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นี�จะอ่านเรื�องสติปัฏฐานสูตรใหฟั้งน่ะ พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระพุทธภาษิต
นี/วา่  ดูก่อนภิกษุทั/งหลาย  หนทางนี/ เป็นไปที�ไปอนัเอก  เพื�อความบริสุทธิ3 ของเหล่าสัตว ์ 
เพื�อล่วงความโศกและปริเทวะ  เพื�อดบัสูญแห่งทุกขแ์ละโทมนสั  เพื�อบรรลุธรรมที�
ถูกตอ้ง  เพื�อทาํพระนิพพานใหแ้จง้  หนทางนี/ คือสติปัฏฐาน ๔     ๔ ประการเป็นไฉน  
ดูก่อนภิกษุทั/งหลาย  ภิกษุในธรรมวนิยันี/   พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพียร มี
สัมปชญัญะ มีสติ  นี�เห็นไหม  เขาบอกมีสัมปชญัญะขึ/นก่อน  แลว้มีสติตามมา  เห็นไหม
ล่ะ  สัมปชญัญะนี�ตวัปัญญา  ปัญญานาํนะ  สตินี/ เป็นสมถะ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้  ความยนิดียนิร้ายนั�นเอง  อภิชฌาความยนิดี  โทมนสัคือความยนิร้ายความ
ขดัเคืองใจนั�นเอง  ในโลกเสียได ้  คาํวา่โลกนี/ไม่ใช่โลกดินตรงนี�  โลกนี/หมายถึงกาย 
เวทนา จิต ธรรมหรือขนัธ์ ๕ นั�นเอง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณนั�นเอง  พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ่  มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่  มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ  กาํจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกเสียได ้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่  มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มี
สติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้ นี�หวัขอ้เขาบอกเลย  ทีนี/หมวดกายมีอะไร  
หมวดกายกมี็  อานาปานบรรพกคื็อการกาํหนดลมหายใจเขา้ออก  อิริยาปถบรรพ คือการ
กาํหนดใหรู้้อิริยาบถ ๔ คือ เดิน ยนื นั�ง นอน วา่ตอนนี/อยูอิ่ริยาบถไหน  ใหรู้้ตวั 
 สัมปชญัญบรรพ  เป็นอิริยาบถยอ่ย จะกา้วไป จะถอยหลงั จะแลซา้ยแลขวา จะคูจ้ะ
เหยยีด จะทรงจีวร ทรงผา้สังฆาฏิ บาตร การกิน การดื�ม การเคี/ยว การถ่ายอุจจาระ การ
อาบนํ/าลูบตวั การนั�งทาํอะไรทุกอยา่ง ถูตวักใ็ช่  นี�เป็นสัมปชญัญบรรพ  เขาเรียกอิริยาบถ
ยอ่ย  หือ  จะยดืแขนออกไปใหรู้้วา่ยดืแขนออก  รู้ตวัอยูน่ั/น  นี�คือสัมปชญัญบรรพ  กอ็ยู่
ในหมวดกายานุปัสสนา  ปฏิกลูบรรพ  ปฏิกลูบรรพนี�อนันี/ตอ้งมานั�งพิจารณากายนี� ผม 
ขน เลบ็ ฟัน หนงั ตบัไต ไส้พุง อะไรแยกออกไป อาการ ๓๒   ใหเ้ห็นถึงความไม่
สวยงาม  เห็นถึงความเป็นถึงอนตัตาได ้  นี�ธาตุบรรพ  หมายถึงใหพ้ิจารณาแยกกายนี/
ออกเป็นธาตุดิน นํ/า ไฟ ลม  แยกเป็นส่วนๆ  ตวัมนัเลยไม่มี  มนัเห็นอยูอ่ยา่งนี/ เรียกวา่



คนน่ะ  พอแยกออกไป  อนันี/ เป็นดิน  อนันี/ เป็นนํ/า  นี/ เป็นไฟ  นี/ เป็นลม  คนอยูต่รงไหน  
