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ค าน า 
 
 ทุกชีวิตลว้นรักสุข เกลียดทุกข ์ทุกคนจงึวิง่ตะครุบหาสุขและวิง่หนีทุกข์ การว่ิงตะครุบหาความสุข
เหมือน การวิง่ไขว่คว้าอากาศ และการว่ิงหนีทุกขเ์หมือนการ วิง่หนีเงาตน ชีวิตจึงไม่เคยควา้อากาศไดส้ าเร็จ 
และไม่เคยว่ิงหนีเงาตนได ้เน่ืองจากว่ิงไปไกลเท่าไร เงากติ็ดตามไปอยูข่า้งกายนัน่เอง ชีวิตจึงเหน่ือยเปล่ากบั
การว่ิงไขวค่วา้หาความสุขและว่ิงหนีความทุกข ์
 ตราบใดท่ียงัมีการเกิดอยู ่ชีวิตกย็งัตอ้งพบกบัความทุกขร์ ่ าไป เม่ือมีเกิดกต็อ้งมีแก่ เจบ็ และตาย เม่ือ
ยงัเกิดอยูก่ต็อ้งมีรัก เม่ือมีรักกต็อ้งมีอกหกัและพลดัพราก เม่ือมีสมหวงักต็อ้งมีผิดหวงั เม่ือมีพอใจกต็อ้งมีไม่
พอใจ เม่ือมีชอบกต็อ้งมีชงั เม่ือมีสุขกต็อ้งมีทุกข ์ชีวิตไม่สามารถหลีกหนีพน้จากส่ิงคู่เหล่าน้ี เพื่อใหพ้น้ทุกข์
มีสองวิธีท่ีจะท าได ้ประการแรกเม่ือยงัมีชีวิตอยูคื่อ การยอมรับความจริง ประการท่ีสองคือ การไม่เกดิอกี 
 การยอมรับความจริง คือการรู้เท่าทนัสภาวะท่ีเกิดข้ึนและยอมรับสภาวะนั้น เช่น เม่ือจะเร่ิมมีความรัก 
กต็อ้งรู้วา่ความรักคือตน้เหตุของอกหกัและหยา่ร้าง ถา้ไม่รู้เท่าทนัและไม่ยอมเขา้ใจ เม่ือเกิดการอกหกัหรือ
หยา่ร้าง กจ็ะเกิดอาการยดึถือวา่ท าไมชีวิตตอ้งเป็นเช่นน้ี จิตใจจึงเจบ็ปวด บอบช ้า ทรมาน และเศร้าโศก
เสียใจร ่ าไหร้ าพนั แต่ถา้รู้เท่าทนั เม่ืออกหกัหรือหยา่ร้างกคิ็ดวา่ “วา่แลว้เชียว อยา่งไรกต็อ้งมาถึงเขา้สกัวนั” 
เม่ือคิดไดด้งัน้ี จิตใจจะมีอาการปล่อยวาง ความรู้สึกเจบ็ปวดและเศร้าโศกเสียใจกจ็ะถูกระงบัไป การยอมรับ
และเขา้ใจถึงสภาวะความเป็นจริงของชีวิต วา่มาแลว้กไ็ป มีแลว้กห็มด รวยแลว้กจ็น กลางวนัแลว้กก็ลางคืน 
ฝนตกแลว้กแ็ดดออก และเม่ือไปแลว้กม็าใหม่ได ้หมดแลว้กมี็ใหม่ได ้จนแลว้กร็วยใหม่ได ้กลางคืนแลว้ก็
กลางวนัอีก แดดออกแลว้กฝ็นตกอีก ทุกอย่างมนัเกดิขึน้ด้วยเหตุและปัจจยั มนัเป็นธรรมดาของชีวิต มนัเป็น
ธรรมชาติในโลกน้ี เม่ือเขา้ใจดงัน้ีจึงท าใหจิ้ตใจไดรั้บความทุกขล์ดนอ้ยลง 
 การไม่กลบัมาเกดิอกี เม่ือไม่เกิดอีกกไ็ม่ตอ้งแก่ ไม่ตอ้งเจบ็ ไม่ตอ้งตาย ไม่ตอ้งรัก ไม่ตอ้งอกหกั ไม่
ตอ้งพลดัพราก ไม่ตอ้งผดิหวงั ไม่ตอ้งโกรธ เกลียด กลวั ไม่ตอ้งทุกขอี์กต่อไป 
 การตายแล้วไม่เกดิอกี คือการปลดจิตใจตนเองออกจากตณัหา ความลุ่มหลง และอุปาทานความติดยดึ 
เม่ือจิตหลุดจากสภาวะทั้งสองแลว้ จิตจะพน้ทุกขเ์ดด็ขาด จิตจะพบกบัอิสระและเสรีภาพอยา่งแทจ้ริง จิตจะ
อยูเ่หนือกรรม เหนือวฏัสงสาร 
 ในหนงัสือเล่มน้ีท่านจะไดพ้บค าตอบวา่ จะท าอยา่งไรใหไ้ม่ทุกขก์บัขนัธ์ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละ
ตายแลว้ไม่เกิดอีก และถา้เหตุปัจจยัยงัไม่พอท่ีจะไม่เกิด ยงัจ าเป็นตอ้งเกิดอยู ่จะเกิดอยา่งไรใหดี้กวา่เดิม ทุก
คนเลือกเกดิได้ มนัไม่ไดย้ากอยา่งท่ีคิด 
 

พระอาจารยช์านนท ์ชยนนฺโท 
 
 



 

สารบัญ 

 

 

แนวทางและวธีิการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้ง 
ตารางขนัธ์ ๕ 
มหาสติปัฏฐานส่ี 
กณัฑท่ี์  ๑ ทางปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ 
กณัฑท่ี์  ๒ สมถะและวปัิสสนา 
กณัฑท่ี์  ๓ ช่ือวา่เห็นพระนิพพาน 
กณัฑท่ี์  ๔ การละขนัธ์ ๕ 
กณัฑท่ี์  ๕ เร่ืองการปล่อยวาง 
กณัฑท่ี์  ๖ การละรูปนาม 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางและวธิีการปฏบิัติธรรมทีถู่กต้อง 
 
 หัวใจ ของการปฏิบติัธรรม เพ่ือความพ้นทุกข์น้ัน ตอ้งท าความเขา้ใจวิธีปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ถา้ไม่รู้วิธี
และแนวทางกจ็ะท าใหเ้สียเวลา ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หรือไม่ประสบความส าเร็จ กวา่จะลองผิดลองถูก 
กวา่จะเขา้ใจ กอ็าจเสียเวลาไปนาน สมยัเม่ือ พระพทุธเจ้า ท่านยงัทรงพระชนมอ์ยู ่พระองคท์รงเนน้สอนและ
แสดงโทษของการยดึมัน่อยูใ่นอุปาทาน “ขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นตวัทุกข์” พระองคท์รงแสดงธรรม เพื่อการ ตรัสรู้ 
เพื่อเขา้สู่มรรคผลนิพพาน คือพระองคจ์ะทรงหยบิยกและแสดงธรรมในเร่ือง “อริยะสัจ ๔” เป็นส่วนมาก 
และในการแสดงธรรม “อริยะสัจ ๔” แต่ละคร้ังนั้นจะมีทั้งอบุาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ ์และพระภิกษุณี 
ได ้ดวงตาเห็นธรรม เป็นจ านวนมาก 
 ในอริยสจั ๔ พระองคจ์ะทรงเนน้แสดง “ตวัสมุทยั” คือเหตุใหเ้กิดทุกข ์ไดแ้ก่ “ตณัหา” ความอยาก
ไดแ้ละความไม่อยากไดใ้นกองขนัธ์ ๕ อนัเป็นเหตุปัจจยัส่งผลใหเ้รา เป็นสุขและเป็นทุกข์ เช่น เวลาขนัธ์ ๕ 
เป็นสุข กย็ดึไว ้เวลาขนัธ์ ๕ เป็นทุกข ์กผ็ลกัไส จึง เกดิความล าบาก เพราะพยายามท่ีจะแกไ้ขคือ อยากว่ิงหนี
ทุกขแ์ละอยากว่ิงหาสุข แต่โดยความเป็นจริงของสตัวแ์ละมนุษย ์เม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ มีแต่กองแห่งทุกข ์หา
ความสุขไม่เจอ เท่าท่ีสงัเกตดูมีแต่ทุกขน์อ้ยกบัทุกขม์ากเท่านั้นเอง ฉะนั้นจึง “มแีต่ทุกข์เท่าน้ันทีเ่กดิขึน้ มแีต่
ทุกข์เท่าน้ันที่ตั้งอยู่ มแีต่ทุกข์เท่าน้ันทีด่บัไป” 
 รวมแลว้ขณะท่ียงัมีชีวิตคือมีขนัธ์ ๕ อยู ่เราจะตอ้งอยูก่บักองแห่งทุกขอ์ยูต่ลอด มีวิธีเดียวท่ีจะไม่ทุกข ์
คือไม่มาเกิดอีก เม่ือไม่มาเกิดอีกกไ็ม่มีขนัธ์ ถา้ไม่มีขนัธ์กไ็ม่มีทุกข ์เพราะทุกขมี์ท่ีขนัธ์ ไม่ใช่มีท่ีจิต แต่เหตุ
ท่ีมาเกิดกเ็พราะความหลง ไดแ้ก่ “อวชิชา” คือความไม่รู้ความจริง ไปยดึขนัธ์ ๕ วา่เป็นตวัเป็นตน จิตจึง
เกาะติดขนัธ์ ๕ ท าใหพ้าให้เวียนวา่ยตายเกิดไม่รู้จกัจบส้ิน และกม็าทุกขเ์พราะขนัธ์ ๕ “อยู่ทุกชาตไิป” น่ีคือ
เหตุใหเ้กิดทุกข ์
 เราตอ้งมาท าลายเหตุของการเกิดก่อน คือท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในกองขนัธ์ ๕ ใหไ้ด ้และจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งมาพิจารณากาย-ใจ คือขนัธ์ ๕ น้ี โดยความเป็นของไม่เท่ียง โดยความเป็นทุกข ์โดยความ
ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน เพื่อใหจิ้ตเกิดความเบ่ือหน่าย แลว้จิตจะไดถ้อดถอนความยดึมัน่ถือมัน่ใน กาย-ใจ น้ีเสียได ้
จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกบัขนัธ์ คือถอนตวัเป็นอิสระอยูเ่หนือขนัธ์ ทั้งท่ีมีความทุกขข์องขนัธอ์ยู ่“แต่จติ
สบาย” ไม่ทุกขไ์ปกบัขนัธ์ เพราะยอมรับความจริงวา่เกิดมามีขนัธ์กต็อ้งทุกขแ์บบน้ี “ไม่มใีครหนีพ้น” 
 จงพิจารณาวา่ก่อนท่ีเราจะเกิดมาเป็นมนุษย ์เรากไ็ม่มีรูปกายน้ีมาก่อน เม่ือเกิดมามี รูปกาย แลว้จึงมี 
เวทนา ความสุข-ทุกข-์เฉยๆ ตามมา จึงมี สัญญา ความจ าไดห้มายรู้ตามมา จึงมี สังขาร ความคิดปรุงแต่ง
ตามมา จึงมี วญิญาณ ความรับรู้ รับทราบตามมา เม่ือรูปกาย น้ีดบั เวทนา กด็บั  สัญญา กด็บั สังขาร กด็บั 
วญิญาณ กด็บั จึงไม่เหลือความเป็นเราอยูต่รงไหนอีกเลย น่ีแหละท่ีเราหลงกนั จึงเรียกวา่ หลงสมมุต ิหลง
ของชัว่คราว ทั้งท่ียดึเอาไว ้กย็ดึไม่ได ้แกไ้ขกไ็ม่ได ้แลว้แต่เขาจะเป็นไป และทา้ยท่ีสุดกด็บัสลาย ตายจากไป
ไม่มีเหลือ และขณะอยูก่เ็ป็นทุกขด์ว้ย ทุกขต์ลอดเวลาท่ีเราอาศยัเขาอยู ่



 เม่ือเรามาพิจารณาใน กาย-ใจ โดยความเป็นทุกข ์และเป็นธรรมชาติของเขา วา่เป็นเพียงปรากฏการณ์
อนัหน่ึงของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะของเขา โดยไม่มีใครไปบงัคบับญัชาเขาได ้แมแ้ต่เราผูท่ี้ไปรู้
สมมุติน้ี กเ็กิดมาจากธรรมชาติเช่นกนั หาไดเ้ป็นตวัเป็นตนไม่ เม่ือเรามาพิจารณา กาย กบั ใจ วา่เป็น
ธรรมชาติท่ีเกิดดบั หาความเป็นตวัเป็นตนไม่ได ้จิตกจ็ะปล่อยวาง รูปขนัธ์ และ นามขนัธ์ เสียได ้จึงตอ้งท า
บ่อยๆ พิจารณาขนัธ์ ๕ และการท างานของขนัธ์ ๕ โดยแยกใหเ้ห็นหนา้ท่ีแต่ละตวัและอาการต่างๆ ของเขา
จนชดัเจน มองหาและสงัเกตอยูต่ลอดเวลาเท่าท่ีมีเวลา โดยไม่จ าเป็นตอ้งนัง่สมาธิเสมอไป ท าไดทุ้กอิริยาบท 
ไม่วา่จะเดิน ยนื นัง่ นอน เพราะการท่ีเราก าหนดดูอยูท่ี่กาย กเ็ป็นสมาธิอยูแ่ลว้ แต่ไม่ไดห้มายเอาความสงบ 
เพราะความสงบ ตรัสรู้ ไม่ได ้เพราะขณะท่ีมีความสงบ ตวัสงัขารจะไม่ท างาน เม่ือสงัขารไม่ท างาน จะเกิด 
ปัญญา ไม่ได ้ตอ้งอาศยัการคิดคน้จึงจะรู้ความจริง 
 เม่ือเขา้ใจความจริงแลว้ จึงปล่อยวางตวัสงัขารอีกที เพราะคิดคน้จึงรู้ เม่ือรู้แลว้ จึงปล่อยวางความคิด
ไป เพราะความคิดกเ็ป็นเพยีง สังขารขนัธ์ เป็นของ สมมุต ิเป็นของไม่เท่ียงเช่นกนั ท าและพิจารณาอยา่งน้ีไป
นานๆ ก็จะเกิดความช านาญข้ึนเอง เม่ือชดัเจนข้ึน จิตจะยอมรับเอง และจะปล่อยวางในท่ีสุด ถา้ยงัไม่ปล่อย
วางกท็ าต่อไป จนเขา้ไปเห็นความจริง แลว้จิตจะยอมรับ ท าซ ้ าๆ โดยการหาเราในความเป็นรูป และหาเราใน
ความเป็นนาม วา่มีเราอยูต่รงไหน ใหเ้นน้ดูใน ธาตุทั้ง ๔ ในกายน้ีวา่มีเราอยูต่รงไหน ในเม่ือหาเราในธาตุทั้ง 
๔ ท่ีกายวา่ไม่มีเราแลว้ กย็ก นามทั้ง ๔ ข้ึนมาหาวา่มีเราอยูต่รงไหน เม่ือนามทั้ง ๔ ไม่มีเราแลว้ กย็อ้นกลบัมา
หาเราใน ตวัผู้รู้ วา่มีเราอยูต่รงไหน ทั้งท่ี ตวัผู้รู้ กเ็ป็น วญิญาณขนัธ์ นัน่เอง กไ็ม่เท่ียงเช่นกนั เม่ือเห็นอยา่งน้ี
จะมีอะไรใหห้ลง เพราะทุกอยา่งเป็น สมมุตขิองขนัธ์ ๕ ทั้งหมดเลย จงึต้องวางทั้งหมด จะไดช่ื้อวา่ปล่อยวาง 
สมมุต ิเพื่อเขา้สู่ความเป็น วมิุตต ิคือหลุดพน้จากการยดึมัน่ใน สมมุตทิั้งปวง... 

พระอาจารยช์านนท ์ชยนนฺโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะทีย่ังมีชีวติคือมีขันธ์ ๕ อยู่  
เราจะต้องอยู่กบักองแห่งทุกข์อยู่ตลอด  

มีวธีิเดียวทีจ่ะไม่ทุกข์ คือไม่มาเกดิอกี เม่ือไม่มาเกดิอกีกไ็ม่มีขันธ์  
ถ้าไม่มีขันธ์กไ็ม่มีทุกข์ เพราะทุกข์มีที่ขันธ์ไม่ใช่มีทีจิ่ต  

แต่เหตุทีม่าเกดิเพราะความหลง ได้แก่ “อวชิชา”  
คือความไม่รู้ความจริง ไปยดึขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวตน   

จิตจึงเกาะติดขันธ์ ๕ ท าให้พาให้เวยีนว่ายตายเกดิไม่รู้จักจบส้ิน  
และกม็าทุกข์เพราะขันธ์ ๕ อยู่ทุกชาติไป น่ีคือเหตุให้เกดิทุกข์  

เราต้องมาท าลายเหตุของการเกดิ  
คือท าลายความยดึมั่นถือมั่นในกองขันธ์ ๕ เสีย 

 



 
 



มหาสติปัฏฐานส่ี 
 
 หลกัการและวธีิพิจารณามหาสติปัฏฐานส่ีเป็นปัจจยาการ คือการสืบเน่ืองต่อกนัของมหาสติปัฏ
ฐานส่ี ซ่ึงจ าตอ้งตั้งสติไวท่ี้กาย เวทนา จิต ธรรม 
 
๑. กายานุปัสสนา พิจารณากายน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
ตั้งสติยกกายข้ึนมาพิจารณาใหเ้ห็นเป็นธาตุทั้งส่ี มีธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุไฟ ธาตุลม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  
๑. ธาตุดินกบัธาตุน า้ รวมกนัเป็นกลุ่มของรูปท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา มีอยู ่๓๒ อาการ 
๒. ธาตุไฟกบัธาตุลม รวมกนัเป็นกลุ่มของเวทนา (ความรู้สึก) 
 

 ธาตุดิน คือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เส้นเอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต 
ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ในสมอง รวมธาตุดิน ๒๐ อาการ ธาตุน า้ คือ น ้าดี น ้า
เสลด น ้าเหลือง น ้าเลือด น ้าเหง่ือ น ้ามนัขน้ น ้าตา น ้ามนัเหลว น ้าลาย น ้ามูก น ้าไขขอ้ น ้าปัสสาวะ รวม
ธาตุน ้า ๑๒ อาการ พิจารณาแลว้ไดธ้าตุดินกบัธาตุน ้า จึงรวมกนัเป็น ๓๒ อาการ  
 ส่วน ธาตุไฟกบัธาตุลม สองธาตุน้ีพิจารณาใหเ้ห็นไม่ได ้แต่พิจารณาแค่ท าความรู้สึก เช่น ธาตุ
ไฟมีหนา้ท่ีไหลหมุนเวยีนซึมซบัอยูก่บัธาตุดินและธาตุน ้า เน่ืองจากมีธาตุลมเขา้ไปในธาตุดินและธาตุ
น ้าจึงท าใหมี้ไฟเกิดข้ึนในร่างกาย ท าใหท้ั้งสามธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม มีธาตุไฟคอยท าความ
อบอุ่นเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงอยูท่ ัว่พร้อมในร่างกาย ในขณะท่ีธาตุลมกมี็หนา้ท่ีหมุนเวยีนอยูใ่นธาตุดินคู่
ไปกบัธาตุน ้า เช่น น ้าเลือดไหลไดเ้พราะแรงอดัฉีดของลม ถา้ไม่มีลม น ้าเลือดกไ็หลหมุนเวยีนไม่ได ้
และธาตุลมน้ีกอ็ยูใ่นธาตุน ้าทุกๆ ชนิด มีหนา้ท่ีอดัฉีดธาตุน ้าทุกๆ ชนิดใหไ้หลหมุนเวยีนไปในร่างกาย 
จงพิจารณาร่างกายน้ีใหเ้ห็นโดยความเป็นธาตุทั้งส่ี โดยยกธาตุดินข้ึนมาพิจารณาก่อน เช่น ผม กใ็ช้
สัญญาจ าไดห้มายรู้พิจารณาใหเ้ห็นผมเป็นลกัษณะเช่นไร ผมจะมีลกัษณะเป็นเส้นๆ ทั้งเห็นลกัษณะ
ของสีผม เช่น สีด า สีเทา สีขาว เป็นตน้ และนึกถึงกล่ินของผมวา่มีกล่ินเป็นอยา่งไร เช่น เหมน็สาบ
เวลาไม่ไดส้ระลา้ง และพจิารณาขน รวมทั้งส่วนอ่ืนๆ จนถึงเยือ่ในสมอง 
 ธาตุน ้ากย็กน ้าดีข้ึนมา โดยใชส้ัญญาจ าไดห้มายรู้ตั้งข้ึนมา ใหเ้ห็นลกัษณะเป็นอยา่งไร สีเป็นสี
อะไร เช่น สีเขียวแก่ เป็นตน้ กล่ินเป็นอยา่งไร เช่น เหมน็คาว เป็นตน้ และพิจารณาน ้าเสลดและอ่ืนๆ 
จนถึงน ้าปัสสาวะ จนครบอาการ ๓๒ เสร็จแลว้กย็กธาตุไฟข้ึนมาพิจารณาความรู้สึกการไหลหมุนเวียน
ของธาตุไฟทัว่พร้อมในร่างกาย ท่ีใหค้วามอบอุ่นและความร้อนอยูต่ลอดเวลา ส่วนธาตุลมกใ็หพ้ิจารณา
ความรู้สึกการไหลหมุนเวียนของธาตุลมทัว่พร้อมในร่างกาย ท่ีมีอาการไหลพดัผา่นอยูต่ลอดเวลา 



พิจารณาใหเ้ห็นวา่ร่างกายน้ีไดร้วมตวัมาจากธาตุทั้งส่ี ซ่ึงเป็นธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในโลกน้ี 
ก่อนท่ีเรายงัไม่เกิดมา เขากมี็อยูแ่ลว้ เราเกิดมากม็าอาศยัธาตุทั้งส่ีน้ีอยูช่ัว่คราว เม่ือเราตายไปเรากไ็ม่ได้
เอาไปดว้ย ธาตุทั้งส่ียงัคงอยูก่บัโลกน้ีเหมือนเดิม เหมือนตอนท่ีเรายงัไม่ไดเ้กิดมา 
 ฉะนั้นกายน้ีจึงเป็นเพียงธาตุธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา ความเป็นหญิงก็
มาจากธาตุทั้งส่ี ความเป็นชายกม็าจากธาตุทั้งส่ี บา้นท่ีเราอาศยัอยูก่ม็าจากธาตุทั้งส่ี เส้ือผา้ท่ีเราสวมใส่ก็
มาจากธาตุทั้งส่ี สมบติัทุกๆ อยา่งท่ีเราอาศยัอยูก่ม็าจากธาตุทั้งส่ี โลกน้ีทั้งโลกจึงเตม็ไปดว้ยธาตุทั้งส่ี
เท่านั้น เม่ือพิจารณาเช่นน้ีจะท าใหรู้้และเห็นอยา่งน้ีวา่ กายนั้นไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
 

๒. เวทนานุปัสสนา พิจารณาเวทนาน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
ตั้งสติยกเวทนาข้ึนมาพิจารณาใหเ้ห็นเป็นเวทนา มีอยู ่๒ เวทนา คือ เวทนานอกและเวทนาใน เวทนา
นอกนั้นมีอยู ่๓ คือ สุขกาย ทุกขก์าย เฉยๆ กาย เวทนาในนั้นมีอยู ่๓ คือ สุขใจ ทุกขใ์จ เฉยๆ ใจ 
เวทนานอก มีอยู ่๓ คือ สุขกาย ทุกขก์าย เฉยๆ กาย 
สุขเวทนากาย หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุขกาย เม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๕ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางล้ิน ทางกาย ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดสุขทางตา ไดแ้ก่ รูป มีรูปสวยท่ีมากระทบทางตากท็ าให้
สบายตา เรียกวา่สุขทางตา มีเสียงไพเราะมากระทบทางหูกท็  าใหส้บายหู เรียกวา่สุขทางหู มีกล่ินหอม
มากระทบทางจมูกกท็ าใหส้บายจมูก เรียกวา่สุขทางจมูก มีรสอร่อยมากระทบทางล้ินกท็ าใหส้บายล้ิน 
เรียกวา่สุขทางล้ิน มีสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มมากระทบทางกายท าใหส้บายกาย เรียกวา่สุขทางกาย 
ทุกขเวทนากาย หมายถึง ความรู้สึกเป็นทุกขท์างกาย เม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๕ ทาง คือ ทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดทุกขท์างตา ไดแ้ก่ รูป มีรูปไม่สวยมากระทบทางตา
กท็ าใหไ้ม่สบายตา เรียกว่าทุกขท์างตา มีเสียงไม่ไพเราะมากระทบทางหูกท็  าใหไ้ม่สบายหู เรียกวา่ทุกข์
ทางหู มีกล่ินเหมน็มากระทบทางจมูกกท็ าใหไ้ม่สบายจมูก เรียกวา่ทุกขท์างจมูก มีรสไม่อร่อยมา
กระทบทางล้ินกท็ าใหไ้ม่สบายล้ิน เรียกวา่ทุกขท์างล้ิน มีสัมผสัท่ีแขง็กระดา้งมากระทบทางกายท าให้
ล  าบากกาย เรียกวา่ทุกขท์างกาย 
อเุบกขาเวทนากาย หมายถึง ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกขท์างกาย เม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๕ ทาง 
คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดเฉยๆ ทางตา ไดแ้ก่ รูป มีรูปไม่ดี ไม่
ชัว่มากระทบทางตา กท็  าใหรู้้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างตา เรียกวา่เฉยๆ ทางตา มีเสียงไม่ดี ไม่ชัว่มากระทบ
ทางหู กท็  าใหรู้้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างหู เรียกวา่เฉยๆ ทางหู มีกล่ินไม่หอม ไม่เหมน็มากระทบทางจมูก 
กท็  าใหรู้้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างจมูก เรียกวา่เฉยๆ ทางจมูก มีรสไม่ดี ไม่ชัว่มากระทบทางล้ิน กท็  าให้
รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างล้ิน เรียกวา่เฉยๆ ทางล้ิน มีสัมผสัท่ีไม่อ่อนนุ่ม ไม่แขง็กระดา้งมากระทบทาง
กาย ท าใหรู้้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างกาย เรียกวา่เฉยๆ ทางกาย  



 ทั้งหมดเรียกเวทนานอก ๓ คือ สุขทางกาย ทุกขท์างกาย  เฉยๆ ทางกาย ตา หู จมูก ล้ินนั้น
หมายถึงกายดว้ย เพราะเป็นอวยัวะท่ีติดกบักาย จึงเรียกวา่ร่างกายเช่นกนั 
เวทนาใน มีอยู ่๓ คือ สุขใจ ทุกขใ์จ เฉยๆ ใจ 
สุขเวทนาใจ หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุขทางใจ เม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ (มโน) ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดความรู้สึกทางตา ไดแ้ก่ รูป มีรูปสวยมา
กระทบทางตา กท็  าใหส้บายตา เรียกวา่สุขทางตา เกิดเป็นความพอใจ ท าใหเ้กิดสุขทางใจ มีเสียง
ไพเราะมากระทบทางหู กท็  าใหส้บายหู เรียกวา่สุขทางหู เกิดเป็นความพอใจ ท าใหเ้กิดสุขทางใจ มี
กล่ินหอมมากระทบทางจมูก กท็  าใหส้บายจมูก เรียกวา่สุขทางจมูก เกิดเป็นความพอใจ ท าใหเ้กิดสุข
ทางใจ มีรสอร่อยมากระทบทางล้ิน กท็  าใหส้บายล้ิน เรียกวา่สุขทางล้ิน เกิดเป็นความพอใจ ท าใหเ้กิด
สุขทางใจ มีสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มมากระทบทางกาย ท าใหส้บายกาย เรียกวา่สุขทางกาย เกิดเป็นความพอใจ 
ท าใหเ้กิดสุขทางใจ สัญญาไปจ าส่ิงท่ีมากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ ส่ิงท่ีดีๆ 
เรียกวา่ธรรมารมณ์ฝ่ายดี ท าใหเ้กิดสุขทางใจ   
ทุกขเวทนาใจ หมายถึง ความรู้สึกทุกขท์างใจ เม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ (มโน) ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดความรู้สึกทางตา ไดแ้ก่ รูป มีรูปไม่สวยมา
กระทบทางตา กท็  าใหล้  าบากตา เรียกวา่ทุกขท์างตา เกิดเป็นความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดทุกขท์างใจ มีเสียง
ไม่ไพเราะมากระทบทางหู กท็  าใหไ้ม่สบายหู เรียกวา่ทุกขท์างหู เกิดเป็นความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดทุกข์
ทางใจ มีกล่ินเหมน็มากระทบทางจมูก กท็  าใหไ้ม่สบายจมูก เรียกวา่ทุกขท์างจมูก เกิดเป็นความไม่
พอใจ ท าใหเ้กิดทุกขท์างใจ มีรสไม่อร่อยมากระทบทางล้ิน กท็  าใหไ้ม่สบายล้ิน เรียกวา่ทุกขท์างล้ิน 
เกิดเป็นความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดทุกขท์างใจ มีสัมผสัท่ีแขง็กระดา้งมากระทบทางกาย ท าใหไ้ม่สบาย
กาย เรียกวา่ทุกขท์างกาย เกิดเป็นความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดทุกขท์างใจ สัญญาไปจ าส่ิงท่ีมากระทบทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ ส่ิงท่ีไม่ดี เรียกวา่ธรรมารมณ์ฝ่ายชัว่ ท าใหเ้กิดทุกขท์างใจ 
อเุบกขาเวทนาใจ หมายถึง ความรู้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างใจเม่ือมีส่ิงมากระทบซ่ึงมีอยู ่๖ ทาง คือ ทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ (มโน) ส่ิงท่ีมาสัมผสัท าใหเ้กิดความรู้สึกทางตา ไดแ้ก่ รูป มีรูป
ไม่ดี ไม่ชัว่มากระทบทางตา กท็  าใหรู้้สึกไม่สุข ไม่ทุกขท์างตา เรียกวา่เฉยๆ ทางตา ไม่มีทั้งความพอใจ
และความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดอุเบกขาทางใจ มีเสียงไม่ดี ไม่ชัว่มากระทบทางหู กท็  าใหไ้ม่สุข ไม่ทุกข์
ทางหู เรียกวา่เฉยๆ ทางหู ไม่มีทั้งความพอใจและความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดอุเบกขาทางใจ มีกล่ินไม่
หอม ไม่เหมน็มากระทบทางจมูก กท็  าใหไ้ม่สุข ไม่ทุกขท์างจมูก เรียกวา่เฉยๆ ทางจมูก ไม่มีทั้งความ
พอใจและความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดอุเบกขาทางใจ มีรสไม่ดี ไม่ชัว่มากระทบทางล้ิน กท็  าใหไ้ม่สุข ไม่
ทุกขท์างล้ิน เรียกวา่เฉยๆ ทางล้ิน ไม่มีทั้งความพอใจและความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดอุเบกขาทางใจ มี



สัมผสัท่ีไม่อ่อนนุ่ม ไม่แขง็กระดา้งมากระทบทางกาย ท าใหไ้ม่สุข ไม่ทุกขก์าย เรียกวา่เฉยๆ ทางกาย 
ไม่มีทั้งความพอใจและความไม่พอใจ ท าใหเ้กิดอุเบกขาทางใจ สัญญาไปจ าส่ิงท่ีมากระทบทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ ส่ิงท่ีไม่ดีไม่ชัว่ เรียกวา่ธรรมารมณ์ฝ่ายกลางๆ ท าใหไ้ม่เกิดสุข ไม่
เกิดทุกขท์างใจ เรียกอุเบกขาทางใจ 
 
 พิจารณาเวทนาน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา เหตุท่ีเรามีเวทนาเกิดข้ึนได ้กเ็พราะเรามี
ร่างกายน้ี ในเม่ือร่างกายของเรารวมตวัมาจากธาตุทั้งส่ี เป็นแค่ธาตุธรรมชาติ ร่างกายของเราจึงเป็นธาตุ
ธรรมชาติเช่นกนั ถา้ไม่มีธาตุส่ีเรากไ็ม่มีร่างกาย ไม่มีร่างกายเรากไ็ม่มีเวทนา ร่างกายท่ีมีอยูก่บ็งัคบั
บญัชาไม่ได ้แปรปรวนเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจยัของธาตุทั้งส่ี เวทนาท่ีอาศยัร่างกาย
อยูก่บ็งัคบับญัชาไม่ได ้แปรปรวนเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจยัของธาตุทั้งส่ี ฉะนั้น
เวทนาจึงเป็นเพียงธาตุธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป เด๋ียวสุข เด๋ียวทุกข ์
เด๋ียวเฉยๆ ไม่คงท่ี แปรปรวนเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจยัของธาตุทั้งส่ี เวทนาน้ีจึงเป็น
เพียงธาตุ เรียกวา่ธาตุสุข ธาตุทุกข ์ธาตุเฉย รวมแลว้เวทนาน้ีจึงไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
พิจารณาอยา่งน้ีจึงถอนความยดึมัน่ในเวทนาวา่เป็นตวัตนเรา เขาเสียได ้เพราะเป็นอนิจจงั ทุกขงั และ
อนตัตา ยดึไวก้เ็ป็นทุกขด์งัน้ี 
 
๓. จิตตานุปัสสนา พิจารณาจิตน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
ตั้งสติยกจิตข้ึนมาพิจารณา เห็นความเศร้าหมอง ความผอ่งแผว้ และความไม่เศร้าหมอง ความไม่ผอ่ง
แผว้ซ่ึงเกิดข้ึน มีอยู ่๔ ทางดว้ยกนั คือ ทางเวทนา ทางสัญญา ทางสังขาร ทางวญิญาณ 
ทางเวทนา เวลาเกิดสุขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสุข จึงท าใหจิ้ตผอ่งแผว้ เวลาเกิด
ทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความทุกข ์จึงท าใหจิ้ตเศร้าหมอง เวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะ
เหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการวางเฉย จึงท าใหจิ้ตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ 
ทางสัญญา สัญญาไปจ าเวลาเกิดสุขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสุข จึงท าใหจิ้ตผอ่งแผว้ 
สัญญาไปจ าเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความทุกข ์จึงท าใหจิ้ตเศร้าหมอง สัญญา
ไปจ าเวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการวางเฉย จึงท าใหจิ้ตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ง
แผว้ 
ทางสังขาร ความคิดปรุงแต่งถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลาเกิดสุขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสุข 
จึงท าใหจิ้ตผอ่งแผว้ ความคิดปรุงแต่งถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
ความทุกข ์จึงท าใหจิ้ตเศร้าหมอง ความคิดปรุงแต่งถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุ



ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการวางเฉย จึงท าใหจิ้ตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ 
ทางวญิญาณ ไปรับรู้ความคิดปรุงแต่ง รู้ถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลาเกิดสุขเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
ความสุข จึงท าใหจิ้ตผอ่งแผว้ ไปรับรู้ความคิดปรุงแต่ง รู้ถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะ
เหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความทุกข ์จึงท าใหจิ้ตเศร้าหมอง ไปรับรู้ความคิดปรุงแต่ง รู้ถึงสัญญาท่ีไปจ าเวลา
เกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการวางเฉย จึงท าใหจิ้ตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ 

 

 พิจารณาอยา่งน้ีเพื่อท าลายความยดึมัน่ในตวัจิต ในความเป็นจริงนั้น ส่ิงท่ีเราหมายรู้อาการเศร้า
หมอง อาการผอ่งแผว้ และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้นั้นไม่ใช่ตวัจิต แต่เป็นเพียงอาการของจิต 
ซ่ึงเกิดมาจากสภาวะอาการของนามทั้งส่ี คือ ทางเวทนา ทางสัญญา ทางสังขาร ทางวญิญาณ ถา้ไม่มี
นามทั้งส่ีเป็นเหตุปัจจยั ผลของอาการเศร้าหมอง อาการผอ่งแผว้ และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้
นั้นกจ็ะไม่มีมา  
 ฉะนั้นท่ีเราหมายกนันั้นกไ็ปหมายแค่อาการของจิต ซ่ึงความเป็นจริงแลว้คืออาการของนามทั้ง
ส่ี เรียกวา่ ขนัธ์ ๔ ถา้รวมรูปหน่ึงกเ็ป็นขนัธ์ ๕ และขนัธ์ ๕ น้ีกเ็ป็นสภาวะอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา อาการ
เศร้าหมอง อาการผอ่งแผว้ และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ กอ็อกมาจากตวัของขนัธ์เป็นปัจจยั ผล
ท่ีออกมาคืออาการเศร้าหมอง อาการผอ่งแผว้ และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ จึงเป็นอาการท่ีเกิด
เพราะมีขนัธ์เป็นเหตุ ในเม่ือขนัธ์เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ผลท่ีมีความเศร้าหมอง ความผอ่งแผว้ และ
ความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ ท่ีมีขนัธ์เป็นปัจจยันั้น จึงตอ้งเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาทั้งหมดเช่นกนั 
 ความจริงส่ิงท่ีเราหมายรู้จึงเป็นเพียงอาการของจิต เรียกวา่ เงาของจิตนัน่เอง ส่วนตวัจิตแท ้จิต
เดิมนั้นไม่มีความเกิด ไม่มีความดบั แต่มาอาศยัขนัธ์ ๕ ซ่ึงมีความเกิดดบั เราจึงไปหมายกนัวา่ความเกิด
ดบัเป็นจิต แต่แทจ้ริงนั้นเป็นเพียงเงาของจิต ซ่ึงจิตดั้งเดิมนั้นประภสัสรอยูแ่ลว้ ท่ีเศร้าหมองเป็นเพราะ
อุปกิเลสเป็นเหตุท่ีจรมาท าใหจิ้ตเศร้าหมอง เหมือนดวงจนัทร์ท่ีเดิมไม่ไดเ้ศร้าหมอง แต่เพราะมีกอ้น
เมฆมาบงั เราจึงมองดูดวงจนัทร์วา่เศร้าหมอง แทจ้ริงเป็นเพราะมีกอ้นเมฆมาบงัดวงจนัทร์ หากไม่มี
กอ้นเมฆมาบงัดวงจนัทร์ ดวงจนัทร์กไ็ม่เศร้าหมอง จิตของเรากเ็ช่นกนั หากไม่มีเงาของจิตมาบงัดวง
จิต จิตกไ็ม่เศร้าหมอง ถา้หากเรามาพิจารณาเงาของจิตใหเ้ห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ซ่ึงมีความ
แปรปรวนและเกิดดบั เหมือนกอ้นเมฆท่ีพดัผา่นมาบงัดวงจนัทร์ท่ีมีความแปรปรวนและเกิดดบั โดย
เห็นส่ิงท่ีแปรปรวนและเกิดดบัเป็นเพียงกอ้นเมฆไม่ใช่ดวงจนัทร์ จิตของเรากเ็ช่นกนั หากมาพิจารณา
ใหเ้ห็นความแปรปรวนและเกิดดบั โดยเห็นส่ิงท่ีแปรปรวนและเกิดดบัเป็นแค่เงาของจิตท่ีมาบงัดวงจิต 
ไม่ใช่ดวงจิต ดวงจิตของเราจึงเปรียบเหมือนดวงจนัทร์ ซ่ึงเดิมไม่เคยเศร้าหมอง ท่ีดวงจนัทร์เศร้าหมอง
เพราะอาศยักอ้นเมฆ ส่วนดวงจิตท่ีเศร้าหมองกเ็พราะอาศยัขนัธ์ ๕ 
 ขนัธ์ ๕ จึงเป็นอุปกิเลสท่ีจิตมาอาศยั ถา้เรามาท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทานขนัธ์ทั้งหา้



เสียได ้นัน่ช่ือวา่เราไดท้ าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปกิเลส ขนัธ์ ๕ คือกิเลส กิเลสคือขนัธ์ ๕ ความเป็น
ขนัธ์หรือเงาของจิต จึงเป็นคนละส่วนกบัจิต กอ้นเมฆกส่็วนหน่ึง ดวงจนัทร์กส่็วนหน่ึง กอ้นเมฆมี
ความแปรปรวนและเกิดดบั แต่ดวงจนัทร์ไม่มีความแปรปรวนและเกิดดบั จิตของเรากไ็ม่มีความ
แปรปรวนและเกิดดบั แต่ส่ิงท่ีมีความแปรปรวนและเกิดดบัเป็นเพียงแค่เงาของจิต เรียกวา่ขนัธ์ ๕ จิต
ดวงน้ีไม่เคยตาย แต่ส่ิงท่ีตายเป็นเพียงร่างกายของจิต คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 
 ถา้จิตน้ีตาย จิตน้ีดบั เราจะเอาอะไรมาเกิดกบัขนัธ์ สาเหตุท่ีจิตมาเกิดกบัขนัธ์ กเ็พราะจิตมาหลง
ขนัธ์วา่เป็นตวัตนของจิต จึงท าใหเ้กิดอวชิชาคือความไม่รู้ ถา้จิตน้ีมีวชิชาคือมีความรู้ข้ึนมาวนัใด จิตจึง
หลุดออกจากขนัธ์ ขนัธ์จึงหลุดออกจากจิต จิตจึงอิสระ ขนัธ์กอิ็สระ ต่างอนัต่างอิสระ ต่างอนัต่างจริง 
ขนัธ์กจ็ริง จิตกจ็ริง จึงอยูค่นละมิติ มิติของขนัธ์กส่็วนหน่ึง มิติของจิตกส่็วนหน่ึง มิติของจิตเป็นมิติท่ี
ไม่เกิดไม่ดบั มิติของขนัธ์เป็นมิติท่ีเกิดดบั จิตจึงเป็นเพียงพลงังานธรรมชาติอนัหน่ึง ซ่ึงไม่มีความ
แปรปรวนและความเกิดดบั ส่วนขนัธ์เป็นพลงังานธรรมชาติอนัหน่ึง ซ่ึงมีความแปรปรวนและความ
เกิดดบั 
 ฉะนั้นจิตน้ีจึงไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา จิตจึงเป็นเพียงพลงังานท่ีอิสระ เราตอ้งมาท าลาย
เปลือกของอวชิชา คือท าลายเงาของจิต เพราะเงาของจิตกคื็ออวชิชา และอวชิชากคื็ออุปกิเลส และ
อุปกิเลสกคื็อขนัธ์ ๕ นัน่เอง ท่ีท าใหจิ้ตเศร้าหมอง ถา้จิตถอนตวัออกจากความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัขนัธ์ 
ความเศร้าหมองของจิตจะไม่มีอีกเลย จะเหลือกเ็ป็นเพียงความเศร้าหมองของขนัธ์เท่านั้น ท่ีรอวนัดบั
ไปพร้อมกบัขนัธ์เม่ือวนัท่ีขนัธ์ดบั 

