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               วนันี# เป็นวนัที� ๑๙ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตั#งแต่วนัที� ๑๔ มีพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้กกสุันโธลงมาสู่โลก  พระอาทิตยท์รงกลดทุกวนั  ช่วงที�
พระพุทธเจา้วปัิสสีลงมาพระอาทิตยก์ท็รงกลดถี�แทบทุกวนั นี�กเ็ป็นสิ�งมหศัจรรยอ์นัหนึ�ง  
ทีนี#พระผูมี้พระภาคเจา้นั#นท่านตรัสเอาไว ้“อตีตงั นานวาคะเมยยะ  นปัปะฏิกงัเข อะนา
คะตงั”   ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ�งที�ล่วงไปแลว้ใหม้าตามในจิต  ไม่ควรมุ่งหวงัสิ�งที�ยงัมา
ไม่ถึง  เพราะสิ�งใดล่วงไปแลว้  พน้ไปแลว้  สิ�งที�มาไม่ถึงกย็งัไม่ประสบ  ยงัไม่พบ  ผูมี้
ปัญญาควรทาํปัจจุบนัใหแ้จง้ชดั  อนัไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน  เป็นผูมี้ราตรีเดียว  เป็น
ผูมี้ความเพียรอนัเจริญฉะนี#   นี�เป็นพุทธพจนที์�พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  พุทธพจนบ์ทนี# ท่าน
ไดแ้นะนาํใหเ้ราอยูที่�ปัจจุบนัธรรม  เวลาจะทาํอะไรกใ็หมี้สติระลึกรู้อยูที่�การกระทาํนั#น  
ไม่วา่จะเดิน ไม่วา่จะนั�ง ไม่วา่จะคูเ้หยยีด นุ่งสบง ทรงจีวร กิน ถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะ  
ใหมี้สติระลึกรู้อยูใ่นปัจจุบนัในอิริยาบถเหล่านั#น  เมื�อมีสติระลึกรู้อยูปั่จจุบนัอยา่งนั#น  
สัญญาอารมณ์ที�จะไปสู่อดีตกจ็ะนอ้ยลง  สังขารที�จะปรุงแต่งไปสู่อนาคตกจ็ะนอ้ยลง  
เพราะเมื�อมีสติอยูที่�อิริยาบถใหญ่อิริยาบถยอ่ย  มีความรู้สึกตวัอยูอ่ยา่งนั#น  กอ็ยูต่รง
ปัจจุบนันั�นเอง  เมื�อสติอยูปั่จจุบนักไ็ม่มีอดีต  ไม่มีอนาคต  แมแ้ต่คิดนึกขึ#นมาเป็นมโน
ทวาร  กมี็สติระลึกรู้ความคิดเหล่านั#น  มีปัญญาใคร่ครวญพินิจพิจารณา  พิจารณาวา่
ความคิดเหล่านั#นนี�  มนัเที�ยงหรือไม่  เมื�อสติระลึกรู้อยูท่นัปัจจุบนักจ็ะเห็นน่ะ  เห็น
ความคิดนั#นเกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  เห็นแมแ้ต่วา่สิ�งที�เราคิดไปนั#นคิดไปเพื�ออะไร  อะไร
เป็นเหตุใหเ้กิดความคิดนั#น  จะตอ้งเห็นเหตุเห็นผลน่ะ  เมื�อเห็นเหตุเห็นผลแลว้ปัญญาจะ
ใคร่ครวญ  ควรทาํหรือไม่ควรทาํตามความคิดนั#น  เพราะตวัความคิดนั�นเองเป็นสมมติ
บญัญติัขึ#นมาในใจ  ที�จะส่งใหเ้ราไปสู่ภายนอกนั�นเอง  เมื�อคิดถึงเรื�องในอดีตกจ็ะไปอยู่
ในอดีต  เมื�อคิดปรุงแต่งไปในอนาคตกจ็ะไปอยูใ่นอนาคต  ไม่เห็นวา่ปัจจุบนัความคิด
นั#นน่ะเกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  ไม่มีสิ�งใดเป็นของเรา  เป็นตวัตนของเรา  
เรากไ็ม่มีในความคิดนั#น  ความคิดนั#นกไ็ม่มีในเรา  เป็นสภาพธรรมอนัหนึ�งที�เกิดขึ#นแลว้
กด็บัไป  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป จึงเป็นอนิจจงั ทุกขงัทนอยูไ่ม่ได ้เป็นอนตัตา  สูญจากสัตว์



บุคคลตวัตนเราเขา  ไม่มีเราในความคิดนั#น  ความคิดนั#นกไ็ม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่
ตวัตนของเรานั�นเอง  ความคิดนั#นจึงเป็นแค่อาศยั  เพื�อพิจารณาใชง้านเฉยๆ  สิ�งใดควร
ทาํถูกตอ้งตามสภาวธรรมปัจจุบนันั#นกท็าํ   สิ�งใดไม่ถูกตอ้งตรงต่อสภาวธรรมกไ็ม่ทาํ  
จึงเป็นสันโดษ  ไปตามสภาวธรรมเหล่านั#น  ไม่ไดดิ้#นรนแสวงหา  เมื�อไม่ดิ#นรนแสวงหา  