มนัเลยวางอุปาทานยดึมั�นถือมั�นในรูปกายนี/    ทีนี/นวสีวถิกาบรรพ คือไปพิจารณา  อนันี/
พิจารณาศพคนอื�น  ถา้ปฏิกลูบรรพคือกายคตาสตินั/นพิจารณาอาการ ๓๒   นี/พิจารณา
อาการตนเอง  แต่นวสีวถิกาบรรพนี/พิจารณาซากศพน่ะ  ตั/งแต่ตายใหม่จนเน่าอืด ผพุอง 
เป็นเหลือกระดูก  กระดูกสลายไป  ใหรู้้ไวเ้ลย  การที�ท่านพิจารณาแบบนี/ไม่ใช่ไปจดไป
จอ้งไปเพ่งนะ  ไม่ใช่ไปเพ่งอยากใหภ้าพมนัเกิดนะ  อนันั/นจะเป็นสมถะ  นี/การพิจารณา
ใหเ้ห็นตวัสภาวะความจริงของมนั  สภาวธรรม  เดีCยวมนัวนันี/ตายปัDบ วนัที� ๓ มนัอืดมนั
เขียว  เดีCยวมนัมีนํ/าเลือดนํ/าเหลืองออกมา  เดีCยวมนัมีหนอนไชมา  เดีCยวมนัหายไปเหลือ
แต่กระดูก  เดีCยวกระดูกค่อยผพุงัไป  ไปสู่ธาตุนั�นเอง  มนัจะเห็นสภาวะความจริงของรูป
นอกนี/วา่ เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา เป็นตามเหตุปัจจยันั�นเอง  เมื�อเห็นปัDบตอ้งนอ้มเขา้มา
พิจารณากาย  กายเราต่อไปอนาคตกาลขา้งหนา้กจ็ะตอ้งเป็นแบบนั/นเมื�อลมดบั  ตวันี/ เมื�อ
เห็นตรงนี/กระแสสัจจธรรมจะเห็นความเป็นอนิจจงัอนตัตา  นี�เห็นความคงอยูไ่ม่ไดข้อง
กายนี/กคื็อตวัทุกขงั  เห็นความตอ้งเปลี�ยนแปลงไปอยา่งนั/น  บงัคบัมนัไม่ไดก้คื็อความ
เป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ความเห็นตวันี/ อุปาทานมนัจึงลด  
มนัจะไม่ดื/อ  เพราะมนัไม่มีอะไรจะดื/อ  เพราะมนัไม่มีตวัดื/อ  มนัจะไปดื/อไดอ้ยา่งไรมนั
ไม่มีตวั  มนัเห็นความจริง  นี�เรียกวา่กาย หมวดกาย นี�เขาใหพ้ิจารณาอยา่งนี/   เวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน  หมวดนี/กใ็หรู้้จกัเวทนา  ทั/งเวทนากายเวทนาจิต  นี�ใหรู้้ถึงการ
เปลี�ยนแปลงของเวทนานี/ เกิดจากอะไร  แลว้เห็นความดบัของเวทนานี/   กายหมวดกายก็
เหมือนกนัเห็นไหม  ตอ้งใหเ้ห็นอยา่งนั/น  มนัจึงเป็นวปัิสสนา  มนัจึงเป็นสัมปชญัญะไม่
ลงไปแนบ  ถา้อารมณ์สมถะมนัจะเขา้ไปเพ่งเพื�อจะหยดุอยูร่วมกบัอารมณ์นั/น  จิตผูรู้้ก็
ไม่แยกตวัออกมา  มนัจะรวมความรู้อยูก่บัรูปที�มนัเพ่ง  มนัเลยเป็นสมถะ  แลว้มนัจะ
พยายามบงัคบัใหม้นัหยดุนิ�ง  เมื�อมนัหยดุนิ�งมนัไม่มีอารมณ์อื�นมนักส็งบนั�นเอง  อารมณ์
ที�มนัอยูก่บัตรงนั/นมนัเลยเป็นสมาธิขึ/น  แต่สมาธินี/ เป็นสมาธิโลกีย ์ ยงัเอา ไปเอาอารมณ์
อยู ่  ไม่ใช่สมาธิโลกตุตระ  สมาธิโลกตุตระไม่ลงไปเล่นในอารมณ์  ความตั/งมั�น
เหมือนกนั  ตั/งมั�นแต่ไม่ลงไปเล่นอารมณ์  สมาธิโลกียต์ั/งมั�น  ตั/งมั�นแบบอะไร  มีอารมณ์
อนัเดียว  มีอยา่งมีพุทโธกอ็ยูก่บัพุทโธอนัเดียว  อยูก่บัลมอนัเดียว  เลยไม่มีอารมณ์อื�น  
มนักเ็ลยตั/งมั�นอยูอ่ารมณ์อนันั/น  ไม่มีเรื�องมากระทบมนักไ็ม่มีฟุ้งซ่าน  แต่สมาธิโลกตุ
