พรรณไม้ในป่ากลายเป็นสีขาว 
นกและสัตว์จตุบาทส่งเสียระงม 

ครั้นถึงเดือนสิบเอ็ด ในปีเดียวกันน้ัน ปัญหาว่า จะเก็บพระสรีระร่างของพระสังฆปรินายกไว้
ที่ไหนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างข้าราชการแห่งเมืองกวางเจา ชิวเจา และชุนเจา ต่างฝ่ายต่าง
ต้องการให้เก็บไว้ในเมืองของตน แม้สานุศิษย์ของพระสังฆปรินายกรวมทั้งภิกษุและฆราวาสอ่ืน ๆ ก็
ร่วมเข้าไปโต้แย้งในการนี้ด้วย เมื่อไม่อาจปรองดองกันได้ จึงพร้อมใจกันจุดเคร่ืองหอม และอธิษฐาน
ขอให้พระสังฆปรินายกบอกทิศทาง โดยการถือเอาการลอยของควันเป็นเกณฑ์ ควันน้ันลอยไปทาง   
โชกาย ฉะน้ัน ในวันข้ึนสิบสามค่ํา เดือนสิบเอ็ด จึงได้อัญเชิญพระสรีระร่างพร้อมด้วยบาตรและจีวร
ของท่านไปยังโซกาย 

ในวันรุ่งข้ึน วันแรมสิบค่ํา เดือนเจ็ด มีการอัญเชิญพระศพของท่านออกจากสถูป ท่านฟองปิน
สานุศิษย์องค์หนึ่งของพระสังฆปรินายก ได้หุ้มร่างของท่านไว้ด้วยดินหอม เมื่อระลึกถึงคําทํานายของ
ท่านว่า จะมีคนมานําพระเศียรของท่านไป บรรดาสานุศิษย์จึงพร้อมใจกันเอา แผ่นเหล็กมาหุ้มคอของ
ท่านไว้ และพันร่างกายของท่านด้วยผ้าอาบนํ้ายา ก่อนจะอัญเชิญเข้าไว้ในสถูปตามเดิม ทันใดนั้นเกิด
เป็นแสงสว่างสีขาวพวยพุ่งขึ้นจากสถูปสู่ท้องฟ้า เป็นเวลาสามวันจึงหายไป บรรดาข้าราชการแห่ง
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เมืองชิวเจา จึงได้กราบทูลรายงานต่อพระมหาจักรพรรดิ พระมหาจักรพรรดิ มีพระบรมราชโองการ 
ให้สร้างแผ่นจารึกบันทึกชีวประวัติของท่านพระสังฆปรินายก 

พระสังฆปรินายกได้รับมอบจีวรและบาตรเมื่ออายุได้ 24 ปี ได้อุปสมบทเมื่ออายุ 39 ปี และ
เข้าปรินิพพานเมื่ออายุ 78 ปี ท่านได้เทศนาธรรม เพ่ือประโยชน์แก่มวลสัตว์เป็นเวลา 37 ปี สานุศิษย์
ของท่าน 43 องค์ ได้รับมอบธรรมและได้เป็นผู้สืบทอดจากท่านด้วยกรรมวาจา ส่วนผู้ที่เห็นแจ้งใน
ธรรม และฆราวาสวิสัยน้ันมากมายเหลือคณานับ   จีวรและบาตรอันเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็น      
สังฆปรินายก ซึ่งพระโพธิธรรม ได้มอบตกทอดมาตลอดจนจีวรโมลาและบาตรผลึก ซึ่งพระมหา
จักรพรรดิจุงจุง ได้มาถวายภายสลักของพระสังฆปรินายกโดยท่านฟองบินและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ น้ัน 
อยู่ในความพิทักษ์รักษาของผู้เฝ้าสถูป เป็นสิ่งที่จะต้องรักษาไว้ในวัดโปลัมช่ัวกาลนาน เพ่ือเป็นสวัสดิ
มงคลแก่วัด พระสูตรที่ท่านได้เทศนา ก็นํามาพิมพ์และแจกจ่ายทั่วกัน เพ่ือให้ประชาชนทราบถึง
หลักการและจุดประสงค์ของสํานักธรรม งานต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้จัดทําไป ก็เพ่ือความรุ่งเรืองสถาพรของ
พระรัตนตรัย และเพ่ือความสวัสดิมงคลทั่วไปแก่มวลสัตว์17 

 

3.6 เซ็นในญี่ปุ่นกับฌานในจีน 

 ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 3.2.1  ว่านิกายเซ็นน้ี มีพัฒนาการการเผยแพร่อย่างใหญ่หลวง เดิมที
น้ันก็เป็นนิกายฌาน หรือธยานะตามภาษาสันสกฤต ต่อมา พระเถราจารย์เว่ยหลางได้ก่อต้ังสํานักของ
ตัวเอง นิกายฌานด้ังเดิมของจีนจึงแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ ฝ่ายเหนือถือคติที่ว่า
การบรรลุธรรมน้ันเป็นไปโดยลําดับข้ันตอน ส่วนฝ่ายใต้ของท่านเว่ยหลางถือคติที่ว่า การบรรลุธรรม
น้ันสามารถรู้แจ้งได้โดยฉับพลัน  แต่ทั้งสองฝ่ายก็มีพ้ืนฐานมาจากจุดเดียวกันก็คือนิกายฌานแต่ด้ังเดิม
ที่ถูกนําเข้าสู่ประเทศจีนโดยพระโพธิธรรมหรือต๊ักม้อน่ันเอง18 
 ในรูปแบบของนิกายฌานใหม่ หรือ นิกายเซ็นใหม่ ถือได้ว่ากําเนิดขึ้นมาในยุคของพระเถรา
จารย์เว่ยหลางน้ีเอง แม้ว่าทางเหนือของประเทศยังมีสํานักของท่านเสิ่นซิ่ว แต่ด้วยรูปแบบวัตรปฏิบัติ
ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบของสังคมจีนในยุคสมัยน้ันได้ สํานักทางเหนือจึงค่อย ๆ 
หมดความสําคัญ จนต่อมาก็สลายไปในช่วงสงครามในท่ีสุด นิกายฌานใหม่หรือนิกายเซนใหม่ จึง
หมายความถึงสํานักทางใต้ซึ่งคือลูกศิษย์ของพระเถราจารย์เว่ยหลาง 

ที่เรียกว่า ใหม่ เพราะสอนในเร่ืองการตรัสรู้โดยฉับพลัน ไม่เน้นความผูกพันในลําดับขั้นของ
พระอริยบุคคลอย่างพุทธปรัชญาเถรวาท ไม่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติบารมี 6  อันเป็นรูปแบบของ

                                           
17พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530). 
18ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, มหายานในจีน, (กรุงเทพมหานคร : ศ่องสยาม, 2555), หน้า 163. 
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พระโพธิสัตว์ตามมหายาน เน้นการสอนที่มุ่งเข้าสู่สุญญตาโดยตรง ดังปรากฏในร่องรอยงานประพันธ์
ของเหลียงสู่ (ค.ศ.753-759) ว่า  

  ทุกวันน้ีมีน้อยคนที่จะรู้จักพระสัทธรรม ผู้ที่นับถือนิกายฌานได้
ก้าวไปไกลถึงกับสอนให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าและพระธรรม ไม่ให้ความสําคัญ
กับความดีและความช่ัว เมื่อสอนเช่นน้ีกับสามัญชนทั่วไป ก็มีคนสนใจมาก 
ดุจแมลงหว่ีที่โผบินเข้ากองไฟ วิธีสอนเช่นน้ีเป็นอันตรายต่อพระศาสนา19 

  
น่ีคือมุมมองของบุคคลภายนอกที่วิพากษ์วิจารณ์นิกายฌาน หรือนิกายเซ็นใหม่ เช่นเดียวกัน

กับคําถามน้ี หากมาถามทางฝ่ายเซ็นบ้าง ว่าการที่ไม่นับถือบุคคล ไม่นับถือตํารา ไม่นับถือพระพุทธ
ปฏิมากร แล้วยังจะถือว่าฌานนี้เป็นนิกายในพระพุทธศาสนาหรือไม่ อาจารย์ฝ่ายฌานจะตอบเป็น
เสียงเดียวกันว่า ได้ เพราะหลักธรรมที่เป็นแก่นของศาสนาพุทธน้ันคือการตรัสรู้สัจธรรม ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงเฉพาะตัว หรือเป็นปัจจัตตัง ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของศาสนา น้ัน
จัดเป็นเรื่องภายนอกทั้งสิ้น ล้วนเป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้ถึงการตรัสรู้  และเมื่อการตรัสรู้น้ันเป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติและได้มาเฉพาะตนด้วยการตรวจสอบเข้าไปในจิตเดิมแท้โดยตรงเช่นน้ี จึงไม่จําเป็นต้องไป
ข้องใจในส่วนประกอบของศาสนาซึ่งเป็นเร่ืองภายนอกเลย ทัศนคติเช่นน้ีฝ่ายเซ็นถือว่าตนเองเป็น
พุทธที่แท้จริง เพราะมุ่งเข้าสู่ปรมัตถธรรมน่ันเอง พระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่อง สุญญตา ต้ังแต่ในสมัยที่ไม่มี
ศัพท์บัญญัติคําว่าเถรวาทหรือมหายาน ดังน้ันพุทธแท้จริงไม่ใช่เถรวาทหรือมหายาน เป็นเพียงวิธีที่ทํา
ให้คนเข้าถึงสุญญตาหรือความว่างตามแบบของพระพุทธองค์20 

พระพุทธศาสนาอย่างเซ็นน้ี จัดเป็นพุทธศาสนาประเภทท่ีมีวิวัฒนาการใหม่   (Developed 
Buddhism) ในถิ่นที่แพร่หลายไปถึง โดยปกติจะจัดอยู่ในฝ่ายมหายาน หลังจากที่พระเถราจารย์เว่ย
หลางมรณภาพ นิกายเซนใหม่ได้ขยายออกอีก 5 สาขา คอื 

1. เว่ยหยาง (wen yang) 
2. หยุนหมิน (yun men) 
3. ฟาเหยน (fa yen) 
4. เฉาต้ง (tsao tung) 
5. หลินฉี (lin chi) 

                                           
19เรื่องเดียวกัน, หน้า 145. 
20พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), คําสอนฮวงโป, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), หน้า 7. 
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สาขาที่สําคัญและได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันน้ีมีเพียง 2 สาขา คือ เฉาต้ง และ หลนิฉี 
ซึ่งต่อมาได้ไปเจริญเติบโตและแพร่หลายอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น จนทาํให้สังคมญี่ปุ่นมีวัฒนธรรม
เฉพาะตัวที่อุดมไปด้วยปรัชญาเซ็นอยู่ในแทบทุกรูปแบบการใช้ชีวิต 

สํานักหลินฉใีนญี่ปุ่น ก่อต้ังโดย เอะอิไซ (eisai) เรียกว่านิกายรินไซเซ็น (rinzai zen) นิกายน้ี
ให้ความสําคญักับการพิจารณาปริศนาธรรมหรือที่เรียกว่า โกอาน ใช้ปริศนาธรรมน้ีนําไปสู่หนทางแห่ง
การบรรลุธรรม 

สํานักเฉาต้งในญี่ปุ่น ก่อต้ังโดย โดเก็น (dogen) เรียกว่านิกายโซโตเซ็น (soto zen) สํานักน้ี
เน้นการปฏิบัติ ซาเซ็น หรือการทําสมาธิเป็นสําคัญเพ่ือพัฒนาความสงบและความมั่นคงแห่งจิต21 

 
  

                                           
21พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ชาล้นถ้วย, (กรุงเทพมหานคร : สัปปายะ, 2558), หน้า 20. 



