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สตปัิฏฐาน ๔ ตามนัยทีส่อนพระราหุล 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็พงึตัง้ใจนอบนอ้มพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองคพ์รอ้มทัง้พระธรรมและ

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกายวาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิ

ในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

จิตตภาวนาอบรมจิตนัน้เป็นขอ้สาํคญัในการปฏิบติัธรรม 

และเม่ือพดูวา่จิตตภาวนา ก็ย่อมนาํใหร้ะลกึถึงพระพทุธเจา้ผู้

ทรงแสดงจิตตภาวนา ระลกึถึงพระธรรมท่ีทรงสั่งสอน เชน่จิตต

ภาวนา และระลกึถงึพระสงฆซ์ึง่ไดป้ฏิบติัดีแลว้ คือไดอ้บรมจิตดี

แลว้ตามท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอน ก็เรยีกวา่เป็น พทุธานุสต ิ

ระลกึถึงคณุของพระพทุธเจา้ วา่เป็นพระผูท่ี้ตรสัรูถ้กูชอบเอง

แลว้สอนใหผู้อ่ื้นตรสัรูต้ามไดด้ว้ย เป็น ธัมมานุสต ิระลกึถึงคณุ

ของพระธรรมวา่ย่อมรกัษาผูป้ฏิบติั ไม่ใหต้กไปสูท่ี่ชั่ว ระลกึถงึ

คณุของพระสงฆว์า่เป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ ก็จะทาํใหเ้กิดศรทัธา
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ความเช่ือ ปสาทะ ความเล่ือมใส ตัง้มั่นในคณุของพระพทุธเจา้ 

ในคณุของพระธรรม ในคณุของพระสงฆ ์ยิ่งขึน้ 

ฉะนัน้ เพ่ือแสดงนาํสติปัฏฐานการตัง้สติ พิจารณากาํหนด 

กาย เวทนา จิต ธรรม ก็จะไดน้าํความในพระสตูรท่ีตรสัสอนพระ

ราหลุพทุธชโินรสเม่ือก่อนทรงผนวช 

มาแสดงเป็นวธีิปฏิบติัจิตตภาวนาอยา่งหนึง่ สมยัหนึ่ง

พระพทุธเจา้ไดโ้ปรดใหพ้ระราหลุพทุธชโินรสผนวชเป็นเณรแลว้ 

ก็ไดเ้สด็จไปยงัท่ีอยู่ของพระราหลุ ไดป้ระทบันั่งบนอาสนะท่ีปู

ลาดถวาย และก็ไดท้รงลา้งพระบาทดว้ยนํา้ลา้งพระบาทซึง่ใสไ่ว้

ในภาชนะใสน่ํา้ ซึง่ตัง้เตรยีมไวถ้วาย ครัน้ประทบันั่งแลว้ก็ตรสั

สั่งใหพ้ระราหลุมองดภูาชนะนํา้ท่ีทรงเทลา้งพระบาทแลว้ วา่มี

นํา้เหลืออยู่ในภาชนะนัน้เทา่ไร พระราหลุก็กราบทลูวา่เหลือติด

อยู่นอ้ย พระพทุธเจา้ก็ตรสัอบรมวา่ การพดูเท็จทัง้รู ้ย่อมทาํให้

ไม่มีความเป็นสมณะ ท่ีแปลวา่ผูส้งบ หรอืพดูอย่างงา่ยๆ วา่ไมมี่

ความเป็นพระเป็นเณร หรอืคฤหสัถก็์ไมมี่ความเป็นสาธชุน 
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ครัน้แลว้ก็ทรงเทนํา้และภาชนะใสน่ํา้นัน้จนหมดสิน้ แลว้ก็

