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 วนันี" เป็นวนัที$ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ วนัคืนล่วงไปๆเธอทาํ
อะไรอยู ่  อนันี" เป็นพุทธพจนที์$เตือนสติเหล่าพุทธบริษทั  วนัคืนล่วงไปๆเธอทาํอะไรอยู ่ 
วนัคืนล่วงไปมนัผา่นไปไหลไปตลอดเวลา  มนัแสดงถึงหลกัอนิจจงั  หลกัอนตัตา  
เป็นไปตามเหตุปัจจยัของเขา  วนัคืนล่วงไปมนักเ็อาชีวติมนุษยล่์วงไปๆ  แก่เขา้ไปทุกวนั  
ภาษาอีสานคาํวา่แก่กคื็อขนไป  ขนเอาชีวติของเราไปใหเ้หลือนอ้ยลงเรื$อยๆ  อนันี" เป็น
วนัคืนล่วงไปๆ  เขาบอกสัจจธรรมคือความจริง  แลว้เธอทาํอะไรอยู ่  นี$ท่านเตือนสติ
เหล่าพุทธบริษทัสาวกทั"งหลาย  เมื$อชีวติเธอล่วงไปๆ  เหลือนอ้ยลงเรื$อยๆ  ขณะที$มีชีวติ
อยูน่ั"น  เธอไดท้าํสิ$งที$เป็นประโยชนต์นประโยชน์ท่านเกิดขึ"นหรือไม่  หรือปล่อยใหว้นั
คืนมนัล่วงไป  ปล่อยใหชี้วติมนัสั"นลงเรื$อยๆโดยเปล่าประโยชน ์ นี$ท่านแนะนาํเตือนสติ
เหล่าพุทธบริษทัทั"งหลาย  เตือนสติสาวกเพื$อไม่ใหป้ระมาท  ถา้เราปล่อยชีวิตเราไปโดย
ไม่ไดพ้ิจารณากายเวทนาจิตธรรม  ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั  ชีวตินั"นที$เกิดขึ"นมากเ็หมือน
ไร้ค่า  ไม่มีประโยชนน์ั$นเอง  นี$คือพุทธพจนที์$พระพุทธเจา้เตือนสติ  ใหเ้ราใส่ใจในตวั
เราเอง  ใส่ใจการประพฤติปฏิบติั  ยงัมีอีกบทหนึ$งที$พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  บูชานั"นมี ๒  
อามิสบูชากบัปฏิปัตติบูชา  ก่อนที$พระผูมี้พระภาคเจา้จะเขา้สู่ปรินิพพาน  เทวดาไดบู้ชา
ท่านดว้ยดอกไมข้องหอมมากมาย  ท่านจึงตรัสต่อพระอานนทว์า่  อานนทก์ารบูชาของ
เราตถาคตนั"น  ไม่มีอะไรจะเกินกวา่ตอนนี"แลว้  แต่อามิสบูชาเหล่านี"ยงัสู้ปฏิปัตติบูชาเรา
ตถาคตมิได ้ เพราะปฏิปัตติบูชานั"นเป็นการสืบทอดพระศาสนาในใจเรานั$นเอง  เป็นการ
ยงัประโยชนใ์หเ้กิดขึ"นในใจเรานั$นเอง  เป็นการยงัประโยชนใ์หเ้กิดต่อโลก  เป็นการยงั
อนุสาสนียะคาํสอนของพระพุทธเจา้ใหเ้กิดขึ"นในใจของเรา  จึงเป็นพุทธบุตร  เป็นลูก
ตถาคตนั$นเอง  คาํวา่ลูกกคื็อผูที้$จะสืบต่อสมบติัของพ่อนั$นเอง  เหมือนทางโลกเมื$อพ่อ