68 
 

แผนผัง 3.1 ลําดับการเผยแผ่ของนิกายเซ็น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 กระบวนการบรรลุธรรมในนิกายเซ็นใหม่ 

 นิกายเซ็นใหม่ จะเห็นได้ชัดคือเซ็นในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสํานักรินไซเซ็นและโซโตเซ็น เป็น
สํานักเซ็นยุคใหม่ที่มีกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุธรรมแนวทางใหม่ ใช้วิธีเดิมที่คณาจารย์
ต้ังแต่ยุคสมัยเถราจารย์เว่ยหลางได้สั่งสอนสืบทอดไว้  นํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของ
ผู้คนในสถานที่ใหม่ ในยุคสมัยใหม่ กระบวนการฝึกฝนฝึกฝนหากสืบเค้าหาต้นตอ ก็มาจากสํานักฝ่าย
ใต้  สํานักฝ่ายใต้ก็ถือหลักปรมัตถธรรมจากสํานักธยานะที่สืบทอดมาต้ังแต่พระโพธิธรรม  พระโพธิ
ธรรมก็สืบทอดมาจากพระมหากัสสปะ  พระมหากัสสปะก็ได้รับการโปรดโดยพระพุทธองค์  จึง
สามารถกล่าวได้ว่า จากรากขยายออก ขยายออกแล้วสามารถกลับสู่รากเดิมได้ทุกเมื่อ 

 

 

มหายาน 

มหายานนกิายอืน่ๆ 

นิกายธยานะ

นิกายฌานในจนี

ฌานฝา่ยเหนือ 

ฌานฝา่ยใต้ (เว่ยหลาง)

เว่ยหยาง 
(wen yang) 

ฟาเหยน (fa yen)หยุนหมิน 
(yun men) 

เฉาต้ง 
(tsao tung)

หลินฉี  
(lin chi) 

ญี่ปุ่น โซโตเซ็น 
(soto zen)

ญี่ปุ่น รินไซเซ็น 
(rinzai zen)  

เซ็นสมัยใหม่ทีรู่้จักโดยสากล 
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3.7.1 กระบวนการฝึกฝนการบรรลุธรรมในนิกายเซ็นยุคใหม่ 

คําว่าบรรลุธรรม นิกายเซ็นยุคใหม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นว่า ซาโตริ (Satori) หมายถึง การตรัสรู้ การรู้
แจ้งสภาวะความจริงอันสูงสุด การเข้าถึงความว่าง เข้าถึงความเป็นอยู่เช่นน้ันเอง  (Suchness) เป็น
การต่ืนเข้าถึงความลึกล้ําทางจิตของมนุษย์ วิธีที่จะเข้าสู่ซาโตริ มี 3 วิธี คือ 

1. ซาเซ็น (zazen) หรือการน่ังสมาธิ อันเป็นรูปแบบกรรมฐานเดิมที่ถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่ยุค
สมัยพุทธกาล 

2. ซันเซ็น (sanzen) การขบคิดปริศนาธรรม มักจะคุ้นเคยกันในช่ือภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า โก
อาน (koan) อาจจะเป็นคําพูดเพียงแค่หน่ึงคํา หรือเพียงแค่หน่ึงประโยค ซึ่งผู้ฝึกฝนต้องนําไปคิด
พิจารณาขบด้วยปัญญาธรรม 

3. มนโด (mondo) เป็นกระบวนการต้ังคําถามและตอบ ซึ่งการตอบน้ีจะต้องตอบด้วย
อัตโนมัติ มิให้ได้มีเวลาขบคิด พิจารณาในคําถาม เป็นวิธีเพ่ือให้ความเป็นปัญญาที่เกิดจากการ
วิปัสสนาได้สําแดงออกมา22 

ทั้ง 3 ประการน้ี แม้จะมีวิธีการปฏิบัติฝึกฝนที่แตกต่างกัน แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน คือมุ่งสู่
ซาโตริ หรือมุ่งสู่การทําให้บุคคลเห็นแจ้งในสัจธรรม ก้าวข้ึนสูงถึงข้ันวิมุตติได้ วิธีการฝึกฝนปฏิบัติก็
ขึ้นอยู่แต่ละสํานักอาจารย์จะถนัดใช้วิธีใด เช่นการขบคิดปริศนาธรรม โกอาน นิยมเป็นอย่างมากใน
สํานักรินไซเซ็น อันเป็นสํานักเซ็นที่มาจากสายตรงของคณาจารย์เว่ยหลาง   ด้านสํานักโซโตเซ็น  แม้
จะมาจากสํานักอาจารย์เดียวกันแต่นิยมใช้วิธีการมนโด หรือการถามตอบฉับพลันเสียมากกว่า ส่วน
การซาเซ็น หรือการน่ังสมาธิถือเป็นวิธีการพ้ืนฐานที่ผู้ฝึกฝนในทุกสํานักต้องเร่ิมต้นเหมือนกัน 

3.7.2 ซาโตริความรู้แจ้งหรือวิมุตติ  

ลักษณะซาโตริ  
ลักษณะของซาโตริโดยสังเขป คือ 
1. ซาโตริ ไม่ใช่ภาวะการครุ่นคิดถึงมันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วสร้างมโนภาพเก่ียวกับซาโตริ

ขึ้นมา โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ กล่าวง่ายๆ ก็คือมิใช่สิ่งที่น่ังคิดเอาเองได้ 
2. ผู้ฝึกฝนปฏิบัติที่ไม่สามารถบรรลุสูส่ภาวะซาโตริ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความจริงแห่งเซ็น

ได้ เป็นกระบวนการแตกกระจายทางใจ (mental catastrophe) หรือรู้แจ้งฉับพลันทันใด ซึ่งจะเกิด
ได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้กระบวนการทางปัญญาและการฝึกฝนเข้าไปโหมกระหนํ่าอย่างเต็มที่ 

                                           
22จุฑาภัค หริรักษ์ธําารง, “รูปแบบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทและนิกายเซนเชิง

ประยุกต์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตราดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2557. 
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3. ซาโตริ เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ปฏิบัติฝึกฝนในนิกายเซ็น หากขาดซึง่การเข้าถึงซาโตริ 
เซ็นก็มิใช่เซ็นอีกต่อไป ดังที่ ดร.ซูสุกิ กล่าวไว้ว่า “เซ็นที่ไร้ซาโตริก็เหมือนกับพริกที่ไร้รสเผ็ดน่ันเอง” 

4. ซาโตริ ไม่ใช่การเห็นในพระเจ้า เพราะเซ็นเป็นพระพุทธศาสนา หรอืจะเรียกว่าเป็นพุทธ
ปรัชญา ดังน้ันจึงไม่มีมโนทัศน์เก่ียวกับพระผู้สร้าง หรือเรียกว่าเป็นอเทวนิยมน่ันเอง 

5. ซาโตริ ไม่ใช่ความผิดปกติทางใจ หากแต่เป็นภาวะสมบูรณ์เดิมทีซึ่งมีอยู่แล้วเต็มเป่ียมใน
จิตใจซึ่งต้องใช้กระบวนการต่างๆ ฝึกฝนเพ่ือเข้าถึงความสมบูรณ์แบบน้ัน23 

ลําดับขั้นของซาโตริ ผู้ที่ศึกษานิกายฌานหรือเซ็น จะเห็นได้ว่าในนิกายเซ็นน้ีไม่มีลําดับการ
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเหมือนอย่างพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งมีกระบวนการบําเพ็ญเพ่ือบรรลุ
ธรรมอย่างชัดเจน และมีลําดับขั้นที่ ชัดเจน คือ โสดาปัตติมรรคเพื่อบรรลุสู่พระโสดาบัน 
สกทาคามิมรรคเพ่ือบรรลุสู่พระสกทาคามี อนาคามีมรรคเพ่ือบรรลุสู่พระอนาคามี และอรหันตมรรค
เพ่ือบรรลุสู่พระอรหันต์ ภาวะของซาโตริ หากเปรียบเทียบกับทางพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ วิมุตติ  
น่ันเอง ไม่ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลลําดับใดก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงซึ่งวิมุตติภาวะทั้งน้ัน24   

แต่กระนั้นก็ยังมีการแบ่งลําดับขั้นของการบรรลุสู่ซาโตริเอาไว้ แม้จะมีจํานวนของลําดับที่ไม่
ชัดเจน บางท่านก็ว่า 5 ขั้น บางท่านก็ว่ามากกว่าน้ัน  แต่ในสํานักรินไซเซ็น ได้แบ่งซาโตริออกเป็น 5 
ลําดับ (The Five Steps) หรือโงอิ (go-i) พอจะจัดเรียงลําดับได้ดังน้ี 

1. โชจูเฮ็น (Sho chu hen) ขั้นแรกน้ี ผู้ปฏิบัติจะสํานึกรู้ว่าพุทธภาวะเป็นสิ่งไร้ขอบเขต 
ปลอดพ้นจากการนิยามได้ และเขายังมองเห็นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งครอบงําตัวเขาอยู่ หรือ
กล่าวให้ง่ายขึ้นก็คือในขั้นน้ีเป็นกระบวนการรู้จักตัวเอง มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง ซึ่งเขาเอง
จะต้องเพียรพยายามเพ่ือแก้ไขต่อไป 

2. เฮ็นจูโช (Hen chu sho) ในขั้นน้ี ผู้ปฏิบัติจะตระหนักว่าตนเองน้ันเป็นสิ่งที่จํากัดเป็นสิ่งที่
กระจ้อยร่อย แต่ดํารงอยู่ในพุทธภาวะอันสูงส่ง กว้างขวาง ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งไว้ภายในได้ ผู้ปฏิบัติ
จะเร่งความเพียรเพ่ือขจัดซึ่งอวิชชา ตัณหา อุปาทาน  ที่เคยค้นพบในขั้นตอนที่ 1 น้ันให้หมดไปให้ได้ 

3. โชจูไร (Sho chu rai) ในข้ันน้ี ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าตนเองน้ันเป็นหน่ึงเดียวกับพุทธ
ภาวะภายใน แยกไม่ออกว่าอะไรคือความย่ิงใหญ่ของพุทธภาวะอะไรคือความกระจ้อยร่อยของตนเอง 
อีกทั้งไม่สนใจที่จะแยกแยะสิ่งเหล่าน้ีอีกแล้ว จะมีความสดช่ืน สว่างไสว  

4.  เก็นจูชิ (Ken chu shi) เป็นซาโตริที่มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ สามารถขจัดอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน  ได้อย่างสําเร็จเสร็จสิ้น 

                                           
23คะนอง ปาลิภัทรางกูร, ลําดับข้ันแห่งซาโตริ : ข้อโต้แย้งเรื่องการรู้แจ้งอย่างฉับพลันในพุทธศาสนา

นิกายรินไซเซน, มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560), หน้า 60. 	
24เรื่องเดียวกัน, หน้า 62. 
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5. เก็นจูโต (Ken chu to) เป็นข้ันสุดท้าย เป็นผลสะท้อนจากการที่ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดแล้ว 
ผู้ปฏิบัติถึงขั้นน้ีจะดํารงอยู่เหนือการแบ่งแยกใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่รู้สึกว่าตนเองบรรลุหรือไม่บรรลุ25 

