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การปฏิบติัธรรมนี#กคื็อการมาศึกษานั#นเอง  กคื็อกรรมนั#นเอง  มาศึกษาใหรู้้เรื#อง
ของกายของใจเราตามความเป็นจริง  มาศึกษาใหรู้้ตามความเป็นจริง  นี#ทาํไมตอ้งทาํอา
นาปานสติ  ลมเขา้ลมออกนี#มนัของใคร  หือ  (ของเรา)  ของเรามนัไม่ใช่  ลมที#มนัเขา้นี#
มนัทั#วรอบกายนี#มนัของใคร  หือ  ลมเขา้ลมออกอยูนี่# เขาเรียกว่าธาตุลม  มนัมีอยูท่ ั#วโลก
เลย  เราไปอยู่ตรงไหนก็มีลมเขา้ลมออกอยู่  นั#นล่ะเขาเรียกธาตุลม  ออกซิเจนนั#นน่ะ  
ออกซิเจนนี#น่ะมนัเป็นธาตุลม  เหมือนอาหารน่ะเป็นธาตุทั3ง ๔   แค่ระลึกลมหายใจเขา้
ออก  คนมีสติระลึกลมหายใจเขา้ออก  จะเห็นความไม่มีตวัตนน่ะ  ความเป็นธาตุลม  อนั
นี3 เป็นความจริงเป็นสัจจธรรมอนัหนึ#ง  เมื#อมนัเขา้มาหล่อเลี3ยงร่างกายนี3แลว้  แลว้กายนี3
จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร   ตน้ทางมนัมาจากความไม่ใช่ของเราตั3งแต่ตน้  ความเป็นธาตุ
ตั3งแต่ตน้  ถา้คนมีสติน่ะแค่นี3 จะเขา้ใจเลย  คนมีสติตอ้งมีปัญญาตรงนั3นดว้ย  อนันี3 พูด
เรื#องสติปัฏฐานนะ  พูดให้ฟังอยู่แลว้ว่า   คาํว่าสติปัฏฐานนั3นน่ะตอ้งมีทั3งสติบวกกบั
ปัญญา  คือสติสัมปชญัญะนั#นเอง  ไม่ใช่มีอยูส่ติเฉยๆนะ  แค่นี3จะรู้เลย  นี#เห็นไหมลมมนั
พดัไปน่ะ  นี#ธาตุลมมนัเป็นของใคร  เขาใหเ้จริญอานาปาฯเพราะอะไร  ใหศึ้กษากองลม
นั#นเอง  ลมเขา้ลมออก  ลมเขา้กเ็ป็นธาตุ  ลมออกกเ็ป็นธาตุคือธาตุลมนั#นเอง  เมื#อสัมผสั
จมูกก็รู้ลมเขา้ลมออกนั3นคือธาตุรู้  แค่นั3นน่ะแลว้จะว่าเป็นของเราไดอ้ย่างไร  บงัคบั
ไม่ใหม้นัหายใจเขา้ ไม่ใหม้นัหายใจออกไดไ้หม  กั3นไวม้นัยงัไม่อยูเ่ลยมนัตอ้งหายใจเขา้
หายใจออก  นั3นล่ะคือเรื#องธาตุ  ร่างกายนี3 เป็นธาตุทั3ง ๔   นี3 เรื#องของธาตุแลว้จะว่าเป็น
ของเราไดอ้ยา่งไร  แค่มีสติระลึกแค่นี3 น่ะ  ไม่ตอ้งเอาอะไรมากนะ  ถา้ใครเจริญอานาปาฯ  
ระลึกอยูแ่ค่นี3 น่ะ  มนัจะปล่อยวางความเห็นความยดึมั#นถือมั#นวา่เป็นของเราเป็นเรา  แลว้
ทาํไมจะตอ้งมีตวัไม่ยอมขึ3นมาน่ะ  ความไม่ยอมคืออะไร  หือ  (เห็นแก่ตวั)  เออ้ เห็นแก่
ตวันั#นล่ะ  ก็ตวัมนัอยู่ตรงไหน  ยดึไดอ้ย่างไรมนับอกอยูแ่ลว้ไม่ใช่ของเรา  ไปขโมยเขา
