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วนันี� เป็นวนัอาทิตย ์ เป็นวนัหยดุโดยสมมติ  อนันี� เป็นสมมติอนัหนึ%ง  วนัจนัทร์ 
องัคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ นี� เป็นสมมติ  แทจ้ริงมนัมีอยู่แค่กลางวนักับ
กลางคืน  กลางวนัเกิดขึ�นกลางคืนดบั  กลางคืนเกิดกลางวนัดบั  กลางคืนลบกลางวนั  
กลางวนัลบกลางคืน  โดยกฎธรรมชาติของเขา  ไม่มีใครไปลบ  ทีนี� นี%สมมติว่าวนัเสาร์
วนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยุดราชการ  วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ พฤหัสฯ วนัศุกร์เป็นวนั
ทาํงาน  อนันี� โดยกฎสมมติขึ�นมา  ไม่ว่าวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์ ก็มีแค่กลางวนักับกลางคืน  หมุนเวียนเปลี%ยนไปตลอดเวลา  กลางวนัเกิด
กลางคืนดบั  กลางคืนเกิดกลางวนัดบั  อนันี� เป็นกฎธรรมชาติ  ทีนี� นี%ถา้ผูใ้ดศึกษาเรื%อง
ของกายของตนเองและของผูอื้%น  จะเห็นว่าลมหายใจเขา้ออกนั�นไม่ไดห้ยดุน่ะ  หายใจ
เขา้แลว้กอ็อก  หายใจเขา้แลว้กอ็อก  ไม่ไดห้ยดุทาํงาน  หวัใจกเ็ตน้อยูต่ลอดเวลา  ไม่ได้
หยดุเตน้  เตน้ตั�งแต่เกิดจนกวา่เราจะลาโรง  นั%นแหละคือลมดบั  ลมหายใจกเ็ขา้ออกไม่มี
วนัหยุด  ถ้าวนัหยุดคือลาโรง  นั�นเรียกว่าตายหรือมรณะ  นี% เป็นกฎความจริง  ไม่มี
วนัหยดุ  หวัใจเตน้อยูทุ่กวนัทุกเวลาทุกนาที  ลมหายใจเขา้ออกทุกวนั  แมแ้ต่นอนหลบัก็
มีลมหายใจเขา้ออก  ถา้เราไม่รู้ตวัว่านอนหลบัแลว้มีลมหายใจเขา้ออกหรือไม่  เราไปนั%ง
ดูคนนอนหลบัก็ได ้ จะเห็นเขาหายใจเขา้ออก  อกมนักระเพื%อม  นั�นล่ะคือกฎธรรมชาติ  
เป็นเรื%องของธาตุซึ% งไม่มีวนัหยดุ  นี%เมื%อมีวนัเสาร์วนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุ กไ็ดคิ้ดว่าจะได้
พกัผ่อน จะไดห้ยุดงานกเ็ลยดีใจขึ�น พอวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสัฯ วนัศุกร์
บางคนกช็กัจะไม่ค่อยชอบใจ  เอ๋  วนันี�ตอ้งทาํงานอีกแลว้ตอ้งเหนื%อยอีกแลว้  นี%เพราะคน
นั�นไม่ไดศึ้กษาในกายตวัเองในใจตวัเอง  ไม่เห็นว่าลมหายใจเขา้ออกไม่มีวนัหยุด  หัว
ใจเตน้ตั� งแต่เกิดก็ไม่มีวนัหยุดจนกว่าจะตาย  แต่เมื%อมีสมมติไปตั�งไวว้่า  วนัเสาร์วนั
อาทิตยเ์ป็นวนัหยุดราชการ  เป็นวนัหยดุทาํงาน  หา้งร้านบริษทับางทีก็หยดุเสาร์อาทิตย ์ 
บางทีก็หยุดเฉพาะอาทิตย ์ บางทีก็หยุดเวน้สองอาทิตย ์ หยุดเฉพาะวนัอาทิตยส์อง
อาทิตย ์ แลว้กห็ยุดสองวนัสองอาทิตยเ์ป็นหนึ%งเดือน  เมื%อมีกฎเกณฑ์ขึ�นมาก็มีความตั�ง
ความปรารถนาในสิ%งนั�น  เลยหลงไปตามสมมติอนันั�น  ทาํใหเ้กิดยนิดีแลว้กย็นิร้าย  เมื%อ