ซาโตริ อาจเปรียบเทียบได้กับ วิปัสสนาญาณ  เพราะซาโตริก็คือการหย่ังเห็นสัจธรรมความ
เป็นจริง เมื่อเกิดซาโตริขึ้นมา ย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดคุณธรรมบางอย่างตามข้ึนมาเป็นผลจากการ
ปฏิบัติน้ัน ๆ เช่น ความเมตตา ความไม่ยึดมั่น ซึ่งคุณธรรมเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นตามลําดับข้ันของซาโตริ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังน้ัน  ซาโตริในขั้นตอนที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะสามารถเปรียบได้กับวิปัสสนาใน
ระดับต่าง ๆ ของเถรวาท  

แม้จะมีงานวิจัยที่แบ่งลําดับขั้นของซาโตริทั้ง 5 เปรียบเทียบเอาไว้กับลําดับของพระ
อริยบุคคลท้ัง 4 แต่ในความเห็นของผู้วิจัยไม่สนับสนุนแนวคิดน้ี เพราะพระอริยบุคคลทั้ง 4 ระดับ 
เป็นผู้ที่สามารถละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ ได้ สามารถละกิเลสได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละระดับสามารถละ
กิเลสชนิดใดได้บ้าง แต่สําหรับลําดับข้ันของซาโตริ ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจน  

ดังน้ัน ในความเห็นของผู้วิจัย จึงเห็นว่า ไม่ควรนําเอา 5 ขั้นตอนของซาโตริ มาเปรียบเทียบ
กับลําดับของพระอริยบุคคล  

แต่หากตีความของซาโตชิ ในลําดับที่ 4 และลําดับที่ 5 นํามาเปรียบเทียบกับลําดับของพระ
อริยบุคคล น่ันก็คือพระอรหันต์น่ันเอง เพราะพระอรหันต์ทั้งปวงว่าจะได้วิมุตติด้วยวิธีการใด แต่จะมี
ลักษณะร่วมอยู่หน่ึงประการน่ันก็คือการหมดสิ้นจากกิเลส ต่างกันที่ความแก่กล้าของอินทรีย์ ดังที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทท่ี 2 ดังน้ัน ผู้บรรลุซาโตริในนิกายเซ็น จะเหมือนด่ังพระอรหันต์ที่บรรลุด้วย
ปัญญาวิมุตติ คือพระอรหันต์ที่มองเห็นสัจธรรมด้วยปัญญา เป็นสุกขวิปัสโก 

 
  

                                           
25เรื่องเดียวกัน, หน้า 63. 
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 แผนผัง 3.2 กระบวนการฝึกฝนและลําดับขั้นการบรรลุซาโตริ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 กระบวนการบรรลุธรรมของนิกายฌานตามรูปแบบสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง 

 ในข้อ 3.7 ได้กล่าวถึงกระบวนการฝึกฝน และลําดับข้ันของผู้บรรลุธรรม ซาโตริ ในรูปแบบ
ของสํานักนิกายเซ็นใหม่ ซึ่งแพร่หลายในญี่ปุ่น และขยายสู่สังคมโลกสากล ผ่านช่องทางสํานักเหล่าน้ี  
แต่หากสืบย้อนดูถึงต้นตอ สํานักอาจารย์ของเซ็นใหม่เหล่าน้ีล้วนมาจากกระบวนการคิดของคณาจารย์
ในสํานักของพระเถราจารย์เว่ยหลาง แม้พระเถราจารย์เว่ยหลางจะเป็นผู้ค้นพบกระบวนการฝึกฝน
บําเพ็ญแบบรู้ต่ืนฉับพลัน แต่รากฐานของพระเถรอาจารย์เว่ยหลางก็มีความแน่นแฟ้นอยู่กับพุทธ
ปรัชญามหายานอย่างลึกซึ้ง แม้แต่คําว่าฌาน หรือธยานะ ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีการบําเพ็ญปฏิบัติของ
สํานักนิกายนี้ น่ันก็คือการเพ่ง เน้นการทําสมาธิ เพียงแต่ในยุคสมัยของพระเถราจารย์เว่ยหลาง ได้
ปริวรรตวิธีการน่ังฌาน ให้สอดคล้องกับจริตของบุคคลอีกจําพวกหนึ่ง น่ันคือบุคคลที่ฝึกจิตมาอย่างดี
แล้วต้องการการช้ีแนะจากอาจารย์วิปัสสนาอีกเพียงเล็กน้อย 
 ดังน้ัน เค้าโครงการฝึกฝนปฏิบัติบําเพ็ญในสํานักฌานของพระเถราจารย์เว่ยหลาง จึงยังคงมี
รูปแบบคล้ายคลึงกับสํานักอาจารย์ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่ยุคสมัยของพระโพธิธรรม สิ่งที่คล้ายคลึงกับ
สํานักเซ็นยุคใหม่ น่ันคือ มิได้มีการแบ่งลําดับข้ันภูมิธรรมในการบรรลุธรรมอย่างชัดเจน 
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ผู้ฝึกฝนปฏิบัติจะนําไปขบคิดจนกระทั่งขบแตก ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งปัญญาที่จะนําตนให้
พ้นวัฏสงสารทีเดียว26 
 3.8.2 ธรรมจักษุการรู้แจ้งในนิกายฌานสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง  

การรู้แจ้ง ผู้ศึกษานิกายเซ็น รู้จักกันดีในนาม ซาโตริ แต่ด้ังเดิมในภาษาจีนน้ันใช้คําว่า อู๋ 無 
หากแปลตรงตัว คือ ไม่  แต่ความหมายเชิงพุทธธรรม คือ ความว่างเปล่า ไร้ตัวตน สุญญตา  มักจะให้
ความหมายในเชิงนิพพานน่ันเอง  

การรู้แจ้ง หรือธรรมจักษุในนิกายฌาน คือการเข้าถึงเอกภาพของสรรพสิ่งทั้งปวง เป็น
ความรู้สึกอันเดียวกับจักรวาล  สามารถมองเห็นความเป็นเอกภาพในความแตกต่างของสิ่งทั้งปวง เป็น
ผู้อยู่เหนือปัญหาทางโลกีย์ การเข้าถึงความรู้แจ้งน้ี เป็นการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว หากแต่ติดขัดอยู่ตรงที่
ตนเองถูกครอบงําด้วยอวิชชา และความโง่เขลาเท่าน้ัน เมื่อถึงภาวะแห่งการรู้แจ้งแล้ว จิตจะสงบและ
ราบเรียบ อัตตาจะถูกทําลายไป จิตเดิมแท้จะเป็นประธาน หากแต่กิจวัตรในชีวิตประจําวันก็ยังคงเป็น
เช่นเดิม27 
 3.8.3 ลําดับภูมิธรรมการรู้แจ้งในนิกายฌานสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง  

เป็นปัญหาที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัว ว่าการบรรลุธรรมอย่างนิกายฌานหรือเซ็นน้ี เป็น
การบรรลุธรรมอย่างฉับพลันทันใดหรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับขั้นกันแน่  เป็นการบรรลุธรรม
ที่เข้าถึงปุ๊บกระจ่างทันทีอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์พร้อม หรือมีความจําเป็นจะต้องพัฒนาความสมบูรณ์ให้ลุ่ม
ลึกต่อไปอีกเป็นลําดับข้ันหรือไม่อย่างไร  
 ปัญหาน้ี ดร.ซูสุกิ ผู้รู้ทางนิกายรินไซเซน อันเป็นนิกายที่สืบทอดสายตรงมาจากพระเถรา
จารย์เว่ยหลาง เคยให้คําตอบไว้ว่า 

  เพราะนิกายน้ียืนยันว่าการตรัสรู้จะปรากฏอย่างฉับพลันใน
พริบตา ไม่มีระดับขั้นอย่างใด ทั้งไม่มีขั้นตอนในการบรรลุถึงอีกด้วย… 
หลักธรรมแห่งความฉับพลันเป็นผลมาจากการมองความหลากหลายแห่ง
สรรพสิ่ง ว่ามีเอกภาพอย่างสูงสุด สัจจะที่เร้นลับทั้งหมดจึงเกิดขึ้นได้ใน
นิกายฉับพลัน การบินลัดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงไม่สามารถเป็น
กระบวนการแบบลําดับขั้นได้… เพราะเป็นการเปิดเผยโลกใหม่อย่าง

                                           
26เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548), 

หน้า 140.   
27ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, มหายานในจีน, (กรุงเทพมหานคร : ศ่องสยาม, 2555), หน้า 147. 
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ฉับพลันโดยที่ไม่ได้คาดฝันไว้ก่อน เป็นการกระโดดอย่างฉับพลันทันทีจาก
กระบวนการความคิดหน่ึงไปสู่อีกกระบวนการหน่ึงเลยทีเดียว28 

 
ถึงกระน้ัน นิกายฌานด้ังเดิมในสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง ก็ได้แบ่งลําดับข้ันภูมิธรรมการ

บรรลุธรรมของนิกายเซ็นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ชอกวง เต้งกวง หมวกเอ้ากวง29 
1. ระยะแรก เรียกว่า ชอกวง หรือ ปุนซัม (ปุนชัม-เป่ินฉาน แปลว่า ด่านที่หน่ึง 本參,   

ชอกวง-ชูกวน แปลว่าขั้นทีห่น่ึง 初關) ได้แก่การ ทําฌานสมาธิ ขบปริศนาธรรมแตก เกิดปัญญารู้
แจ่มจ้า เห็นภาวะด้ังเดิมอันบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสของตนเอง (เทียบด้วยทัสสนมรรค) 

2. ระยะกลาง เรียกว่า เต้งกวง (จ้งกวน แปลว่า ด่านที่หนัก 重關) คือการใช้ปัญญาพละ
และในระยะนัน้เอง ก็กําราบสรรพกิเลสให้อยู่น่ิงเป็นตะกอนนํ้านอนก้นถังอยู่ 

3. ระยะหลัง เรียกว่า หมวกเอ้ากวง (โม่โฮ่วกวน แปลว่า ด่านสุดท้าย 末後關) คือการ
ทําลายกิเลสที่เป็นตะกอนนอนก้นน้ันให้หมดสิ้นไป 

ลําดับภูมิธรรมทั้ง 3 น้ี ตรงกับที่พระเถราจารย์เว่ยหลาง กล่าวไว้ในพระสูตรว่า 
ผู้ที่ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของการท่ีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น

ในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ที่ไม่สามารถข่มกิเลสร้าย อันตนได้สะสมมานับ
ชาติ… เมื่อระดับทั้ง 3 คือ ช้ันต้น ฉันกลาง  อันเป็นสิ่งที่อธิบายกันอยู่ 
ในช้ันเรียนธรรมะที่เป็นแบบแผน ได้ถูกจัดถูกทําไปจนถึงที่สุดแล้ว 
น้อยคนเหลือเกินที่จะยอมเห็นว่า ในเรือนที่ไฟกําลังไหม้น่ันเอง มีพระ
ธรรมราชา ซึ่งเราจะหาพบได้30 

 เพ่ือให้มองเห็นภาพและทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงเทียบกระบวนการบรรลุภูมิธรรม
ของนิกายฌาน สํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง ไว้ดังแผนผัง 

 

  