ตณัหาจึงไม่มี   ธรรมสันโดษนั#น  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดส้อนไว ้ วา่บรรพชิตนั#น  ผูบ้วช
เขา้มาในธรรมวนิยันี#   หรือผูม้าประพฤติปฏิบติัธรรมนั#น  ควรจะตอ้งมีคาํวา่สันโดษ  
ฝึกฝนอบรมความสันโดษอยูใ่นใจเรา  ใหรู้้จกัคาํว่าสันโดษ  ไม่ดิ#นรนออกไปภายนอก  
ตวัตณัหากคื็อตวัความคิดนั�นเอง  คิดทะยานอยาก  อยากอยา่งนั#นดี  กเ็ป็นภวตณัหา  เป็น
กามตณัหา  มนัไม่ดีกไ็ม่อยากได ้ กเ็ลยเป็นวภิวตณัหา  เมื�อรู้สิ�งใดขึ#นมากอ็ยากปรารถนา
อยากไดสิ้�งนั#น  ใหเ้ป็นดั�งที�ตนเองปรารถนา  หรือไม่อยากไดสิ้�งนั#น  เพื�อจะไดเ้ป็นดั�งที�
ตนปรารถนานั�นเอง  ความไม่อยากได ้  ความอยากได ้  กเ็ลยหมุนอยูใ่นสมมติในใจ
นั�นเอง  หมุนอยูใ่นสมมติในใจนั�นเอง  เป็นสัตวเ์ป็นบุคคลอยูใ่นนั#น   เมื�อสัตวบุ์คคลเกิด
อยูใ่นนั#น  จึงไม่เห็นปัจจุบนัธรรม  ไม่เห็นปัจจุบนัธรรม  คือสังขารขนัธ์เกิดขึ#นแลว้ดบั
ไป  เป็นอนิจจงั เป็นทุกขงั เป็นอนตัตา  สูญจากสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  สัตวก์ไ็ม่มีใน
นั#น  บุคคลกไ็ม่มีในนั#น  เรากไ็ม่มีในนั#น  เขากไ็ม่มีในนั#น  ถา้พิจารณาง่ายๆ  ถา้มีเขาอยู่
ในความคิดของเราจริง  หวัเราแค่นี#   อยา่งมากกแ็ค่ 20 เซน  ตวัเขาสูงตั#ง ๑๑๐-๑๕๐-๑๖๐ 
เซน  มาอยูใ่นหวันี#หวันี#ตอ้งระเบิดออก  จริงไหม  นี�เทียบใหฟั้ง  พิจารณาดว้ยเหตุผล
ธรรมดานี�เอง  เหตุนั#นเขากไ็ม่มีในนั#น  มีแต่สมมติที�เกิดขึ#นในความคิดนั�นเองวา่มีเขาอยู ่ 
โดยไม่เห็นความจริงวา่  ความคิดนั#นน่ะเป็นสังขารขนัธ์  เกิดขึ#นแลว้ดบัไป  สูญจากเรา  
สูญจากเขา  ความคิดนั#นไม่มีในเรา  เราไม่มีในความคิดนั#น  จึงเป็นความวา่งจากสัตว์
บุคคลตวัตนเราเขานั�นเอง  เหตุนั#นผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งอยูที่�ปัจจุบนั  ฝึกสติ ฝึกสัมปชญัญะ 
ฝึกสมาธิใหต้ั#งมั�นที�ปัจจุบนัธรรมนั�นเอง  หดัสังเกต  หดัวเิคราะห์วจิยั  เวลาคิดนึกขึ#นมา
มนัแสดงอะไรเกิดขึ#น  แลว้มนัมีอยูจ่ริงไหม  เขามีจริงไหม  เรามีจริงไหม  ตอ้งหดั  เหตุ
นั#นท่านจึงใหพ้ิจารณาผมขนเลบ็ฟันหนงั  ตาหูจมูกลิ#นกายใจ  ใหแ้ยกแยะลงไป  
พิจารณาลงไปเพื�อใหเ้ห็นวา่เป็นธาตุทั#ง๔  คาํวา่เป็นธาตุทั#ง๔ กสู็ญจากสัตวบุ์คคลตวัตน
เราเขานั�นเอง  ตวักอ้นรูปนี#   ตั#งแต่หวัจดเทา้เป็นธาตุทั#ง๔  ไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่ตวัเขา  เขา
เราเป็นแค่สิ�งสมมติขึ#นมาเท่านั#น  ตวัจริงมนัคือธาตุ  เป็นของของโลก  อาศยัโลกเขาอยู่
เฉยๆ  เหมือนบา้นเรือนที�ก่อสร้างขึ#นมา  เรากอ็าศยับา้นเรือนนั#นอยู ่  หลบแดดหลบฝน



เท่านั#นน่ะ  สุดทา้ยบา้นเรือนเหล่านั#นกต็อ้งสลายไป  เอาอะไรไปไม่ได ้ เขากเ็ป็นของเขา
อยา่งนั#น  ไม่ไดเ้ป็นไปตามอาํนาจบงัคบับญัชาของเรา  นี�เราตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้  หดั
พินิจพิจารณาเพื�ออะไร  กเ็พื�อใหเ้ห็นวา่รูปนี#ไม่ใช่ของเรา  เป็นธาตุ  เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณกไ็ม่ใช่ของเรา  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไปหมด  ทีนี#สมมตินี�สิ  ความหลงอยูใ่น
สมมติ  ความหลงอยูใ่นตณัหาทะยานอยาก  อยากไดอ้ยา่งนั#น  ไม่อยากไดอ้ยา่งนี#   กเ็ลย
อยูใ่นสมมติตลอด  ไม่เห็นน่ะวา่มนัแค่ความคิดเกิดแลว้ดบัไป  ความคิดเกิดแลว้ดบัไป  
