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ถาม : เรื่อง “พระสูตร มหาสตปัิฏฐานสูตร” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสูง กระผมมคี าถามหนึ่งทีพ่อเป็นนิวรณ์

สรา้งความลงัเลสงสยัต่อการเริม่ตน้ประพฤตปิฏบิตัิของกระผม ซึ่งรบกวนจติใจมานาน

พอสมควร คอืเกีย่วกบัพระสตูรหนึ่งชื่อ “มหาสตปัิฏฐานสูตร” 

เน่ืองจากอ่านพบบ่อยในหนังสอืประวตัคิรูบาอาจารย์ เช่น ประวตัหิลวงปู่ มัน่

ในมตุโตทยั ในธรรมานุธรรมปฏบิตักิม็กีารกล่าวถงึพระสูตรนี้ หรอืในหลวงปู่ ฝากไว ้

(หลวงปู่ ดูลย ์ อตุโล) ในช่วงทีห่ลวงปู่ ดูลยท์่านทบทวนธรรมานุสตคิรัง้สุดทา้ย ท่านก็

ใหส้วดมหาสตปัิฏฐานสตูรใหฟั้ง นัน้แสดงว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มคีวามส าคญั

พระสูตรหนึ่ง จงึอยากเรยีนถามหลวงพ่อดงันี้ คอื 

๑. ส าหรบัผูเ้ริม่ปฏบิตั ิจ าเป็นหรอืไม่ครบัทีต่อ้งท าความเขา้ใจพระสูตรนี้ก่อน 

๒. พระสูตรนี้มคีวามจ าเป็นมากหรอืไม่ต่อการประพฤตปิฏบิตัิเพื่อบรรลุถงึพระ

นิพพาน 

๓. ในตอนทา้ยของพระสตูรมกีารกลา่วอา้งถงึอยู่บ่อยๆ ว่าผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัิ

สม ่าเสมอจะไดบ้รรลุธรรมภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปี อย่างน้อยจะไดเ้ป็นพระ

อนาคาม ีเป็นจรงิไหมครบั 

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครบั 

ตอบ : นี่พูดถงึเป็นนิวรณ์ ถ้าเป็นนิวรณ์ เหน็ไหม เขาบอกว่ามนัเป็นความลงัเลสงสยั 

มนัเป็นนิวรณ์อนัหนึ่งทีฝั่งใจมาตลอด เรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร แลว้เวลาเราไปศกึษา 
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เราไปอ่าน เขาบอกว่าอ่านพบในประวตัคิรูบาอาจารย์ต่างๆ สิง่ที่ครูบาอาจารย์ ประวตัิ

หลวงปู่ มัน่ ในมุตโตทยั ในธรรมานุธรรมปฏบิตัขิองหลวงปู่ มัน่ 

สิง่นี้เวลาโดยทัว่ไป โดยทัว่ไปเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ เราศกึษาโดยว่าเรามอีวชิชา ว่าอย่างนัน้เลย เรามอีวชิชา เราศึกษาแลว้เราก็

ไม่เขา้ใจ เราไม่เขา้ใจ เราอ่านออก ในภาษานี่เราพูดได ้แต่เราไม่เข้าใจความหมาย 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราก็

อ่านออก แต่เราไม่เขา้ใจความหมาย แต่ไม่เขา้ใจ เวลาเขาเรยีนปรยิตักินั จะไม่เขา้ใจ

ความหมายไดอ้ย่างไร เวลาบาลเีขาแยกแยะ เขาแยก เขาวจิยั เขาท าวจิยัในเรื่อง

ธรรมะไดส้ว่างกระจ่างแจง้ อนัน้ีเวลาเราคดิกนันะ 

มนักเ็หมอืนกบัเรามกีารศกึษา เราศกึษาแลว้ เราศึกษา คนทีศ่กึษาแลว้เขา

ตอ้งฝึกงาน ศกึษาทางวชิาชพีเขาจะมกีารฝึกงาน ฝึกงานแลว้เขาจะส่งไปฝึกงานใน

สถานทีต่่างๆ แลว้ถ้าเขาใหค้ะแนนมาแลว้ถงึไดจ้บ ถ้าใหค้ะแนนก็จบ นี่เขาพยายามจะท า

ใหน้ักศึกษามปีระสบการณ์ นักศกึษามคีวามรูจ้รงิ 

แต่ในภาคปฏบิตัมินัไม่เป็นอย่างนัน้ เราพยายามท า ใช่ เราพยายามท ากนั 

พยายามเขา้ใจกนั เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกไวเ้ลย ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ

ปฏเิวธ เวลาปรยิตั ิปรยิตัคิอืการศกึษา ความเขา้ใจ นี้เราปรยิตัแิลว้ เราศกึษาแลว้ เราก็

พยายามจะฝึกงาน พยายามจะท าใหไ้ด้ 

ในปัจจุบนัเขาพยายามฝึกวปัิสสนาจารยก์นั เขาบอกว่ามกีารศกึษาจบแลว้

ไม่รูจ้ะท าอะไรต่อ กม็าศกึษาวปัิสสนาจารย ์ วปัิสสนากต็ามหลกัสูตร หลกัสูตรก ็ ๖ 

เดอืน ๘ เดอืน พอจบแลว้กเ็ป็นวปัิสสนาจารย ์มนัก็เป็นปรยิตั ิมนักเ็ป็นการไปฝึกหดั 

แต่มนัฝึกหดัแลว้รูจ้รงิหรอืเปล่า 

ถ้าเป็นภาคปฏบิตั ิ ถ้ามนัเป็นความจรงิ เพราะภาคปฏบิตัเิป็นความจรงิแลว้

มนักย็้อนกลบัมาทีว่่า เวลาไปอ่านหนังสอืในประวตัิหลวงปู่ มัน่ ในมุตโตทยั ในธรรม

ปฏบิตั ิ ในหลวงปู่ ดูลยฝ์ากไวต้่างๆ นัน่เป็นผูท้ีป่ฏบิตัรูิจ้รงิแลว้ไง ถ้าปฏบิตัรูิจ้รงิแลว้ 

ในมหาสตปัิฏฐาน ๔ เขาเขา้ใจแลว้ทะลุปรุโปร่ง แลว้แนะน าได้ดว้ย 
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ฉะนัน้ เวลาภาคปฏบิตัเิราบอกเลย ทุกคนจะอา้งว่า “ปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน 

๔ แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แลว้พวกพุทโธๆ พวกท าสมถะไม่ใช่แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

เพราะไม่มปัีญญาไง พวกพุทโธไม่มปัีญญาหรอก พวกทีป่ฏบิตัไิม่มปัีญญาหรอก แต่ถ้าใช้

ปัญญาอย่างเขาแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ถ้าพุทโธไม่ใชแ่นวทางสตปัิฏฐาน ๔” 

แต่เวลาโยมถามมา เวลาไปอ่านในประวตัหิลวงปู่ มัน่ในมุตโตทยั ในธรรมานุ

ปฏบิตั ิ พระสูตรในหลวงปู่ ดูลยฝ์ากไว ้ ท าไมท่านใหส้วดมหาสตปัิฏฐาน ๔ ใหฟั้ง 

ท าไมหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ ท่านเทศน์มหาสตปัิฏฐาน ๔ กายในกาย จติในจติ เวลา

กาย กายนอก กายใน กายในกาย เวลาจติ เวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา นี่

เวลาอธบิายถงึสตปัิฏฐาน ๔ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อธบิายไวแ้ลว้ 

แลว้เวลาคนศกึษาเขายงับอกเลยนะ “กรรมฐานมกีายนอก กายใน มนัจะมี

จรงิหรอืเปล่า มนัจะมอียู่จรงิหรอื กายนอกกค็อืกายนี่ จะมกีายในอะไรอกีล่ะ”...ไม่เคย

ภาวนาไง 

ถ้าภาวนาจะเหน็กาย ถ้าเหน็กาย เหน็กายโดยสญัญา เหน็กายโดยมรรค 

เหน็กายโดยสจัธรรม เวลาเหน็กาย พจิารณากายไปแลว้ พจิารณาแลว้มนัเป็นสญัญา 

มนักไ็ปเอาแต่ความจ าไง คอืทฤษฎทีีจ่ าได ้ ปฏบิตัทิีเ่คยเป็น แลว้กเ็อาสิง่นัน้มาเป็น