 

๔. ธรรมมานุปัสสนา พิจารณาธรรมน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
ตั้งสติยกธรรมทั้งหลายข้ึนมาพิจารณาใหเ้ห็นเป็น ๓ สภาวะ คือ สภาวธรรมท่ีเป็นกศุล สภาวธรรมท่ี
เป็นอกุศล และอพัยากตธรรม คือ สภาวธรรมท่ีไม่เป็นทั้งกศุลและสภาวธรรมท่ีไม่เป็นทั้งอกุศล 
๑. กศุลธรรม คือ สภาวธรรมท่ีเป็นกศุล เรียกวา่ ธรรมฝ่ายขาว ยงัแยกออกอีกเป็น ๓ อยา่ง คือ อยา่ง
หยาบ อยา่งกลาง อยา่งประณีต 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นกศุล ธรรมฝ่ายขาว ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความผอ่งแผว้ 
ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งหยาบ มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นกศุล ธรรมฝ่ายขาว ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความผอ่งแผว้ 
ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งกลาง มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นกศุล ธรรมฝ่ายขาว ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความผอ่งแผว้ 
ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งประณีต มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
๒. อกศุลธรรม คือ สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศล เรียกวา่ ธรรมฝ่ายด า ยงัแยกออกอีกเป็น ๓ อยา่ง คือ อยา่ง



หยาบ อยา่งกลาง อยา่งประณีต 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นอกศุล ธรรมฝ่ายด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความเศร้า
หมอง ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งหยาบ มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นอกศุล ธรรมฝ่ายด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความเศร้า
หมอง ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งกลาง มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ท่ีเป็นอกศุล ธรรมฝ่ายด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความเศร้า
หมอง ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งประณีต มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
๓. อพัยากตาธรรมมา สภาวธรรมท่ีไม่เป็นทั้งกุศลและไม่เป็นทั้งอกุศล เรียกว่าธรรมฝ่ายไม่ขาว ไม่ด า 
ยงัแยกออกอีกเป็น ๓ อยา่ง คือ อยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งประณีต 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ ท่ีไม่เป็นทั้งกศุลและไม่เป็นทั้งอกุศล เรียกวา่ ธรรมฝ่ายไม่ขาว ไม่
ด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งหยาบ มีความ
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ ท่ีไม่เป็นทั้งกศุลและไม่เป็นทั้งอกุศล เรียกวา่ธรรมฝ่ายไม่ขาว ไม่
ด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งกลาง มีความ
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
- พิจารณาสภาวธรรมอนัเกิดข้ึนแลว้ ท่ีไม่เป็นทั้งกศุลและไม่เป็นทั้งอกุศล เรียกวา่ธรรมฝ่ายไม่ขาว ไม่
ด า ท่ีมีเหตุและปัจจยัท าใหเ้กิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่งแผว้ ซ่ึงเป็นสภาวธรรมอยา่งประณีต มีความ
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
 
 สภาวะของธรรม คือ สภาวะของธรรมชาติ จึงเป็นสภาวะท่ีปกติ ท่ีมี ท่ีเป็นอยูอ่ยา่งนั้นไม่เป็น
อยา่งอ่ืน เป็นสัจจะ เป็นความจริง เช่น สัตวแ์ละมนุษยท์ั้งหลายท่ีเกิดมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย 
ไม่เป็นอยา่งอ่ืน หรือเพราะมีเหตุและปัจจยัใดท่ีท าใหส่ิ้งนั้นเกิด ส่ิงนั้นจึงเกิด หรือเพราะมีเหตุและ
ปัจจยัใดท่ีท าใหส่ิ้งนั้นดบั ส่ิงนั้นจึงดบั ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะเหตุและปัจจยั และดบัไปเพราะเหตุ
และปัจจยั เพราะมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เพราะมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงตั้งอยู ่เพราะมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงดบัไป โดย
สภาวธรรมนั้นเขาเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นสภาวะใดสภาวะหน่ึง หากพิจารณากเ็ห็นเป็นเร่ือง
ปกติ เป็นธรรมดา และปล่อยใหส้ภาวะนั้นเป็นปกติ เป็นธรรมดา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
เองและดบัไปเอง 
 สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล ยอ่มท าใหเ้กิดความผอ่งแผว้ และดบัไปเอง และสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศล 
ยอ่มท าใหเ้กิดความเศร้าหมอง และดบัไปเอง สภาวธรรมท่ีไม่เป็นทั้งกศุลและไม่เป็นทั้งอกุศล ยอ่มท า



ใหไ้ม่เกิดทั้งความผอ่งแผว้และไม่เกิดทั้งความเศร้าหมอง และดบัไปเอง เพราะมีสภาวธรรมท่ีท าให้
เป็นสุข จึงมีสุข เพราะมีสภาวธรรมท่ีไม่ท าใหเ้ป็นสุข จึงไม่มีสุข เพราะมีสภาวธรรมท่ีท าใหเ้ป็นทุกข ์
จึงมีทุกข ์เพราะมีสภาวธรรมท่ีไม่ท าใหเ้ป็นทุกข ์จึงไม่มีทุกข ์เหมือนพระอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก
และตกทางทิศตะวนัตก ไม่เป็นอยา่งอ่ืน ไม่เคยเลยท่ีพระอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัตก และไปตกทาง
ทิศตะวนัออก เพราะมีพระอาทิตยข้ึ์นท าใหมี้แสงสวา่ง จึงมีกลางวนั เพราะมีพระอาทิตยต์กท าใหมี้
ความมืด จึงมีกลางคืน พระอาทิตยข้ึ์นแลว้ตอ้งตกดิน เม่ือตกดินแลว้ตอ้งข้ึน เป็นอยา่งน้ีทุกวนั 
 สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดข้ึน สภาวธรรมท่ีเป็นอกศุลตอ้งดบัไป สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลเกิดข้ึน 
สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลตอ้งดบัไป เช่น กลางวนักบักลางคืน ไม่เคยเกิดข้ึนพร้อมกนั มีความเปล่ียนแปลง 
แบบเดิมๆ ทุกอยา่ง ทั้งสภาวธรรมภายนอกกายใจของเรา และสภาวธรรมภายในกายใจของเรา เป็นอยู่
อยา่งไรกเ็ป็นอยูอ่ยา่งนั้น ไม่เท่ียงเหมือนเดิม เป็นทุกขเ์หมือนเดิม ไม่มีตวัตนเหมือนเดิม จึงเป็นสภาวะ
ของธรรมชาติ ซ่ึงมีมาก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะมาตรัสรู้ แมพ้ระพุทธเจา้จะเสดจ็ดบัขนัธ์เขา้สู่พระนิพพาน
ไปแลว้ สภาวะธรรมชาติน้ีกย็งัคงอยูต่ามธรรมชาติ แต่เป็นธรรมชาติท่ีไม่มีตวัมีตน จึงเป็นแค่ “สัพเพ 
ธมัมา อนตัตาติ” ธรรมทั้งหลายไม่มีตวัตนดงัน้ี ไปฝืนธรรมชาติหรือไปแกไ้ข กล็ว้นแต่เป็นเหตุใหเ้กิด
ความยุง่ยากและความล าบาก ทั้งไม่เป็นผล เหน่ือยเปล่า เสียเวลาเปล่า เพราะท าในส่ิงท่ีท าไม่ได ้
 เราไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งไปแกไ้ขธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นกเ็กิดมาเองและตอ้งดบัไปเองอยู่
แลว้ เราจึงควรจะหนัมาแกท่ี้ใจของเราเอง คือหยดุอยากท่ีจะแกไ้ขและไปฝืนธรรมชาตินั้นๆ โดยปล่อย
เขาใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ แลว้เราจะไดเ้ป็นธรรมชาติไปดว้ย เพราะโลกธรรมน้ี เป็นแค่สภาวะของ
ธรรมชาติ และธรรมน้ีกไ็ม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
 

จบสติปัฏฐานสูตร 
 
 
 
 

“ธรรมชาติทั้งมวลไม่มีช่ือและภาษา 
แต่ถูกบญัญติัข้ึนโดยสมมุติของผูท่ี้เกิดมาหลงัธรรมชาติ 

ทั้งๆ ท่ีผูส้มมุติและส่ิงท่ีถูกสมมุติกม็าจากธรรมชาตินั้นเอง” 
 
 



กณัฑ์ที ่๑ 
ทางปฏบัิติเพ่ือความหลดุพ้น 

 
 การปฏิบติัในชีวติฆราวาสนั้นสามารถไปไดเ้ร็ว โดยใหดู้จิตตวัเดียว แต่ใหดู้อยูภ่ายในกาย ไม่ดู
นอกกาย เนน้ท่ีกายเป็นหลกั ใหจิ้ตอยูใ่นกาย แลว้กดู็อารมณ์ การดูจิตภายในกายนั้นคือการท าความ
รู้อยูใ่นกาย เวลาดูใหดู้อารมณ์ท่ีกายเรา เวลาเกิดความพอใจ ไม่พอใจใหดู้ตรงท่ีกายเป็นหลกั อยา่ไปยดึ
ทั้งสองอยา่งแลว้เราจะปล่อยวางมนัได ้ส่วนมากคนเรานั้นจะทุกขเ์พราะรูปกบัเสียงเป็นหลกั การ
ประกอบการงานอยูทุ่กวนัน้ีกทุ็กขเ์พราะตรงน้ี ฉะนั้นหากเราดูอยูใ่นกายตลอดเวลา เราจะมีสติอยูใ่น
กายและรู้เห็นโทษของมนั เพราะความพอใจกดี็ ความไม่พอใจกดี็ลว้นเป็นโทษทั้งหมด เม่ือเราเห็น
โทษของมนัเรากจ็ะปล่อยวางได ้
 เวลาเกิดความไม่พอใจมนักเ็ป็นทุกข ์เวลาใครพูดอะไรไม่ดี ขวางหูขวางตาเรากเ็ป็นทุกขก์บัมนั 
ในขณะท่ีเวลาใครพูดดีเรากพ็อใจ แต่ในความเป็นจริงความพอใจน้ีมนักเ็ป็นทุกขเ์ช่นกนั แต่เพราะเรา
ไปชอบความพอใจ เหมือนกบัเราชอบน ้าตาลท่ีหวาน หากใครเอาของขมๆ มาใหเ้รากิน เราจะไม่ชอบ
เพราะเราติดรสน ้าตาล เช่นเดียวกนัเพราะเราติดรสของความสุข เม่ือเกิดความทุกขข้ึ์นมาเราจึงไม่ชอบ
เลย เราทุกคนอยากไดสุ้ข แต่เราเลือกไม่ได ้เพราะอยา่งไรกต็อ้งมีทุกขม์ากระทบอยูแ่ลว้ เราจึงหนีความ
ไม่พอใจไม่พน้ แต่เราสามารถรู้เท่าทนัวา่ ความไม่พอใจน้ีกเ็ป็นสภาวะของสมมุติ แลว้เรากจ็ะปล่อย
วางได ้
 สัตวแ์ละมนุษยท์ั้งหลายมีอยา่งเดียวท่ีหลงกนั กคื็อหลงความพอใจเท่านั้น แต่หากเราเห็นความ
พอใจแลว้เราไม่ยดึมัน่ถือมัน่ ต่อใหค้วามไม่พอใจมากระทบมากขนาดไหนเรากไ็ม่ทุกขเ์พราะมนั 
เพราะขนาดความพอใจเรายงัไม่ยดึแลว้ความไม่พอใจเราจะยดึมนัท าไม เพราะฉะนั้นตวัพอใจและไม่
พอใจมนัจึงเป็นตวัเดียวกนั เป็นอารมณ์เดียวกนัท่ีท าใหจิ้ตกระเพื่อม และอารมณ์นั้นกม็าจากรูป จากรส 
จากกล่ิน จากเสียง จากสัมผสันัน่เอง มนัมาจากท่ีเดียวกนัคือมาจากรูปทั้งหมด แต่เพราะเราไปให้
ความหมายจึงท าใหเ้ราทุกข ์หากเราเห็นสักแต่วา่เห็น เรากไ็ม่ทุกขไ์ม่สุขไปกบัมนั เพราะมนัสักแต่วา่
เห็น ความพอใจกไ็ม่เท่ียง ความไม่พอใจกไ็ม่เท่ียง เราจึงไม่ควรยดึถือมนั ยดึไปกเ็หน่ือยเปล่าๆ เหมือน
เรานัง่เฉยๆ แต่มีคนมาบอกใหเ้ราลุกข้ึนไปวิง่ เม่ือวิ่งเสร็จกใ็หก้ลบัมานัง่ท่ีเก่า แลว้กม็าบอกใหเ้ราลุก
ข้ึนไปวิง่อีกซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า แลว้เราจะวิง่ไปท าไม เพื่อประโยชนอ์ะไร เช่นเดียวกบัตวัตณัหาน่ีเองท่ีท าให้
เราวิง่ไม่รู้จกัหยดุหยอ่น เราจึงทุกขเ์พราะตณัหา ทุกขเ์พราะความทะเยอทะยานวิง่หา 
 เราทุกขอ์ยูทุ่กวนัน้ีกเ็พราะเราวิง่หาความสุขนอกกายกนั เลยไม่เห็นความสุขท่ีแทจ้ริงภายใน
กายของเรา ความสุขท่ีแทจ้ริงของเรากเ็กิดท่ีกายของเราน่ีเอง ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหน จะพน้ทุกขก์พ็น้ทุกข์



อยูใ่นกายของเรา ไม่มีท่ีไหน หากเราตั้งมัน่เห็นกายของเราท่ีตั้งอยูก่บัปัจจุบนั เม่ือมีส่ิงท่ีอยูน่อกกายมา
กระทบ เราจะเห็นวา่มีความแตกต่าง เพราะกายน้ีเหมือนบา้นเรา แต่รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสันั้นมนัอยู่
นอกบา้น เม่ือเราพอใจเรากดึ็งเขา้มาในบา้นทนัที ปรุงแต่งข้ึนมาวา่พอใจ เวลาไม่พอใจเรากดึ็งเขา้มา 
แต่ตวัของเรายงันัง่อยูก่บัท่ีไม่ไดไ้ปไหนเลย ส่ิงต่างๆ นั้นมนัอยูน่อกกายทั้งหมด มนัเป็นอายตนะ
ภายนอก ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัต่างๆ นัน่เอง ส่วนอายตนะภายในกคื็อ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
คนเราทั้งหลายจึงทุกขเ์พราะเหตุน้ี ถา้หาตรงน้ีเราจะพน้ทุกขไ์ด ้เราจึงตอ้งพิจารณากายของเราเป็นหลกั 
แยกกายของเราใหเ้ป็น แลว้เราจะเขา้ใจสภาวะของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัอยา่งชดัแจง้ แยกใหเ้ห็นว่า
กายของเรามีอะไรบา้ง ประกอบดว้ยอาการ ๓๒ มีดิน น ้า ไฟ ลม เป็นธาตุ ๔ แยกใหเ้ห็นจริงๆ วา่มี
เท่าน้ีเอง อาหารท่ีเรากินเขา้ไปกม็าจากดิน กวา่จะมาถึงเรานั้นมนัเป็นอะไรมาก่อน ตน้ไม ้พืช ผกั 
ผลไมม้นัมาจากไหน และมนักินอะไรเขา้ไป 
 ตน้ไมกิ้นปุ๋ย ซ่ึงปุ๋ยกคื็อดิน เม่ือเราไปกินผลไม ้ผลไมน้ัน่กเ็ป็นดินเช่นกนั ดินกม็าหล่อเล้ียง
ร่างกายเรา ร่างกายเรากเ็ป็นดิน สุดทา้ยพอกินแลว้ถึงเวลาขบัถ่ายกล็งไปสู่ดิน กลายเป็นดินอีก ดินจึง
หมุนเวยีนอยูใ่นโลกน้ี หมุนเขา้ไปในกายเราแลว้กห็มุนออกไปจากกายเรา ตน้ไมก้เ็หมือนกนั ตน้ไมก้็
กินดิน สุดทา้ยเม่ือใบไมร่้วงไป ใบนั้นกท็บัถมกนักลายเป็นดินเช่นเดิม แมแ้ต่ผลไมต่้างๆ กก็ลายเป็น
ดินเหมือนเดิม แลว้มนัจะมีอะไรท่ีเป็นของเราจริง น ้าท่ีเราด่ืมกินไปกเ็ป็นน ้ามาจากธรรมชาติ น ้าท่ีอยู่
นอกกายเรา แต่พอด่ืมกินมนักม็าหล่อเล้ียงร่างกายเรา แลว้น ้ากไ็ม่ไดอ้ยูก่บัเราตลอด ตอ้งถ่ายเอาน ้าเก่า
ออกไป แลว้กเ็อาน ้าใหม่เขา้มา เม่ือน ้าออกไป น ้ากก็ลบัไปสู่น ้าธรรมชาติเหมือนเดิม เรากเ็อามาด่ืมกิน
ใหม่อีกเหมือนเดิม กห็มุนเวยีนเปล่ียนไป มนัเป็นธรรมชาติเช่นน้ี 
 น ้าจึงเป็นธาตุอาศยั ดินจึงเป็นธาตุอาศยั ธาตุลมกเ็ช่นเดียวกนั ธาตุลมกอ็าศยัเขา้มา อยา่งลม
หายใจแต่เดิมมนัอยูข่า้งนอก พอหายใจเขา้ สุดทา้ยกคื็นสู่อากาศไป หายใจเขา้กจ็ากอากาศ อยูใ่น
ร่างกายแลว้กคื็นออกไปหมด เขา้มาแลว้กอ็อกไป ฉะนั้นเราจึงอาศยัธาตุลมเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงชีวติ ไม่
แตกต่างอะไรกบัธาตุดินและธาตุน ้าท่ีหล่อเล้ียงชีวติเหมือนกนั หายใจออกแลว้ไม่เขา้กต็ายเท่านั้นเอง 
จึงมี ๓ ธาตุท่ีท างานใหเ้ห็นหลกัๆ คือธาตุดิน ธาตุน ้า และธาตุลม ส่วนธาตุไฟกท็ างานดว้ยเช่นกนั 
ท างานเผาผลาญอาหารในร่างกายเรา นัน่เรียกวา่ธาตุไฟ ส่วนลมเขา้ลมออกนั้นกท็  าใหอ้ากาศไปฟอก
ในปอด ใหป้อดเราท างานปกติ และเลือดต่างๆ ท่ีเป็นเลือดด า เลือดแดงต่างๆ กม็าฟอกอยูท่ี่ปอดนัน่เอง 
พอฟอกปอดเสร็จกเ็ขา้ไปสู่หวัใจ สูบฉีดไปในร่างกาย เม่ือเลือดนั้นเสียกก็ลบัมาฟอกในปอดใหม่ จึง
ท าใหเ้ลือดนั้นไหลหมุนเวยีน ร่างกายเราอบอุ่นเพราะอาศยัธาตุลมเขา้ไปท าใหมี้ธาตุไฟเกิดข้ึนใน
ร่างกาย การท างานของร่างกายจึงมีแค่น้ี มีแต่ดิน น ้า ไฟ ลม 
 เม่ือเวลาเราแตกดบัไป พอลมหายใจดบั ธาตุอากาศ หรือธาตุลมจะดบัก่อน เม่ือธาตุลมดบั อีก



ไม่นานธาตุไฟกจ็ะดบัตาม ตายใหม่ๆ ตวัจะยงัอุ่นอยู ่แต่พอตายไปนานๆ ตวักจ็ะเยน็ แสดงวา่ธาตุ
ไฟดบั เม่ือธาตุไฟดบัแลว้จึงเหลือเพียงสองธาตุ คือ ธาตุดินกบัธาตุน ้า พอเวลาผา่นไปหลายๆ เดือน
หลายๆ ปี น ้ากร็ะเหยออกจากกายจนหมด ช่วงแรกร่างกายกอื็ดออกๆ ในท่ีสุดกแ็หง้ไป แหง้สนิทจน
เหลือแต่ดินลว้นๆ แลว้ร่างกายน้ีกก็ลายเป็นดิน กลายเป็นผยุผงไปในท่ีสุด ซากศพนั้นกก็ลายเป็นดิน 
กลายเป็นปุ๋ยเหมือนเดิม สภาพความจริงมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้เราอยูต่รงไหน...น่ีคือค าถาม  
 ลองพิจารณาดูวา่มนัเป็นเราจริงหรือเปล่า ค  าตอบคือเป็นเราจริง แต่เป็นเราโดยสมมุติเท่านั้นเอง 
ไม่ไดเ้ป็นอยูต่ลอดไป เป็นอยูเ่พียงชัว่คราวเท่านั้น มนัจึงเป็นอนิจจงัคือความไม่เท่ียงนัน่เอง เป็นเราอยู่
ชัว่คราวและมนักเ็ป็นทุกขด์ว้ย ทุกขต์ลอดเวลาท่ีเราอาศยัมนัอยู ่นัง่นานกทุ็กข ์เดินนานกทุ็กข ์นอน
นานกทุ็กข ์อิริยาบถทุกอยา่งเป็นไปเพื่อการแกทุ้กขท์ั้งหมด หายใจเขา้ไม่ออกกทุ็กข ์หายใจออกไม่เขา้
กทุ็กข ์เราจะหาความสุขท่ีแทจ้ริงจากกายน้ีไม่มีเลย เราเป็นข้ีขา้มนัตลอด เวลามนัหิวน ้ากต็อ้งหาน ้าให้
มนักิน หิวขา้วเรากต็อ้งหาขา้วใหม้นักิน กินแลว้กต็อ้งพามนัไปขบัไปถ่าย เป็นเช่นน้ีตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย หาความสุขจากกายน้ีไม่มีเลย แต่เรากไ็ปด้ินรนหาวา่มนัจะมีความสุขบา้งเลก็ๆ นอ้ยๆ 
จากการอาศยักายใหส้บาย จากการกิน การเท่ียวเตร่ การท ากิจกรรมต่างๆ ความจริงมนัเป็นเร่ืองของ
สมมุติทั้งหมด แต่เราไม่รู้เท่าทนัมนั 
 อยา่งไรกต็ามเรากต็อ้งอาศยัเขาอยู ่ขา้วกต็อ้งอาศยักินอยู ่น ้ากอ็าศยัด่ืมอยู ่เพื่อเป็นการดบั
ทุกขเวทนา ไม่ใหมี้เวทนากลา้เกิดข้ึนกบัเรา แทจ้ริงมนัไม่ใช่ความสุขเลย มนัเป็นการแกทุ้กข ์กายของ
เราจึงมีแต่ความทุกขล์ว้นๆ ถา้หากวา่เราไม่ท าตามความตอ้งการของมนั มนักทุ็กขท์ั้งหมดเลย นัง่
นานๆ กทุ็กข ์แมก้ระทัง่การนอนท่ีคิดวา่สบายท่ีสุด ถา้หากเราเอากลอ้งไปจบัขณะท่ีเรานอน และถ่าย
ไวต้ลอดทั้งคืนเราจะเห็นเลยวา่ เราไม่ไดน้อนอยูใ่นท่าเดียวตลอด เราจะพลิกไปพลิกมา งอบา้ง คูบ้า้ง 
เหยยีดบา้ง สารพดัท่าทางท่ีมนัจะด้ินออกไปโดยท่ีเราไม่รู้ตวั เป็นการเปล่ียนอิริยาบถเพื่อการดบัทุกข ์
พอนอนนานๆ กช็าบา้ง เม่ือยบา้งอยูอ่ยา่งนั้นตลอดเวลาทั้งคืน กระสับกระส่ายในขณะท่ีนอน หา
ความสุขตรงไหนไดบ้า้ง ไม่มีเลย น่ีจึงเรียกไดว้า่ไม่มีความสุขเลยในการท่ีเรามีกาย ทุกวนัท่ีกายเรา
เปล่ียนอิริยาบถ ท่ีเคล่ือนไหวออกไป ท่ีเปล่ียนแปลงไป เคล่ือนขยบัต่างๆ นั้น กเ็พื่อไม่ใหม้นัเกิด
ทุกขเวทนาเท่านั้นเอง เหมือนกบัเวลาเราทานขา้วไปกเ็พื่อไม่ใหมี้ทุกขเวทนา ด่ืมน ้ากเ็พื่อไม่ใหมี้
ทุกขเวทนา มนัเป็นอยูเ่ท่านั้น จะหาความสุขตรงไหนในกายเราน้ี ไม่มีเลย 
 หากเราเห็นตรงน้ีมนัจะไม่อยากเกิดแลว้ แมแ้ต่เป็นเทวดาท่ีสุขกวา่มนุษยไ์ม่รู้ก่ีร้อยเท่าพนัเท่า 
สุดทา้ยเทวดากย็งัไม่เท่ียง จะตอ้งตาย ตอ้งมาเกิดเป็นมนุษยบ์า้ง เกิดในนรกบา้ง และเทวดากย็งัไปเกิด
เป็นสัตวเ์ดรัจฉานได ้ในสามแดนโลกธาตุ นรก มนุษย ์สวรรคน์ั้นจึงเป็นดินแดนท่ีน่าเบ่ือหน่าย มีเพียง
พระนิพพานเท่านั้นท่ีท าใหเ้ราไม่ตอ้งมาเวยีนวา่ยตายเกิดอีก เป็นบรมสุข ไม่ตอ้งมาเกิดเป็นมนุษย ์มา



เป็นข้ีขา้ร่างกายน้ี เพียงแค่กายอยา่งเดียวกทุ็กขอ์ยา่งเห็นไดช้ดัแลว้ ต่อไปจะอธิบายถึงเร่ืองอายตนะ รูป 
รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีมากระทบ เราเป็นทุกขเ์พราะตรงน้ีดว้ย เป็นทุกขเ์พราะยดึรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสัท่ีมนัเป็นธาตุดิน น ้า ไฟ ลมของคนอ่ืน แสดงกิริยาต่างๆ ออกมาวา่น่าพอใจบา้ง ไม่น่าพอใจบา้ง 
สุดทา้ยเรากทุ็กขเ์พราะมนัและสุขเพราะมนั ความสุขนั้นคิดวา่มนัเป็นสุข แต่ความจริงนั้นความสุขมนั
กไ็ม่เท่ียง ถา้หากเราสามารถยดึสุขไวอ้ยา่งเดียวได ้พระพุทธเจา้ท่านกค็งไม่ปรารถนานิพพาน เพราะ
ความสุขนั้นความจริงมนัเป็นตวัทุกข ์สุขกบัทุกขม์นัตวัเดียวกนั มนัแยกกนัไม่ออก พระพุทธเจา้ท่านยงั
ไม่สามารถจะแยกสุขกบัทุกขอ์อกจากกนัได ้จะสุขลว้นๆ กไ็ม่ได ้เพราะสุขคือตวัทุกข ์เม่ือเราทะยาน
อยากในสุขเราจึงทุกข ์แมจ้ะหาเท่าไรกห็าไม่เจอ แต่สัตวท์ั้งหลายกย็งัติดอยูใ่นการหาสุขกนั 
 ดงันั้นหากเราละสุขไดทุ้กขก์จ็ะดบัตาม ละสุขตวัเดียวทุกขด์บัหมด แต่คนกย็งัหลงไปหาแต่
ความสุขกนั แทจ้ริงแลว้สุขกบัทุกขม์นัตวัเดียวกนั และเม่ือพิจารณาจะรู้วา่มนัมาจากรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสันัน่เอง มะม่วงลูกเดียวกนัแต่ไปกินตรงท่ีมนัหวานกพ็อใจ ไปกินตรงท่ีมนัฝาดกไ็ม่พอใจ เราไป
กินเปลือกมนักฝ็าด ไปกินเน้ือมนักห็วาน ไปกินเมด็มนักฝ็าด แต่มนัเป็นตวัเดียวกนั มะม่วงผลเดียวกนั 
ถา้เราไม่กินมะม่วงเสียแลว้กไ็ม่ตอ้งไปทุกขเ์พราะมนั จึงวา่สุขกบัทุกขม์นัติดเป็นตวัเดียวกนั แต่เราไป
แยกมนัออกเองวา่เป็นสุขเป็นทุกข ์ไดค้วามพอใจกเ็ป็นสุข ไดค้วามไม่พอใจกเ็ป็นทุกข ์
 แมใ้นเร่ืองเดียวกนัท่ีเราฟังเขาพูด บางคร้ังเรากพ็อใจในค าพูดของเขา แต่พออีกคนพูดเรากลบั
ไม่พอใจ ทั้งท่ีเป็นค าพูดเดียวกนั เร่ืองเดียวกนั อยา่งเช่นมีผูม้านินทาศตัรูของเราใหเ้ราฟัง เรากเ็กิด
พอใจ ชอบใจเพราะคนน้ีเราเกลียด แต่พอมีใครมานินทาคนท่ีเรารักใหเ้ราฟัง เร่ืองเดียวกนั แต่เรากลบั
ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ วา่มานินทาคนท่ีเรารัก ทั้งท่ีค  าพูดค าเดียวกนั เร่ืองเดียวกนั ประโยคเดียวกนั แต่ให้
ความหมายวา่พอใจ ไม่พอใจ ท่ีต่างกนัเช่นน้ีเพราะเราไปรักกบัชงันัน่เอง ถา้เรารักเรากพ็อใจ เวลาเรา
ชงักเ็กิดไม่พอใจ ทั้งๆ ท่ีตวัความหมายของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั และเร่ืองราวต่างๆ นั้นเป็นตวั
เดียวกนั แต่เพราะเราไปใหค้วามหมาย ไปหมายวา่ดี หมายวา่ชัว่ พระนิพพานจึงไม่มีดี ไม่มีชัว่ ไม่มี
บาป ไม่มีบุญ แต่ขณะท่ีอยูเ่รากต็อ้งละบาปบ าเพญ็บุญไปก่อน จนถึงท่ีสุดเราตอ้งละบุญดว้ย เพราะบุญ
น้ีกไ็ม่เท่ียง บุญกคื็อความสุขนัน่เอง 
 การปฏิบติัธรรมนั้นเม่ือเราดูกายจนละเอียดแลว้ จึงมาดูอายตนะโดยละเอียด ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั มาดูขนัธ์ ๕ วา่รูปกดี็ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณกดี็ ใหพ้ิจารณาเห็นอาการของมนัใน
กาย และเห็นอาการของกายท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา การดูอยูใ่นกายตลอดน่ีเรียกวา่เห็นรูป และรู้สึก
ในเวทนาสุขบา้ง ทุกขบ์า้ง เฉยๆ บา้งในกายตลอดเวลา เรียกวา่รู้อารมณ์ของเวทนา รู้ความจ าทั้งปวง จ า
ดี จ  าชัว่ จ  ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั จ  าเร่ืองราวต่างๆ เรียกวา่รู้สัญญา รู้วา่คิด ความคิดก าลงัคิดดี คิดชัว่ 
คิดไดต่้างๆ เพราะวา่อาศยัจิตกระเพื่อมคิดทั้งหมดเรียกวา่รู้สังขาร และตวัรู้น่ีเองคือตวัวญิญาณ 



วญิญาณน้ีรู้ไดห้ลายทาง เช่น จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ เขา้มาทางตากเ็ป็นตาวญิญาณ เขา้มาทางหูกหู็
วญิญาณ วญิญาณกระทบไดถึ้ง ๕ ทาง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ส่วนทางท่ี ๖ เรียกวา่มโนวญิญาณเป็น
ตวัสุดทา้ย ตวัวญิญาณกเ็ป็นสมมุติข้ึนมา เราใชว้ญิญาณในการรู้เห็น แต่ความรู้ความเห็นน้ีกไ็ม่เท่ียง 
สุดทา้ยกด็บั 
 เวลาเราตายไป รูปน้ีกด็บัไปตาม เม่ือรูปดบั เวทนาความสุข ความทุกข ์เฉยๆ ต่างๆ กด็บัตาม 
ความจ ากด็บัตาม ไม่เหลือเป็นตวัเป็นตนใหเ้ห็น ความคิดกด็บัตาม ความรับรู้ รับทราบกด็บัตาม คน
ตายจึงไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร เพราะมนัตายไปแลว้ วญิญาณจึงเป็นของไม่เท่ียง แต่เราไปหลงวา่เราเป็น
ผูรู้้ หลงวา่เราเป็นผูเ้ขา้ใจ จึงตอ้งพาความรู้ไปเกิดอีก แต่พระอรหนัตเ์ป็นผูท่ี้ละรู้ได ้ละวญิญาณออกเสีย
ได ้ ดบัวญิญาณได ้วญิญาณคือตวัผูรู้้ ผูรู้้กคื็อวญิญาณนัน่เอง หากจะเรียกวา่เราคือผูรู้้ ความจริงมนักใ็ช่ 
แต่มนัเป็นของไม่เท่ียง เป็นสมมุติชัว่คราว เป็นของยมืมาใช ้สุดทา้ยกต็อ้งคืนโลกไป 
 คนเราเกิดมามีแต่จิตดวงเดียว และจิตดวงน้ีไม่เคยตาย แต่ส่ิงท่ีเราเห็นทั้งหมดคือขนัธ์ ๕ ซ่ึงตอ้ง
ตาย และขนัธ์ ๕ นั้นกด็บัอยูเ่ร่ือยๆ แมย้งัไม่ตายมนักเ็กิดดบัๆ อยูต่ลอดเวลา ส่วนจิตนั้นมนัเป็นอมตะ 
มนัไปตามกรรม กรรมท่ีเราท าไว ้ท ากรรมดีกไ็ปสวรรค ์ท ากรรมชัว่กไ็ปนรก ถา้กรรมท่ีเป็นกลางๆ ก็
เป็นมนุษย ์ถา้หากไม่มีกรรม ไม่มีบุญ ไม่มีบาปกไ็ปนิพพาน จิตดวงน้ีมนัจึงไม่มีรูป ไม่มีนาม แต่เพราะ
อาศยัความลุ่มหลงจึงพาใหจิ้ตน้ีตอ้งเวียนวา่ยตายเกิด ในขณะท่ีจิตเป็นทุกข ์ตายไปกต็กนรกทนัที 
ในขณะท่ีจิตเป็นสุขตายไปกข้ึ็นสวรรค ์มีอยูแ่ค่นั้น โดยนรกจะเป็นแดนท่ีมีแต่ความทุกขล์ว้นๆ 
ตลอดเวลาสัตวท์ั้งหลายท่ีไปตกนรก เขาจะหาความสุขสักวนิาทีเดียวไม่มีเลย มีแต่ทุกขเวทนา
ตลอดเวลาจึงไม่มีสุขเลย บนสวรรคก์เ็ช่นกนั เม่ือไปเกิดบนสวรรคจ์ะไม่มีทุกขเ์ลย มีแต่สุขเวทนา
ตลอด แต่กมี็ทุกขโ์ดยละเอียดของเขา แต่เป็นสุขท่ีเหนือสุขของมนุษยไ์ม่รู้ก่ีร้อยเท่าพนัเท่า ความสุข
ของเทวดามีเพราะจิตเขาท าบุญไวดี้ วบิากกรรมท่ีดีของเขาใหผ้ล เขาจึงเสวยสุขตรงนั้น แต่แดนของ
มนุษย ์นรก สวรรคน์ั้นเป็นแดนท่ีไม่เท่ียง แต่พระนิพพานเป็นของเท่ียง แลว้เรายงัพอใจท่ีจะเกิดอีก
หรือ ยงัเกิดกนัไม่พออีกหรือ ทั้งท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดกนัมาไม่รู้จกัจบส้ิน ไม่มีท่ีใดเลยในแผน่ดินน้ีท่ีเรา
ไม่เคยนอนตายมาก่อน 
 โอกาสท่ีเราจะไดเ้จอครูบาอาจารยแ์ละเจอพระพุทธศาสนานั้นเป็นเร่ืองยาก เราเกิดมาก่ีร้อยชาติ 
พนัชาติแลว้ไม่เคยเจอค าสอนพระพุทธเจา้เลยกมี็ พระพุทธเจา้ท่านบอกวา่มนุษยเ์ป็นผูป้ระเสริฐ เพราะ
เม่ือเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้มีโอกาสไดม้าเจอแสงธรรมของพระพุทธเจา้ จึงวา่มนุษยน์ั้นเป็นผูท่ี้โชคดี ซ่ึง
การไดเ้กิดเป็นมนุษยน์ั้นโชคดีระดบัหน่ึง แต่การไดม้าเล่ือมใสพระพุทธศาสนา มาเจอพระพุทธเจา้นั้น
จดัวา่ยิง่ประเสริฐ และถา้เจอพระพุทธเจา้แลว้ไดเ้อาค าสอนของพระองคไ์ปปฏิบติั ไปพิจารณาตามนั้น
กย็ิง่ประเสริฐข้ึนไปอีก แลว้เม่ือมารู้เห็นในธรรมท่ีพระองคไ์ดแ้สดงไวแ้ลว้ เขา้ใจในธรรมแลว้นั้นจดั



วา่ประเสริฐท่ีสุด จึงวา่เราเป็นมนุษยท่ี์ประเสริฐได ้เพราะฉะนั้นอยา่ประมาท เราเกิดเป็นมนุษยใ์ช่วา่จะ
โชคดีเสมอไป มนุษยท่ี์โชคร้ายกมี็มาก หากเกิดในประเทศท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน กไ็ม่มีโอกาสไดเ้จอกบั
พุทธศาสนา เพราะครอบครัวเขาหล่อหลอมท าใหไ้ม่สามารถเจอค าสอนของพระพุทธเจา้ไดเ้ลย 
 ดงันั้นเม่ือเราเกิดเป็นคนไทยแลว้ไดม้าเจอค าสอนของพระพุทธเจา้ ถือไดว้า่ประเสริฐแลว้ อยา่
ประมาท และการจะไดเ้จอกบัครูบาอาจารยท่ี์สอนธรรมใหอ้อกจากทุกขไ์ดง่้ายๆ ยิง่หายาก อาตมา
คน้หามาเป็นสิบๆ ปี ครูบาอาจารยท่ี์จะสอนใหรู้้ธรรม เห็นธรรมไดง่้ายๆ น้ียาก ครูบาอาจารยบ์างองค์
ท่านไม่เปิด บางองคท่์านกไ็ม่รู้จะพูดอยา่งไรใหอ้อกจากจุดน้ีได ้เม่ืออาตมาเขา้ใจแลว้จึงไม่หวงวชิา ไม่
หวงความรู้ บอกทุกอยา่ง เปิดทุกอยา่งใหรู้้ทาง เห็นทาง และไม่ยุง่ยากดว้ย เป็นทางท่ีง่ายๆ ท าไดเ้ห็น
ผลและเร็วดว้ย ไม่ตอ้งอาศยัเวลานาน ท่ีอาตมาบอกทั้งหมดน่ีคือหวัใจของการปฏิบติั เอาแต่สาระ
เพราะเน้ือหามากหรือไปคน้ควา้มากกเ็ท่านั้น มนัไม่ไดใ้ช ้เปรียบไดก้บัอาวธุท่ีเราจะไปต่อสู้หรือวา่รบ
กบัใคร พกมามากเรากไ็ม่ไดใ้ช ้ในขณะท่ีมีดเพียงเล่มเดียวกส็ามารถฆ่าศตัรูได ้ดงันั้นธรรมเพียงขอ้
เดียวของพระพุทธองค ์หากเราเอาไปประพฤติปฏิบติัจริงๆ แลว้ กส็ามารถพน้ทุกขไ์ด ้และธรรมนั้นถือ
วา่เป็นธรรมท่ีประเสริฐ เพราะเราปฏิบติักนัเพื่อความพน้ทุกข ์จุดน้ีจึงเป็นจุดท่ีพน้ทุกข ์คือ จุดของ
ความพอใจ ไม่พอใจในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั และความพอใจ ไม่พอใจในขนัธ์ ๕ นัน่เอง จุดน้ี
เท่านั้น 
 เม่ือละความทุกขข์องจิต เม่ือละความทุกขข์องความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทาน เรากจ็ะพน้จาก
สภาวะตรงน้ีได ้ละตรงน้ีไดม้นักจ็บ ไม่มีอะไรตอ้งละอีกแลว้ คือละกายได ้ละขนัธ์ ๕ ได ้แลว้เราจะไป
ละกายไดอ้ยา่งไรหากเราไม่เคยดูกาย จะละขนัธ์ ๕ ไดอ้ยา่งไรหากเราไม่เคยพิจารณาขนัธ์ ๕ เหมือนเรา
จะไปตดัตน้ไม ้เราไม่ไปหาตน้ไม ้รอใหต้น้ไมม้าหาเรามนักไ็ม่ไดต้ดัสักที เราตอ้งเขา้ไปในป่า เลือก
ตน้ไมท่ี้เราจะตดั ตน้ไมมี้อยูม่ากมาย แต่เรากต็อ้งตดัตน้ไมท่ี้ใหโ้ทษแก่เรา มนัมีอยู ่๕ ตน้ กคื็อ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ตดัตรงน้ีออกมนักจ็ะพน้จากสภาวะทั้งปวง ไม่ตอ้งไปตดัท่ีไหนเลย ตดั
ขนัธ์ ๕ นัน่เอง 
 เม่ือเราจะเขา้ไปตดัขนัธ์ ๕ เรากต็อ้งไปคน้ขนัธ์ ๕ ใหรู้้วา่อาการของรูปเป็นอยา่งไร อาการของ
เวทนาเป็นอยา่งไร อาการของสัญญา สังขาร วญิญาณเป็นอยา่งไร แลว้ถามวา่ตดัอะไร กต็ดัความยดึมัน่
ถือมัน่ ดูขนัธ์ ๕ เหมือนกบัดูคนอ่ืน และขนัธ์ ๕ ของเรากเ็หมือนขนัธ์ ๕ คนอ่ืน ไม่แตกต่างกนั อยา่
เห็นขนัธ์ ๕ วา่เป็นของเรา อยา่เห็นวา่เราเป็นขนัธ์ ๕ เพราะขนัธ์ ๕ เป็นของสมมุติ ถา้เราเห็นวา่กายน้ี
ไม่ใช่เราเม่ือไร เห็นวา่เป็นเพียงแค่ดิน น ้า ไฟ ลม อยา่งชดัแจง้ เรากจ็ะเห็นอาการของเวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ วา่เป็นของสมมุติเช่นกนั สุดทา้ยกด็บัไป มีเท่าไรกด็บัหมดไม่เหลือ ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนงั ท่ีเราอาศยัอยูก่ต็อ้งร่วง ผมน้ีกร่็วงอยูบ่่อยๆ เลบ็กต็อ้งตดัท้ิงบ่อยๆ หนงัมนักเ็ปล่ียนอยูบ่่อยๆ แลว้