หรือ  ไปกล่าวตู่เขาอยูห่รือ  ลมมนัไม่ไดบ้อกว่ามนัเป็นของใคร  แค่นี3 จะเห็นเลยแลว้จะ
ไม่ยอมไดอ้ยา่งไร  ตอ้งยอมมนัตอ้งใหม้นัทุกอยา่งตอ้งยอมมนั  แค่นี3 น่ะ  คนไหนไม่ยอม
คนไหนดื3อดา้นมาก  คนนั3นอตัตาสูง  อตัตาไม่มีอยูจ่ริงคนนั3นน่ะหลง  ฝันลมๆแลง้ๆน่ะ  



 

ฝันกลางวันก็เป็นนะ  โยมรู้จักฝันกลางวันไหม  ถ้าใครไม่ยอมคนนั3 นนั#นล่ะฝัน
ลมๆแลง้ๆ   ฝันวา่ร่างกายนี3 เป็นของก ู ร่างกายนี3 เป็นตวัก ู ความรู้สึกคิดนึกเป็นตวัก ูเป็น
ของก ู ฝันอยูล่มๆแลง้ๆแลว้มีแต่กูๆ กูๆ อยูน่ั#นล่ะ  เห็นว่าถูกใจกูกก็าํลงัดีใจ  ไม่ถูกใจกูก็
ไม่ยอมไม่พอใจ  ขดัเคืองใจวา่มนัของกอูยูต่ลอด  นั#นล่ะฝันลมๆแลง้ๆ  หลอกตวัเองแลว้
ก็หลอกผูอื้#น  พูดออกไปก็โดยสมมติเขาว่าปากเหม็นแลว้  พูดออกไปก็หลอกตวัเอง
หลอกผูอื้#นอยูต่ลอดเวลา  แลว้ชอบไปดูเรื#องคนอื#น  คนนั3นเป็นอยา่งนั3นคนนี3 เป็นอยา่งนี3   
คนนี3วา่ฉนัคนนั3นอนันี3สารพนัสารเพ  คนนี3 ดีคนนี3ไม่ดี  ไปปรุงแต่งออกไปหมด  ตน้ไม้
นั3นสวยตน้ไมนี้3 ไม่สวยปรุงแต่งอยู่อย่างนั3น  เพราะอะไร  เพราะไม่เห็นความเป็นธาตุ  
ความเป็นสัจจธรรมว่ามนัไม่ใช่ของใครเป็นธาตุ  มีความเกิดขึ3นตามเหตุปัจจยัแลว้กด็บั
ไปตามเหตุปัจจยั  นี3 ล่ะเขาใหเ้จริญอานาปาฯกเ็พราะตรงนี3   ดูลมหายใจเขา้ออก  ใหเ้ห็น
ถึงความเป็นธาตุลม  เมื#อมนัเป็นธาตุลม  กายนี3 เป็นธาตุมาจากธาตุทั3ง ๔ ไม่ใช่ของเรา
ตั3งแต่ตน้  แลว้จะยดึมั#นถือมั#นว่ากายนี3 เป็นของเราไดอ้ยา่งไร  ถา้พิจารณาอย่างนี3 บ่อยๆ
มนัจะสลดเลย  สลดตรงที#เราทาํไมถึงโง่ไปกล่าวตู่เอาของเขามาตลอดเวลา  เอาของ
โลกน่ะ  กล่าวตู่เอาธาตุทั3ง ๔ มาเป็นของเรา  ทาํไมมาขโมยธาตุทั3ง ๔ มาเป็นของเราอยู่
ตลอด  แค่นี3 จะรู้ความจริงเลย  แค่นี3 จะมียารักษาโรคทนัที  รักษาโรคแห่งความหลงน่ะ  
อยา่งนั3นมนัจะไม่ยอมตลอด  คนไหนไม่ยอมกคื็อคนนั3นนั#นล่ะไม่ไดป้ฏิบติัธรรม  ไม่ได้
ศึกษากายใจเจา้ของ  ไม่ไดศึ้กษาธาตุนั#นเอง  เมื#อไม่ศึกษาก็ไม่เห็น  ไม่เห็นก็คือมืดบอด
นั#นเอง  เมื#อมืดบอดกคิ็ดผดิ  กพ็ดูผดิทาํผดิ  ผดิไปตลอดสายเลย  เพราะไม่เห็นสัจจธรรม
วา่มนัไม่ใช่ของเรา  ลมเขา้ลมออกมนัรอบตวัเราอยูล่มของใคร  ลมตรงนี3 ถ่ายออกมาเดีAยว