                                           
28คะนอง ปาลิภัทรางกูร, ลําดับข้ันแห่งซาโตริ : ข้อโต้แย้งเรื่องการรู้แจ้งอย่างฉับพลันในพุทธศาสนานิกาย

รินไซเซน, มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560), หน้า 61. 
29เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548), 

หน้า 141.   
30พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 89. 
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แผนผัง 3.3 กระบวนการบรรลุธรรมของนิกายฌานตามรูปแบบสํานักพระเว่ยหลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 สรุป 

จากการศึกษาในประเด็นเรื่องกระบวนการฝึกฝนและลําดับขั้นของการบรรลุธรรม ของทั้ง
นิกายเซ็นใหม่ และนิกายฌานด้ังเดิมตามแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง สามารถต้ังข้อสังเกตได้
ว่า 

การบรรลุธรรมในรูปแบบของเซ็นใหม่ มีเครื่องมือในการฝึกฝนแยกชัดเจนเป็น 3 แบบ คือ 
ซาเซ็น ซันเซ็น และมนโด นําเครื่องมือ 3 อย่างน้ี เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนที่เป็นระนาบเดียวกัน ไม่
จําเป็นต้องฝึกอันใดอันหน่ึงมาก่อน  จากน้ันเมื่อเข้าสู่กระบวนการบรรลุธรรม ระดับภูมิธรรมในการ
บรรลุซาโตริ ยังแยกย่อยออกได้อีก 5 ลําดับ 

การบรรลุธรรมในรูปแบบของนิกายฌานตามแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง 
จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเช่นเดียวกัน แต่มิได้แยกระบบของเคร่ืองมือออกมาชัดเจนว่ามีกี่อย่าง สามารถ
ใช้เครื่องมือเหล่าน้ีโดยรวมได้ จากน้ันจึงเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการฝึกฝน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
จนถึงการบรรลุธรรม คือ มองเห็นกิเลส กําราบกิเลส และขจัดกิเลส  

การเข้าถึงซาโตริหรือการรู้แจ้งน้ี ในแง่มุมทางปรัชญา กล่าวได้ว่า ทั้งความรู้และความจริง
แยกกันไม่ออก วัตถุและวิญญาณสัมพันธ์กันเป็นเอกภาพ เมื่อมีความเอกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
เรากับเขาก็สิ้นสุดลง  

ซาเซ็น 
ทําสมาธ ิ

ซันเซ็น
โกอาน

มนโด 
ถามตอบ 

ระยะแรก

ระยะกลาง

ระยะสุดท้าย
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การเข้าถึงซาโตริหรือการรู้แจ้งน้ี ในแง่มุมพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถกล่าวได้ว่า เป็น
วิปัสสนาญาณ ที่มีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา มีการให้ข้อสังเกตไว้ว่าเป็นลักษณะของการก้าวข้าม
อายตนะ เช่น 

การเห็นแจ้งธรรมชาติแท้ของจิต การที่จะรู้สิ่งน้ันชัดแจ้ง เหมือนที่
คนด่ืมนํ้าเขารู้ชัดแจ้งว่า นํ้าที่เขาด่ืมน้ันร้อนหรือเย็นอย่างไร31 

เราไม่สามารถอธิบายกลิ่นของไข่เจียวได้ด้วยภาพวาด เพราะภาพ
เราต้องดูด้วยตา กลิ่นเราต้องใช้จมูกดม เราไม่สามารถแต่งเพลงเพ่ืออธิบาย
ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ เพราะเพลงเราต้องใช้หูฟัง รสชาติเราต้องใช้ลิ้น
เท่าน้ันจึงจะเข้าใจรสเผ็ดของพริกได้จริงๆ เราไม่สามารถเขียนตําราเพ่ือ
อธิบายวิธีดํานํ้าได้อย่างจะแจ้งได้ เพราะตําราต้องใช้วิธีอ่าน ส่วนวิธีดํานํ้าเรา
ต้องสื่อด้วยกายตน32 

  

 ซึ่งการก้าวข้ามอายตนะ ก็เป็นไปในแนวทางสติปัฏฐาน 4 ว่าด้วย ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
การรู้อายตนะ น่ันเอง  

  

                                           
31พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 16. 
32วรภัทร์ ภู่เจริญ, รู้ Zen ผ่าน Science, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ธรรมะ, 2559),  หน้า 3. 
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บทที่ 4 
เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง 

  
จากการค้นคว้าที่ผ่านมาในบทที่ 2 และบทที่ 3  ทําใหผู้้วิจัยมีข้อมูลทีจ่ะนํามาเปรียบเทียบ

กระบวนการและลักษณะของการบรรลุธรรมพอสมควร อาจจะเป็นข้อมูลที่สงเคราะห์ได้เลยว่า ใน
กระบวนการฝึกฝนของนิกายฌานสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง ทุกกระบวนการมีร่องรอยและมีแนว
ทางการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 4 อยู่แน่นอน และเพราะการปฏิบัติที่อยู่ในร่องรอยของสติปัฏฐาน 4 น้ี 
จึงเป็นการยืนยันความน่าเช่ือถือของการบรรลุธรรมแบบฉับพลัน  
 ในบทน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง 
และวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยค้นพบจากงานวิจัยน้ี โดยมีรายละเอียดการแจกแจง ดังน้ี 
 4.1 เปรียบเทียบเชิงกระบวนการ 
 4.2 เปรียบเทียบวิธีการในการบรรลุธรรม 
 4.3 บทวิเคราะห์ 
 4.4 สรุป 

 

4.1 เปรียบเทียบเชิงกระบวนการในการบรรลุธรรม 
หากเป็นพุทธปรัชญาเถรวาท กระบวนการปฏิบัติบําเพ็ญตนเพ่ือนําสู่การบรรลุธรรมน้ี ย่อม

อยู่ภายใต้กรอบของการปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือใด หลักธรรมหมวดใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่
อยู่ภายใต้กรอบของ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานท้ังสิ้น ซึ่งน่ีเป็นกรอบ เป็นระบบที่ชัดเจน 
ทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมตามกรอบของพุทธปรัชญาเถรวาทสามารถฝึกปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้  

ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็น ตามแนวทางของเถราจารย์เว่ยหลาง
แล้ว จะไม่พบข้อความใดที่สื่อความหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตามแบบอย่างของพุทธปรัชญาเถร
วาท แต่น่ันมิได้หมายความว่าไม่มีกระบวนการกรรมฐานอยู่ในพระสูตรเว่ยหลาง เพียงแต่กระบวนการ
กรรมฐานนี้ ถูกปรับปรุงให้เป็นลักษณะของการพิจารณาซาเซ็น ทั้งการน่ังฌาน การขบปริศนาธรรม 
และการสนทนาธรรม  พอสืบทอดมาถึงรุ่นหลัง จะสังเกตแนวของกรรมฐานได้ง่ายขึ้น  

สํานักโซโต นิยมวิธีน่ังฌาน และสนทนาธรรม (ซาเซ็นและมนโด) จะอยู่ในแนวทางของสม
ถกรรมฐาน ฝึกฝนกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน และจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 

 สํานักรินไซเซ็น นิยมวิธีขบปริศนาธรรม (โกอาน) กระแทกจิตอย่างฉับพลันทันใด จะอยู่ใน
แนวทางของวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกฝนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตาม
แนวสติปัฏฐาน 4  
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เมื่อผู้ฝึกฝนมีความคล่องแคล่วในการเข้าฌาน เขาจะสามารถอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายยุ่ง
เหยิงด้วยใจสงบและเป็นสุข การฝึกเข้าฌานของนิกายฌานตามแบบพระเถราจารย์เว่ยหลางนี้ เริ่มต้น
กระทําได้โดยการกําหนดลมหายใจ หรือเพ่งจิตที่วัตถุอย่างใดอย่างหน่ึง หรือถ้าผู้ปฏิบัติยังมีกามราคะ
แก่กล้า ก็อาจได้รับคําแนะนําให้ทําสมาธิโดยเพ่งพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของอสุภะ วิธีดังกล่าวจะช่วย
ให้เขาคลายกําหนัด หากเป็นผู้มีโทสะ ก็ต้องพิจารณาในองค์เมตตาคุณ กรุณาคุณ การปฏิบัติเหล่าน้ี
เป็นหนทางที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติยกระดับจิตเข้าสู่ปัญญาขั้นสูงขึ้นไปได้1 เฉพาะเพียงที่กล่าวมา จะ
เห็นได้ว่า มีกระบวนการของสติปัฏฐาน 4 อยู่อย่างครบถ้วน  

กําหนดรู้ลมหายใจ อานาปานสติ พิจารณาอสุภะ ตามวิธีปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
เพ่งพิจารณาความรู้สึก ตามวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
พิจารณาตามดูเพ่ือให้รู้โทสะ ราคะ ตามวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
พิจารณาเมตตาธรรม และกรณุาธรรม ตามวิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
คําสอนในพระสูตรเว่ยหลางนี้ ให้ความสําคัญถึงการเห็นจิตเดิมแท้ หรือ “เห็นธรรมชาติแห่ง

ตน” ซึ่งหลักการ “เห็นธรรมชาติแห่งตน” เป็นหลักที่พระโพธิธรรมได้วางไว้ต้ังแต่โบราณ  เป็นหลักที่
จะต้องใช้ทั้งในการปฏิบัติธรรมและในกิจวัตรประจําวัน 

พระเถราจารย์เว่ยหลางกล่าวว่า 
เมื่อเราตรวจตราภายในจิตของเราด้วยปรัชญาอยู่ทุกขณะ 

โดยไม่ว่างเว้น เมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งหลาย และไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุ
ที่ปรากฏเราก็จะอิสระเสรี… ถ้าเราได้รู้จักใจของเราเอง และรู้แจ้งชัด
ว่า ตัวธรรมชาติแท้จริงของเราคืออะไรแล้ว เราจะบรรลุถึงพุทธภาวะ
ได้ทุก ๆ คน2 

 
คําสอนเหล่าน้ีสามารถเทียบเคียงกับพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐาน

สูตร ดังต่อไปนี้ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็น

กายในกายเนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มี
สติ นําอภิชฌาและโทมนัส (ความยินดียินร้าย)  ในโลกเสียให้พินาศ 
เธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้
กิเลสเร่าร้อน  

                                           
1ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, มหายานในจีน, (กรุงเทพมหานคร : ศ่องสยาม, 2555), หน้า 142. 
2พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), เว่ยหล่าง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2530), หน้า 219. 
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มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้
พินาศ  เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต เนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้
กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสตินําอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียให้
พินาศ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้
กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส ในโลกเสีย
ให้พินาศ3 

...เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว หรือเมื่อ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัด
ว่าเราหายใจเข้าสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออก
สั้น ยอมสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมหายใจท้ัง
ปวง หายใจเข้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลม
หายใจท้ังปวง หายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักระงับกาย 
สังขาร   (คือลมอัสสาสะ ปัสสาสะ) หายใจเข้า  ย่อมสําเหนียกว่า    
เราจักระงับกายสังสาร หายใจออก4 

...ภิกษุเมื่อเดินอยู่ ก็รู้ชัดว่า  เราเดิน  หรือเมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า    
เรายืนหรือเมื่อน่ัง  ก็รู้ชัดว่าเราน่ัง  หรือเมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า เรานอน5 