มนัเป็นของเราตรงไหน ไม่มีเลย แต่เพราะเราไม่เคยไปดูมนัเราจึงหลงและไม่รู้  
 เพราะฉะนั้นเราจะละได ้กต็อ้งไปละโดยเขา้ไปรู้ขนัธ์ ๕ แลว้เรากจ็ะละขนัธ์ ๕ ได ้การปฏิบติั
เราไม่ตอ้งดูอะไรมาก ดูขนัธ์ ๕ เพียงอยา่งเดียว โดยอาศยัหลกัคือดูความพอใจ ไม่พอใจเป็นหลกั ดูอยู่
ตลอด ดูภายในกาย ไม่ไปดูนอกกาย เพราะดูนอกกายแลว้มนัจะหลง มนัไม่ชดั แต่ถา้ตั้งมัน่ก าหนดอยู่
ในกายตลอด ดูอารมณ์ความพอใจ ไม่พอใจท่ีมากระทบกาย พอใจเกิด พอใจดบั ไม่พอใจเกิด ไม่พอใจ
ดบั เราจึงจะชนะมนัได ้อยา่ไปหลงพอใจกบัมนั เวลาพอใจมนัจะหลง หลงเรากรู้็วา่หลง ดูมนัไป หลง
มนัเท่ียงไหม ตามดูมนั แลว้มนัดบัไหม ความสุขอนัเกิดจากความพอใจมนัดบัไหม มนัตั้งอยูไ่ดไ้หม 
ซ่ึงมนัตั้งอยูไ่ม่ได ้สุดทา้ยกด็บั พกัเดียวกด็บั ความไม่พอใจกเ็ช่นกนั เม่ือไม่พอใจเรากทุ็กขท์นัที กดู็ไป
ไม่ตอ้งไปแกไ้ข ดูวา่มนัเท่ียงไหม สุดทา้ยกด็บั เม่ือเราดูอยา่งน้ีจนช านิช านาญ ดูความเกิดดบัของมนั
จนเขา้ใจแจ่มแจง้ พอมนัมาเรากรู้็เลยวา่ มนัมาเด๋ียวมนักไ็ป มนัเกิดแลว้มนักด็บั มนัเป็นอยา่งน้ีตลอด
ซ ้ าๆ ซากๆ เดิมๆ อยูอ่ยา่งน้ี ทุกขก์ทุ็กขต์วัเดิม สุขกสุ็ขตวัเดิม และทุกขก์ไ็ม่เท่ียงเหมือนเดิม สุขกไ็ม่
เท่ียงเหมือนเดิม แลว้เราจะไปทุกขก์บัมนัก่อนท าไม เราจะไปสุขกบัมนัก่อนท าไม หากเรารู้ทนัมนั วา่
สุขเด๋ียวกไ็ป ทุกขเ์ด๋ียวกไ็ป เรากน็ัง่สบายเลย ไม่ตอ้งไปไล่ตามสุขตามทุกขก์บัมนั 
 เราปฏิบติัเพื่อไม่ใหเ้กิดทุกข ์กคื็อไม่ใหจิ้ตของเราด้ินรนนัน่เอง จิตของเรากจ็ะเป็นหน่ึงได ้เม่ือ
จิตของเราเป็นหน่ึงไดเ้รากจ็ะพบกบัความสงบอยา่งแทจ้ริง พระอรหนัตท่์านจึงมีจิตดัง่แผน่ดิน เอา
อะไรมาเทบนแผน่ดิน ดินกไ็ม่หวัน่ไหว เขาเอาของเสียมาเท ดินกไ็ม่หวัน่ไหว เอาของดีมาเท ดินกไ็ม่
หวัน่ไหว จิตของพระอริยเจา้กเ็ช่นกนั จะเอาค าสรรเสริญมาเทลงใส่จิต จิตกไ็ม่สะเทือน เอาค านินทามา
ใส่จิต จิตกไ็ม่สะเทือน เพราะจิตหนกัแน่นแลว้ดัง่แผน่ดิน หากฝึกไวอ้ยา่งน้ีตลอด จิตกจ็ะเป็นพุทธะได ้
จิตกจ็ะเป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานอยูต่ลอดเวลา ไม่เศร้าหมองไปกบัอารมณ์ท่ีท าใหพ้อใจและไม่พอใจ เรา
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดตรงน้ี ท่ีเราหลงกเ็พราะตณัหา ความอยากไดก้บัไม่อยากได ้อยากไดก้เ็ป็นทุกข ์ไม่
อยากไดก้เ็ป็นทุกข ์พอเวลาสุขมาเราอยากไดม้นัไว ้กเ็ป็นทุกข ์เพราะมนัไม่สามารถอยูก่บัเราได ้มนั
ตอ้งไป พอไปกเ็ป็นทุกข ์เวลาอารมณ์ท่ีไม่น่าพอใจมากไ็ม่อยากได ้อยากจะผลกัไป มนักไ็ม่ไปสักที 
แต่สุดทา้ยมนักไ็ป แต่เราไปหลงผลกัมนัก่อน ปฏิเสธมนัก่อน เราจึงทุกขเ์พราะมนั หากเราดูมนัมาแลว้
กดู็มนัไป เราจะไม่ทุกข ์ไม่สุขไปกบัมนัเลย เป็นกลางได ้จิตกส็บาย การรักษาจิตรักษาตรงน้ี ซ่ึงไม่ยาก
เลย ส่วนตวัผูรู้้นั้นเป็นการตรัสรู้ตวัสุดทา้ย ท่ีเขาบอกวา่ตรัสรู้ กคื็อ ตดั-ซะ-รู้ การตดัรู้ท้ิงนัน่เอง รู้น้ีก็
เป็นอนตัตา รู้น้ีกเ็ป็นสมมุติ           
 การปฏิบติัธรรมนั้นไม่ยากเพียงพิจารณาอยูก่บัขนัธ์ ๕ ไม่พน้ไปจากขนัธ์ ๕ ทุกคนท่ีปฏิบติักนั
เขากดู็ขนัธ์ ๕ กนัทั้งนั้น ท่ีเขาผา่นไปไดก้จ็ากขนัธ์ ๕ ลว้นๆ ดูมนัใหเ้ห็น แลว้กม็าดูตวัท่ีดูขนัธ์ ๕ เรา
ตอ้งเขา้ใจหลกัคือเราอาศยัขนัธ์ ๕ ไปดูขนัธ์ ๕ ดงันั้นอยา่ไปหลงวา่เรารู้แลว้ เราเขา้ใจแลว้ เพราะมนัยงั



มีเราอยูใ่นขนัธ์ เราใชข้นัธ์ ๕ ไปดูขนัธ์ ๕ อาศยัสมมุติไปดูสมมุติ ไม่ใช่เอาตวัผูรู้้เป็นตวัเป็นตนไปรู้ 
แต่อาศยัความเป็นอนตัตาไปดูอนตัตา ความไม่เท่ียงไปดูของไม่เท่ียง ความทุกขไ์ปดูทุกข ์มนัเป็น
สมมุติทั้งหมด ในโลกน้ีจึงมีแต่สมมุติ เม่ือรู้แจง้ตรงน้ีมนักไ็ม่มีอะไรเหลือ ทุกขไ์ม่ใช่เรา สุขไม่ใช่เรา 
จะยดึมนัไวท้  าไม แบกท าไมโลกน้ีมนัหนกัจะตาย ค  าวา่หลุดโลกกคื็อหลุดจากสภาวะความยดึมัน่ถือ
มัน่ในส่ิงท่ีโลกๆ เขามีอยู ่หลุดจากตรงน้ี ไม่ยดึมนั 
 การภาวนานั้นท าไปเด๋ียวกไ็ดเ้อง เดินไม่หยดุเด๋ียวกถึ็งเอง เพียงแต่เราอยา่ประมาท เราอยา่
ประมาทตวัเองวา่เราบุญนอ้ย เราปัญญานอ้ย เราบารมีนอ้ย อยา่ประมาทเช่นนั้น ตอ้งมีก าลงัใจ คนท่ีเขา
ท าไดเ้ขากค็นเหมือนเรา เขากเ็คยมีกิเลสเหมือนเรา เขากกิ็นขา้วเหมือนเรา เขากมี็ความคิดเหมือนเรา 
แต่ท าไมเขาท าได ้ในเม่ือเป็นคนเดินดินเหมือนกนั เราตอ้งคิดวา่เขาท าอยา่งไร เขารู้อะไรเขาจึงพน้ทุกข ์
เราตอ้งศึกษาตรงน้ี อาตมาเพียรหาครูบาอาจารย ์ตอ้งการจะรู้วา่ท่านตรัสรู้อยา่งไร คน้หามาเป็น
เวลานานกวา่จะเจอตรงน้ี คืออุบายขนัธ์ ๕ น้ีเท่านั้น ตีกายใหล้ะเอียด ตีอายตนะภายใน ภายนอกให้
ละเอียด แลว้มาตีขนัธ์ ๕ ใหล้ะเอียด มนักไ็ม่มีอะไรเหลือ สับใหม้นัเหมือนหมูบะช่อ สับใหล้ะเอียด
แลว้มนัจะมีอะไรเหลือ เห็นโดยความละเอียดของมนัแลว้ กจ็บงาน ท่ีเราไม่พน้เพราะไปท าอยา่งอ่ืน 
หากท าอยูใ่นขนัธ์ ๕ มีหรือจะไม่พน้ บางทีเอาแต่สมาธิ ไม่พิจารณามนักไ็ดเ้พียงสมาธิ เหมือนกินขา้ว
เฉยๆ หิวใหม่กต็อ้งกินอีก สมาธิเหมือนกินขา้ว สงบไดไ้ม่นานกห็ายไป 
 ดงันั้นตอ้งใชปั้ญญา ปัญญาเท่านั้นท่ีจะพน้ทุกขไ์ด ้เขา้ไปดูมนั เขา้ไปคน้หามนัดว้ยความคิด
ของเรา เอาความคิดของเราไปคิดก่อน ไปจินตนาการดูวา่ร่างกายของเรามีอะไรบา้ง จินตนาการไปมนั
กจ็ะเห็นความจริงข้ึนมาได ้กายเรามีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ตบั ไต ไส้ พุง กระดูก อาหารเก่า อาหารใหม่
อยูใ่นร่างกาย เป็นตน้ มีอาการ ๓๒ ประกอบไปดว้ยดิน น ้า ไฟ ลม ไม่มีอะไรเป็นเราเลย ตรงจุดน้ีมนั
ตอ้งเขา้ไปรู้ท่ีใจ รู้ท่ีตาอยา่งเดียวไม่ได ้หากรู้ท่ีตาไดห้มอท่ีผา่ตดัในโรงพยาบาลเป็นกพ็ระอรหนัตก์นั
หมด แต่พระอริยเจา้ท่านเอาใจเขา้ไปรู้ เอาความจริงเขา้ไปรู้วา่สภาวะต่างๆ วา่ในกายเรามีอะไรบา้ง 
เพื่อใหใ้จยอมรับ มนัไม่ไดย้อมรับท่ีตา แต่มนัยอมรับท่ีใจ ตาเห็น หูไดย้นิ แลว้ใจรับทราบ ไม่ไดเ้ป็นท่ี
ตากบัท่ีหู ถา้เป็นท่ีตา ท่ีหู หมอกส็ าเร็จกนัหมดแลว้ เพราะเขาเห็นอยูป่ระจ า แต่เขาไม่เคยพิจารณา
เขา้ถึงใจเขาเลย พิจารณาเขา้ไม่ถึงความเบ่ือหน่ายในร่างกาย ไม่เห็นวา่ไม่มีความสวยความงามอยา่งท่ี
เห็นกนัภายนอกเลย ตรงกนัขา้มเขาเห็นเป็นธรรมชาติแต่กลบักลบเกล่ือนความจริง ไม่ยอมรับความ
จริง ถา้หากเราเห็นโดยความจริงแลว้วา่ร่างกายเรามีแต่ของปฏิกลู โดยเอาใจเขา้ไปเห็น ถา้ใจเห็น ใจก็
ละ เพราะเราไม่ไดล้ะท่ีตา แต่ละท่ีใจ ตาเห็นรูป เรากส็ักแต่วา่รูป ใจมนัไม่ไดมี้อะไรดว้ย แต่ใจท าไม
มนัสุข มนัทุกขก์บัรูปได ้ทั้งๆ ท่ีตากระทบรูป หูไดย้นิเท่านั้น หูมนัไม่ไดเ้ป็นทุกขเ์ป็นสุขดว้ยเลย ตาก็
ไม่ไดทุ้กขเ์ป็นสุขดว้ย 



 เราจึงตอ้งแกท่ี้ใจเรา ใจมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ แต่เราเอาของสกปรกไปใหม้นัเอง เอา
สุขไปถมมนับา้ง เอาทุกขไ์ปถมมนับา้ง เอาความอยากไปถมมนับา้ง เอาความโลภ ความโกรธ ความ
หลงไปทบัมนั จนมนัด้ินไม่ไหว ถา้มนัด่าไดม้นัคงด่าแลว้ ตาน่ีมนัหาเร่ืองอะไรใหก้นูกัหนา หูกห็า
เร่ืองอะไรนกัหนา การฟังบ่อยๆ แลว้กป็ฏิบติับ่อยๆ มนัจะซึมซบัไปเร่ือยๆ การไดย้นิ ไดฟั้งและเอาไป
ประพฤติปฏิบติั เอาไปพิจารณาดว้ยปัญญาของเราใหเ้ห็นตามค าสอน อยา่คิดวา่การฟังอยา่งเดียวแลว้
จะเขา้ใจ จนเกิดเป็นปัญญา เพราะปัญญามนัเกิดได ้๓ ขณะ คือ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังและ
การอ่าน จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังและอ่านแลว้ไปจินตนาการเห็นอาการของมนั ปัญญาน้ี
กย็งัตรัสรู้ไม่ได ้ตอ้งภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ภาวนาแลว้เขา้ไปเห็น คืออาการท่ีเรา
เอาความรู้เขา้ไปก าหนดเห็นอาการของมนัวา่อาการของรูปเป็นอยา่งไร อาการของเวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณเป็นอยา่งไร ใหเ้ห็นอาการจริงๆ ของมนั ใหไ้ปรู้อาการ รู้สภาวะของมนั เห็นอาการ
ของมนัแลว้เรากจ็ะปล่อยวางมนัได ้อยา่งเช่นเห็นอาการของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั กามคุณทั้ง ๕ 
และเห็นอาการของความพอใจ ไม่พอใจ วา่อาการพอใจมนัสุขอยา่งไร อาการไม่พอใจมนัทุกขอ์ยา่งไร 
เห็นอยูต่รงน้ีของมนั เห็นดว้ยปัจจุบนั แลว้เราจึงจะปล่อยวางมนัได ้ 
 แมจ้ะรู้ช่ือมนัหมด แต่จริงๆ อาการพอใจ อาการไม่พอใจมนัไม่มีช่ือ แต่เราไปสมมุติกนัเองวา่
มนัช่ือพอใจ มนัช่ือไม่พอใจ แต่ตวัสภาวะจริงๆ มนัไม่มีช่ือ แต่มนัรู้วา่ร้อน พอใจแลว้มนัร้อน ไม่พอใจ
แลว้มนัร้อน รู้แค่นั้นวา่มนัร้อน มนัร้อนท่ีใจของเรา เช่น เวลาโกรธมนักร้็อน แต่ช่ือมนัไม่มีบอก แต่
เป็นเพียงอาการของมนั ใหรู้้เห็นอยา่งน้ี เห็นเป็นอาการ หากเรารู้จกัอะไรกต็าม ถา้รู้จกัแต่ช่ือแต่ไม่รู้จกั
หนา้มนักเ็ท่านั้น เช่น เรารู้จกัแต่ช่ือวา่ทองค า แต่เราไม่เคยเห็นทองค า ต่อใหเ้รามานัง่อยูก่บัทองค า มือ
ก าทองค าอยู ่เรากไ็ม่รู้จกัวา่อนัน้ีคือทองค า เช่นเดียวกนัหากเรารู้แต่ช่ือจากการฟังและอ่านหนงัสือวา่
ขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ แต่เราไม่เห็นอาการของมนัอยา่งชดัแจง้ เราจะไม่รู้เลย
วา่อยา่งน้ีเรียกวา่ขนัธ์ ๕  มนัตอ้งเห็นของจริงวา่มนัมีลกัษณะอาการอยา่งไร เหมือนประเทศไหนท่ีเรา
ไม่เคยไป เช่น ถา้เรายงัไม่เคยไปอเมริกา เรากรู้็แต่ช่ือวา่อเมริกา หากเราไปยนืท่ีอเมริกาจริงๆ เขาปิดตา
พาเราไปยนืท่ีอเมริกา เรากไ็ม่อาจรู้ไดเ้ลยวา่ท่ีน่ีท่ีไหน ทั้งๆ ท่ียนือยูท่ี่อเมริกาแลว้ เพราะเรารู้แต่ช่ือไม่
เห็นตวัของอเมริกา แต่ถา้เราเคยไปแลว้ พอจบัมายนืเรายอ่มรู้จกัมนัวา่น่ีอเมริกา 
 ดงันั้นขนัธ์ ๕ กเ็ช่นกนั เราตอ้งเขา้ไปคน้ ตอ้งเห็นตวัมนั เราจะฆ่ามนัตอ้งเห็นตวัมนัก่อน ขนัธ์ 
๕ นั้นมนัเหมือนวางทบักนัอยูเ่ป็นชั้นๆ ถา้เราไม่ร้ืออนัแรก เราจะไม่รู้อนัขา้งล่าง และถา้ไม่ร้ืออนั
ต่อไปเรากจ็ะไม่เห็นมนั ในเม่ือขนัธ์ ๕ มนัซอ้นกนัอยู ่ร้ือออก ๑ ขนัธ์ มนักเ็ห็นอีก ๔ ขนัธ์ ร้ือออกอีกก็
เหลืออีก ๓ ขนัธ์ ร้ือออกอีกกเ็หลืออีก ๒ ขนัธ์ ร้ือออกอีกกเ็หลืออีก ๑ ขนัธ์ แลว้ร้ือออกอีก ๑ ขนัธ์แลว้
กดู็ จะเห็นวา่ไม่มีอะไร มนักห็มดแค่นั้น แลว้เรียงลงใหม่ เรียงไปจนครบขนัธ์ ๕ แลว้กร้ื็อออก วางอีก 



ร้ือออกอีก ถอดเขา้ถอดออกแลว้มนัจะเห็นวา่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย เหมือนรถท่ีเราถอดลอ้มนัออก
ทีละอนัๆ ถอดอะไหล่ออกหมด ถอดเหลก็ออกหมด ถอดคซัซีออกหมด ถอดออกทั้งหมด มนักไ็ม่เป็น
รถแลว้ 
 กายของเรากเ็ช่นเดียวกนั ถอดออกใหห้มด ดึงผมออก ถลกหนงัออก ดึงกระดูกออก เอาอะไร
ต่ออะไรออกใหห้มด กองใหเ้ห็น ดูวา่มนัจะมีเราตรงไหน แลว้จะเห็นวา่ไม่มีเรา แต่เม่ือประกอบเสร็จ
กลบัเป็นเราเลย รถประกอบเสร็จเป็นรถวิง่ได ้คนประกอบเสร็จเป็นคนเดินได ้ไม่แตกต่างอะไรกนั หดั
ร้ืออยา่งนั้นบ่อยๆ แลว้เราจะไม่หลงมนั เห็นวา่มนัไม่มีเราอยูเ่ลย แลว้ใหพ้ิจารณายอ้นไปอีก ดูคนอ่ืนท่ี
เขาตายไป เพราะสุดทา้ยเราเองกเ็หมือนกนั เรากต็อ้งเป็นแบบนั้นเหมือนกนั ตายกเ็อาไปฝัง ตายกเ็อา
ไปเผา แลว้เราอยูต่รงไหน มนัเป็นอยูแ่ค่นั้น แต่เราไปหลงมนัเอง หลงของสมมุติ สมมุติมนักจ็ริง แต่
มนัไม่เท่ียง ความเป็นเรามนักจ็ริงอยู ่แต่มนัเป็นของชัว่คราว ไม่เท่ียง เราไปหลงของไม่เท่ียงกนั จึงไม่
ยอมรับความเป็นจริงและธรรมชาติของเขา เหมือนกลางวนักลางคืนมนักมี็ของมนัอยูแ่ลว้ เม่ือเวลา
กลางวนัมาถึงถา้เราไม่ชอบกเ็ป็นทุกขก์บัมนั ทั้งๆ ท่ีเราเล่ียงมนัไม่ได ้อยา่งไรกต็อ้งเป็นกลางวนั 
กลางคืนกเ็หมือนกนั อยา่งไรเรากเ็ล่ียงมนัไม่ได ้มนัตอ้งเป็นกลางคืน เช่นเดียวกบัความสุขเกิดข้ึนมา
เรากอ็ยา่ไปยดึมนั ทุกขเ์กิดข้ึนเรากอ็ยา่ไปหนีมนั เพราะทุกขเ์กิดข้ึนเด๋ียวมนักด็บั รอสักประเด๋ียวมนัก็
ดบัแลว้ 
 กลางคืนกเ็ช่นกนัเด๋ียวมนักส็วา่งแลว้ อยา่งไรกต็อ้งสวา่งแน่นอน ทุกขอ์ยา่งไรกต็อ้งดบั สุข
อยา่งไรกต็อ้งดบั อยา่หลงไปยดึ กลางวนัเด๋ียวมนักมื็ดแน่นอน เม่ือเราเห็นอยา่งน้ีประจ าเราจะไม่เกิด
อาการต่ืนเตน้กบักลางวนัและกลางคืนเลย เพราะเรารู้จกัมนัแลว้ วา่มนัเป็นธรรมชาติของมนั เด๋ียว
กลางวนัเด๋ียวกลางคืน สุขทุกขก์เ็หมือนกนั ถา้เราดูมนัจนเป็นธรรมชาติ เด๋ียวสุขเด๋ียวทุกข ์เรากเ็พลิน
แลว้ พอสุขกรู้็วา่เด๋ียวมนักทุ็กข ์พอทุกขก์รู้็วา่เด๋ียวมนักสุ็ข เหมือนกบัเราดูกลางวนักลางคืน เด๋ียวก็
สวา่งเด๋ียวกมื็ด สุดทา้ยกต็าย ไม่มีอะไร เรียกวา่โลกธรรม ๘ กคื็อตรงน้ี มีสุขมีทุกข ์มีลาภเส่ือมลาภ มี
ยศเส่ือมยศ มีสรรเสริญมีนินทา เรียกวา่โลกทั้งหมดนัน่เอง มนัเป็นธรรมคู่กบัโลก ทุกขม์นัมีอยูแ่ลว้ใน
โลก แต่เราเกิดมาในโลก เรามาอาศยัโลก แลว้เราไปยดึโลก ทุกขจึ์งเกิด เพราะไปยดึโลกไว ้มนัเป็น
เร่ืองของโลกอยูแ่ลว้ สุขทุกขม์นัเป็นเร่ืองของโลก เรียกวา่โลกธรรม ปฏิบติัเราตอ้งเขา้ใจโลกธรรม 
แลว้เราจะไม่ยดึ จะปล่อยวางมนัและเป็นกลางได ้คนเราเกิดมาน้ีเหมือนกบัคนติดคุก ถูกโลกน้ีขงัไว ้
ตายเม่ือไรกพ็น้จากคุกเม่ือนั้น 
 โลกธรรมน้ีมนัมีอยูคู่่กบัโลก แต่โลกตุตรธรรมไม่มีอยูใ่นโลก โลกตุตรธรรมคือธรรมท่ีหลุด
พน้จากโลก เรียกวมุิตติกใ็ช่ โลกิยะกบัโลกตุตระ โลกิยะคือท่ีเรามีๆ กนัอยู ่ท่ีเราอาศยักนัอยูท่ ั้งหมดน่ี
แหละคือโลกิยะทั้งหมด ส่วนโลกตุตรธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพน้จากโลก โลกธรรม ๘ จึงเป็นเร่ืองของ



โลกทั้งหมดท่ีเราอาศยัอยู ่สุข-ทุกข ์สรรเสริญ-นินทา มีลาภ-เส่ือมลาภ มียศ-เส่ือมยศ มีครบอยูใ่นทุกคน 
ถา้หากเรารู้แจง้ตรงน้ีแลว้เราไม่ยดึมนั เรากจ็ะพน้จากโลกน้ีได ้พน้จากโลกธรรม ๘ กจ็ะไดโ้ลกตุตร
ธรรมเป็นเคร่ืองอาศยั มีพระโสดาบนัเป็นเบ้ืองตน้ พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์
เพราะฉะนั้นการเป็นพระไม่จ าเป็นจะตอ้งบวชพระเสมอไป เป็นฆราวาสกเ็ป็นพระได ้เป็นหญิงกเ็ป็น
พระได ้ค  าวา่พระกคื็อพระอริยบุคคลนัน่เอง พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหนัต ์จึงเป็นเคร่ืองเสมอภาคกนั เป็นหญิงกต็รัสรู้ได ้เป็นชายกต็รัสรู้ได ้เป็นเดก็กต็รัสรู้ได ้เพราะ
ธรรมเป็นของกลางๆ ท่ีสามารถรู้ได ้เห็นได ้เรากเ็ป็นมนุษย ์มีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจเหมือนกนั 
สามารถท่ีจะเขา้ไปรู้ธรรมเห็นธรรมไดไ้ม่แตกต่างกนั แต่ท าอยา่งไรเราจะรู้ได ้กต็อ้งท าตามท่ี
พระพุทธเจา้ท่านทรงสั่งสอน โดยดูขนัธ์ ๕ ดูอายตนะ ดูกาย พน้จากกาย พน้จากอายตนะ พน้จากขนัธ์ 
๕ แลว้กไ็ม่มีอะไรเหลือ เพราะกายเป็นเร่ืองของโลก อายตนะเป็นเร่ืองของโลก ขนัธ์ ๕ เป็นเร่ืองของ
โลก ตวัตณัหากด็บั อุปาทานกด็บั 
 การนัง่สมาธิเพื่อความสงบนั้น หากมนัไม่สงบ กส็ามารถใชปั้ญญาพิจารณาน าไปก่อน ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความสงบไดเ้ช่นกนั โดยเขา้ไปก าหนดดูและพิจารณาร่างกาย หมุนมนัไป เด๋ียวมนักเ็กิดความ
สงบเอง และปัญญากจ็ะเกิดพร้อมกนัดว้ย แต่ในกรณีท่ีเราจะใหจิ้ตสงบ เรากเ็อาสงบอยา่งเดียวไม่ตอ้ง
พิจารณา แต่ถา้อยากเดินปัญญาพอนัง่สมาธิจนสงบแลว้กพ็ิจารณาเลย หรือบางคร้ังมนัฟุ้งซ่านไม่สงบก็
ใหพ้ิจารณาไปไดโ้ดยอาศยัปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณาใหม้นัหมุนอยูใ่นกายตลอด จิตกส็งบได ้เม่ือ
สงบแลว้มนักล็ะเอียด ซ่ึงจะเห็นชดัข้ึนๆ เพราะการก าหนดอยูใ่นกายนั้นกเ็ป็นการฝึกสมาธิอยา่งหน่ึง
เรียกวา่กายานุปัสสนาหรือกายคตาสติ มีสติอยูก่บักายกเ็กิดความสงบได ้มีสติอยูก่บัลมหายใจกเ็กิด
ความสงบได ้สมาธิและปัญญานั้นสามารถเกิดพร้อมกนัได ้ดว้ยการเขา้ไปก าหนดรู้กายและพิจารณา
กายพร้อมกนั กเ็กิดความสงบและปัญญาข้ึนพร้อมกนัได ้ลองฝึกอยา่งน้ีกใ็ชไ้ด ้
 ในกรณีท่ีนัง่สมาธิเพื่อใหส้งบอยา่งเดียวกห็ายใจเขา้ก าหนดพุทโธ ถา้พุทโธห่างมนัไม่สงบ ก็
พุทโธถ่ีๆ ท่องพุทโธๆๆๆๆๆ ใหอ้ยูใ่นกาย เด๋ียวมนักส็งบลงเอง เพราะจิตมนัไม่คิดอยา่งอ่ืน คิดแต่เป็น
พุทโธ ไม่ใช่ท่องจนล้ินกระดกหรือปากออกเสียง แต่ใหนึ้กในใจวา่พุทโธๆๆ อยูใ่นจิตเรา อยูใ่นกายเรา 
พุทโธๆๆ ใหม้นัเนน้ อยา่ใหแ้วบ๊ออกไป พอมนัจะแวบ๊ออกไปกดึ็งมาพุทโธๆๆ ไม่นานกส็งบ พอรู้สึก
วา่จิตสงบแลว้เรากป็ล่อยใหพุ้ทโธๆ เป็นปกติ หายใจเขา้พุท หายใจออกโธปกติ น่ีเป็นอุบายส าหรับท่ี
จิตมนัพยศ เอาพุทโธใหถ่ี้ เหมือนเราฝึกมา้ มา้พยศเราจะค่อยๆ ลูบ ค่อยๆ คล า ไม่ได ้ถา้มนัยงัไม่เช่ืองก็
ตอ้งหวด ตอ้งตีมนั อนัน้ีจิตของเรากเ็หมือนกบัการฝึกมา้ ตอ้งเอาพุทโธเขา้ไปตีบ่อยๆ เอาพุทโธไป
แนบ เม่ือเราคิดแต่พุทโธแลว้มนัจะไปคิดเร่ืองอ่ืนไดอ้ยา่งไร พอมนัจะไปโน่นไปน่ีกดึ็งมาพุทโธถ่ีๆ 
สมมุติมนัจะไปคิดถึงลูกท่ีอยูอ่เมริกากดึ็งมาพุทโธเลย คิดถึงงานกพ็ุทโธ ไปไหนกพ็ุทโธ เด๋ียวมนัก็



เหน่ือย เด๋ียวมนักส็งบเอง 
 เวลาเกิดนิมิตอะไรข้ึนมากเ็ช่นกนั ใชพุ้ทโธน่ีแหละ ดึงเขา้มาอยูใ่นกาย ใหก้  าหนดอยูใ่นกาย มนั
กจ็ะไม่ไปไหน ถา้ออกไปกดึ็งมาใหม่ ออกไปกดึ็งมาใหม่ ท าบ่อยๆ เด๋ียวมนัเหน่ือยเอง ไม่ไปไหน เอา
พุทโธแนบไวใ้นกาย ถา้ปฏิบติัแลว้จิตอยูใ่นกายตลอดถือวา่ถูกทาง ถา้ออกนอกกายเม่ือไรผดิทางหมด
เลย เพราะเราตอ้งการรู้กาย เน่ืองจากความสงบไม่ไดเ้กิดท่ีไหน ไม่ไดเ้กิดนอกกาย แต่เกิดในกายของ
เราน่ีเอง อยูน่อกกายไม่สงบ มีแต่ฟุ้งซ่าน ตอ้งใหจิ้ตรวมเป็นหน่ึงในกาย นิมิตท่ีเกิดข้ึนนั้นมนัเกิดได้
หลายทาง ทางเสียงกมี็ ทางตากมี็ กใ็หดึ้งเขา้มาในกายทั้งหมด เด๋ียวมนักด็บั การท่ีเราเห็นนิมิตเป็น
เพราะจิตเราส่งออก มนักเ็ลยไปเห็น พอเรานอ้มเขา้มาในกาย มนักเ็ห็นแต่กาย เห็นแต่กระดูก เห็น
ร่างกายของเรา เห็นแค่นั้น ใชปั้ญญาพิจารณากายใหเ้ห็น ถา้พิจารณาอยูใ่นกาย หมุนอยูใ่นกาย เรากจ็ะ
พน้จากสภาวะทั้งมวลได ้ทุกขก์เ็พราะอยา่งน้ีแหละ ทุกขเ์พราะกาย ไปหลงวา่กายเป็นของเรา เวลากาย
เจบ็ กว็า่กูเจบ็ กูป่วย แต่ถา้เห็นความจริงวา่กายน้ีกไ็ม่ใช่เรา เรากไ็ม่กลวัมนัแลว้ เพราะวา่เรามีความเกิด
เป็นธรรมดา มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา และมีความตายเป็นธรรมดา ทุก
คนเกิดมาตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายหมดไม่มีใครหนีได ้ถา้เห็นความเป็นธรรมดาของมนัอยา่งน้ีเรากจ็ะ
ไม่ทุกขก์บัมนัแลว้ เพราะเรารู้แลว้วา่มนัเป็นธรรมดา 
 การบริกรรมพุทโธถ่ีๆ เหมาะส าหรับคนท่ีเบ้ืองตน้จิตมนัพยศ แต่พอภาวนาไปนานๆ จนจิตมนั
สงบไดง่้ายแลว้ บางคร้ังอาจไม่ใชพุ้ทโธ เอาแต่รู้อยา่งเดียว รู้เขา้ รู้ออก รู้เม่ือไรลมจะเขา้ เม่ือไรลมจะ
ออก เขา้หรือยงั ออกหรือยงั อยา่งน้ีเรียกวา่เขา้ อยา่งน้ีเรียกวา่ออก เขา้ยาวกรู้็ ออกยาวกรู้็ เขา้สั้นกรู้็ 
ออกสั้นกรู้็ เขา้ร้อนกรู้็ ออกร้อนกรู้็ หรือเขา้เยน็ ออกเยน็กรู้็หมด น่ีคือรู้ทุกอาการ รู้ดว้ยความเป็นจริง
ของลม บางทีมนัเขา้เยน็แต่มนัออกร้อน เพราะมนัถ่ายเทธาตุไฟออกไป สังเกตดูมนัจะเห็นเป็นอยา่ง
นั้น ใหจ้บัตรงน้ี เขา้เยน็ ออกร้อน หรือเขา้ร้อน ออกเยน็ เม่ือสังเกตอยา่งน้ีเรากจ็ะจบัไดว้า่อาการร้อน
ของมนัอยา่งน้ี อาการเยน็ของมนัอยา่งน้ี เขา้ยาวอยา่งน้ี ออกยาวอยา่งน้ี เขา้ละเอียดอยา่งน้ี ออกละเอียด
อยา่งน้ี เขา้หยาบ ออกหยาบ เขา้หรือยงั ออกหรือยงั ใหดู้ตรงน้ี แลว้กแ็นบพุทโธไปบา้งกไ็ด ้ถา้พุทโธ
มนัร าคาญแลว้กเ็อาแต่รู้อยา่งเดียว ใหป้ล่อยลมหายใจเป็นธรรมดาอยา่ไปเกร็ง ไม่ไปบงัคบัลมหายใจ 
ลมหายใจนั้นมนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ เวลาเราหลบัมนักห็ายใจอยูเ่หมือนเดิม เราไม่ไดบ้งัคบัมนัเลย 
ท าความรู้สึกเหมือนกบัตอนเรานอนหลบั ปล่อยใหเ้ขาหายใจตามธรรมชาติของเขาไป นัน่แหละคือ
การปล่อยวาง 
 เรามีหนา้ท่ีรู้อยา่งเดียว แต่เราไม่ไดมี้หนา้ท่ีเป็นผูท้  าลมหายใจ เรามีหนา้ท่ีรู้วา่ลมเขา้หรือยงั 
ออกหรือยงั เขา้อยา่งไร ออกอยา่งไร รู้แค่นั้น แต่เราอยา่ไปท าลมเขา้ ท าลมออก สังเกตดูเวลาเราเดินไป
เดินมาเราไม่ไดท้  าอะไรเลย เขากห็ายใจของเขาอยูต่ลอดเวลา เราหลบัโดยท่ีเราไม่รู้ตวัดว้ยซ ้ า แต่เขาก็



ยงัหายใจเขาเองอยู ่มนัเป็นธรรมชาติ ถา้เราปล่อยลมหายใจเป็นธรรมชาติของเขา โดยเพียงเราเป็นผู ้
ก  าหนดรู้อยา่งเดียว เป็นผูรู้้อยา่งเดียว เป็นผูค้อยสังเกต จบัความสังเกตดูเท่านั้น สังเกตวา่เขา้แลว้ ออก
แลว้ เขา้เยน็ ออกเยน็ เขา้ร้อน ออกร้อน สังเกตแค่นั้น เป็นผูส้ังเกตและกป็ล่อยวางความรู้สึกทั้งหมดให้
ลงสู่กาย ไม่ตอ้งท าอะไร ท าความรู้สึกลงใหห้มด อยา่ไปเกร็งมาก เกร็งมากกไ็ม่สงบ เกร็งมากมนัจะ
เกิดรู้กจ็ริงแต่ไม่สงบ ตั้งสติเตม็ท่ีจริงๆ แต่ไม่สงบ ไดแ้ต่รู้เด่นแต่ไม่สงบ 
 การนัง่สมาธิมนัจะอยูใ่นภวงัค ์ภวงัคข์องความหลบั ความต่ืน ต่ืนไปกไ็ม่เป็นสมาธิ หลบัไปก็
ไม่เป็นสมาธิ สมาธิมนัอยูต่รงกลางระหวา่งความหลบักบัความต่ืน พอจิตท้ิงตวัวา่จะใหห้ลบันัน่แหละ
เป็นสมาธิ แต่ถา้หลบัเลยนั้นเลยสมาธิไปแลว้ ยกข้ึนมาหน่อยใหเ้ป็นภวงัค ์แต่ถา้รู้หมดเลยน่ีกไ็ม่เป็น
สมาธิ ตอ้งใหล้งสู่ภวงัคร์ะหวา่งความหลบักบัความต่ืน ปล่อยวางใหห้มดไม่ตอ้งบงัคบัอะไร 
เหมือนกบัการท้ิงใหห้ลบัไป แต่มีตวัรู้ในขณะท่ีหลบัอยู ่รู้ลมเขา้รู้ลมออกๆ อุบายน้ีจะสงบไดไ้ว น่ีเป็น
อุบายของการท าสมาธิ มนัมีอุบายเยอะส าหรับสมาธิ ทุกอยา่งจึงตอ้งอาศยัปัญญาทั้งหมด จะท าสมาธิก็
ตอ้งอาศยัปัญญา วา่ท าอยา่งไรจึงจะสงบ ก าหนดอยา่งไรจึงจะสงบ น่ีปัญญาเกิดแลว้ 
 ฉะนั้นเราตอ้งจดจ า เราเคยท าสมาธิอยา่งไรในการท าใหค้วามสงบเกิดข้ึนคร้ังแรก ใหจ้  าอนันั้น
เป็นหลกัทุกคร้ังอยา่เปล่ียนวธีิ ใหรู้้วา่เราท าอยา่งไรสงบ พอสงบวนัไหนใหนึ้กทวน วา่เราท าอยา่งน้ี
สงบ วนัหลงัมาเราท าอยา่งน้ีอีก ก าหนดอยา่งน้ี รู้อยา่งน้ี ปล่อยอารมณ์อยา่งน้ี ท าสติอยา่งน้ี ปล่อยวาง
อยา่งน้ี ท่องพุทโธหรืออะไรอยา่งน้ี แลว้เราเขา้เม่ือไรกส็งบเม่ือนั้น ไม่ตอ้งลองอยา่งอ่ืน ใหดู้จริตวา่เรา
เคยท าอยา่งไรสงบ แลว้ใชอ้ยา่งนั้นตลอด เพราะจริตเคยท าอยา่งไรกจ็ะเป็นอยา่งนั้น ไม่ตอ้งเปล่ียน ไม่
ตอ้งลองอยา่งโนน้ ลองอยา่งน้ี แต่วา่ใหจ้  าจุดท่ีเราเคยท าความสงบ กใ็หท้ าแบบนั้นทนัที ไม่ตอ้งลองวธีิ
อ่ืน ใครท าอยา่งไรสงบ กท็  าอยา่งนั้นเลยไม่ตอ้งเสียเวลา เราถนดัซา้ยแลว้จะเพิ่มไปเอามือขวาใหถ้นดั 
มนักข็ดัๆ เขินๆ มนัไม่สะดวกเหมือนกบัท่ีเราท ามือซา้ยอยู ่สมาธิท่ีเราเคยไดจ้ากจุดน้ีและเขา้ถึงความ
สงบได ้ถา้เราไปลองวธีิอ่ืนกวา่มนัจะคุน้นัน่มนัยาก เพราะจริตนิสัยท่ีเราเคยไดอ้ะไรมาจากภพอดีตชาติ 
เคยไดอ้ยา่งไรกจ็ะไดอ้ยา่งนั้น อยา่ไปฝืนมนั 
 พอมีสมาธิแลว้ตอ้งมีปัญญาดว้ย อยา่ไปติดสมาธิ สมาธิพน้ทุกขไ์ม่ได ้ปัญญาเท่านั้นท่ีจะพน้
ทุกขไ์ด ้หรือจะปัญญาอยา่งเดียวกไ็ม่ได ้ตอ้งมีสมาธิเป็นเคร่ืองหนุนดว้ย สองอยา่งตอ้งคู่กนั เพราะถา้
ใชปั้ญญาอยา่งเดียวโดยไม่มีสมาธิเขา้ไปหนุน มนัจะฟุ้งซ่าน ไม่มีพลงั ปัญญาน้ีเหมือนมีดท่ีลบัจนคม 
แต่ถา้ไม่มีแรงยกมีดท่ีจะฟัน ฟันอะไรกไ็ม่ขาด แต่สมาธิเม่ือมีพลงั แลว้มาบวกกบัปัญญามนักฟั็นขาด
เลย เหมือนบุคคลท่ีมีก าลงัยกมีดท่ีคมกลา้ตดัทีเดียวขาด ฉะนั้นปัญญาส าคญักจ็ริง แต่ก าลงัท่ียกมีดก็
ส าคญัเช่นกนั 

 

 



 
 

 
เราต้องแก้ทีใ่จเรา ใจมนัเป็นธรรมชาติของมนัอยู่แล้ว 

แต่เราเอาของสกปรกไปให้มนัเอง 
เอาสุขไปถมมนับ้าง เอาทุกข์ไปถมมนับ้าง 
เอาความอยากไปถมมนับ้าง เอาความโลภ  

ความโกรธ ความหลงไปทบัมนั จนมนัดิน้ไม่ไหว  
ใจจึงมคีวามอดึอดั ถ้าด่าได้ มนัคงด่าแล้วว่า 

ไอ้ตาน่ีมนัหาเร่ืองอะไรให้กูนักหนา หูกห็าเร่ืองอะไรนักหนา 
หาเร่ืองเดือดร้อนให้กบัใจตลอด 

 