ตรสัถามพระราหลุวา่ในภาชนะนํา้นัน้มีนํา้เหลืออยู่หรอืไม่ พระ

ราหลุก็กราบทลูวา่ไม่มี พระพทุธเจา้ก็ตรสัอบรมวา่ ไม่มีความ

เป็นสมณะคือความเป็นพระเป็นเณร หรอืความเป็นสาธชุน (ใน

บคุคลผูไ้ม่มีความละอายในการกลา่วมสุาทัง้รูอ้ยู่)เหมือนอย่าง

ในภาชนะนํา้ไม่มีนํา้เหลืออยู่ ครัน้แลว้ก็ทรงควํ่าภาชนะนํา้นัน้ ก็

ตรสัถามพระราหลุอีกวา่ในภาชนะนํา้นัน้ท่ีควํ่าแลว้มีนํา้หรอืไม่ 

พระราหลุก็กราบทลูวา่ไม่มี และเม่ือควํ่าลงแลว้ก็ไม่อาจจะเติม

นํา้ได ้พระพทุธเจา้ก็ตรสัอบรมวา่ ไม่มีความเป็นสมณะ คือ

ความเป็นพระเป็นเณร เป็นสาธุชน (ในบคุคลผูไ้ม่มีความ

ละอายในการกลา่วมสุาทัง้รูอ้ยู่) เหมือนอยา่งไม่มีนํา้ในภาชนะ

นํา้ท่ีควํ่านัน้ 

ครัน้แลว้ก็ทรงหงายภาชนะนํา้นัน้ขึน้ ก็ตรสัถามพระราหลุ

วา่มีนํา้อยู่ในภาชนะท่ีหงายขึน้แลว้นัน้หรอืไม่ พระราหลุก็กราบ

ทลูวา่ไม่มี พระองคก็์ตรสัอบรมวา่ไม่มีความเป็นสมณะ คือ

ความเป็นพระเป็นเณรหรอืเป็นสาธชุน แกผู่ท่ี้พดูเท็จทัง้รู ้แมว้า่
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ภาชนะนํา้นัน้จะหงายก็เป็นภาชนะเปลา่ เพราะฉะนัน้ ผูท่ี้พดู

เท็จทัง้รูจ้งึไมมี่ความเป็นสมณะ ไม่มีความเป็นพระเป็นเณร ไม่มี

ความเป็นสาธชุน ดั่งนี ้

ครัน้แลว้ก็ตรสัเป็นขอ้อปุมาวา่ ชา้งศกึของพระราชาท่ีฝึกหดั

ใหเ้ป็นผูท่ี้เสียสละรา่งกาย ในเวลาเป็นราชพาหนะเขา้สูส่งคราม 

เพ่ือพระราชา ชา้งท่ีฝึกหดัแลว้นัน้ ฝึกหดัจนถึงวา่สละกายเบือ้ง

หนา้เบือ้งหลงัได ้สละเทา้หนา้ทัง้สองได ้สละเทา้หลงัทัง้สองได ้

สละศีรษะ หทูัง้สอง งาทัง้สองได ้สละหางได ้แตย่งัรกัษางวงไว้

อยู่ ยงัไม่ยอมสละงวง ก็ยงัไม่ช่ือวา่ไดส้ละชีวิตเพ่ือพระราชา 

ตอ่เม่ือฝึกจนถึงชา้งศกึนัน้สละไดท้กุอย่าง จนถงึสละงวงได ้จงึ

จะช่ือวา่ไดส้ละชีวิตไดเ้พ่ือพระราชา ไดต้รสัอปุมาไวด้ั่งนี ้

ก็พิจารณาดวูา่ควรจะมีความหมายวา่เม่ือเขา้มาปฏิบติั

ธรรมในพระธรรมวินยันี ้จะเป็นพระก็ดี เป็นเณรก็ดี เป็นสาธุชน

ผูป้ฏิบติัก็ดี ก็พงึสละเพ่ือปฏิบติัธรรมไดท้กุอย่าง แมแ้ตว่า่พดู

เท็จทัง้รู ้แมว้า่เพ่ือท่ีจะเป็นการขบขนัยิม้หววั ก็ไม่ควรทาํ และก็

เท่ากบัวา่การท่ียงัพอใจสนกุสนานเฮฮา พดูยั่วกนัเลน่ พดู
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หวัเราะเลน่ดว้ยการพดูเท็จ ก็เหมือนอยา่งวา่รกัษาศีลขอ้อ่ืนได้