 
การพิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรมในธรรม 

อีกทั้งคําว่า “รู้ชัด” อันปรากฏตามอากัปกิริยา ย่อมเปรียบเทียบได้กับ “การหย่ังเห็นธรรมชาติแห่ง
ตน”  

การเจริญวิปัสสนาตามที่พุทธปรัชญาเถรวาทใช้เป็นแนวทาง กับการหย่ังเห็นธรรมชาติแห่ง
ตนตามที่นิกายฌานสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลางใช้เป็นแนวทาง มีความหมายตรงกัน คือ การไม่ทํา
อะไรแปลกไปจากปกติ เพียงแต่ต้องกําหนดสติ ระลึกรู้ ไม่เลื่อนลอย พิจารณาดู  รู้ชัด ระลึกรู้ถึง
สภาพธรรมสภาพอารมณ์ที่ปรากฏเกิดข้ึนตามเป็นจริง ทั้ง 2 แนวทาง มิได้ให้กําจัดความช่ัวออกจาก
จิต แต่จะต้อง “ดู” “รู้” “เห็น” อย่างชัดเจน เมื่อจิตคิดช่ัวก็ต้องรู้ว่าน่ันคือความช่ัวตามความเป็นจริง  
เมื่อจิตคิดดีหรือเฉย ก็ต้องรู้ว่าน่ันคือความดีหรือความเฉยตามความเป็นจริง การปฏิบัติตามแนวทาง
เช่นน้ี ย่อมนํามาสู่การบรรลุธรรม การเข้าถึงฌาน การรู้แจ้งฉับพลัน หรือซาโตริ (วิมุตติ) น่ันเอง  

                                           
3ที.ม. 14/273/203-210. 
4ที.ม. 14/274/210. 
5ที.ม. 14/275/211. 
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ซึ่งหากนําข้อความในพระสูตรเว่ยหลางมาพิจารณา จะเห็นร่องรอยของสติปัฏฐาน 4  อยู่ใน
พระสูตรน้ีอย่างมาก ผู้วิจัยจะยกมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสติปัฏฐาน ทั้ง 4 หมวด โดยสังเขป เพ่ือ
เป็นแนวทางให้รู้ว่า พระสูตรเว่ยหลาง กับ สติปัฏฐาน 4 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง
เพียงใด 

 

ตาราง 4.1 เปรียบเทียบคําสอนในพระสูตรเว่ยหลางกับสติปัฏฐาน 4 

ข้อความในพระสูตรเว่ยหลาง สติปัฏฐาน 4
 จิตเดิมแท้ของเรา ซึ่งเป็นเมล็ดพืชหรือแก่นของการตรัสรู้น้ัน เป็นของ
บริสุทธ์ิตามธรรมชาติ และต้องอาศัยจิตเดิมแท้น้ีเท่าน้ัน มนุษย์เราจึงจะเข้าถึง
ความเป็นพุทธะได้โดยตรง (หน้า 1) 

ธัมมานุปัสสนา 
รู้อริยสัจ  

วิปัสสนาปัญญาเกิดข้ึนในใจของกระผมอยู่เสมอ เมื่อผู้ใดผู้หน่ึงไม่ได้มี
จิตเลื่อนลอยไปจากจิตเดิมแท้ของตนแล้ว ก็ควรเรียกเขาผู้น้ันว่า ผู้เป็นเน้ือนา
บุญของโลกเหมือนกัน (หน้า 3)  

กายานุปัสสนา 
รู้สติสัมปชัญญะ  
ธัมมานุปัสสนา  
รู้โพชฌงค์ 

สรรพสิ่งที่มีรูป หรือมีความปรากฏกิริยาอาการ ย่อมเป็นอนิจจังและ
เป็นมายา (หน้า 7)  

ธัมมานุปัสสนา 
รู้ขันธ์ 

ไม่มีต้นโพธ์ิ ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว 
ฝุ่นจะลงจับอะไร (หน้า 10)  

สติปัฏฐาน 4 
ทุกหมวด 

คนเราควรใช้จิตของตน ในวิถีทางท่ีมันจะเป็นอิสระได้จากเครื่องข้อง
ทั้งหลาย  (หน้า 11)  

ธัมมานุปัสสนา 
รู้นิวรณ์ 

เมื่อท่านทําในใจไม่คิดทั้งฝ่ายดีและฝ่ายช่ัวแล้ว ในเวลานั้นเป็นอะไร 
ท่านที่นับถือ  (หน้า 16)   

เวทนานุปัสสนา
รู้ทุกข์ รู้สุข รู้เฉย 

ธงหรือลมที่กําลังสั่นไหว ไม่ใช่ธงหรือลมท้ัง 2 อย่าง แท้ที่จริงสิ่งที่
หว่ันไหวจริงๆ น้ันได้แก่จิต (หน้า 18)  

ธัมมานุปัสสนา 
รู้อายตนะ 
 
 

การท่องบ่นพระสูตรเฉยๆอ้าย โดยปราศจากการปฏิบัติด้วยใจน้ัน จะ
ได้ผลเหมือนกับเราไปเล่นกับอสุรกาย เหมือนกับการพรางตาด้วยเวทย์มนต์
เล่นกล เหมือนกับสายฟ้าแลบ เหมือนกับหยาดนํ้าค้างบนใบหญ้า แต่อีกข้าง
หน่ึง ถ้าเราทําทั้ง 2 อย่างแล้ว  ย่อใจะประเสริฐสมคล้อยกับสิ่งที่ปากของเรา

กายานุปัสสนา 
รู้อิริยาบถ  
รู้สติสัมปชัญญะ 
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กําลังท่อง ธรรมชาติแท้ของเราน้ัน คือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ และ
นอกจากธรรมชาติอันน้ีแล้ว หามีพุทธะที่ไหนอีกไม่เลย (หน้า 22)  

จิตเดิมแท้เป็นของใหญ่หลวง ก็เพราะว่ามันรวมเอาสิ่งต่างๆ เข้าไว้
หมด โดยท่ีทุกสิ่งน้ันมันอยู่ในตัวธรรมชาติแท้ของเรา เมื่อเราพบเห็นความดี
หรือความช่ัวก็ตามของบุคคลอ่ืน เราไม่ถูกดึงดูดให้ชอบหรือไม่ถูกมันผลักดันให้
ชัง หรือเราไม่เกาะเก่ียวมัน เมื่อน้ันลักษณะแห่งจิตใจของเราเป็นของว่าง
เท่ากับอวกาศ ด้วยเหตุน้ีเราจึงกล่าวว่า ใจของเราใหญ่หลวง น่ีจึงเรียกว่ามหา 
(หน้า 24)  

เวทนานุปัสสนา 
รู้ทุกข์ รู้สุข รู้เฉย  
 

เน้ือกายของเรานี้เป็นนครแห่งหน่ึง ตา หู จมูก ลิ้น ของเราเป็นประตู
เมือง ประตูนอกมี 4 ประตู ประตูในมี 1 ประตู  ประตูใน คือ อํานาจปรุงแต่ง
สําหรับคิดนึก ใจน้ันเป็นแผ่นดิน จิตเดิมแท้เป็นเจ้าแผ่นดิน ซึ่งอาศัยอยู่ใน
มณฑลแห่งใจ (หน้า 44)  

กายานุปัสสนา 
มนสิการธาตุ 
 

ถ้าท่านประพฤติในกุศล 10 ประการ อย่างมั่นคง แดนสุขาวดีจะ
ปรากฏแก่ท่านในทันที เมื่อใดท่านขจัดความเห็นว่าตัวตนและความเห็นว่าเป็น
น่ันเป็นน่ีออกเสียได้ เขาพระสุเมรุก็จะหักคะมําพังทลายลงมา เมื่อจิตไม่ถูก
ย้อมด้วยความช่ัวอีกต่อไปท่านก็เป็นอิสระเหนือกิเลส (หน้า 44)   

จิตตานุปัสสนา 
รู้โลภ รู้โกรธ รู้หลง 
 

ผู้ใดอยากทําการปฏิบัติทางจิต จะทําที่บ้านก็ได้ ไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องอยู่ในสังฆาราม (หน้า 45)  

กายานุปัสสนา 
อานาปานสติ 

 ในหน่ึงวันที่ชีวิตล่วงไปเราควรปฏิบัติความไม่เห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลา 
พุทธภาวะน้ันไม่มีหวังที่จะได้มาจากการให้เงินเป็นทาน (หน้า 46) 

จิตตานุปัสสนา 
รู้โลภ รู้โกรธ รู้หลง 

การทําสมาธิที่ถูกวิธีน้ัน ได้แก่การทําให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้เราเป็นคน
ตรงแน่วแน่ในทุกโอกาส ไม่ว่าคราวเดิน ย่ืน น่ัง หรือนอน (หน้า 50)  

กายานุปัสสนา
รู้สติสัมปชัญญะ 

การน่ังเพ่ือกรรมฐานภาวนา การน่ัง หมายถึงการได้รับอิสรภาพอัน
เด็ดขาด และมีจิตสงบได้ในทุกๆ กรณี ที่แวดล้อมเข้ามาจากภายนอก 
กรรมฐานภาวนาน้ัน หมายถึงการเห็นชัดแจ้งภายใน ต่อความแน่วแน่ไม่
หว่ันไหวของจิตเดิมแท้ (หน้า 58)  

กายานุปัสสนา 
อานาปานสติ  
 
 
 

เราถือเอา การรู้แจ้งตรัสรู้ ว่าเป็นเคร่ืองนําทางของเรา เพราะว่าน่ัน 
คือสุดยอดทั้งของบุญและปัญญา (หน้า 67)  

ธัมมานุปัสสนา 
รู้โพชฌงค์ 

เราถือเอา ความถูกต้องตามธรรมแท้ ว่าเป็นเคร่ืองนําทางของเรา 
เพราะว่าน่ัน คือหนทางที่ดีที่สุด ของการรื้อถอนตัณหา (หน้า 67)  

จิตตานุปัสสนา 
รู้ราคะ 
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การน้อมใจของเราให้เธอเอาความบริสุทธ์ิเป็นที่พ่ึงได้ จนถึงกับว่า ไม่
ว่าสถานการณ์อันใดจะเข้ามาแวดล้อมใจ ก็ไม่ถูกทําให้ เ ป้ือนด้วยวัตถุ
กามารมณ์ อันน่าขยะแขยงด้วยความทะเยอทะยานและตัณหา (หน้า 68)   

จิตตานุปัสสนา 
รู้ราคะ 
 

การไม่ปล่อยให้ความคิดที่ผ่านไปแล้วกลับเกิดข้ึนมาอีก น่ีคือใจ การ
ไม่ปล่อยให้ความคิดที่กําลังจะเกิด ถูกทําลายไปเสีย  การแสดงออกซึ่ง
ปรากฏการณ์ทุกชนิด น่ีคือใจ การเป็นอิสระจากรูปธรรมทั้งปวง (หน้า 80) 

จิตตานุปัสสนา 
รู้จิตฟุ้งซ่าน 
 

การเป็นอิสระจากรูปธรรมทั้งปวง คือการรู้เท่าถึงความลวงตาของ
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย น่ีคือพุทธะ  (หน้า 80)  