กณัฑ์ที ่๒ 
สมถะและวปัิสสนา 

 
 การนัง่สมาธินั้นใหเ้รานัง่ก  าหนดดูลมหายใจเขา้ออก ท าความสงบใหเ้กิดข้ึนท่ีกายใจของเรา ท า
ความรู้สึกรู้กายทัว่พร้อม จบัดูลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ลมหายใจเขา้อยูท่ี่สองช่องจมูกของเรา ลม
หายใจออกกอ็ยูท่ี่สองช่องจมูกของเรา สังเกตดูลมเขา้ สังเกตดูลมออก ลมเขา้กท่ี็ปลายจมูก ลมออกกท่ี็
ปลายจมูก ท าความรู้สึกรู้ลมเขา้ รู้ลมออก สังเกตดูลมเขา้ สังเกตดูลมออก ไม่ตอ้งรู้อะไร รู้แต่ลมเขา้ รู้
แต่ลมออก เพื่อใหเ้กิดสติ มีความจดจ่อ เพ่งอยูท่ี่ลม ก าหนดอยูท่ี่ลม ท าความรู้อยูท่ี่ลม ท าความเขา้ใจใน
ลมเขา้ ท าความเขา้ใจในลมออก ขณะน้ีลมเขา้เป็นอยา่งไร ลมออกเป็นอยา่งไร ใหรู้้เฉพาะสองช่องจมูก
เท่านั้น ใหรู้้ตน้ลมท่ีเขา้มาท่ีปลายจมูกและปลายลมท่ีเขา้มาท่ีปลายจมูก ตน้ลมท่ีออกไปสู่ปลายจมูก 
ปลายลมท่ีออกไปสู่ปลายจมูก คือไม่ตอ้งท าความรู้ตามลมเขา้ลมออก ใหต้ั้งความรู้เด่นชดัอยูเ่ฉพาะท่ี
เดียว อยูท่ี่ปลายจมูก เหมือนเรานัง่อยูท่ี่ธรณีประตู เวลาคนเดินผา่นเขา้ไป เรากไ็ม่ตอ้งหนัไปมองวา่ใคร
เขา้ไป เวลาคนออกจากหอ้งเราแลว้ออกไปนอกประตู เรากไ็ม่ตอ้งไปตามสังเกต เพียงแต่รู้อยูต่รงธรณี
ประตูวา่เขาผา่นเขา้และผา่นออกๆ ใหท้ าความรู้และสังเกตอยา่งนั้น 
 ลมกเ็ช่นกนัใหส้ังเกตวา่เขา้แลว้ท่ีปลายจมูก ออกแลว้ท่ีปลายจมูก เขา้หรือยงัท่ีปลายจมูก ออก
หรือยงัท่ีปลายจมูก ไม่ตอ้งขยบัเขยื้อน ใหรู้้เด่นชดัเฉพาะท่ีปลายจมูก จบัดู สังเกตดู ไม่ตอ้งตามเขา้หรือ
ตามออก เพ่ง จดจ่อ ก าหนดรู้เฉพาะ สังเกตดูกจ็ะเห็นชดั มนัเขา้มาเป็นสาย ออกเป็นสายกท่ี็ปลายจมูก 
เขา้กท่ี็ปลายจมูก ออกกท่ี็ปลายจมูก ไม่ตอ้งขยบัไปขยบัมา รู้เด่นชดัเพ่งอยูต่รงนั้นเท่านั้น เม่ือเราท า
ความรู้ท่ีปลายจมูกในขณะเขา้ขณะออก จิตของเราเร่ิมจะมีความสงบข้ึน มีความรู้อยูใ่นปัจจุบนัข้ึน มี
ความรู้อยูใ่นสัมผสั ในลมเขา้ลมออกไดช้ดัข้ึน น้ีคือการท าสมาธิเรียกวา่สมถะ ถา้เราท าความรู้อยูใ่นลม
เขา้ลมออกอยา่งน้ี ลมหายใจท่ีเรารู้เขา้รู้ออกมนักจ็ะละเอียดข้ึน จากท่ีเรารู้หยาบๆ มนักจ็ะละเอียดข้ึน 
บางคนภาวนาไปแลว้ลมท่ีเขา้ออกละเอียดข้ึนๆ ในท่ีสุดบางคร้ังลมหายใจมนัหายไป กไ็ม่ตอ้งท าลม
หายใจใหม้นัแรงข้ึนมา ไม่ตอ้งกลวัวา่ลมหายใจจะหายไป 
 จริงๆ แลว้ลมหายใจไม่ไดห้าย แต่เพราะวา่จิตของเรารวมลงสู่ความเป็นสมาธิซ่ึงละเอียดกวา่ 
ลม ลมนั้นจึงหายไปจากจิตของเรา แต่ลมนั้นไม่ไดห้าย แต่เป็นเพราะจิตเราละเอียดข้ึน จึงไม่สามารถ
จะสัมผสัในความละเอียดของลมได ้ไม่ตอ้งตกใจหรือวา่ท าลมหายใจใหคื้นข้ึนมา เพราะลมหายใจมนั
เป็นธรรมชาติ เวลาเราเดิน เรายนื เรานัง่ แมก้ระทัง่เวลาเรานอนหลบั ลมหายใจเขากท็  าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ 
เราไม่ไดบ้งัคบัใหเ้ขาหายใจ เขากห็ายใจของเขาเองอยู ่ลมหายใจจึงเป็นธรรมชาติ เราไม่ท า เขากห็ายใจ
อยูแ่ลว้ แมว้า่จะหายไปแต่เขากท็  าหนา้ท่ีของเขาอยู ่เราเดินอยู ่เรานัง่อยู ่เขากท็  าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ ดงันั้น



เวลาภาวนาถา้ลมหายใจหายอยา่ไดต้กใจหรือกลวัอะไร เขาท าหนา้ท่ีของเขาอยูแ่ลว้ เรามีแต่เพียงหนา้ท่ี
รู้วา่เขา้ รู้วา่ออก 
 แมอ้าการท่ีสัมผสัวา่ลมเขา้ลมออกนั้นหายไป แต่เรากย็งัมีความรับรู้วา่ขณะน้ีลมเขา้อยู ่ขณะน้ีลม
ออกอยู ่รู้แค่นั้นรวมลงสู่ความเป็นสมาธิได ้มีแต่ตวัรู้อยา่งเดียว รู้ท่ีลมเขา้ รู้ท่ีลมออกท่ีปลายจมูก น่ีคือ
การท าสมาธิ ใหพ้ากนัท าอยา่งน้ีทุกคร้ัง จิตของเรากจ็ะสงบไดไ้ว ถา้เราไปแส่ส่ายตามไปตามมา มนัก็
สงบไดแ้ต่มนัไม่รวมลึกเหมือนกบัท่ีเราเขา้ไปเนน้อยูเ่ฉพาะสองช่องจมูก ไม่ตามเขา้ ไม่ตามออก น้ีเป็น
การลดัสมาธิเขา้สู่ความสงบ มนัจะสงบไดไ้ว เม่ือเกิดความสงบแลว้จิตของเรากเ็ร่ิมมีปิติ มีความรู้สึกว่า
สบายอยูก่บัการดูลมเขา้ลมออก เรายิง่รู้ลมเขา้ รู้ลมออกไดน้านเท่าไร ไดม้ากคร้ังเท่าไร สมาธิกจ็ะเกิดได้
มากข้ึนและนานเท่านั้น รู้ลมหายใจเขา้ออกสิบนาที สมาธิกเ็กิดกบัเราสิบนาที รู้ลมหายใจออกเป็นคร่ึง
ชัว่โมงและหน่ึงชัว่โมง สมาธิกเ็กิดกบัเราทั้งชัว่โมง ถา้สามารถรู้ทั้งตอนเดินไปเดินมา นัง่อยู ่นอนอยู ่
เดินอยู ่ทุกอิริยาบถรู้แต่ลมเขา้ลมออก มนัจะเป็นสมาธิไดท้ั้งวนั ดงันั้นท าสมาธิไม่ตอ้งเอาอะไรมาก แค่รู้
ลมเขา้ลมออกกเ็ป็นสมาธิไดแ้ลว้ 
 บางคนกเ็คยท าสมาธิกนัมามาก บางคนกพ็อรู้จกัเร่ืองสมาธิกนับา้งพอสมควร แต่ถึงคนท่ีรู้สมาธิ
มาบา้งพอสมควร ถา้เอาไปฝึกอยา่งน้ีกย็อ่มเกิดความสงบ ยงัความสงบใหเ้กิดข้ึนเร่ือยๆ การท าสมาธิจึง
เป็นการพกัจิตของเราใหเ้ขา้ไปสู่ความสงบ เม่ือจิตของเราเขา้ไปสู่ความสงบแลว้ เรียกวา่สมถะ ช่ือเตม็
คือสมถกรรมฐาน ซ่ึงการปฏิบติัธรรม มนัมีทั้งสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานคือ
การยอ่ การรวมอารมณ์และจิตของเราใหเ้ป็นหน่ึง ส่วนวปัิสสนากรรมฐานนั้นเป็นการขยาย ขยาย
สภาวธรรมทั้งปวงใหก้วา้งออกไปๆ เพื่อเขา้ไปสู่จุดของความรู้เห็น รู้แจง้ในสัจธรรม คือความจริงของ
รูปนามขนัธ์ ๕ เรียกวา่รู้ในอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา หรือเรียกวา่รู้ไตรลกัษณ์แห่งขบวนการของรูปนาม
ขนัธ์ ๕ เพื่อมาถอดถอนความยดึมัน่ถือมัน่อยูใ่นรูปนามขนัธ์ ๕ ของเรา 
 จุดมุ่งหมายของการปฏิบติัธรรมของเรา กเ็พื่อละอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ เพราะคนเรามนั
ทุกขเ์พราะความยดึมัน่ถือมัน่ ทุกขเ์พราะอุปาทาน ทุกขเ์พราะตณัหา ตณัหาท่ีพาใหเ้ราตอ้งเวยีนวา่ยตาย
เกิดเพราะความลุ่มหลง ลุ่มหลงอยูใ่นรูปนามขนัธ์ ๕ ลุ่มหลงอยูใ่นกายวา่กายน้ีเป็นของเรา ลุ่มหลงอยู่
ในกามคุณทั้ง ๕ วา่กามคุณทั้ง ๕ น้ีเป็นของเท่ียง เป็นของท่ีควรยดึมัน่ถือมัน่ เป็นของท่ีสุข เป็นของท่ี
ยดึได ้ลุ่มหลงอยูใ่นขนัธ์ ๕ วา่ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นตวัเป็นตน เราตอ้งเขา้ไปพิจารณาอยา่งน้ี เพื่อถอดถอน
ความยดึมัน่ถือมัน่ในรูป ในกามคุณ และในขนัธ์ ๕ เพื่อท่ีเราจะไดไ้ม่ทุกขเ์พราะรูป ไม่ทุกขเ์พราะกาม
คุณ ไม่ทุกขเ์พราะขนัธ์ ๕ ฉะนั้นการปฏิบติัทั้งหมดทั้งปวง เราปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์
 คนเราทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะความยดึมัน่ถือมัน่ แต่เราจะท าอยา่งไรเพื่อจะท าลายความยดึ
มัน่ถือมัน่เสียได ้กต็อ้งอาศยัวิปัสสนา ท่ีไดก้ล่าวไวคื้อวปัิสสนากรรมฐาน คือหลงัจากท่ีจิตของเราเกิด



ความสงบแลว้ กอ็าศยัปัญญายกเขา้สู่วปัิสสนา คือเอาความรู้เขา้ไปก าหนดรู้อยูใ่นรูปกายของเรา กายท่ี
เราอาศยัอยูทุ่กวนั ตั้งแต่วนัท่ีเราเกิดมาจนกระทัง่หนุ่มสาวแก่ชราและตายไปในท่ีสุด กายของเราน้ีมี
ส่วนประกอบอะไรบา้ง เราไม่เคยไดไ้ปดูวา่กายของเรามีส่วนประกอบอะไรบา้ง เราจึงไดห้ลงกนั 
จริงๆ แลว้กายของเราน้ีกเ็ป็นแค่ธาตุอาศยั เป็นแค่กายอาศยัชัว่คราว กายน้ีท่ีอาศยัอยูม่นักไ็ม่เท่ียงดว้ย 
มนัเป็นทุกขด์ว้ย และกไ็ม่ใช่ตวัตนดว้ย สุดทา้ยกด็บัสลายไปในท่ีสุด เราจงมาท าความรู้จกักายกนั วา่
กายของเราน้ีประกอบไปดว้ยธาตุอะไรบา้ง กายของเราน้ีประกอบไปดว้ยธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุไฟ ธาตุ
ลม มนัประชุมกนัอยูด่ว้ย ๔ ธาตุ แต่ท าอยา่งไรเราจะแยกใหเ้ห็นวา่กายน้ีมี ๔ ธาตุ เป็นลกัษณะอยา่งไร 
อาการอยา่งไรบา้ง เร่ิมตน้ตั้งแต่ธาตุดิน จริงๆ ธาตุดินนั้นกคื็อ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก 
เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้นอ้ย ไส้ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ในสมอง 
ลกัษณะอยา่งน้ีท่ีประชุมกนัอยูใ่นร่างกายเรียกวา่ธาตุดิน มนัเป็นอยา่งนั้น ส่วนธาตุน ้ากห็มายถึงน ้า
เสลด น ้าลาย น ้าดี น ้าเลือด น ้าเหลือง น ้าเหง่ือ น ้าอะไรต่างๆ หรือลกัษณะท่ีชุ่มฉ ่าอยูใ่นร่างกายเราทั้ง
ปวง เรียกวา่ธาตุน ้าทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีเราสัมผสัได ้รู้ได ้เห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุด กคื็อธาตุดินกบัน ้าท่ีอาศยัอยู่
ในร่างกายของเรา มนัเป็นเช่นนั้น 
 ธาตุไฟใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายเรา หล่อเล้ียงหล่อหลอมร่างกายดว้ยความอบอุ่น ตั้งแต่ปลาย
เทา้จนถึงปลายผม ธาตุไฟแทรกอยูใ่นกายทัว่พร้อมไปหมด ร่างกายเราจึงมีความอุ่น เวลาคนตายตวัจึง
เยน็เพราะไม่มีธาตุไฟรักษานัน่เอง คนท่ียงัเป็นอยู ่ทั้งสัตวก์ดี็จะมีร่างกายท่ีอุ่น เพราะธาตุไฟเขา้ไปหล่อ
เล้ียงนัน่เอง และธาตุลมกคื็อลมหายใจท่ีเขา้ออก ลมท่ีอยูใ่นปอด ลมท่ีอยูใ่นล าไส้ ลมท่ีอยูใ่นช่องวา่ง
ของร่างกาย อยูใ่นกระเพาะอาหาร ลมท่ีหมุนเวยีนผ่านเขา้ผา่นออกในร่างกาย ท่ีเห็นเด่นชดัท่ีสุดกคื็อ
ลมท่ีหายใจเขา้และลมหายใจออก ร่างกายตอ้งอาศยัดว้ยธาตุลม มนัเป็นอยา่งนั้น 
 น่ีคือลกัษณะของกายเรียกวา่รูป รูปกคื็อร่างกาย มนัอาศยัอยูด่ว้ยธาตุ ๔ ดิน น ้า ไฟ ลม ดินท่ีอยู่
ในกายเราฉนัใด กเ็ป็นดินอยา่งเดียวกบัดินท่ีอยูน่อกกายเราฉนันั้น เพราะดินในกายน้ีอยูไ่ดก้ด็ว้ยอาศยั
ดินท่ีอยูน่อกกาย จากการท่ีเราบริโภคอาหารท่ีมาจากเน้ือสัตว ์ท่ีมาจากพืชผกัผลไมต่้างๆ กล็ว้นมาจาก
ธาตุดิน พิจารณาใหเ้ห็นวา่เราไปกินสัตว ์สัตวน์ั้นกห็ล่อเล้ียงดว้ยพืชผกัผลไม ้เราไปกินพืชผกัผลไม ้
พืชผกัผลไมก้ห็ล่อเล้ียงมาจากดิน ดินท่ีเป็นปุ๋ย พืชผกัผลไมไ้ปกินปุ๋ย สัตวไ์ปกินพืชผกัผลไม ้เราไปกิน
สัตว ์ฉะนั้นธาตุดินกจึ็งมาหล่อเล้ียงในร่างกาย เม่ือกินไปแลว้ขบัถ่ายลงสู่ผนืดิน กก็ลายเป็นดิน 
กลายเป็นปุ๋ยเช่นเดิม มนัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่งนั้น จึงวา่ร่างกายของเราน้ีหล่อเล้ียงดว้ยธาตุ
ดิน ธาตุน ้ากเ็ช่นกนั ธาตุน ้ากอ็าศยัหล่อเล้ียงมาจากน ้ า น ้าต่างๆ ทั้งปวงท่ีเราด่ืมกินเขา้ไป มนักแ็ปร
สภาพกลายไปเป็นน ้าเหลือง กลายไปเป็นน ้าเลือด กลายไปเป็นน ้าดี น ้าเสลด น ้าลาย น ้าเหง่ือ น ้าทุกส่ิง
ทั้งปวงกม็าจากธาตุน ้า เพราะฉะนั้นน ้าในร่างกายของเรากบัน ้าท่ีอยูใ่นธรรมชาติ น ้าท่ีอยูใ่นล าคลอง ล า



หว้ย น ้าท่ีอยูใ่นขวดท่ีเราด่ืมกินไป กแ็ปรสภาพกลายเป็นน ้าเลือด น ้าเหลืองแลว้สุดทา้ยกถ่็ายเทน ้า
ส่วนเกินลงไปสู่น ้า ลงไปสู่ดินเหมือนเดิม น ้าจึงเป็นธาตุอาศยั ดินจึงเป็นธาตุอาศยัเช่นกนั 
 ธาตุไฟท่ีอยูใ่นร่างกายกบัธาตุไฟท่ีอยูภ่ายนอก ไฟจากแสงพระอาทิตย ์ไฟจากในหลอดไฟ ไฟ
จากกองไฟต่างๆ ทั้งปวงกเ็ป็นธาตุไฟเดียวกนั ใหพ้ิจารณาตรงน้ี ธาตุลมกเ็ช่นกนั ธาตุลมท่ีเราหายใจ
เขา้ไปในกายและออกไปจากกาย ลมไม่ไดอ้าศยัอะไรเลย เพียงแค่ผา่นเขา้ไปฟอกปอดของเราใหมี้
ออกซิเจน เพื่อใหป้อดของเราท างานเป็นปกติ ถ่ายเทธาตุไฟใหอ้อกไปจากร่างกายและลมท่ีอยูใ่นล าไส้
กเ็ช่นกนั ดงันั้นธาตุลมท่ีอยูใ่นกายของเราและธาตุลมท่ีอยูใ่นอากาศกเ็ป็นลมชนิดเดียวกนั เป็นธาตุ
เดียวกนั คือเป็นธาตุอาศยั 
 เม่ือเราเห็นตรงน้ีแลว้เราจะรู้วา่ ไม่มีตรงไหนท่ีเป็นเรา ไม่มีดินกอ้นไหนเป็นของเรา ไม่มีน ้า
กองไหนเป็นของเรา ไม่มีไฟกองไหนท่ีเป็นของเรา และไม่มีลมอนัไหนท่ีเป็นของเราเลย อากาศท่ี
หายใจเขา้ออกในกายของเรานั้นไม่มีอนัไหนท่ีเป็นของเรา ดินกดี็ น ้ากดี็ ไฟกดี็ ลมกดี็ จึงเป็นธาตุอาศยั
ชัว่คราว จึงวา่มนัเป็นสมมุตินัน่เอง สุดทา้ยเม่ือเราตายไปจึงไม่มีอะไรเหลือเลย ดินกส็ลายกลายไปสู่ดิน 
น ้ากส็ลายกลายไปสู่น ้า ไฟกด็บัไม่มีเหลือ อากาศเรียกวา่ธาตุลมกส็ลายกลายเป็นลม จึงหาความเป็นตวั
เป็นตนของเราไม่มีเลยเม่ือเราแตกดบัไป ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีคือหลกัของความจริงใหเ้รา
พิจารณาเห็นอยา่งน้ี แลว้เรากจ็ะท าลายความลุ่มหลงในกายใจ ในรูปนามขนัธ์ ๕ ของเราได ้ท่ีเราตอ้ง
พากนัเวยีนวา่ยตายเกิดกเ็พราะความลุ่มหลงอยูใ่นกายน่ีแหละ 
 พระโสดาบนัเรียกวา่พระอริยบุคคล พระโสดาบนันั้นท่านพิจารณากายอยา่งน้ี โดยเห็นความ
เป็นดิน น ้า ไฟ ลม เห็นโดยความเป็นธาตุ แลว้ท่านกล็ะอุปาทาน คือความยดึมัน่ถือมัน่อยูใ่นรูปกาย วา่
เป็นตวัเป็นตนเสียได ้กายน้ีมนัเป็นของไม่เท่ียง และท่านเห็นวา่มนัไม่เท่ียงจริงๆ เกิดมาแลว้กส็ลาย
ไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม มนัเป็นอยา่งนั้น และสภาพความเป็นอยูก่เ็ป็นทุกขด์ว้ย ซ่ึงความเป็นทุกข์
สุดทา้ยน้ีกห็าความเป็นตวัไม่ไดเ้ลย ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย สุดทา้ยกส็ลายสู่ความเป็นอนตัตา หา
ความเป็นตวัเป็นตนไม่มีเลย น่ีพระโสดาบนัท่านเห็นอยา่งน้ี 
 ทุกคนถา้หากปฏิบติัพิจารณากายอยูเ่ป็นเนืองนิจและเห็นอยา่งน้ี แจง้อยูใ่นจิต แจง้อยูใ่นใจ และ
เขา้ใจถึงจิตแลว้วา่ รูปของเราน้ีเป็นสภาวะสมมุติและธาตุเท่านั้น โดยจิตยอมรับเห็นในความเป็นจริง 
ค  าวา่เป็นเรานั้น มนัเป็นเราโดยสมมุติชัว่คราว ตอ้งเห็นอยา่งน้ี เหมือนลิเกหรือหนงัท่ีเขาเล่นกนัโดย
สมมุติ ลิเกท่ีเขาเล่นบนโรง ตอนข้ึนเขากจ็ะร้องเพลง สมมุตินามตามทอ้งเร่ืองวา่ขา้พเจา้มีนามวา่นั้นวา่
น้ี เป็นกษตัริยใ์นเมืองนั้นเมืองน้ี เขากส็มมุติใหฟั้ง เขากเ็อ่ยไวก่้อนเลยวา่ สมมุตินามตามทอ้งเร่ือง 
แมแ้ต่เราเองกเ็หมือนกนั กส็มมุติวา่ช่ือนั้นช่ือน้ี เป็นหญิงเป็นชายข้ึนมา สมมุติกนัชัว่ขณะหน่ึง เหมือน
ลิเกท่ีเล่นจบแลว้กไ็ม่มีใครเลย ไม่มีกษตัริย ์ไม่มีเมืองไหนสมมุติใหเ้ห็นเลย แมแ้ต่เรากเ็ช่นกนั เม่ือตาย



ไปแลว้กไ็ม่มีอะไรสมมุติใหเ้ห็น ช่ือนางนั้นนางน้ี หญิงคนนั้นชายคนน้ี ไม่มีอะไรเหลือเลย 
 กฏิุและศาลาวหิารท่ีเรานัง่อยูต่รงน้ีกส็มมุติข้ึนมา จริงๆ แลว้ศาลาหลงัน้ีกไ็ม่มีมาก่อน มีแต่ดิน
ร้างวา่งเปล่า และศาลาหลงัน้ีสุดทา้ยกส็ลายกลายเป็นดินไม่มีเหลือ บุคคลทุกคนท่ีนัง่อยูต่รงน้ีกส็ลาย
ไม่มีเหลือ หาความเป็นตวัเป็นตนไม่ไดเ้ลย ไม่ถึง ๑๐๐ ปีทุกคนตรงน้ีกไ็ม่มีเหลือแลว้ สลายหมดส้ิน 
จึงวา่มนัเป็นอนิจจงันัน่เอง และกไ็ม่ใช่ตวัตนดว้ย ใหเ้รามาเห็นอยา่งน้ีโดยความเป็นจริง เรากจ็ะท าลาย
ความยดึมัน่ถือมัน่ ไม่ลุ่มหลง เพราะวา่ความเกิดของร่างกายลว้นไม่เท่ียงและเป็นทุกข ์ความแก่เป็น
ทุกข ์ความเจบ็เป็นทุกข ์ความตายเป็นทุกขท์ั้งส้ินทั้งปวง แต่ท าอยา่งไรเราจึงจะเห็น กต็อ้งเขา้ไปเห็น
ความจริงและยอมรับความจริงในกาย ในรูปอนัน้ีท่ีเห็น ท่ีเป็นอยู ่จึงจะถอดถอนความยดึมัน่ถือมัน่เสีย
ได ้ละกายละตรงน้ี 
 พระสกทาคามีกเ็ช่นกนั ท่านมาพิจารณาถึงรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั เรียกวา่กามคุณทั้ง ๕ รูปก็
คือรูปสวยและไม่สวยนัน่เอง รูปมนัมีสองชนิด รูปท่ีเป็นสุภะและอสุภะ รูปท่ีเป็นสุภะกคื็อรูปท่ีสวย 
รูปท่ีเป็นอสุภะกคื็อรูปไม่สวย มนัเป็นสมมุติทั้งสองส่ิง สมมุติทั้งสองส่ิงน้ีมนักไ็ม่เท่ียง เสียงกคื็อเสียง
ดีและเสียงไม่ดี เสียงท่ีสรรเสริญและเสียงท่ีนินทา เสียงท่ีนินทากไ็ม่เท่ียง เสียงท่ีสรรเสริญกไ็ม่เท่ียง 
กล่ินกคื็อกล่ินดีและกล่ินไม่ดี กล่ินหอมและกล่ินเหมน็ กล่ินเหมน็กไ็ม่เท่ียง กล่ินหอมกไ็ม่เท่ียง รส
ท่ีมากระทบล้ินเรากเ็ช่นกนั รสดีและรสไม่ดี รสดีกไ็ม่เท่ียง รสไม่ดีกไ็ม่เท่ียง และโผฏฐพัพะท่ีมา
กระทบในร่างกายของเรา เยน็ ร้อน อ่อน แขง็อะไรต่างๆ กมี็กระทบเป็นสอง บางคร้ังกท็  าใหร่้างกาย
สบาย บางคร้ังกท็  าใหร่้างกายเราล าบาก เช่น เวลาร่างกายเยน็สบาย ลมพดัเยน็สบาย เกิดโผฏฐพัพะท่ี
สบาย แต่เวลาตากแดด ตากฝนท่ีมนัใหทุ้กขเวทนา เป็นร้อนบา้ง เป็นหนาวบา้ง กไ็ม่สบาย โผฏฐพัพะ
นั้นจึงแบ่งเป็นสอง แต่กามคุณท่ีกระทบกายมนักไ็ม่เท่ียง ธรรมารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจท่ีท าใหเ้กิด
ความพอใจ ความไม่พอใจ สุขทุกขท่ี์เกิดในอารมณ์ของเรามนักไ็ม่เท่ียง 
 ฉะนั้นนกัปฏิบติัทั้งหลายใหจ้  าหลกัไวว้า่ ใหเ้อาหลกัของความพอใจ ไม่พอใจไปวดัในส่ิงทั้ง
ปวง ใจของเรากจ็ะเป็นหน่ึงได ้เพราะทุกขท์ั้งปวงนั้นเกิดข้ึนมาจากความพอใจและความไม่พอใจ
นัน่เอง พระพุทธเจา้ท่านจึงสอนใหเ้ราพิจารณาสองส่ิงน้ี โดยไม่ยดึทั้งสองส่ิง ไม่ยดึโดยความพอใจ
และไม่ยดึโดยความไม่พอใจ เพราะความพอใจกไ็ม่เท่ียง ความไม่พอใจกไ็ม่เท่ียง เวลาไม่พอใจเราก็
ผลกัออก เวลาพอใจเรากย็ดึไว ้แต่ความไม่พอใจนั้นเรากผ็ลกัมนัออกไม่ไดต้ลอด ความพอใจกเ็ช่นกนั 
เรากย็ดึมนัไวไ้ม่ได ้เพราะวา่มนัเป็นอนิจจงัทั้งสองส่ิง คนเรากไ็ปทุกขเ์พราะจุดน้ี ทุกขเ์พราะความ
พอใจ ทุกขเ์พราะความไม่พอใจ ทุกขเ์พราะความพอใจในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั แต่เราท าอยา่งไร
เราจะละมนัได ้กคื็อตอ้งเห็นโทษ พิจารณาโดยความเป็นโทษของการท่ีเราเขา้ไปลุ่มหลงความพอใจ
และลุ่มหลงความไม่พอใจ ซ่ึงมนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ยกตวัอยา่งเช่น เพราะเห็นรูปดีมนัจึงพอใจ มนั



กเ็ป็นเร่ืองของธรรมชาติ แต่เราจะท าอยา่งไรไม่ใหห้ลงมนั กต็อ้งเห็นวา่ส่ิงต่างๆ ทั้งส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้
กไ็ม่เท่ียง 
 ทั้งเหตุทั้งผลนั้นมนัไม่เท่ียงเลย เหตุท่ีท าใหเ้กิดกคื็อรูปนัน่เอง ผลท่ีเกิดคือความพอใจและความ
ไม่พอใจ ทั้งเหตุและผลมนัเป็นสมมุติข้ึนมา เหตุกไ็ม่เท่ียง ผลกไ็ม่เท่ียง ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ธรรม
ทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะเหตุ แลว้กด็บัไปเพราะเหตุนัน่เอง จะทุกขก์ทุ็กขเ์พราะเหตุ เพราะเหตุท่ีเราไปยดึ
ใหค้วามหมาย ใหค่้า ใหร้าคา ส าคญัวา่เขาเป็นอยา่งนั้น เขาเป็นอยา่งน้ี เขามีค่าต่อเรา ถา้ทุกส่ิงทุกอยา่ง
เกิดข้ึนดว้ยเหตุใดกต็าม แต่เราไม่ใหค้วามหมาย เหตุนั้นกส็ักแต่วา่เหตุ เกอ้ๆ เขินๆ ไป ไม่เขา้ถึงจิตถึง
ใจเรา ทั้งน้ีเราจะเขา้ใจอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร กต็อ้งมาพิจารณาเห็นความเป็นโทษบ่อยๆ พิจารณาถึงเหตุ
นั้นบ่อยๆ กคื็อเหตุท่ีรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีมากระทบนัน่เอง ถา้หากวา่เราพิจารณาร่างกายของเรา
โดยความเป็นธาตุ โดยความเป็นดิน น ้า ไฟ ลมแลว้ วา่เสียงเป็นธาตุลม ท่ีเราเขาพูดเป็นส าเนียงภาษา
ออกมากเ็พราะลมท่ีเขา้ไปในปอด แลว้ส่งส าเนียงเป็นภาษามนุษยบ์ญัญติัข้ึนมาวา่เป็นอยา่งนั้น วา่เป็น
อยา่งน้ี เป็นสรรเสริญบา้ง เป็นนินทาบา้งต่างๆ นานา ทุกอยา่งจึงเป็นสมมุติของสัญญาทั้งหมด เสียง
ภาษามนุษย ์ภาษาสัตว ์เสียงรถยนตท่ี์วิ่ง เสียงใบไม ้หรือเสียงฝนท่ีก าลงัตก กไ็ม่มีความหมายอะไรเลย 
กส็ักแต่วา่เสียง แต่มนุษยน์ัน่แหละไปใหส้มมุติบญัญติัวา่เสียงนั้น เสียงน้ี แลว้กเ็กิดความพอใจและไม่
พอใจในเสียงนั้นกนั มนัทุกขเ์พราะตรงน้ี 
 ดงันั้นถา้หากวา่เราพิจารณาทุกส่ิงทุกอยา่ง รูปกดี็ เสียงกดี็ ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นสภาวะ
ธรรมชาติท่ีเขาบญัญติัสมมุติข้ึนเอง เรากเ็ห็นโดยความเป็นธาตุทั้งหมด เม่ือเห็นวา่เป็นธาตุแลว้ เราจะไป
โกรธเสียงไดเ้ช่นไร มนัจึงไม่ทุกขเ์พราะเสียง ไม่สุขเพราะเสียง อยา่งเช่นเสียงฝนท่ีตก เรากไ็ม่ทุกขก์บั
มนัเพราะเราไม่รู้ความหมาย มนัจึงไม่มีความหมายต่อจิตใจของเรา ถา้หากลองพิจารณาถึงเสียงคนอ่ืนท่ี
สรรเสริญและนินทา รูปคนอ่ืนท่ีสวยและไม่สวยท่ีมากระทบ มนักไ็ม่มีความหมายต่อจิตใจเราเช่นกนั ท่ี
มนัทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะเราไปใหค่้า ใหค้วามหมายนัน่เอง นกัปฏิบติัทั้งหลาย ถา้เราพิจารณารูป
นามและอายตนะภายในภายนอก เห็นโดยความเป็นของท่ีไม่ใช่ตวัตน และโดยความเป็นธาตุแลว้ เราก็
จะละอุปาทานได ้คือท าความเบาบางไดใ้นรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัในกามคุณ พระสกทาคามีเกิดข้ึนเลย 
คือเบาบางจากราคะและโทสะนัน่เอง พอใจเป็นราคะ ไม่พอใจเป็นโทสะ พระสกทาคามีละตรงน้ีได้
ส่วนหน่ึง แต่ถา้หากวา่เรามาพิจารณาถึงกามคุณทั้ง ๕ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัแลว้เป็นโทษหมดเลย 
ความพอใจกเ็ป็นโทษ ความไม่พอใจกเ็ป็นโทษ คือเห็นโทษของราคะและโทสะพร้อมกนัในตวัเดียวกนั 
วางพร้อมกนัไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คือท้ิงทั้งคู่ พอใจกไ็ม่น่ายดึ ไม่พอใจกไ็ม่น่ายดึ กคื็อโทสะกไ็ม่น่ายดึ ราคะ
กไ็ม่น่ายดึ จึงปล่อยวางเสียได ้เพราะเห็นโทษของความพอใจและไม่พอใจ 
 ความพอใจ ไม่พอใจจากรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ท่ีเรายดึมัน่ถือมัน่ และปรุงแต่งโดยสัญญา



อารมณ์ท่ีเราน ามาปรุง ปรุงถึงรูปสวยและรูปไม่สวย ปรุงถึงเสียงดีและเสียงไม่ดี เห็นโทษตรงนั้นวา่เอา
มาปรุงมาแต่งโดยสัญญาในอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน คือเวทนาในอารมณ์ เกิดเป็นความทุกข ์ความสุขเพราะ
หลงยดึมัน่ถือมัน่ กว็างทุกขใ์นจิตเพราะรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัได ้คือไม่ทุกขเ์พราะรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสั และกามคุณทั้ง ๕ น่ีพระอนาคามีเกิดข้ึนตรงน้ี เม่ือเป็นพระอนาคามีแลว้กไ็ม่กลบัมาเกิดแลว้
โลกมนุษยน้ี์ ชาติสุดทา้ยกคื็อไปเกิดท่ีพรหมโลก และกส็ าเร็จเป็นพระอรหนัตบ์นพรหมโลก คือไม่
กลบัมาเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นโลกมนุษยแ์ลว้ ฉะนั้นนกัปฏิบติัธรรมทั้งหลาย เราปฏิบติัเพื่ออะไร 
ปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ ปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข ์แต่เพราะเราไม่รู้จุดหมายไม่รู้ปลายทาง ไม่รู้วธีิท า 
วา่เราจะท าอยา่งไร เพื่ออะไร ละอะไร เราจึงไปไม่ไดก้นั ซ่ึงท่ีอธิบายช้ีแจงใหฟั้งน้ีกคื็อหลกัและแผนท่ี 
ชยัภูมิในการประพฤติปฏิบติั เราจะเป็นนกัรบกดี็ จะเป็นแม่คา้กดี็ กต็อ้งเลือกท าเลและชยัภูมิ นกัปฏิบติั
ธรรมกเ็ช่นกนั กต็อ้งมีชยัภูมิในการปฏิบติั มีชยัภูมิในการรบ 
 ชยัภูมิในการปฏิบติั ในการรบกคื็อกายของเรานัน่เอง เราตอ้งมีความรู้แจง้ในร่างกาย คือชยัภูมิ
ในการเขา้ไปรับรู้เพื่อความถอดถอน ชยัภูมิในการรับรู้ในเร่ืองของกามคุณทั้ง ๕ รูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสั เพื่อจะละตรงน้ี เหมือนเป็นการบา้นท่ีเราตอ้งไปท า ไปละมนั ไปถากถางมนั ไปถอดถอนมนั ถา้
เราแจง้ตรงน้ีเรากพ็น้ทุกขเ์พราะกาย พน้ทุกขเ์พราะรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั คือกามคุณ ดบัความยดึ
มัน่ถือมัน่ในอุปาทาน ในกายไดก้เ็ป็นโสดาบนั ดบัอุปาทานเบาบางในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัไดก้็
เป็นพระสกทาคามี ดบักามคุณทั้งหมดทั้งปวงไดก้เ็ป็นพระอนาคามี พระโสดาบนันั้นจึงเป็นไม่ยากเลย 
ขอเพียงเอาจุดน้ีไปพิจารณากาย เห็นความเป็นธาตุและจิตยอมรับจริงๆ แลว้มนัปล่อยวาง ไม่ยดึมัน่ถือ
มัน่เลย จึงไม่เห็นวา่กายน้ีเป็นของเราเลย เพียงแต่แค่ของอาศยั พระโสดาบนัเกิดข้ึนตรงน้ี ใคร่ครวญ
ตรงน้ี 
 ถา้หากปฏิบติัจริงจงัแลว้สามารถปฏิบติัได ้กมี็โอกาสรู้ได ้เห็นไดใ้นธรรมของพระองค ์ไม่มี
กาล ไม่มีสมยั ไม่มีเวลา ไม่จ ากดับุคคลวา่เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ทุกคนสามารถรู้ธรรม เห็นธรรม
ได ้ถา้ท้ิงตรงน้ีได ้ละตรงน้ีไดม้นักส็บาย คนเรามนัทุกขเ์พราะอยา่งน้ีแหละ ทุกขเ์พราะกาย ทุกขเ์พราะ
กามคุณทั้ง ๕ และยงัมีทุกขเ์พราะนามอีก เน่ืองจากขนัธ์ ๕ มนัประกอบดว้ยรูปกบันาม รูปกคื็อร่างกาย
ดงัท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ แมแ้ต่กามคุณทั้ง ๕ น้ีกเ็ป็นรูปเช่นกนั แต่เป็นรูปท่ีละเอียด นามประกอบดว้ย ๔ 
อยา่ง คือ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ นามทั้ง ๔ กเ็ป็นส่วนหน่ึงของขนัธ์ ๕ เร่ิมตน้มาจากเวทนา 
เวทนาหมายถึงความสุขความทุกขข์องกาย และความสุขความทุกขข์องใจ เรียกวา่เวทนานอกและ
เวทนาใน ทุกขก์ายสุขกายกเ็ป็นเวทนานอก อารมณ์ท่ีเป็นทุกขเ์ป็นสุขของใจกเ็รียกวา่เวทนาใน จงไป
พิจารณาวา่เวทนาน้ีไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และไม่ใช่ตวัตน เหมือนเราพิจารณากายวา่กายน้ีไม่เท่ียง เป็น
ทุกข ์ไม่ใช่ตวัตน เวทนากเ็ช่นกนัมนัไม่เท่ียงอยา่งไร เวลาเป็นสุขมนัสุขตลอดไหม มนักไ็ม่ตลอด มนั