จนิตนาการ นี่เวลาปฏบิตัไิป จนิตนาการไปกเ็ป็นสมุทยั สมุทยักก็เิลสเขา้มาแทรก 

เวลากเิลสแทรก เราจะพุทโธๆ ใหจ้ติสงบขึน้มาเพื่อใหม้นัละวางสมุทยั ละ

วางสมุทยั เพราะจติเป็นสมาธมินักว็างสมุทยั สมุทยัแลว้มนักเ็ป็นธรรม เพราะมนัมี

สมุทยัมาเจอืปน มนักเ็ป็นศลี สมาธ ิ ปัญญาโดยเนื้อแท ้ เนื้อแท้ เวลาวปัิสสนาไปมนัก็

จะเข้าเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป นีพู่ดถงึผูท้ีป่ฏบิตัสิตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิไง ถ้า

ผูป้ฏบิตัสิตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ 

แต่ทางกระแสสงัคม กระแสโลก เหน็ไหม “พุทโธนี่เป็นสมถะ ไม่ใช่วปัิสสนา” ก็

ว่ากนัไป 

แต่คนทีว่ปัิสสนาจรงิ วปัิสสนาจรงิๆ ท าตามความเป็นจรงิขึน้มาแล้ว พอโยม

ไปอ่านแลว้โยมก็เหน็จรงิ พอเหน็จรงิขึน้มาแล้ว อนัน้ีกเ็ป็นกงัวลแลว้ว่า มหาสตปัิฏ
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ฐานสูตรส าคญัหรอืไม่ส าคญั จะตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจก่อนหรอืเปล่า แลว้ค่อยมา

ประพฤตปิฏบิตั ิ แลว้ถ้าปฏบิตัไิปก่อน ถ้าไม่ไดศ้กึษาเลยมนัจะหลงหรอืไม่หลง แลว้

มนัจะเป็นหรอืไม่เป็นล่ะ นี่จะตอ้งไปศกึษาไหม 

ศกึษาจนหวัทะลุเลย ศกึษาจนอ่านหนังสอืจนหนังสอืทะลุหมดเลย เขา้ใจ

หมดเลย มนักเ็ป็นปรยิตั ิมนักไ็ดแ้ค่นัน้น่ะ 

ศกึษาแลว้วาง นี่ไง เป็นกรณีทีเ่วลาหลวงตาท่านศึกษาจนเป็นมหานะ แลว้

ท่านบอกว่าท่านไดม้หาแลว้ท่านจะออกปฏบิตัิ แตข่ณะทีศ่กึษาเป็นมหา เวลาศกึษา 

ท่านเล่าใหฟั้งเอง บวชใหม่ๆ พอศกึษาบอกว่า เทวดาเป็นทพิยม์คีวามสุขอย่างนัน้ อูฮู้! มี

ความประณีตอย่างนัน้ อยากเกิดเป็นเทวดา อยากไปสวรรคแ์ลว้ พอศกึษาไปๆ เพราะ

มนัศกึษาแลว้ปัญญามนัจะกว้างขวางไป พอถงึเป็นเทวดา โอโ้ฮ! เป็นพรหม พรหม

ดกีว่าเทวดา แล้วพอศกึษาไป อา้ว! พรหมกต็อ้งหมดอายุขยั เทวดาหมดอายุขยั 

ศกึษานิพพาน โอ!้ จะไปนิพพานแลว้ จะไปนิพพานแลว้ 

นี่ศกึษาไปแลว้ พอปัญญามนัศกึษาไปแลว้อะไรทีด่กีว่าจะเอาสิง่นัน้น่ะ แต่พอ

ศกึษาตัง้ใจไวว่้า ถ้าเป็นมหาแลว้จะออกปฏบิตั ิจะปฏบิตัขิึน้มา ศกึษาแลว้น่ะ แลว้ถ้าเรา

ปฏบิตัไิปมนัจะมจีรงิหรอืเปล่า แลว้ใครจะบอกเราได้จรงิหรอืเปล่า นิพพานจะเป็นจรงิ

ไหม 

ศกึษาแลว้นะ ศกึษาทางทฤษฎเีขา้ใจหมด แยกแยะไดห้มด สุดทา้ยแลว้กต็อ้ง

ตัง้เป้าเลย จะตอ้งไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาไปไม่ทนัหลวงปู่ มัน่ กไ็ปจ าพรรษาทีจ่กัราช

ก่อน หลวงปู่ มัน่อยู่ทีบ่า้นผอื ทีห่นองคาย ไปไม่ทนั หลวงปู่ มัน่ท่านไปสกลฯ ก่อน 

สุดทา้ยแลว้ท่านตามไป พอเขา้ไปเจอหลวงปู่ มัน่ เหน็ไหม “มหา สิง่ทีม่หา

ศกึษามาแลว้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นี่ประเสรฐิ พวกเราศึกษา 

เราบวชมาก็มพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆถ์งึไดบ้วช มอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ มรีตันตรยัถงึไดบ้วช บวชแลว้ ถ้าศกึษาแล้ว สิง่นี้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิมาก แต่ใหเ้กบ็เขา้ลิ้นชกัไวน้ะ เกบ็ใส่ลิ้นชกัไวแ้ลว้ใส่กุญแจ

มนัไวด้ว้ย แลว้เราประพฤตปิฏบิตัิของเราไปก่อน ถ้าปฏบิตัขิองเราไป พอถงึทีสุ่ดแลว้ 
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สิง่ทีเ่ป็นสจัธรรมข้อเทจ็จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิในหวัใจ ถ้าเป็นจรงิแล้ว

มนัจะเขา้เป็นอนัเดยีวกนักบัสตปัิฏฐาน ๔ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้” 

แต่ถ้าเรายงัปฏบิตัขิองเรายงัไม่รูต้ามความเป็นจรงิ สตปัิฏฐานขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กบัการคาดการหมายของเรา การจนิตนาการของเรามนัจะ

ขดัแยง้กนั คอืว่ามนัจะเป็นอนาคต มนัจะจนิตนาการ มนัจะท าใหเ้ราปฏบิตัไิดย้ากมาก 

เหมอืนเราปฏบิตัลิะลา้ละลงัว่า ถ้าไม่รูก้บ็อกว่ารู ้ เรยีนจบแลว้ ไอว่้ารู ้ รูก้ง็ง อา้ว! ไอ้

ไม่รูห้รอืกรู็ ้ไอว่้ารู ้รูก้ส็งสยั มนักจ็ะละลา้ละลงัไง 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า ถ้าปฏบิตัโิดยการจนิตนาการไป ความรูค้วามเหน็ระหว่าง

กเิลสกบัธรรมมนัจะเตะมนัจะถบีกนั คอืมนัไม่ลงความจรงิ มนัจะขดั มนัจะแยง้ มนัจะ

สงสยั มนัจะรูว่้ามนัรูแ้ล้ว แล้วมนัพยายามจะเข้าขา้งตวัเอง มนัจะเข้าขา้งตวัเองตลอด 

เหน็ไหม ถงึตอ้งเอาสิง่ทีเ่รยีนมาเขา้ลิ้นชกัไว ้ลิ้นชกัในสมองนี ่ เพราะมนัมอียู่แลว้ เดีย๋ว

มนักอ็อกมา แล้วใส่กุญแจมนัไว ้ แลว้มหาปฏบิตัไิปนะ พอปฏบิตัไิป ถ้าถงึทีสุ่ดแลว้ 

ความจรงิในพระไตรปิฎกกบัความจรงิในหวัใจมนัจะเป็นอนัเดยีวกนั 

แลว้หลวงตาท่านกท็ าแบบนัน้ ท่านท าตามนัน้ เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนคอย

ชีน้ าอยู่ พอท าไปแลว้นะ มนักเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ เป็นอย่างนัน้จรงิๆ แต่เวลาปฏบิตั ิ

เวลาเป็นอย่างนัน้จรงิๆ แลว้คดิดูส ิ ประวตัศิาสตรข์องแต่ละบุคคล ประวตัขิองครูบา

อาจารยแ์ต่ละองค ์แลว้เราจะเอาใครเป็นคตแิบบอย่าง 

ถ้าคตแิบบอย่าง หลวงตาท่านกไ็ปอย่างหนึ่ง หลวงปู่ ฝั้นท่านกไ็ปอย่างหนึ่ง หลวง

ปู่ ค าดที่านก็ไปอย่างหนึ่ง หลวงปู่ ชอบท่านกไ็ปอย่างหนึ่ง หลวงปู่ เจี๊ยะท่านกไ็ปอย่างหนึ่ง 