ความจาํเกิดแลว้ดบัไป  มนัแค่นั�นเอง  ความคิดกไ็ม่มีเรา  ไม่มีเขาในนั#น  ความจาํกไ็ม่มี
เรา  ไม่มีเขาอยูใ่นนั#น  แต่เราไม่เห็นน่ะ  เพราะมุ่งพุ่งอยูใ่นสมมตินั#นตลอด  เป็นนิสัย  
เขาเรียกวา่ฆราวาสนิสัย  เป็นนิสัยที�คุน้เคย เคยคิด เคยจาํ เคยรู้มาอยา่งนี#   แลว้ไม่ไดศึ้กษา  
ไม่มีผูชี้#แนะ  แมแ้ต่มีผูชี้#แนะ  กไ็ม่ไดใ้ส่ใจในกายใจตนเอง  ไม่ไดส้ังเกตสังกาหดั
วเิคราะห์วจิยัแยกแยะในกายใจตนเอง  เมื�อไม่ไดว้เิคราะห์  ไม่ไดแ้ยกแยะในกายใจเราก็
ไม่เห็นน่ะ  ไม่เห็นกห็ลงไปตามความเคยชินความเคยคิด  เคยคิดวา่ อนันี# เราอนันี# เขา  คิด
ขึ#นมามีสมมติเราเขาขึ#นกเ็ชื�อมั�นวา่มีเรามีเขาในอยา่งนั#น  เมื�อมีเรามีเขากเ็ลยไปตามเรา
ตามเขา  ทาํเพื�ออะไร  กเ็พื�อเราเพื�อเขาอยูน่ั�นน่ะ  แต่เราเขาไม่มีอยูจ่ริงน่ะ  เป็นแค่
ความคิดเกิดแลว้กด็บั  เมื�อทาํเพื�อเราเพื�อเขา  ปรารถนาสิ�งนี#กมุ่็งไปทาํตามที�ปรารถนา  
ไม่ปรารถนาสิ�งนี#กมุ่็งไปเพื�อผลกัไส  กเ็ลยอยูใ่นเกิดเขาเราอยูใ่นนั#นตลอด  เป็นอตัตาเกิด
อยูต่ลอด  เป็นตวัตนเกิดตลอด  ไม่เห็นคาํวา่ อนิจจงัคือความไม่เที�ยง  ความคิดนั#นล่ะเป็น
อนิจจงั  ความคิดนั#นน่ะเป็นอนตัตา  ไม่เห็นวา่ความรู้ความคิดนั#นเป็นอนิจจงั  ไม่เห็นวา่
ความรู้ความคิดนั#นน่ะเป็นอนตัตา  สูญจากเราจากเขาในนั#นน่ะ  เป็นแค่สภาวธรรม
อนัหนึ�ง  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  ผูมี้ปัญญามีสติอยูที่�ปัจจุบนั  เท่าทนั
ปัจจุบนั  ยอ่มเห็นการเกิดดบัของสิ�งเหล่านี#   แมแ้ต่เราไปไดย้นิไดฟั้งไปกาํหนดไปคิดเอา  
อนันี# เกิดอนันี#ดบั  กเ็ห็นดว้ยความคิดความจาํ  ไม่ไดเ้ห็นตวัคิดตวัจาํเกิดแลว้กด็บั  เพราะ
อะไร  เพราะสติไม่ทนัปัจจุบนั  สมาธิไม่ตั#งมั�น  ปัญญาไม่แหลมคม  ไม่ไดส้นใจสังเกต
ในใจตนเอง  เมื�อไม่ไดส้นใจสังเกตกไ็ปตามนิสัยเก่าๆ  ไปตามความเคยคิดเก่าๆ  ไปตาม
ความเคยทาํเก่าๆ  เมื�อไปตามความคิดความจาํความเคยทาํ  กเ็ลยเป็นอนุสัยครอบงาํให้
จิตดวงนั#นหลงผดิอยูต่ลอดเวลา  ไม่เห็นแจง้ในความจริง ในสภาวธรรมเหล่านั#น  เหตุ
นั#นเราตอ้งเจริญสติ  ตอ้งอยูที่�ปัจจุบนั  ผูป้ฏิบติัตอ้งหดัอยูที่�ปัจจุบนั จะเดิน จะเหิน จะคู ้
จะเหยยีด จะนุ่งสบง ทรงจีวร ใหมี้สติตามรู้ตามระลึกอยูที่�ปัจจุบนัธรรมนั#น  ใหรู้้ไปตาม



สภาวธรรมนั#น  แลว้กส็าํเหนียกตวัเองใหม้าก  หดัแยกแยะกายตวัเองใหม้าก  ลงไปสู่
ความจริง  เมื�อกายนี# เกิดขึ#นแลว้กต็อ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย  บงัคบัไม่ใหแ้ก่ ไม่ใหเ้จบ็ 
ไม่ใหต้ายไดไ้หม  กไ็ม่ได ้  เมื�อบงัคบัไม่ไดก้ายนี# จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  กเ็หมือนแค่
รถคนัหนึ�งที�เราอาศยัไวใ้ชง้านเฉยๆ  เมื�อรถนั#นสลายใชง้านไม่ไดก้ต็อ้งทิ#ง  ฉนัใดกฉ็นั
นั#น  เมื�อพิจารณาแยกแยะ  รถกเ็หมือนกนัแยกเขา้ไปสิ  อนันี#พวงมาลยั  อนันี#ลอ้  นี�
เครื�องลูกสูบ  อนันี#หลงัคา  อนันี#กระโปรง  คาํวา่รถกเ็ลยไม่มี  แต่พอรวมกนัเขา้มาหมด  
กเ็ลยมีคาํวา่รถ  เหตุนั#นถา้เราแยกแยะผมขนเลบ็ฟันหนงั  อนันี#ผม  อนันี#ขน  อนันี# เลบ็  
อนันี# ฟัน  อนันี#หนงั  คาํวา่คนกเ็ลยไม่มี  เมื�อทีนี#แยกแยะผมกเ็ป็นธาตุดินน่ะ  ขนกเ็ป็น
ธาตุดิน  หนงักเ็ป็นธาตุดิน  นํ#าเลือดนํ#าเหลืองกเ็ป็นธาตุนํ#า  ความอบอุ่นเป็นธาตุไฟ  