แม่ตายแลว้  ทรัพยส์มบติักต็อ้งยกใหลู้ก  ฉนัใดฉนันั"น  การประพฤติปฏิบติันั"นเป็นการ
สืบต่อพระธรรมนั$นเอง  สืบต่อทั"งแง่ของพยญัชนะคือสมมติที$บญัญติัอรรถธรรมออกมา  
สืบต่อทั"งการประพฤติปฏิบติัใหเ้ห็นพระสัทธรรมเห็นความจริงในกายใจเรา  นี$คือพุทธ
ประสงคข์องพระพุทธเจา้  ที$ท่านไดเ้ตือนเหล่าสาวกอยา่ประมาท  ในช่วงในพรรษา



พระภิกษุสามเณรแม่ชี  ท่านใหอ้ยูจ่าํพรรษา ๓ เดือนไตรมาส  ไม่ใหอ้อกไปไหน  แมแ้ต่
เดินออกนอกวดักต็อ้งเขา้ก่อนรุ่งอรุณ  ถา้รุ่งอรุณขึ"นยงัไม่เขา้กข็าดพรรษา  พระองค์
กาํหนดไวเ้ป็นพุทธบญัญติั  แลว้กต็อ้งใหศึ้กษาทั"งพุทธวจนะ  ทั"งคาํสอนของ
พระพุทธเจา้  แลว้กใ็หป้ระพฤติปฏิบติัขอ้วตัรทั"งหลายใหส้มบูรณ์  นี" คือการศึกษา  นี" คือ
สิ$งที$พระพุทธเจา้ท่านไดบ้ญัญติัเป็นทางเดินของพวกเราทั"งหลายนี$เอง  ถา้ทางเดินไม่มี  
การจะไปถึงจุดหมายกไ็ม่มี  เหมือนเราจะก่อสร้างในวดันี"   เรากต็อ้งทาํทางเขา้มาก่อน  
พสัดุสิ$งของกเ็ขา้มาไดง่้าย  การก่อสร้างกเ็ป็นไปดว้ยรวดเร็ว  ทีนี"พระพุทธเจา้กต็รัสไว้
อีกวา่  ธรรมใดเป็นไปเพื$อละโลภโกรธหลง  เป็นการไม่สะสมกิเลส  ธรรมนั"นเป็นธรรม
ของเราตถาคต  ธรรมใดเป็นไปเพื$อไม่มกัมาก  เป็นไปเพื$อสันโดษ  ธรรมนั"นเป็นธรรม
ของเราตถาคต  ธรรมใดเป็นไปเพื$อมกัมาก  เป็นไปเพื$อไม่สันโดษ  เป็นไปเพื$อโลภโกรธ
หลง  ธรรมนั"นไม่ใช่ธรรมของเราตถาคต  เหตุนั"นนกับวชจะตอ้งมีความสันโดษ  
สันโดษคือการที$เราไม่ดิ"นรนแสวงหาเกินความจาํเป็น  ท่านจึงบญัญติันิสัย ๔ ไวส้าํหรับ
สมณะ  เวลาบวชอุปัชฌายก์ใ็หอ้นุศาสน ์๘ อยา่ง  มีนิสัย ๔ กบัอกรณียกิจ ๔ อยา่งเป็น ๘  
นิสัย ๔ ขอ้ประพฤติปฏิบติัเป็นที$พึ$งที$อาศยั  ส่วนอกรณียกิจนั"นเป็นสิ$งที$หา้มทาํ  เมื$อ
บวชเสร็จแลว้อุปัชฌายก์ใ็หอ้นุศาสน ์ ๘ อยา่ง  ไม่วา่จะบวชทางธรรมยตุหรือมหานิกาย  
พระวนิยัไดก้าํหนดไวห้มด  นิสัย ๔ กคื็อปัจจยั ๔ นั$นเอง  ใหบิ้ณฑบาตเลี"ยงชีพ  นี" เป็น
นิสัยของสมณะ  ถา้ไม่จาํเป็น  ไม่ป่วยไปไม่ไดห้รือไม่มีกิจจาํเป็นจริง  เรากต็อ้งออก
บิณฑบาต  อนันี"ขอ้ที$ ๑  ขอ้ที$ ๒ อยูโ่คนไมก้คื็อที$อยูอ่าศยันั$นเอง  กใ็หม้นัสันโดษให้