วนัหยดุมากดี็ใจไม่ตอ้งทาํอะไร  เมื%อวนัทาํงานมา  คนที%ไม่ชอบทาํงานกช็กัจะหงุดหงิด  
เขาไม่เห็นความจริงหรอกว่า  ลมหายใจเขา้ออกไม่มีวนัหยดุล่ะ  หัวใจเตน้ไม่มีวนัหยุด
น่ะ  นี%คือกฎธรรมชาติ  แต่สมมตินั�นครอบงาํ  สมมตินั�นสร้างขึ�นมาเพื%อใชง้านเฉยๆ  จึง
เกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ�น  เกิดความหงุดหงิดไม่ชอบใจเกิดขึ�น  ฐานะหัวใจมนัเตน้
ตั�งแต่เกิดจนตาย  มนัไม่ไดบ้อกเลยว่ามนัชอบใจหรือไม่ชอบใจ  ทาํงานหนกัหน่อยมนัก็
เตน้เร็วหน่อย  เพื%อทาํหนา้ที%ของเขาใหเ้ท่าทนัที%จะสูบเลือดไปเลี�ยงส่วนต่างๆ  ทาํงานเบา
หน่อยมนัก็ลดลง  เขาทาํหนา้ที%ของเขาอยูต่ลอดเวลา  แต่เราไม่เห็นนะ  ไม่เห็นว่าเขาทาํ
หนา้ที%ของเขาอยูต่ลอดเวลา  อนันั�นถา้เราพิจารณาอยา่งนี� เห็นอยา่งนี�   เราจะไม่มีความยนิ
ร้าย  ทาํอะไรกแ็ลว้แต่เกิดขึ�นแลว้กด็บัไป  เหมือนหวัใจเตน้แต่ละครั� งเกิดดบั  เกิดดบัทุก
ครั� งไป  หายใจเขา้ออกกเ็กิดดบัทุกครั� งของรอบหายใจ  เขาแสดงสัจธรรมของเขาใหเ้รา
เห็นอยู่  แสดงถึงความไม่เที%ยง  แสดงถึงความเป็นไปตามเหตุปัจจยัที%ธาตุนั�นยงัคงอยู ่ 
เขาแสดงแลว้เขาก็แสดงถึงความเขาไม่มียนิดียินร้าย  เขาทาํหนา้ที%เขาดว้ยความซื%อสัตย์
สุจริต  ตามเหตุปัจจยัตามความสามารถที%เขาจะทาํได ้ แต่เราเองไม่ไดศึ้กษากฎธรรมชาติ
เหล่านี�   สมมติครอบงาํ  เมื%อครอบงาํจึงเกิดความยนิดียนิร้าย  เกิดความสงวนเกิดขึ�น  เกิด
ความเสาะแสวงหาเพื%ออะไรล่ะ  เพื%อสมมติอนัหนึ%งว่าความเป็นตวัตน  ฐานะความเป็น
ตวัตนนั�นมนัไม่มีอยูจ่ริง  เป็นอวิชชาคือความหลงขึ�นมา  เกิดจากการเรียนรู้ที%ผิดๆ  นี%ถา้
เราศึกษาดูการเตน้ของหัวใจ  ศึกษาถึงลมหายใจนี%คืออานาปานสติ  ระลึกถึงลมหายใจ
เขา้ออกทุกลมหายใจเขา้ออก  ถา้ใครเจริญอานาปานสติเห็นลมหายใจเขา้ออก  คนนั�นจะ
เห็นถึงความเปลี%ยนแปลง  ความไม่เที%ยงของลมเขา้ลมออกตลอดเวลา  เห็นถึงลมเขา
ไม่ไดเ้กียจคร้าน  ไม่ไดเ้กียจคร้าน  เขาทาํหนา้ที%ของเขาเขา้ออกตลอดเวลา  เขาไม่เกี%ยง
ดว้ย  ไม่มีเกี%ยงใครว่าคนไหนทาํไม่ทาํ  เอง็ไม่หายใจขา้กเ็ลิกหายใจเหมือนกนั  ไม่มีเลย
นะ  จริงไหมล่ะ  นั�นพระพุทธเจา้จึงบอก  อะนูปะวาโทไม่กล่าวร้ายกนั   เพราะมนัไม่มี
ล่ะ  ธรรมชาตินั�นมนัไม่มีการเกี%ยงงอนกนั  จริงไหมล่ะ  ลมหายใจเกี%ยงงอนกบัใครไหม  
หวัใจมนัเกี%ยงงอนกบัใครไหม  หรือโยมวา่มนัเกี%ยงกบัใครไหม  หือ  ถา้โยมว่าลมหายใจ
นั�นมนัเกี%ยงงอน  เขาไม่ทาํงานเรากไ็ม่ทาํเหมือนกนั  หยดุหายใจซะ  เขากไ็ม่ว่าอยา่งนั�น  
เขากท็าํงานเขา  เขาไม่สนใจใคร  หวัใจเหมือนกนัเขาก็เตน้ของเขาอยู ่ เขาไม่สนใจใคร  
ใครจะเตน้ไม่เตน้เขาก็ไม่สน  เขาก็เตน้ตามเหตุปัจจยัของเขาจนกว่าจะหมดหนา้ที%ของ
เขา  แลว้เขากไ็ม่มีบ่นดว้ยว่าเหนื%อย  เขามีแต่แสดงความจริงใหเ้ราเห็นว่า  เกิดขึ�นแลว้ก็