เคลื�อนไหวไปมาลมเขา้ลมออกเป็นธาตุลม  กเ็ลยไม่มีคาํวา่ผมขนเลบ็ฟันหนงัน่ะ  มีแต่
ธาตุ  นี�สูญจากสมมติเหล่านั#นหมด  สูญจากความเป็นตวัตนหมด  เหตุนั#นท่านจึงให้
พิจารณากายใหม้าก  เพื�อเป็นพยานใหเ้ราเห็น  เห็นแจง้วา่กายนี# นี�มนักคื็อกอ้นธาตุ
อนัหนึ�งโดยสมมติ  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  นาม
ที�เกิดเนื�องมาจากธาตุ  เมื�อตน้ทางไม่ใช่ของเรา  นามที�เกิดมาเกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  
สติปัญญาละเอียดเขา้กย็อ่มเห็นน่ะ  เมื�อเห็นแลว้กย็อ่มหายสงสัย  เมื�อหายสงสัยกไ็ม่หลง
ในสิ�งนั#น  นั#นเป็นหนา้ที�ของผูป้ฏิบติัธรรม  ตอ้งใหมี้สติอยูที่�กายใจ  มีสมาธิตั#งมั�นอยูที่�
กายใจ  ไม่ส่งจิตออกนอก  ไปคิดถึงคนนั#นไปสู่คนนี#   ยคุสมยันี#โทรศพัทเ์อยอินเทอร์เนต
เอยเร็วมาก  เวลาคิดอะไร  เวลานึกอะไรขึ#นมา  กไ็ปโทรฯบา้ง  ไปติดต่อบา้ง  ไปเขา้อิน
เทอร์เนตบา้ง  กเ็ลยเป็นจิตส่งนอกตลอด  ส่งนอกออกจากกาย  คิดวา่ อยา่งตวัอยา่งจะ
โทรฯไปหาเพื�อน  กคิ็ดวา่เพื�อนน่ะมนัมีอยูใ่นความรู้นั#นอยู ่ มีเขาอยูใ่นความรู้แลว้นะ  มี
เราอยูใ่นความรู้สึกนั#น  กเ็ลยโทรฯไปหาเขา  กเ็ลยเป็นจิตส่งนอก  นอกความคิดความรู้
นั#น  เพราะเขาเรามนัไม่มีอยูใ่นความคิดความรู้นั#น  ไม่เห็นน่ะ  นี�ตวัไม่เห็น  กเ็ลยเป็น
ตณัหา  เป็นตวัทุกขเ์กิด  เมื�อส่งนอกออกไป  กเ็ลยดิ#นรนแสวงหา  เป็นอตัตา  เป็นตณัหา
โดยไม่รู้ตวั  เพราะไม่ไดส้ังเกต  ไม่ไดศึ้กษา  เหตุนั#นผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งพยายามหดั
สันโดษ  เพราะรูปธรรมในสมยันี#รวดเร็ว  เมื�อคิดอะไรออกไปกไ็ปโทรฯไปติดต่อ  คิด
อะไรออกไปกไ็ปโทรฯไปติดต่อ  กเ็ลยไม่ไดห้ยดุดูความคิดความรู้นั#นน่ะ  เมื�อไม่หยดุดู
ความคิดความรู้ตรงนั#นกไ็ม่ไดเ้ห็นน่ะ  ไม่ไดว้จิยัความคิดความรู้ตรงนั#น  กเ็ลยมุ่งไปสู่
สมมติในความคิดความรู้นั#นตลอด  เป็นสัตว ์เป็นบุคคล เป็นตวั เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา  



ซึ�งมนัไม่มีอยูจ่ริง  กเ็ลยเป็นสักกายทิฏฐิครอบงาํเหล่าสัตวไ์วต้ลอดนั�นเอง  เหตุนั#นผู ้
ปฏิบติัธรรมจะตอ้งมีสติที�ปัจจุบนั  จะตอ้งหดัธรรมสันโดษไวใ้นใจใหม้าก  ไม่นั#นเราจะ
หลงไปตามวตัถุธรรมภายนอก  ยิ�งสมยันี# เร็วมาก  ความเร็วแห่งวตัถุธรรมเหล่านั#นกม็า
จากความคิดนั�นเอง  เขากคิ็ดสร้างวตัถุทั#งหลายขึ#นมาใหร้วดเร็วนั�นเอง  แลว้วตัถุธรรม
เหล่านั#น  ผูด้อ้ยปัญญาไม่รู้จกัใชก้เ็ลยเป็นโทษ  เป็นโทษเป็นเครื�องมือของตณัหาตลอด  
จึงไม่เห็นสัจจธรรม  จึงห่างไกลสัจจธรรมตลอด  ความทุกขก์ต็ามมา  ความพน้ทุกขก์็
ห่างไกลออกไป  เหตุนั#นผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งหยดุมาดูมารู้ในกายใจที�นี�  ไม่ควรส่งจิตออก
นอก  ใหใ้ชส้ติใหม้าก  ใหอ้ยูที่�ปัจจุบนั  เมื�อหยดุดูหยดุรู้ในกายใจตวัเอง  มาวจิยักายใจ
ตวัเอง  เห็นแจง้ในกายใจตวัเอง  จึงมีตนเป็นเครื�องเกาะ  มีตนเป็นที�พึ�ง  มีตนเป็นที�เกาะ  
เห็นแจง้ในกายใจตวัเอง  ในกายเวทนาจิตธรรม  จึงมีธรรมเป็นที�พึ�ง  มีธรรมเป็นที�เกาะ  
เลยไดธ้รรมนั#นเป็นที�พึ�ง  พึ�งธรรม  เกาะธรรม  คือสัจจธรรมคือพระสัทธรรมนั�นเอง  จึง
พน้จากกองทุกขท์ั#งปวง  วนันี#กข็อแนะนาํแบบยอ่ๆเพียงเท่านี#    ยะถา  วาริวะหาฯ. 