พอดี  ท่านจึงพดูถึงโคนไม ้  ไม่ใช่อยูค่ฤหาสนห์รูหรา  ใหพ้อดีพอแก่สมณะนิสัย  แลว้
ท่านกก็าํหนดอีกไวว้า่  เวลาเขา้พรรษาตอ้งมีที$มุ่งที$บงั  จะไปอยูใ่ตโ้คนไมก้ไ็ม่ได ้ แต่ใน
นิสัย ๔ ท่านบอกใหอ้ยูโ่คนไมก้คื็อที$อยูอ่าศยันั$นเอง  ใหมี้ที$อยูอ่าศยัใหพ้อเหมาะแก่
สมณะ  แลว้กนุ่็งแต่ผา้บงัสุกลุ  ผา้บงัสุกลุนั"นกคื็อผา้ที$ไปชกัมา  ผา้ที$เศษผา้เขาทิ"งเขาห่อ
ศพบา้ง  ชกัมาลา้งมาตดัมาเยบ็  ท่านกใ็หผ้า้นั"นเป็นผนืเลก็ๆต่อกนั  เขาจึงเรียกวา่
เป็นขณัฑ ์  เพราะถา้ผา้เป็นผนืใหญ่ๆสวยงาม  มนักเ็ป็นปัญหาต่อการถูกลกัขโมย  ท่าน
จึงทาํผา้ปุผา้ปะผา้ผนืเลก็ต่อกนั  คนเห็นกไ็ม่อยากได ้ แต่เดีBยวนี"ผา้ปะแบบนั"นกน็อ้ย  มา
จากทางร้านกเ็ป็นผา้ที$ค่อนขา้งดี  อีกอยา่งหนึ$งยารักษาโรค  คิลานเภสัช  เวลาเจบ็ป่วยก็
อาศยัยารักษาโรคเพื$อบรรเทาเวทนาที$เกิด  รักษาหายกห็าย  รักษาไม่หายกต็าย  จะตายก็
ปล่อยมนัทิ"งไปซะ  ใหมี้สติสัมปชญัญะรักษาจิตเจา้ของ  ใหมี้สติรู้เท่าทนั  ไม่มีอุปาทาน



ในกายนั"น  ยอมเสียสละ  เหตุนั"นที$เราฝึกพิจารณากายฝึกทาํทุกอยา่งเพื$อหดัเสียสละ  
เวลามนัจะตายขึ"นมา  มนักจ็ะสามารถมีสติตั"งมั$นเสียสละได ้  อนันี" เป็นนิสัย ๔ ของ
สมณะ  ตอ้งหดัสันโดษ  ท่านใหก้ลบัไปสู่ความเป็นพื"นฐานมากที$สุด  ถา้พดูแบบ
ภาษาองักฤษกp็rimitiveมาก  ไม่ไดมี้อะไรสลบัซบัซอ้นในการดาํรงชีพ  เพราะอะไร  
เพราะชีวติยงัอยู ่  กต็อ้งมีกินถ่ายหลบัตื$น  มีการดาํรงชีพอยูต่ลอดเวลา  การที$เราดาํรงชีพ
อยูด่ว้ยความสมถะดว้ยความสันโดษ  มนัเป็นขอ้หนึ$งที$จะเป็นคู่ปรับใหเ้ราเห็นถึงตวัปรุง
แต่ง  ธรรมชาติของตวัปรุงแต่งตวัสังขารนั"น  จะปรุงแต่งออกมาวจิิตรพิสดาร  เมื$อปรุง
แต่งออกมาวจิิตรพิสดาร  กเ็ลยหลงความปรุงแต่งที$วจิิตรพิสดารนั"น  เลยไม่เห็นตวัปรุง
แต่ง  หลงไปอยูใ่นสิ$งที$ถูกปรุงแต่งที$วจิิตรพิสดาร  อยา่งที$อยูก่ต็อ้งเป็นคฤหาสน ์  มี
เครื$องอาํนวยความสะดวกทุกๆอยา่ง  อะไรที$จะใหมี้สุขเวทนาเกิดกพ็ยายามแสวงหา  
เมื$อแสวงหากจึ็งไม่เห็น  วา่สุขเวทนากไ็ม่เที$ยง  ความไม่เที$ยงความคงอยูไ่ม่ไดน้ั$นล่ะ
เป็นตวัทุกขงั  สุขเวทนาตวันั"นล่ะเป็นตวัทุกข ์  ตวัทุกขเวทนากเ็ป็นตวัทุกขท์นอยูไ่ม่ได้