ก็ไปเขา้ลมคนนั3น  หือ  พูดโดยสมมตินะ  สายลมตรงนี3ออกมา  คนนี3หายใจเขา้หายใจ
ออกกไ็ปปนอยูใ่นรอบกายกนั  ต่างคนต่างหายใจเปลี#ยนไปเปลี#ยนมากนัอยูห่มด  แลว้จะ
ว่าเป็นของใครไดอ้ยา่งไร  หือ  นี3 ล่ะอานาปาฯไม่พิจารณากนัน่ะ  อานาปานสติ สติเห็น
ลมหายใจเขา้ออกนั#นเอง  เห็นลมหายใจเขา้ออกกต็อ้งศึกษาวิจยัลมหายใจเขา้ออกนั3นๆ  
ศึกษามนัแลว้จะเห็นแค่นี3 เป็นคติแลว้สอนตวัเองแลว้นะ  แค่นี3 น่ะ  พิจารณาแค่นี3 ยกขึ3นมา
แค่นี3   ก็จะไดค้ติสอนตวัเองแลว้นะ  เมื#อลมมนัเป็นธาตุนี#มนัไม่ใช่ของใคร  มนัเขา้มนั
ออกมนัอยู่ทั3งรอบกายเรา  เดีAยวลมนี3 ก็ไปเขา้จมูกคนนั3นเดีAยวลมนั3นก็ไปเขา้จมูกคนนี3   
ถ่ายเขา้ถ่ายออกกนัอยู่นี3 ถ่ายเทกนัอยู่ตลอดเวลา  แลว้จะสําคญัว่ามนัเป็นของเราเป็นเรา
เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  เมื#อไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตนของเรา  รูปนามนี3



 

ไม่ใช่ของเรา  แลว้ความรู้สึกคิดนึกขึ3นมาแต่ละครั3 งบอกวา่อนันี3 เป็นของก ูอนันี3ของก ูอนั
นี3 ของกู อนันี3 ของกูจะเป็นไปไดอ้ย่างไร  ก็มนัไม่ใช่ตั3งแต่ตน้แลว้  ตน้ทางก็ไม่ใช่
ปลายทางมนักไ็ม่ใช่  ไปสู่ความดบั  เมื#อความตายมาหาลมดบั  ลมไม่เขา้ไม่ออก  กายนี3ก็
สลายไปสู่ธาตุทั3ง ๔ เหมือนเดิมน่ะ  แลว้จะว่าเป็นของเราไดอ้ย่างไร  ตั3งแต่ตน้ทางถึง
ปลายทาง  นี#แค่นี3 น่ะ  หยบิขึ3นมาวิจยัแค่นี3   ธรรมะไม่ตอ้งเอาอะไรมากหรอกนะโยมนะ  
แค่หยิบอะไรขึ3นมาวิจยัมนั  ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิยกมนัขึ3นมาวิจยั  มาถามมนั   ถา้
เงียบๆถามมนัดว้ยจิตที#ปล่อยวางนั#นน่ะ  จิตที#วา่งๆเบาๆวางๆไม่มีอะไรน่ะ  ยกขึ3นมาวิจยั
มนัคืออะไร  แค่นี3จะไดค้ติแลว้  ถา้ยงัฝืนความจริงตรงนี3อยูนี่3 คือกรรม  คนนี3 ฝึกตวัเองให้
ยากก็ตอ้งทุกข์มาก  ความทุกข์มากตัวนี3 ไม่ใช่แค่ตวัเองทุกข์มากนะ  เหมือนไฟนี#ยงั
ระบาดให้คนอื#นเขาหมด  ให้คนอื#นเขาร้อนไปด้วย  นี3 ล่ะเขาเรียกเบียดเบียนตัวเอง
เบียดเบียนผูอื้#นขาดความเมตตา  แค่นั3นน่ะ  แค่นี3 ยกขึ3นมาวิจยัดู  ใช่ไหม  ลมเขา้ลมออก
นี#  หายใจอยูทุ่กวนันี#ไม่เห็นน่ะ  ไม่เห็นถึงลมเขา้ลมออกคือความเป็นอนิจจงั  ไม่เห็นถึง