แลว้แตว่า่ยงัรกัษาวาจาใหเ้ป็นสจัจะวาจาไวไ้ม่ได ้ดั่งนีก็้

เป็นอนัวา่ยงัไม่ช่ือวา่ไดส้ละทัง้หมดเพ่ือปฏิบติัธรรมของ

พระพทุธเจา้ 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งรกัษาวาจา ไม่พดูพลอ่ยๆ เม่ือพดูอะไร

ออกไป หรอืวา่จะรบัคาํอยา่งไรออกไป ก็ตอ้งใหเ้ป็นวาจาจรงิ ให้

เป็นพดูจรงิ ไมพ่ดูเท็จแมเ้พ่ือท่ีจะยิม้หววัขบขนักนั เพราะวา่เม่ือ

ยงัพดูเท็จอยูก็่ยงัไม่ตรสัวา่จะปฏิบติักรณียะคือกิจท่ีควรทาํ อนั

เรยีกวา่ปฏิบติัธรรมได ้ดั่งนี ้

เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏิบติัธรรม ไม่วา่จะเป็นพระเป็นเณรหรอื

เป็นฆราวาส จงึตอ้งรกัษาสจัจะคือความจรงิ ความจรงิใจแก่

ตวัเอง ในการท่ีจะพดูอะไรออกไปก็ใหพ้ดูจรงิ หรอืเม่ือไม่ควรพดู

ก็น่ิงเสีย และเม่ือจะรบัอะไร วา่อยา่งไร ก็รกัษาวาจา รกัษา

สญัญาท่ีรบัไวน้ัน้ ปฏิบติัใหเ้ป็นจรงิขึน้มา 

พระพทุธเจา้ครัน้ทรงโอวาทดั่งนีแ้ลว้ ก็ไดต้รสัถามพระราหลุ

วา่ แวน่สอ่ง ซึง่ในครัง้นั่นกระจกเงาสาํหรบัสอ่งเหมือนอย่าง
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บดันีค้งไม่มี เม่ือตอ้งการจะใชส้อ่งดเูงาหนา้ของตวัเอง ก็ตอ้งใช้

แวน่สอ่ง คือใชโ้ลหะหลอ่เป็นแผ่น ขดัใหเ้ป็นเงาสาํหรบัท่ีจะสอ่ง

ด ูจงึไดต้รสัถามวา่แวน่สอ่งนัน้มีไวท้าํไม พระราหลุก็กราบทลูวา่

มีไวเ้พ่ือด ูพิจารณา พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ ฉะนัน้ก็ใหด้ใูห้