เช่นกนั  ตวัอุเบกขาเวทนากท็นอยูไ่ม่ไดก้เ็ป็นทุกขงันั$นเอง  นั"นเวทนา ๓ นั"นเกิดขึ"นแลว้
กด็บัไป  หมุนเวยีนเปลี$ยนไปแลว้แต่เหตุปัจจยั  แต่เมื$อจิตมุ่งจะเอาแต่สุขสบาย  ปรุงแต่ง
ทุกอยา่ง  กเ็ลยไปติดไปยดึในความเห็นที$มุ่งจะเอาแต่สบาย  กเ็ลยไม่เห็น  แมแ้ต่
ความเห็น  ความมุ่งอยูต่รงนั"นน่ะ  ความคิดตรงนั"น  มนัเกิดแลว้มนักด็บัไป  มนัไม่ใช่
ของเรา  ไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  นั$นน่ะเราตอ้งพินิจพิจารณา  เมื$อมนัปรุงแต่ง
มากเกินไป  เหตุนั"นนี$เมื$อเราไปปรุงแต่งมากๆ  มนักจ็ะไปสู่วตัถุธรรมที$ปรุงแต่ง  มนัไม่
เห็นตวัปรุงแต่งคือตวัคิดนึก  มนัเลยเกิดความสาํคญัมั$นหมายในสิ$งที$ปรุงแต่งทั"งหมดน่ะ
หนึ$ง  สาํคญัมั$นหมายในตวัที$ออกไปปรุงแต่งอีกหนึ$ง  คือตวัสังขารขนัธ ์  ตวัคิดนึกตวั
ตณัหานั$นเอง  เหตุนั"นท่านจึงใหส้ันโดษ  ใหก้ลบัไปสู่พื"นฐานมากที$สุด  เพราะชีวติ
พื"นฐานนั$นล่ะ  เป็นชีวติที$จาํเป็นตอ้งอยูอ่ยา่งนั"นจริงๆ  ไอสิ้$งที$ปรุงแต่งมากไป  สิ$งที$ไป
ดดัแปลงมากไป  สิ$งที$ไปทาํวจิิตรพิสดารมากไป  มนัเกินความจาํเป็น  มนัเกินความ
จาํเป็นของชีวติ  ของการดาํรงชีวติ  แลว้ผลมนักต็ามมาอีก  ผลมนักต็ามมาอีกคือภาระ
นั$นเอง  สิ$งใดที$ปรุงแต่งสร้างขึ"นมามากมายเท่าไหร่  กเ็ป็นภาระในการปรุงแต่ง  แลว้ก็
เป็นภาระในการรักษา  กเ็ลยไปเสียเวลาอยูก่บัภาระตรงนั"นตลอด  เมื$อเสียเวลาจะตอ้ง
รักษา  เสียเวลาจะตอ้งปรุงแต่งอยูอ่ยา่งนั"น  กเ็ลยไม่เห็นน่ะ  จิตมนัมุ่งอยูต่ลอดที$จะปรุง
แต่งที$จะทาํอยูจึ่งไม่เห็น  ไม่เห็นตวัที$มนัมุ่งออกไป  ตวัที$มนัทะยานอยากออกไปปรุง



แต่ง  ตวันั"นล่ะตวัตณัหามนัเกิด  แลว้กเ็ลยไม่เห็นวา่มนัมีสมมติอยูใ่นนั"น  มนัเลย
ห่างไกลจากธรรมมาก  เหตุนั"นพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านจึงตรัสไว ้  อามิสบูชาที$เหล่าเทพ
บูชาเราตถาคตนี"   ไม่มีบูชาไหนจะยิ$งใหญ่เท่าครั" งนี"แลว้  แต่อามิสบูชานั"นยงัสู้ปฏิปัตติ
บูชาไม่ได ้  อามิสบูชานั"นเป็นแค่ใหเ้กิดศรัทธาปสาทะในความเลื$อมใสเกิดขึ"น  เพื$อเขา้
นาํไปสู่การปฏิบติันั$นเอง  ปฏิปัตติบูชานั"นจึงจะเป็นแก่น  เป็นรากฐานของพระศาสนา