ความที#ลมเขา้ลมออกเป็นธาตุ  ไปตามเหตุปัจจยัของธาตุทั3ง ๔   กายนี3ก็ธาตุทั3ง ๔   เมื#อ
ชีวิตนี3 ประชุมอยู่ธาตุมนัประชุมอยู่  มนัก็ตอ้งเขา้ออกของมนัตามธาตุที#มนัทาํหน้าที#
เหมือนลูกสูบน่ะ  เห็นไหมลูกสูบรถ สูบเขา้สูบออก สูบเขา้สูบออก สูบเขา้สูบออกอยู่
นั3นน่ะ  ปอดทรวงอกนี3กเ็หมือนลูกสูบ สูบเขา้สูบออก สูบเขา้สูบออก สูบลมเขา้ลมออก  
ไม่ไดเ้ป็นอะไรของเราเลย  เป็นเหมือนเครื#องจกัรอนัหนึ#งเฉยๆ  ธาตุมนัทาํงานเฉยๆ  ไม่
รู้จกัหยบิขึ3นมาวจิยัพินิจพิจารณา  แลว้กไ็ม่หดัยอมรับความจริงตรงนี3    ไม่มาคน้ควา้วิจยั
ใหเ้ขา้ใจอยา่งนี3   มนักเ็ลยมีแต่ความทุกขค์วามหลงความสาํคญัผิด  ว่านี3 เป็นของกูนี3 เป็น
ตวัก ู จะทาํกิจการงานอะไรกมี็แต่กทูาํ  ไดย้นิอะไรกไูดย้นิ  พอขดัเคืองอะไรกขูดัเคือง  กู
กไ็ปเล่นหมด  เพราะอะไร  เพราะความหลงไม่รู้จริง  ขาดการศึกษา  ขาดการประพฤติ
ปฏิบติัธรรม  บวชมา ๑๐ กว่าปีก็ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรม  มีแต่เรื#องไร้สาระเต็มหัว
เตม็สมอง  เป็นบุคคลที#โง่เขลาเบาปัญญา  โง่เขลาเบาปัญญาตรงไหน  ตรงหาแต่เรื#องฟืน
เรื#องไฟเรื#องไร้สาระมาใส่กายใส่ใจเจา้ของ  เผากายเผาใจใหต้วัเองร้อน  ใหธ้าตุมนัเสื#อม
ไปเร็วๆ  นี3 ล่ะความโง่เขลา  แลว้จะโทษใครนี3 ล่ะคือกรรม  หัดดื3อหัดดา้นหัดหลงๆอยู่
เรื#อยๆ   มนักเ็ลยไดแ้ต่หลงๆ   ถา้หดัไม่หลงมนักไ็ดไ้ม่หลงคือกรรมนั#นเอง  เขา้ใจไหม
ล่ะ  หือ  อยา่งเราไปเรียนแพทยก์ต็อ้งไดว้ิชาแพทย ์ เราไปเรียนศึกษาวิชาการสอนกต็อ้ง
ไดว้ิชาการสอน  ไปเรียนอะไรก็ไดต้รงนั3นนั#นล่ะ  พูดโดยสมมตินะ  อนันี3 เรียนความ



 

หลง  หดัหลงอยูเ่รื#อยๆมนักไ็ดแ้ต่ความหลง  แลว้กเ็อาความหลงมาระบาด  มากระจายมา
แสดงตวั  มาโชวเ์หมือนถา้เป็นหนงันี#ขึ3นมาโชวช์กัตะลุงให้เขาดู  แลว้ยงัสําคญัว่า โอย 
ฉนัโชวสิ์#งที#ดีวิเศษน่าดูน่าชม  แต่คนมีปัญญาเขาเลยเห็นว่า  ตรงกบัพระพุทธเจา้ว่า “สู
ทั3งหลายจงมาดูโลกนี3อนัตระการตา  ที#พวกคนเขลา(คนโง่เขลา) หลงติดอยูถื่อว่าดีวิเศษ  
แต่ผูรู้้คือนกัปราชญห์าติดขอ้งไม่  เห็นเป็นสิ#งไร้สาระ”  โชวเ์นื3อโชวห์นงัโชวอ์ะไรอยูก่็
เป็นสิ#งไร้สาระหมด  ไม่มีประโยชน์  มนัคนละมุมกนั  เหตุนั3นนี#ถา้ยงัมีทิฏฐิมานะมี