พิจารณา กายกรรม การท่ีกระทาํทางกายของตน วจีกรรม การ

ท่ีกระทาํทางวาจาคือพดูของตน มโนกรรม การท่ีกระทาํทางใจ

คือคิดของตน 

ดใูหเ้หน็วา่เป็นอกศุลหรอืไม่ ถา้เป็นอกศุลคือไม่ดี มีโทษ ก็

ใหรู้ว้า่เป็นอกศุลไม่ดี มีโทษ แตว่า่ไดต้รสัจาํแนกไวอ้ย่างพิสดาร 

คือวา่ใหด้ ูพิจารณาตัง้แตก่อ่นจะทาํ ในขณะท่ีทาํ และทาํแลว้ 

วา่การท่ีทาํนัน้ๆ คือท่ีจะทาํ หรอืท่ีกาํลงัทาํ หรอืท่ีทาํแลว้ทาง

กายทางวาจาทางใจ เป็นอกศุลมีโทษ เป็นอกศุลไม่ดีมีโทษ เม่ือ

ดพูิจารณาก็ยอ่มจะรู ้และเม่ือรูแ้มว้า่ยงัไมท่าํ และอาจจะทาํได ้

ก็งดเวน้เสียไมท่าํ เม่ือกาํลงัทาํอยูก็่เลิกไมท่าํตอ่ไป ถา้ทาํไปแลว้

ก็อย่าปกปิด ใหแ้จง้แก่ครูบาอาจารยเ์พ่ือนปฏิบติัธรรมดว้ยกนั

ทราบ และแสดงความตัง้ใจท่ีจะสาํรวมระวงัตอ่ไป 
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และตอ่จากนัน้ก็ไดต้รสัสอนใหพ้ระราหลุด ูพิจารณา วา่

กรรมทางกายทางวาจาทางใจ คือการท่ีทาํทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ ก่อนจะทาํก็ดี กาํลงัทาํก็ดี ทาํแลว้ก็ดี ก็ใหด้พูิจารณา 

เม่ือดพูิจารณาก็ยอ่มจะเหน็วา่เป็นอยา่งไร ถา้หากวา่เป็นกศุล

คือเป็นความดี และมีประโยชน ์ก็ใหท้าํ และเม่ือทาํก็ทาํตอ่ไปให้

สาํเรจ็ และเม่ือทาํแลว้ก็ตัง้ใจวา่จะทาํกรรม คือการท่ีทาํทางกาย

ทางวาจาทางใจท่ีเป็นกศุลคือเป็นความดีเป็นสว่นดี และท่ีมีคณุ

มีประโยชนต์อ่ไปอีก ดั่งนี ้

ก็ตรสัวา่สมณะพราหมณผ์ูป้ฏิบติัธรรม ในอดีตก็ดี ใน

ปัจจบุนัก็ดี ในอนาคตตอ่ไปขา้งหนา้ก็ดี ก็ย่อมจะตอ้งดู

พิจารณาเหมือนอย่างนี ้เหมือนอย่างสอ่งดเูงาหนา้ในกระจกเงา 

เม่ือเหน็หนา้ของตนในกระจกเงาในบดันีห้รอืในแวน่สอ่งในครัง้

โนน้ ไม่สะอาดตา่งๆ ก็ชาํระใหส้ะอาด และรกัษาความสะอาดไว้

ตอ่ไป เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้งดพูจิารณากายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม คือการงานท่ีกระทาํทางกายทางวาจาทางใจของตน
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อยู่ตลอดเช่นเดียวกนั ใหล้ะสว่นท่ีชั่ว ท่ีเป็นโทษ ใหท้าํแตส่ว่นท่ี

ดีท่ีเป็นคณุประโยชนต์า่งๆ 

หากจะถามวา่สาํหรบัการท่ีจะดเูงาหนา้ของตวัเองนัน้ ใช้

แวน่สอ่ง แตก่ารท่ีจะดพูิจารณากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