นั$นเอง  อามิสบูชาเป็นแค่เปลือก  ตน้ไมก้ต็อ้งมีทั"งเปลือก กระพี"  แก่น  แต่ถา้เปลือกมาก
ไปไมแ้ก่นนั"นไม่มีแก่น  ไมน้ั"นกไ็ม่มีประโยชน ์  นี$เราตอ้งรู้ตอ้งเขา้ใจ  เหตุนั"นท่านจึง
กลบัไปอยูพ่ื"นฐานที$สุด  ตามเหตุตามปัจจยัในสถานที$นั"น  บางคนกม็าบอกวา่  ทาํไม
อาจารยไ์ม่สร้างกฏิุใชไ้มมุ้งแฝกมุงอะไรจะไดส้มถะ  คาํวา่สมถะนั"นเราตอ้งมีคาํวา่
สันโดษ  เราไม่ไดดิ้"นรนแสวงหา  แลว้เราทาํไปตามเหตุตามปัจจยั  ลมพายมุนัแรงไมมุ้ง
จากมนักเ็อากระเจิงไป  แลว้กห็าไมไ้มก้แ็พงกวา่ปูน  แลว้กท็าํไมเ้นื"อดีกไ็ม่มี  ทาํไม่กี$ปีก็
ตอ้งรื"อตอ้งทาํใหม่  เลยงานนั"นเลยเป็นภาระ  เพื$อสนองความเห็นอนัเดียวว่าจะไดส้มถะ  
แต่ความสิ"นเปลืองความตอ้งกวนญาติโยมมนัเลยมาก  มนัเลยเป็นภาระ  เป็นเหตุให้
ต่อเนื$องแห่งความวุน่วายนั$นเอง  เราจึงทาํไปตามเหตุปัจจยั  ปูนมนัง่ายอะไรง่ายกท็าํให้
มนัมั$นคง  อยูไ่ดแ้ลว้กจ็บ  แลว้แต่เหตุแลว้แต่สถานที$  วดัมนัติดเมือง  จะไปทาํเหมือน
ในป่ามนักไ็ม่เขา้กบัสถานที$ตรงนั"น  เหมือนกลางเมืองหลวงอยา่งนี"   จะไปมุงแฝกอยูข่า้ง
ถนนกลางถนน  รถกช็นตาย  มนักไ็ม่เขา้  ทุกอยา่งพื"นที$หรือสถานที$นั"น  เหตุปัจจยัตรง
นั"นนั$นเอง  คือสิ$งที$เราตอ้งศึกษาทาํใหม้นัเหมาะสม  ไม่มากไปไม่นอ้ยไป  มนัจึงเป็น
มชัฌิมาปฏิปทา  ทางสายกลางนั"นตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยัที$ควรจะเป็น  ไม่ใช่เป็นไป
ตามเหตุปัจจยัของตวัตณัหา  หรือไม่ใช่เป็นไปตามเหตุปัจจยัของการหลงอยูใ่นทิฏฐิคือ
ความเห็น  เห็นวา่สิ$งนี" ดีกห็ลงอยูต่รงนั"น  เห็นวา่สิ$งนั"นไม่ดีกห็ลงอยูต่รงนั"น  ดีหรือไม่ดี  
ดีจริงมนัตอ้งตรงตามเหตุปัจจยัตรงตามสภาวธรรมตรงนั"น  เหตุนั"นหลวงปู่มั$นจึงบอก  ดี
ใดไม่มีโทษ  ดีนั"นเป็นดีแท ้ ถา้ดีใดยงัแฝงโทษอยู ่  ดีนั"นยงัไม่ดีแท ้ เหตุนั"นในโลกนี" เรา
ตอ้งใชส้ติปัญญา  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวส้ัปปุริสธรรม ๗ ประการ  ธรรมของ
สัตบุรุษนั"น  คือธรรมของนกัปราชญ ์ ๑.ตอ้งรู้จกัเหตุ  ๒.ตอ้งรู้จกัผล  ๓.ตอ้งรู้จกัตนเอง