ครูบาอาจารยแ์ต่ละองคท์่านไปอย่างหนึ่งๆ อย่างหนึ่งเพราะอะไร เพราะจรตินิสยัของคน

ไม่เหมอืนกนั แล้วเราจะเอาอะไรเป็นความจรงิล่ะ 

เราเอาความจรงิ เรากต็อ้งเอามหาสตปัิฏฐานสูตรเป็นทีต่ ัง้ เหน็ไหม เพราะ

จรตินิสยัของคนมนัไม่เหมอืนกนั จรตินิสยัคน คนชอบ คนถนัดแตกต่างกนั ทนีี้คนชอบ 

คนถนัดแตกต่างกนั ถ้าเราศกึษาประวตัคิรูบาอาจารย์ ส่วนใหญ่แลว้เรานักปฏบิตักินั 

เราจะก็อปป้ี หลวงปู่ มัน่ท าอย่างไร เราจะท าอย่างนัน้เลย หลวงปู่ มัน่ออกป่า เรากอ็อก
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ป่า เดีย๋วหลวงปู่ มัน่ออกป่า เรากไ็ปสรา้งตน้ไมไ้วห้ลงับา้นใหเ้ป็นป่า แลว้เรากเ็ดนิตาม

ว่าเราไดเ้ขา้ป่า คอืเราจะท าใหเ้หมอืน แต่ไม่เหมอืน เราจะท าใหจ้รงิ แต่ไม่จรงิ ไม่จรงิ

หรอก 

นี่กเ็หมอืนกนั ถา้เราจะศกึษา ศกึษาขนาดไหน คตแิบบอย่างครูบาอาจารยน์ะ 

ท่านเป็นจรตินสิยั เราศกึษานี่ศกึษาได ้ ศกึษาแลว้เอาเป็นตวัอย่าง เอาเป็นตวัอย่าง

เพราะอะไร เพราะว่าครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัแิลว้ ทกุคนตอ้งผดิพลาด 

คนขบัรถไม่เป็น ตอนหดัขบัรถมนัจะมอุีบตัเิหตุบา้งไหม มนัจะผดิพลาดบา้ง

ไหม ม ีมทีัง้นัน้น่ะ คนขบัรถตอ้งหดัขบัรถ พ่อแม่ก็สอนใหลู้กขบัรถ ขบัรถนี่ขบัไม่ได้ 

พอขบัแลว้เดีย๋วมคีวามช านาญขึน้มา มนัขบัไดน้ะ มนับอกว่าอย่าเขา้มายุ่งนะ อย่า

เขา้มายุ่งนะ มนัจะไปเอง อย่าเขา้มายุ่งนะ แต่ถ้าไม่เป็น มนัตอ้งการ 

นี่กเ็หมอืนกนั มคีรูมอีาจารยท์่านคอยชีน้ าคอยบอก แต่เวลาความจรงิแลว้เรา

กต็อ้งขบัใหไ้ด ้ เราตอ้งขบัใหเ้ป็น ถ้าขบัเป็น มนัจะเป็นความนัน้ นี่พูดถงึว่า มนัมี

ความส าคญัไหม หนึ่ง 

สอง เราจะบอกว่า ในแนวทางปฏบิตัมินัมหีลากหลายนัก แลว้ต่างคนกต็่างว่า

ของตวัเองถูก ของตวัเองดทีัง้นัน้น่ะ ถ้าของตวัเองถูก ของตวัเองด ี ของคนอื่นกต็้องไม่

ถูกน่ะส ิของคนอื่นกต็อ้งไม่ดน่ีะส ิ

แต่นี้มนัจะของตวัเองถูกหรอืของตวัเองด ีมสีาระแก่นสารอะไรหรอืไม่ แลว้ของที่

เขาไม่ถูก เขาไม่ด ี เขามสีาระแก่นสารหรอืไม่ ถ้าเขามสีาระแก่นสารของเขา เราเอา

สาระแก่นสารเขามาเป็นประโยชน์ แลว้สิง่ทีม่นัไม่เป็นประโยชน์ ทิ้งไป อย่าไปยุ่งกบั

สิง่นัน้ 

ฉะนัน้ สิง่ที่ว่า พุทโธมนัไม่เป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัไม่มปัีญญา มนัเป็นสมถะ มนั

ไม่มปัีญญา 

ถ้าไม่มปัีญญา มนัท าสมาธไิดอ้ย่างไร ไม่มปัีญญา มนัจะเขา้ไปสู่ศาสนา

อย่างไร ไม่มปัีญญา มนัจะมหีวัคดิท าคุณงามความดไีดอ้ย่างไร มนักม็ปัีญญาส ิมนัถงึ
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ไดท้ าอยู่นี ่ แต่ปัญญามนัมากน้อยแค่ไหน ปัญญามนัจะดแีค่ไหน ถ้าปัญญามนัดมีนักด็ี

ขึน้มา 

นี่พูดถงึว่า แหม! เพราะค าถามมนัชงมาด ีพูดถงึมหาสตปัิฏฐานสตูรเลย มนั

มาเขา้ทางไง มนักเ็ลยไดร้ะบายบา้ง ฉะนัน้ มนัได้ระบายบา้ง 

ทนีี้เราจะบอกว่า เวลาเขาศกึษา เขาอยากรู ้แลว้พอเวลาอ่านไป อ่านประวตัิ

หลวงปู่ มัน่ มนัเป็นนิวรณ์ เราตอ้งศกึษา ตอ้งมคีวามเขา้ใจไหม เพราะว่าไปอ่าน

ประวตัหิลวงปู่ มัน่ ไปอ่านมุตโตทยั ไปอ่านธรรมานุธรรมปฏบิตัเิป็นของหลวงปู่ มัน่

ท่านเขยีนขึน้มาเอง แลว้กไ็ปอ่านทีว่่าหลวงปู่ฝากไวข้องหลวงปู่ ดูลย์ หลวงปู่ ดูลยเ์วลา

ท่านพจิารณาธรรมครัง้สุดทา้ย ท่านบอกว่าใหส้วดมหาสตปัิฏฐานสตูรใหฟั้ง 

นี่เพราะอะไร เพราะมนัเป็นอนัเดยีวกนันัน่น่ะ อนัเดยีวกนัแบบคนรูจ้รงิรูแ้จง้ 

มนัอนัเดยีวกนัมนัตอ้งมทีีม่าที่ไปก่อน เหน็ไหม พวกเราอยากหดัขบัรถๆ เราก็อยาก

ขบัรถเหมอืนกนั แต่เราไม่มรีถ โยมมรีถคนละคนันะ มาน่ีขบัรถมาเตม็เลย เราไม่มรีถ 

เราจะขบัอย่างไรวะ กูกน็ึกเลย ขบัรถ ขบัรถ เราไม่มรีถจะขบั นี่กเ็หมอืนกนั เราจะไป

ฝึก เราจะปฏบิตัใินมหาสตปัิฏฐานสูตร เราเอาอะไรไปปฏบิตั ิ

เราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะนะ พวกนักปฏบิตันิามรูปเขามาถาม มาถามหลวงปู่

เจี๊ยะ ถามปัญหา เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะถามว่า “แลว้พจิารณากนัอย่างไรล่ะที่ว่ามหาสติ

ปัฏฐานสูตร” 

“กพ็จิารณากายสคิะ” 

“แลว้พจิารณาอย่างไรล่ะ” 

“กพ็จิารณากายสคิะ” 

นี่มหาสตปัิฏฐานสูตร กาย เวทนา จติ ธรรม พจิารณากายสคิะ 

หลวงปู่ เจี๊ยะท่านพูดขึน้มานะ เฮย้! เขาตอ้งเอาจติพจิารณานะ เขาตอ้งมผีู้

พจิารณา แลว้เอง็ว่าพจิารณากายสคิะ พจิารณาสคิะ แลว้มนัเอาอะไรพจิารณาล่ะ เอา

อะไรไปพจิารณาอะไร เอาอะไรไปเริม่ตน้ท าใหม้นัถูกตอ้ง ท ากนัอย่างไร 
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ไอน้ี่มนัสามญัส านึกใช่ไหม ทางวชิาการ วชิาชพี เราคดิเรื่องอะไรกไ็ด้ เรา