ดบัไป  เกิดขึ�นแลว้ก็ดบัไป  นี%ล่ะการพิจารณาอานาปานสติ  สติเมื%ออยู่ที%ลมหายใจเขา้
ออก  ย่อมเห็นลมหายใจเขา้ออกนั�นเกิดขึ�น  เขา้แลว้ก็ออกเกิดแลว้ก็ดบัอยู่ตลอดเวลา  
เมื%อเห็นความเกิดดบัอยูต่ลอดเวลา  ยอ่มเห็นถึงความเปลี%ยนแปลงยอ้นต่อเขา้ไปถึงความ
แตกสลายคือมรณสติ  ยอ่มเขา้ไปเห็นถึงความตาย  เมื%อลมเขา้ไม่ออกออกไม่เขา้  ธาตุนี�ก็
สลายไปเรียกวา่ตาย  เมื%อเห็นดงันี�แลว้ผูเ้จริญอานาปานสติ  เห็นความจริงอยา่งนี� จึงปล่อย
วาง  จึงไม่ประมาท   จึงไม่ประมาทจึงปล่อยวาง  ปล่อยวางความเห็นผิดหลายๆอย่าง
ออกไป  เพราะเราตอ้งตายอยู่แลว้  ลมก็ไม่เกี%ยงงอนใคร  เมื%อยงัมีลมหายใจเขา้ออก  
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไวว้่าเป็นปัจฉิมโอวาท  สังขารทั�งหลายมีความเสื%อมสิ�นไปเป็น
ธรรมดา  เธอทั�งหลายจงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  ให้ถึงพร้อมดว้ยความไม่
ประมาทเถิด  นี� เป็นปัจฉิมโอวาทของเราตถาคต  นี%ตั� งแต่นั� นมาท่านก็ทําหน้าที%
ปรินิพพาน  ไม่พูดอีก  สรุปคาํทั�งหมดอยูที่%จุดนี� จุดเดียว  ที%ท่านแสดงธรรมมาแปดหมื%น
สี%พนัพระธรรมขนัธ์  สรุปอยูแ่ค่จุดนี� ว่า  สังขารทั�งหลายมีความเสื%อมสิ�นไปเป็นธรรมดา  
เธอจงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  ให้ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิด  นี%
ธรรมทั� งหมดพระองค์สรุปแค่นี�   แปดหมื%นสี% พันพระธรรมขันธ์รวมอยู่ที%การย ัง
ประโยชนใ์หถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท  เพราะฉะนั�นพุทธพจน์แต่ละบทแต่ละบาท
มีคุณค่ามหาศาล  พระองคไ์ดต้กัเตือนเหล่าพุทธบริษทัเป็นครั� งสุดทา้ย  ดว้ยพระเมตตา
คุณที%พระองคไ์ดส้ั%งสมมา  ๒๐  อสงไขยแสนมหากปั  เพื%อจะตอ้งการช่วยเหล่าสัตวพ์น้
จากกองทุกข ์ พระองคจึ์งไดท้าํหนา้ที%ของศาสดาเป็นครั� งสุดทา้ย  เมื%อลมจะดบัธาตุขนัธ์
ไม่เอื�ออาํนวยที%พระองคจ์ะไดพ้ดูต่อแลว้  พระองคจึ์งยน่ยอ่ธรรมทั�งหมดอยูแ่ค่ประโยคนี�   
นี%เพราะฉะนั�นถา้เราใส่ใจพุทธพจน์  เรามาดูตวัเราเองนี%  มาดูลมหายใจเขา้ออก  จะรู้ว่า
ลมหายใจเขา้ออกไม่เคยเกียจคร้านเลย  หวัใจเตน้กไ็ม่เคยเกียจคร้าน  แลว้เรานี%ควรหรือที%
จะเกียจคร้านเกี%ยงงอน  นี%ถา้ใครไดจุ้ดนี� ไปคนนั�นจะขยนัน่ะ  ใช่ไหม  จะขยนัเพราะมนั
เป็นสัจธรรมเป็นความจริงน่ะ  แลว้คนนี�ถา้ใครไดจุ้ดนี� ไป  ใครเจริญอานาปานสติ  คน
นั�นจะไม่ไปยุ่งเรื%องผูอื้%น  เพราะใครไปยุ่งเรื%องผูอื้%นไปเกี%ยงงอนเรื%องผูอื้%น  แสดงว่าคน
นั�นไม่ไดเ้จริญอานาปาฯ  เพราะลมมนัไม่ไดไ้ปสนใจใคร  มนัทาํหนา้ที%เขา้ออกของมนั  
มนัไม่ไดเ้กี%ยงงอนหรือไปว่าใคร  คนนั�นคนนี�ไม่หายใจฉนักจ็ะไม่หายใจ  มนัไม่เคยพูด
นะ  จริงไหม  โยมไปเคยเห็นคนตายไหม  เคยไปงานศพไหม  เคยไหม  เขาหยดุหายใจ
แลว้ลมหายใจของเรามนัเกี%ยงงอนเขาไหม  นี%แหละเป็นคติ  ที%วุ่นวายทั�งหมดยนิดียนิร้าย