ตระไม่ใช่  เรื�องอะไรมากระทบกต็าม  มนัสักแต่วา่เป็นสิ�งที�ถูกระลึกรู้  เป็นสักแต่วา่สิ�งที�



ใหปั้ญญาเห็นวา่  มนัเกิดขึ/นแลว้กด็บัไป เป็นอนิจจงั อนตัตา สุญญตา  มนัจึงไม่ลงไป
เล่น  นั/นเป็นสมาธิโลกตุตระ คนละทางเห็นยงัล่ะ หือ ทางโลกียก์บัโลกุตตระคนละทาง
นะ  แมแ้ต่ความเห็นง่ายๆ  แมแ้ต่ความเห็นคนนี/สาํเร็จแลว้  คนนี/ ดีแลว้ฉนัวิ�งไปหา  นั/น
มนัลงไปแนบในอารมณ์แลว้นะ  ไม่ไดเ้ป็นผูดู้แลว้นะ  เห็นไหม  มนัจึงเป็นสีลพัพตปรา
มาส  พระโสดาบนัตอ้งละออกแลว้  เพราะอะไร  จิตผูรู้้ท่านเกิดแลว้นี�  สัมมาสมาธิเกิด
แลว้นี�  นี/ ล่ะตรงกบัพุทธพจน ์  “เอากายเป็นที�พึ�ง  เอากายเป็นที�เกาะ  เอาธรรมเป็นที�พึ�ง  
เอาธรรมเป็นที�เกาะ  อยา่เอาสิ�งอื�นมีเป็นที�พึ�งเลย”  นี�มนัละเอียดอ่อน  เวทนากเ็หมือนกนั  
เมื�อกาํหนดเวทนาจะเห็นเวทนาเปลี�ยนแปลงตลอดอยา่งนี/   เห็นความอนิจจงั อนตัตา 
สุญญตา  เวทนาเลยเป็นสิ�งที�ถูกกาํหนดรู้  จิตตวัรู้เป็นผูรู้้เวทนานั/น  แลว้กไ็ม่ลงไปเล่นใน
เวทนานั/น  เห็นความจริงของเวทนานั/นวา่เป็นอนิจจงั  คือความเปลี�ยนไปเปลี�ยนมา  
บงัคบัไม่ได ้ พอป่วยมนักต็อ้งเจบ็นั�นเจบ็นี�  ใช่ไหม  ถา้ขามีแผลจะไม่ใหเ้จบ็กไ็ม่ได ้ ใช่
ไหม  ไปตามเหตุปัจจยัของเขานั/นคือตวัอนตัตา  บงัคบัมนัไม่ได ้ไม่ใช่ของเรา  มนัจึงวาง
ไง  เห็นเวทนานั/นเลยเป็นแค่สิ�งที�ถูกสติระลึกรู้  เขา้ใจยงัล่ะ  ถูกสติระลึกรู้  เป็นแค่เครื�อง
ของรู้ของปัญญา  ใหเ้ห็นถึงความเกิดขึ/นตั/งอยูด่บัไป  ความไม่ใช่ของเรา  ความไปตาม
เหตุปัจจยั  เมื�อเห็นอยา่งนี/ จึงไม่เห็นวา่เวทนานี/ เป็นอะไร  เมื�อไม่เห็นวา่เวทนานี/ เป็น
อะไร  กคื็อทิฏฐิยอ่มอาศยัเวทนานี/ เกิดไม่ไดไ้ง  เหมือนรูปเหมือนกนัลกัษณะเดียวกนั  
ทิฏฐิมนัจึงตั/งอยูไ่ม่ไดอ้าศยัเวทนาเกิดไม่ได ้  เมื�อทิฏฐิอาศยัเวทนาเกิดไม่ไดต้ณัหากด็บั  
ตณัหากเ็กิดไม่ไดอ้าศยัเวทนาเกิดไม่ได ้  นี�จึงวา่ถอนทั/งความยนิดียนิร้าย  เพราะทิฏฐิ
ตณัหาเกิดไม่ไดแ้ลว้นี�  ถอนทั/งความยนิดียนิร้ายในอะไร  ในกาย เวทนา จิต ธรรม
นั�นเอง  เขา้ใจยงัล่ะ  ถอนหมดน่ะ  อภิชฌาโทมนสัในโลกเสียได ้  หรือถา้พดูในแง่ขนัธ ์
๕ กคื็อถอนความยนิดียนิร้ายในขนัธ์ ๕ ออกหมด  นี�กจึ็งเป็นผูไ้ม่ติดยดึอะไรทั/งหลาย
นั�นเอง  จึงตรงกบัพุทธพจนว์า่ สัพเพ ธมัมา นาลงั อภินิเวสายะ  ธรรมทั/งหลายไม่ควรยดึ
มั�นถือมั�น  เพราะนั/นฉนัพดูออกมาแต่ละประโยคนี�  ฟังเหมือนง่ายๆเหมือนเคยฟังนะ  
แต่ฉนัแยกแยะประเดน็ออกมาหมด  แยกจุดออกมาใหห้มด  ไม่ใหค้ลุมเครือเลย  นี�ฉนัจึง
พดูใหฟั้ง  จิตเหมือนกนั  จิตมีโทสะกใ็หรู้้  นี�อ่านใหฟั้งนะ  ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต
อยูอ่ยา่งไรเล่า  ภิกษุในธรรมวนิยันี/   จิตมีราคะกรู้็ชดัวา่จิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ
กรู้็ชดัวา่จิตปราศจากราคะ  จิตมีโทสะกรู้็ชดัวา่จิตมีโทสะ  จิตปราศจากโทสะกรู้็ชดัวา่จิต
ปราศจากโทสะ  หรือจิตมีโมหะกรู้็วา่จิตมีโมหะ  จิตปราศจากโมหะกรู้็วา่จิตปราศจาก



โมหะ  จิตหดหู่กรู้็วา่จิตหดหู่  จิตฟุ้งซ่านกรู้็จิตฟุ้งซ่าน  จิตเป็นมหรคตกรู้็จิตเป็นมหรคต  
จิตไม่เป็นมหรคตกรู้็จิตไม่เป็นมหรคต  จิตมีธรรมอื�นยิ�งกวา่กรู้็ชดัจิตมีธรรมอื�นยิ�งกวา่  
หรือจิตไม่มีธรรมอื�นยิ�งกวา่กรู้็ชดัจิตไม่มีธรรมอื�นยิ�งกวา่  จิตตั/งมั�นกรู้็ชดัวา่จิตตั/งมั�น  จิต
ไม่ตั/งมั�นกรู้็วา่จิตไม่ตั/งมั�น   จิตหลุดพน้กรู้็ชดัวา่จิตหลุดพน้  จิตยงัไม่หลุดพน้กรู้็ชดัวา่จิต
ยงัไม่หลุดพน้  นี�ฉนัจึงบอก  แมแ้ต่ดูเขาตีเทนนิส  มนัเห็นสมาธิเกิดเอง  มนัตั/งมั�นของ
มนัเอง  ฉนัจึงบอกดูโทรทศันก์เ็กิดสมาธิขึ/นเองน่ะ  เรากรู้็  มนักแ็ค่สักแต่วา่รู้วา่จิตมนัตั/ง
มั�น  กรู้็วา่จิตมนัตั/งมั�น  ฉนัจึงสังเกตออกหมด  ฉนัยงัไม่รู้เลย  เฟดเดอเรอร์อะไรน่ะ  เขา
เปิดโทรทศันไ์ว ้  ดูมนัตีอะไรกนัอยู ่  พอไปยนืดูเท่านั/นล่ะจิตมนัตั/งมั�นเป็นสมาธิเองเลย  
นี�มนักรู้็ชดัวา่จิตมนักต็ั/งมั�น  กรู้็วา่มนัตั/งมั�น  กพ็ดูแค่อยา่งนี/   รู้มนัไม่ไดมี้อะไรวเิศษ  นี/
ล่ะเป็นสักแต่วา่รู้วา่จิตเป็นอะไร  ไม่ลงไปเล่นอีกนะ  ไม่ใช่จิตมีราคะกต็ณัหาไปตาม
ราคะ  จิตมีโทสะกต็ณัหาไปตามโทสะ  กจูะด่ากจูะขดักจูะวา่มึง  อนันี/ไม่ใช่รู้นะ  อนันี/
ลงไปเล่น  อนันี/สักแต่วา่รู้ไม่ลงไปเล่น  จิตนั/นเลยเป็นแค่สิ�งที�อาศยัใหส้ติระลึก  สติเป็น
อาศยัแค่ระลึกจิตนั/น  จิตนั/นเลยหมดสาํคญัมั�นหมายในจิตนั/น  นี�จะบอกให ้  แลว้จิตนั/น
เลยเป็นแค่สักแต่วา่ใหปั้ญญาเห็นความจริงของจิต  วา่มนัเกิดเหตุเกิดปัจจยัอะไรขึ/นมา  
เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตาใหเ้ห็นอีก  ไม่ใช่ของเรา  จึงปล่อยวางจิตไง  นี�อนัตณัหาทิฏฐิ
ครอบงาํไม่ได ้ นี�จึงพดูใหฟั้ง  แมแ้ต่ฉนัพดูใหฟั้งเมื�อวานวนัก่อน  มนัหงุดหงิดฟังมามนั
หงุดหงิดปัDบตอ้งตั/งสติฟัง  ไม่ใช่หงุดหงิดฉนัไม่ฟังแลว้  นี/ คิดผดิ  อนันี/ คืออะไรรู้ไหม  
อนันี/ลงไปเล่นในโทสะแลว้  จิตมีโทสะไม่รู้วา่จิตมีโทสะ  ลงไปเล่นในโทสะแลว้  แลว้
มนัจะกา้วหนา้อยา่งไรมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นอวิชชาครอบงาํอยูต่ลอด  แค่ฉนัพดู
ประโยคเดียวนี�  ฉนัจึงเล่าตวัอยา่ง  มนัไปเรียนหนงัสือนกัศึกษาแพทยน่์ะ  มนัฟังไม่รู้
เรื�องมนัจะไม่อยากฟังแลว้  จะหงุดหงิดแลว้  ฉนักต็ั/งฟังอาจารยไ์ปเรื�อยๆ  ฟังไปเรื�อยๆ  
ฟังไปเรื�อยๆ  พดูภาษาอะไรกไ็ม่รู้  มีแต่ศพัทแ์พทยซึ์�งเราไปเรียนใหม่ๆน่ะ  มนัไม่รู้จกั  