เรยีนสิง่ใดมา เรากค็ดิตามนัน้น่ะ ไอน้ี่พอเราไปเรยีนธรรมะ เรากค็ดิธรรมะ คดิธรรมะนี่

มนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นสามญัส านึก ความคดิมนัเกดิจากเรา เรามคีวามคดิอยู่แลว้ 

ความคดิเรามอียู่แลว้ แลว้เราคดิเรื่องอะไรกไ็ด้ 

แต่ในทางธรรม ในทางธรรมนะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่า “เฮ้ย! เขาต้อง

เอาจิตพิจารณานะ เขาต้องเอาจิตพิจารณา” 

เพราะปฏสินธจิติมนัมาเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่นี่ ปฏสินธจิติมนัไปเกดิเป็นเทวดา 

เป็นอนิทร ์เป็นพรหม ก าเนิด ๔ ของจติ จติมนัเวยีนว่ายตายเกิดในก าเนิด ๔ นี้ แลว้

เวลาจะถอนกต็อ้งตวัมนัถอน ตวัมนัถอน ถอนพษิถอนไข ้ถอนอวชิชาออกไปแลว้มนั

ถงึจะไดไ้ม่ไปเกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายต่อไปขา้งหน้า แต่ถ้ามนัยงัไมไ่ดถ้อนพษิไข้

ของมนั ยงัไม่ไดถ้อนอวชิชาในจติของมนั มนักต็้องเวยีนว่ายตายเกดิเป็นธรรมชาติ

ของมนั 

ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ะไปพจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ ทีว่่าใชปั้ญญา เขาตอ้งมจีติไป

พจิารณา 

ถ้าจติพจิารณา จติมนัคอือะไร จติมนัคอือะไร ทุกคนถามตวัเองว่าตวัเองคอื

อะไร เราอยู่ทีไ่หน ตวัเราอยู่ทีไ่หน ชีม้าส ิ

ชีไ้ปทีไ่หนมนักไ็ม่มตีวัตนนะ มนัเป็นอวยัวะ แขนก็คอืแขน ขากค็อืขา มนัก็

เป็นปอด เป็นไต เป็นตบั อา้ว! มงึชีไ้ปส ิ มงึชีไ้ปตรงไหนเป็นอวยัวะ เป็นอวยัวะนะ 

เครื่องใน เครื่องในววั เขาตม้เครื่องในววัอร่อยตายห่าเลย มงึชีม้าส ิตวัมงึอยู่ไหน 

อา้ว! กบ็อกว่ากต็วัเรากอ็ยู่ทีเ่รานี่ไง 

อา้ว! แลว้เราอยู่ไหนล่ะ มงึชีม้าส ิ

ดูส ิ เกดิโดยเวรโดยกรรม เกิดจากไข่ของมารดา จากไข่ จากสเปิรม์ ออกมา

แลว้มนัเจรญิเตบิโตมา มาเป็นเรา สิง่ทีม่นัประกอบขึ้นมาเป็นเรา แลว้เราอยู่ไหนล่ะ 
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แต่ถ้าพุทโธๆๆ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านใหส้อนพุทโธ สอนใหปั้ญญา

อบรมสมาธ ิถ้าจติมนัสงบแลว้ เออ! นี่ไง ถ้าจติสงบนะ โอโ้ฮ! มนัน่ิงเลย เอกคัคตารมณ ์

จติตัง้มัน่ จติเหน็จติ จติรูจ้กัตวัมนั อื้อหมื! นี่สมาธ ิ

พอสมาธ ิแลว้ทนีี้มนัออกไปเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรม นี่มหาสติ

ปัฏฐาน ๔ มหาสตปัิฏฐาน ๔ มาแลว้ 

แต่ถ้ามนัยงัไม่มตีรงนี้ มนัเป็นมหาสตปัิฏฐาน ๔ ศกึษาทางวชิาการไง ศกึษา

ทางวชิาการ รฐัศาสตร ์นติศิาสตร ์มนักศ็กึษาทางวชิาการไง บรหิารธุรกจิมนักศ็ึกษา

ทางวชิาการไง มนักศ็ึกษาไง ศกึษาไง ศกึษาก็วชิาชพีไง ศกึษากว็ชิาโลกไง 

อา้ว! แต่ภาคปฏบิตั ิปรยิตั ิปรยิตัแิลว้นี่ปฏบิตั ิถ้าปฏบิตั ิเหน็ไหม ฉะนัน้ มา

ทีค่ าถามก่อน เดีย๋วจะไม่เขา้ค าถามเขาเลย 

“๑. ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้ปฏบิตัิ จ าเป็นหรอืไม่ครบัทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจพระ

สูตรนี้ก่อน มคีวามจ าเป็นไหมครบั” 

ความจ าเป็นน่ะ ในภาคปรยิตัมินัตอ้งศกึษา ค าว่า “ศกึษา” องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏเิวธ การศกึษานี่ส าคญั ส าคญั ศกึษามาน่ีเรารู้

หลกัการ หลกัการของศาสนา ถ้ารูห้ลกัการของศาสนาแลว้ ถ้าเราภาคปฏบิตัลิ่ะ รู้

หลกัการศาสนา รูห้ลกัการ แต่ตวัจรงิมนัไดห้รอืเปล่า 

ฉะนัน้บอกว่า “ส าหรบัผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัจิ าเป็นตอ้งศกึษาไหม ตอ้งท าความ

เขา้ใจไหม” 

ท าความเขา้ใจ ความเขา้ใจนะ มนัอยู่ที่เรา ถ้าเราจติหยาบ  ๆนะ เราเขา้ใจไดแ้ค่น้ี 

เหมอืนฟังเทศน์เลย ฟังเทศน์ไปนะ เวลาเปิดเทศน์ครูบาอาจารยไ์ป พอฟังไป ค าไหนที่

สะดุดใจ อื้อหมื! สุดยอดเลย มนัซึ้งใจมาก พอคราวหน้ามาเปิดอกี เฮย้! มนัไปฟังค าอื่น ค า

อื่นดกีว่าอกี เหน็ไหม 

จติของเราถ้ามนัสงบ จติของเรา ไม่ใช่ฟังเทศน์ทัง้กณัฑน์ะ ไม่ไดฟั้งเทศน์

ทัง้หมดเลย แต่เวลาฟังไปแลว้นะ อะไรทีม่นัสะดุดใจ อะไรทีม่นัทิม่แทงใจ โอโ้ฮ! มนั

จะซาบซึ้งมาก 
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อนัน้ีกเ็หมอืนกนั บอกว่าเราจะไปศกึษา ศกึษาคราวนี้จติมนัรบัรูไ้ดแ้ค่นี้ มนั

กเ็ขา้ใจแค่นี้ พอเรามาคน้ควา้ เรามาพจิารณาของเรา เราไปศกึษาใหม่ โอโ้ฮ! ท าไม

ตรงนี้ครัง้ทีแ่ลว้เราไม่เหน็ล่ะ โอโ้ฮ! ท าไมตรงนี้มนัลึกซึ้งกว่าน่ะ ไม่มวีนัจบหรอก 

ศึกษาท าความเข้าใจ ศึกษาน่ีเป็นแนวทาง ปริยติัน่ีศึกษาแล้ววางไว ้

แล้วเรามาปฏิบติั เวลาปฏิบติัเข้าไป ถ้าเป็นสมาธิกเ็ป็นสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิแล้ว

ถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ถ้าตามความเป็น

จริงนะ สติปัฏฐาน ๔ ความจริงต้องมีจิต จิตเป็นผู้วิปัสสนา จิตเป็นผู้รู้ผู้เหน็ จิต

เป็นผู้พิจารณา แล้วเวลาจิตมนัส ารอก จิตมนัคาย น่ีวิปัสสนา วิปัสสนาคือ

ปัญญารู้แจ้ง 

ถ้าสมถะ คอืพยายามหาจติ หาตวัเองใหเ้จอ ถา้หาตวัเองเจอ ตวัเองนี่จะไปเป็น

ผูว้ปัิสสนา ถ้าเราไม่มตีวัเรา ใครไปวปัิสสนาล่ะ ศกึษามาแล้ว ศกึษาแลว้กใ็หใ้บ

ประกาศนียบตัร ถ้าใครไม่ไดป้ระกาศนียบตัร ใครสอบไม่ผ่าน คนนัน้กไ็ม่มคีวามรู ้ แล้ว

กรรมฐานเรา ครูบาอาจารย์ของเราศกึษาทุกคน ครูบาอาจารยเ์ราศกึษา เรากศ็กึษา 

พระไตรปิฎกดูแล้วดูอีก เปิดแลว้เปิดอกี แต่เปิดแลว้ไม่ไปสอบ ไม่เอากระดาษของใคร 

จะเอาความรู ้จะเอาความเป็นจรงิของเรา 

นี่ศกึษานะ เวลาปฏบิตัไิปแลว้ถ้ามอีะไรสงสยั เรากม็าเปิดเทยีบเคยีง ถามครู

บาอาจารยด์ว้ย ถามครูบาอาจารยเ์สรจ็แลว้กเ็ปิดพระไตรปิฎกเทยีบเลยว่าอนัไหน

จรงิไม่จรงิ พจิารณาของเรา แลว้เรากม็าปฏบิตัขิองเราต่อ เหน็ไหม ปรยิตักิค็อืปรยิตัิ 