เพราะสมมตินั%นเอง  เหมือนวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ  พฤหสัฯ ศุกร์  จริงๆแลว้สมมติ
นั�นไวใ้ชง้านเพื%อนดัหมาย  จะไปที%ไหนตอ้งมีสมมติเป็นเครื%องหมาย  ใหน้ดัหมายเฉยๆ  
นั�นเราตอ้งรู้จกัใช้ประโยชน์เขา  แต่อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายต่อสมมตินั�น  เราไม่มี
หนา้ที%ที%จะไปยนิดียนิร้ายในสมมตินั�น  มีหนา้ที%อยา่งเดียวคือใชป้ระโยชน์เขา  ตามเหตุที%
เขาใหม้า  ใหรู้้จกัจุดนี� เอาไว ้ นี%เพราะฉะนั�นลมหายใจไม่เคยรังเกียจใคร  เขา้ออกเขา้ออก
อยูห่นา้ที%ของเขาตลอดเวลา  นั%นล่ะคือการเจริญอานาปานสติ  เท่ากบัเจริญมรณสติดว้ย  
แลว้ก็ไม่ไปเกี%ยงงอนใครดว้ย   ไม่ไปกล่าวร้ายใครดว้ย  เขา้ออกเขา้ออกของเขาอย่าง
ตลอดเวลา  เหตุนั�นผูที้%เจริญอานาปานสติ  มีสติอยู่ที%ลมหายใจเขา้ออก  มีลมหายใจเขา้
ออกเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐาน  เป็นฐานที%ตั�งแห่งสติตรงนั�น  เมื%อเขา้ออกลมหายใจนั�นมี
แต่ความซื%อสัตยสุ์จริตของเขาอยูต่ลอดเวลา  จิตนั�นถูกอบรมดว้ยธรรมอยา่งหนึ%ง  จึงรวม
สงบเข้าไป  จึงปล่อยวางทุกอย่างได้  รวมลงไปสู่ฐานแห่งจิตดั%งเดิมได้  เพราะเป็น
ธรรมชาติเหมือนนํ� า  เราจะทาํความสะอาดสิ%งใดกต็าม  ถา้ใชน้ํ� าสกปรกไปลา้ง  ภาชนะ
หรือสิ%งของเหล่านั�นจะสะอาดไดไ้หม  ก็ตอ้งใช้นํ� าสะอาดไปลา้ง  ฉันใดฉันนั�น  ลม
หายใจเขาเหมือนธรรมชาติที%เขาทาํหนา้ที%โดยสุจริต  เมื%อเราเจริญสติอยูก่บัลมหายใจเขา้
ออก  จึงสามารถจะรวมลงไปได้ถึงฐานตั�งเดิมแห่งจิต  สามารถปล่อยวางอุปาทาน
บางอย่างได ้ อนันี� ขึ�นแต่วาสนาบารมี  ขึ�นกบัอุบายแยบคายของแต่ละคนที%จะทาํ  เหตุ
นั�นนี%เพราะฉะนั�นกรรมฐานไม่ตอ้งอะไรมาก  ใหรู้้จกัพินิจพิจารณา  หยบิอะไรขึ�นมานิด
หนึ%งนอ้ยหนึ%งขึ�นมาก็เป็นประโยชน์  เมื%อเห็นความจริงของสิ%งใดแลว้มนัจะค่อยๆแตก
แขนงออกไปเอง  เอาอะไรมาเป็นคติสอนตัวเอง  เอาลมมาสอนตัวเองก็ได้นี%  
เพราะฉะนั�นท่านจึงสอนไวว้่า  ให้ฟังธรรมทุกเมื%อ  ธรรมะเขาแสดงสัจธรรม  ธัมมานุ
ภาเวนะ  อานุภาพแห่งพระธรรมเขาแสดงความจริงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา  ความจริง
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย ทางใจอยู่ตลอดเวลา  แต่มีธรรมชาติหนึ% งคือ
อวิชชาปกปิดไวจึ้งไม่เห็น  นี%เพราะฉะนั�นถา้เราไม่เห็นก็จงสําเหนียกตวัเองใหม้าก  ว่า
เราตอ้งมีอะไรอยู่  ตอ้งคน้ลงไป  พิจารณาหาสัจธรรมให้เจอ  เมื%อเห็นสัจธรรมแลว้จะ
เขา้ใจว่า  อะไรคือตวัปกปิด  วนันี� พูดเรื%องลมหายใจให้ฟัง  พูดเรื%องสมมติ  เรายินดียิน
ร้ายเพราะสมมติ  จริงๆธาตุเขาไม่ไดว้า่เขานะ  ลมหายใจเขากไ็ม่ไดว้า่เขาเป็นใครนะ  เขา
ทาํหนา้ที%เกิดดบั เกิดดบั เขา้ออก เขา้ออก  เขาไม่ไดบ้อกวา่เขาเป็นลมหายใจของแม่ชีของ
พระของคนนั�นคนนี� นะ  เขาเขา้เขาออก  เขาเขา้เขาออก  เขาทาํหน้าที%เขาด้วยความ