ความไม่ยอมมีความถือตวัถือตนมาก  ตอ้งรู้ไวใ้นใจตวัเองเลยนั#นล่ะคือหลงมาก  หลง
มากเพราะอะไร  เพราะไม่ไดศึ้กษากองลม  เมื#อลมเขา้ลมออกนั#นล่ะคืออะไร  บงัคบั
ไม่ใหม้นัเขา้ออกไดไ้หม  แลว้ลมมนับอกไหมวา่มนัเป็นของใคร เป็นใคร เป็นตวัตนของ
ใคร  มนัไม่ไดบ้อกสักอยา่งหนึ#ง  มนัแสดงความจริงใหเ้ราเห็นพดัไปเคลื#อนเขา้เคลื#อน
ออกนี#  นี#ดูใบไมม้นัไหวสิ  ลมแสดงถึงการเคลื#อนไหวคือความเป็นอนิจจงั  เนื#องจาก
อากาศตรงนี3มนัร้อนมนัลอยตวัขึ3น  ทางนี3มนักเ็ขา้ไปแทนที#  เคลื#อนไหวนั3นไปตามเหตุ
ปัจจยั  การเคลื#อนไหวนั3นคือตวัอนตัตานั#นเอง   บงัคบัมนัไม่ได ้ มนัไปตามเหตุปัจจยั  
แลว้มนัเคลื#อนไปตรงนี3 เกิดตรงนั3นกด็บั  เกิดดบัของมนัอยูต่ลอดเวลา  ตรงนี3ดบัไปกสู็ญ
ไป  ไม่มีลมตรงนี3 ลมใหม่ก็มาแทนที#  เกิดๆดับๆ  สูญของมนัไปอยู่ตลอดเวลา  ไปสู่
ความไม่มีความเป็นของใคร  ไม่มีความเป็นตวัตนของใคร  แค่นั3นวิจยักองลมแค่นี3   ไม่
นั3นมนัจะบอกหรือหายใจเขา้ใหนิ้สสรณะ  คือสลดัคืนน่ะ  สลดัคืนความเห็นผิดที#ยดึมั#น
ถือมั#น  วา่ลมนี3 เป็นของกตูวัก ู เมื#อเห็นวา่ลมนี3ไม่ใช่ของกตูวัก ู กม็าเห็นร่างกายที#ประชุม
กนัมีอาการ ๓๒ นี3   กมี็ธาตุลมประกอบดว้ย  ธาตุดินธาตุนํ3 าประกอบดว้ย  ร่างกายอาการ 
๓๒ ที#ประชุมเขา้เป็น  ก็เป็นธาตุทั3ง ๔ เสมอกนัอีก  ก็ไม่ใช่ของกูตวักูอีก  แลว้เขาก็ไม่
บอกว่าเขาเป็นอะไร  ตาเขากไ็ม่บอกว่าเขาเป็นตาดว้ยนะ  หูเขากไ็ม่ไดเ้รียกว่าเขาเป็นหู  
ธาตุมนัไม่ไดว้่าอะไรสักอยา่ง  มนัแสดงแต่ความจริงเกิดแลว้ก็ดบัไป  ทาํหนา้ที#ของมนั
ไป  เกิดดบัไปเดินไปสู่ความตาย  ความเสื#อมไปทุกขณะทุกเวลาทุกนาที  เซลลเ์ก่าตาย
เซลลใ์หม่เกิดอยู่ของมนัตลอดเวลา  เพราะอาหารคาวหวานธาตุทั3ง ๔ กไ็ปหล่อเลี3ยงมนั  
ไปเกิดสร้างเซลล์ใหม่ขึ3นมาทดแทนเซลล์เก่า   เหมือนบริษทัคนเก่าเขา้ไปทาํ  ทาํได้
ช่วงหนึ# งก็ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแทนที#  เกิดๆดับๆอยู่อย่างนั3น  เหมือนโรงเรียน
เหมือนกนั  เดีAยวนกัเรียนรุ่นนี3 เขา้เดีAยวกจ็บไป  นกัเรียนรุ่นใหม่เขา้มา  เกิดๆดบัๆเหมือน
ลมเขา้ลมออกอยูอ่ยา่งนั3น  เหมือนเซลลเ์ก่าตายเซลลใ์หม่เกิดขึ3นมาทดแทนอยู ่ มนัจึงคง



 