ของตน จะใชอ้ะไรสอ่งด ูก็ตอบวา่ใชจ้ิตใจนีเ้องด ูและจิตใจนีท่ี้

จะดพูิจารณาใหเ้หน็ตามเป็นจรงิได ้ก็ตอ้งเป็นจิตใจท่ี

ประกอบดว้ยสติ คือความระลกึได ้ความกาํหนด และปัญญา

คือความรูจ้กั สติและปัญญาทัง้คูนี่เ้ป็นธรรมะสาํคญัท่ีทกุคน

จะตอ้งมี 

สติท่านแปลวา่ความระลกึได ้มีลกัษณะเป็นตวัความ

กาํหนด กาํหนดด ูกาํหนดใจด ูพิจารณาด ูในส่ิงท่ีตอ้งการจะรู ้

และเม่ือดพูิจารณาดว้ยสติดั่งนี ้ก็ย่อมจะเกิดปัญญาคือรูไ้ด ้

เหมือนอย่างวา่ในการฟังธรรมะท่ีอบรมนี ้ท่ีผูอ้บรมก็แสดงเป็น

เสียงเป็นภาษาออกไป และผูฟั้งทัง้หลายก็ฟังดว้ยห ูเพราะเสียง

ก็ย่อมจะกระทบโสตประสาทคือห ูแตว่า่จติใจตอ้งฟังดว้ย คือ

จิตใจตอ้งตัง้ใจฟังในคาํท่ีพดูนีท้กุคาํ ไม่สง่ใจไปคิดในเรื่องอ่ืน 
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ถา้สง่ใจไปคิดในเรื่องอ่ืนเม่ือใด หก็ูดบั ไม่ไดย้ินคาํท่ีพดูนี ้

ตอ่เม่ือไม่สง่ใจไปในเรื่องอ่ืน ตัง้ใจฟัง และกาํหนดใจฟังอยู่ท่ี

เสียงท่ีพดู เสียงท่ีพดูนีเ้ม่ือกระทบโสตประสาทแลว้ ก็จะเขา้ไป

ถึงจิตใจ จิตใจก็จะไดย้ินไปพรอ้มกบัหวูา่พดูวา่กระไร 

เพราะฉะนัน้ เม่ือเป็นดั่งนีจ้งึจะไดค้วามรู ้รูว้า่กาํลงัพดูเรือ่งอะไร 

พดูวา่อย่างไร 

ดั่งท่ีไดพ้ดูมาโดยลาํดบัตัง้แตเ่บือ้งตน้ เลา่ถึงพระพทุธเจา้

ทรงสอนพระราหลุ ตัง้ตน้แตใ่หพ้ระราหลุดภูาชนะนํา้ลา้งพระ

บาท วา่มีนํา้เหลือไม๊ ตามท่ีไดแ้สดงมาแลว้ แลว้ก็ตรสัอบรมวา่

นํา้ไม่มีเหลือ ก็เหมือนอยา่งไม่มีความเป็นสมณะเหลืออยู่แก่ทัง้

พระ ทัง้เณร และแก่ทัง้สาธุชนผูป้ฏิบติัธรรมท่ีพดูเท็จทัง้รู ้แมว้า่

จะพดูเลน่ก็ตาม ก็ย่อมจะไดฟั้งและรูเ้รื่องมาโดยตลอดวา่ 

พระพทุธเจา้ทา่นอบรมวา่อย่างงี ้ๆ  จนถงึอบรมวา่พระราหลุรูจ้กั

แวน่สอ่งไม๊ มีประโยชนอ์ะไร พระราหลุก็ตอบไดว้า่มีประโยชน์

สาํหรบัสอ่งพจิารณา พระองคก็์ตรสัเขา้มาวา่ใหพ้จิารณาดกูาร

ท่ีกระทาํทางกายทางวาจาทางใจอยู่เสมอ ตามท่ีแสดงแลว้ ไม่ดี
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ก็งดเวน้เสียไมท่าํ ท่ีดีก็ทาํตอ่ไป เม่ือมีความตัง้ใจฟัง กาํหนดฟัง