ซื%อสัตย ์ เขาไม่ไดบ้อกเขาเป็นอะไร  แมแ้ต่ลมเขาก็ไม่ไดบ้อกว่าเขาเป็นลม  ตวัสมมติ
บญัญติั  ตวัสังขารเท่านั�นน่ะที%เรียนรู้มาสัญญาจดจาํมา  ก็ไปบอกไปให้ความหมายเขา
ต่างหาก  ธาตุเขาไม่ไดว้่าเขาเป็นอะไร  แลว้ธาตุนั�นกไ็ม่มีความยนิดียนิร้ายใครดว้ย  เขา
ทาํหน้าที% เขาตามลักษณะของธาตุนั� นด้วยความซื%อสัตยสุ์จริตนี%   แต่ธรรมชาติหนึ% ง
ต่างหากที%เรียนรู้มาผดิๆ  สาํคญัตนผดิจึงเกิดปัญหาเกิดขึ�น  แลว้ใครเป็นผูทุ้กขล่์ะ  กข็นัธ์
๕นั%นเองล่ะ  อยู่ในตวัมนัเองน่ะเป็นตวัทุกข ์ ถา้เราเขา้ใจตรงนี� แลว้ให้สําเหนียกสังเกต
ตวัเอง  ศึกษากฎธรรมชาติ  ใหรู้้ว่าสมมตินั�นน่ะเป็นเหตุใหเ้ราหลงตามมนั  เมื%อหลงตาม
มนัจึงเกิดยินดียินร้าย  ถา้เรารู้เท่าทนัสมมติ  ไม่ไปตั�งไม่ไปหลงตามมนั  รู้จกัแค่ใชแ้ค่
อาศยัมนั  มนัก็ไม่มีโทษอะไร  เพราะฉะนั�นศึกษาอะไรให้เห็นทั�งคุณทั�งโทษ  เหมือน
ขนัธ์๕นี%มีคุณอนัหนึ%ง  คือใหไ้ดท้าํประโยชน์ไดท้าํการสืบต่อ  ไดศึ้กษาธรรมะไดอ้ะไร
หลายๆอยา่ง  เป็นอุปกรณ์เครื%องมือใหท้าํความดี  แต่ขนัธ์๕นี�กมี็โทษเหมือนกนั  ถา้ไป
ยดึมั%นถือมั%นเขา  มนักเ็ลยเป็นโทษ  แลว้กท็าํความชั%วไดม้หนัตเ์หมือนกนั  เพราะนั�นของ
ทุกอย่างในโลกนี�   มีทั�งคุณและโทษอยู่ในตวัของเขา  ขึ�นกบัผูใ้ชต่้างหากรู้จกัเลือกใช้
หรือไม่  ถา้รู้จกัเลือกใช ้ ใชแ้ต่ที%เป็นประโยชน์กเ็ลยเกิดแต่ประโยชน์  นี%เพราะฉะนั�นเรา
ตอ้งสาํเหนียกใหดี้สังเกตใหดี้รู้จกัใช ้ สมมติเช่นกนั  ในโลกนี�ถา้รู้จกัใชก้เ็ป็นประโยชน ์ 
ไม่รู้จกัใชก้็เป็นโทษ  มนัมีอยูแ่ค่นั�นน่ะ  มีอยู่แค่นั�นน่ะในโลกนี�   เพราะฉะนั�นมีอยูแ่ค่นี�   
นี%วนันี� จึงพดูเรื%องลมหายใจใหฟั้ง  คงจะพอแค่นี�ไม่ตอ้งพดูมาก  ใหไ้ปใส่ใจ  ไปพิจารณา
ลมหายใจเข้าออกดูสิ  หือ  แล้วเวลาปวดเมื%อยนะอย่าไปโกรธขัดเคืองนะ  อย่าไป
หงุดหงิดนะ  บางทีปวดเมื%อยเวลาทุกขขึ์�นมาบางทีแม่ชีขดัเคือง  คนนั�นโง่ที%สุด  ทาํไมว่า
โง่ที%สุด  เพราะลมหายใจมนัยงัไม่ขดัเคืองใคร  ใช่ไหม  แลว้ตวัเหนื%อยตวัอะไรเกิดขึ�น  
มนัก็เป็นธรรมชาติของเวทนาขนัธ์  ที%เขาทาํหนา้ที%ของเขา  บอกให้รู้ว่าธาตุขนัธ์ตอนนี�   
กายมนัเป็นอยา่งไรรูปขนัธ์มนัเป็นอยา่งไร  มนัมีเหตุอะไรผลมนัจึงเป็นเช่นนั�น  เขากท็าํ
หนา้ที%ของเขา  เกิดแลว้ก็ดบัตามเหตุปัจจยั  เขาก็ทาํของเขา  เขาไม่ไดบ้อกเขาเป็นของ
ใครดว้ยล่ะ  ความเหนื%อยเขาก็ไม่ไดบ้อกเขาเป็นของใคร  รูปเขาก็ไม่ไดบ้อกว่าเขาเป็น
ของใคร  แต่ไอ้ความเห็นผิดอวิชชาสิ บอกว่า  รูปนี� ของฉันน่ะ  ฉันเหนื%อย  นี%ว่าฉัน
เหนื%อยปัDบมนัตั�งแลว้นี%  มนัไม่อยากไดค้วามเหนื%อยมนัอยากไดค้วามสบาย  มนักข็ดัเคือง
น่ะ  นี%ล่ะท่านจึงตรัสไวว้า่  เมื%อทุกขเวทนาเกิดปฏิฆานุสัยคืออนุสัยตามนอนเนื%องอยู ่ ปฏิ
ฆานุสัยคือความปฏิฆะคือความหงุดหงิด  นี%เป็นตน้กาํเนิดของสังโยชน์  เมื%อสุขเวทนา