เหตุนั#นถา้เราไม่มีธรรมสันโดษไม่มีหลกั  ไม่เอากายเป็นที�พึ�งกายเป็นที�เกาะ  
ยอ่มไม่สามารถจะรู้ตวัตณัหา  ไม่สามารถจะเท่าทนัตวัตณัหา  ไม่สามารถจะรู้ตวัทิฏฐิ  
ไม่สามารถจะเท่าทนัตวัทิฏฐิ  เราตอ้งปักหลกั  เมื�อปักหลกัสิ�งใดไปสิ�งใดมายอ่มเห็น  
เมื�อไม่ปักหลกัสิ�งใดมาสิ�งใดไปกไ็ม่เห็น  เพราะความคุน้เคยเพราะนิสัยเก่าๆนั�นเอง  พา
ใหห้ลง  พาใหต้าย  พาใหเ้กิด  ไม่นั#นสัตวโ์ลกจะตายเกิดเป็นอเนกชาติไดอ้ยา่งไร  เป็น
สังสารวฏัไดอ้ยา่งไร  กเ็พราะความเคยชินนั�นเอง  ความรู้ความเห็นนั�นเองพาไปเกิด  ไป
สร้างกรรมอยูต่ลอด  จึงตอ้งหยดุ  ตอ้งวจิยั  ตอ้งพิจารณาตวัเองใหม้าก  ตอ้งเอาธรรม
สันโดษเป็นหลกั  เป็นฐานตั#งแห่งจิตนั�นเอง  นั#นใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  รูปธรรมปัจจุบนันี#
รวดเร็ว  เป็นปัญหา  เมื�อคิดอะไรกพ็ุ่งออก  เมื�อพุ่งออกกไ็ม่เห็นความคิด  เห็นแต่สมมติ
ในความคิด  รู้แต่สมมติแต่ไม่เห็นวา่อยูใ่นสมมติ  มนัไม่มีอยูจ่ริง  นั#นใหเ้ขา้ใจไว ้ เมื�อทาํ
ออกไปแลว้ผลกย็อ่มกระทบกระเทือนตลอด  เวลาคนเราคิดอะไรขึ#นมาครั# งหนึ�งนี�  นอ้ย
คนจะเท่าทนัความคิด  นอ้ยคนจะเห็นความคิด  นอ้ยคนจะเหนือความคิด  พอคิดไปใน
เรื�องดีใจกจ็ะดีใจไป  พอคิดไปในเรื�องเสียใจกเ็สียใจไป  เหตุนั#นท่านจึงใหเ้จริญ
กรรมฐาน  ใหเ้จริญกรรมฐาน  ใหเ้อาองคภ์าวนาอยา่งเช่นลมหายใจหรือพุทโธ  เป็นที�
เกาะแห่งจิตแห่งสตินั�นเอง  เพื�ออะไร  เพราะเหมือนถั�วจะสุกงามนัไหมก่้อน  เรายงัไม่
สามารถจะเท่าทนัความคิด  เมื�อเราตามความคิดไป  ยอ่มเสียโง่มนัก่อน  คืองามนัไหม้



ก่อน  จึงตอ้งเอากรรมฐานเป็นเครื�องเกาะ  เกาะใหส้ติมนัเกาะนั�นเอง  จนสตินั#นมีกาํลงั  
สมาธิมีกาํลงั  แลว้กค่็อยหดัพิจารณากาย  หดัมาพจิารณาในสิ�งที�เป็นประโยชน ์ คือเรื�อง
ที�คิดนั�นเองเอาง่ายๆ  มาคิดในเรื�องลมหายใจ  มาคิดในเรื�องกาย  มาคิดในเรื�องอสุภะ  มา
คิดในเรื�องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  จิตกจ็ะไปนอ้มไปสู่สิ�งที�เป็นประโยชน ์  อาศยั
ประโยชนน์ั#นไปก่อน  เพราะจิตยงัไม่ไดเ้หนือ  สติปัญญายงัไม่ไดเ้หนือ  กอ็าศยัตรงนี#
เป็นเครื�องเกาะ  ใหเ้ขา้ใจความจริงของกาย  ของอสุภกรรมฐานอยา่งเป็นตวัอยา่ง  หรือ
กายคตานี�  เมื�อเขา้ใจความจริงตรงนั#น  ปัญญาตวันั#นล่ะเกิดขึ#น  สติกเ็กิดขึ#นในนั#นสมาธิ
กเ็กิดขึ#น  มีพลงั  เมื�อมีพลงั  เมื�อมีกาํลงัจึงค่อยเขา้ไปทนัความคิดนั�นเอง  ความคิดตวันั#น
เลยรู้วา่มนัเป็นตวัตณัหา  มนัมีเราเขา้ไปอยูต่ลอด  ฐานะมนัไม่ใช่เรา  นี# ต่างหาก  ท่านจึง
ใหเ้อาเจริญกรรมฐานในเบื#องตน้  กเ็พราะเหตุตรงนี#   ไม่นั#นเราไปแลว้จะเสียโง่มนัก่อน  
กวา่ถั�วจะสุกงามนัไหมก่้อน  บางคนเลยนึกวา่ฉนัรู้หมดฉนัถูก  ไอที้�ฉนัถูกฉนัรู้นั#น  หลง
ความคิดโดยไม่รู้ตวั  หลงสมมติโดยไม่รู้ตวั  ถา้ไม่หลงสมมติยอ่มเห็นแลว้วา่ไม่มีเราใน
ความคิด  เมื�อไม่มีเราในความคิดจะไปเพื�ออะไร  เพื�อเราเพื�อความรู้สึกดีๆเหรอ  ถา้เพื�อ
ความรู้สึกดีๆนั#นคือตวัหลงไม่ใช่เหรอ  ไม่เห็นความวา่งในความรู้นั#นน่ะ  สิ�งที�ขึ#นมา
ทั#งหมดเป็นสิ�งสมมติหมด  นั�นล่ะตวัหลงไม่เห็นน่ะ  พอเขาพดูขึ#นมาเขาแนะนาํขึ#นมา  ก็
เลยขดัเคืองไง  ไม่ไดด้ั�งที�เราปรารถนากข็ดัเคือง  พอถูกกบัความเห็นความที�เรา
ปรารถนากดี็ใจ  หารู้ไม่วา่มนัวา่งหมด  ไม่มีเราไม่มีเขาอยูใ่นนั#น  จึงไม่เห็นน่ะ  จึงตอ้ง
อาศยัมาพิจารณกายใหม้าก  เป็นพยาน  เป็นการฝึกทั#งสติทั#งสมาธิทั#งปัญญา  เพราะการ
พิจารณากายพิจารณาธาตุ  เป็นสายธรรมที�จะลงสู่อนตัตานั�นเอง  เป็นการฝึกซอ้มอนตัตา
นั�นเอง  นั#นเองจึงจะเขา้ไปเห็นอนตัตาของความคิดนั�นเอง  เมื�อไม่เชื�อความคิดแลว้  ทีนี#
จะปักหลกัแลว้เขา้ไปสู่ตวัอวชิชา  คือตวัจิตแลว้นะ  ตวัที�มนัคิดนึกออกไปทั#งหมด  มนั
ออกไปเพราะอะไรเป็นเหตุล่ะ  นี�มนัจะยอ้นรอยเขา้ไป  กต็วัรู้นั�นล่ะตวัจิตที�มนัรู้มนั
สาํคญัวา่เป็นตวัเรานั�น  ตณัหากเ็พื�อตวัรู้นั�นเอง  เหตุนั#นรู้นั#นไม่ใช่เพื�อยนิดียนิร้าย  รู้นั#น
แค่เพื�อรู้เหตุปัจจยั  กจ็ะปฏิบติัไดเ้หมาะสม  รู้นั#นเลยหมดความหมายหมด  เป็นแค่ธาตุรู้
อนัหนึ�งที�สติปัญญาอาศยัใชเ้ฉยๆนั�นเอง  เหตุนั#นนี�ครูบาอาจารยท่์านจึงใหเ้จริญ
กรรมฐานเพราะเหตุนี#นั�นเอง  นี�เอา้ไป  กลบั. 