เกิดดบั ทุกขก์ทุ็กขไ์ม่ตลอด มนัเกิดดบั แมแ้ต่ความเฉยๆ เรียกอุเบกขาเวทนากเ็กิดดบั จึงวา่มนัไม่ใช่
ตวัตน บงัคบัไม่ไดด้ว้ย สัญญาความจ าไดห้มายรู้ จ  ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสักจ็  าไวไ้ม่ไดต้ลอด 
สุดทา้ยกด็บัหมด มนัเป็นอยา่งนั้น จากนั้นกใ็หพ้ิจารณาสังขารท่ีเราคิดปรุงแต่งทั้งหมด และอยา่คิดวา่
เราเป็นผูคิ้ด เพราะความจริงแลว้มนัเป็นอาการหน่ึงของขนัธ์ ท่ีคิดดี คิดชัว่ คิดเร่ืองราวต่างๆ มนักเ็ป็น
ขบวนการของธรรมชาติของการคิดและบงัคบับญัชาไม่ได ้ความรับรู้ รับทราบกเ็รียกวา่วิญญาณ เป็น
ขนัธ์ตวัสุดทา้ย วญิญาณเกิดจากตา วญิญาณเกิดจากหู วญิญาณเกิดจากจมูก วญิญาณเกิดจากล้ิน 
วญิญาณเกิดจากกายและใจ กคื็ออายตนะนัน่เอง เวลาตาเห็นรูปกเ็รียกวา่จกัขุวญิญาณ เวลาหูไดย้นิเสียง
กเ็รียกวา่โสตวญิญาณ ซ่ึงวญิญาณเกิดได ้๖ ทาง เวลาเราแตกดบัตายไปวญิญาณน้ีกไ็ม่ไดเ้ป็นตวัตนให้
เห็น เพราะตาดบั หูดบั จมูกดบั ล้ินดบั กายดบัไปแลว้ คนตายทุกอยา่งมนัดบัไปแลว้จะรู้เห็นไดอ้ยา่งไร 
จึงวา่วญิญาณน้ีไม่ใช่ตวัตน น่ีคือขนัธ์ ๕ อนัประกอบไปดว้ยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนั
เป็นอยา่งน้ี ถา้หากนกัปฏิบติัทั้งหลายมาพิจารณาโดยสภาวะของความเป็นจริงแลว้วา่ รูปนามขนัธ์ ๕ น้ี
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตนแลว้ มนักจ็ะปล่อยวางได ้ไม่ทุกขเ์พราะรูป ไม่ทุกขเ์พราะเวทนา ไม่ทุกข์
เพราะสัญญา สังขาร วญิญาณ 
 การปฏิบติัธรรมและธรรมทั้งหลายท่ีเราประพฤติปฏิบติั ธรรมน้ีกย็งัเป็นสมมุติข้ึนมาเรียกวา่
อนตัตา ธรรมน้ีกไ็ม่เท่ียง ธรรมน้ีกไ็ม่ใช่ตวัตน นกัปฏิบติัทั้งหลายถา้พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณและธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวัตน เรากจ็ะละและถอดถอนความยดึมัน่ถือมัน่ได ้พระอรหนัตเ์กิด
ข้ึนกบัเราทนัทีตรงน้ี น้ีเป็นหลกัและเป็นแผนในการประพฤติปฏิบติั ใหเ้ขา้ใจในหลกัแนวทาง ไม่ตอ้ง
สับสน เรากป็ฏิบติัโดยเร่ิมตั้งแต่กายไป พิจารณากายโดยความเป็นจริง เม่ือเราเกิดมาแลว้ ถือวา่โชคดี
แลว้ท่ีเราเกิดมาเป็นคนไทย ถือวา่โชคดีท่ีไดม้าเจอพุทธศาสนา เราจงเอาโอกาสและความดีของเราน้ี
ปฏิบติั ใหรู้้แจง้เห็นธรรมท่ีพระองคไ์ดต้รัสไว ้เราหายใจเขา้หายใจออกกนัอยูต่ลอดทุกวนั ลมหายใจท่ี
มนัเขา้มนัออกนั้นมนัฆ่าชีวติเราไปอยูทุ่กวนั หายใจเขา้ไม่ออกกต็าย หายใจออกไม่เขา้กต็าย ความเป็น
ความตายของเราน้ีจึงข้ึนอยูก่บัลมหายใจเท่านั้น และลมหายใจเขา้ออกน้ีกเ็ป็นทุกขด์ว้ย คือหายใจเขา้
ไม่ออกกทุ็กข ์หายใจออกไม่เขา้กทุ็กข ์ท่ีใหพ้ิจารณาร่างกายโดยความเป็นทุกขก์ใ็หพ้ิจารณาอยา่งน้ี 
เวลาเราเวลาไม่กินขา้วกทุ็กขเ์พราะหิว กินแลว้ไม่ขบัถ่ายกทุ็กข ์น ้ากเ็หมือนกนัไม่กินกหิ็วกระหาย แต่
กินไปแลว้ไม่ขบัไม่ถ่ายกทุ็กข ์นัง่อยูท่ ั้งวนัไม่นอนกเ็ป็นทุกข ์นอนอยูท่ั้งวนัไม่นัง่กทุ็กข ์เดินอยูท่ั้งวนั
มนักเ็ป็นทุกข ์ยนือยูท่ ั้งวนักเ็ป็นทุกข ์ท่ีเราเปล่ียนอิริยาบถต่างๆ ตลอดกเ็พื่อเป็นเคร่ืองแกด้บั
ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เป็นแค่บรรเทาทุกขเวทนาเท่านั้น แต่เพราะเราไม่พิจารณา เราจึงไม่เห็นวา่ร่างกาย
น้ีมนัเป็นทุกขต์รงไหน คิดวา่กายน้ีเป็นสุขกเ็ลยพากนัลุ่มหลง 
 เราเห็นกนัไหมวา่ตั้งแต่เกิดมาน้ี เราไม่ไดค้วามสุขความสบายอะไรจากกายน้ี เราเป็นข้ีขา้มนั



ตลอดเวลา พามนักิน พามนันอน พามนัขบัถ่าย พามนัเดินเหินเปล่ียนอิริยาบถไปตลอดเวลา แมแ้ต่พา
มนัไปท างานเพื่อหาอาหารมาหล่อเล้ียง หาปัจจยั ๔ มาหล่อเล้ียงร่างกาย เพื่อประทงัชีวติไม่ใหต้ายเท่า
นั้นเอง จึงวา่เราเป็นข้ีขา้เรา เป็นข้ีขา้กายตลอดเวลา สุดทา้ยเราไม่ไดอ้ะไรกลบัไปเลย เพียงแต่ไดค้วามดี
กศุลท่ีเรามาสั่งสมติดตวัไปไดเ้ท่านั้นเอง เวลาเราเกิดมาแลว้ อยา่คิดวา่เราเกิดมาเสวยความสุข เขาให้
โอกาสเราเกิดมาเพื่อสร้างความดี อยา่ประมาทกนั บางทีคนเราน้ีท าโน่นท าน่ีเพื่อฆ่าเวลา อยา่งเช่นเม่ือ
รอใครกห็าอะไรท าฆ่าเวลา นัง่เล่นฆ่าเวลา นอนฆ่าเวลา ฟังเพลงฆ่าเวลา ดูหนงัฆ่าเวลา ทุกอยา่งจึงเป็น
การฆ่าเวลาหมด แต่เราไม่รู้วา่เวลานั้นมนัฆ่าเราอยูทุ่กลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ทีชีวติเรากส็ั้นลงไป
ทีหน่ึงแลว้ หายใจออกมนักฆ่็าชีวติเราไป ทุกวนิาที ทุกนาที ทุกชัว่โมง และทุกๆ วนัน้ีมนัฆ่าชีวติเรา
ตลอด จึงไม่มีใครเลยท่ีสามารถฆ่าเวลาได ้มีแต่เวลาเท่านั้นท่ีมนัฆ่าเรา แลว้มนัเอาอะไรมาฆ่าเรา กเ็อา
ความแก่มาฆ่าเรา เอาความเจบ็มาฆ่าเรา เอาความตายมาฆ่าเราอยูต่ลอดเวลา 
 คนเราเกิดมาเปรียบเสมือนนกัโทษท่ีถูกสั่งประหารไวแ้ลว้ รอวนัเวลาวา่จะตายวนัไหนเท่านั้น 
เป็นไปตามคิว บางคนโทษหนกักต็ายตั้งแต่อายยุงันอ้ยๆ ถูกประหารเสียก่อน บางคนโทษนอ้ยกร็อไป
จนครบอายขุยัแลว้ค่อยตาย แต่ทุกคนเป็นนกัโทษประหารหมด ตอ้งตายหมด แต่ในขณะท่ีเรายงัไม่ตาย 
เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองอยู ่เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองด าเนินดว้ยความไม่ประมาท เรากต็อ้งอาศยัทาน 
ศีล ภาวนา ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ คนเราจะพน้ทุกขไ์ดก้อ็าศยัตวัสุดทา้ยคือภาวนา การ
ภาวนาจึงมีสองชนิดตามท่ียกไวเ้บ้ืองตน้ กคื็อสมถะกบัวปัิสสนา สมถะท่ีเราพากนันัง่สมาธิภาวนารู้ลม
เขา้ รู้ลมออกนั้น จึงเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัเฉยๆ แต่ไม่ใช่ทางพน้ทุกข ์สมาธิกเ็หมือนกบัเราทานอาหาร 
ทานไปทุกวนักหิ็วทุกวนั แต่ถา้ไม่เอาสมาธิเขา้ไปใหเ้กิดปัญญาเราจะพน้ทุกขไ์ม่ไดเ้ลย เหมือนลบัมีด
คมแลว้ไม่ยอมฟันตน้ไม ้ตน้ไมน้ั้นกไ็ม่ขาด สมาธิเหมือนหินลบัมีด ปัญญาจึงเหมือนมีดท่ียกเขา้ไปตดั
ฟันตน้ไมน้ัน่เอง 
 เม่ือมีสมาธิเกิดความสงบแลว้ตอ้งยกปัญญาเขา้ไปพิจารณา ดงัท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ คือพิจารณา
โดยความเป็นธาตุของร่างกายท่ีประกอบไปดว้ยดิน น ้า ไฟ ลม พิจารณาใหเ้ห็นซ ้ าๆ ซากๆ พิจารณาอยู่
ตรงนั้น จนจิตยอมรับวา่ไม่มีเราอยูใ่นน้ีเลย เรากจ็ะไม่ยดึมนั ความสบายกเ็กิดข้ึน เม่ือไม่ยดึมนักส็บาย 
แต่ถา้มนัยงัยดึอยูก่จ็งพิจารณาซ ้ า เหมือนเราตดัตน้ไม ้ฟันทีเดียวจะใหม้นัขาด มนัเป็นไปไม่ได ้กต็อ้ง
ฟันแลว้ฟันอีก ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ทุกคนคงเคยตดัตน้ไมก้นั เวลาเราตดัตน้ไมห้รือตดัอะไรสักอยา่ง บางที
มนัฟันทีเดียวไม่ขาด เราจึงตอ้งฟันบ่อยๆ แลว้เราจะเลิกฟันตอนไหน กคื็อเม่ือเห็นตน้ไมม้นัขาดแลว้ 
มนัลม้ลงไปแลว้ จึงรู้วา่ตน้ไมข้าดแลว้ การพิจารณาร่างกายโดยความเป็นดิน น ้า ไฟ ลม ของเราก็
เช่นกนั ตราบใดท่ีเรายงัไม่หายสงสัย ตราบใดท่ียงัไม่ขาด กต็อ้งพิจารณาต่อไป แลว้ถามวา่มนัขาด
ตรงไหน กคื็อขาดจากความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทานนัน่เอง มนัขาดตรงน้ี จิตมนัขาดออกจากความยดึ



มัน่ถือมัน่มนักส็บาย เม่ือมนัขาดแลว้เราจะรู้เองวา่ความยดึมัน่ถือมัน่มนัขาดออกจากกนัแลว้ ให้
พิจารณา ใหป้ฏิบติัอยา่งน้ี 

เม่ือพิจารณาจนธาตุดิน น ้า ไฟ ลม ขาดสะบั้นออกจากความรู้สึกของเรา อุปาทานความยดึมัน่
ถือมัน่ในกายกด็บัไปแลว้ กต็อ้งพิจารณารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั คือกามคุณเป็นล าดบัต่อไป เห็นรูป 
รส กล่ิน เสียง สัมผสั ดว้ยปัญญาอนัแหลมคมแลว้เขา้ไปฟัน ไปถอดถอน โดยเอาพระไตรลกัษณ์ตั้งให้
เห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ในกามคุณ ถา้มนัยงัหลงอยูก่ฟั็นมนัต่อไป 
เพราะแสดงวา่มนัยงัไม่ขาด ปัญญาน้ีตอ้งฟันต่อไป พิจารณาต่อไปซ ้ าๆ ซากๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ 
พิจารณาแลว้พิจารณาอีก จนจิตยอมรับ ถา้มนัยงัไม่ยอมกพ็ิจารณาต่อไป เหมือนตน้ไมท่ี้เรายงัฟันไม่
ขาดกจ็งฟันต่อไป ไม่ใช่ฟังหรืออ่านแลว้ เขา้ใจแลว้จะหาย มนักย็งัไม่ใช่ เพราะปัญญาน้ีมนัเกิดข้ึนได ้
๓ ทาง สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา 
 การฟังธรรมะแลว้เราเขา้ใจ เป็นปัญญาเกิดจากการฟัง หรือปัญญาท่ีเกิดจากการอ่านหนงัสือ
ต าราต่างๆ เรียกวา่สุตมยปัญญา และเม่ือเราจินตนาการในขณะท่ีฟังธรรมและเขา้ใจ มนัจึงเป็นจินตามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาการตามกเ็ป็นปัญญาได ้ตวัสุดทา้ยคือภาวนามยปัญญา เรียกวา่ปัญญา
จะเกิดข้ึนกด็ว้ยอาศยัภาวนา ปัญญาจะเกิดข้ึนกต็อ้งเขา้ไปเห็นความจริงของเขา เห็นความจริงโดย
สภาวะ โดยสมมุติของรูปนามขนัธ์ ๕ เห็นความจริงโดยดิน น ้า ไฟ ลม รู้สัมผสัของดิน น ้า ไฟ ลม วา่
เป็นอยา่งไร จนจิตเห็นชดั คือเห็นอาการของเขา วา่เป็นดิน เป็นน ้า เป็นไฟ เป็นลม และจิตยอมรับ เม่ือ
จิตยอมรับความจริง พิจารณาดว้ยความจริง เห็นดว้ยความจริงวา่กายน้ีเป็นดินจริงๆ กายน้ีเป็นน ้าจริงๆ 
กายน้ีเป็นไฟจริงๆ กายน้ีเป็นลมจริงๆ และหาวา่มีเราตรงไหน การปฏิบติักเ็พื่อละ เพื่อถอดถอนความ
ยดึมัน่ถือมัน่ ถอนเราออกจากรูปนามขนัธ์ ๕ คือถอนเราออกจากดิน น ้า ไฟ ลม นัน่เอง โดยเห็นวา่ดิน 
น ้า ไฟ ลม นั้นไม่มีเราอยูเ่ลย ไม่มีเราอยูใ่นดิน น ้า ไฟ ลม ไม่มีดิน น ้า ไฟ ลม อยูใ่นเรา จึงวา่เป็น
ธรรมชาติ เป็นกอ้นธาตุเดียวกนั กอ้นดินอยูใ่นกายเราฉนัใดกเ็ป็นกอ้นดินท่ีอยูใ่นผนืดินฉนันั้น ตน้ไมมี้
ดิน น ้า ไฟ ลม เช่นใด กายของเรากมี็ดิน น ้า ไฟ ลม เช่นนั้น แลว้มีอะไรน่าหลง 
 ปัญญาเกิดจากการภาวนา คือการนอ้มเขา้ไปก าหนดดูอาการ เห็นแลว้ยอมรับความจริง เหมือน
เราไปจบัไฟแลว้รู้วา่ร้อนฉนัใดจึงเห็นฉนันั้น จบัน ้ าแขง็แลว้มนัเยน็อยา่งไรจึงรู้อยา่งนั้น ไม่ใช่คาดเดา
วา่มนัเยน็อยา่งนั้น มนัร้อนอยา่งน้ี จิตท่ีเขา้ไปเห็นความจริงวา่เป็นดินจริงๆ มนัจะเห็นไดช้ดัในจิตของ
เราเลย เอาจิตเขา้ไปเห็นน ้าเป็นอยา่งไร ไฟเป็นอยา่งไร ลมเป็นอยา่งไร จิตยอมรับเห็นความจริงวา่ท่ีเรา
หลงๆ กนัอยูเ่ป็นแค่กองดิน หลงอยูเ่ป็นแค่กองน ้า หลงอยูแ่ค่กองไฟและกองลมแลว้หาวา่เราอยู่
ตรงไหน จึงวา่กายน้ีไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ตวัตน เรา เขาเลย แต่เพราะเราไม่รู้ เราไม่เคยเขา้ไปดู เราจึง
ไม่เห็นความจริง การดูบ่อยๆ การพิจารณาบ่อยๆ เรายอ่มจดจ าและสังเกตเขา้ใจมนัโดยแจ่มแจง้ได ้



เหมือนเรานัง่ดูหนงั ดูภาพยนตร์ เราดูหลายๆ คร้ัง ดูหลายๆ หน เรายอ่มจ าเน้ือเร่ืองของมนัไดล้ะเอียด 
วา่มนัเป็นอยา่งไร รู้มนัหมดเลย การฟังเพลงถา้ฟังบ่อยๆ เรากจ็  าเน้ือหาสาระของมนัไดโ้ดยแจ่มแจง้ 
การพิจารณาร่างกายขนัธ์ ๕ กเ็ช่นกนั พิจารณาร่างกายวา่เป็นดิน น ้า ไฟ ลม เห็นบ่อยๆ ซ ้ าๆ ซากๆ เม่ือ
จิตมนัเห็น มนัวางเลย มนัไม่เอาแลว้ เพราะมนัเบ่ือ มนัเกิดนิพพิทาญาณ คือเกิดความเบ่ือหน่ายท่ีเราไป
ยดึถือวา่กายน้ีเป็นตวัตนและดิน น ้า ไฟ ลม น้ีเป็นเรา ทั้งท่ีมนัไม่มีอะไรใหย้ดึเลย 
 เราหลงดินในกายเรา แต่ท าไมเราไม่ไปหลงดินท่ีอ่ืน ผนืดินทั้งโลกน้ีเป็นดินทั้งหมด ท าไมเรา
ไม่หลง ท าไมมาหลงแค่กอ้นดินกอ้นเลก็ๆ ในร่างกายน้ี ทั้งๆ ท่ีเป็นดินอนัเดียวกนั โลกทั้งโลกน้ี ปฐพี
น้ีเราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลย ตรงไหนกมี็หลุมศพเราหมด ท่ีพระพุทธเจา้ท่านตรัสไวว้า่ เอา
ปลายเขม็ไปจ้ิมลงผนืแผน่ดินในโลกน้ี ตรงไหนกต็ามเอาปลายเขม็ไปเดินจ้ิม ในทวปีไหนกต็าม ใน
อเมริกา ในจีน ในรัสเซีย ยโุรป ตรงไหนกต็าม เดินไปทั้งโลกกลมๆ น่ี เอาปลายเขม็ไปเดินจ้ิมใหท้ัว่ 
พระพุทธเจา้ท่านตรัสวา่ตรงไหนท่ีเราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลย น ้าตาท่ีเราร้องไหเ้สียใจเพราะ
ความพลดัพราก เพราะปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นมากมายมหาศาล พระองคท่์านตรัสวา่ น ้าท่ีอยูใ่น
ทะเลมหาสมุทรนั้น ยงันอ้ยกวา่น ้าตาท่ีเราร้องไหเ้พราะความพลดัพรากเสียใจซะอีก 
 เรามีความเบ่ือหน่ายตรงน้ีกนับา้งไหม เราตอ้งพากนัเวยีนวา่ยตายเกิด ตรงไหนกมี็ร่างกายเรา
หมด ตรงไหนกมี็ซากศพเราหมด และตรงไหนบา้งท่ีเป็นของเรา มนัเป็นสมมุติทั้งหมดเลย มีพระบาง
องคท่์านปฏิบติัธรรมจนสามารถระลึกชาติได ้วา่ชาติท่ีแลว้ท่านตายแลว้ไปฝังศพไวต้รงไหน ท่านกย็งั
ไปขดุเอาซากศพของท่านข้ึนมาเผาเองเลย ตรงไหนท่ีเราไม่เคยตายมาก่อนไม่มีเลย ตรงน้ีเองท่ีมนัท า
ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายกบัการเวยีนวา่ยตายเกิด เพราะความหลงกายของเรา หลงดิน น ้า ไฟ 
ลม มนัหลงอยูต่รงน้ี เราจึงตอ้งพากนัเวยีนวา่ยตายเกิด พระโสดาบนัเกิดข้ึนเพราะตรงน้ี ท่านละกายได ้
ละสักกายทิฏฐิไดเ้ป็นเบ้ืองตน้ และเม่ือละสักกายทิฏฐิไดแ้ลว้ การรักษาศีลกจ็ะเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั 
ความลงัเลสงสัยกจ็ะไม่มีเกิดข้ึน เร่ิมตน้เพราะความลุ่มหลงของกายน่ีเอง สังโยชนส์ามจะดบัตาม
พร้อมๆ กนั โดยผา่นประตูแรกเหมือนเราข้ึนบนัได เม่ือกา้วขั้นแรกแลว้ ขั้นสอง ขั้นสามมนักข้ึ็นไป
โดยอตัโนมติั 
 กวา่จะกา้วขั้นแรกน่ีเป็นของยาก ก่อนจะผา่นประตูของกาย การละสักกายทิฏฐิไดน้ั้นเป็นของ
ยาก แต่ถา้ละกายไปไดแ้ลว้มนัข้ึนโดยอตัโนมติั ท่ีไม่ไดย้กอนัอ่ืนข้ึนมากเ็พราะวา่กายน้ีเป็นด่านส าคญั 
ใหพ้ิจารณากายโดยความเป็นดิน น ้า ไฟ ลม ตีธาตุใหแ้หลก ถา้ไดเ้ป็นพระโสดาบนัเม่ือไร การเวยีน
วา่ยตายเกิดจะมีแค่ ๗ ชาติเท่านั้น และค าวา่ ๗ ชาติน้ีไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเกิดครบทั้ง ๗ ชาติ บางคนกจ็ะ
สามารถปฏิบติักา้วไปสู่พระอรหนัตไ์ดใ้นชาติน้ี หรือภายใน ๗ ชาติ อาจจะส าเร็จไดใ้นชาติท่ี ๒ ท่ี ๓ 
ท่ี ๔ ท่ี ๕ ท่ี ๖ หรือท่ี ๗ แต่ไม่เกิน ๗ ชาติ บางคนคิดวา่การจะเป็นพระโสดาบนันั้นยาก แต่ความจริง



นั้นไม่ยากเลย เพียงแค่ยอมรับความจริงในดิน น ้า ไฟ ลม วา่ไม่เป็นของเราไดเ้ม่ือไร ละตรงน้ีไม่ตอ้ง
ไปละตรงไหน เพียงเห็นกายของเราวา่มนัเป็นดิน น ้ า ไฟ ลม อยา่งไร และมนักเ็ป็นทุกขต์ลอดเวลาดว้ย
อยา่งไร เช่น เวลาเรานัง่นานๆ เรากป็วด กเ็ม่ือย มีความทุกขต์ั้งแต่เชา้จรดเยน็ เป็นตน้ 
 หลกัของการปฏิบติัทุกๆ วนันั้น ไม่ตอ้งเอามาก แค่จบัอารมณ์ของความพอใจ ไม่พอใจเป็น
หลกัเท่านั้น เดินไป นัง่ไป นอนไป ท าส่ิงต่างๆ อะไรมากระทบกใ็หรู้้ พอใจกรู้็ ไม่พอใจกรู้็ พอใจเกิดก็
รู้ ไม่พอใจเกิดกรู้็ พอใจดบักรู้็ ไม่พอใจดบักรู้็ รู้ความเกิดดบัของความพอใจ ไม่พอใจ ใหจิ้ตของเรา
เป็นกลางอยูต่ลอดเวลา น่ีเป็นหวัใจของการปฏิบติัท่ีเรียบง่าย ยดึความพอใจ ไม่พอใจเป็นอารมณ์ ใหดู้
อยา่ไปหลงมนั พอใจมนักห็ลงแต่เราอยา่ไปเช่ือมนั ไม่พอใจมนักห็ลงเรากอ็ยา่ไปเช่ือมนั ใหเ้ห็นความ
พอใจเกิดดบั จบัตรงน้ีเป็นหลกักพ็น้ทุกขไ์ด ้ค  าวา่พอใจ ไม่พอใจ มนัเร่ิมตน้จากความพอใจและไม่
พอใจในกาย คือเป็นสุขกาย เป็นทุกขก์ายนัน่เอง มนัทุกขเ์พราะตวัน้ี เวลากายเป็นทุกขก์ไ็ม่อยากได ้
ผลกัมนัออก เวลากายเป็นสุขกย็ดึไว ้แต่กย็ดึไวไ้ม่ได ้เป็นทุกขก์ด็บัไม่ได ้เป็นสุขกย็ดึไม่ได ้กเ็ราเป็น
ทุกขเ์พราะตวัน้ีแหละ ทุกขเ์พราะยดึทั้งสองส่ิง พยายามด้ินหนีมนั เราจึงไม่พน้ทุกขต์รงน้ี เพราะความ
จริงมนัเป็นอยา่งนั้น 
 สุขและทุกขก์ดี็ มนัเป็นของไม่เท่ียง ไม่ใช่ตวัตน เหมือนกบักลางวนั กลางคืน มีมืด มีสวา่ง มนั
เป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอด ทุกขม์นัเกิดข้ึนของมนั แต่มนัไม่เท่ียงเลย เกิดดบัตลอดเวลา และเพราะเหตุท่ีมนั
ไม่เท่ียงนัน่เองมนัจึงเป็นทุกขด์ว้ย แลว้มนัไม่ใช่ตวัตนดว้ย ถา้ยอ่ๆ ลงง่ายๆ กคื็อเราปฏิบติัธรรมทั้งปวง
น้ีเพื่อพิจารณาใหเ้ห็นความทุกข ์ความเป็นทุกขใ์นรูปนาม ขนัธ์ ๕ และจิตยอมรับความจริงวา่ทุกขข์อง
ขนัธ์ ๕ น้ีดบัไม่ได ้เร่ิมตน้จากรูปนัน่เอง ดิน น ้า ไฟ ลม น้ีดบัมนัไม่ได ้บงัคบัไม่ได ้เห็นทุกอยา่งเป็น
ธรรมชาติหมด ถา้เราเห็นทุกอยา่งเป็นธรรมชาตินัน่แหละ เรากจ็ะปล่อยวางมนัได ้คือ ยอมรับวา่โลกน้ี
มนัมีแต่กองทุกข ์และไม่วิง่หาสุขท่ียงัมาไม่ถึง เพียงแค่ละสุขตวัเดียว ไม่ทะยานหาสุขท่ียงัมาไม่ถึง เรา
กจ็ะปล่อยวางได ้เพราะสุขจริงๆ มนัไม่เท่ียงและไม่มีเป็นตวัเป็นตนดว้ย 
 อุปมาอุปไมยเหมือนกบัเราวิง่หนีเงาตวัเอง หนีเท่าไรกห็นีไม่พน้ หนีทุกขเ์หมือนหนีเงาตวัเอง 
วิง่เท่าไรกห็นีไม่พน้มนั ทุกขม์นัเหมือนเงาตามตวั เดินไปเท่าไร ทุกขก์ต็ามไปทุกกา้ว ทุกแห่งทุกหน 
ทุกขจึ์งเหมือนเงาตามตวั การวิง่ไขวค่วา้หาสุขกเ็หมือนกบัเราวิง่จบัอากาศ อากาศท่ีเราจบัเท่าไรกจ็บัไม่
ติด ดงันั้นถา้หากวา่เราไม่วิง่หนีทุกขแ์ละไม่วิง่หาสุข เรากพ็น้ทุกขไ์ด ้เพราะคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งทุกข ์
ไม่มีใครเลยท่ีไม่ทุกข ์แมแ้ต่พระอรหนัตท่์านกทุ็กข ์แต่ท่านไม่มีอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่เท่านั้นเอง รูป
นาม ขนัธ์ ๕ ยงัเป็นทุกขอ์ยู ่แต่จิตท่านถอดถอนจากความยดึมัน่ตรงนั้นแลว้ ละอุปาทาน ละความยดึ
มัน่ถือมัน่ในขนัธ์ ๕ แลว้ จิตของท่านจึงเป็นอิสระ จึงปล่อยท้ิงขนัธ์ ๕ ดว้ยความเบ่ือหน่าย เป็น
นิพพิทาญาณเกิดความเบ่ือหน่ายในขนัธ์ ๕ วางขนัธ์ ๕ ไวเ้ป็นสภาวะ เป็นกอ้นธาตุ คือ ธาตุรูป ธาตุ



เวทนา ธาตุสัญญา ธาตุสังขาร และธาตุวญิญาณ ปล่อยวางดว้ยความเป็นธาตุ ธาตุธรรมทั้งหลาย สภาวะ
ธาตุ สภาวธรรมทั้งหลายจึงปล่อยวางไวด้ว้ยความเป็นธาตุทั้งหมด เพราะเห็นวา่รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ และสภาวธรรมทั้งหลายเป็นธาตุ จิตของท่านจึงพน้จากสภาวะของความยดึมัน่ถือมัน่ 
จิตของท่านกเ็ป็นอิสระ ไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัแลว้ ขนัธ์ ๕ กจ็ริง จิตกจ็ริง ต่างอนัต่างจริงและเป็น
อิสระต่อกนั ไม่ยดึกนั ความหลุดพน้กเ็กิดข้ึนตรงน้ี เม่ือปฏิบติัธรรมแลว้เราอยา่ไดห้นีทุกขแ์ละอยา่วิง่
หาสุข เม่ือท าไดจิ้ตของเรากส็บาย 
 เหมือนพระองคุลีมาลไล่ฆ่าพระพุทธองค ์ไล่ฆ่าพระตถาคต ตะโกนเรียกสมณะหยดุก่อนๆ 
องคุลีมาลกถื็อดาบวิ่งไล่ไป พระองคก์ย็า่งเดินไปดว้ยกิริยาท่ีเรียบง่ายไม่ไดว้ิง่อะไร เดินไปอยา่ง
สม ่าเสมอ แต่องคุลีมาลวิง่เท่าไรกว็ิง่ไม่ทนั จึงร้องเรียกวา่สมณะหยดุก่อน พระพุทธองคท่์านตรัสวา่ 
เราหยดุแลว้แต่ท่านสิไม่หยดุ แค่พูดประโยคน้ีประโยคเดียวท าใหอ้งคุลีมาลไดส้ติ ค  าวา่หยดุในท่ีน้ีของ
พระองคก์คื็อ เราหยดุแลว้ซ่ึงท าบาปทั้งปวง เราหยดุแลว้ซ่ึงตณัหาทั้งปวง เราไม่วิง่แลว้ซ่ึงตณัหา ไม่
อยากไดอ้ะไรทั้งปวง แต่ท่านสิยงัไม่หยดุ ท่านยงัมีตณัหา ยงัมีความพยาบาทอยากจะฆ่าอยู ่องคุลีมา
ลคิดตรงน้ีได ้กเ็ลยเกิดธรรมะมีสติข้ึนมาตอนนั้น ไดม้าปฏิบติัธรรมกไ็ดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตเ์พราะ
หยดุแลว้ ค  าวา่หยดุกคื็อหยดุทะยานอยาก ทั้งน้ีถา้หากวา่เราปฏิบติัธรรมและยอมรับความจริง และเรา
ไม่ทะยานอยากในตณัหาทั้งปวง และปล่อยวางตณัหาดว้ยความเป็นกลางได ้เรากจ็ะพน้ทุกขจ์ากตรงน้ี
ได ้ 
 
 
 
 
 
 

ทุกขม์นัเหมือนเงาตามตวั ว่ิงไปเท่าไรทุกขก์ต็ามไปทุกก้าว
หนีไม่พ้น ว่ิงไขว่คว้าหาสุขกเ็หมือนกบัเราว่ิงไล่จบัอากาศ  
อากาศท่ีเราว่ิงไล่จบั จบัเท่าไรกจ็บัไม่ติด ถ้าหากว่าเราไม่ว่ิง
หนีทุกขท่ี์เกิดขึ้นในตน และไม่ว่ิงหาสขุท่ียงัมาไม่ถึง เราพ้น

ทุกขไ์ด้ตรงน้ีเลย 



กณัฑ์ที ่๓ 
ช่ือว่าเห็นพระนิพพาน 

  
          การปฏิบติัธรรมนั้นมีอยูส่องชนิดท่ีเราท ากนั เรียกว่าสมถะกบัวปัิสสนา สมถะกคื็อการยงัจิตใจ
ของเราใหส้งบ ใหจิ้ตของเราพกัลงสู่ความสงบ ด่ิงลงสู่ความเป็นสมาธิ เรียกว่าสมถะ วปัิสสนาคือการ
ยงัปัญญาใหเ้กิดข้ึน คือเขา้ไปพิจารณาสภาวะความเป็นจริงของร่างกาย รูปนามขนัธ์ ๕ ของเรา ใหน้อ้ม
ลงสู่ความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และไม่ใช่ตวัตน ความเป็นของไม่เท่ียงเร่ิมตน้จากรูปของเราคือ
ร่างกาย ร่างกายของเราเดิมไม่เคยมีมา กคื็อก่อนท่ีเรายงัไม่เกิดกไ็ม่มีร่างกายน้ีมาก่อน แต่พอเกิดไดช้ัว่
ขณะหน่ึง สุดทา้ยกด็บัลงสู่ไปความไม่มีเหมือนเดิม  
 ร่างกายของเราน้ีประกอบไปดว้ยธาตุดิน น ้า ไฟ ลม เราจงมาพิจารณาร่างกายของเราใหเ้ห็น
โดยความเป็นจริงวา่ร่างกายของเราประกอบไปดว้ยดินอยา่งไร น ้าอยา่งไร ไฟอยา่งไร และลมอยา่งไร 
ดินท่ีเราอาศยัอยูใ่นร่างกายกห็มายถึง ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ 
ตบั ผงัผดื ไต ปอด ไส้นอ้ย ไส้ใหญ่ อาหารเก่า อาหารใหม่ เยือ่ในสมอง ลกัษณะอยา่งน้ีเรียกวา่ธาตุดิน 
ธาตุน ้าหมายถึงน ้าเสลด น ้าลาย น ้าเลือด น ้าเหลือง น ้าดี น ้าต่างๆ ท่ีมีลกัษณะชุ่มฉ ่าอยูใ่นร่างกายเรียกว่า
ธาตุน ้า จงพิจารณาใหเ้ห็นตรงความเป็นจริงวา่ร่างกายของเราประกอบไปดว้ยธาตุดินและธาตุน ้า ธาตุ
ไฟกคื็อไฟท่ีใหค้วามอบอุ่นในร่างกาย เวลาเจบ็ป่วยเราจะรู้สึกวา่ตวัร้อน แสดงวา่ธาตุไฟก าเริบ ธาตุไฟ
มากไป แต่โดยปกติแลว้ธาตุไฟจะอยูใ่นร่างกายเราตลอดเวลา คอยใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกาย ธาตุลมก็
คือลมหายใจท่ีเราหายใจเขา้ หายใจออก หายใจเขา้กเ็ป็นธาตุลม หายใจออกกเ็ป็นธาตุลม ธาตุลมท่ีอยู่
ในล าไส้ ธาตุลมท่ีแทรกอยูใ่นร่างกายของเราทั้งปวง 
 ร่างกายเราจึงรวมมาดว้ยธาตุซ่ึงมีอยูแ่ค่ ๔ ธาตุ คือ ดิน น ้า ไฟ และลม เรียกวา่เป็นธาตุอาศยั เรา
อาศยัน ้าด่ืมกิน ผา่นในร่างกายของเรา น ้ากก็ลายไปเป็นน ้าเลือด น ้าเหลือง น ้าเสลด น ้าลาย ธาตุดินกคื็อ
อาหารท่ีเรากินไป อาหารมาจากไหน อาหารกม็าจากดิน เราไปกินเน้ือสัตว ์สัตวก์กิ็นผกั ผกักไ็ปกินดิน 
แลว้มาสู่ร่างกาย ร่างกายเรากเ็ป็นดินเช่นกนั ดินท่ีกินกเ็พื่อมาหล่อเล้ียง สุดทา้ยกข็บัถ่ายไปสู่ผนืดิน 
กลายเป็นดิน กลายเป็นปุ๋ยแลว้ตน้ไมก้ไ็ปกินปุ๋ยอีก เรากไ็ปกินตน้ไมซ่ึ้งเป็นปุ๋ย เป็นผกั เป็นอาหาร 
เรียกวา่ธาตุดินหล่อเล้ียงในร่างกายเรา อาศยัอยูใ่นร่างกายเรา แลว้กข็บัถ่ายลงสู่ผนืดิน ธาตุน ้ากเ็ช่นกนั 
อาศยัเขา้ไปสู่ร่างกายเรา แลว้กก็ลบัลงสู่ผนืดิน ผนืน ้ า ส่วนไฟในกายและไฟนอกกายกค็อยถ่ายเทสู่กนั
ตลอด ลมหายใจเรากห็ายใจเขา้แลว้กห็ายใจออก ลมนั้นจึงไม่ใช่ของเรา ลมท่ีอยูใ่นกายกไ็ม่ใช่ของเรา 
ลมอยูน่อกกายกไ็ม่ใช่ของเรา จึงเป็นธาตุอาศยั ดงันั้นดินกเ็ป็นธาตุอาศยั น ้ากเ็ป็นธาตุอาศยั ไฟกเ็ป็น
ธาตุอาศยั ลมกเ็ป็นธาตุอาศยั แลว้เราอยูต่รงไหน พิจารณาใหเ้ห็นความจริงวา่เราอยูต่รงไหนในธาตุดิน 



น ้า ไฟ ลม 
 ดินท่ีอยูน่อกกายกบัดินท่ีอยูใ่นกายกเ็ป็นดินเช่นเดียวกนั น ้าท่ีอยูใ่นบ่อ ในคลอง ในหว้ย น ้าท่ี
อยูใ่นขวด กเ็ป็นน ้าชนิดเดียวกบัน ้าท่ีอยูใ่นกายเรา ไฟท่ีอยูน่อกกายและไฟอยูใ่นกายกไ็ฟชนิดเดียวกนั 
ลมท่ีอยูใ่นอากาศกบัลมท่ีอยูใ่นกายกเ็ป็นลมชนิดเดียวกนั แลว้เราอยูต่รงไหน เกิดมากอ็าศยัเพียงชัว่
ขณะหน่ึง สุดทา้ยเม่ือเราตายกด็บัสูญ หาความเป็นตวัเป็นตนไม่มีเลยในร่างกายของเราน้ี น่ีคือสภาวะ
ของความเป็นจริงมนัเกิดข้ึนอยา่งน้ี แต่เพราะเราไม่เคยเขา้ไปพิจารณาเห็นหลกัของความเป็นจริง เห็น
ไตรลกัษณ์ในร่างกาย วา่ร่างกายเกิดมามีลกัษณะ มีสภาวะเช่นน้ี เกิดมาแลว้ไม่มีประโยชนอ์ะไรเลย 
เกิดมามีแต่กองทุกขต์ั้งแต่วนัเกิดจนกระทัง่ตาย เกิดมาจากทอ้งมารดากถู็กเล้ียงดว้ยการทุเลาความทุกข ์
พอโตข้ึนมาพ่อแม่กเ็ล้ียงโดยอาศยัน ้า อาศยัขา้ว อาศยันมเล้ียงใหเ้จริญเติบโต กลายเป็นหนุ่มกลายเป็น
สาว สุดทา้ยกเ็ขา้ไปสู่ความชราและตายในท่ีสุด ร่างกายจึงหมุนเวียนเปล่ียนไปอยา่งน้ี 
 ทุกภพทุกชาติท่ีเราตอ้งพากนัเวยีนวา่ยตายเกิดกเ็พราะอาศยักายน้ี เราพากนัลุ่มหลง เวยีนวา่ย
ตายเกิด ภพแลว้ภพเล่า ภพนอ้ยภพใหญ่ ไปลงนรกบา้ง ไปเป็นมนุษยบ์า้ง ไปสวรรคบ์า้ง เวยีนวา่ยตาย
เกิดอยูใ่นสามแดนโลกธาตุกเ็พราะหลงวา่กายน้ีเป็นของเรา ยดึมัน่เป็นตวัเป็นตนวา่กายน้ีเป็นของเรา 
เราจึงหลงอยูต่รงน้ี เพราะไม่เคยพิจารณาเห็นความจริงเราจึงหลง ฉะนั้นนกัปฏิบติัทั้งหลาย ถา้เรานอ้ม
เขา้ไปเห็นความจริงในสภาวะวา่กายเราน้ีไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ตามท่ีพระองคท่์านทรงสั่งสอน แลว้เราจะ
หลง จะยดึไวท้  าไม โดยเฉพาะภาวะของความเกิด ความเป็นอยูก่เ็ป็นทุกขด์ว้ย เคยพิจารณาไหมวา่
ร่างกายท่ีเราเกิดมาน้ีมีความสุขตรงไหนบา้ง แทจ้ริงแลว้เราไม่เคยไดรั้บความสุขเลย แค่นัง่เฉยๆ น่ีเราก็
ปวดกเ็ม่ือย เดินนานๆ กป็วดกเ็ม่ือย นอนนานๆ กป็วดกเ็ม่ือย ตอ้งอาศยัหล่อเล้ียงดว้ยอาหาร กินขา้วไป
ทุกวนั กินน ้าไปทุกวนัเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา ถา้ลองไม่กินขา้วกทุ็กข ์กินแลว้ไม่ขบัถ่ายกทุ็กข ์ไม่กิน
น ้ากทุ็กข ์กินแลว้ไม่ขบัถ่ายกทุ็กข ์ตั้งแต่วนัเกิดจนวนัตาย เราตอ้งอาศยัน ้า อาศยัขา้วกเ็พื่อดบั
ทุกขเวทนาไม่ใหม้นัเกิด พระพุทธเจา้จึงสอนใหรู้้ว่าความเกิดเป็นทุกข ์ความแก่ ความเจบ็ ความตาย
เป็นทุกขท์ั้งหมด ใหพ้ิจารณาเห็นตรงน้ีวา่มนัเป็นธรรมดา เม่ือเกิดมาแลว้ตอ้งแก่ เกิดมาแลว้ตอ้งเจบ็ 
เกิดมาแลว้ตอ้งตาย ใหเ้ราพิจารณาเห็นอยา่งน้ี อนัน้ีเป็นหลกัของความจริง ความจริงคือเกิดมาแลว้ตอ้ง
แก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย พระพุทธองคท่์านทรงสั่งสอนใหเ้ราพิจารณาเห็นถึงความเกิด แก่ เจบ็ ตาย 
 พระพุทธเจา้ของเรากลวัท่ีสุดคือความพลดัพราก พระองคจึ์งคิดคน้วา่ท าอยา่งไรจะไม่พลดั
พรากอีก เราทุกคนลว้นกลวัความพลดัพรากกนั โดยเฉพาะความพลดัพรากจากชีวติของเรา พลดัพราก
จากพ่อ จากแม่ จากพี่ จากนอ้ง จากคนท่ีเรารักใคร่ แต่ท าอยา่งไรเราจะไม่ตอ้งมาพลดัพรากอีก กคื็อไม่
กลบัมาเกิดนัน่เอง เม่ือไม่กลบัมาเกิดเรากไ็ม่ตอ้งไปพลดัพราก ไม่ตอ้งมีการจากกนั เพราะความพลดั
พรากนั้นท าใหเ้ราเสียใจ โลกมนุษยเ์กิดมาแลว้มนัจึงมีความพลดัพราก มีแต่ความทุกข ์เพราะความ