ศกึษามาเป็นแนวทาง แล้วปฏบิตั ิ

“ส าหรบัผูท้ีป่ฏบิตัใิหม่ มคีวามจ าเป็นหรอืไม่” 

เราจะบอกว่า ศกึษาเท่าไรก็ไม่รู ้ศกึษาแลว้เป็นแนวทางแลว้วางไว ้ถ้าจะรู ้ รู้

ทีป่ฏบิตันิี ่ถ้าจะรูน้ะ ถ้าจะรู ้ รูท้ีป่ฏบิตันิี ่พอรูท้ีป่ฏบิตั ิ อ๋อ! แลว้มนัอ๋อ! แลว้มนัเขา้ใจ

นะ พอมนัเขา้ใจจะยอ้นกลบัเลย เพราะนี่เราพูดกบัพระเราบ่อยว่า เรานี่โดนโกหกมา

เยอะ เรานี่โดนหลอกมาเยอะนะ 
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บวชใหม่พรรษาแรก ใครบวชใหม่ๆ ไอพ้วกไฟแรงๆ วยัรุ่นจบใหม่ๆ อื้อหมื! 

คกึมากเลย บวชใหม่ๆ โอโ้ฮ! คกึมาก ไม่นอนน่ะ ไม่นอนเลย ๓-๔ เดอืนไม่นอน เนสชั

ชกิตลอด หาคนสอนๆ จติมนัจะเป็นอย่างไร ไปถามคนอื่น ไปไหนมา สามวาสองศอก 

ถามอย่าง มนัตอบอย่าง เวลาไมเ่จอของจรงิ พรรษา ๑ พรรษา ๒ 

พอพรรษา ๑ ไม่ไหวแลว้ สุดทา้ยพอขึน้ไปอสีานไปเจอหลวงปู่ จวน “อวชิชา

อย่างหยาบของท่านสงบตวัลง” 

เรามคีวามสามารถขนาดไหน เรากพ็ยายามท าความสงบของเราไดม้าก

ขนาดนี้ แต่เราจบัตน้ชนปลายไม่ถูก เหมอืนรถเราออกตวัไม่ได ้ เราตดิเครื่องได ้ ฮมึ! 

ฮมึ! เร่งคนัเร่งอยู่นัน่น่ะ ฮมึ! ฮมึ! เครื่องจะพงัอยู่แล้วมนัยงัไม่รูว่้าเครื่องมนัจะพงั 

นี่กเ็หมอืนกนั ท าความสงบไดห้รอืไม่ไดก้็อยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไปไหนไม่รอด

หรอก มนัไปไม่ได ้มนัไม่เป็น แลว้ไปถามใครก ็ไอ้นู่นจะเป็นไอน้ัน่ ไอ้นัน่จะเป็นอย่าง

นี้ โอ๋ย! ตอนนัน้กเ็ชื่อเขานะ พอไปถามใคร ใครแนะน าอย่างไรกพ็ยายามท ากบัเขา 

มนักไ็ม่ใช่ ไม่ใช่คอืไม่กา้วหน้า คอืรถยงัออกไม่ได้อยู่ด ีฮมึ! ฮมึ! เครื่องนี่ตดิ เหยยีบ

จน อูฮู้! เครื่องจะพงัอยู่แลว้ มนัยงัขยบัไปไหนไม่ไดเ้ลย 

พอไปเจอหลวงปู่ จวน “อวชิชาอย่างหยาบของท่านสงบตวัลง อวชิชาอย่าง

กลางในหวัใจอกีมหาศาล อวชิชาอย่างละเอยีดทีม่นันอนในกน้ใจของท่านยงัอกี

เบอ้เร่อเท่อ อีกมากมายเลย” 

อมื! จรงิเนาะ เรากแ็ค่ท าความสงบได ้เราแคห่าเครื่องยนต์ได ้เราไปควา้กุญแจ

ใครมาแลว้กต็ดิเครื่องได ้ มนัก ็ ฮมึ! ฮมึ! อยู่นี ่ แลว้ไม่รูค้นัเกยีรม์นัอยู่ไหน 

ส่วนประกอบมนัอยู่ไหน มนัไม่เป็นน่ะ 

พอท่านเตอืนปับ๊ มนัย้อนกลบัมา ทแีรกมนัไปแล้วมนัเรยีกร้อง เหน็ไหม เหน็

เขาแข่งรถไหม เวลาเขาเหยยีบเขากว็ิง่ อูฮู้! เวลาเขานี่ท าเวลาไดด้มีากเลย ไอเ้ราก็

เหยยีบเครื่อง ฮมึ! ฮมึ! แต่มนัไมไ่ปเลย มนัไม่วิง่เลย เอ๊ะ! มนัเป็นอย่างไรของมนัน่ะ 

นี่มนักย็อ้นกลบัมาไง พอยอ้นกลบัมา พอเริม่ยอ้นกลบัมา เริม่รกัษาใจตวัเอง

ใหด้ ีพอส่วนประกอบรถไม่ด ีเครื่องยนต์กม็แีลว้ เกียรก์ม็แีล้ว ทุกอย่างก็มแีลว้ ลอ้กม็ี
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แลว้ ตอ้งใหม้นัสมบูรณ์แลว้ แลว้ฝึกหดัใหม้นัออกตวัได ้ โอ๋ย! ถ้ามนัออกตวัได ้ อ๋อ! 

ถงึมาเจอของจรงิไง 

ก่อนหน้านัน้โกหกทัง้นัน้น่ะ ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามอย่าง มนัตอบอกี

อย่าง ถามมนั มนับอกว่าอย่างนี้ไมถู่ก มนัไม่เป็นน่ะ 

นี่ใหเ้หน็ว่า สิง่ทีเ่ราจะปฏบิตัแิลว้เป็นความจรงิ ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มา มนัเขา้ใจ 

เขา้ใจเพราะว่าพอเราปฏบิตัผิดิ เรากไ็ม่รูเ้รื่อง ค าว่า “ไม่รูเ้รื่อง” หมายถงึว่า ใครพูด

อย่างไรกเ็ชื่อนะ เรากเ็ชื่อมาก่อน ใครสอนอย่างไรกเ็ชื่อ เพราะคนมนัทุกข์ คนมนัทุกข์

นะ เขายื่นอะไรใหก้ร็บัแลว้ มนัจะจมน ้าตายอยู่แลว้ ใครโยนอะไรมา กูกเ็กาะ แต่เกาะ

ไปแลว้นะ มนัเป็นซากศพทุกท ีมนัไม่ไดเ้กาะเรอื ยิง่เกาะมนัเหลวไหล 

พอไปเจอของจรงิเขาโยนห่วงยางมาให้ พอเกาะแลว้เราสามารถพาตวัเขา้ฝัง่ได้

เลย เขาโยนห่วงยางมาใหเ้ลย เขาไสเรอื ไสขอนไม้มาใหเ้ราเกาะเขา้ฝัง่ไดเ้ลย นี่ถ้าคน

เป็นนะ ถ้าคนไม่เป็นนะ ไปไหนมา สามวาสองศอก 

นี่เขาบอกว่า “มนัจ าเป็นหรอืไม่” 

ค าว่า “จ าเป็นหรอืไม่” เพราะเราไม่เขา้ใจ เราไปศึกษาเท่าไรนะ มนัศึกษา

แลว้มนักว็นอยู่นัน่น่ะ จะบอกว่าไม่ศกึษาเลย เราศึกษาแลว้กว็าง ไม่ตอ้งสงสยั แลว้

เริม่ปฏบิตัแิลว้มาเอาจรงิเลย 

“๒. พระสูตรนี้มคีวามจ าเป็นมากหรอืไม่ต่อการประพฤตปิฏบิตัเิพื่อบรรลุมรรค

ผลนิพพาน” 

มนัเป็นอรยิสจัเลยล่ะ 

“มนัเป็นความจ าเป็นหรอืไม่” 

มนัเป็นหลกัการเลยล่ะ ในหลกัของพระพุทธศาสนา อรยิสจั ๔ สตปัิฏฐาน ๔ 

นี่เป็นหวัใจของศาสนาเลย มรรค ๘ ฉะนัน้ มหาสตปัิฏฐาน ๔ มนัเป็นหลกัเลย คอืเป็น

ถนนเลย คอืเป็นทางทีต่อ้งเดนิ ว่าอย่างนัน้เถอะ 
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จะเขา้กรุงเทพฯ ตอ้งไปเพชรเกษม ถ้าบอกว่าเพชรเกษมไม่ส าคญั อา้ว! 