เป็นอยา่งไร  ๔.ตอ้งรู้จกักาลเวลา  ๕.ตอ้งรู้จกัประมาณ  ๖.ตอ้งรู้จกัประชุมชน  คือ
สถานที$ตรงนั"นประชุมชนตรงนั"นเขาเป็นอยา่งไร  เราจะปรับตวัปรับปรุงใหม้นั
เหมาะสมอยา่งไร  ไม่ใช่เอาแต่ความเห็นเรา  ถา้เอาความเห็นเราเขา้ไปมนักข็ดัแยง้กนัขึ"น  



นั"นคือหลงความเห็นนั$นเอง  ใหรู้้จกับุคคลควรคบหรือมิควรคบ  ท่านจึงตรัสไว ้ อะเสวะ
นา จะ พาลานงั ปัณฑิตานญัจะ เสวะนา เอตมัมงัคะละมุตตะมงั  ใหค้บบณัฑิตไม่ใหค้บ
คนพาลนั$นเอง  แลว้กย็งัไม่พออีก  ปูชา จะ ปูชะนียานงั ใหบู้ชาบุคคลที$ควรบูชา  บุคคล
ไม่ควรบูชากไ็ม่บูชา  เป็นมงคลอนัสูงสุด  สิ$งเหล่านี"ตอ้งอาศยัสติปัญญาทั"งนั"น  จึงจะ
ประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟั้งจากสัตบุรุษ  อาศยัการไปขบคิด
พิจารณา  อาศยัสติปัญญานั$นเอง  อาศยัสมาธิในความตั"งมั$น  เหตุนั"นทุกอยา่งเราตอ้งทาํ
ไปสู่ความดบั  ไม่ใช่ทาํไปสู่ความเกิด  คาํวา่นิโรธะคือความดบั  เราตอ้งทาํไปสู่ความดบั  
ทาํทุกอยา่งใหไ้ปสู่ความดบั  งานการทุกอยา่งที$ทาํในวดั  ทาํไปสู่ความดบัหมด  ถา้ทาํไป
แลว้เพื$อความวุน่วาย  เพื$อภาระมากๆ  มนักเ็กิดภาระมาก  กเ็ป็นปัญหาตามกนัมาอีก  
เหตุนั"นเราทาํอะไรทุกอยา่ง  ทาํไปสู่ความดบั  ทาํไปเพื$อลดภาระ  ไม่ใช่ทาํไปเพื$อเพิ$ม
ภาระ  ทาํทุกอยา่งเพื$อลดภาระ  เหมือนสิ$งก่อสร้างเหมือนกนัที$พดูใหฟั้ง  ถา้ทาํแลว้กต็อ้ง
มานั$งรื"อนั$งแกไ้ขอยูเ่รื$อยๆ  ทาํอยูเ่รื$อยๆ  มนัเลยเป็นภาระ  ภาระทั"งตวัเราไม่พอ  ยงัเป็น
ภาระที$ตอ้งกวนญาติโยมอยูต่ลอด  มนักเ็ลยเป็นปัญหาตามมา  พระพุทธเจา้จึงบญัญติัไว ้ 
ภิกษุ มิใช่ญาติมิใช่ปวารณาหา้มขอ  ถา้ขอปรับอาบติัปาจิตตีย ์ หมายความวา่ถา้มิใช่ญาติ
กไ็ม่ใหข้อ  มิใช่ปวารณาเขาไม่ไดป้วารณาไวก้ไ็ม่ใหข้อเขา  แมแ้ต่ดา้ยเส้นหนึ$งกไ็ม่ให้
ขอ  ขอแลว้ปรับอาบติั  เพราะอะไร  เพราะจะได ้ ๑.ตดัโลภะเรา  ที$บางคนมีโลภะ  ขอ้ที$ 
๒.บางครั" งญาติโยมเขากไ็ม่ไดมี้จิตใจที$จะให ้  หรือเขามีจิตใจที$จะให ้  เขากไ็ม่มีกาํลงั
ทรัพย ์  หรือเขามีกาํลงัทรัพยเ์ขากไ็ม่มีเวลาในบางขณะ  เมื$อขอไปแลว้กเ็กิดปัญหา
กระทบกระเทือนขึ"น  กเ็ลยเกิดปัญหา  นี" เกิดขึ"นแลว้ไม่ใช่ไปสู่ความดบั  แลว้อีกอยา่ง