ธัมมานุปัสสนา 
รู้อายตนะ รู้ขันธ์ 

คนธรรมดาสามัญทั่วไป ทําตัวให้ติดพันอยู่กับวัตถุภายนอก ส่วน
ภายในก็จมอยู่กับความเห็นผิด เมื่อใดที่เขาสามารถเปลื้องตนเองออกมา
เสีย  จากความผูกพันกับวัตถุต่างๆ ที่เขาได้ประสบ ออกมาเสียจากความเห็น
ผิด เมื่อน้ัน เขาจะเป็นอิสระจากอวิชชาความหลงผิดในกายเขา (หน้า 84)   

กายานุปัสสนา 
รู้ปฏิกูล 

เมื่อถูกทําให้หลงรักโดยอารมณ์อันย่ัวยวน และปิดก้ันตัวเองเสียจาก
แสงสว่างของตัวเอง ด้วยเหตุอันน้ัน สัตว์ทั้งปวงซึ่งระทมทุกข์อยู่ด้วยอารมณ์
ภายนอก และความเร่าร้อนภายใน จึงได้ตกเป็นเหมือนทาสแห่งตัณหาของ
ตนเองโดยหมดสิ้น (หน้า 85)  

จิตตานุปัสสนา 
รู้หลง รู้ราคะ 

จากข้อที่กล่าวว่า นิพพานเป็นความเปรมปรีด์ิไม่มีที่สิ้นสุด หากท่าน
เช่ือโดยการพิสูจน์เอาว่า ต้องมีใครคนใดคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นผู้เปรมปรีด์ิ น่ีคือ
ความเห็นผิด… ความเห็นผิดเหล่าน้ีเอง ที่ทําให้คนทั้งปวงทะเยอทะยาน อยาก
เกิดเป็นสัตว์ชนิดที่มีอวัยวะรู้รสของอารมณ์ ปรนเปรอตัวเองด้วยความเพลิน
อย่างโลกีย์วิสัย คนเหล่าน้ีเป็นเหย่ืออวิชชา หลงสิ่งที่เป็นที่ประชุมขันธ์ 5  คิด
ว่าเป็นตัวตน ถือเอาสิ่งนอกน้ันมิใช่ตัวตน หลงรักการเกิดของตัว เกลียดชัง
ความตายอย่างสุดจิต จึงลอยไปลอยมาอยู่ในวังวนของความเกิดและความตาย 
โดยไม่มีการสํานึกถึงความว่างกลวงไร้แก่นสารของโลกียภพ (หน้า 98)   

ธัมมานุปัสสนา
ทุกหมวด 

ท่านทําสมาธิอยู่ด้วยความรู้สึกหรือปราศจากความรู้สึก เพราะหาก
ท่านทําสมาธิอยู่โดยไม่มีความรู้สึก น่ันก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งปวง 
เช่น  กระเบ้ือง  ก้อนหิน ต้นไม้ และผักหญ้าทั้งหลาย ก็ลุถึงสมาธิได้เช่นกัน ถ้า
ท่านทําสมาธิอยู่โดยมีความรู้สึก อย่างน้ันสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือมนุษย์ก็ตาม
ทั้งหมดน้ัน ก็จะกลายเป็นผู้อยู่ในสมาธิไปด้วยทั้งสิ้น … ในสมาธิน้ัน  ไม่มีทั้ง
การเข้าและการออก  ไม่มีทั้งความเงียบหรือความวุ่นวาย ธรรมชาติของฌาน 
ไม่ใช่ความเป็นความเข้าอยู่ ดังน้ัน เราควรจะขึ้นไปให้เหนือภาวะแห่ง การเข้า

กายานุปัสสนา 
อานาปานสติ 
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อยู่ในความสงบแห่งฌาน เพราะธรรมชาติของฌาน ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสร้างข้ึนได้ 
(หน้า 106) 

 
ที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมาน้ี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระสูตรเว่ยหลางเท่าน้ัน ซึ่งหากผู้ที่สนใจ

ศึกษา ได้ลองอ่านและพิจารณาพระสูตรน้ี จะเห็นได้ว่า ข้อความคําสอนโดยมาก จะสอนไปในทางให้รู้
ชัดในเวทนา ให้รู้ชัดในจิต และให้รู้ชัดในสภาพธรรม ซึ่งทั้งหมดน้ีคือต้นเค้าแห่งวิปัสสนาปัญญา อัน
เป็นมรรคหรือหนทาง เพ่ือนําไปสู่ปัญญาวิมุตติ 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบกระบวนการฝึกฝนในนิกายฌานของสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง กับ
แนวทางของสติปัฏฐาน 4  ไว้ดังตารางน้ี 

 

ตาราง 4.2 ความสัมพันธ์ของแนวทางสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง 

สติปัฏฐาน 4 รูปแบบวิปสัสนา การฝึกฝนในนิกายฌานของสํานักพระเถราจารย์เว่ยหลาง
กายานุปัสสนา 

สมถภาวนา 
ซาเซ็น  
การทําสมาธิ 

 
เวทนานุปัสสนา 

ซันเซ็น โกอาน 
ขบปริศนาธรรม 

 
จิตตานุปัสสนา 

วิปัสสนาภาวนา 
มนโด 
สนทนาถาม-ตอบ ธัมมานุปัสสนา 

 
 

4.2 เปรียบเทียบวิธีการในการบรรลุธรรม 
จากการรวบรวมข้อมูลในบทที่ 3 ข้อ 3.8 จะเห็นว่า นิกายฌานด้ังเดิมในสํานักพระเถราจารย์

เว่ยหลาง ก็ได้แบ่งลําดับข้ันภูมิธรรมการบรรลุธรรมของนิกายเซ็นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ชอกวง  
เต้งกวง หมวกเอ้ากวง  

1. ระยะแรก เรียกว่า ชอกวง หรือ ปุนซัม (ปุนชัม-เป่ินฉาน แปลว่า ด่านที่หน่ึง 本參,   
ชอกวง-ชูกวน แปลว่าขั้นทีห่น่ึง 初關) ได้แก่การ ทําฌานสมาธิ ขบปริศนาธรรมแตก เกิดปัญญารู้
แจ่มจ้า เห็นภาวะด้ังเดิมอันบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสของตนเอง (เทียบด้วยทัสสนมรรค) 

2. ระยะกลาง เรียกว่า เต้งกวง (จ้งกวน แปลว่า ด่านที่หนัก 重關) คือการใช้ปัญญาพละ
และในระยะนัน้เอง ก็กําราบสรรพกิเลสให้อยู่น่ิงเป็นตะกอนนํ้านอนก้นถังอยู่ 

3. ระยะหลัง เรียกว่า หมวงเอ้ากวง (โม่โฮ่วกวน แปลว่า ด่านสุดท้าย 末後關) คอืการ
ทําลายกิเลสที่เป็นตะกอนนอนก้นน้ันให้หมดสิ้นไป 
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หากว่าในระดับที่หน่ึง ระยะแรกเปรียบได้ด่ัง มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ อันเป็นข้ันที่ 5 
ของวิสุทธิ 7 ผู้วิจัยจึงลงความเห็นว่า ระยะกลาง และระยะหลัง ย่อมเทียบได้กับ ปฏิปทาญาณทัสสน
วิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ  2 ขั้นสุดท้าย ในวิสุทธิ 7 น่ันเอง  เหตุใดจึงลงความเห็นเช่นน้ัน  

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความรู้ในหนทางทั้งทางถูกและทางผิด เห็นความเกิดขึ้น
และความดับไปแห่งสังขาร เป็นปัญญาที่กําหนดวินิจฉัยลักษณะว่า ทางแห่งกิเลสน้ีไม่ใช่มรรค เพราะ
เป็นเหตุเป็นที่ต้ังแห่ง ตัณหา มานะ ทิฏฐิ โดยแท้ แต่วิปัสสนาญาณที่ดําเนินไปตามวิถี ซึ่งพ้นจากกิเลส
แล้ว เป็นปัญญาที่รู้หนทางที่ถูกต้อง การเห็นตามความเป็นจริงน้ี เป็นมรรค หรือหนทาง ช่ือว่ามัค
คามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะ รู้เห็นทางพ้นทุกข์ และมิใช่ทางพ้นทุกข์ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
เป็นปัญญาที่เกิดต่อมาจากกังขาวิตรณวิสุทธิ แสดงว่า  ถ้าวิสุทธิที่ 4 ไม่มีแล้ว วิสุทธิที่ 5 ก็มีไม่ได้  

ดังน้ัน ผู้ที่ฝึกฝนในกระบวนการของพระสูตรเว่ยหลาง และสามารถก้าวหน้าได้น้ัน จะต้องมี
พ้ืนฐานที่ดี มีความพร้อมอยู่แล้ว   

ศีลต้องบริสุทธ์ิ เทียบด้วยวิสุทธิข้อ 1 ศีลวิสุทธิ   

สมาธิจิตต้องฝึกมาดี เทียบด้วยวิสุทธิข้อ 2 จิตตวิสุทธิ 

ต้องมีสัมมาทิฏฐิ เทียบด้วยวิสุทธิข้อที่ 3 ทิฏฐิวิสุทธิ 

หมดความสงสัยในเร่ืองนามรูป เทียบด้วยวิสุทธิข้อที่ 4 กังขาวิตรณวิสุทธิ 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  รู้ว่าทางใดผิด ทางใดถูก เข้าสู่ภูมิธรรมขั้นที่ 1 ชอกวง ของ
นิกายฌาน เกิดปัญญารู้แจ่มจ้า เห็นภาวะด้ังเดิมอันบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสของตนเอง 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลาย เข้าสู่ภูมิธรรมขั้น
ที่ 2 เต้งกวง ของนิกายฌาน คือการใช้ปัญญาพละ และในระยะนั้นเอง ก็กําราบสรรพกิเลสให้อยู่น่ิง
เป็นตะกอนน้ํานอนก้นถังอยู่  เมื่อถึงข้ันน้ีก็เป็นรอยต่อระหว่างปุถุชนและอริยบุคคลทั้ง 4 จําพวก 

ญาณทัสสนวิสุทธิ ความรู้ในอริยมรรค 4 หรือ มรรคญาณ เมื่อมรรคเกิดแล้วผลจิตแต่ละ
อย่างย่อมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป ความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดข้ึนโดยวิสุทธิข้อน้ี เป็นอันบรรลุผลที่
หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เข้าสู่ภูมิธรรมขั้น
ที่ 3 หมวกเอ้ากวง ของนิกายฌาน คือการทําลายกิเลสที่เป็นตะกอนนอนก้นน้ันให้หมดสิ้นไป 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถลงความเห็นได้ว่า  การบรรลธุรรม (ซาโตร)ิ ตาม
แนวทางสติปฏัฐาน 4 ในพระสูตรเว่ยหลาง ไม่มีลาํดับขั้นอรยิบุคคลแต่อย่างใด เพราะผู้บรรลุ
ฌานขั้นที่ 3 สูงสุดของพระสูตรเว่ยหลาง ก็คือ ญาณทสัสนวิสุทธ ิอันรวมพระอริยบคุคลท้ังหมดไว้
ในนีน้ั่นเอง และการที่จะเขา้ถึงธรรมในขัน้นี้ได้ก็ต้อง เห็นและขจัดสิน้ซ่ึง อวิชชา ตัณหา อุปาทาน  
ขั้นตอนนี้ก็คือการเหน็ กาย เวทานา จิต ธรรม ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 นั่นเอง 
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เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน ผู้วิจัยจึงทําตารางเปรียบเทียบไว้ ดังน้ี 
 