เพชรเกษม ถ้าไปขวากล็งใตน้ะ เพชรเกษมตอ้งซ้ายดว้ย เพชรเกษมซ้ายนี่เขา้

กรุงเทพฯ ถ้าเพชรเกษมขวานู่น หาดใหญ่ มาเลเซยี เพชรเกษมกต็อ้งเพชรเกษมเลี้ยว

ขวาเขา้กรุงเทพฯ นะ มนัเป็นหนทางเลย 

เขาบอกว่า “พระสูตรนี้มคีวามจ าเป็นหรอืไม่ต่อการประพฤตปิฏบิตั”ิ 

มนัจ าเป็น จ าเป็นทีป่ฏบิตัใิหรู้แ้จง้ ไม่ใช่จ าเป็นแลว้ ทุกคนนีน่ะ โตแลว้ เราดู

แผนทีอ่อกใช่ไหม เพชรเกษมใครก็รูจ้กั แต่เราไม่ไปไหน เพชรเกษมกค็อืเพชรเกษม

ไง เราใชท้างหลวงชนบทอยู่นี่ เราไม่ไดข้ึ้นเพชรเกษม เพชรเกษมก็คอืเพชรเกษม 

เรากใ็ชท้างหลวงชนบทอยู่นี่ไง เรากไ็ปไหนมาไหนไดไ้ง เราไม่ตอ้งขึน้เพชรเกษม แต่

ถ้าเราจะเขา้สู่กรุงเทพฯ ตอ้งขึ้นเพชรเกษม 

นี่กเ็หมอืนกนั เราจะเขา้สู่นพิพาน ถ้าไม่เขา้สูส่ตปัิฏฐาน ๔ ไม่พจิารณากาย 

พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม เพราะอะไร เราบอกว่าเราไม่ตอ้งการ

พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม เราตอ้งการพจิารณากเิลส เราตอ้งการการช าระกเิลส 

แลว้กเิลสมนัอยู่ไหนล่ะ อวชิชามนัอยู่ไหน ปู่ กเิลส พ่อกเิลส ลูกกเิลส หลานกิเลส มนัอยู่

ไหน มนัเป็นนามธรรม มนัเป็นความรูส้กึใช่ไหม 

นี่เขาไปเขยีนไวไ้ง เขาไปเขยีนไวท้ีโ่บสถ์ เหน็ไหม อวชิชากเ็ป็นยกัษ์ตวั

ใหญ่ๆ เลย พญามาร โอโ้ฮ! มนัน่ากลวัมาก นัน้บุคลาธษิฐานไงว่าสิง่นี้มนัมอี านาจ

เหนือครอบครองหวัใจ 

แต่กเิลสมนักอ็ยู่กลางหวัอกนี่ไง แลว้พอจะฆ่ากเิลส แลว้พจิารณาจะฆ่ากเิลส 

เราไม่ตอ้งการท ากาย กายกรู็จ้กั หมอมนักร็กัษาอยู่แลว้ เวทนา จติแพทยม์นักรู็้อยู่

แลว้ จติแพทยม์นักเ็ขา้ใจ แลว้ธรรมารมณ์ๆ ปรชัญามนัยิง่รูใ้หญ่เลย แลว้ตอ้งไป

ศกึษามนัท าไม 

เราตอ้งการฆ่ากเิลสๆ กิเลสเป็นนามธรรม กเิลสมนัจะแสดงตวัไดต้่อเมื่อจะ

ไปเสรมิสวย นัน่แหละกเิลสมนับอกแลว้น่ะ สวยๆ สวยๆ จะไปเสรมิสวย เวทนาก็

อยากจะมคีวามสุขเยอะๆ นัน่ล่ะกเิลสมนับอกแลว้ กเิลสมนัอาศยักาย อาศยัเวทนา 
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อาศยัจติ อาศยัธรรมแสวงหาผลประโยชน์เพื่อบ ารุงตวัมนัอว้นๆ เรากต็อ้งเอากาย เอา

เวทนา เอาจติ เอาธรรมคน้ควา้ ถา้คน้ควา้ท าลายเป็นไตรลกัษณ์ พอพจิารณากายเป็น

ไตรลกัษณ์ มนัแปรสภาพไปหมดเลย ถ้ากายมนัไม่มอีะไรเลย แล้วกเิลสมนัจะอาศยั

อะไรล่ะ 

เหมอืนสายไฟ เวลาสายไฟ เขาต้องมสีายไฟเพื่อส่งไฟ สายส่งส่งไฟไปสู่

เป้าหมาย กาย เวทนา จติ ธรรม กเิลสอาศยัสิง่นี้ออกไปหากเิลสมาเพิม่พูนกบัมนั เรา

ถงึจติสงบแลว้เรากพ็จิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม 

พจิารณาเขา้ไป แยกแยะเป็นไตรลกัษณ์ เราท าลายสายส่งทัง้หมด ท าลายทุกอย่าง

ทัง้หมด แลว้ไฟมนัจะไปอย่างไรล่ะ เวน้ไวแ้ต่ฟ้าผ่า ฟ้าผ่ามนัไม่ตอ้งอาศยัสายส่งนะ 

มนัเปรีย้งใส่เลย ถ้าฟ้าผ่า นี่ไง 

ฉะนัน้บอกว่า “มหาสตปัิฏฐานสูตรส าคญัอย่างไร” 

น่ีแหละหนทางเลยล่ะ ถ้าอยากฆ่ากิเลสให้พิจารณากายซะ ถ้าอยากฆ่า

กิเลสให้พิจารณาเวทนาซะ ถ้าอยากฆ่ากิเลสให้พิจารณาจิต ให้พิจารณาธรรม 

น่ีพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม นัน่ล่ะคือการฆ่ากิเลส ท าลายกิเลส เพราะ

ท าลายมนั ท าลายมนั จะเหน็ตวัมนั แล้วตวัมนั พอมนัจะตาย มนัไม่ยอมตาย 

มนักพ็ยายามจะสร้างสม พยายามจะเอาส่ิงท่ีมนัอาศยันัน้ไว้ต่อสู้กบัเรา แล้ว

เรากพิ็จารณาต่อสู้ไปกบัมนั ท าลายมนัไป ท าลายไป ท าลายจนถึงเข้าตวัมนั 

มนัต้องตายต่อหน้า 

นี่พูดถงึความจ าเป็นไหมไง มหาสตปัิฏฐานสูตร 

ถ้าตรงนี้มนัจ าเป็น แต่คน้ควา้ในภาคปฏบิตันิะ คน้ควา้ในกลางหวัใจ 

ในต าราคน้ควา้ไดแ้ค่นัน้น่ะ ในต ารานะ ในต ารามหามกุฏ มหาจุฬา 

พระไตรปิฎกส านวนของแต่ละมหาวทิยาลยักม็เียอะแยะ กดเอาก็ไดใ้นคอมพวิเตอร์ 

ออกหมดล่ะ เอ็งจะเอาส านวนไหนล่ะ ในมหาสตปัิฏฐาน ๔ 

อนันัน้เป็นทางวชิาการ อนันี้เป็นทฤษฎ ี เหน็ไหม ชื่อของมนั ชื่อของมนั แผน

ที ่แต่ตวัมนัยงัไม่ม ีขบัรถเป็นมนัถงึจะไปได้ 
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ขบัรถเป็น มรีถ ตอ้งมจีติ มจีติพจิารณากาย มจีติพจิารณาเวทนา มจีติ