สภาพ  นกัเรียนเขา้รุ่นนี3 ออกไป  ไม่มีนกัเรียนใหม่เขา้มาโรงเรียนก็อยูไ่ม่ได ้ กคื็อสลาย
นั#นเอง  ไม่มีการเรียนการสอนไม่มีกิจกรรมโรงเรียนก็เลยไม่มี  เหมือนกนัเซลลนี์3 เกิด
เซลลนี์3ดบัไป  มีเซลลใ์หม่เกิดมาทดแทน  ร่างกายนี3 ยงัคงสภาพใหเ้ห็นโดยรูปธรรม  แต่
โดยจุลภาคนั3นมนัมีความเปลี#ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  นั#นล่ะความเป็นอนิจจงัอนตัตา ไป
ตามเหตุปัจจยั  ความสุญญตา ไม่มีของใคร ไม่มีใครบงัคบัมนัได ้ มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่ง
นั3นชั#วนาตาปีของมนัอยู่อย่างนั3น  นี#เขาเรียกว่าธรรมที#มีปัจจยัปรุงแต่ง  คือสังขตธรรม
เป็นเช่นนี3 เอง  แลว้เราเห็นควรหรือที#จะไปสาํคญัว่าลมนี3 เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตน
ของเรา  แลว้เห็นสมควรหรือจะไปสําคญักายนี3 เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  
แลว้เห็นสมควรหรือจะไปสําคญัว่าความรู้สึกคิดนึกเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของ
เรา  ก็ความรู้สึกคิดนึกกม็าจากธาตุทั3ง ๔ ตาหูจมูกลิ3นกาย  สัมผสัรูปรสกลิ#นเสียงสัมผสั  
กคื็อธาตุทั3ง ๔ นั#นเอง  ประชุมเขา้จึงมีธาตุรู้เกิด  ธาตุรู้เกิดกมี็ตวัคิดนึกตามมา  เท่านั3นน่ะ  
มนัเกิดต่อเนื#องกนัเป็นสาย  เมื#อตน้สายมนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  
ปลายสายก็ไม่ใช่  แลว้เห็นควรหรือจะไปสําคญัเช่นนั3น  แลว้จะมาถือตวัถือตนอยู่นั3น   
มาขดัเคืองมาทาํ  ว่ากูไม่ชอบกูทาํใส่อย่างนี3มนัถูกไหม  คิดผิดเห็นผิดหมด  เพราะเป็น
ของคิดดว้ยของกตูวักทีู#ไม่มีอยูจ่ริง  เขาเรียกโมหะนั#นเอง  ความหลงนั#นเอง  เพราะอะไร  
เพราะขาดการพิจารณาลมหายใจเขา้ออก  นี#ล่ะไม่ไดเ้จริญอานาปานสติ  ไม่มีสติอยูที่#ลม
หายใจเขา้ออก  ถา้มีสติอยูล่มหายใจเขา้ออกกจ็ะเห็น  เห็นความจริงว่าลมนี3 เป็นธาตุ  เขา
เรียกสมมติว่าธาตุลม  ไม่มีของใคร  นี#ดูง่ายๆนี#ลมเรา  ลมนี#หายใจออกมนัก็ไปเขา้จมูก
คนอื#นน่ะ  เขา้ไปกม็าจะเป็นของใคร   ถา้เป็นของคนนั3น  ลมจากจมูกนี3 จะไปเขา้จมูกนั3น
ไดไ้หม  มนักต็อ้งว่าไม่ไดใ้ช่ไหม  เพราะมนัว่าของคนนั3นน่ะ  นี3มนัเขา้ไปเปลี#ยนแปลง