แลว้เขากไ็ม่แนะนาํ  เพราะวา่อาจารยเ์ขากใ็ชภ้าษาทบัศพัทเ์รื�อย  ครูนี�เขาเก่งอยูแ่ลว้  เขา
รู้หมดแลว้นี�  เขากนึ็กวา่นกัเรียนจะรู้ตามเขา  เขากพ็ดูไปพดูไปเราไม่รู้เรื�อง  ไม่รู้เรื�องก็
ตั/งสติฟังไปเรื�อยๆ  ตามไปเรื�อยเดีCยวมนัจะค่อยๆเขา้ใจ  พอเขา้ใจตรงที�เขาพดูตรงหลงัๆ
มนัมาขยายขา้งหนา้  พอเขา้ใจปัDบปีติมนัจะเกิด  มนักอ็ยากฟังสมาธิมนักเ็กิด  โทสะมนัก็
หมด  นี�โทสะ  แค่นี/ เท่ากบัจิตมีโทสะกรู้็วา่จิตมีโทสะ  เท่ากบัเดินจิตตานุปัสสนานะรู้
ไหม  ฉะนั/นมนัไม่ทาํ  ไม่ทาํล่ะ  ขดัเคืองปัDบสลดัทิ/งไม่ฟัง  หารู้ไม่วา่ทาํลายประโยชน์



ตวัเองไม่รู้ตวั  ทาํลายประโยชนต์วัเองไม่รู้ตวั  เพราะพระสัทธรรมที�จะเกิดขึ/นได ้ 
พระพุทธเจา้ตอ้งสร้างบารมี ๒๐ อสงไขยแสนมหากปันะ  ธรรมะกจ็ะแสดงออกมาได ้ 
มนัจึงเป็นสิ�งที�ยาวไกลมาก  แต่เราไดฟั้งง่ายๆกลบัสลดัทิ/ง  กเ็ท่ากบัทาํลายประโยชน์
ตวัเองไม่รู้ตวั  ธรรมะทั/งหมดไม่ใช่ของฉนันะ  ของพระพุทธเจา้  พดูโดยสมมติน่ะ  ถา้
พดูโดยความจริง  ธรรมะเป็นของที�มีอยูแ่ลว้  เป็นของกลาง  พระพุทธองคม์าคน้พบจึง
มาเผยแผ ่  แต่ก่อนที�ท่านจะคน้พบไดก้ต็อ้งสร้างบารมีถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากปั  จึง
จะมาตรัสรู้ไดเ้อง  จึงเป็นสิ�งที�ยากมาก  ถา้เทียบกบัเวลาที�พระองคส์ร้างมาเพื�อหาธรรมะ
นี/   จึงถือวา่ธรรมะนี/ มีคุณค่ามหาศาล  แต่เราประมาทในธรรม  ไม่เคารพในธรรม  สลดั
ทิ/งไม่ฟัง  นั/นล่ะคือความเห็นผดิ เป็นอวชิชา  นี/ ล่ะทิฏฐิกบัตณัหาครอบงาํเห็นไหม  ถูก
ไหม  นี/ ล่ะไม่เห็นกาย เวทนา จิต  ธรรมอีกเหมือนกนั  หมวดธรรมนะเขาจะพดูถึงอะไรรู้
ไหม  หมวดนิวรณ์ ๕   นิวรณ์ ๕ กส็ักแต่วา่นิวรณ์ ๕   รู้ไหมล่ะ  พระโมคคลัลานะง่วง
นอน  พระพุทธเจา้สอนใหแ้กง่้วงนอนอยา่งไร  เมื�อเธอมีสัญญาอยา่งไรกใ็หต้รึกถึง
สัญญานั/นใหม้าก  กคื็ออะไรรู้ไหม  ตวัง่วงนอนนั/นล่ะท่านเอาสติไปแค่ระลึกรู้แค่นั/นน่ะ  
ไม่ลงไปเล่นกบัความง่วงนั/นน่ะ  ง่วงนอนนั/นมนัเลยเป็นรูปนาม  เป็นแค่สิ�งถูกจิตรู้แค่
นั/น  เท่านั/นล่ะจิตมนัไม่ลงไปเล่นเท่านั/น  มนัไม่นอ้มไปสู่ความง่วง  ตามนัสวา่งเลย  
เขา้ใจยงั  นี�ขอ้แรกเลยในการแกง่้วง  ไม่ลงไปเล่นในตวัง่วงนี� คือนิวรณ์นั�นเอง  ง่วงเหงา
หาวนอน  ไม่ลงไปเล่นในนิวรณ์เท่านั/นล่ะ  เห็นนิวรณ์สักแต่วา่เป็นเครื�องระลึกรู้  เป็น
แค่เครื�องใหส้ติระลึกรู้  เป็นแค่เครื�องใหปั้ญญาเห็นวา่  มนัมีเหตุมีปัจจยั มนัเกิดแลว้กด็บั
ไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา  มนักว็างออกไปอีกล่ะ  เห็นไหมนิวรณ์น่ะกิเลสยงัเป็น
ประโยชนเ์ห็นไหมล่ะ  คนมีปัญญานี�เอาประโยชน์  เอากิเลสเป็นประโยชน์ได ้  คนดอ้ย