พจิารณาจติ มจีติพจิารณาธรรม ตอ้งมจีติ ตอ้งมผีูข้บัรถ มรีถ ไม่มคีนขบัรถ รถกไ็ป

ไหนไม่ได ้ ไม่มรีถเลย คนขบัมนัดอียู่ คนขบัมนัอยากขบัรถ แต่มนัไม่มรีถใหข้บั มนัก็

ไปไหนไม่ได ้มรีถ ไม่มคีนขบั มนักไ็ปไม่ได ้ท าความสงบของใจ ใจนี้คอืผูข้บั มหาสติ

ปัฏฐาน ๔ เหน็ไหม เสน้ทาง มคัโค ทางอนัเอก คนภาวนาเป็นเขารูข้องเขา เขาท าของ

เขา มนัเป็นความจรงิของเขา 

“๓. ในตอนทา้ยของพระสูตรมกีารอา้งอยู่บ่อยๆ ว่า ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัิ

สม ่าเสมอจะไดบ้รรลุธรรมภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปี อย่างน้อยจะไดพ้ระอนาคาม ี

เป็นจรงิไหมครบั” 

เออ! เป็นจรงิไหมครบั เป็นจรงิไม่เป็นจรงิมนักดู็ทีห่ลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่นี่ ครู

บาอาจารย์เรานี่ ถ้าไม่เป็นจรงิจะมคีนสอนจรงิได้อย่างไร หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านไม่

เคยปฏญิาณตน ไม่เคยอวด ไม่เคยอา้ง ไม่เคยคดิว่าท่านเป็นอะไรเลย หลวงปู่ มัน่ 

หลวงตา หลวงปู่ เจี๊ยะ ครูบาอาจารยท์ีอ่ยู่กบัหลวงปู่ มัน่มา ท่านพูดใหฟั้งตลอด บอก

ว่า อยู่กบัหลวงปู่ มัน่มา หลวงปู่ มัน่ท่านไม่ไดบ้อกว่าฉันเป็นพระขัน้นัน้ขัน้นี้ ท่านไม่เคย

พูด ไม่เคยบอกอะไรทัง้สิน้ หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพูดสิง่ใดเลย 

แต่ของท่านเวลาท่านแสดงธรรม เวลาท่านแกไ้ขความขดัข้องของคน ท่านมี

ธรรมแกไ้ข แลว้คนทีป่ฏบิตัมินัรูข้ึน้มา พอรูข้ึน้มา เราไปเหน็ทีไ่หน แลว้คนทีบ่อกเรา

ทีน่ัน่เขากต็อ้งมคีวามรูเ้หมอืนเราส ิ เขาบอกว่าทีน่ัน่เป็นอย่างนัน้ๆ พอเราเขา้ไปเจอ

ตรงนัน้ปับ๊ เรากรู็ ้จรงิไหม เพราะเขาเป็นคนบอกเรา เราเขา้ไปเหน็มนักจ็รงิ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีว่่า ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีจรงิหรอืเปล่า 

เพราะครบูาอาจารยข์องเราท่านสอนนัน่น่ะจริงอยู่แล้ว หลวงปู่ เสาร ์

หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่านมาแล้ว มนัเป็นความจริงอยู่แล้ว 

ฉะนัน้ เวลาเป็นความจริงแล้วท่านจะบอกด้วย เวลาปฏิบติัท่านจะเน้นย า้ เวลา

คนเราอ่อนแอ คนเราไม่มีก าลงั ท่านบอกเลย ให้ปฏิบติัสม า่เสมอ เสมอต้นเสมอ

ปลายในการพิจารณา 
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ในการพจิารณาตามความจรงินัน่เป็นมรรคนะ ถ้าในการพจิารณาโดยสขีา้งเขา้ถู 

โดยการพจิารณาโดยความเป็นของเรา จะพจิารณาใหม้นัครบ ๗ ปี ให ้๗ ปีแลว้ใหม้นั

เป็นพระอรหนัต์ขึน้มามนัไม่เป็นหรอก 

มนัจะเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาด้วยมรรคสมดุล เวลามรรคสามคัค ี มรรคทีม่นั

สมุจเฉทปหาน มนัช าระกเิลสเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา อนันัน้ถงึจะเป็นความจรงิ 

แต่ถ้ามนัพยายามท าใหไ้ดเ้วลา ๗ ปี ไปขงัตวัเองไว้ ๗ ปี แลว้ออกมาจะเป็น

พระอรหนัต์ มนัไม่เป็นหรอก ถ้าเป็นอย่างนัน้ นักโทษมนั ๒๐ ปี นักโทษตดิคุก ๒๐ ปี

ออกมาเป็นพระอรหนัต์หมดเลย...ไม่ใช่ 

นักโทษมนัท าผดิมนัถงึตดิคุก เวลามนัพน้โทษออกมาแลว้ มนัพน้โทษ

ออกมามนักเ็ป็นนักโทษทีเ่พิง่พน้ทุกขอ์อกมา 

แต่ของเราเวลาปฏบิตัมินัตอ้งใหเ้ป็นมรรค ใหเ้ป็นมรรค ใหจ้ติเป็นผูพ้จิารณา 

พจิารณาแลว้มนัปล่อยวางอย่างไร นัน่ตทงัคปหาน เวลาพจิารณาซ ้าแลว้มคีวามช านาญ

มากขึน้ สมดุล  ๆ เวลาสมดุลมหีนเดยีว ขณะจติทีเ่ป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคาม ี เป็น

อนาคาม ี เป็นพระอรหนัต์มหีนเดยีว เพราะกเิลสมนัขาดหนเดยีว คนตายไดห้นเดยีว 

ไม่ไดต้ายได ้๒ หน ๓ หน กเิลสกต็ายไดห้นเดยีวเหมอืนกนั 

ไม่มว่ีากเิลสตายแลว้ พรุ่งนี้มาตายใหม่ ไม่ม ีกเิลสตายแลว้ตอ้งตายเลย แต่ถ้า

กเิลสยงัไม่ตาย มนัสลบไง เวลาสูก้นัมนัพจิารณาไปแลว้มนัปล่อย มนัหลบมนัเลี่ยงไป มนั

สลบไสลไปเลย แต่มนัยงัไม่ตาย แลว้คนปฏบิตัไิปแลว้มนัชะล่าใจ เหน็มนันอนกน็ึกว่า

มนัตาย พอมนัฟ้ืนขึน้มา โอโ้ฮ! มนัฟ้ืนขึน้มาต้องสูก้บัมนัใหม่ 

ฉะนัน้ เวลาพจิารณาไปแลว้ เวลาตทงัคปหานมนัสลบไสลไปแลว้ มนัสูธ้รรม

ของเราไม่ได้ เราพจิารณาซ ้าไปๆๆ เวลามนัขาด นัน่น่ะสมุจเฉทปหาน ขาดกลาง

หวัใจไปเลย นี่เป็นขัน้เป็นตอนขึน้มา 

๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปี มคีรูบาอาจารยท์ าเป็นตวัอย่างอยู่แลว้ มนัก่อนหน้านัน้ 

อย่างเช่นพาหยิะฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทเีดยีวเป็นพระอรหนัต์เลย 

นัน่น่ะแค่ฟังหนเดยีวในวนิาทนีัน้เลย 
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ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ท่านพูดถงึ เวลาพจิารณาไป เวลาจะรูจ้รงิขึ้นมา 

ชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้น แพลบ็! 