เกิดราคานุสัยตามนอนเนื%อง  เมื%ออุเบกขาเวทนาเกิดอวชิชานุสัยตามนอนเนื%อง  นั�นเราไม่
เขา้ใจความจริงของขนัธ์๕ของเวทนา  วา่เขาเกิดไปตามเหตุปัจจยั  เขาแสดงความจริงเขา  
เขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นอะไร  ไอค้วามโง่ความหลงของเราไปตั�งกฎเกณฑ์ไวว้่า  เรา
ตอ้งการสุขไม่ตอ้งการทุกข ์ ตอ้งการอย่างนั�น  ความสุขเป็นของเรา  ความทุกขเ์ป็นตวั
เรา  ความเฉยเป็นตวัเรา  เมื%อสุขเรากช็อบ  เมื%อทุกขก์ไ็ม่ชอบ  เพราะอะไร  หลงสาํคญัว่า
เวทนานั�นเป็นสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ขาดการพินิจพิจารณา  ฉะนั�นเวลาเหนื%อยเวลา
อะไร  ให้รู้จกัหยิบสิ%งเหล่านั�นขึ�นมาพินิจพิจารณา  การที%เรามาทาํการก่อสร้างหรือทาํ
อะไร  เราไดเ้สียสละแรงกายไปแลว้เป็นทานบารมี  ขอ้ที%หนึ% ง  การที%เราทาํงานตรงนั�น
เราใชส้ติปัญญาพินิจพิจารณาเหตุปัจจยันั�น  เท่ากบัฝึกอบรมปัญญาบารมี  ที%เราเพียรทาํ
ใหส้าํเร็จนั�นฝึกวริิยบารมี  เมื%อหนกัหน่วงกมี็ความอดทนนั�นขนัติบารมี  การที%เราไม่เลิก
ลม้ความตั�งใจอยูน่ั�น  ทาํใหส้ําเร็จตามจุดที%เราปรารถนาตั�งไว ้ การงานที%จะเสร็จสิ�นนั�น
เป็นการสร้างสัจจอธิษฐานบารมี  สมบูรณ์อยูใ่นนั�นตลอด  เมื%อเกิดอะไรขึ�นมา  มีความ
ทุกขมี์ความหงุดหงิดมีปัญหาเกิดขึ�น  ใหรู้้จกัหยบิขึ�นมาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลอยูใ่น
นั�น  ก็เท่ากบัไดปั้ญญาบารมี  ถา้เราทาํแต่สักแต่ว่าทาํเฉยๆไม่ใส่ใจ  ก็ไดแ้ค่ทานบารมี  
แถมถา้หงุดหงิดโทสะเกิด  ก็เลยมีสิ%งมาลบ  เหมือนได้ร้อยแต่ติดลบอีกห้าสิบ  ก็เลย
ไม่ไดเ้ตม็ร้อย  นั�นผูมี้ปัญญาทาํสิ%งใด  ทาํนอ้ยหนึ%งนิดหนึ%งกลบัไดม้าก  ผูด้อ้ยปัญญาทาํ
มากแต่ไดน้อ้ย  นี%ให้รู้จกัเอาไว ้ หัดพินิจพิจารณามองเป็นธรรมะหมด  ศึกษาถือว่าเรา
ปฏิบติัธรรม  ศึกษาเรื%องของธรรมะหมด  อยา่คิดวา่เราทาํงาน  ใหถื้อคิดว่าเราไดม้าศึกษา
ธรรมะ  ศึกษาทุกอยา่ง  ถา้เราเห็นความจริง  เห็นอยา่งเมื%อบ่ายนี�   คานเหลก็น่ะยงัไม่มีนะ  

แต่ตอนนี� มีแลว้เกิดแลว้เห็นไหม  นั�นล่ะคือความเป็นอนิจจงั  ใช่ไหม  นั�นล่ะเป็นธรรมะ  

เราอยา่ประมาทวา่ความเห็นเรื%องอนิจจงัเป็นเรื%องนอ้ยหนึ%งนิดหนึ%ง  พระพุทธเจา้สอนคิริ
มานนทใ์หเ้จริญอนิจจสัญญา  ใหเ้จริญอนิจจสัญญา  ใหรู้้จกัตวัความไม่เที%ยงนั%นเอง  ให้
เจริญอนตัตสัญญา  ใหรู้้จกัความเป็นอนตัตา  ความไปตามเหตุปัจจยั  ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เรา  ไม่ใช่ตัวตนของเรา   ให้เจริญปหานสัญญา   ความปล่อยวางในสิ% งทั� งหลาย  