พลดัพราก ความปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นนัน่กเ็ป็นทุกขท์ั้งส้ินทั้งปวง เราไม่เคยไดอ้ะไรหรือสมหวงั
จากการมาเกิดเป็นมนุษยน้ี์เลย เพราะไดม้าแลว้กเ็สียไป ทุกอยา่งดบัสูญหมด 
 เราจะพอใจยนิดีอะไรกบัร่างกายท่ีมีแต่ความทุกข ์มีแต่ความยากล าบาก น่ีแค่กายเรากเ็ห็น
สภาวะอยา่งน้ีแลว้วา่มนัทุกขต์ลอดเวลาท่ีเราเกิดมา เกิดมามนัทุกขอ์ยา่งน้ี เรามีความเบ่ือหน่ายตรงน้ี
บา้งหรือเปล่า และความเป็นทุกขน้ี์มนักไ็ม่เท่ียงดว้ย ความเป็นทุกขน้ี์กไ็ม่ใช่ตวัตนดว้ย มนัทุกขไ์ม่นาน
เด๋ียวกด็บั จึงวา่มนัไม่เท่ียง เราปฏิบติัธรรมเราตอ้งเห็นความทุกข ์เรียกวา่เห็นอริยสัจ และอริยสัจ ๔ ก็
คือทุกขน์ัน่เอง ใหเ้ราก าหนดรู้ในความเป็นจริงของร่างกายวา่เป็นทุกข ์จะไดเ้กิดความเบ่ือหน่าย เรา
ทุกขเ์พราะกายมากมายขนาดไหน แต่เราไม่เคยเขา้ไปดูกนัวา่มนัทุกขอ์ยา่งไร นกัปฏิบติัธรรมทุกคน
นั้นยอมล าบากยอมทุกขเ์พื่ออะไร กย็อมเพื่อจะใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกขน์ัน่เอง ปฏิบติัเพื่อท่ีสุดแห่งทุกข ์
เพื่อเขา้ไปเห็นทุกข ์ก าหนดดูทุกข ์แลว้เราจะไดพ้น้จากสภาวะท่ีมนัเป็นทุกขอ์ยู ่น่ีทุกขข์องกายเป็น
อยา่งน้ี ใหเ้ราเห็นความจริงวา่กายเป็นทุกข ์กายไม่เท่ียง กายไม่ใช่ตวัตน แค่กายอยา่งเดียวเรากเ็ห็น
สภาวะของความเป็นทุกขแ์ลว้ แต่ยงัมีทุกขอ่ื์นๆ ตามมาอีกมากมาย 
 นอกจากทุกขข์องกายท่ีเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงวา่กายน้ีเป็นทุกข ์เรายงัไปทุกขเ์พราะรูป 
รส กล่ิน เสียง สัมผสั เรียกวา่กามคุณอีก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีเกิดข้ึนกบัเรา ตาเห็นรูปเกิดความ
พอใจและความไม่พอใจ ความพอใจกท็ าใหเ้รายดึมัน่ถือมัน่ ความไม่พอใจกท็ าใหเ้รายดึมัน่ถือมัน่ได้
เช่นกนั เพราะเวลาไม่พอใจกไ็ม่อยากไดเ้น่ืองจากยดึความพอใจไว ้คนเราจึงทุกขเ์พราะสองอยา่งน้ี
เท่านั้น ทุกขเ์พราะความพอใจและทุกขเ์พราะความไม่พอใจ เร่ิมตน้จากกายเป็นตน้ เวลากายเป็นสุขก็
เกิดพอใจ กายเป็นทุกขก์เ็กิดไม่พอใจ ฉะนั้นนกัปฏิบติัธรรมทั้งหลายใหจ้บัอารมณ์ของความพอใจ 
ความไม่พอใจน้ีเป็นหลกั กพ็น้ทุกขไ์ดแ้ลว้ ไม่ตอ้งเอามาก จบัความพอใจ ความไม่พอใจในร่างกายวา่
เป็นสุขและเป็นทุกข ์แลว้ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ กายเป็นสุขกเ็ป็นเร่ืองธรรมดาของกาย กายเป็นทุกขก์เ็ป็น
เร่ืองธรรมดาของกาย เม่ือเกิดมาแลว้ตอ้งทุกข ์แต่ท่ีเราไปทุกขเ์พราะตณัหา ทุกขเ์พราะความทะยาน
อยาก อยากใหก้ายเป็นสุข จึงวิง่หาใหก้ายเป็นสุขอยูต่ลอดเวลา แต่มนัเป็นไปไม่ได ้เพราะกายน้ีอยา่งไร
กต็อ้งทุกข ์มนัเป็นความจริง 
 การปฏิบติัธรรมเราไม่ไดป้ฏิบติัเพื่ออะไร ปฏิบติัเพียงแค่ไปละตวัสมุทยัคือตณัหา ตวัความ
ทะยานอยาก อยากใหเ้ป็นสุข ไม่อยากใหทุ้กขเ์กิดข้ึนกบักาย อยากไดสุ้ขของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
ไม่อยากไดทุ้กขข์องรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั คือกามคุณ รูปดีกพ็อใจ รูปไม่ดีกไ็ม่พอใจ แลว้กย็ดึกนัไว ้
เม่ือเราพิจารณากายของเราโดยความเป็นธาตุ เห็นอยา่งน้ีแลว้ เรากย็อ่มพิจารณาเห็นถึงความเป็นธาตุ
ของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัเช่นกนั เพราะเสียงกม็าจากธาตุลม ลมท่ีหายใจเขา้ไปในปอดแลว้กส่็ง
ส าเนียงเป็นเสียง เป็นภาษามนุษย ์ใหค้วามหมายวา่ดีวา่ชัว่จากค าสรรเสริญและค านินทา ดงันั้นเราจง



พิจารณาทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้ป็นคู่ กายกเ็ช่นกนัใหพ้ิจารณาเป็นคู่ เร่ิมตน้จากรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
เป็นตน้ กายน้ีมนัมีสองอยา่ง คือสวยกบัไม่สวย พิจารณาใหเ้ป็นคู่ สวยกเ็ป็นของจริง ไม่สวยกเ็ป็นของ
จริง แต่เราจะท าอยา่งไรไม่ใหย้ดึทั้งสองส่ิง สวยกส็ักแต่วา่สวย ไม่สวยกส็ักแต่วา่ไม่สวย พิจารณาให้
เป็นคู่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสักเ็ช่นกนั ใหพ้ิจารณาใหเ้ป็นคู่ รูปดีและรูปไม่ดี รสดีและรสไม่ดี กล่ินดี
และกล่ินไม่ดี เสียงดีและเสียงไม่ดี ส่ิงท่ีกระทบกายของเรา โผฏฐพัพะหรือธรรมารมณ์ต่างๆ ท่ีดีและ
ไม่ดี เรียกวา่กศุลและอกศุล เม่ือพิจารณาสองส่ิงน้ี จิตของเรากไ็ม่หวัน่ไหวในสองส่ิง เพราะดีกไ็ม่เท่ียง 
ไม่ดีกไ็ม่เท่ียง จิตเรากอ็ยูต่รงกลางเรียกวา่เป็นหน่ึง พระนิพพานกเ็ป็นหน่ึง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ยนิดีฝ่ัง
ซา้ยและฝ่ังขวา จิตอยูต่รงกลาง 
 การพิจารณารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั กเ็พื่อใหล้ะกามคุณ ท่ีสัตวโ์ลกยงัเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่น
สามแดนโลกธาตุ กเ็พราะยงัพอใจยนิดีอยูใ่นรูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐพัพะและธรรมารมณ์นัน่เอง ทั้งๆ 
ท่ีรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัต่างๆ กเ็ป็นสภาวะธาตุ แต่เราไปหลงกนั เราจึงตอ้งพากนัมาเวยีนวา่ยตาย
เกิด พระอนาคามีท่านละรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัทั้งปวงได ้ไม่ยดึมัน่ถือมัน่เอารูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสัมาเป็นทุกขข์องจิต เพราะท่านเห็นโทษของความพอใจและไม่พอใจในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
จึงปล่อยวางและเป็นกลางได ้พระโสดาบนัละกายไดอ้ยา่งเดียว ท่ีอาตมาอธิบายเบ้ืองตน้คือเห็นกายใน
ความเป็นธาตุและปล่อยวางกายเสียได ้ไม่ยดึมัน่ถือมัน่วา่กายน้ีเป็นตวัเป็นตน จึงวางกายเสียได ้พระ
อนาคามีท่านวางไดซ่ึ้งรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั กามคุณ ไม่ยนิดีและไม่ยนิร้าย ไม่หลงไปกบัความ
พอใจและไม่พอใจในกามคุณทั้งหา้ เห็นโทษของความยดึมัน่ถือมัน่ เวลาพอใจในรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผสั อยา่งเช่นคนชมเรากเ็กิดพอใจ แต่เวลาคนนินทาเราไม่พอใจ รูปดีกเ็กิดพอใจ รูปไม่ดีกเ็กิดไม่
พอใจ ถา้เห็นวา่รูปไม่ดีและรูปดีแลว้เราไม่ยดึมัน่ถือมัน่ อยูต่รงกลางได ้ไม่ทุกขเ์พราะมนัแลว้ "สักแต่
วา่" จิตของเรากพ็น้จากสภาวะของความยดึมัน่ถือมัน่ในกามคุณน้ีได ้
 คนเราทุกขเ์พราะสองส่ิงเป็นส่วนมากคือ ทุกขเ์พราะรูปและทุกขเ์พราะเสียง เวลาคนนินทาเราก็
ไม่พอใจ พอคนสรรเสริญเรากพ็อใจ จิตจึงหวัน่ไหวเพราะทั้งสองส่ิง หวัน่ไหวไปกบัความพอใจและ
ไม่พอใจ เป็นตน้ ทุกขเ์พราะรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั แลว้ยงัมาทุกขเ์พราะนามทั้ง ๔ นามกคื็อเวทนา 
สัญญา สังขาร วญิญาณอีก เวทนาหมายถึงอารมณ์ท่ีเป็นสุขเป็นทุกขข์องใจ และความเป็นสุขเป็นทุกข์
ของกาย เวลากายเป็นสุขกย็ดึ เวลากายเป็นทุกขก์ผ็ลกัไส เวลาใจเป็นสุขกย็ดึ เวลาใจเป็นทุกขก์ผ็ลกัไส 
ไม่อยากได ้เพราะเราไม่เคยไปพิจารณาถึงความเป็นทุกขข์องใจ วา่เป็นสภาวะท่ีเราไม่สามารถจะบงัคบั
ได ้เขาทุกขข์องเขาเองแลว้เขากด็บัเขาไปเอง เขาสุขของเขาเองแลว้เขากด็บัไปเอง มนัเป็นสภาวะท่ี
เกิดข้ึน แต่เรากพ็ยายามท่ีจะแกไ้ข พยายามท่ีจะดบัทุกขข์องใจกนั แต่จริงๆ มนัดบัไม่ได ้มนัดบัไดแ้ค่
ตวัสมุทยัคือตณัหา คือดบัความพอใจและไม่พอใจในความรู้สึก 



 ท่ีเราปฏิบติัทั้งปวงนั้นเรียกวา่เรามาปฏิบติัสติปัฏฐาน ๔ คือมาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา 
พิจารณาจิต และพิจารณาธรรม ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่กายานุปัสสนา พิจารณากายน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน 
เรา เขา กคื็อเห็นกายทั้งสองแบบ กายสวยและกายไม่สวยแลว้ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ เพราะไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่
บุคคล ตวัตน เรา เขา แลว้กายน้ีกเ็ป็นทุกขด์ว้ย เวทนานุปัสสนากคื็อเวทนากาย กายเป็นสุขบา้ง กายเป็น
ทุกขบ์า้ง หรือเวทนาของใจ ใจเป็นสุขบา้ง ใจเป็นทุกขบ์า้ง พิจารณาใหเ้ห็นสุขไม่เท่ียง ทุกขไ์ม่เท่ียง
ของกายและใจ เรียกวา่เวทนานอกและเวทนาใน อารมณ์ท่ีเป็นสุขเป็นทุกขน์ั้นกไ็ม่ใช่ตวัตน ยดึไม่ได ้
เพราะมนัเป็นอาการหน่ึงของขนัธ์ ๕ มนัเกิดแลว้มนักด็บั เราพิจารณาดูวา่เด๋ียวอารมณ์กเ็ป็นสุข เด๋ียว
อารมณ์กเ็ป็นทุกข ์เด๋ียวกพ็อใจ เด๋ียวกไ็ม่พอใจ อาการท่ีพอใจและไม่พอใจกเ็ป็นเพียงแค่สังขารปรุง
แต่งเท่านั้นเอง แต่เราไปใหค้วามหมาย ไปยดึมัน่มนั เวลาพอใจกย็ดึ ไม่พอใจกย็ดึ สภาวะท่ีวา่อารมณ์
เป็นสุขบา้ง อารมณ์เป็นทุกขบ์า้ง มนัจึงเป็นสมมุติ ท่ีวา่กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา กคื็อพิจารณา
เวทนาในอารมณ์ของเรานัน่เอง ไม่ใหไ้ปยดึมัน่ถือมัน่ทั้งสองส่ิง ใหเ้ห็นโดยความเป็นโทษ เห็นโทษ
ของความเป็นสุข เห็นโทษของความเป็นทุกข ์เห็นโทษของความไปยดึทั้งสองส่ิง โลกน้ีจึงมีสองส่ิง 
คือเป็นสุขกบัเป็นทุกข ์
 จากกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา กม็าพิจารณาจิตตานุปัสสนา กคื็อจิตน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล 
ตวัตน เรา เขา ถามวา่จิตเป็นอยา่งไร สภาวะของจิตมนักเ็ป็นสองเช่นกนั จิตท่ีเศร้าหมองและจิตท่ีผอ่ง
แผว้ ความเศร้าหมองของจิตกเ็ป็นสภาวะอนัหน่ึงซ่ึงเป็นอาการของเขา ความผอ่งแผว้กเ็ป็นอาการหน่ึง
ของเขา เป็นสภาวะอนัหน่ึงของเขา ไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขาเช่นกนั ฉะนั้นความผอ่งแผว้และ
เศร้าหมองจึงเป็นอาการหน่ึงของขนัธ์ มนัไม่เท่ียง มนัเป็นทุกข ์และกไ็ม่ใช่ตวัตนดว้ย จะใหผ้อ่งแผว้
ตลอดวนัตลอดไปกไ็ม่ได ้จะใหเ้ศร้าหมองตลอดกไ็ม่ได ้เพราะมนัเป็นอาการหน่ึงของขนัธ์เช่นกนั ให้
ลองพิจารณาดู เด๋ียวเศร้าหมอง เด๋ียวผอ่งแผว้ เรียกวา่จิตตานุปัสสนา พิจารณาอาการของจิตเป็นสอง
อยา่งน้ีและไม่ใหย้ดึมัน่ เพราะวา่ความเศร้าหมองกไ็ม่เท่ียง ความผอ่งแผว้กไ็ม่เท่ียง มนัจึงไม่ใช่ตวัตน
นัน่เอง ยดึไวก้เ็ป็นทุกข ์เพราะมนัไม่ใช่ตวัตน เราอยากยดึใหค้วามผอ่งแผว้อยูต่ลอด มนักไ็ม่อยู ่แมแ้ต่
ตวัเศร้าหมองอยากผลกัใหไ้ป มนักไ็ม่ไป แต่สุดทา้ยมนักไ็ปของมนัเอง เราทุกขเ์พราะไปหวัน่ไหวใน
ความผอ่งแผว้และเศร้าหมองกบัอาการของจิตนัน่เอง น่ีคือเร่ืองสภาวะของจิต 
 การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ใหพ้ิจารณาเป็นคู่อยา่งน้ี กายดีและกายไม่ดี จิตท่ีเป็นสุขและเป็น
ทุกข ์อาการของอารมณ์ท่ีเป็นสุขและเป็นทุกขเ์รียกเวทนาของจิต และอาการของจิตหรือจิตตานุปัสส
นา คือจิตท่ีเศร้าหมองและผอ่งแผว้กใ็หพ้ิจารณาเป็นคู่อยา่งน้ี และในขอ้สุดทา้ยกคื็อธมัมานุปัสสนา 
พิจารณาธรรมน้ีไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ตวัตน เรา เขา ธรรมหมายถึงอะไร เราปฏิบติัธรรมกนัมาบาง
คนยงัไม่รู้จกัเลยวา่ธรรมคืออะไร ธรรมนั้นกคื็อท่ีเราอาศยัปฏิบติัทั้งหมดนัน่เอง แมต้วัเราเองท่ีนัง่อยูน่ี่



กเ็ป็นกอ้นธรรม ในโลกน้ียกอะไรมาเป็นธรรมทั้งส้ินเลย ใบไมก้เ็ป็นธรรม สภาวะทั้งหลายทั้งปวง
เรียกวา่ธรรมทั้งหมด และธรรมน้ีกเ็ป็นสอง ธรรมท่ีเป็นกุศลและอกศุล สภาวธรรมของจิตเราท่ีเกิดข้ึน
เป็นสภาวะกศุลมนักไ็ม่เท่ียง อกศุลกไ็ม่เท่ียง กคื็อบุญและบาปนัน่เอง บุญกไ็ม่เท่ียง บาปกไ็ม่เท่ียง 
 เคร่ืองมือท่ีเราน ามาประพฤติปฏิบติักนั ท่ีเราน ามาเดินจงกรม นัง่สมาธิ อาศยัปัญญาเขา้ไปรู้ ไป
เห็น ปัญญาน้ีกไ็ม่ใช่ตวัตน ปัญญาน้ีกเ็ป็นสมมุติ ความเป็นผูรู้้ ความเป็นผูเ้ขา้ใจ ท่ีเราอาศยัเขา้ไปรู้ 
อาศยัไปเขา้ใจนั้นกเ็ป็นสภาวะของสมมุติเช่นกนั สมมุติมารู้เฉยๆ เราไม่ไดรู้้ตลอด ความรู้จึงไม่ใช่
ตวัตน ฉะนั้นนกัปฏิบติัธรรมทั้งหลาย หากพิจารณาตั้งแต่กาย เวทนา จิตและธรรมอยา่งน้ี เรียกวา่สติ
ปัฏฐาน ๔ เรายอ่มท าความหลุดพน้จากสภาวะตั้งแต่กาย เวทนา จิตและธรรมได ้น่ีคือหลกัท่ีพระองค์
ท่านแจกแจงไวเ้รียกวา่สติปัฏฐาน ๔ แต่ยอ่แลว้คือสอง คือใหพ้ิจารณารูปกบันาม รูปหน่ึงนามส่ี รวม
แลว้เรียกวา่ขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่ รูปคือกาย ประกอบดว้ยธาตุ ๔ ดิน น ้า ไฟ ลม ส่วนนามคือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ ท่ีเราหลงกนัส่วนมากกห็ลงอยูใ่นขนัธ์ ๕ การเวยีนวา่ยตายเกิดของเราเกิดข้ึนก็
เพราะวา่หลงอยูใ่นขนัธ์ ๕ หลงรูปวา่เป็นเรา หลงเวทนา เป็นสุขเป็นทุกขว์า่เป็นเรา หลงสัญญาความจ า
ไดห้มายรู้ จ  ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์ จ  าเร่ืองราวต่างๆ วา่เป็นเรา หลงสังขารอาการท่ีคิด
ปรุงแต่ง คิดดีคิดชัว่ แมแ้ต่อาการท่ีเขา้ไปพิจารณาในธรรม อาการของสังขารท่ีปรุงแต่งน้ีกไ็ปหลง ไป
คิดวา่มนัเป็นเรา ไปหลงวิญญาณคือสภาวะของความรับรู้รับทราบวา่เป็นเรา 
 วญิญาณเกิดทางตา วญิญาณเกิดทางหู วญิญาณเกิดทางจมูก เกิดทางล้ิน เกิดทางกาย ทางใจ 
วญิญาณเกิดได ้๖ ทาง เวลาเราตาย เราดบัไปแลว้ ตาดบั หูดบั จมูกดบั ล้ินดบั กายดบั มโนวิญญาณดบั 
แลว้เราจะรับรู้ไดอ้ยา่งไร วญิญาณจึงไม่ใช่ตวัตน วิญญาณท่ีเราไปรู้ ไปเห็น รู้สภาวธรรมทั้งปวง รู้วา่
สุขบา้ง รู้วา่ทุกขบ์า้ง วญิญาณน้ีจึงเป็นสมมุติ ยกข้ึนมาเฉยๆ ใครวา่มนัเท่ียงบา้ง ใครวา่เป็นเราบา้ง ถา้
เท่ียงมนักต็อ้งรู้อยูต่ลอด แต่น่ีมนัรู้ไม่ตลอด เพราะมนัไม่เท่ียงนัน่เอง และมนัไม่ใช่ของเราดว้ย เช่น 
เม่ือเรายงัไม่ตาย แค่นอนหลบัวญิญาณกด็บัหมด ตากไ็ม่ไดเ้ห็น หูกไ็ม่ไดย้นิ มีแต่มโนวญิญาณเท่านั้น
ท่ีบางคร้ังไปฝัน เห็นโน่นเห็นน่ีบา้งเท่านั้นเอง แลว้กเ็ลือนราง บางคร้ังกจ็  าได ้บางคร้ังกจ็  าไม่ได ้จึงวา่
วญิญาณไม่ใช่ตวัตน แต่เราไปหลงกนั ไปหลงเอาวญิญาณเป็นของเรา จึงพาวญิญาณน้ีไปเวยีนวา่ยตาย
เกิดอีก 
 พระอรหนัตจึ์งเป็นผูท่ี้ดบัวญิญาณและละวญิญาณน้ีเสียได ้ถา้ยงัมีวญิญาณ แมแ้ต่เสวยความวา่ง
เป็นอารมณ์ ยงัยดึความวา่งไวเ้ป็นอารมณ์ ยดึสภาวะท่ีจิตวา่ง ตายไปกไ็ปเกิดเป็นอรูปพรหม ยงัตอ้งไป
เกิดเป็นพรหม แต่พระนิพพานไม่มีอะไรใหเ้สวยเลย ส่ิงท่ีเราเสวยกนัอยูท่ ั้งหมดเป็นสุขกดี็ เป็นทุกขก์ดี็  
ลว้นแต่เป็นของสมมุติทั้งปวง แลว้เราจะไปยดึไดอ้ยา่งไร ยดึไวก้เ็ป็นทุกข ์เราปฏิบติัเพื่อความดบัทุกข ์
อะไรท่ีเป็นเหตุแห่งทุกข ์เรากล็ะตรงนั้นเสีย เหตุแห่งทุกขก์คื็อสมุทยั ซ่ึงกคื็อตณัหา ภวตณัหา และ



วภิวตณัหา คือความอยากได ้ไม่อยากได ้เวลาทุกขม์ากป็ฏิเสธไม่อยากได ้เวลาสุขมากอ็ยากไดไ้ว ้ ทุก
คนต่างวิง่หนีทุกขก์นัหมด วิง่เท่าไรกห็นีไม่พน้ ใครวิง่หนีทุกขพ์น้คนนั้นกเ็ก่ง ไม่มีใครหนีพน้ ทุกข์
ของขนัธ์ ๕ ทุกขข์องกาย ทุกขข์องใจ ไม่มีใครหนีพน้ ทุกขน้ี์เหมือนเงาตามตวั วิง่ไปหน่ึงกิโล เงากว็ิง่
ตามไปหน่ึงกิโล วิง่ไปร้อยกิโล เงากว็ิง่ตามไปร้อยกิโล ยนืเฉยๆ เงากย็นือยูก่บัท่ี ใครวิง่หนีพน้บา้งเงา
ตวัเอง ทุกขจึ์งเหมือนเงาตามตวัท่ีเราหนีไม่พน้ 
 ทุกขข์องขนัธ์ ๕ เร่ิมตั้งแต่รูปเป็นทุกข ์เวทนาเป็นทุกข ์สัญญาเป็นทุกข ์สังขารเป็นทุกข ์
วญิญาณเป็นทุกข ์สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข ์เรายดึไวเ้ป็นทุกขท์ั้งหมด แต่มนุษยแ์ละปุถุชน
ทั้งหลายกว็ิง่หนีกนั น่ีแหละคือตน้เหตุแห่งทุกข ์เราหนีทุกขก์นัเราจึงไม่พน้ทุกข ์แต่พอเราไม่หนี เรา
กลบัไม่ทุกข ์เพราะยอมรับความจริงแลว้วา่ เกิดมาแลว้ตอ้งมีทุกขป์ระจ าขนัธ์ หาสุขไม่เจอในขนัธ์หรือ
ในรูปในนามน้ี ความสุขนั้นเปรียบเสมือนอากาศท่ีเราไขวค่วา้หากนั วิง่จบัเท่าไรกจ็บัไม่ติด ลอง
พิจารณาตามดูวา่ เราเคยจบัสุขติดไหม วิง่จบัอากาศ เราจบัไดไ้หม ในเม่ือวิง่หนีเงาตวัเองไม่ได ้ทุกข์
ทั้งหลายทั้งปวงเราจึงดบัมนัไม่ไดเ้ลย ดบัไดแ้ค่ตณัหา ดบัตณัหาแลว้ทุกขม์นัจะดบัไปเอง ความจริงนั้น
ตณัหามนัเกิดข้ึนก่อน และทุกขจึ์งเกิดข้ึนทีหลงั แต่พอเราจะไปดบัทุกข ์ตณัหากเ็กิดข้ึนอีก มนักเ็ลยไม่
ดบัเสียที ถา้เราปลงใจ ปลงธุระเสียวา่ รูปนามน้ีเป็นทุกข ์อยา่งไรกต็อ้งทุกข ์มนัดบัไม่ได ้ปลงธุระเสีย 
รูปกดี็ นามกดี็ ลว้นเป็นทุกขท์ั้งส้ิน จึงไดช่ื้อวา่เห็นอริยสัจ คือเห็นกองทุกขข์องรูปนาม เห็นขนัธ์ ๕ 
เป็นกองแห่งทุกข ์
 พระพุทธเจา้ไม่เคยสอนเลยวา่สุขมี ท่านสอนใหพ้ิจารณาโดยความเป็นอนิจจงั ทุกขงั และ
อนตัตา เพื่อใหเ้ราเห็นความทุกขข์องขนัธ์ รูปเป็นทุกข ์เวทนาเป็นทุกข ์สัญญา สังขาร วญิญาณเป็น
ทุกข ์ใหจิ้ตยอมรับความจริงในความเป็นทุกขข์องขนัธ์ แลว้ไม่คิดหนี ยอมรับความจริง ไม่มีใครเลยท่ี
ไม่ทุกขข์นัธ์  แมแ้ต่พระอรหนัตท่์านกทุ็กขข์นัธ์ ขนัธ์ยงัเป็นทุกขอ์ยู ่เพราะเป็นความจริงของขนัธ์ท่ี
ตอ้งทุกขอ์ยา่งน้ี หนีไม่พน้ แต่ท่านละตวัตณัหาและอุปาทานเสียได ้ยอมรับความจริงวา่โลกน้ีมนัมีแต่
ทุกข ์เราเกิดมาอาศยัโลกแลว้ไปยดึโลก ทุกขจึ์งเกิด เพราะโลกมนัทุกขอ์ยูแ่ลว้ ถา้เราเกิดมาอาศยัโลก
แลว้ไม่ยดึโลก เรากไ็ม่กลบัมาเกิดอีก ค  าวา่โลกกคื็อโลกทั้งปวง โลกธรรมท่ีเราอาศยัอยู ่ไดแ้ก่ มีลาภ-
เส่ือมลาภ มียศ-เส่ือมยศ มีสรรเสริญ-มีนินทา และมีสุข-มีทุกข ์เพียงละแค่คู่เดียวคือสุขกบัทุกข ์แลว้ให้
อยูก่บัความเป็นกลางๆ 
 ทุกอยา่งในโลกน้ีมนัจะเป็นคู่ มีกลางวนั มีกลางคืน มีมืด มีสวา่ง เป็นคู่ทั้งหมดเลย อาตมาเคย
ไปจ าพรรษาอยูก่บัหลวงพ่อสนัน่ ท่านสอนใหอ้าตมาดูอาจารยก์ลางวนักบัอาจารยก์ลางคืน อาจารยฝ์น
แลง้กบัอาจารยฝ์นชุก ท่านสอนอยา่งน้ีประจ า อาตมาจึงมาพิจารณาถึงความเป็นจริง เพราะโลกน้ีมนัมี
อยูส่องส่ิง มีกลางวนักบักลางคืน มีสุขกบัมีทุกข ์สุขเกิดข้ึน สุขตั้งอยู ่สุขจรไป ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่



ทุกขจ์รไป เป็นอยูแ่ค่น้ี ไม่มียิง่กวา่น้ีเลย แต่เราไปหลงไล่ดบัมนัเอง ไล่ยดึความสุขกนัเอง ไล่ดบัความ
ทุกขก์นัเอง กลางวนักลางคืนเราเคยหา้มมนัไดไ้หม ไม่อยากไดเ้วลากลางวนั อยากเร่งใหไ้ปกลางคืน
เร็วๆ กเ็ร่งไม่ได ้เวลากลางคืนเป็นทุกขอ์ยากใหส้วา่งเร็วๆ กเ็ร่งไม่ได ้ฉะนั้นสุขและทุกขก์เ็ช่นกนั อยา่
ไปดบั ปล่อยใหม้นัเป็นธรรมชาติ ทั้งสุขและทุกขเ์กิดข้ึนในอารมณ์ของเรา เราตอ้งยอมรับความจริงวา่
สุขมนัเกิดข้ึนเด๋ียวกด็บั ทุกขม์นัเกิดข้ึนเด๋ียวกด็บั เราหนีไม่พน้ 
 การปฏิบติัทั้งหมดเม่ือเรายอ่ลงจุดเดียวคือ ถา้เราละสุขได ้ทุกขด์บัหมด ใหล้ะสุขตวัเดียว เพราะ
เราไปวิง่หาสุขเรากเ็ลยทุกข ์ในความเป็นจริงทุกคนเห็นทุกขก์นัหมดแต่กลบัไม่มีใครยอมรับ ถา้
ยอมรับความจริงวา่เราทุกคนเป็นทุกขก์นัหมด ถา้ใครยอมรับวา่ร่างกายและขนัธ์ ๕ น้ีเป็นกองทุกขแ์ลว้
ไม่หนีไปหาสุข ทุกขด์บัเลย มองเท่าไรกมี็แต่ทุกข ์มีแต่ความเบ่ือหน่าย เกิดนิพพิทาญาณ เกิดความเบ่ือ
หน่ายในกองทุกขข์องขนัธ์ แลว้ความอาลยัอาวรณ์มนัจะไม่เกิดข้ึน มนัจะมีแต่ความเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งมา
แบกกอ้นทุกขข์องกองขนัธ์อยูอ่ยา่งน้ี จึงไม่อยากท่ีจะเวยีนวา่ยตายเกิดอีกเลย แต่เพราะเราไม่พิจารณา
ความทุกขก์นั มีแต่วิง่หาสุข หาสุขมาแทนทุกข ์เราเลยไม่พน้จากทุกข ์เพราะทุกขม์นัมีอยูใ่นกาย ในใจ
ของเรา มีอยูก่บัรูปกบันาม ไม่มีใครหาสุขเจอหรอก และไม่มีใครละทุกขไ์ด ้พระนิพพานจึงมีสอง 
ความจริงแลว้พระนิพพานมีหน่ึง แต่อาตมาแยกใหเ้ป็นสอง คือนิพพานดิบกบันิพพานสุก นิพพานดิบก็
คือสภาวะท่ีเราเขา้ใจกระแสพระนิพพานอยา่งแจ่มแจง้ในใจแลว้วา่ โลกน้ีไม่มีอะไรใหย้ดึมัน่ถือมัน่เลย 
มีแต่ความไม่มีอะไรเลย รูปกไ็ม่มี นามกไ็ม่มี สภาวธรรมทั้งหลายกไ็ม่มีใหย้ดึเลย จิตกอ็ยูอ่ยา่งอิสระน่ี
เรียกวา่นิพพานดิบ แต่สภาวะทุกขข์องขนัธ์ ๕ ยงัทรงอยู ่แต่ไม่เขา้ถึงจิต น่ีเรียกนิพพานดิบ ซ่ึงยงัมี
อาการของขนัธ์ท่ีรับรู้รับทราบอยู ่แต่พระนิพพานสุกคือไม่ตอ้งมารับรู้เร่ืองของขนัธ์ ๕ แลว้ ซ่ึงตอ้งดบั
ขนัธ์แลว้เท่านั้นเราจึงจะพบพระนิพพานสุก 
 ดงันั้นอยา่ไปคาดหมายวา่ ปฏิบติัแลว้จะไม่มีอะไรใหเ้หลือเลย จะสุขตลอดเวลานั้นไม่ใช่ ขนัธ์
ยงัทรงอยูต่ราบใด ทุกขเวทนาของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณท่ีเกิดโดยสภาวะของมนัยงัมียงั
ทรงอยูเ่หมือนเดิม ไม่มีผดิเพี้ยน แต่เราละอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ในรูป ในนาม ในขนัธ์ ๕ เสียแลว้ 
เราจึงไม่ทุกขเ์พราะมนั ดว้ยมนับงัคบับญัชาไม่ได ้เม่ือมนับงัคบับญัชาไม่ไดเ้รากป็ล่อยมนัเสีย เม่ือเรา
ปล่อย โลกน้ีใหเ้ป็นกลางได ้จะเห็นวา่โลกน้ีมนัอิสระจริงหนอ ท่ีเราเคยแบก เคยยดึมัน่ถือมัน่มนัเป็น
เวลานานแสนนาน มนักอิ็สระ แมแ้ต่อาตมาเองกเ็คยหลัง่น ้าตาร้องไหก้บัความโง่ของตวัเอง ท่ีเคยไป
แบกยดึมัน่ถือมัน่ในรูปนาม ขนัธ์ ๕ วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นของเรา น ้าตามนัไหลพร่ังพรูออกมา น ้าตา
ของความโง่ท่ีพยายามวิง่ไปหาสุขแลว้วิง่หนีทุกข ์
 นกัปฏิบติัทั้งหลายจะโง่วิ่งหนีทุกขก์นัอยูห่รือ ทั้งๆ ท่ีทุกขก์เ็หมือนเงาตามตวั วิง่หนีเท่าไรกห็นี
ไม่พน้ ความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั้น เพราะทุกขม์นัอยูใ่นกายของเรา ทุกขม์นัอยูใ่นขนัธ์ ๕ ของเรา ถา้



เราเลิกวิง่เสีย ยอมรับความจริงวา่ขนัธ์ ๕ เป็นกองแห่งทุกข ์อยูก่บัมนัไป สุดทา้ยตายไปแลว้กส็บาย 
ยอมรับความจริงแลว้ไม่วิง่หาสุข ลองพิจารณาดู สุขมนัมีไหม มนัเท่ียงไหม มนัมีเป็นตวัเป็นตนไหม ท่ี
เราวิง่หากนัอยูทุ่กวนัน้ี มนัเป็นตวัเป็นตนไหม กไ็ม่เลย แต่เรากว็ิง่ เราเลยเหน่ือย อยากจะถามวา่เหน่ือย
กนัพอหรือยงั เหน่ือยกบัการวิง่หาสุข เหน่ือยกบัการวิง่หนีทุกข ์แต่ถา้เราลองหยดุวิง่หนีทุกขแ์ละหยดุ
วิง่หาสุข เราจะสบาย สบายอยา่งชนิดท่ีวา่เราไม่เคยสบายมาก่อนเลย เพราะสุขมนัไม่มี ทุกขก์ห็นีไม่
พน้  น่ีเรียกวา่เรามาละสมุทยัคือตวัตณัหา ไม่ใช่ไปดบัทุกข ์
 การปฏิบติัธรรมเราอยา่คิดวา่เราไปดบัทุกขข์องขนัธ์ ๕ ได ้มีอยูผู่เ้ดียวท่ีดบัทุกขข์องขนัธ์ ๕ ได ้
กคื็อผูท่ี้ตายไปแลว้ ถา้อยากจะพน้ทุกขต์อ้งตายเสีย เราจึงจะพน้ทุกขข์องขนัธ์ ๕ ได ้คนท่ียงัเป็นอยู ่ยงั
มีขนัธ์ ๕ อยูอ่ยา่งไรกย็งัทรงอยูซ่ึ่งความทุกข ์แต่เราละตณัหาเสียได ้แลว้อุปาทานกจ็ะดบัตามไปดว้ย 
ไม่มีความยดึมัน่ถือมัน่ ไม่มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัเลย ขนัธ์ ๕ กอิ็สระ จิตกอิ็สระ ทุกอยา่งจึงเป็น
ธรรมชาติ เป็นเน้ือหน่ึงอนัเดียวกนั ธรรมชาติในร่างกายขนัธ์ ๕ เราเป็นเช่นใด ธรรมชาติในผนืแผน่ดิน 
ในอากาศ ในสามภพน้ีกเ็ป็นธรรมชาติเน้ือหน่ึงอนัเดียวกนั ฉะนั้นโลกของเราจึงเป็นสภาวะธาตุดิน น ้า 
ไฟ ลม เวทนากเ็ป็นธาตุเช่นกนั มนัเป็นปรากฏการณ์ เป็นธาตุอนัหน่ึง เรียกว่าธาตุสุข ธาตุทุกข ์สัญญา
กเ็ป็นธาตุจ า สังขารกเ็ป็นธาตุคิด วญิญาณกเ็ป็นธาตุรู้ มนัจึงไม่ใช่ตวัตนเลย เป็นสภาวะของธาตุเช่นกนั 
จบัไดไ้หมวา่เวทนามนัเป็นตวัอยา่งไร ความคิดมนัเป็นตวัอยา่งไร ความรับรู้รับทราบมนัเป็นตวั
อยา่งไร และความจ าไดห้มายรู้เรียกวา่สัญญามนัเป็นตวัอยา่งไร เคยจบัไดไ้หม ร่างกายท่ีเป็นตวัเรามา
จากดิน น ้า ไฟ ลม อนัไหนเป็นตวัเรา ดึงผมออกมาวางกองไว ้ตอนอยูก่บัเรามนัเป็นของเรา แต่พอมนั
ออกนอกกายกไ็ม่ใช่เราแลว้ เลบ็กเ็หมือนกนัลองตดัออกดู อยูก่บัเรามนัเป็นเลบ็เรา ตดัออกแลว้เลบ็ใคร
กไ็ม่รู้ ฟันถอนออกดู อยูก่บัเราเป็นฟันเรา แต่ออกไปแลว้ฟันใครกไ็ม่รู้ ลมหายใจเขา้เป็นของเรา ลม
หายใจออกเป็นของใครกไ็ม่รู้ อาหารท่ีเราทานไป อยูใ่นร่างกายมนัเป็นเรา พอขบัถ่ายออกไปแลว้ เป็น
ของใครกไ็ม่รู้ แลว้เราอยูต่รงไหนในร่างกายน้ี 
 เวลาคนตายกเ็อาไปเผา มีใครเคยมาร้องไหเ้สียดายศพบา้งไหม ตวัเรา ตวัเขาอยูต่รงไหน โดน
เผาเรากไ็ม่รู้แลว้ เราเคยไปเผาศพคนตายเยอะแยะใช่ไหม แลว้คนตายเหล่านั้นเขาเคยมาร้องไหไ้หม มี
ตวัมีตนใหเ้ห็นไหม ทุกคนท่ีนัง่อยูต่รงน้ีตอ้งถูกเผาหมด และหาความเป็นตวัเป็นตนไดต้รงไหน เกิด
เท่าไรกต็ายหมด มีเท่าไรกต็ายหมด แลว้รูปร่างกายน้ีมีเราอยูต่รงไหน เห็นความจริงไหมวา่เรายดึ
ร่างกายซ่ึงมีแต่ดิน น ้า ไฟ ลม ความเป็นจริงมนัเป็นอยา่งนั้น รูปมนัเป็นอยา่งน้ี เวทนากเ็ป็นอยา่งน้ี 
สัญญา สังขาร และวญิญาณกเ็ป็นอยา่งน้ี และสภาวธรรมทั้งหลาย ท่ีเป็นสุขเป็นทุกข ์อกุศลและกุศล
ต่างๆ ท่ีเราไปรับรู้รับทราบ ผลออกมาจากความเขา้ใจ เป็นปัญญากดี็ ลว้นแต่เป็นสมมุติทั้งส้ิน มีอะไร
ตั้งอยูไ่ด ้มีอะไรคงท่ีอยูไ่ด ้นกัปฏิบติัทั้งหลาย ใหพ้ิจารณาถึงรูปนามขนัธ์ ๕ และสภาวธรรมทั้งหลาย



ทั้งปวง เม่ือละกายได ้ละรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัได ้ละขนัธ์ ๕ ได ้ละสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงได ้
แลว้จะมีอะไรใหล้ะอีกในโลกน้ี ไม่มีแลว้ เพียงอาศยัสมมุติอยูช่ัว่คราวเท่านั้นเอง สุดทา้ยกด็บัหมด 
 ร่างกายของเรากจ็ริง ไม่ใช่ของปลอม เวลาสุขกสุ็ขจริง ทุกขก์ทุ็กขจ์ริง แต่เป็นของสมมุติ อยา่
คิดวา่สุขไม่มี ทุกขไ์ม่มี มนักมี็จริงแต่วา่มนัไม่เท่ียง จึงวา่มนัไม่ใช่ตวัตน เวลาสุขกสุ็ขจริง เวลาทุกขก์็
ทุกขจ์ริง เวลาเจบ็กเ็จบ็จริง แต่เพราะมนัไม่เท่ียง มนัจึงไม่ใช่ตวัตน เวลาตายไปส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีกไ็ม่
เหลือ ไม่มีสุข ไม่มีทุกขใ์หเ้หลือแลว้ มีใครคา้นไดบ้า้งวา่สุขน้ีทุกขน้ี์มนัเท่ียง ถา้เราพิจารณาจริงๆ จะ
เห็นวา่สุขน้ีทุกขน้ี์กไ็ม่เท่ียง มนัไม่ใช่ตวัตนเลย อาตมาจึงเนน้เลยวา่ ขอใหทุ้กคนทั้งหลาย นกัปฏิบติั
ทั้งหลาย ละสุขตวัเดียวแลว้ทุกขด์บัหมดเลย ไม่ตอ้งไปละอะไร ละสุขตวัเดียวทุกขด์บัหมด ยอมรับ
ความจริงวา่โลกน้ีมีแต่กองทุกข ์และไม่ทะยานหาสุขท่ียงัมาไม่ถึง นัน่แหละเรากจ็ะพน้จากโลกน้ี 
เพราะเกิดนิพพิทาญาณคือความเบ่ือหน่ายในกองรูปนามขนัธ์ ๕ และปล่อยวางเสีย เห็นทุกขข์องขนัธ์ 
๕ เห็นทุกขข์องรูป เห็นทุกขข์องนาม 
 ส าหรับสมุทยัซ่ึงกคื็อตวัตณัหา ไม่ตอ้งไปละท่ีอ่ืน ละง่ายๆ คือละความพอใจและความไม่พอใจ
ในรูปนามขนัธ์ ๕ เม่ือขนัธ์ ๕ เป็นสุขกอ็ยา่ไปพอใจกบัมนั ขนัธ์ ๕ เป็นทุกขก์อ็ยา่ไม่พอใจกบัมนั 
เพราะขนัธ์ ๕ เป็นสุขแลว้เด๋ียวมนักด็บั ขนัธ์ ๕ เป็นทุกขแ์ลว้เด๋ียวมนักด็บั ไม่รู้เราจะยดึไวท้  าไม เขา
สุขของเขาเอง เขาทุกขข์องเขาเอง มนัเป็นธรรมชาติ สภาวะอะไรทั้งปวงกต็ามท่ีผา่นมา เป็นอารมณ์ท่ี
เป็นสุขบา้งเป็นทุกขบ์า้ง อยา่ไปเสวยมนั อยา่ไปยดึมนัไว ้แมแ้ต่ความวา่งกย็ดึไม่ได ้ความวา่งกเ็ป็น
สมมุติ แต่มนักว็า่งไวก่้อนดี อาศยัวา่งๆ ไวก่้อนกดี็ แต่เม่ือวุน่มากอ็ยา่ไปผลกัมนั เพราะเป็นสภาวะของ
มนั นกัปฏิบติัธรรมเม่ือเขา้ใจในธรรมทั้งปวงแลว้ กย็งัตอ้งอาศยัธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่เรียกวา่อยูด่ว้ย
วหิารธรรม เม่ือเขา้ใจในอริยสัจแลว้ เขา้ใจในทุกขแ์ลว้ ละสมุทยัไดแ้ลว้ นิโรธคือความดบักเ็กิดข้ึน ก็
คือดบัตณัหา อริยสัจ ๔ เกิดข้ึนตรงน้ี 
 ทุกขท่ี์อธิบายใหเ้ห็นกคื็อทุกขข์องขนัธ์ ๕ อยา่ไปดบัมนั สมุทยักคื็อตณัหาทั้งสอง คืออยากได้
และไม่อยากได ้ดบัสองส่ิงน้ี ดบัดว้ยการไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในอาการทั้งสองส่ิง เพราะเวลามนัอยาก มนั
อยากจากตรงไหน มนัอยากเพราะสังขารปรุงแต่ง มีความอยากไดเ้พราะสังขารปรุงแต่งใหอ้ยากได ้มี
ความไม่อยากไดเ้พราะสังขารปรุงแต่งใหไ้ม่อยากได ้สังขารทั้งนั้น สังขารกคื็ออาการหน่ึงของขนัธ์ ๕ 
ซ่ึงตวัตณัหากเ็ป็นอนตัตาเช่นกนั ตวัสังขารกเ็ป็นอนตัตา และผลท่ีออกมาจากกองสังขารปรุงแต่งมนัจะ
เป็นตวัตนไดอ้ยา่งไร เพราะเราไปเช่ือตณัหา เรากเ็ลยทุกขเ์พราะตณัหา ตณัหาจึงไม่ใช่ตวัตน เม่ือละสุข
ได ้ดบัตณัหาได ้ทุกขก์ด็บัตาม และนิโรธความดบักเ็กิดข้ึน ความดบัซ่ึงตณัหา นิโรธกคื็อตณัหาดบั
นัน่เอง ความจริงแลว้เป็นตวัเดียวกนั เม่ือตณัหาดบันิโรธกเ็กิดข้ึน คือความดบัซ่ึงตณัหาทั้งปวง 
 มรรคคือองค ์๘ มรรคน้ีกย็งัเป็นเคร่ืองด าเนินขณะท่ีเรายงัมีธาตุ ยงัมีขนัธ์อาศยัอยู ่กต็อ้งอาศยั