มนัหลงความคิดทั#งนั#นน่ะ  พดูกนัทั#งวนัทั#งคืนน่ะ  เอา้ คุยโมโ้ออ้วดกนัคุยอะไรก็
หลงความคิดมนัมีเรามีเขาอยูใ่นนั#นทั#งนั#นล่ะ  เราดีเราเก่งมนัหลงอยูใ่นนั#นน่ะ  หลง



สมมติแลว้นี�เอาง่ายๆ  ไม่เห็นความคิดวา่มนัแค่สังขารขนัธ์สักแต่วา่  สังขารตวัหนึ�งเกิด
แลว้กด็บัไป  ไม่เห็นหรอก  เพราะอะไร  เพราะสติปัญญามนัไม่แหลมคมไม่ทนัปัจจุบนั  
มนัไม่ดู  ไม่ดูกไ็ม่เห็น  เพราะมนัมุ่งแต่อยูใ่นสมมตินั#นน่ะ  ในความคิดนั#นน่ะ  โยมเต่ามี
ใครบอกไหมอยา่งนี#   (ไม่มีค่ะ)  มนัไม่มี  หลงความคิดทั#งนั#น  หลงสมมติในความคิด
นั�นเองน่ะ  ความคิดกแ็ค่สังขารขนัธ์  เขาจึงวา่คิดสักแต่วา่คิดไง  เมื�อเห็นสกัแต่วา่  นั#น
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรานั�นเอง  เห็นไหมล่ะ  นี�เสียโง่มนั  เขา้ใจยงั
สุภาภร  หือ เสียโง่มนัน่ะ  แลว้คิดหรือวา่ไปช่วยเขา  ทาํร้ายเขา  เพราะอะไร  พอไปพดู
ปัLบมนัจะคิดถึงเรื�องที�มนัเสียใจ  มนัลืมไปแลว้มนักไ็ม่เกิด  พอมนัไปคิดถึงเรื�องเสียใจ
ปัLบ  จิตมนัจะเศร้าหมองทนัที  แลว้คิดวา่มนัปล่อยวางไดเ้หรอ  ทาํไมเขาจึงตอ้งเจริญ
กรรมฐาน  กเ็พื�อมนัมาเกาะตรงนี# ก่อน  ไม่ไปคิดถึงอารมณ์ตวันี# ต่างหาก  จนสติสมาธิ
ตรงนี#มนัแน่นแลว้  แน่นแลว้กม็าพิจารณากาย  พอพิจารณากายมนัละเอียดขึ#น  มนัไม่ใช่
ของเราปัLบ  พอมนัคิดตรงนี#มนัจะเห็นวา่  นี�กไ็ม่ใช่ของเรา  มนัจึงมีพลงัไปตา้นตวันี#   
(เสียงตบตกั)  อนันี#มนัไปอยูต่รงนี# ปัLบมนักโ็ง่ทนัทีเลย  เพราะตอนนี#มนัไม่มีกาํลงั  คิด
หรือวา่ไปช่วยเขา  นี# คือหลง  หลงตวักขูองก ู วา่กไูดท้าํสิ�งที�ดีๆใหเ้ขา  เพราะพระชีนี#มนั
กย็งัไม่แขง็  แลว้มนัยงัไม่รู้ตวัสมมติหรอกนะ  ถา้รู้จกักจ็ะไม่พดูมาก  ที�พูดมากโออ้วด
ทั#งหมดนั�นล่ะคือหลงกใูนความคิด  เพราะอะไร  ยงัติดอยูช่อบคุยโออ้วดกนั  อนันูน้อนั
นี#   อนันั#นอนันี#   นั�นน่ะไม่เห็นสมมติในความคิด  จึงไม่เห็นความคิดนั#นเป็นอนิจจงั 
อนตัตา แลว้กสุ็ญญตา  เลยห่างไกล  ไม่มีทางเห็น  ภาวนาจนตายกไ็ม่เห็น  เพราะไม่ได้
ภาวนา  ไดแ้ค่ทาน  ทานบารมีเฉยๆ  เพราะอะไร  เพราะเบื#องตน้เหมือนขึ#นบนัได  
บนัไดแรกยงัไม่ยอมขึ#นกนั  แลว้จะไปถึงบนัไดสุดทา้ยไดไ้หม  ไม่มีทางเลย  บนัไดแรก
ตรงนี#ตอ้งขึ#นก่อน  ตอ้งสาํรวมใหเ้ตือนสติใหม้าก  เตือนสติตวัเองใหม้าก  ตอ้งหยดุตรง
นี# ก่อน  เมื�อหยดุตวันี# ปัLบ  มนัจะวเิวก  มนัไม่มีเรื�องก่อกวนแลว้กฝึ็กสติสมาธิในการเตือน
ตวัเอง  สติสมาธิมนัจะค่อยแขง็ตวัขึ#น  เมื�อสติมนัสมาธิมนัแขง็ขึ#นแลว้ต่อไปมนัจึงค่อย
มาเห็น  มนัเห็นแลว้มนัจึงรู้วา่ อ๋อ มนัไม่มีเราไม่มีเขาในความคิด  เราไปบา้อะไรกบัมนั  
แค่ลมปากหลวงตาวา่  หลงลมปากแค่หลงความคิดนึก  มนัเห็นความวา่งอยูใ่นนั#นนั�นเอง  
วา่งจากเราวา่งจากเขา  จึงไม่มีทางเห็นมนั  ไม่มีเห็นหรอก  เพราะมนัไม่ยอมหยดุน่ะ  ฉนั