เสียงท่ีแสดงนีอ้ยู่ตลอด ก็ย่อมจะไดปั้ญญาคือตวัความรู ้คือรู ้

เรื่องนั่นเองวา่สอนวา่อย่างไร อบรมวา่อยา่งไร 

เพราะฉะนัน้ จงึใหรู้จ้กัหนา้ตาของธรรมะดั่งนี ้ตัง้ใจฟังนั่น

เป็นสมาธิ กาํหนดใจฟังนั่นเป็นตวัสติ รูเ้รือ่งน่ีเป็นตวัปัญญา 

เพราะฉะนัน้ การปฏิบติัธรรมจงึตอ้งมีสติ มีปัญญา และก็

ประกอบดว้ยสมาธิดงัท่ีกลา่วนัน้ แตพ่ดูสัน้ๆ ก็มีสติมีปัญญา ซึง่

มีสมาธิรวมอยู่ดว้ย และเม่ือเป็นดั่งนีแ้ลว้จงึจะไดช่ื้อวา่การ

ปฏิบติัธรรม 

และในการปฏิบติัธรรมนัน้ก็ช่ือวา่เป็นการสละเพ่ือ

พระพทุธเจา้ คือสละความชั่วนั่นเอง และกระทาํความดี และก็

ตอ้งมีความสาํรวมท่ีจะไม่ประพฤติผิดแมเ้พ่ือเลน่ เพ่ือหวัเราะ 

เช่นพดูเลน่พดูเท็จเพ่ือยั่วกนัหวัเราะกนั เหมือนอย่างท่ีทรง

เปรยีบดว้ยชา้งศกึของพระราชา ตอ้งสละเพ่ือพระราชาไดท้กุ

อย่างแมแ้ตง่วง แตอ่ื่นๆ สละไดห้มด แตย่งัรกัษางวงเอาไว ้

เหมือนอย่างวา่ยงัพดูเทจ็เพ่ือหวัเราะยั่วเยา้กนัอยู่ ขาดความ
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สาํรวมดั่งนีก็้เป็นอนัวา่ยงัสละไดไ้ม่หมด คือสละความชั่วไดไ้ม่

หมด 

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัธรรมนัน้ก็ตอ้งปฏิบติัเพ่ือสละความ

ชั่วไดท้ัง้หมด จะไม่ทาํความชั่วแมว้า่เพ่ือเลน่ เพ่ือยั่วเยา้กนัเป็น

การสนกุ และการกระทาํความชั่วเพ่ือความสนกุสนานของ

คนเราก็มีอยู่เป็นอนัมาก เชน่วา่ไม่ไดมี้ความโกรธแคน้อะไร แต่

วา่เท่ียวยิงสตัวเ์ลน่เป็นการกีฬา เบียดเบยีนสตัวเ์ลน่เป็นการ

กีฬา เหลา่นีเ้ป็นตน้ ก็เชน่เดียวกบัการท่ีพดูเท็จเพ่ือท่ีจะหวัเราะ

เลน่กนั เป็นส่ิงท่ีไม่ควรทาํ เพราะฉะนัน้ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมะนัน้จงึ

ตอ้งอาศยัปฏิบติัใหเ้ป็นผูมี้สติมีปัญญาดั่งนี ้

และการมีสติมีปัญญานัน้ ในการปฏิบติัธรรมนัน้ก็คือการมี

สติมีปัญญาเขา้มาด ูเหมือนอย่างเป็นแวน่สอ่งสาํหรบัสอ่งดกูาร

ท่ีทาํของตวัเอง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ หดัสอ่งแวน่ดตูวัเอง

คือความประพฤติท่ีเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจนี ้อาศยัจิตนี ้

เองท่ีประกอบดว้ยสติปัญญา พรอ้มทัง้ความตัง้ใจซึง่เป็นตวั

สมาธินัน้ ดเูขา้มา ก็ย่อมจะเห็นไดท้กุคน วา่น่ีดีควรทาํ น่ีชั่วไม่
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ควรทาํ และเม่ือดเูห็นซึง่เป็นตวัปัญญาวา่ชั่วก็ละเสีย เม่ือดเูห็น

วา่ดีก็กระทาํ 

การปฏิบติัดั่งนีแ้หละ ก็เป็นการปฏิบติัเขา้หลกัสติปัฏฐาน

คือตัง้สติ ซึง่จะตอ้งมีการตัง้สติดกูายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

ของตวัเองดงักลา่วนี ้เป็นหลกัทั่วๆ ไป เป็นพืน้ฐาน แลว้ก็ตัง้สติ

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ท่ีประณีตยิ่งขึน้ไป อนัเป็นไป

เพ่ือสาํหรบั เพ่ือศีล เพ่ือสมาธิ เพ่ือปัญญา อนัยิ่งๆ ขึน้ไป 

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวด และตัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/YsaH-IFFoTc  
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