หนึ$งถา้โดยธรรม  เราไม่เห็นคาํวา่สันโดษ  ไม่เห็นตวัตณัหาที$มนัทะยานอยากออกไปใน
วตัถุธรรมทั"งหลาย  เพราะการขอนั"นถา้ขอในสิ$งที$จาํเป็นในการดาํรงชีวติพื"นฐาน  กเ็ป็น
สิ$งที$สมควรอยู ่  แต่ถา้การขอนั"นมนัเกินความจาํเป็น  มนักเ็ลยเป็นตวัตณัหา  ตวัทะยาน
อยากได ้  เป็นความหลงในวตัถุธรรมนั"น  เมื$อหลงในวตัถุธรรมนั"นยอ่มไม่เห็นตวัคิดนึก
ที$มนัออกไป  ตวัตณัหานั$นเอง  ไม่เห็นวา่มนัมีอุปาทาน  ไม่เห็นวา่มนัมีสมมติอยูใ่น
ความคิดนั"น  ไม่เห็นกคื็อความหลงนั$นเอง  เหตุนั"นธรรมสันโดษมนัเป็นการตดัภาระ
วตัถุธรรมภายนอกแลว้  มนัยงัใหม้าไดเ้ห็นความคิดเห็นตวัตณัหา  แลว้ถา้ละเอียดเขา้ไป
อีกมนักจ็ะเห็นวา่  แมแ้ต่ในความคิดนั"นมนัมีสมมติอยูใ่นนั"น  สิ$งสมมติมนักไ็ม่มีอยูจ่ริง  
มนัมีแค่สังขารขนัธ์เกิดขึ"นแลว้กด็บัไป  สังขารขนัธ์นั"นกไ็ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่



ตวัตนของเรา  แมแ้ต่วญิญาณที$รู้สังขารนั"น  กเ็กิดขึ"นตามเหตุปัจจยั  แลว้กด็บัไปตามเหตุ
ปัจจยั  จึงไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเราเช่นกนั  เหตุนั"นถา้เราไม่มีทางเดิน
ตั"งแต่เบื"องตน้  เบื"องปลายกไ็ม่มีที$สุด  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงแสดงไวว้า่  เธอจงแสดง
ธรรม  อาทิกลัยาณงั งามในเบื"องตน้  มชัเฌกลัยาณงั งามในท่ามกลาง  ปริโยสานกลัยา
ณงั งามในที$สุด  เบื"องตน้ตอ้งถูก  เมื$อเบื"องตน้ถูก  เบื"องกลางถูก  เบื"องปลายกถู็ก  ถูก
เป็นสายของเขา  เบื"องตน้ผดิ  เบื"องกลางกผ็ดิ  เบื"องปลายกผ็ดิ  คือไม่มีทางเดินนั$นเอง  
เหตุนั"นเราตอ้งมีทางเดิน  ตั"งแต่วตัถุธรรมภายนอกจนมาถึงวตัถุธรรมภายในคือกายนี"   
จนมาถึงนามธรรมคือธรรมารมณ์ตรงนั"น  เฮด็มาทาํถึงตวัใจนั"น  ตอ้งมีขอ้วตัรขอ้ปฏิบติั  
ที$จะไดเ้ห็นสิ$งเหล่านี"   ที$จะไดล้ะไดว้างความเห็นผดิในสิ$งเหล่านี"   เป็นลาํดบัลาํดาไป  จึง
จะเขา้ไปเห็นตวัที$ละเอียดได ้  สิ$งหยาบยงัไม่เห็นมนักป็กปิดเอาไว ้  แลว้จะไปเห็นสิ$ง
ละเอียดไดอ้ยา่งไร  เหมือนบนัไดขั"นแรกกย็งัไม่ไดขึ้"น  แลว้จะไปขึ"นขั"นสุดทา้ยได้