จึงบอก  มนัเลยแสดงตวัออกทางโออ้วด  ใช่ไหม  บางทีกท็างยกตนเสมอท่าน  บางทีก็
ข่มท่าน  เพราะอะไร  เพราะมนัมีเขามีเราในความคิดตลอด  เมื�อมีเขามีเรามนักเ็ลย



เทียบเคียงกนัตลอด  ข่มท่าน  เสมอท่าน  ตีตนเสมอท่านบา้ง  โออ้วดบา้ง  อะไรทุกอยา่ง
มนัเลยตามมาหมด  พวกนั#นปลายแถว  เหตุมนัอยูห่ลงสมมติเราเขาในความคิดนั�นเอง  
ไม่เห็นน่ะวา่มนัไม่มี  มนัวา่งเปล่า  พดูใหฟั้งชดัๆซะ  เมื�อไม่ยอมหยดุ  อีกร้อยชาติกไ็ม่
เห็น  นั#นคือมรรคปฏิปทานั�นเอง  การหยดุนั�นเองคือการฝึกสติเตือนสติตวัเอง  แลว้ก็
ใคร่ครวญสังเกตมนัใหม้าก  สังเกตในใจเรา  พดูใหฟั้งชดัๆซะ  ไม่หยดุ  ไม่หยดุเราไม่มี
ทางทนัมนั  กวา่ถั�วจะสุกงามนัไหมก่้อนแลว้  คิดวา่เราเก่งเหรอ  เรารู้เหรอ  เราเหนือมนั
เหรอ  จึงไปเล่นกบัมนัน่ะ  เหมือนเล่นกบัไฟคิดวา่เราเหนือไฟ  มนัลวกตวัเองโดยไม่
รู้ตวั  นั#นเขาจึงใหเ้จริญกรรมฐานใหม้ากเพราะอะไร  ใหม้นัมีอารมณ์กรรมฐาน  ฝึกสติ
อยูใ่นนั#นฝึกสมาธิอยูใ่นนั#น  แลว้กว็จิยักายใหม้าก  เพราะอะไร  กฝึ็กตวัไตรลกัษณ์อยูใ่น
นั#นนั�นเอง  จนมนัทนัปัจจุบนัมนัจะเห็นไตรลกัษณ์  นั#นมนัจึงค่อยแทงทะลุตวัความคิด
นั�นเอง  ไม่นั#นไม่มีทาง  มนัเห็นเป็นของกตูวักอูยูต่ลอดแลว้จะไปเอาอะไรมนัน่ะ  นี# เขา
จึงวา่ดูจิตบางครั# ง  มนัหลงอยูใ่นนั#น  มนัไม่ไดเ้ห็นจิตหลอก  มนัไม่ไดเ้ห็นหรอก  มนั
หลงอยูใ่นความคิดนั#นโดยไม่รู้ตวั  มนักไ็ดป้ระโยชนบ์า้งเวลามนัไดส้ติสมาธิในนั#น   จึง
ใหเ้อาอารมณ์กรรมฐานใหฝึ้กก่อน  เพื�อฝึกสติฝึกสมาธิในอารมณ์กรรมฐาน  เพราะ
อารมณ์ตรงนั#นมนัไม่เสียหาย  เหมือนคนนี�ชอบทาํงาน  กใ็หม้นัก่อสร้างทาํบา้นทาํอะไร
ซะ  ถา้ไม่ใหม้นัทาํเดีNยวมนัไปตีหวัคน  มนัอยูนิ่�งๆไม่เป็น  ถา้ปล่อยมนัไปมนักไ็ปตีหวั
คน  มนักเ็ลยเป็นโทษ  ใหม้นัมาก่อสร้างทาํนั�นทาํนี�ซะแลว้ไดเ้ป็นประโยชน์น่ะ  ไอค้นนี#
อยูนิ่�งไม่เป็น  เหมือนกนัจิตมนัเป็นลิงมนัอยูไ่ม่ได ้ กไ็ปจบัพุทโธซะ  ใหม้นัไปพิจารณา
กายซะ  เขาจึงบอก พวกศรัทธาจริตกใ็หม้าพิจารณาพุทธานุสตินี#แทน  มนัเชื�อง่ายๆกใ็ห้
มนัเชื�อในสิ�งที�ถูกซะ  ดีกวา่ไปเชื�อในสิ�งที�ผดิ  นี�คืออุบายเขาต่างหาก  อนันี#กเ็หมือนกนั  
เพราะนั#นเขาจึงใหเ้จริญกรรมฐานนั�นเอง  นี# เราไม่เอา  ไม่เอากไ็ม่เห็น  ไม่เห็นกไ็ม่มีทาง
เห็น  ไม่มีทางเห็นเพราะไม่ใส่ใจ  เมื�อไม่ใส่ใจกไ็ม่เห็น  ไม่เห็นกเ็ลยหลงอยูใ่นนั#น  นึก
วา่ตวัเองรู้หรือตวัเองฉลาด  คนอื�นเขาเห็นจิตเราหมดแลว้  วา่หลงเบอ้เร่อเลย  แต่เราไม่
เห็นตวัเอง  แลว้จะฉลาดตรงไหน  หือ  มนัหลอก  มนัหลอกเจา้ของเจา้ของยงัไม่รู้  แค่
มนัคิดปัLบมนัมีเราในนั#นมนัหลอกแลว้นะ  ไม่ตอ้งเอาหลอกมากหรอก  ฉนัจึงบอก
พระลบเดินไปตรงนั#นมนัผดิแลว้  ไม่เห็น  ไม่เห็นพดูออกมาปัLบมนัหลอกหมดแลว้  เอา