ปัญญากข็ดัเคืองนอ้มไปตามกิเลส  เขา้ใจยงัล่ะ  พอหงุดหงิดโทสะปัDบกต็ามกิเลสไป  นี�
คนดอ้ยปัญญาเอาโทษไม่ไดเ้อาประโยชน ์  นี�เพราะฉะนั/นคนมีปัญญากิเลสกลบัเป็น
ประโยชน ์   เป็นแค่เครื�องระลึกรู้ของสติแค่นั/นน่ะ     หมวดขนัธบรรพกคื็อหมวดนี� รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ใหเ้ห็นความเป็นอนิจจงันั�นล่ะ  ทุกขงั อนตัตานั�นเอง  
หมวดอายตนะกคื็อตาหูจมูกลิ/นกาย  หมวดโพชฌงค ์๗ เห็นไหม  กแ็ค่สัก  เพราะนั/นทั/ง
กิเลส  หมวดสัจจะคืออริยสัจ ๔   อนันี/อยูใ่นหมวดธรรมนะ  หมวดอริยสัจ ๔ ตั/งแต่
นิวรณ์มาเป็นหมวดธรรมหมด  เพราะฉะนั/นสรุปง่ายๆ  ไม่วา่ธรรมฝ่ายอกศุลคือนิวรณ์  
กเ็ป็นแค่สิ�งที�ระลึกรู้  ธรรมฝ่ายที�แกคื้อมรรค  ไม่วา่ธาตุขนัธ์อายตนะทุกอยา่งอนันั/นเป็น



ตวัทุกข ์  กเ็ป็นแค่สิ�งระลึกรู้  สมุทยักเ็ป็นแค่สิ�งระลึกรู้  ไม่ลงไปเล่นกบัมนัสักอยา่ง  
แมแ้ต่ตวัโพชฌงค ์ ๗ กเ็ป็นแค่สิ�งที�ใหม้นัรู้ตวัมนัเฉยๆ  ไม่ลงไปยนิดียนิร้าย  จึงถอน
ความยนิดียนิร้ายในธรรมทั/งหมดนี�  นี�คือสิ�งที�พระพุทธเจา้แนะนาํ  ธมัมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน  ใหว้างทั/งกิเลส  วางทั/งฝ่ายทุกขส์มุทยั  วางทั/งฝ่ายนิโรธฝ่ายมรรค  แค่จิตระลึกรู้
เฉยๆ  ถอนอภิชฌาโทมนสัออกหมดเลยเห็นไหม  นี�พดูใหฟั้งเขา้ใจยงัทีนี/   ตอ้งมีปัญญา
นาํน่ะ  สติปัฏฐานสูตรนี�ตอ้งเป็นปัญญา  สัมปชญัญะคู่กบัสตินี�  ตอ้งปัญญาคู่กบัสติ  
สัมปชญัญะนี�ตวัปัญญา  ใหท้าํความรู้สึกรู้ตวันี�  รู้ตวันี/ เป็นคาํวา่ชานาติ  หรือ ปชานาติ  นี/
คือการรู้สึกตวัทั�วพร้อมไม่ใช่รู้วญิญาณนะ  รู้วญิญาณตวัหนึ�ง  รู้วิญญาณเป็นขนัธ์ ๕ แต่
รู้ตวันี/ไม่ใช่  รู้ตวันี/ เป็นปัญญา  ภาษาบาลีเขาเรียกวา่ชานาติ  ปชานาติ  ปะคือทั�วพร้อม  
หรือชานาติ  รากศพัทม์าจากญาณ  ญาณรู้คือตวัปัญญา  นี�จึงพดูใหฟั้ง  เขา้ใจยงัเรื�องกาย 
เวทนา จิต ธรรม  สรุปง่ายๆเลยล่ะ  มีสิ�งหนึ�งเป็นสิ�งที�ถูกรู้  มีธรรมชาติหนึ�งเป็นผูรู้้  แลว้
กอ็ยา่ลงไปเล่นกบัมนั  เป็นผูดู้แค่นั/นน่ะ  อยา่เอาเราเอาเขาเขา้ไปในนั/นแค่นั/นน่ะ  ทาํ
อะไรทาํเป็นปกตินี�ล่ะ  เพราะฉะนั/นไม่วา่จะเดินจะเหิน จะคูจ้ะเหยยีด จะกวาดบา้น จะ
ก่อสร้าง จะอะไร ปฏิบติัธรรมหมดเห็นไหม  ไม่ใช่ไปเดินจงกรมนั�งสมาธิอยา่งเดียวนะ
จึงวา่ปฏิบติัธรรม  ไม่ใช่ไปดูลมหายใจอยา่งเดียวว่าปฏิบติัธรรม  ไม่ใช่น่ะ  ไม่ใช่วา่นั�ง
ตอ้งนั�งขดัสมาธิเพชรค่อยปฏิบติัธรรม  ไม่ใช่  ทุกขณะเลย  ถา้มีสติกาํหนดรู้อยู ่ สักแต่วา่
รู้อยู ่  ทาํไปเรื�อยๆเลยเป็นปฏิบติัธรรม  นี�ล่ะคือสติปัฏฐานสูตร กาย เวทนา จิต ธรรม  
เขา้ใจยงัล่ะ  ทุกขณะเลย  ถา้มีสติสัมปชญัญะนั/นคือการปฏิบติัธรรมหมด  ทีนี/มนัจะมีตวั