ตาราง 4.3 เปรียบเทียบการบรรลุธรรม ตามแนววิสุทธิ 7  ตามแนวพระสูตรเว่ยหลาง 
ตามแนวนิกายเซ็นใหม่ 

วิสุทธิ 7 

(ข้อที่ 1 ถึง 4 ต้องพร้อมแลว้) 

ลําดับภูมิธรรมนิกายฌาน 

แนวทางพระสูตรเว่ยหลาง 

ลําดับการบรรลุธรรม 

แนวทางนิกายเซ็นใหม่ 

5.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุธิ  
รู้ว่าทางใดผิด ทางใดถูก 

1. ชองกวง 
มองเห็นกิเลสของตน 

1. โชจูเฮ็น  
เห็นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุธิ 
เพียรในวิปัสสนาญาณ 

2. เต้งกวง 
เพียรกําราบกิเลสนั้น 

2. เฮ็นจูโช  
ขจัดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
3. โชจูไร 
เห็นพุทธภาวะภายในตน 

7. ญาณทัสสนวิสุทธิ  
ความรู้ในอริยมรรค ตามลําดับ 
พระโสดาบัน พระสกทาคาม ี
พระอนาคามี พระอรหันต์ 

3. หมวกเอ้ากวง 
ทําลายกิเลสน้ันจนสิ้นไป 

4. เก็นจูชิ 
สิ้นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
5. เก็นจูโต 
สุญญตา 

 

4.3 บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในลักษณะ 3 แง่มุม วิเคราะห์เชิงประโยชน์ วิเคราะห์เชิงอุบายวิธี และ

วิเคราะห์เชิงการเผยแผ่  
4.3.1 วิเคราะห์เชิงประโยชน ์
ในเชิงประโยชน์ ไม่ว่าจะทําความเพียรในลักษณะของพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้แนวทางสติ

ปัฏฐาน 4 หรือจะทําความเพียรในลักษณะของพระสูตรเว่ยหลาง นิกายเซ็น แต่เป้าหมายหรือ
ประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าเราจะใช้ถ้อยคําใดที่สื่อถึงประโยชน์น้ัน ดวงตาเห็นธรรม 
การรู้แจ้ง การบรรลุธรรม หรือการเข้าถึงสุญญตา ก็ตาม หรือกล่าวได้ว่า เป้าหมายประโยชน์สูงสุดน้ัน 
เป็นสิ่งเดียวกัน คือกําจัดกิเลสเข้าถึงซึ่งพระนิพพานน่ันเอง 
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4.3.2 วิเคราะห์เชิงอุบายวิธี   
นิกายฌาน แบ่งการบําเพ็ญเป็น 2 ลักษณะ คือ เช่ืองช้าค่อยเป็นค่อยไป และ ฉับพลัน  โดย

อิงตามปัญญาของผู้บําเพ็ญน้ัน หาได้แตกต่างจากพุทธปรัชญาเถรวาท ที่แบ่งบุคคลด่ังบัว 4 เหล่า  
อุคฆฏิตัญญู  ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด อนุเคราะห์ในวิธีบําเพ็ญแบบฉับพลัน 
วิปจิตัญญู  ผู้มีปัญญา อนุเคราะห์ในวิธีบําเพ็ญแบบฉับพลัน 
เนยยะ  ผู้มีปัญญาน้อย อนุเคราะห์ในวิธีบําเพ็ญแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ปทปรมะ ผู้ด้อยปัญญา อนุเคราะห์ในวิธีบําเพ็ญแบบค่อยเป็นค่อยไป 
แต่ไม่ว่าจะจัดเป็นบุคคลแบบใด มนุษย์ย่อมฝึกได้  
จากประวัติของพระเถราจารย์เว่ยหลาง จะสังเกตได้ว่า ตัวท่านได้ปัญญาธรรมโดยเบ้ืองต้น

แล้ว จากนั้นจึงสนใจ ที่จะศึกษาในทางพุทธธรรมให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไปอีก จึงได้เดินทางมาขอเป็นลูกศิษย์
ศึกษาธรรม กับพระธรรมาจารย์องค์ที่ 5 พระเถราจารย์หงเหย่ิน  

ดังน้ัน พระเถราจารย์เว่ยหลาง เมื่อได้ศึกษาพุทธธรรมในเชิงลึก จึงข้ามการฝึกฝนในเรื่องของ 
กายานุปัสสนา ซึ่งเป็นหมวดแรกในสติปัฏฐาน 4 ดังที่ท่านได้กล่าวกับ พระอาจารย์เอาไว้ว่า  

กระผมขอกราบเรียนคุณพ่อว่า วิปัสสนาปัญญาเกิดข้ึนในใจ
ของกระผมเสมอเสมอ เมื่อผู้ใดผู้หน่ึงไม่ได้มีจิตเลื่อนลอยไปจากจิต
เดิมแท้ Essence of Soul ของตนแล้ว ก็ควรจะเรียกเขาผู้น้ันว่าผู้
เป็นเน้ือนาบุญของโลกเหมือนกัน 

4.3.3 วิเคราะห์เชิงการเผยแผ ่
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 ช่วง ดังน้ี 
ยุคสมัยที่ 1 เดิมทีเมื่อตอนที่พระโพธิธรรม นําพุทธปรัชญามหายานนิกายธยานะ จากชมพู

ทวีปเผยแผ่สู่แผ่นดินจีน แม้จะได้รับความสนใจจากพระเจ้าแผ่นดินจีน แต่การเผยแผ่ก็ไม่ได้แตกต่าง
จากนิกายมหายานอ่ืน ๆ  

ยุคสมัยที่ 2 เมื่อพระเถราจารย์เว่ยหลางก่อต้ังสํานักทางใต้ อันเป็นนิกายฌานแบบฉับพลัน 
จึงเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวจีน ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่า วิธีการแบบฉับพลันของพระเถราจารย์เว่ยหลาง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
และแพร่หลายสืบต่อในกาลถัดมา  แม้ในช่วงที่ประเทศจีนกวาดล้างศาสนา นิกายฌานแบบฉับพลัน ก็
อยู่รอดมาได้ เพราะวัตรปฏิบัติเน้นการพ่ึงพาตนเอง อันเป็นข้อแตกต่างจากมหายานนิกายอ่ืน ๆ 

ยุคสมัยที่ 3 หลังจากยุคสมัยของพระเถราจารย์เว่ยหลาง นิกายฌานแบบฉับพลันก็เจริญขึ้น
อย่างต่อเน่ือง มีพระเถระผู้เป็นปราชญ์ในสํานักอยู่มากมาย มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นให้ความ
สนใจศึกษาเรียนรู้ จากนั้นนํากลับประเทศญี่ปุ่นก่อต้ังเป็นสํานักเซ็น  นิกายเซ็นในญี่ปุ่น ได้รับการ
ยอมรับนับถือเป็นอย่างมาก 
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ยุคสมัยที่ 4  หรือยุคปัจจุบัน นิกายเซ็น มีพัฒนาการไปอย่างก้าวไกล และเข้าสู่ระดับสากล
นานาชาติ เหตุหน่ึงก็เพราะการไม่ยึดมั่นอยู่กับระเบียบปฏิบัติที่ตายตัวน้ันเอง ซึ่งก็แน่นอนว่า
พัฒนาการในทิศทางนี้ ย่ิงนานวันก็ย่ิงห่างไกลจากต้นตอไปเร่ือย ๆ ปัจจุบันเราจึงเห็นนิกายเซ็นใน
รูปแบบของปรัชญาแขนงหน่ึงมากกว่า 
 
4.4 สรุป 

ผู้วิจัยลงความเห็นว่า การบรรลุธรรมตามกระบวนการในพระสูตรเว่ยหลาง เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับสติปัฏฐาน 4  

ในพระสูตรเว่ยหลาง กายานุปัสสนานั้นยังพอมีปรากฏอยู่บ้าง แต่มิได้ชัดเจนหรือให้
ความสําคัญมากนัก ในแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง จะเน้นไปทางเวทนานุปัสสนา จิตตา
นุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา เป็นส่วนใหญ่   ทั้งน้ี ก็เป็นแนวทางที่แตกต่าง จากการฝึกฝนศึกษา
ธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาทพอสมควร เพราะอย่างที่ทราบ และถือปฏิบัติของศาสนิกชน ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จะเร่ิมต้นจากการ ฝึกฝนกายานุปัสสนา ด้วยสมถกรรมฐาน อานาปานสติ และมี
ความสําคัญ เพราะ อานาปานสติน้ันสามารถฝึกฝนได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  

ดังน้ัน น่ีจึงเป็นใจความ ที่พุทธศาสนิกชนในพุทธปรัชญาเถรวาท อาจจะจับสังเกตได้ว่าเป็น
ข้อแตกต่าง จนเกิดการต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางน้ี แต่หากศึกษาด้วยใจเป็นกลาง เราก็จะ
พบ การให้ความสําคัญในเวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา  

คําสอนในพระสูตรเว่ยหลาง มิได้ขัดแย้งล้มล้างคําสอนของพระบรมศาสดาแต่อย่างใด ไม่มี
ข้อขัดแย้งใดๆ กับคําสอนของพระองค์   กลับส่งเสริมให้ตีความได้ง่ายข้ึน และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น    

แต่นิกายเซ็นใหม่ มีพัฒนาการเฉพาะตัวในทิศทางที่แตกต่างจากนิกายอ่ืนๆ เข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
เกินขีดจํากัดเหนือเขตแดนของกรอบในการนับถือศาสนา อย่างไรก็ตาม หากปฏิบัติตามหลักของ
มรรค ก็ย่อมไม่สิ้นพระอรหันต์ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ผลการวิจัยเปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กับพระสูตรเว่ยหลาง สามารถ
สรุปเน้ือหาสาระที่สําคัญได้ดังน้ี 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาสติปัฏฐาน 4  
สติปัฏฐาน 4 สรุปว่าเป็นเครื่องมือและกระบวนการอันสําคัญ ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็น

แนวทางสั่งสอนให้พุทธสาวกได้เพียรปฏิบัติบําเพ็ญ โดยเฉพาะในพุทธปรัชญาเถรวาท ให้ความสําคัญ
และดําเนินตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 อย่างเคร่งครัด และเป็นระบบ สั่งสอนสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน ด้วยเล็งเห็นว่าทางน้ีเป็นทางเอกทางน้ีเป็นทางเดียวน่ันเอง  

กายานุปัสสนา ผู้ปฏิบัติฝึกฝนต้องรู้ชัดในลมหายใจ รู้ชัดในอิริยาบถ รู้ชัดในสติสัมปชัญญะ รู้
ชัดในปฏิกูล รู้พิจารณามนสิการธาตุ  รู้พิจารณาป่าช้าซากศพ 

เวทนานุปัสสนา ผู้ปฏิบัติฝึกฝนต้องรู้ชัดในเวทนาของตน รู้ชัดในความสุข รู้ชัดในความทุกข์ 
และรู้ชัดในความท่ีไม่สุขและไม่ทุกข์ 

จิตตานุปัสสนา ผู้ปฏิบัติฝึกฝนต้องรู้ชัดในจิตโลภ รู้ชัดในจิตโกรธ รู้ชัดในจิตหลง รู้ชัดในจิต
ราคะ  รู้ชัดในจิตฟุ้งซ่านหดหู่ 