กนั  นั#นล่ะไม่มีของใคร  มนัเป็นของกลาง  ของกลางนั#นล่ะคือไม่มีของใคร  ไม่มีของ
ใครก็ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  แค่นี3 ไม่พิจารณา  มนัจึงมีแต่ความหยาบช้าหยาบ
กระด้างของจิต  ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที#ขรุขระมาก  แลว้แถมตาเยอะด้วย  แล้วก็ไม่มี
จิตสํานึก  คนไม่มีจิตสํานึกแสดงว่าคนนั3นไม่มีหิริโอตตปัปะ  คนไม่มีหิริโอตตปัปะ
แสดงคนนั3นไม่มีสติสัมปชญัญะ  คนไม่มีสติสัมปชญัญะแสดงว่าคนนั3นไม่ไดป้ฏิบติั
ธรรม  แค่นั3นน่ะพระพุทธเจา้พดูเอาไว ้ แค่นั#นล่ะเขา้ใจยงัโยม  กาํหนดลมหายใจเขา้ออก
อยู่อย่างนั3นแลว้ดูซิ  มนัเขา้มนัออกบงัคบัมนัไดไ้หม  แลว้ลมมนับอกมนัเป็นของใคร 
(ไม่มี)  เออ้ พิจารณามนัสิแยบคายไป  แค่นี3 น่ะมนัจะไดส้ติเลยนะ  แลว้มนัจะตดัสินใจได้



 

เลย  ในเมื#อไม่ใช่ของกูสักอย่างแลว้กูจะบา้ไปเอากบัมึงหรือ  พูดแบบหยาบๆนะ  โดย
สมมติ  โดยภาษาวา่หยาบ  จริงๆไม่ใช่หยาบ  พูดโดยสัจจธรรมเขาเรียกสมมติสัจจะ  เอา้ 
เมื#อไม่ใช่ของเราแลว้เราจะมวัไปเพอ้ฝันอยู่หรือ  เพอ้ฝันกลางวนัอยู่หรือว่าเป็นของก ู
ของก ูของก ูจุ๊กกรู๊ จุ๊กกรู๊ เหมือนนกเขาน่ะ  หือ  (น่าละอาย)  เออ้ น่าละอายตวัเองนั#นล่ะ  
นี# ล่ะหิริโอตตัปปะมันเกิดทันทีเห็นไหม  พอเข้าใจถูกมันละอายแก่ใจเลย  นี# ล่ะ
หิริโอตตปัปะเกิด  เมื#อหิริโอตตปัปะเกิดมนัจะเกิดอินทรียสังวร  สาํรวมตาหูจมูกลิ3นกาย
ระมดัระวงัแลว้  ว่ามนัจะหลงไปว่าเป็นของกูตวักตูอนไหน  ถา้รู้ตวัเท่าทนัมนัปัIบกว็าง
ซะ วางซะ วางซะ  เลยเป็นปหานสัญญา  รู้จกัละวาง  ปหานะคือว่าวาง  ละนั#นเอง  ละ
วางของกูตวักูไม่เชื#อมนัแลว้  มนัจะหลอกขึ3นมากี#ครั3 งก็ไม่เชื#อ  เพราะว่ามนัรู้ความจริง
แลว้ว่ามนัไม่ใช่ของกู  มนัจะคิดขึ3นมากี#ครั3 งกไ็ม่เชื#อความคิดนั3นแลว้  มีแต่ความละอาย
ความสลดใจแห่งความโง่เขลาตรงนั3น  ตรงนี3 ต่างหากมนัจึงเป็นพลงัใหเ้กิดนิพพิทาญาณ  
เขา้ใจไหมล่ะ  พอนิพพิทาญาณมนัจึงจางคลายวิราคะเกิด  วิราคะเกิดจางคลายจากความ
ยดึมั#นถือมั#น  ความเห็นผดิตวันั3นออกไป  จึงเกิดวมุิตติหลุดพน้น่ะ  นี#ถา้ไม่มีความละอาย
แก่ใจนิพพิทาญาณไม่เกิดหรอกนะ  แค่นี3 น่ะโอเค (OK) มากินขา้ว  อยากฟังก็พูดให้ฟัง
แลว้นะ. 
 
 
 
 