เหตุผลอยา่งนั#นอยา่งนี#ออกมาเดินอยา่งนั#นอยา่งนี#   เพราะอยา่งนั#นอยา่งนี# นี�นะผดิหมด
เลย  มนัหลงเป็นทิฏฐิแลว้ยงัไม่เห็นน่ะ  แค่มนัมีเราในความคิดนั#นมนัหลงแลว้  หลง



สมมติแลว้ยงัไม่เห็น  ไม่เห็นความวา่ง  ไอป้ลายแถววา่เพราะนั#นเพราะนี# ล่ะตวัแกต้วั
หมด  อนันั#นปลายแลว้นะ  เหมือนตวัโออ้วด  มนัหลงมีเรามีความรู้ตรงนั#นแลว้  เมื�อ
หลงมีเรามนัเลยโออ้วดไง  ไอโ้ออ้วดตรงนี#บญัญติัออกมายงัเป็นปลายแถวเลยนะ  ตน้
แถวมนัคือตวัหลงตวัอวชิชา  มนัไม่เห็นแจง้ตรงนั#น  หลงสมมติตวันั#น  นี�มนัละเอียด
ขนาดนั#น  ฉนัจึงบอกหลงทิฏฐิยงัไม่เชื�อเลยนะ  ไอที้�หลงไม่เชื�อ  ไม่เชื�อฉนัมาฟังตรงนี#
เลยมาตา้นฉนั  อนันั#นมนัเรื�องหยาบแลว้  นี�มนัละเอียดอ่อน  เพราะนั#นมนัไม่ใส่ใจมนั
เลยไม่สนใจ  ไม่รู้จะพดูอยา่งไร  ปล่อยไปกแ็ลว้แต่กรรมใครกรรมมนั  กรรมใครกรรม
มนั  โลกนี#กม็าดูแลว้กล็าโลกใครไม่ดีกช่็าง  ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร  ตวัใครตวัมนั  อนั
นั#นล่ะหลงทิฏฐิ  มีเรามีเขาอยูใ่นนั#นแลว้กไ็ม่เห็น  ละเอียดขนาดนั#นนะ  แลว้เมื�อไหร่จะ
เห็นน่ะถา้ไม่หยดุตรงนี#   พอหยดุแลว้มนัจะเห็น  ทีนี# เริ�มสาํรวมแลว้ระมดัระวงั  นี#ฉนัจึง
บอกสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ทาํใหเ้กิดหิริโอตตปัปะ  หิริคือความละอายแก่ใจ  
โอตตปัปะคือการเกรงกลวัต่อบาปกรรมที�จะกระทาํลงไป  เมื�อหิริโอตตปัปะเกิดสมบูรณ์
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดอินทรียสังวร  พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ คือสาํรวมระวงัเอาสติอยูที่�ตาหูจมูก
ลิ#นกายใจ อายตนะ๖  จะเขา้สู่ปัจจุบนัที�พดูใหฟั้งเมื�อกี# นี#   เมื�ออินทรียสังวรเกิดแลว้กเ็ป็น
เหตุใหเ้กิดศีล  คือความปกติ  เป็นอริยกนัตศีล  ไม่ใช่ศีล๕   ศีล๘แลว้  ไม่ใช่ศีล๒๒๗  
ศีลตวันี# เป็นปกติ  เป็นอริยกนัตศีล  คนอ่านไม่ออกหรอก  เมื�อศีลสมบูรณ์เป็นเหตุใหเ้กิด
สัมมาสมาธิ  เมื�อสมาธิเกิดเป็นเหตุใหเ้ห็นความจริงของสภาวธรรมตรงนั#น  เขาเรียกวา่ 
ยถาภูตญาณทสัสนะ  ทั#งรู้ทั#งเห็นตามความเป็นจริง  เมื�อเห็นตามความเป็นจริงของ
สภาวธรรมนั#นจึงเกิดนิพพิทา  วริาคะ  แลว้กว็มุิตติ  ตามกนัเป็นแถว  นี�พุทธพจน์
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  เพราะนั#นเริ�มตน้ที�สติสัมปชญัญะ  ทีนี#สติสัมปชญัญะท่านจึงใหม้า
ทาํในสิ�งที�ถูกก่อน  ตวันี# ต่างหาก  เขาจึงไม่ใหไ้ปคิดเรื�องนี# เรื�องนั#น เพราะอะไร  เพราะ
สติเรายงัไม่เท่าทนัมนัเสียก่อนได ้ กวา่ถั�วจะสุกงามนัไหมก่้อน  นี�ฉนัจึงบอก  เหตุนั#นไม่
ไปยุง่ขา้งนอกตวัเองหรอก  ระมดัระวงัตวัเองใหม้าก  เดีNยวนี#ประมาท  คิดถึงใครกโ็ทรฯ  
คิดถึงใครกโ็ทรฯ  เสร็จ  ประมาทแลว้  นั�นล่ะเอา้ไป  พดูมากกม็ากเรื�อง  ไม่พดูไม่มีเรื�อง. 