หนึ�งต่อตา้นนะสิ  ความเห็นผดิน่ะ อวชิชา  ทีนี/อวชิชามนัเห็นผดิปัDบมนักจ็ะทาํอยา่งไร  
มนัจะคิดผดิ  มนัจะแสดงตวัมนัออกแลว้นะ  แสดงตามความคิด  คิดผดิ  แลว้มนัจะ
แสดงออกมาตามคาํพดู  พดูผดิ  แลว้ตวัเองไม่รู้วา่ตวัเองพดูผดิคิดผดิดว้ยนะ  แลว้มนัจะ
มีการกระทาํออกมาอีก  กระทาํผดิทางกาย  นี/ ล่ะช่องที�มนัแสดงตวัมนัออก  คนมีปัญญา
กด็กัมนัอีก  เลยรู้ช่องมนัออก  พอรู้กไ็ม่ตามมนั  เพราะฉะนั/นนี�ใหเ้ขา้ใจไว ้ นี�วปัิสสนาก็
ตอ้งเดินแบบนี/   ไม่ไดล้งไปเล่นไปแนบไปอยูก่บัอารมณ์นั/นนะ รูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั 
ธรรมารมณ์ เขาเรียกอายตนะภายนอก  หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่อารมณ์  อารมณ์  นี/ ล่ะ
อารมณ์ รูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั แลว้กธ็รรมารมณ์ เขาเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่อารมณ์  ตาหู
จมูกลิ/นกายใจ เขาเรียกอายตนะภายใน  หรือเขาเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ทวาร  ทวารแปลวา่
ประตูทางเขา้  นี�เพราะฉะนั/นนี�  อยา่ลงไปเล่นในอารมณ์กคื็อ อยา่ลงไปเล่นในรูป รส 



กลิ�น เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์  ธรรมชาติจิตมีแต่หนา้ที�รู้  รู้แลว้แค่นั/น  อยา่ลงไปเล่นกบั
สิ�งเหล่านี/   สติมีหนา้ที�ระลึก  ปัญญามีหนา้ที�ใหเ้ห็นแจง้ของอารมณ์วา่  อารมณ์เหล่านี/
เป็นอนิจจงั ไม่เที�ยง เกิดแลว้กด็บัไป ทนอยูไ่ม่ไดคื้อทุกขงั  อารมณ์เหล่านี/ เกิดตามเหตุ
ปัจจยั  เป็นอนตัตานั�นเอง  ใหพ้ิจารณาใหเ้ห็นความจริงอยา่งนี/  ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ใหว้างมนัลงทั/งหมดซะ  นั/นล่ะคือตวัจาคะตวัเสียสละ  ตวับริจาค
ทานน่ะ  นั/นล่ะจะพน้ทุกขต์อนนั/น  แลว้จะเอาอะไร  นี�คือโดยสรุปของสติปัฏฐาน ๔ ก็
คือแค่นี/   ที�พดูใหฟั้ง  จึงถอนอภิชฌาโทมนสัในโลกเสียได ้ ถา้ปฏิบติัไปแลว้  ฉนัจึงบอก
ปฏิบติัธรรมเพื�ออะไร  เพื�อพน้จากกองทุกข ์  เพื�อละโลภโกรธหลงใช่ไหม  แลว้การคิด
การพดูการกระทาํนั/นตรงกบัขอ้ ๑ ไหม  ถา้เราทาํไปแลว้มนัเบลอแสดงวา่ผิดทางแลว้นะ  
ไม่ตรงแลว้นะ  ผดิทางแลว้นะไม่ตรงแลว้นะ  ตอ้งแกซ้ะ  ฉนัจึงบอก  ถา้มนัไม่ตรงให้
เลิกคิดเลิกพดูเลิกทาํแบบนั/น  จะไปอา้งวา่คนนั/นสอนดีครูบาอาจารยว์เิศษอยา่งไร  อา้ง
ไม่ไดห้รอกตวัโมหะหลอกเรา  วเิศษมนัเรื�องของท่านไม่ใช่เรื�องของเรา  แต่เราหลงแลว้  
เรื�องของเราคือความหลง  มนัไม่เบามนัไม่โล่งแลว้นี�  มนัมีแต่ความเป็นตวัตนมีแต่ทิฏฐิ
มานะ  อนันี/ คืออะไร  นี/ คืออนุสัยคืออวชิชาเกิดแลว้นี�  แสดงวา่สิ�งที�เราใหนี้�  สิ�งที�เราทาํนี�  
มนัผดิทางแลว้นี�  มนัเนิ�นชา้แลว้นะตณัหาทิฏฐิมานะเกิด  แทนที�จะไปเร็วกลบัไปชา้  นี�
เพราะฉะนั/นนี�  จะพดูจะอะไรตอ้งคิดใหดี้  พระพุทธเจา้แค่พดูพระพุทธเจา้กสัสปะ  
“โพธิญาณนี/ทาํไดย้าก  ไม่มีใครทาํไดห้รอก”  พดูแค่นี/ เท่านั/นล่ะตวัเองตอ้ง ๖ ปีทุกร
กิริยาค่อยตรัสรู้ได ้  คือกรรมตวันั/นในอดีตชาติ  เพราะนั/นคาํพดูใหร้ะวงัใหดี้นะ  นี�ล่ะ
การพดูการจาอะไร  ไม่ใช่ฟังอะไรจบัไม่ไดศ้พัทจ์บัมากระเดียด  พดูไปพดูมา  พดูซะจน
เมา  พดูเลยเป็นสร้างกรรมโดยไม่รู้ตวั  สร้างกรรมเพราะอะไรกย็งัไม่รู้ตวัอีก  พดูไม่มี
เหตุไม่มีผล  ชอบไปพดูแลว้กเ็อามา  อวชิชากเ็อามาปรุงแต่งหมด  แลว้กมี็แต่เรื�องมีแต่
ราวมีแต่วุน่วาย  ใหพ้ิจารณาใหดี้  ใครไปพดูเขาพดูอะไรตอ้งพิจารณา  ไม่ใช่พดูอะไรเอา
มาพดู  มนัเป็นอนันั/นอนันี/   ไม่รู้จะจริงไม่จริง  เพราะฉะนั/นนี�  นี/ ล่ะเขาเรียกวา่เชื�อมงคล
ตื�นข่าว  สีลพัพตปรามาสแลว้  พระโสดาฯไม่มีแลว้ละแลว้  นั/นล่ะวนันี/พดูแค่นี/ ล่ะ  ให้
เขา้ใจซะวา่สติปัฏฐานสูตร  เพราะนั/นทาํอยา่งไรจะทาํใหมี้จิตผูรู้้เกิดขึ/นได ้ กต็อ้งมีเจริญ
สติประจาํวนั  แลว้หดัไม่เอา  อยา่ลงไปเล่นในอารมณ์เท่านั/นน่ะ  ทาํเป็นปกติ  ฉนับอก
แลว้คาํวา่ปกติๆๆ  ปกตินี/ คือตวัศีลนะ  มนัจะยงัสมาธิสัมมาสมาธิใหเ้กิด  มนัจะยงัตวั
ปัญญาใหเ้กิด  ไม่เอา  เอาผดิปกติเรื�อยมนักเ็ลยเสร็จ  เอาปกติๆ  ใหว้างซะความรู้



ความเห็นที�เคยเรียนมาเคยรู้มาทั/งหมด  วางซะศึกษาใหม่ซะ  วางทิ/งหมด  ตั/งแต่รู้มา
จนถึงเมื�อวานนี/ ทิ/งมนัหมดซะ  ตั/งแต่ก่อนมาอยูนี่�ทิ/งมนัหมดซะ  ไม่นั/นตวันี/ ล่ะมนัจะ
หลอก  อวชิชามนัหลอก  ทิฏฐิมนัหลอก  ไม่เชื�อกรรม  ฉนัพดูนี�ไม่ใช่พดูใส่ไม่ไดพ้ดู
ส่อเสียดนะ  ฉนัพดูใหไ้ดค้ติคิด  วา่เมื�อมนัเป็นไปไม่ไดน้ั/นคือกรรม  แลว้ทาํไมไม่เชื�อ
กรรม  แลว้ทาํไมตอ้งเอาเรื�องนั/นเรื�องนี/มาขดัแยง้ในจิตตวัเองใหม้นัทุกข ์  ใช่ไหม  ถูก
ไหม  เชื�อกรรมไปกท็าํปัจจุบนั  อยา่งนอ้ยๆไม่รู้ว่าใครถูกใครผดิน่ะ  เก่งไม่เก่ง  ครูบา
อาจารยไ์หนเหนือไม่เหนือไม่รู้ล่ะ  แต่อยา่งนอ้ยๆเราไม่มีทุกขก์พ็อแลว้  แต่เอาเรื�องนั/น
เรื�องนี/มาขดัเคืองมาขดัขอ้งอยูใ่นใจ  มาต่อตา้นมาอะไร  มีทุกขว์ุน่วายทั/งตนเองวุน่วาย
ทั/งผูอื้�นน่ะ  นั/นคืออะไร  นั/นคือโมหะไม่ใช่เหรอ  แค่นี/ยงัอ่านไม่ออก  ฉนัจึงพดูใหฟั้ง
ใหช้ดัๆซะ  ชอบไปเอานั�นเอานี�มา  แลว้พอไปจริงๆแลว้ไม่ไดด้ั�งใจหรอก  ไม่ไดจ้ริงๆ
น่ะ  ไปกไ็ดแ้ค่อยา่งนั/นล่ะ  ไปรู้ไปเห็นแลว้กเ็ป็นสัญญาเป็นทิฏฐิตามมาอีก  มนัร้ายนะ
ตวัทิฏฐินี�พระพุทธเจา้จึงสอนในกาลามสูตร  ไม่ใหเ้ชื�อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของ
ตวัเอง  ทิฏฐิคือความเห็นนั�นเอง  ระวงัใหดี้ตวันี/   นี�คือพุทธพจนน์ะ  เท่านั/นล่ะ  เอา้  เอา
มาประเคนซะ. 