ธัมมานุปัสสนา ผู้ปฏิบัติฝึกฝนต้องรู้ชัดในสภาพธรรมของโพชฌงค์ รู้ชัดในอายตนะ รู้ชัดใน
นิวรณ์ รู้ชัดในขันธ์ และรู้ชัดในอริยสัจ 

สติปัฏฐาน 4 สามารถพบได้ทั่วไปในพระไตรปิฏก ได้รับการอธิบาย กล่าวซ้ําอยู่หลายจุด ทั้ง
ในทีฆนิกาย มัชฌิมนิการ และสังยุตตนิกาย  

สติปัฏฐาน 4 มีความสําคัญทั้งในแง่ของมรรคมีองค์ 8 ซึ่งสัมมาสติ คือหน่ึงในมรรคที่สําคัญ 
อันเป็นหมวดที่เก่ียวโยงถึงเร่ือง สมาธิ ในไตรสิกขาด้วย  และยังมีความสําคัญในแง่มุมของอัปปมาท
ธรรม คือธรรมอันเป็นเคร่ืองป้องกันความประมาท   

สติปัฏฐาน 4 มีอานิสงส์อย่างย่ิงยวด หากผู้ใดเจริญอย่างจริงจังแล้ว จะสําเร็จเป็นพระ
อรหันต์ในปัจจุบันชาติ ถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามี อย่างน้อยที่สุดใช้เวลา 7 วัน 
อย่างมากที่สุดใช้เวลาไม่เกิน 7 ปี ในอรรถกถาอธิบายว่า น่ีเป็นเพียงการบรรลุคุณวิเศษของเวไนย
บุคคลระดับกลาง หรือ มัชฌิมปัญญา เท่าน้ัน แต่หากเป็น ติกขปัญญาบุคคล หรือบุคคลอันมีปัญญา
เฉียบแหลม ก็สามารถรับคําสั่งสอนเวลาเช้า บรรลุคุณวิเศษเวลาเย็น รับคําสั่งสอนเวลาเย็น บรรลุคุณ
วิเศษเวลาเช้า 
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5.1.2 สติปัฏฐาน 4 กับกระบวนการบรรลุธรรมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
การฝึกฝนบําเพ็ญตนตามแนวทางเถรวาทที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี น่ันก็คือ การปฏิบัติกรรมฐาน  

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน ก็มีกระบวนการบําเพ็ญโดยใช้สติปัฏฐาน 4 
อาทิเช่น การภาวนาแบบสมถะ โดยใช้หลักการจับลมหายใจอาณาปานสติ อันเป็นหลักที่พระพุทธองค์
ทรงเลือกถ่ายทอด บอกต่อให้กับพุทธสาวก เพราะเมื่อปฏิบัติอานาปานสติได้มากพอ จะยังผลให้สติ
ปัฏฐาน 4 บริบูรณ์ได้ สติปัฏฐาน 4 ที่บริบูรณ์ จะยังผลให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที่บริบูรณ์
จะยังผลให้วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์ได้ น่ันก็คือบรรลุธรรมสู่พระอริยบุคคลน่ันเอง  

ยังมีกระบวนการบรรลุธรรมที่ใช้หลักธรรมวิชชาและวิมุตติเป็นเคร่ืองมือ สติปัฏฐาน 4 ก็เป็น
ห่วงโซ่ข้อกลางในการบําเพ็ญน้ี จะขาดไปเสียไม่ได้  โดยจะเริ่มการปฏิบัติจากกระบวนการใดก็ได้ ดังน้ี  
โพชฌงค์ คบหาสัตบุรุษ ฟังสัทธรรม ศรัทธา โยนิโสมนสิการ สติสัมปชัญญะ สํารวมอินทรีย์ สุจริต  
สติปัฏฐาน   

สรุปได้ว่า สติปัฏฐาน 4 น้ีมีความสําคัญย่ิงยวดต่อการบรรลุธรรม และคงมิใช่เรื่องแปลกแต่
อย่างใด หากพุทธศาสนิกชนในนิกายอ่ืนๆ จะปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุธรรม โดยใช้สติปัฏฐาน 4 เป็น
แนวทางพ้ืนฐาน แต่อาจจะมิได้แยกแยะออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน หรือมิได้ใช้กระบวนการในการ
บรรลุธรรม เหมือนในพุทธปรัชญาเถรวาท 

5.1.3 สรุปผลการศึกษาพระสูตรเว่ยหลาง  
พระสูตรเว่ยหลางเป็นพระสูตรสําคัญ ในพุทธปรัชญามหายานนิกายธยานะ หรือนิกายฌาน 

หรือนิกายเซ็น ใจความสําคัญกล่าวถึง วิธีการท่ีจะเห็นจิตเดิมแท้ของตนอันประภัสสร แนะแนวทาง
การได้ดวงตาเห็นธรรมหรือการรู้แจ้งแบบฉับพลัน จากเน้ือหาในพระสูตรน้ี ศิษย์ยานุศิษย์รุ่นหลังของ
พระเถราจารย์เว่ยหลาง ได้พัฒนาแนวทางสืบต่อ จนกลายเป็นนิกายเซ็นแบบใหม่ ซึ่งแพร่หลายเป็น
อย่างมากในญี่ปุ่น แยกแยะกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตามแบบสํานักของพระเถราจารย์เว่ยหลางออก
เป็น ซาเซ็น ซันเซ็น และมนโด   

ซาเซ็น คือการขบคิดปริศนาธรรม มักจะคุ้นเคยในช่ือเรียกว่า โกอาน   
ซันเซ็น คือการทําสมาธิ อันเป็นวิธีการฝึกจิตแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล  
มนโด คือกระบวนการถามตอบ สนทนาธรรม  
ซึ่งทั้งสามกระบวนการน้ีจะฝึกพร้อมกัน หรือค่อยฝึกทีละอย่างก็ได้  แต่เป้าหมายสูงสุดคือ ซา

โตริ อันเป็นคําเรียกการรู้แจ้ง หรือการได้ธรรมจักษุน่ันเอง 
ในพระสูตรเว่ยหลาง อุดมไปด้วยแนวทางของสติปัฏฐาน 4 ฝ่ายวิปัสสนา ผู้วิจัยจึงสามารถลง

ความเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การบรรลุธรรมในแนวทางของพระสูตรเว่ยหลางน้ี เป็นอันเดียวกับ
แนวทางของสติปัฏฐาน 4  และเมื่อนํามาแยกแยะเพ่ือเปรียบเทียบ ก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ตามท่ีงานวิจัยฉบับน้ีได้นําเสนอไว้ 



91 
 

5.1.4 กระบวนการบรรลุธรรมในพระสูตรเว่ยหลาง  
ในแง่มุมของการบรรลุธรรม พระสูตรเว่ยหลางมิได้แยกแยะเป็นลําดับข้ันพระอริยบุคคล 4 

จําพวก เหมือนอย่างของพุทธปรัชญาเถรวาท  และมิได้กล่าวถึงกระบวนการซาโตริ 5 ลําดับ ตาม
อย่างของนิกายเซ็นยุคใหม่   หากแต่แบ่งลาํดับกระบวนการบรรลุธรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ระยะแรก เรียกว่า ชอกวง ได้แก่การ ทําฌานสมาธิ ขบปริศนาธรรมแตก    
ระยะกลาง เรียกว่า เต้งกวง คือการใช้ปัญญากําราบสรรพกิเลสให้อยู่น่ิงประดุจว่าเป็น

ตะกอนนํ้านอนก้นถังอยู่ 
ระยะหลัง เรียกว่า หมวกเอ้ากวง  คือการทําลายกิเลสที่ประดุจว่าเป็นตะกอนนอนก้นน้ันให้

หมดสิ้นไป 
5.1.5 เปรียบเทยีบการบรรลธุรรมตามแนวสติปฏัฐาน 4 กับพระสตูรเวย่หลาง 
หากเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติบําเพ็ญตนเพ่ือนําสู่การบรรลุธรรม ย่อมอยู่ภายใต้กรอบ

ของการปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือใด หลักธรรมหมวดใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบ
ของ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานท้ังสิ้น ซึ่งน่ีเป็นกรอบ เป็นระบบที่ชัดเจน ทําใหผู้้ปฏิบัติ
ธรรมตามกรอบของพุทธปรัชญาเถรวาทสามารถฝึกปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ 

แต่ในพระสูตรเว่ยหลางเน้นการบรรลุธรรมรู้ต่ืนแบบฉับพลัน โดยมากจึงปรากฏการฝึก จิตตา
นุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา อันเป็นวิปัสสนาภาวนามากกว่า  

สติปัฏฐาน 4 ปรากฏอยู่ใน พระสูตรเว่ยหลางทุกบท เพียงแต่มิได้แยกแยะว่าจะเป็นหมวดใด
ของสติปัฏฐานเท่าน้ัน แต่หากได้ศึกษาอย่างละเอียดจะพบการให้ความสําคัญในเวทนานุปัสสนา จิต
ตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา อันเป็นทางเอก ทางเดียว ดังพุทธพจน์ของพระพุทธองค์น่ันเอง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 
กับพระสูตรเว่ยหลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบในบางแง่มุมเท่าน้ัน  ซึ่งจากการที่ผู้วิจัย

พยายามรวมรวมเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือนําข้อมูลมาอ้างอิงและวิเคราะห์ ผู้วิจัย
พบว่า ข้อมูลของนิกายเซ็นที่มีการแปลเป็นภาษาไทย ยังมีค่อนข้างน้อย ที่พอหาได้ก็มีความล้าสมัยอยู่ 
ดังน้ันหากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศาสนาของทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน
การศึกษาเล่าเรียน การแปลตําราหนังสือของนิกายเซ็น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างย่ิง   
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อีกประการที่สําคัญก็คือการแลกเปลี่ยนดูงาน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แท้จริงของนิกายเซ็นก็
สําคัญ เพ่ือที่จะได้รู้ว่า ณ ปัจจุบัน พัฒนาการของนิกายเซ็นได้ก้าวหน้าไปถึงระดับใด และมีแนวโน้ม
ทิศทางในอนาคตอย่างไร  

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีอีกหลายกรณีที่ผู้สนใจสามารถนําไปต่อยอดเพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมได้ เช่น 
1. ศึกษาสติปัฏฐาน 4 ในเชิงลึก  เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจในแนวทางของพุทธปรัชญาเถรวาท  
2. ศึกษานิกายเซ็น ในแง่มุมของพุทธปรัชญามหายาน แม้ว่าจะมีงานวิจัยอยู่แล้วหลายฉบับ 

แต่สิ่งที่ขาดคือ สภาวะปัจจุบันของพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็น มีพัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างไร 
3. ศึกษานิกายเซ็น ในแง่มุมของปรัชญา ซึ่งก็คือนิกายเซ็นในยุคสมัยใหม่น้ีน่ันเอง มี

พัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างไร ในระดับสากลนานาชาติคงสถานะใด 
4. ศึกษาอิทธิพลของสํานักฌาน ตามแนวทางของพระเถราจารย์เว่ยหลาง ว่าส่งผลกระทบ

อย่างไรต่อแนวคิดพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
ที่กล่าวมาเป็นเพียงบางแง่มุมที่สามารถต่อยอดได้เท่าน้ัน ยังมีอีกหลายมิติทางวิชาการ ที่

สามารถศึกษาต่อยอดได้ ทั้งในเร่ืองของสติปัฏฐาน 4 เรื่องของนิกายเซ็น และเร่ืองของพระสูตรเว่ย
หลาง  
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