มรรคเป็นเคร่ืองด าเนิน เพื่อเล้ียงธาตุขนัธ์ไว ้แมแ้ต่พระอรหนัตท่์านกย็งัตอ้งอาศยัมรรคเป็นเคร่ืองอยู ่มี
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นตน้ เป็นเคร่ืองอยู ่นกัปฏิบติัธรรมท่ีไดธ้รรมแลว้กเ็หมือนเราปลูกบา้นเสร็จ 
มีบา้นอาศยัแลว้ ถา้เราอยูบ่า้นแลว้ไม่ปัดกวาด ไม่ถูบา้น บา้นนั้นกร็ก ฉะนั้นผูท่ี้ไดธ้รรมแลว้กต็อ้ง
อาศยัสติเป็นเคร่ืองอยู ่อาศยัสมาธิเป็นเคร่ืองอยู ่อาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองอยู ่พิจารณาดว้ยวหิารธรรม เอา
ธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่เป็นเคร่ืองอาศยัจนกวา่จะละธาตุขนัธ์ไป ตอ้งอยูด่ว้ยอยา่งน้ี ถา้ปล่อยใหบ้า้นรก 
บา้นไม่สะอาด แลว้เราจะนอนอยา่งไร ผูท่ี้เขา้ใจในสภาวธรรมทั้งปวงแลว้ กย็งัตอ้งอาศยัมรรคเป็น
เคร่ืองอยู ่เป็นเคร่ืองด าเนินชีวติ ตอ้งมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นเคร่ืองอยูเ่พื่อรักษาธาตุขนัธ์ มีมรรค
เป็นเคร่ืองอยู ่จนกวา่เราจะละขนัธ์โดยแทจ้ริง ท่ีสุดมนัเป็นอยา่งน้ี 
 นกัปฏิบติัธรรมทั้งหลายเราไม่ตอ้งเอาอะไรมาก พจิารณากายใหห้นกั ใหเ้ห็นกายโดยความเป็น
ทุกข ์ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในกาย ใหเ้ห็นกายโดยความเป็นธาตุแลว้เบ่ือหน่ายในกาย ไม่ยดึมัน่ถือมัน่
ในกาย พระโสดาบนัเกิดข้ึนตรงน้ี เม่ือพิจารณารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั จนรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั
เบาบางลง พระสกทาคามีเกิดข้ึนตรงน้ี เม่ือละรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั กามคุณไดท้ั้งปวง โดยอาศยั
หลกัความพอใจและไม่พอใจในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ไม่ทุกขเ์พราะกามคุณ ไม่ทุกขเ์พราะรูป รส 
กล่ิน เสียง สัมผสั และไม่สุขเพราะรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั จิตกเ็ป็นหน่ึง เป็นกลางได ้และสัญญาท่ี
ไปจ าอารมณ์ของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัมาปรุงแต่ง กไ็ม่ยดึมัน่ถือมัน่ บางทีมนักระทบเฉพาะ
ปัจจุบนัแลว้เราไม่ยดึมนัได ้แต่บางคร้ังมนักเ็อามาปรุงแต่ง จ  ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีดีๆ กเ็อามา
ปรุงแต่ง จ  ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีไม่ดีกเ็อามาปรุงแต่ง กย็งัทุกขเ์พราะอารมณ์ของรูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสัตรงน้ีอยู ่เม่ือละอารมณ์สัญญาของรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัภายในได ้ท่ีเรียกวา่อารมณ์เป็น
สุขเป็นทุกข ์พระอนาคามีเกิดข้ึนตรงน้ี 
 ท่ีอธิบายเบ้ืองตน้วา่สติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนา พิจารณากายน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา  
ละกายได ้กเ็ป็นพระโสดาบนั เวทนานุปัสสนา พิจารณาอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกขน้ี์ ไม่ใช่สัตว ์บุคคล 
ตวัตน เรา เขา ซ่ึงมนัจะทุกขเ์พราะรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัเป็นส่วนมาก และสัญญาท่ีจ าไดห้มายรู้จาก
รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัเป็นส่วนมาก หากไม่ทุกขเ์พราะตวัน้ี พระอนาคามีเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาจิตตา
นุปัสสนา อาการท่ีจิตเศร้าหมอง จิตผอ่งแผว้ วา่อาการท่ีจิตเศร้าหมอง จิตผอ่งแผว้น้ี ไม่ใช่สัตว ์บุคคล 
ตวัตน เรา เขา เรากย็อ่มละจิต เรียกวา่วางจิตเสียได ้เม่ือพิจารณาสภาวธรรม ธมัมานุปัสสนา ธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีเราปฏิบติัทั้งหมดน้ีไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา เป็นแค่ของอาศยั พระอรหนัต์
เกิดข้ึนทนัที ไม่มีเราอยูใ่นนั้น ไม่มีเราอยูใ่นขนัธ์ ไม่มีขนัธ์อยูใ่นเรา ไม่มีเราอยูใ่นธรรม ทุกอยา่งเป็น
สมมุติ เป็นสภาวะ เป็นกอ้นธาตุทั้งหมดเลย รูปกเ็ป็นธาตุ เวทนาเป็นธาตุ สัญญา สังขาร วญิญาณ ธรรม
ทั้งหลายเป็นสภาวะธาตุ เป็นสภาวธรรมทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรใหย้ดึ 



 แมแ้ต่เสียงท่ีออกมากเ็ป็นสภาวธาตุ ทุกอยา่งเป็นกอ้นธาตุหมดเลย เป็นเน้ือหน่ึงอนัเดียว โลกน้ี
เป็นกอ้นธาตุกอ้นเดียวกนัหมดเลย ไม่มีอะไรใหย้ดึมัน่ถือมัน่ไดเ้ลย น่ีผูเ้ห็นธรรมตอ้งแจง้ในธรรมทั้ง
ปวง โลกทั้งปวงน้ีเป็นธาตุทั้งส้ิน สามแดนโลกธาตุน้ีเป็นธาตุเน้ือเดียวกนัหมดเลย ไม่มีอะไรใหย้ดึเลย  
ไม่มีสัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา อยูใ่นสามโลกธาตุ ตอ้งเห็นแจง้อยา่งน้ี จึงช่ือวา่เห็นพระนิพพาน เห็น
ในความเป็นจริงและจิตยอมรับ แมเ้สียงท่ีพูดไปกแ็ค่สมมุติมาเฉยๆ เสียงลม เสียงพูด เสียงใบไม ้เสียง
รถท่ีวิง่ เสียงท่อไอเสีย เป็นเสียงชนิดเดียวกนั แต่เราไปใหค้วามหมายเอง เป็นสมมุติบญัญติัวา่เป็นโน่น
เป็นน่ี ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงในโลกน้ี เดิมไม่มีมาแต่เดิม ตั้งอยูช่ัว่ขณะหน่ึงสุดทา้ยกด็บักลบัไปสู่ความไม่
มีเหมือนเดิม สรรพส่ิงทั้งปวงในโลกน้ี ไม่มีช่ือ ไม่มีภาษา แต่ถูกสมมุติข้ึนโดยผูท่ี้เกิดมาหลงัธรรมชาติ 
ทั้งๆ ท่ีผูส้มมุติและส่ิงท่ีถูกสมมุติกเ็กิดมาจากธรรมชาตินัน่เอง 
 มนุษยเ์กิดมากไ็ปตั้งช่ือนั้น ช่ือน้ี ช่ือบา้น ช่ือพ่อ ช่ือแม่ แมแ้ต่ช่ือเรากส็มมุติข้ึนมา บญัญติัข้ึนมา 
วา่เป็นช่ือเรา ช่ือเขา ช่ือคนโนน้ ช่ือคนน้ี เป็นหญิงกมี็ เป็นชายกมี็ แต่หญิงจริงๆ กไ็ม่มี ชายจริงๆ กไ็ม่มี 
สวยกไ็ม่มี ไม่สวยกไ็ม่มี สุขกไ็ม่มี ทุกขก์ไ็ม่มี เราไปสมมุติกนัเองวา่อยา่งน้ีเป็นสุขเป็นทุกข ์เป็นหญิง
เป็นชาย เป็นคู่ไปหมดเลย ตน้ไมม้นักไ็ม่มีช่ือ ทุกอยา่งมนัจึงไม่มีช่ือ ไม่มีบญัญติั ไม่มีภาษา แต่มนุษย์
นัน่แหละเกิดมาแลว้กอ็าศยัไปตั้งช่ือ ไปส่งเสียงภาษา อยา่งภาษาต่างชาติเขากเ็รียกอีกอยา่ง ภาษาไทยก็
เรียกอีกอยา่ง ภาษาสัตวก์เ็รียกอีกอยา่ง มนัเป็นภาษาบญัญติัข้ึนมา แมแ้ต่ตวับญัญติักบ็ญัญติัข้ึนมา ให้
เป็นอยา่งนั้นใหเ้ป็นอยา่งน้ี เป็นสัญญาความจ าไดห้มายรู้ใหเ้ป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ีข้ึนมา จึงเป็นตวัเป็นตน
หล่อหลอมเป็นอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ แลว้กพ็ากนัเวยีนวา่ยตายเกิดเพราะความลุ่มหลง 
 ถา้เราไม่หลงยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทานขนัธ์ ๕ เสียแลว้ เรากจ็ะไม่กลบัมาเกิดอีกแลว้ ชาติส้ิน
แลว้ พรหมจรรยจ์บแลว้ แต่ท าอยา่งไรเราจะละขนัธ์ ๕ ได ้กต็อ้งไปคน้ขนัธ์ ๕ ไปพิจารณาขนัธ์ ๕ ให้
เห็นโดยความเป็นไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน โดยความเป็นทุกข ์โดยความเป็นของไม่เท่ียง มนัไม่เท่ียงอยา่งไร
ใหดู้อาการของมนั มนัเป็นทุกขอ์ยา่งไรใหดู้อาการของมนั ไม่ใช่ตวัตนอยา่งไรใหดู้อาการของมนั 
ไม่ใช่ท่อง ไม่ใช่เห็นแต่ในต ารา เอาภาษาสมมุติ เอาช่ือสมมุติข้ึนมา เอาบญัญติัสมมุติข้ึนมา แต่ตอ้งเห็น
อาการของมนัดว้ย ตอ้งเห็นอาการมนัเกิดดบัเหมือนไฟท่ีเปิดแลว้ดบัทนัที นัน่มนัดบัอยา่งนั้น สวา่ง
แลว้มืดทนัทีเลย มนัเป็นอยา่งนั้น อารมณ์ท่ีเปล่ียนมนัเปล่ียนอยา่งนั้น ใหเ้ห็นอยา่งนั้น รูปดบัอยา่งไร 
เวทนาดบัอยา่งไร สัญญา สังขาร วญิญาณดบัอยา่งไร มนัทุกขอ์ยา่งไร อาการท่ีทุกขม์นัทุกขอ์ยา่งไร 
มนัร้อนอยา่งไร มนัเยน็อยา่งไร น่ีเรียกวา่เห็นอาการ และเห็นความเกิดดบั เห็นความเป็นทุกข ์ความไม่
เท่ียงของเขา แลว้เรากจ็ะปล่อยวางลงได ้มนักเ็ท่านั้น 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกอย่างเป็นสมมติุ เป็นสภาวธรรม เป็นก้อนธาตทุัง้หมดเลย 
รปูกเ็ป็นธาต ุเวทนาเป็นธาต ุสญัญา สงัขาร วิญญาณ   
ธรรมทัง้หลายเป็นสภาวธาต ุสภาวธรรมทัง้หมดเลย  
ทุกอย่างเป็นก้อนธาตหุมดเลย เป็นเน้ือหน่ึงอนัเดียว   
โลกทัง้โลกน้ีเป็นก้อนธาตุก้อนเดียวกนัหมดเลย   

น่ีผูเ้หน็ธรรมต้องแจ้งในธรรมทัง้ปวง   
สามแดนโลกธาตุน้ีเป็นธาตเุน้ือเดียวกนัหมดเลย  
ไม่มีสตัว ์บคุคล ตวัตน เรา เขาอยู่ในสามโลกธาต ุ  
ต้องเหน็แจ้งอย่างน้ี จึงช่ือว่าเหน็พระนิพพาน 



กณัฑ์ที ่๔ 
การละขนัธ์ ๕ 

 
   ในการปฏิบติัธรรม การรู้สภาวธรรมหรืออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เราตอ้งรู้ทั้งของใหม่และของเก่า ส่ิง
ท่ีถูกรู้ใหม่ดบัไป ส่ิงท่ีถูกรู้เก่ากด็บัไป ตวัผูรู้้กเ็หมือนกนั ตวัผูรู้้กต็วัรู้ใหม่ แลว้ตวัรู้เก่ากด็บัตามพร้อม
ไปดว้ย มนัเกิดข้ึนพร้อมกนัแลว้กด็บัพร้อมกนั เพราะธรรมทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะเหตุ แลว้กด็บัไป
เพราะเหตุ ทั้งเหตุและผลกด็บัพร้อมกนั เม่ือเหตุเกิดข้ึน ผลจึงเกิดตาม เม่ือเหตุนั้นดบั ผลนั้นกด็บัตาม 
ตวัผูรู้้และส่ิงท่ีถูกรู้กเ็ช่นกนั เม่ือส่ิงท่ีถูกรู้เกิดแลว้ดบัไป ตวัผูรู้้กด็บัตามไปดว้ย ส่ิงท่ีถูกรู้ตวัใหม่เกิด
ข้ึนมา ตวัผูรู้้ใหม่กเ็กิดตามไปดว้ย กก็ลายเป็นตวัรู้เก่าและส่ิงท่ีถูกรู้เก่า เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีถูกรู้ใหม่และ
ตวัผูรู้้ใหม่กเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดดบัหมดเลย เหนือจากตรงนั้นกคื็อความไม่มีอะไรในส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้
นัน่เอง อาการท่ีเรารู้ทั้งหมดมนัดบัไปแลว้ และตวัผูรู้้ท่ีตามรู้กด็บัตามไปพร้อมกบัมนั จะใหรู้้ใหม่กรู้็
ตามไปใหม่ ส่ิงท่ีถูกรู้กต็ามดบัไปใหม่ มนัเป็นอยา่งน้ี ไม่รู้จกัจบตั้งแต่วนัเกิดจนกระทัง่ตาย รู้อยูแ่ค่น้ี 
เราไม่ไดไ้ปละอะไรเขา แต่เราไปเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีรู้ทั้งหมดดบัไปแลว้ แมแ้ต่ตวัผูรู้้กด็บัตามไปดว้ย ส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีมนัเกิดข้ึนแลว้กต็อ้งดบัตามทั้งหมดเลย 
 ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงในโลกน้ีเดิมไม่มีมาแต่เดิม สุดทา้ยกด็บัไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม ทั้งส่ิงท่ี
ถูกรู้และตวัผูรู้้กเ็กิดดบั ส่ิงท่ีถูกเขา้ใจและตวัผูเ้ขา้ใจกเ็กิดดบั ความรับรู้รับทราบและส่ิงท่ีถูกรับรู้
รับทราบกเ็กิดดบั ฉะนั้นปัญญากเ็กิดดบั ความไม่มีปัญญากเ็กิดดบั ความรู้กเ็กิดดบั ความไม่รู้กเ็กิดดบั
เช่นกนั เม่ือเห็นโดยแยบคายอยา่งน้ีจึงไม่มีท่ีใหห้ลง ซ่ึงตวัหลงกเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดดบั ตวัรู้กเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดดบั 
ตวัรู้กไ็ม่ใช่ตวัตน ตวัหลงกจึ็งไม่ใช่ตวัตน ตวัรู้กเ็ป็นอาการของขนัธ์ ตวัผูรู้้กเ็ป็นอาการของขนัธ์ ทั้งตวั
ไม่รู้ ทั้งตวัรู้เป็นขนัธ์ทั้งหมดเลย ลงตรงขนัธ์ เพียงเรารู้ตน้แบบวา่น่ีคือขนัธ์ทั้งนั้น มนัจบตรงน้ี 
เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาชนะตวัท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้ไม่ได ้จะไปยอมแพอ้ะไรกไ็ม่ได ้มนัจึงไม่มีอะไรให้
แพ ้จึงไม่มีอะไรใหช้นะ มนัเกิดของมนัเองแลว้กด็บัของมนัเอง จึงตอ้งรู้รอบขอบชิดอยา่งน้ี รู้ท่ีมาท่ีไป
ของมนัทั้งหมด ส้ินสลายหมด และดบัหมด มนัจึงไม่มีผดิ ไม่มีถูก หลงหรือรู้ เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ เรา
จะวา่อนันั้นผดิ เรากย็งัยดึผดิอยู ่จะเอาอนัน้ีถูก อนัน้ีกย็ดึถูกอยู ่ธรรมของพระพุทธเจา้จึงอยูน่อกเหตุ
และเหนือผล เหตุกไ็ม่มี ผลกไ็ม่มี มนัลงตรงน้ี จึงรู้ว่าอาการทั้งหมดเป็นสมมุติหมดเลย ความเขา้ใจก็
เป็นสมมุติ ความไม่เขา้ใจกเ็ป็นสมมุติหมด เราไม่ไดไ้ปละอะไรมนัเลย แต่ตอ้งละเราน่ีเอง 
 การท่ีเราไปไม่พอใจในอาการท่ีเผลอ ไปไม่พอใจในอาการท่ีไม่รู้ จะใหม้นัรู้อยูต่ลอด จอ้งจะรู้
ตลอดนัน่เป็นการบงัคบัแลว้ แต่น่ีมนัเผลอบา้ง มนักเ็ร่ืองของมนั การรู้นั้นเพราะมนัมีสติดีมนักเ็ลยรู้ 
มนักเ็ป็นอาการขนัธ์เรียกวา่ขนัธ์มีสติ แต่บางคร้ังขาดสติพลั้งเผลอบา้ง น่ีกเ็ป็นขนัธ์ท่ีมนัขาดสติ ตวัท่ี



ไปรู้กจึ็งเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง สัญญาท่ีเราไปจ าไปรู้วา่อยา่งโนน้อยา่งน้ีกเ็ป็นสัญญาความจ า แต่บางคร้ังมนั
จ าไม่ไดม้นักไ็ม่รู้ อนัน้ีกคื็อสัญญามนัเส่ือม จึงวา่สัญญานั้นเกิดดบั จึงวา่สัญญาไม่ใช่ตวัตน ความรู้
ทั้งหมดเป็นสัญญา มนัจ าดีเขา้ใจหมดนั้น น่ีกส็ัญญาเช่นกนั แต่บางทีมนัจ าไม่ได ้ส่ิงน้ี อยา่งน้ี ของน้ี
เขาเรียกวา่อะไร มีอาการงงไม่เขา้ใจนัน่กเ็พราะสัญญามนัไม่เท่ียง มนัจึงจ าไม่ไดต้ลอด มนัจึงไม่รู้
ตลอด มนัจึงไม่เขา้ใจตลอด ถา้มนัเขา้ใจตลอดกแ็ปลวา่มนัเท่ียง แต่น่ีมนัไม่เท่ียง มนัจึงไม่เขา้ใจตลอด 
กทุ็กอยา่งมนัลงเป็นของไม่เท่ียง สรรพส่ิงทั้งปวงในโลกน้ีเป็นของไม่เท่ียง สรรพส่ิงทั้งปวงในโลกน้ี
เป็นทุกข ์สรรพส่ิงทั้งปวงในโลกน้ีไม่ใช่ตวัตน มนัเป็นของมนัอยา่งนั้น มนัแจง้ตรงน้ี แจง้ทั้งหมดทุก
กระบวนการท่ีมนัเขา้มา ลงตรงไม่มีอะไรเลย เห็นอยา่งน้ีไม่มีอะไรยากเลย เขา้ใจง่าย ท าง่าย แลว้กเ็ห็น
จริงง่ายดว้ย   
 การปฏิบติันั้นเราไม่เอาอะไรเลย ถา้ยงัเอาอยูแ่สดงวา่ยงัยดึอยู ่แมแ้ต่สติ สมาธิ ปัญญาอะไรกไ็ม่
เอา แต่เวลาเราจะใชก้น็ ามาใชอ้ยู ่เหมือนเราจ าเป็นตอ้งกินขา้ว สติกจ็  าเป็นตอ้งมี สมาธิกจ็  าเป็นตอ้งมี 
ปัญญาจ าเป็นตอ้งมี แต่กไ็ม่ยดึสติ ไม่ยดึสมาธิ และไม่ยดึปัญญา เหมือนเรากินขา้วกกิ็นไปเพื่อไม่ให้
กายเกิดเวทนา ไม่ใหเ้กิดทุกขข์องขนัธ์ ถา้ไม่กินกหิ็ว สมาธิไม่มีกฟุ้็งซ่าน ปัญญาไม่มีเขา้ไปทวนธรรม 
กิเลสกเ็ขา้มา แต่เรากใ็ชกิ้นขา้วไปโดยไม่ยดึ ใชส้ติใชส้มาธิเป็นเคร่ืองอยู ่ใชปั้ญญาทวนธรรมโดยไม่
ยดึ ผลท่ีออกกไ็ม่ยดึมนั แมแ้ต่ตวัปัญญาท่ีเขา้ไปวางกไ็ม่ยดึเช่นกนั หลงปัญญาเป็นตวัเป็นตนกไ็ม่ได ้
หลายคนไปกนัไม่ไดก้เ็พราะหลงปัญญาน่ีแหละ ปัญญากเ็ป็นธรรม ดงัท่ีพระพุทธเจา้ท่านตรัสวา่ สัพเพ 
ธมัมา อนตัตาติ ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวัตนดงัน้ี สัพเพ สังขารา อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เท่ียง 
จะแจง้จริงๆ กคื็อแจง้ในสภาวธรรม ลงตรงวา่ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวัตน ธรรมกจ็ดัอยูใ่นหมวดปัญญา
ดว้ย เป็นสภาวธรรม ความฉลาดกเ็ป็นธรรม ความโง่กเ็ป็นธรรม มีปัญญากเ็ป็นธรรม ไม่มีปัญญากเ็ป็น
ธรรม กศุลกเ็ป็นธรรม อกุศลกเ็ป็นธรรม กสุลาธมัมา อกสุลาธมัมา ธรรมทั้งหลายท่ีเป็นกุศลและธรรม
ทั้งหลายท่ีเป็นอกศุล ตอ้งไม่เอาเลย ในอภิธรรม ๗ บท กสุลาธมัมา อกสุลาธมัมา ธรรมท่ีเป็นกศุล และ
อกศุล ข้ึนช่ือวา่ธรรมจึงไม่เท่ียงหมดเลย 
        สุดทา้ยธรรมกเ็ป็นเคร่ืองอยูแ่ละสุดทา้ยกต็อ้งท้ิงธรรม ส่ิงท่ีเราเห็นทั้งหมด หากเห็นเป็นของไม่
เท่ียงทั้งหมดน่ีเป็นธรรมหมดเลย แต่ถา้ยงัยดึธรรมไวอ้ยูก่ถื็อวา่ยงัพน้ทุกขไ์ม่ได ้ยงัทุกขเ์พราะธรรมอยู ่
ตอ้งไล่ใหม้นัจนแตม้ ใหม้นัหาท่ีสุดของมนั จนมนัตอบไม่ได ้กิเลสมนักจ็ะหนีเราไปเอง ยกอะไรมา
ตอ้นใหห้มด ท่ีอาตมาสอนคนกส็อนอยา่งน้ี ใครยกอะไรมาตอ้นใหล้งหมดเลย ตอ้นลงเป็นอนตัตา
หมด ช้ีใหเ้ห็นจริงๆ วา่ส่ิงตรงน้ีมนัเท่ียงไหม บางทีมนัหลง บางทีกไ็ม่ทนั บางทีมนักรู้็ทนั แต่มนัไม่ได้
รู้ทนัตลอด ซ่ึงคนมกัจะไม่ชอบตรงท่ีมนัไม่ทนั จึงตอ้งตอ้นมนัวา่ตวัไม่รู้ทนัมนัคือใคร เวลารู้ทนักเ็ป็น
สมมุติ เป็นขนัธ์ ไอต้วัไม่ทนักเ็ป็นขนัธ์เช่นกนั แลว้มนัจะมีอะไร เราจะไปยดึดีกไ็ม่ได ้ยดึชัว่กไ็ม่ได ้



สองส่ิงท่ียดึไม่ได ้มนัมีคู่ทั้งหมด ทั้งหมดท่ียกมา มีคู่ใหม้นัหมดเลย จบัคู่ของมนัใหถู้กกแ็ลว้กนั ความ
ฉลาดตรงขา้มกบัความโง่ ความรู้ตรงขา้มกบัความไม่รู้ ตอ้งลงคู่หมดเลย แลว้ใหท้ิ้งทั้งคู่ พอใจกไ็ม่เอา 
ไม่พอใจกไ็ม่เอา เพราะตราบใดท่ียงัมีพอใจอยู ่มนักต็อ้งมีไม่พอใจดว้ย ตอนน้ีเราตอ้งท้ิงทั้งคู่ พอใจก็
ท้ิง ไม่พอใจกท้ิ็ง จึงไม่มีอะไรใหย้ดึ เม่ือจิตไม่มีท่ียดึเหน่ียว ไม่มีท่ีเกาะมนักห็ลุดจากตรงน้ี หลุดตรง
ความเป็นกลาง 
 อารมณ์ใดเกิดข้ึนมากต็ามจบัใหเ้ป็นคู่หมดเลย โลกน้ีมีคู่หมด ดีใจและเสียใจ เศร้าหมองและ
ผอ่งแผว้ ตวัปล่อยวางและตวัท่ียดึ ตวัปล่อยวางกไ็ม่เท่ียงเช่นกนั ปล่อยวางตลอดทั้งวนักไ็ม่ได ้แมต้วัท่ี
ยดึ จะใหม้นัยดึทั้งวนัมนักไ็ม่ยดึ บางทีอยากจะยดึใหม้นัจ าอะไรใหต้ลอดมนักไ็ม่จ  า ไม่ยดึเอาไวเ้ลย 
มนัจะปล่อยอยา่งเดียว แต่บางทีจะใหม้นัไม่จ า ไม่ยดึ มนักลบัจ าได ้ตวัยดึจึงเป็นของไม่เท่ียง ตวัปล่อย
วางกเ็ป็นของไม่เท่ียง มนัจบตรงน้ี ถา้เรายงัเห็นวา่ตวัปล่อยวางเป็นของเท่ียง จอ้งท่ีจะปล่อยวางตลอด 
เรากเ็หน่ือยกบัมนั มนัจะปล่อยกไ็ม่ยดึ ไม่ปล่อยกไ็ม่ยดึ เพราะปล่อยกไ็ม่ใช่ตวัตน ไม่ปล่อยกไ็ม่ใช่
ตวัตน จุดมุ่งหมายกคื็อท าลายมนัใหส้ิ้นซาก ท าลายในส่ิงท่ีมีอยู ่แมแ้ต่ตวัท่ีมี มนักต็อ้งคู่กบัไม่มี เวลามี
อะไรเรากเ็กิดไม่ชอบใจ บางทีเวลาไม่มีอะไรกเ็กิดไม่ชอบอีก บางทีไม่มีกช็อบเพราะสบาย พอมีจึงไม่
ชอบ เพราะฉะนั้นเวลาเจอสภาวะอารมณ์อะไรเขา้มา กอ็ยา่ไปยดึมนั แต่เวลาไม่มีกไ็ม่ยดึเช่นกนั คือไม่
ผลกันัน่เอง ความมีกย็ดึไม่ได ้ความไม่มีกย็ดึไม่ได ้ลงคู่หมดเลย พิจารณาโดยยกทุกอยา่งหาคู่ใหห้มด 
ถา้จบัคู่ไดห้มดทั้งโลกกพ็น้ทุกขไ์ดส้บาย ยกอะไรมากจ็บัคู่ใหห้มด หาท่ีมาของมนั 
 อาตมาใชอุ้บายจบัคู่โดยสามารถจบัคู่ใหโ้ลกน้ีไดห้มด แมแ้ต่นิพพานยงัจบัคู่ไดเ้ลย ความจริง
นั้นนิพพานเป็นหน่ึง อาตมายงัจบัมาเป็นคู่ได ้คือ นิพพานดิบกบันิพพานสุก นิพพานดิบกคื็อเราเขา้ใจ
สภาวะของขนัธ์ ๕ ไดแ้จ่มแจง้ แต่มนัยงัมีทุกขอ์ยูท่ ั้งหมด แลว้เรากอ็ยูก่บัมนัไปโดยท่ีเราไม่ยดึมัน่ถือ
มัน่  ตราบใดท่ียงัมีขนัธ์ ๕ อยู ่อยา่งไรกต็อ้งมีทุกขแ์บบน้ี แต่พระนิพพานสุกกคื็อดบัขนัธ์เขา้สู่นิพพาน
แลว้ ไม่มีขนัธ์ใหรั้บรู้รับทราบแลว้ ไม่กลบัมาเกิด ไม่มีบา้นใหเ้กิดแลว้ น่ีคือนิพพานสุก การพิจารณา
ขนัธ์ ๕ ในท่ีสุดแลว้กต็อ้งมว้นเส่ือเขา้มา ถา้ไม่มว้นเส่ือคนกม็านัง่ หากเกบ็เส่ือกไ็ม่มีใครมานัง่ เรากไ็ม่
มีเส่ือนัง่ มนักไ็ม่มีเส่ือนัง่ ไม่มีใครนัง่แลว้ในเส่ือผนืน้ี กายอนัน้ี ขนัธ์อนัน้ีไม่มีใครอาศยัแลว้ เรากไ็ม่
อาศยัขนัธ์ ขนัธ์กไ็ม่อาศยัเรา ต่างคนต่างอยูก่บัธรรมชาติไป ผูท่ี้ไปรู้ขนัธ์กไ็ม่อาศยัในผูรู้้ ขนัธ์ท่ีถูกรู้ก็
ไม่ไปอาศยัในส่ิงท่ีถูกรู้ จึงไม่มีอะไรใหอ้าศยั ทุกอยา่งไม่มีอะไรใหเ้สวยเลย วุน่กไ็ม่เสวย วา่งกไ็ม่เสวย 
สุขกไ็ม่เสวย ทุกขก์ไ็ม่เสวย ตวักลางๆ กไ็ม่เสวย คือไม่ยดึนัน่เอง ปล่อยแลว้สบายกวา่ ถา้ปล่อยอยา่งน้ี
ไดม้นักไ็ม่มีอะไรใหย้ดึ รู้ทั้งหมดแต่ไม่ยดึเลยคือนิพพาน รู้แลว้ยดึเป็นกิเลสทั้งส้ิน รู้อะไรกต็ามแลว้ไม่
ยดึเป็นธรรมหมดเลย มีอะไรทั้งหมดแลว้ไม่ยดึนั้นเป็นธรรมหมดเลย เพราะท่ีสุดกคื็อตอ้งไม่ยดึใน
ธรรมน้ีดว้ย 



 จะเอาแบบตดัไปเลยนั้น มนักเ็ป็นสมาธิอยา่งเดียว อะไรเขา้มากไ็ม่ๆ อยา่งเดียว มนัเป็นการวาง
ส่งเดช เด๋ียวกเ็ผลอเอามาอีก ถา้วางแบบผูรู้้แลว้อยา่งไรกไ็ม่เผลอ เราตอ้งรู้รอบขอบชิดมนัทั้งหมดแลว้
มนักไ็ม่เผลออีก รู้แจง้ทั้งหมดแลว้ เขา้ใจในกระบวนการของมนัทั้งหมด รู้ท่ีมาท่ีไปและท่ีดบัของมนั รู้
ท่ีมาท่ีไปของส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้ มนัจบตรงนั้น ไม่วา่มองไปดูขา้งหนา้แลว้มาดูตวัเรา แลว้ยอ้นไปดู
ขา้งหลงัเรากไ็ม่มีเลย มองไปขา้งบนกไ็ม่มี มองขา้งล่างกไ็ม่มี สามแดนโลกธาตุไม่มีเราเลย เป็นธาตุ
หมด ตอ้งเห็นอยา่งนั้น แต่เราจะเห็นไดอ้ยา่งไร เรากต็อ้งไปก าหนดดูมนั รู้รอบขอบชิด หมุนไปทาง
ไหนกไ็ม่ติดเลย เหมือนน ้ าท่ีอยูบ่นใบบวั มนัไม่ซึมเขา้ใบบวัเลย จิตกบัขนัธ์กเ็หมือนกนั อยูก่บัขนัธ์ 
คลุกคลีกบัขนัธ์ แต่จิตไม่ติดขนัธ์ และขนัธ์กไ็ม่ติดจิตดว้ย ต่างอนัต่างอยูต่่างอนัต่างจริง จิตกอิ็สระ 
ขนัธ์กอิ็สระ น ้าบนใบบวักอิ็สระ ใบบวักอิ็สระ ไม่ซึมเขา้หากนั แต่กอ็ยูด่ว้ยกนั กล้ิงกนัไปกล้ิงกนัมา 
จิตกบัขนัธ์จึงอยูก่นัไปกนัมาโดยไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั มนัสบายตรงน้ี ท่ีสุดของมนัตรงน้ี 
 สมยัน้ีกย็งัมีผูท่ี้ฟังธรรมแลว้เขา้ใจตามท่ีครูบาอาจารยเ์ทศนแ์นะน า โดยถา้เขา้ถึงจิตถึงใจ เห็น
สภาวะทั้งปวง จิตกล็ะได ้น่ีจึงเป็นอกาลิโก พระพุทธเจา้ท่านบอกวา่ธรรมะเป็นอกาลิโก คือไม่จ ากดั
กาล ไม่จ ากดัเวลา ไม่จ ากดัสมยั ธรรมของพระพุทธเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิทุกกาลสมยั ในคร้ังพุทธกาลศกัด์ิสิทธ์ิ
อยา่งไร ปัจจุบนักศ็กัด์ิสิทธ์ิอยา่งนั้น แมแ้ต่อนาคตขา้งหนา้กจ็ะยงัศกัด์ิสิทธ์ิ ธรรมน้ีจึงเป็นของ
ศกัด์ิสิทธ์ิเสมอ ใครกเ็ขา้ไปรู้เห็นในความจริงได ้เพราะธรรมกคื็อของจริง ใครไปรู้ความจริง ยอมรับ
ความจริง ปล่อยวางเม่ือไรกห็ลุดพน้ได ้แมแ้ต่ก่อนพระพุทธเจา้พระองคน้ี์กเ็ช่นกนั ธรรมน้ีอยูคู่่กบัโลก
มานาน ใครไปเห็นสภาวะตรงน้ีกว็างไดห้มด ไม่จ าเป็นวา่จะตอ้งเป็นคร้ังพุทธกาลหรือปัจจุบนั ธรรม
ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้น ความทุกข ์ความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความตายในคร้ังพุทธกาลมีอยา่งไร 
คร้ังน้ีกมี็เหมือนกนั คนท่ีไปเห็นความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความตายเป็นทุกขแ์ลว้วางลงได ้กเ็ห็น
ไดใ้นสภาวะเดียวกนั พริกในคร้ังพุทธกาลเผด็ เกลือในคร้ังพุทธกาลเคม็ คร้ังน้ีพริกกเ็ผด็ เกลือกเ็คม็
เช่นกนั แมแ้ต่อนาคตขา้งหนา้อีก ๒,๐๐๐ กวา่ปี พริกกย็งัเผด็อยู ่เกลือกย็งัเคม็อยู ่ธรรมทั้งหลายในคร้ัง
พุทธกาล ปัจจุบนั และอนาคตขา้งหนา้กย็งัศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่เป็นของจริงท่ีใครไปรู้กล็ะไดเ้ช่นกนั น่ีคือ
ความจริงไม่มีเปล่ียน 
 แมแ้ต่อนาคตขา้งหนา้ สภาวธรรมและธรรมทั้งหลายกย็งัคงจริง จนถึงยคุพระศรีอริยเมตไตรย
ธรรมน้ีกย็งัศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่ในคร้ังพระศรีอริยเมตไตรยนั้นท่านสามารถท่ีจะขนคนไปไดท้ั้งโลก แลว้ท่าน
จะนิพพานเป็นองคสุ์ดทา้ย ท่านจะอยูโ่ปรดคนทั้งโลกใหไ้ดธ้รรมกนัหมดเลย ท่านจึงจะละสังขาร 
ธรรมจึงศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่วา่อยูท่ี่ไหน อยูท่ี่วดักศ็กัด์ิสิทธ์ิสามารถรู้ได ้อยูท่ี่บา้นกศ็กัด์ิสิทธ์ิสามารถรู้ได ้อยู่
ในอากาศกไ็ด ้อยูใ่นถ ้ากไ็ด ้อยูใ่นเขา อยูใ่นน ้า ท่ีไหนไดห้มด ถา้หากผูใ้ดเขา้ไปเห็นสภาวะจริงของ
ธรรมกต็รัสรู้ไดห้มด น่ีคือความจริง พุทธงั สรณงั คจัฉามิ ธมัมงั สรณงั คจัฉามิ สังฆงั สรณงั คจัฉามิ 



สามค าน้ีจึงเป็นค าท่ีข้ึนใจซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิตลอดเวลา การท่ีมีผูเ้ห็นธรรมและเขา้ใจธรรมไดก้เ็พราะธรรม
นั้นไม่มีเส่ือม ท่ีวา่พระพทุธเจา้เส่ือม พระธรรมเส่ือม พระสงฆเ์ส่ือม แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้ส่ือม แต่คนมนั
เส่ือมจากพระพุทธเจา้ เส่ือมจากธรรม เส่ือมจากพระสงฆเ์อง จึงไม่รู้พระพุทธเจา้ ไม่รู้ธรรมและจึงไม่
รู้จกัพระสงฆ ์
 ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต น่ีคือของจริง เห็นธรรมกเ็ห็นพระตถาคตทนัที เห็นดว้ยใจ 
ไม่ไดเ้ห็นดว้ยตาเน้ือ อาตมาเองกเ็ช่นกนั พอเขา้ใจในธรรมแลว้กเ็ห็นจริงๆ นึกถึงพระพุทธเจา้ทนัทีวา่
พระพุทธเจา้หนอพระพุทธเจา้ ถา้ท่านไม่บอกทางเรา เราจะรู้อยา่งน้ีหรือ นึกถึงพระเมตตาของพระองค์
ท่ีท่านทรงวางหลกัไวใ้ห ้เราจึงพน้จากตรงน้ีได ้น ้าตามนัไหลทนัทีเลย เห็นพระพุทธเจา้น ้าตาไหล
พรากๆ ไม่หยดุเลย ทุกขม์าตั้งนาน ถา้พระพุทธเจา้ไม่ทรงวางหลกัไวใ้หเ้ราพิจารณาอยา่งน้ี กค็งไม่มี
วนัท่ีจะรู้ธรรมตรงน้ีเลย จะโง่ไปอีกนาน ท่ีรู้ไดเ้พราะค าสอนพระพุทธเจา้ บุญคุณพระพุทธเจา้ในคร้ังน้ี
ประเสริฐนกั พอนึกถึงพระพุทธเจา้กเ็ห็นพระพุทธเจา้เห็นในใจเลย ใจมนัปิติตรงนั้น น ้าตามนัไหล
ส านึกในบุญคุณของท่าน เป็นกนัทุกคนถา้หากใครเขา้ใจธรรมจะนึกถึงพระพุทธเจา้ โดยเฉพาะผูท่ี้ติด
มานานอยา่งอาตมา ติดมานานเหลือเกิน ปฏิบติัมาเกือบ ๓๐ ปี แต่ไปไม่ได ้ขา้มไม่ได ้ช่วงนั้นมนัทุกข์
มากๆ 
 ความเป็นจริงแลว้ตน้เหตุของความหลงมนัมาจากขนัธ์ ถา้เรารู้ตน้เหตุกระบวนการทั้งหา้กอง
ของขนัธ์ เราจะรู้วา่อาการน้ีคืออาการส่วนหน่ึงส่วนใดของขนัธ์ ตวัรับรู้รับทราบเป็นวญิญาณขนัธ์ ตวั
นึกคิดกเ็ป็นสังขารขนัธ์ เม่ือเราใชส้ังขารเขา้ไปคิดแลว้จึงรู้ กเ็ป็นวญิญาณรับรู้รับทราบข้ึนมา และเม่ือรู้
ตน้คิดวา่คิดแลว้วญิญาณไปรู้รับทราบท่ีเป็นกุศล เรากรู้็ทนัมนัเองวา่น่ีเรียกวา่กุศล แต่เรากย็ดึไม่ได้
เพราะมนัไม่เท่ียง บางทีท่ีคิดแลว้ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่เขา้ใจอะไร หลงมนั อนันั้นกเ็ป็นอกศุล เป็นของไม่
เท่ียงแลว้กย็ดึไม่ได ้เรียกว่าอาการหน่ึงของขนัธ์เหมือนกนั ลงตรงขนัธ์หมดเลย ถา้เราตีขนัธ์ ๕ จน
ละเอียด รู้ตน้แบบของมนั เราจะไม่หลงขนัธ์ ๕ ทั้งหมด เราจะโยงไดท้นัทีเลยวา่ ส่ิงท่ีออกมาทั้งหมด
นั้นมนัมาจากแม่ แม่ของมนักคื็อตวัขนัธ์นัน่เอง ใบไมท่ี้ปลิวออกมากม็าจากตน้ไม ้มนัจะออกมาก่ีใบ
มนักม็าจากตน้ไม ้อาการทั้งหมดท่ีมนัออกมาเป็นอาการอยา่งไรกต็าม มนัออกมาจากขนัธ์ทั้งหมด ถา้
เรารู้วา่ทั้งหมดมนัมีแค่ขนัธ์อยูห่า้ขนัธ์ แลว้มนัจะออกไปลกัษณะใดกต็าม มนัลว้นออกมาจากอาการ
ของเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณทั้งหมด หล่อหลอมเป็นตวัเป็นตนข้ึนมา มนัออกจากตน้ขนัธ์ตน้
เดียว ถา้ไม่มีขนัธ์ใบจะออกมาไดอ้ยา่งไร ไม่มีตน้ไมจ้ะมีใบไมไ้ดอ้ยา่งไร เราตอ้งถอนรากถอนโคน
ตน้ไมแ้ลว้จะไม่มีใบไมป้ลิวออกมาเลย ถา้เราถอนขนัธ์ออกเสียแลว้อาการของขนัธ์มนักไ็ม่มี
ความหมาย เพราะตน้มนัไม่มีแลว้ใบมนัจะมีไดอ้ยา่งไร ตวัขนัธ์เรายงัไม่ยดึแลว้อาการของขนัธ์จะไป
ยดึไดอ้ยา่งไร 