อยา่งไร  ฉนัใดฉนันั"น  เหตุนั"นวนันี" จึงขอแนะนาํ  ใหมี้ความสันโดษ  ใหมี้ความ
ประพฤติปฏิบติัพิจารณากายใจเราใหม้าก  พิจารณากายใจเราใหม้าก  และอีกตวัหนึ$งคือ
ตวัทิฏฐิคือความเห็น  ใหพ้ิจารณาใหม้าก  ความเห็นทั"งหลายเพื$อสมมติทั"งนั"น  แลว้
ความเห็นเหล่านั"นเกิดขึ"นแลว้กด็บัไป  ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรานั$นเอง  
ใหพ้ิจารณาแง่ธรรมเขา้ไปดว้ย  ตวัความเห็นนั$นล่ะไม่วา่จะเห็นเรื$องไหน  มนัเกิดแลว้ก็
ดบัไปไม่ใช่ของเรา  เมื$อไม่ใช่ของเราเราไม่จาํเป็นที$จะตอ้งไปสาํคญัมั$นหมายมนั  ไม่
จาํเป็นจะตอ้งไปอุปาทานมนันั$นเอง  อาศยัสิ$งใดเป็นประโยชนถู์กตอ้งตามสภาวธรรมก็
ทาํ  สิ$งใดไม่เป็นประโยชนไ์ม่ถูกตอ้งไม่ตรงต่อกาลเวลากอ็ยา่ไปทาํ  เท่านั"นน่ะ  แลว้กรู้็
วา่ความเห็นทั"งหลายเกิดขึ"นแลว้กด็บัไป  ไม่ใช่ของเรา  เมื$อไม่ใช่ของเรากว็างซะ  ความ
ทุกขก์เ็ลยเบา  ทุกขน์อ้ยลง  เพราะความเห็นที$ถูกตอ้งนั$นเอง  เป็นสัมมาทิฏฐินั$นเอง  อนั
นี" เขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ใหไ้ปประพฤติปฏิบติั  ใหไ้ปพิจารณา  ทาํอะไรทุกอยา่งใหมี้สัลเลข
ธรรม  ธรรมเครื$องขดัเกลากิเลส  ไม่วา่จะทาํอะไรทุกอยา่งใหมี้สัลเลขธรรม  ธรรมเครื$อง
ขดัเกลากิเลส  ใหเ้ป็นไปเพื$อละโลภโกรธหลง  ไม่ใช่การกระทาํตั"งแต่ตื$นนอนถึงลงนอน
เป็นไปเพื$อสะสมโลภโกรธหลง  กไ็ม่ใช่  นั"นไม่ใช่อนุสาสนียะคาํสอนของพระพุทธเจา้  
เหตุนั"นเวลาจะทาํสิ$งใดตอ้งมีสติระลึก คือสติสัมโพชฌงคน์ั$นเอง  ใหมี้ธมัมวจิยะสัม
โพชฌงค ์คือการวจิยัธรรมในปัจจุบนัตรงนั"นนั$นเอง  เมื$อเราไดมี้สติระลึก  มีการวจิยั  มี
ความรู้ความเห็นที$ถูกตรงนั"น  ขณะนั"นจึงเป็นสัลเลขธรรม  ธรรมเครื$องขดัเกลากิเลส



นั$นเอง  ถา้เราไม่มีสติระลึก  ไม่มีธมัมวจิยะ  ไม่มีความรู้ความเห็นที$ถูกตอ้ง  สิ$งที$ทาํไป
ขณะนั"นเป็นไปเพื$อสะสมกิเลสนั$นเอง  ไม่ไดเ้ป็นไปเพื$อความดบั  เมื$อเป็นไปเพื$อการ
สะสมกิเลส  จึงเป็นไปเพื$อการเวยีนวา่ยตายเกิดเป็นวฏัสงสาร  ถา้การประพฤติปฏิบติันั"น
เป็นไปเพื$อการละโลภโกรธหลง  จึงเป็นไปเพื$อความดบันั$นเอง  เหตุนั"นวนันี"กข็อยติุแต่
เพียงเท่านี"   ยะถา  วาริวะหาฯ. 