เพราะฉะนั�นถา้เราพิจารณาเวทนา  ค่อยใชส้ติกาํหนดพิจารณาไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเรา
เขา  ให้มนัไปเรื%อยๆ  มนัก็เกิดตามเหตุปัจจยั  นั%นเท่ากบัเราเจริญตวัอนิจจสัญญา อนตัต
สัญญา แลว้ปหานสัญญา  เพราะฉะนั�นจึงไดป้ระโยชน์ทุกขณะ  เพราะฉะนั�นอย่าคิดว่า
เราทาํงาน  ไม่นั�นความหงุดหงิด  อย่าคิดว่าเราทุกข ์ ความทุกขก์็ไม่ใช่ของเรา  เขาเรียก



เวทนา  ทุกขเวทนา  เป็นเวทนาอนัหนึ%ง  อย่าเผลอเอาตวัลงไปเล่น  ให้วิจยัมนัอยู่เรื%อยๆ  

ใหคิ้ดวา่เรามาปฏิบติัธรรม  ทาํจิตใหเ้ป็นกุศล  อาํนาจแห่งความรู้ความเห็นที%ถูกตอ้ง  เขา
เรียกว่าพละ  กาํลงัของจิตที%รู้เห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริง  ความตั�งมั%นแห่งจิตที%ถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงคือสมาธิ  จะมีพลงัเหนือ  เหนืออาํนาจใฝ่ตํ%าที%จะเขา้มาแทรกแซงได ้ 

เพราะฉะนั�นถา้เราหดัพินิจพิจารณาเจริญศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา  จนเป็นพละ๕ ที%
เป็นพละที%เป็นกาํลงั  เป็นอินทรีย ์ คือเป็นใหญ่ในหนา้ที%ไดเ้มื%อไหร่  มนัจะกวาดลา้งสิ%งที%
จะมาแทรกแซงไดห้มด  เพราะสิ%งเหล่านั�นไม่มีคุณค่า  เมื%อเราเห็นความจริงวิจยัในสิ%ง
เหล่านี� หมดแลว้  ความเหนื%อยก็ไม่มี  โยมจึงมาถามอาตมาว่าเหนื%อยไหม  ก่อสร้างนี�
เหนื%อยไหม  มาทาํอยา่งนี� เหนื%อยไหม  ไม่รู้จะตอบอยา่งไร  มีแต่ยิ�มๆ  เพราะอะไรรู้ไหม  

เพราะความคิดว่าเหนื%อยมนัไม่มี  มนัไม่มี  มนัมีแต่สิ%งหนึ%งเกิดแลว้มนัก็ดบัไป  สิ%งหนึ%ง
เกิดแลว้มนัก็ดบัไป  เราไม่ไปสําคญัมั%นหมายว่าเราเหนื%อยหรือไม่เหนื%อย  มนัก็แค่รู้มนั
แกปั้ญหามนัไปเฉยๆ  ทอ้ไหมหนกัไหม  มนักไ็ม่ไดคิ้ดว่ามนัทอ้หรือมนัหนกั  กเ็ลยไม่รู้
จะตอบอยา่งไร  นี%ปัญหามนัเลยเป็นอยา่งนั�น  เพราะนั�นถา้เราพิจารณาไปเรื%อยๆ  วนัหนึ%ง
เราจะเห็นคุณค่าของพระศาสนา  สัทธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่ใช่หาไดง่้ายๆ  เหตุ
นั�นตอ้งอยา่ประมาทความรู้ความเห็นแมแ้ต่นอ้ยหนึ%งนิดหนึ%ง  ความรู้ความเห็นตรงนั�น
อาจจะเป็นเหตุปัจจยัใหอ้รหตัตมรรคเกิดในภายภาคหนา้  อยา่ประมาท  วนันี� เราอาจจะยงั
ไม่เขา้ใจ  แต่วนัหน้าอาจจะเขา้ใจ  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ ที%ท่านสร้างทาํกุศล
อะไรนิดเดียวเท่านั�นล่ะ  แลว้ท่านปรารถนาพุทธภูมิ  ท่านจึงบอก  ที%ท่านได้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เพราะกุศลนิดเดียวเป็นเหตุ  นั�นอย่าประมาท  ถา้เขา้ใจตรงนี� จะมีแต่
พลงั  ไม่ใช่เจ็บนั%นปวดนี%ขอหนีดีกว่า  ไม่มีใครไม่เจ็บไม่ปวดหรอก  โยมเหนื%อยไหม  

เจ็บปวดไหม  ทั�งนั�นล่ะทุกคนถา้ทาํงาน    คนไม่ทาํค่อยไม่ปวดเมื%อย  แต่ก็ไม่แน่  นอน
เฉยๆกป็วดเมื%อยนะ  กต็อ้งเปลี%ยนอิริยาบถ  เพราะฉะนั�นเราทาํเพื%อเสียสละ  ทาํเพื%อฝึกฝน
อบรมตวัเอง  ฟังธรรมเพื%อให้วิจยักายใจตวัเอง  ว่ามนัมีอะไรเกิดขึ�น  สภาวธรรมแต่ละ
อย่างมันเกิดขึ� นเราก็ได้วิจัยมัน   ได้พินิจพิจารณามัน   เลยมีแต่ประโยชน์  มีแต่ได้
ประโยชน์  ถา้เราเห็นว่าเรามีแต่ไดป้ระโยชน์  จิตมีแต่มีพลงั  ถา้ไปมองแง่โทษแง่เสีย  