แต่กว่าชา้งมนัจะกระดกิหู คดิดูส ิชา้งทอ้ง ๒ ปีเนาะ เดีย๋วจะพูดผดิ กว่ามนั

จะคลอดออกมาจากทอ้งแม่มนั ๒ ปี แลว้มนัออกมาแลว้มนัตอ้งโตขึน้มา กว่ามนัจะ

กระดกิหูมนัเป็น มนัจะกระดกิหูโดยรูภ้าษานะ ชา้งไรส้าระมนักเ็ล่นภาษามนัน่ะ แต่

ถ้าชา้งทีม่นัเป็นหวัหน้าฝงูนะ มนัเป็นหวัหน้าฝงู มนักระดกิหู มนัชูชนัขึน้มา นัน่น่ะ

มนัส่งสญัญาณฝงูของมนั 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเอาจรงิเอาจงัขึน้มา ชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้น แพลบ็! ทเีดยีว

เลย ขาดเลย 

แต่กว่าจะเป็นอย่างนัน้ได ้ กว่าจะเป็นหวัหน้าฝงูผูท้ีส่่งสญัญาณกบัฝงูของมนั 

ชา้งกระดกิหู สิง่ต่างๆ มนัส่งสญัญาณนะ ภยัมาแล้ว ภยัมาแลว้ให้หลบ  ๆเวลามนักระดกิ

หู พวกในฝงูมนัจะมองเป็นสญัญาณเลย มนัเขา้ใจกนัเลย 

ชา้งกระดกิหู งูแลบลิ้นมนัเรว็มาก แต่มนัเรว็มาก มนัตอ้งฝึกหดัของมนัขึน้มา 

ทนีี้เขาบอกว่า “พระสูตรนี้มคีวามส าคญั แตถ่้าปฏบิตัสิม ่าเสมอมนัจะบรรลุอย่าง

น้อยเป็นอนาคามภีายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีจรงิหรอืไม่” 

ครูบาอาจารย์เราท่านเป็นตวัอย่างอยู่แล้ว เรายนืยนัว่าตามเป็นจรงิ แต่คนที่

ประพฤตปิฏบิตัเิยอะมาก ไม่ใช่ ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีหรอก ๗ ชาตมินักย็งัหมุนกนัอยู่

นัน่น่ะ ท าไมเป็นอย่างนัน้น่ะ 

มนัเป็นอย่างนัน้ เหน็ไหม ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใน

พระไตรปิฎก พระอรหนัต์ตอ้งสรา้งบุญญาธกิารมาอย่างน้อยแสนกปั พระพุทธเจา้ ๔ 

อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เราจะรูว่้าใครสรา้งบุญสรา้งกรรมมามากน้อยขนาด

ไหน 

ถ้าเราไม่รูว่้าใครสรา้งบุญสรา้งกรรมมามากน้อยขนาดไหน เชาวน์ปัญญานี่

แหละมนัจะบอก คนทีม่บีุญมนัจะมเีชาวน์มปัีญญานะ จะฉลาดมาก จะมสีิง่ที่วนิิจฉัย ไม่

เป็นเหยื่อของใคร คนทีม่เีชาวน์ปัญญา นัน่เพราะเขาสรา้งอ านาจวาสนาของเขามา 
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แต่พวกเราไอพ้วกขีโ้ลภ อยากเป็นนู่น อยากเป็นน่ี หลงใหลเขาไปทัว่ ไอน้ี่

มนัตอ้งใหเ้ขม้แขง็หน่อย นี ่๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีมนัตอ้งอยู่ตรงนัน้ดว้ยไง อยู่ที่อ านาจ

วาสนาของจติทีส่รา้งมา แต่เราสรา้งมาอย่างไรก็แลว้แต่ ท าดตีอ้งไดด้ ี ท าชัว่ต้องไดช้ัว่ 

เราพยายามสรา้งคุณงามความดขีองเรา เราจะประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ท าได้ 

ค าถามของคนเพิง่ปฏบิตัใิหม่ แลว้ตอนน้ีก าลงัสบัสนไง อ่านหนังสอืกเ็ยอะ 

ทุกอย่างกเ็ยอะ ตอ้งเป็นอย่างนัน้ๆ 

อ่านแลว้วางไว ้ เวลาอ่านหนังสอืนี่เขาเรยีกปรยิตัคิอืการศกึษา สุตมยปัญญา 

ศกึษาดว้ยต ารบัต ารานี่เขาเรยีกสตุมยปัญญา หาขอ้มูล เวลาคนจะปฏบิตัมินัตอ้งวาง

ขอ้มูลไวน้ะ แล้วเราท าจรงิ เราท าของเรา ผดิถูกแลว้ออกมาค่อยทบทวน อย่าเอาของ 

๒ อย่างนี้มาปนกนั ถ้ามาปนกนัแลว้นะ อย่างทีห่ลวงปู่ มัน่บอกหลวงตา มนัจะเตะมนัจะ

ถบี คอืปฏบิตักิย็าก ละลา้ละลงัไปหมดเลย 

ศกึษานี่เป็นสุตมยปัญญา คอืการคน้ควา้ต ารบัต าราแลว้วางไว ้ เราจะปฏบิตั ิ

วางไว ้ ถอดปลัก๊ เสยีบปลัก๊ใหม่ พบั! เอาทางนี้เลย ถอดปลัก๊นี้ไว้ก่อน เสยีบปลัก๊นี้ 

แลว้ท าทางนี้ไป แลว้พอมนัสงสยั ถอดปลัก๊นี้ กลบัมาเสยีบปลัก๊นี้ ถ้าท าอย่างนี้ได ้

อย่างนี้จะภาวนาได ้จะกา้วหน้าได้ 

แต่ถ้าเอา ๒ ปลัก๊มาเสยีบพร้อมกนัเลยนะ เดีย๋วมนัลดัวงจร “ปฏบิตัแิลว้ก็

ไม่ได ้ท าแลว้กท็ุกข”์ นี่มนัลดัวงจรแลว้ มนัจะเผาไหม ้มนัจะท าลายความเพยีร มนัจะ

ท าลายเราหมด 

ใส่ทลีะปลัก๊ ใส่ปลัก๊นี้ เสยีบปลัก๊นี้ แลว้ศกึษากศ็กึษา เวลาจะปฏบิตั ิ ถอด

ปลัก๊นี้เลย แลว้เสยีบปลัก๊ปฏบิตัเิลย ปฏบิตัใิหจ้รงิใหจ้งั ท าของเราใหเ้ป็นจรงิเป็นจงั

อย่างนี้ 

เพราะผูป้ฏบิตัใิหม่ เขาเขยีนมาว่าเขาเป็นผูป้ฏบิตัใิหม่ แลว้เขาจะเริม่ปฏบิตั ิ

แลว้กส็งสยั นี่เขาเขยีนมาถาม วนันี้กเ็ลยไดอ้ธบิาย อธบิายใหเ้หน็ว่ามนัส าคญั แต่

ส าคญัในทางศกึษากส็่วนหนึ่ง ในทางประพฤตปิฏบิตักิส็่วนหนึ่ง ถ้ามนัรูแ้จง้นะ 

เหมอืนกบัหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ทีท่่านรู้แจง้ แลว้ท่านเขยีนในประวตัหิลวงปู่ มัน่ ใน



๗ วนั ๗ ปี ๑๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

มุตโตทยั ในธรรมานุธรรมปฏบิตั ิ ท่านรูแ้จง้ ท่านอธบิาย เราศกึษา เหน็ไหม เราไป

อ่านส ิ อ่านทีเ่ป็นภาคปรยิตั ิ แลว้มาอ่านทีห่ลวงปู่ มัน่เขยีนส ิ มนัเหมอืนจะไม่

เหมอืนกนั แต่กเ็หมอืนกนั 

คนทีป่ฏบิตัจิรงิรูจ้รงิเขยีนมนัอกีอย่างหนึ่งนะ แต่ทางวชิาการเขาเขยีนเลย 

อธบิายเลยนะ สตปัิฏฐาน ๔ ตอ้งพจิารณาอย่างนัน้ๆๆ นะ 

ถามว่า แลว้ท าอย่างไรล่ะ 

เออ! ก็ก าลงัท าวจิยัอยู่นี่ ยงัไม่รูเ้ลย 

เวลาถามนะ มนัถงึคนละปลัก๊ไง ปลัก๊ปรยิตักิบัปลัก๊ปฏบิตัิ เสยีบเขา้มาสู่จติ

อนัเดยีวกนั แลว้เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา นี่พูดถงึปฏบิตัใิหม ่

ส าคญัไหม ส าคญั แลว้ ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีจรงิไหม จรงิ แลว้จะท าไดจ้รงิ ม ี

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท าไดแ้ล้ว ครูบาอาจารยท์ าไดแ้ลว้ แต่ของเราอยู่ทีว่าสนาของ

เรา อยู่ที่ความมัน่คงของเรา อยู่ทีค่วามจรงิของเรา จะท าไดท้ าไม่ได้มนัอยู่ทีค่วาม

เพยีร ความเพยีรชอบ ความเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะจะท าใหเ้ราพน้กเิลสได้ 

เอวงั 