ความเห็นแก่ตวัเกิดเมื%อไหร่  จิตนั�นหมดกาํลงัแลว้กห็นกัดว้ย  ลองสังเกตดูสิว่าจริงไหม  

นั�นล่ะวนันี� ให้ขอ้คิดไปพิจารณาดู  เรื%องอานาปานสติ  เขา้ใจไหมล่ะ  คงแค่นี� ล่ะนะ  พูด
มากกม็ากเรื%อง  (พูดทา้ยเทศน์-นี%ล่ะมนัทาํก็ตอ้งปวดทั�งนั�นล่ะ  คนไม่ทาํมนักไ็ม่ปวด  นี�



คือเหตุปัจจยั  นั%นล่ะมนับงัคบัไม่ได ้ ให้เอาประโยชน์  จะทาํทุกอย่างหัดพินิจพิจารณา
วินิจฉัยมนั  พิจารณามนัอยูเ่รื%อย  มนัก็ไดป้ระโยชน์ตลอด  นี%เกิดมาในโลกแห่งกองทุกข ์ 

มนักต็อ้งอยา่งนี�   มนัทุกขท์ั�งนั�นล่ะ  แต่ทุกขแ์ลว้ไดป้ระโยชน์หรือทุกขแ์ลว้ไดโ้ทษ  มีแค่
นี%  โลกนี%โลกแห่งกองทุกขนี์%  ทุกขแ์ลว้ไดป้ระโยชนห์รือทุกขไ์ดโ้ทษ  คิดแค่นี�   เพราะนั�น
คนนั�นจะเป็นสัมมาทิฏฐิ  นี%ล่ะทาํความเห็นใหถู้กตอ้ง  ทาํความเห็นใหต้รง  ตั�งตนไวช้อบ  

เคยดูไหมล่ะลมหายใจมนัไม่เคยเกียจคร้านไม่เคยเกี%ยงงอนใคร  เคยเห็นไหมล่ะมัน
ซื%อสัตยน่์ะ  เคยไดย้นิไหมนอ้งแพรว  มนัไม่เกียจคร้านเลยแลว้เราจะไปเกียจคร้านทาํไม  

แค่นี� มนัก็เป็นคติ  มนัไม่รังเกียจใครแลว้เราจะไปรังเกียจหรือ  คนที%รังเกียจคนนั�นไม่
ศึกษากฎธรรมชาติ  มีแต่สมมติเต็มหัวใจ  สมมติก็เป็นมายาธรรมอนัหนึ% งไม่มีอยู่จริง  

เหมือนวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ พฤหสัฯ ศุกร์ เสาร์อยูต่รงไหนล่ะโยมรู้ไหม  หามาให้
ดูหน่อยวนัจนัทร์  วนันี�สมมติว่าวนัอาทิตยอ์ยูต่รงไหนล่ะ  หามาให้ดูหน่อย  นี%ล่ะความ
จริงมนักลางคืนนะนี%  นี%ล่ะสัจธรรม  สัจธรรมเขามีเขาอยู่ตลอด  ไอส้มมติน่ะมนัใชง้าน  

ใหรู้้จกัสมมติ  เพราะไปตั�งเอาไวเ้ลยเป็นทุกข ์ แค่นั�นล่ะ  เขา้ใจไหมชีสุ่ยไปพิจารณาลม
ใหดี้นะ  รู้จกัพิจารณาลมหายใจเขา้ออกไหม  วนันี�พูดเรื%องอานาปาฯใหฟั้ง  เรื%องลมนี%พูด
ไดเ้ยอะ  ลมมนัแสดงถึงความไม่เที%ยง  มนัแสดงถึงความเป็นอนัตตา  ลมมนัไม่ไดว้่า
อะไรใคร  แสดงความซื%อสัตย ์ นี%ลมมนัมีอยู่ทั%วโลกทั%วนี%   ลมนี%เขา้ออกเขา้ออกนี%   มนั
ไม่ไดเ้ป็นของใครเลยนะ  นี%เดีIยวลมนี�ออกไปมนักไ็ปเขา้คนอื%นต่อออกคนอื%นต่อ  มนัไม่
มีของใคร  นั�นพิจารณา  แลว้ลมมนัไม่ไดว้า่เป็นอะไรดว้ย  หลายอยา่งถา้พิจารณาเรื%องลม  

ทีนี� ปัญหามนัขาดสติปัญญาพิจารณา  มนัมีแต่คิด  เรื%องคนนั�นดีคนนี�ไม่ดี  คนนี�ว่าเราคน
นี�ไม่ว่าเรา  คนนี�อนันั�น  เรื%องนั�นมนัทาํอยา่งนั�น  คิดไปเรื%อย  หรือไม่คิดเรื%องกินอยูห่ลบั
นอนอยู ่ จะตอ้งเอาอยา่งนั�นดีไอนี้� ดีไปสารพดั  เลยไปคิดแต่เรื%องไร้สาระ  เรื%องที%มีสาระ
แก่ตวัเองเลยไม่ดู  นี%โลกเราชอบทาํแบบนี�    เท่านั�นล่ะ.) 