 ขนัธ์ ๕ เปรียบเหมือนมือมีน้ิวหา้น้ิว ใชน้ิ้วเดียวไปหยบิอะไรกไ็ม่ติด เวลาท างานจะหยบิได้
เตม็ท่ีกต็อ้งใชท้ั้งหา้น้ิว ก าไดแ้น่นกวา่ ขนัธ์กเ็หมือนกนัมนัท างานพร้อมกนั ท างานดว้ยกนั แต่ใหเ้รา
พยายามแยกมนัวา่อนัน้ีน้ิวกอ้ย อนัน้ีน้ิวนาง น้ิวกลาง น้ิวช้ี น้ิวโป้ง ขนัธ์กเ็หมือนกนั อนัน้ีรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วญิญาณ มีอยู ่๕ อนัซ่ึงมนัท างานของมนั เพราะมีรูปจึงรับรู้รับทราบวา่มีเวทนา มีเวทนา
ท่ีรูปเราจึงรู้สึกไดว้า่เป็นสุขเป็นทุกข ์เพราะอาศยัรูปเป็นท่ีตั้ง เพราะเรามีรูปจึงมีเวทนาเกิดข้ึน แลว้เรา
จึงจ าได ้เพราะอาศยัความจ าจากท่ีมนัเกิดข้ึนบ่อยๆ รู้บ่อยๆ เราจึงจ าไดว้า่น่ีเป็นรูป น่ีเป็นเวทนา 
ความจ าเกิดข้ึนเพราะรูป มีสมองเขา้ไปคิดจ า ตวัสังขารกเ็ช่นกนั มนัไปยกสัญญามาทีละอนัๆ เป็นการ
ท างานของสัญญาท่ีมนัต่อกนั สัญญาต่อกนัเหมือนจ๊ิกซอว ์โดยสังขารเป็นตวัหยบิสัญญาข้ึนมาวาง มนั
จึงเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึนมาทั้งหมด เพราะอาศยัสังขารไปยกสัญญา และตวัท่ีตามเขา้ไปรู้ รู้วา่มนัท าอยา่ง
นั้น รู้วา่มนัท าอยา่งน้ี กคื็อวญิญาณ รู้ตลอดเลย เฝ้าดูอยูต่ลอด ไม่วา่จะไปรู้รูปกว็ญิญาณรู้ ไม่วา่จะรู้
เวทนากว็ญิญาณรู้ ไม่วา่จะไปรู้สัญญากว็ญิญาณรู้ ไม่วา่จะไปรู้สังขารกว็ญิญาณรู้ แมว้า่เราจะไปรู้ตวัรู้ 
กว็ญิญาณนัน่เองไปรู้ตวัรู้ ซ่ึงกคื็อวญิญาณไปรู้วญิญาณ   
 การปฏิบติักคื็อเอาขนัธ์ ๕ ไปวางขนัธ์ ๕ ไม่มีอะไรไปวางมนัไดน้อกจากขนัธ์ ๕ เหมือนมีด
พร้ากท็  ามาจากตน้ไผ ่เราจะเอาไผไ่ปท าดา้มเรากต็อ้งไปตดักอไผ ่เอาขนัธ์ ๕ ไปตดัขนัธ์ ๕ เอาขนัธ์ ๕ 
ไปละขนัธ์ ๕ เม่ือละขนัธ์ ๕ แลว้ กอไผห่มดแลว้ เราจะมาถือดา้มมีดไวเ้พื่ออะไร กต็อ้งโยนท้ิงเสีย เม่ือ
เราละขนัธ์ ๕ ไดแ้ลว้ ตวัขนัธ์ ๕ ท่ีเอาไปใชล้ะขนัธ์ ๕ กต็อ้งวางตวัน้ีดว้ย จึงจะปล่อยวางไดท้ั้งหมด 
เพราะตวัขนัธ์ ๕ นัน่เองท่ีเราไปหลง ทีแรกกคื็อเราสมมุติขนัธ์ ๕ ข้ึนมาแลว้ใหม้นัฆ่ากนัเอง แลว้เม่ือ
มนัฆ่ากนัเองเสร็จแลว้เรากฆ่็ามนัท้ิงซะ เหมือนเอาตวัเราไปฆ่าตวัเราเอง เสร็จแลว้เรากม็าฆ่าตวัเราอีกที 
มนักจ็ะไม่มีเราเลย ตวัเรากเ็ป็นสมมุติ ตวันอกท่ีวา่เราฆ่ามนัท้ิง มนักห็มดแลว้ แต่ตวัเราภายในของเรา 
เรากต็อ้งฆ่ามนัดว้ย เพราะมนัออกจากภายในคือตวัเราน่ีเอง คือฆ่าโดยความเป็นอนตัตา ความไม่ใช่
ตวัตน ฆ่าโดยความเป็นอนิจจงัในตวัของเขา คือตวัท่ีไปรู้และส่ิงท่ีถูกรู้ โดยมากอาตมาจะเนน้ตรงน้ี 
เนน้ส่ิงท่ีถูกรู้กบัตวัผูรู้้ ยอ่ลงตรงน้ีทั้งนั้น ค  าจ  ากดัความกคื็อใหรู้้อยูใ่นวงของขนัธ์ ไม่ใช่รู้อยา่งอ่ืนหมด
แต่ไม่รู้ตวัเอง การรู้นั้นไม่ใช่รู้ดินฟ้าอากาศ รู้คนโนน้คนน้ี ส่ิงท่ีควรท าความรู้กคื็อตวัขนัธ์เท่านั้นจึงจะ
ถือวา่รู้ถูก ไม่ใช่ไปรู้อะไรภายนอก หลวงปู่ดูลยท่์านบอกวา่จิตออกนอกเป็นสมุทยั อยูภ่ายในเป็นมรรค
ทั้งหมด ภายในกคื็อภายในขนัธ์นัน่เอง ออกนอกขนัธ์แลว้เป็นสมุทยัหมด 
 การดูภายในขนัธ์ ใหดู้ท่ีใจ ดูรูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐพัพะ กามคุณท่ีมากระทบ เม่ือส่งถึงตา หู  
จมูก ล้ิน กายทั้งหมดแลว้กย็อ้นเขา้มาดูใจ ท่านถึงว่าทุกอยา่งเกิดข้ึนเพราะเราไปหมาย ไปให้
ความส าคญั เม่ือมนัหมายแลว้มนักป็รุงต่อ เหมือนเรายดึลูกบอลไว ้รับลูกบอลมาแลว้กย็ดึไว ้เล้ียงไวอ้ยู่
นัน่โดยไม่ยอมเตะท้ิงซกัที เพราะเสียดายลูกบอล เช่นกนักบัอารมณ์อะไรเขา้มากเ็ล้ียงไว ้เล้ียงมนัไวไ้ม่



ยอมเตะท้ิงไป รับไวห้มด มนักเ็ลยหลงลูบคล าในอารมณ์ แทนท่ีมนัจะไป กลบัไปคล ามนัไว ้ไม่อยาก
ใหม้นัจากไป อารมณ์นั้นมนักินไม่อ่ิมหรอก อาหารนั้นกินอ่ิมแต่อารมณ์นั้นกินไม่อ่ิม แต่เรากลบัชอบ
กินอารมณ์กนั อารมณ์มนักินแลว้มีโทษ อารมณ์บูดมนัร้ายยิง่กวา่อาหารบูด อารมณ์บูดกินแลว้มนั
อารมณ์เสียไปหมด ธาตุขนัธ์แปรปรวนไปหมด ถา้อาหารเสียกแ็ค่ทอ้งเสียเฉยๆ อารมณ์แบ่งเป็นสอง
คือ อารมณ์ท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจ ทุกอยา่งลงเป็นสองไดท้ั้งหมดเลย หาคู่ใหเ้จอ อะไรเขา้มาจบั
เป็นคู่ใหห้มด 
 เม่ือดีใจกรู้็วา่เด๋ียวมนัจะตอ้งเสียใจ เป็นคู่กนัอยา่งน้ี เวลาคู่มาเราจ าอาการมนัใหไ้ด ้เวลาดีใจกจ็  า
อาการไว ้เวลามนัเสียใจกจ็  าอาการวา่อยา่งน้ีคือเสียใจ มนัจะวางทั้งสอง ใหส้ังเกตเอา แลว้มนัจะไม่หนี 
เพราะพอใจกไ็ม่เท่ียง ไม่พอใจกไ็ม่เท่ียง เกิดดบัของมนัอยูต่ลอด ความดีใจ ความเสียใจ ทุกๆ อยา่งเห็น
เป็นคู่แลว้วางทั้งคู่กจ็บ โดยเฉพาะอาการของขนัธ์ ๕ จบัคู่ใหถู้ก ขนัธ์ ๕ เป็นคู่ไดท้ั้งหมด อยา่งเช่น รูป
กมี็ทั้งสุภะและอสุภะ รูปท่ีเรามองเห็นวา่มนัสวยงามมนักมี็ของมนัอยู ่เป็นจริงดว้ย รูปสวยมนัเป็นของ
มนัโดยสมมุติ เป็นความจริงท่ีโลกเขายกข้ึนมาวา่มนัสวย และรูปท่ีไม่สวยกคื็ออสุภะ ท่ีมนัอยูภ่ายใน
เป็นส่ิงสกปรก โลกเขากย็กวา่เป็นของไม่สวย เป็นความจริงท่ีเขาสมมุติมา แต่ทั้งความสวยกดี็ ความไม่
สวยกดี็ สุภะกดี็ อสุภะกดี็ กเ็ป็นธรรมชาติ ท่ีไปก าหนดกนัเองวา่สวยและไม่สวย ใหดู้สองส่ิงน้ีวา่มนั
เป็นธรรมชาติ ไม่มีสวยกบัไม่สวยเพราะมนัเป็นเน้ือเดียวกนั จึงไม่มีความหมายในความสวยและไม่
สวยของมนั เพราะความสวยกม็าจากดิน น ้า ไฟ ลม ความไม่สวยกม็าจากดิน น ้า ไฟ ลมเช่นกนั และ
ดิน น ้า ไฟ ลมมนัมาจากไหน มนักม็าจากธรรมชาติทั้งหมด น ้าในกายเรากบัน ้านอกกายกเ็ป็นน ้าอนั
เดียวกนั ดินในกายและดินนอกกายกเ็ป็นดินชนิดเดียวกนั ลมในกายเรากบัลมนอกกายกล็มเดียวกนั 
มนัเป็นอยา่งนั้น ไฟกเ็หมือนกนั ไฟนอกกาย ไฟในกายกไ็ฟชนิดเดียวกนั 
 ตวัหลงจบัคู่กบัตวัรู้หรือตวัไม่หลง ตวัมีสติกบัตวัขาดสติ ตวัระลึกไดก้บัตวัระลึกไม่ได ้คู่กนั
หมด ตวัฉลาดกบัตวัไม่ฉลาด ตวัมีปัญญากบัตวัไม่มีปัญญา ตวัสัญญากบัตวัปัญญา ความจริงแลว้
สัญญากบัตวัปัญญามนัเป็นตวัเดียวกนั แต่อาตมาแยกอาการใหเ้ห็นเฉยๆ ถา้รู้แลว้หลงเป็นสัญญาหมด 
ถา้รู้แลว้วางเป็นปัญญาหมด ถา้รู้สมมุติแลว้ปล่อยวางสมมุติได ้มนักเ็ป็นวมุิตติหมด เพราะฉะนั้นสมมุติ
กบัวมุิตติอยูท่ี่เดียวกนั ตวัเดียวกนั อยูท่ี่มุมมอง แลว้แต่แง่มุมท่ีเราจะเห็น ตวัผูรู้้กบัส่ิงท่ีถูกรู้กม็นัตวั
เดียวกนั พลิกดา้นหน่ึงมนัเป็นตวัรู้ พลิกอีกดา้นมนัเป็นส่ิงท่ีถูกรู้ มือกเ็หมือนกนั พลิกเป็นหนา้มือ พลิก
เป็นหลงัมือ แต่มนักเ็ป็นมือเดียวกนั มนัเป็นอาการของมนั มนัแปลไดเ้ป็นสองหมด แปลวา่เป็นกุศล
เป็นอกุศล แปลวา่เป็นบุญเป็นบาป แต่บาปกไ็ม่เท่ียง บุญกไ็ม่เท่ียง บาปกส็มมุติ บุญกส็มมุติ จึงไม่ใช่
ตวัตน ถา้ตีคู่ไดแ้ตกฉานแลว้จะละเอียดข้ึนเอง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปฏบิัติกคื็อเอาขนัธ์ ๕ ไปวางขนัธ์ ๕  ไม่มอีะไรไปวางมนัได้นอกจาก
ขนัธ์ ๕ เหมือนมดีพร้ากท็ ามาจากต้นไผ่ เราจะเอาไผ่ไปท าด้ามเรากต้็อง
ไปตัดกอไผ่ เอาขนัธ์ ๕ ไปตัดขนัธ์ ๕ เอาขนัธ์ ๕ ไปละขนัธ์ ๕ เม่ือละ

ขนัธ์ ๕ แล้ว กอไผ่หมดแล้ว เราจะมาถือด้ามมดีไว้เพ่ืออะไร ก็ต้องโยนทิง้
เสีย เม่ือเราละขนัธ์ ๕ ได้แล้ว ตัวขนัธ์ ๕ ทีเ่อาไปใช้ละขนัธ์ ๕ กต้็อง

วางตัวนีด้้วย จงึจะปล่อยวางได้ทั้งหมด 



กณัฑ์ที ่๕ 
เร่ืองการปล่อยวาง 

 

 ในขณะปฏิบติัธรรมนั้น นกัปฏิบติับางคนอาจจะสังเกตเห็นวา่ จะมีตวัหน่ึงท่ีมนัพยายามไปรู้
อาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของขนัธ์ ตวัพยายามนั้นจริงๆ แลว้กเ็ป็นเพียงอาการหน่ึงท่ีด าริข้ึนมาจากขนัธ์ 
เหมือนเราจะท าอะไรสักอยา่ง เรากด็ าริข้ึนมาเพื่อจะท า เช่น เม่ือเราพยายามจะกินขา้ว พยายามท่ีจะเดิน
ไป พยายามท่ีจะท างาน พยายามท าทุกอยา่งนั้น มนัมีตวัท่ีด าริเป็นตวัสั่งออกมา สั่งใหท้ าโน่นท าน่ี 
แมแ้ต่สั่งใหเ้ขา้ไปพิจารณาในสภาวะหรือวา่สั่งใหไ้ปก าหนดรู้ แต่ตวัรู้กบัตวัสั่งนั้นเป็นคนละตวักนั ตวั
รู้มนักรู้็ของมนัเฉยๆ ตวัสั่งกส็ั่งเฉยๆ เหมือนเจา้นายท่ีสั่งใหท้ างานแต่มนัไม่ไดท้  า มีแต่ลูกนอ้งคือตวั
สังขารท างานแทนมนั ตวัสังขารกไ็ม่มีความคิดอะไร เพียงแต่ไปยกสัญญาข้ึนมาต่อๆ กนั มนัท างานกนั
เป็นขบวนการ ตวัสั่งกคื็อท่ีเราเอาตวัรู้เขา้ไปดูตวัสั่ง ในตวัสั่งมนักมี็สั่งหลายตวั สั่งเป็นทอดๆ ไป คือ
มนัเป็นปรากฏการณ์อนัหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลว้กด็บัไป แมแ้ต่ตวัรู้กเ็กิดข้ึนมาพร้อมกนั พอรู้แลว้กด็บัอีก 
และตวัรู้ใหม่กม็ารู้อีก โดยอาศยัสัญญาเป็นเคร่ืองจ าไดห้มายรู้วา่รู้อยา่งน้ีคืออยา่งน้ี มนัจ าเป็นทอดๆ 
ไป 
 ฉะนั้นปรากฏการณ์ของมนัมีตั้งแต่รู้ แมแ้ต่ตวัสั่ง ตวัสัญญา มนักท็  างานเป็นคล่ืนระลอกใหม่ 
แต่เราไม่ไดไ้ปตดัตอนมนั จึงคิดวา่เป็นตวัเดียวกนั เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตวัรู้ท่ีเหมือนมนัรู้อยู่
ตลอดเวลา ความจริงแลว้มนัเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบั ตวัสั่งกเ็กิดดบั ตวัจ าไดห้มายรู้กเ็กิดดบั สภาวะทุก
อยา่งจึงเรียกวา่ขนัธ์ ๕ ทั้งหมด อาการของขนัธ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นตวัรู้ ตวัสั่ง หรือตวัผูรู้้ ตวั
ผูเ้ขา้ใจต่างๆ กเ็ป็นตวัของขนัธ์ ๕ ทั้งหมด อาการท่ีเราไปรู้วา่ตวัรู้กไ็ม่ใช่ตวัตน ตวัสั่งกไ็ม่ใช่ตวัตน ตวั
เขา้ใจหรือวา่จ  าไดห้มายรู้กไ็ม่ใช่ตวัตน และมนัไม่เท่ียงทั้งสามอาการ ตวัรู้กไ็ม่เท่ียง ตวัสั่งกไ็ม่เท่ียง ตวั
สัญญาท่ีจ ากไ็ม่เท่ียง ความไม่เท่ียงและกไ็ม่ใช่ตวัตนของเขานั้น หากมีการไปยดึไวม้นักเ็ป็นทุกข ์เรา
ตอ้งการท่ีจะดบัตวัทุกขก์ต็อ้งไม่เขา้ไปยดึ เม่ือไม่ยดึมนักไ็ม่ทุกขแ์ต่พอยดึแลว้มนัจึงทุกข ์
 การปฏิบติัทั้งหมดไม่ไดไ้ปละส่ิงต่างๆ เหล่านั้น ขนัธ์มนัท างานของมนัอยู ่มนัตอ้งสั่งของมนั
อยู ่ตวัรู้มนักมี็หนา้ท่ีรู้ของมนัอยู ่ไอต้วัสังขารปรุงแต่งมนักท็  างานของมนัอยู ่มนัหา้มไม่ได ้ตราบใดท่ี
ยงัมีลมหายใจอยู ่ต่างอนัต่างท างานไป เม่ือยงัมีลมหายใจอยูเ่รากต็อ้งอาศยัธาตุขนัธ์ ขณะท่ียงัอยู่
อยา่งไรขนัธ์ ๕ กท็รงอยูไ่ม่มีดบั แต่ท าอยา่งไรเราจะรู้วา่ส่ิงท่ีมนัมีอยู ่มนัเป็นของมนัเช่นนั้นเอง 
เหมือนลมพดั ไม่มีใครสั่งใหม้นัพดัได ้ขอแค่เราไม่เอามนัทั้งหมดเท่านั้นเอง การเอานั้นมนัท าใหย้าก 
ของมนัมีทั้งโลกจะเอาหมดทั้งโลกเอาไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่เอา มนักส็บาย การปล่อยวางนั้นสบาย การจะ
ปล่อยวางไดเ้รากต็อ้งเห็นโทษของมนั เห็นโทษของการท่ีเราไปแบกไปยดึวา่มนัหนกั พอปล่อยวางได้
แลว้มนักเ็บา เบาแลว้มนักส็บาย ไม่ตอ้งไปแบก มีอยูแ่ต่ไม่แบก เดินไปไหน เจออะไรกเ็ห็นมนัหมด มี



หมดแต่เราไม่แบกมนัแลว้ ค  าวา่ไม่แบกกคื็อการปล่อยวางนัน่เอง 
 ส าคญัคือเราตอ้งยอ้นมาดูตวัท่ีไปรู้วา่มีผูส้ั่ง ตวัท่ีไปรู้วา่มนัไปคิด ตวัรู้ท่ีมนัไปเขา้ใจ ใหย้อ้นมา
ดูตวัน้ี วา่ตวัท่ีมนัคอยเฝ้าดูผูส้ั่ง เฝ้าดูผูรู้้ เฝ้าดูผูคิ้ด ตวัเฝ้าน้ีเป็นใคร มนันัง่เฝ้าเหมือนยาม เฝ้าเฉยๆ แลว้
มนักเ็ปล่ียนตวัเฝ้าไปเร่ือย เปล่ียนแปลงอาการของมนัไปเร่ือย มนัไม่ไดเ้ฝ้าทั้งวนั เด๋ียวมนักเ็ผลอ จึงวา่
มนัไม่ใช่ตวัตน เหมือนยามท่ีท าหนา้ท่ีของตวัเองไป บางทีกน็ัง่หลบั บางทีไม่รู้กมี็ แลว้จะใหเ้ฝ้าน้ีเป็น
ตวัเป็นตนไดอ้ยา่งไร มนัท าหนา้ท่ีเฝ้าของมนัไป ตวัรู้กรู้็ไป ตวัท างานกท็ าไป ตวัสั่งกส็ั่งไป มนัเป็น
โรงงาน โลกน้ีเป็นโรงงานหมดเลย ท าหนา้ท่ีตามขบวนการของมนั เรียกวา่โลกน้ีคือขนัธ์ ๕ ทั้งหมด 
แต่เรารู้ความเป็นจริงวา่ส่ิงท่ีอยูใ่นโลกทั้งหมดมนัมีหนา้ท่ีของมนั ไม่มีเราเลย ยามกไ็ม่ใช่เรา ตวัคิด ตวั
สั่งกไ็ม่ใช่เรา มนัเป็นหวัหนา้อีกคนหน่ึง หวัหนา้ท่ีคอยสั่งงาน ตวัยามกมี็หนา้ท่ีเฝ้าดูเฉยๆ ตวัท างานก็
ท างานตามท่ีนายสั่งไป เป็นหนา้ท่ี เป็นปรากฏการณ์  
 เราตอ้งมายอ้นดูขนัธ์ ๕ ว่าก่อนท่ีจะเกิดมาเป็นกายเรา เรามีขนัธ์ ๕ มาก่อนหรือเปล่า สุดทา้ย
ขนัธ์ ๕ น้ีมนัอยูก่บัเราตลอดหรือเปล่า ตายไปแลว้ขนัธ์ ๕ อยูไ่หม เม่ือไม่พิจารณาเห็นความจริงน่ีจึง
เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ราไปหลงอดีต หลงปัจจุบนั หลงอนาคตกนั เราตอ้งละทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ดว้ย อดีตกไ็ม่มีเรามา ปัจจุบนักมี็อยูแ่ค่ชัว่คราว มีอยูโ่ดยสมมุติ และอนาคตกไ็ม่มีเรา ความท่ีเรายดึของ
ชัว่คราว ยดึของสมมุติวา่เป็นเรา เราจึงไปฝืนธรรมชาติ ไปบงัคบัธรรมชาติเพราะอยากใหม้นัเป็นดัง่ใจ
เรา 
 จริงๆ แลว้ปฏิบติัจะไม่ใหมี้อะไรเหลือเลยนั้นมนัไม่ใช่ ขนัธ์ ๕ ยงัมีอยูฉ่นัใด กิเลสกย็งัมีอยูฉ่นั
นั้น เพราะขนัธ์ ๕ คือกิเลส กิเลสคือขนัธ์ ๕ การปล่อยวางขนัธ์ ๕ กคื็อการปล่อยวางกิเลส แต่ตราบใด
ท่ีเรายงัมีชีวติอยู ่มีขนัธ์ ๕ อยู ่เราตอ้งอาศยัขนัธ์ ตอ้งรักษามนัอยู ่ตอ้งอาศยัพากิน พาหลบั พาถ่าย พา
ท าทุกอยา่งดว้ยอาการของขนัธ์ทั้งหมด ถา้เราจะละขนัธ์ ดบัขนัธ์ ใหข้นัธ์ไม่มีความรู้สึกอะไร มีแต่คน
ตายเท่านั้นท่ีดบัได ้พระอรหนัตท่์านกด็บัไม่ได ้แต่ท าอยา่งไรเราจะไม่ทุกขเ์พราะอาการต่างๆ เหล่าน้ีท่ี
มนัมีอยู ่กคื็อตอ้งเห็นโทษของการเขา้ไปยดึ เห็นโทษของการเขา้ไปบงัคบับญัชา คอยสั่งการต่างๆ เห็น
วา่ตวัน้ีเป็นตวัตน้เหตุใหเ้กิดทุกข ์มีหนา้ท่ีสั่งกส็ั่งไดแ้ต่ไม่ยดึมนั สมมุติสั่งใหม้นัไปท างาน ถา้ลูกนอ้ง
มนัไม่ท ากอ็ยา่ไปโกรธมนั โกรธไม่ไดม้นัเป็นหนา้ท่ีของมนั มนัอยากท ามนักท็  า ไม่อยากท ากไ็ม่ท า 
รวมถึงอารมณ์อะไรท่ีเราเสวย แมแ้ต่อารมณ์ของธรรมะท่ีเราอาศยัเขา้ไปเสวย ดว้ยการรู้ การละ การ
ปล่อยวาง กส็ักแต่วา่ไปรู้ไปละเฉยๆ แต่เราจะยดึอาการท่ีมนัละไวต้ลอด ยดึผลท่ีเกิดข้ึนมาแลว้นัน่ก็
ไม่ใช่ เพราะความปล่อยวางนั้นยดึไวก้ไ็ม่ไดต้ลอด มนัตอ้งรู้รอบขอบชิดทั้งหมดแบบน้ี ทั้งฝ่ายกุศล
และอกศุลวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งละทั้งหมด ความจริงแลว้มนัไม่ยาก ยากตรงท่ีมนัจะเอา ถา้วางแลว้มนัง่าย 
แต่จิตท่ีมีกิเลสมนัยดึติดเหนียวแน่นมามนัไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เพราะมนัไม่เห็นโทษของความเขา้ไปยดึ 



การปฏิบติัเราจึงตอ้งพิจารณาเพื่อใหเ้ห็นโทษของมนั ถา้ไม่เห็นโทษมนักไ็ม่ปล่อยวาง ตราบใดท่ียงัไม่
เห็นวา่ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นกองไฟ มนักไ็ม่วางขนัธ ์

อาการของขนัธ์มนัท างานหนา้ท่ีแตกต่างกนั ตวัสั่งนั้นก่อนจะสั่ง มนัมีมาหรือเปล่า สั่งแลว้มนั
สั่งอยูต่ลอดหรือเปล่า สั่งแลว้มนัเลิกสั่งหรือเปล่า ใหดู้ตรงน้ีแลว้จะเห็นวา่จริงๆ มนัสั่งแลว้กเ็ลิกสั่ง 
แลว้เด๋ียวมนักโ็ผล่ข้ึนมาสั่งใหม่อีก ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงมนัไม่มีมาแต่เดิม เกิดมาชัว่ขณะหน่ึงแลว้กด็บั
ไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม ท่ีเราหลงกห็ลงตรงน้ี หลงของชัว่คราว เวลาเขาตีกลอง เรากเ็ตน้ร าไปเลย 
พอเขาเลิกตีกลอง เรากเ็ลิกร า ไม่มีกลองเราจะไปร าไดอ้ยา่งไร อาการท่ีมนัสั่งต่างๆ เรากท็  าตามไป
ชัว่ขณะชัว่คราวของมนั เป็นอาการของขนัธ์ท่ีสั่งไป มนัสั่งดีกรู้็ สั่งไม่ดีกรู้็ เหตุนั้นไอต้วัสั่งกเ็ป็น
สังขาร เป็นตวัด าริข้ึนมาเฉยๆ ด าริข้ึนมาสั่งโน่นสั่งน่ี ใหเ้ป็นโน่นใหเ้ป็นน่ี ใหท้ าโน่นใหท้ าน่ี ฉะนั้น
เวลามองโลกน้ีใหม้องโลกโดยความเป็นกลาง 
 การปฏิบติัเราตอ้งไม่เช่ือทั้งหมด แมแ้ต่เช่ือตวัสั่ง เช่ือตวัผูถู้กสั่ง เช่ือวา่เราเป็นผูส้ั่ง เช่ือวา่คนอ่ืน
เป็นผูส้ั่ง เพราะความเช่ือทั้งหมดเป็นสมมุติหมดเลย การสั่งกเ็ป็นสมมุติ ผูส้ั่งกดี็ ผูเ้ช่ือกดี็ จึงไม่ยดึทั้ง
สองส่ิง และไม่เช่ืออะไรทั้งหมด พระพุทธเจา้กท็รงบอกไม่ใหเ้ช่ืออะไรเลย แมแ้ต่พระพุทธเจา้เองท่าน
กบ็อกไม่ใหเ้ช่ือพระองค ์ธรรมของพระพุทธเจา้ทั้งหลายกไ็ม่ใหเ้ช่ือดว้ย ท่ีสุดแลว้ตวัเราเองนั้นกไ็ม่ให้
เช่ือตวัเราเองดว้ย เพราะตวัเรากไ็ม่มี พระพุทธเจา้จริงๆ กไ็ม่มี ธรรมทั้งหลายกไ็ม่มี พระพุทธเจา้มีอยู่
แต่มีโดยสมมุติ ธรรมทั้งหลายกมี็โดยสมมุติ และตวัเรากมี็โดยสมมุติเช่นกนั ในเม่ือจะเลิกทั้งหมดก็
ตอ้งเลิกเช่ือตวัเราเอง เลิกยดึตวัเราเองเป็นหลกั เลิกยดึธรรมเป็นหลกั เลิกยดึพระพุทธเจา้เป็นหลกั 
เพราะพระพุทธเจา้ท่านกส็มมุติข้ึนมาเฉยๆ ธรรมทั้งหลายกส็มมุติ เราเองกส็มมุติ พระพุทธเจา้ท่านอยู่
ตลอดเม่ือไร ท่านกด็บัสูญไปแลว้ มีแต่นามเท่านั้นท่ีเอ่ยถึงวา่พระพุทธเจา้ ธรรมทั้งหลายท่ีพระองค์
แสดงไวก้ห็ยบิยกมารู้เฉยๆ เรากส็มมุติข้ึนมารู้เฉยๆ ฉะนั้นทุกอยา่งไม่ใหเ้ช่ือเลยทั้งเขาทั้งเรา ไม่มีอะไร
ใหเ้ช่ือ เพราะเช่ือแลว้มนัยดึ อาการท่ีด าริ อาการท่ีรู้ได ้ท่ีเสวยได ้ท่ีสัมผสัได ้ไม่วา่จะเป็นสุขหรือเป็น
ทุกข ์กศุลและอกศุล ท่ีเป็นตวัเช่ือ ท่ีเป็นตวัสั่ง ท่ีหมายไดท้ั้งหมดเรียกวา่สมมุติ ถา้ยงัไม่วางท่ีหมาย
ทั้งหมดเรากย็งัวางสมมุติไม่ได ้ถา้วางสมมุติไม่ได ้เรากจ็ะพน้ทุกขแ์ละเขา้วมุิตติไดอ้ยา่งไร 
 ท่ีรู้ทั้งหมดนั้นเป็นสมมุติทั้งหมด ท่ีสัมผสัได ้ท่ีหมายได ้ท่ีเสวยได ้แมแ้ต่ความวา่งท่ีเราเสวยอยู ่
เวลาจิตมนัวา่งกเ็ป็นสมมุติ เวลาจิตมนัวุน่กเ็ป็นสมมุติ ความวา่ง ความวุน่มนัคู่กนั เม่ือมนัวุน่ วางวุน่ได้
มนัจึงวา่ง เม่ือวา่งจะยดึวา่งไวก้ไ็ม่ได ้เพราะวา่งกเ็ป็นสมมุติ ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะเหตุและกด็บั
ไปเพราะเหตุ เราไปท าใหม้นัวา่งดว้ยการวางวุน่ มนัจึงวา่ง เม่ือมนัวา่งเราจะมายดึวา่งไวก้ไ็ม่ได ้แต่มนั
กว็า่งไวก่้อนดี เรากไ็ม่ตอ้งไปละหรือไปดบัอะไรมนั เพียงแต่รู้วา่วา่งกดี็ มนัสบายดีแต่ไม่ยดึ ต่อใหม้นั
ดบัไปกไ็ม่ยดึมนั เราตอ้งอาศยัสมมุติอยู ่ไม่ใช่ไม่มีสมมุติใชอ้าศยั สมมุติตอ้งใชอ้ยูเ่ตม็โลก ไม่มีสมมุติ



กกิ็นขา้วไม่ได ้แต่เพราะเราตอ้งกินขา้วเพื่อรักษาธาตุขนัธ์อยู ่ดงันั้นการใชส้มมุติกต็อ้งกินขา้ว 
 สมมุติต่างๆ ท่ีเป็นกุศลหรืออกศุล สมมุติท่ีเราปล่อยวางและใหม้นัวา่งกใ็ชอ้ยู ่แต่ไม่ยดึเพราะ
มนัเป็นสมมุติ เหมือนทานขา้ว เราไปทานอะไรกไ็ม่ยดึมนั ง่วงกน็อนไปแต่กไ็ม่ยดึ เป็นการรักษาธาตุ
ขนัธ์ ใครจะปล่อยใหข้นัธ์ล  าบาก ใครจะปล่อยใหม้นัหิวขา้ว ใครจะปล่อยใหม้นัวุน่ เรากว็างใหม้นัวา่ง 
แลว้เรากอ็ยูใ่นอารมณ์ความวา่ง แต่สักแต่วา่รู้วา่วา่งน้ีเป็นสภาวะสมมุติท่ีเราจ าเป็นตอ้งใช ้เหมือนขา้วท่ี
เราจ าเป็นตอ้งกินเพื่อดบัทุกขเวทนา ความวา่ง ความปล่อยวางจ าเป็นตอ้งใช ้เพื่อจะเสวยอารมณ์น้ีไวใ้ห้
ธาตุขนัธ์มนัสบาย ไม่เดือดร้อนในนาม กินขา้วกเ็พื่อไม่ใหเ้ดือดร้อนในรูป เอาธรรมเป็นเคร่ืองอยูก่เ็พื่อ
ไม่ใหเ้ดือดร้อนในนาม 
 ทั้งน้ีทั้งนั้นเราตอ้งเขา้ใจมนัแจ่มแจง้วา่ สมมุติทั้งหลายทั้งปวงในโลกน้ีไม่มีอะไรใหย้ดึ ใชไ้ป
แต่ไม่ยดึ ตอ้งรู้แจง้ตรงจุดนั้นก่อน ก่อนจะมาเลือกใชส้มมุติใหถู้กตอ้งโดยการเอามรรคเป็นเคร่ืองอยู ่
เอาสัมมาทิฏฐิเป็นเคร่ืองอยูคื่อเห็นอริยสัจ ๔ อยูต่ลอด สัมมาสติคือเห็นสติปัฏฐาน ๔ อยูต่ลอด 
สัมมาสมาธิคือการเขา้สมาธิอยูต่ลอด น่ีคือการอยูด่ว้ยมรรค เพื่อรักษาธาตุขนัธ์ใหอ้ยูส่บายในโลก
มนุษย ์แต่การอยูก่ต็อ้งอยูโ่ดยไม่ยดึ ไม่ยดึในอริยสัจ ๔ เพียงแต่ใชเ้ป็นเคร่ืองรักษา เรียกวา่เอาวหิาร
ธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่และสติปัฏฐาน ๔ กคื็อ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธมัมา
นุปัสสนา คือการเอาสติเขา้ไปรู้เพื่อเขา้ใจความเป็นจริง เป็นเคร่ืองทวนธาตุขนัธ์แต่กไ็ม่ยดึ เหมือนเรามี
หนา้ท่ีเป็นลูกจา้งเขา เจา้นายสั่งอะไรกท็ าไป ท าเตม็ท่ีขนาดไหนกไ็ดเ้งินเดือนเท่าเดิม หนา้ท่ีในการ
รักษาธาตุขนัธ์กเ็ช่นเดียวกนั เราท าเพื่อใหข้นัธ์มนัอยูไ่ด ้ไม่ไดมี้ค่าจา้งมากไปกวา่นั้น 
 หนา้ท่ีของพระอริยเจา้ท่ียงัอยูก่แ็ค่รักษาธาตุขนัธ์ กินขา้ว ด่ืมน ้า ทวนสมาธิไป เพื่อรอวนัตาย
เท่านั้นเอง แต่ในขณะท่ีเรามีชีวติอยูก่ท็  าอะไรใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่มวลมนุษยแ์ละช่วยสงเคราะห์สัตว์
ทั้งหลายบา้งกเ็ท่านั้น แต่ทั้งน้ีเราตอ้งแจง้แลว้วา่ขนัธ์ ๕ มนัยดึไม่ได ้เราดบัทุกข ์ดบัอุปาทานความยดึ
มัน่ถือมัน่ในขนัธ์ ๕ แลว้ เพราะท่ีเราปฏิบติักเ็พื่อจะไปดบัทุกขท่ี์เกิดจากการยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทาน
ขนัธ์ ๕ ท่ีมนัมาเพิ่มทุกขใ์หก้บัขนัธ์ เพิ่มทุกขใ์หก้บัจิต ขนัธ์ ๕ มนักทุ็กขอ์ยูแ่ลว้ แต่เราไปเพิ่มทุกข์
ใหก้บัมนั มนัเลยดูทุกขม์ากมายเหลือเกิน ความจริงขนัธ์มนัทุกขนิ์ดเดียว รูปกทุ็กขธ์รรมดาตามประสา
ของมนั เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณมนักทุ็กขข์องมนัเป็นธรรมดา ไม่ไดมี้มากมายยิง่กวา่นั้น 
แต่ท่ีเราไปทุกขก์บัมนัมากเพราะวา่เราไปพยายามแกไ้ขมนั เหมือนรถวิง่มาสักคนัแลว้เราพยายามท่ีจะ
ดึงรถไม่ใหม้นัวิง่ นัน่เป็นการฝืนธรรมชาติแลว้ เราจะไปดึงรถไหวหรือ อาการท่ีเป็นทุกขข์องขนัธ์ เรา
ผลกัมนัตลอด แต่ยิง่ผลกัเท่าไรมนักย็ิง่โถมเขา้หาเรา 
 ถา้เราไม่ไปขวางขนัธ์ซ่ึงเป็นตวัทุกข ์ไม่ผลกัมนั มากม็าไป เห็นวา่ไม่มีเรา มนัยดึไม่ได ้เรากจ็ะ
ปล่อยวางได ้แต่ท่ีมนัทุกขเ์พราะบางทีขนัธ์เป็นสุขกไ็ปยดึไว ้เหมือนรถก าลงัจะวิง่ไป เราไปดึงหลงัรถ



ไว ้ซ่ึงโดยความเป็นอนิจจงัของมนั อยา่งไรมนักต็อ้งไป การยดึสุขไวเ้ลยเป็นทุกข ์หากเรานัง่ดูรถมนัวิง่
ผา่นมาแลว้กผ็า่นไป สุขเกิดข้ึน สุขตั้งอยู ่สุขจรไป ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขจ์รไป โดยอาการของ
ขนัธ์กเ็หมือนรถท่ีวิง่ผา่นมาแลว้ผา่นไป เราจะไดดู้คนัใหม่เร่ือยๆ ไม่ตอ้งไปดึงคนัเก่าไวเ้ลย สุขขบวน
ใหม่รออยูเ่ด๋ียวจะมาอีก ทุกขข์บวนใหม่กร็ออยูเ่ด๋ียวจะมาอีก กลางวนักลางคืนยงัมีใหดู้อยูทุ่กวนัถา้ยงั
ไม่ตาย วนัใหม่วนัเก่ามีใหดู้อยูเ่ร่ือยๆ สุขทุกขก์มี็อยูเ่ร่ือยๆ เราดูอยา่งน้ีกเ็พลิน ไม่ตอ้งไปไล่ดบัสุขดบั
ทุกข ์ไม่ตอ้งไปไล่ดบักลางวนักลางคืน ปฏิบติัเพื่อใหรู้้แค่น้ี รู้เท่าทนัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัเป็นของมนั
เช่นนั้นเอง แลว้เรากป็ล่อยวางมนั ไม่มีใครฝืนธรรมชาติไดห้รอก เราเก่งมาจากไหนจะไปฝืนธรรมชาติ
ของขนัธ์ เพราะเหตุน้ีเราจึงทุกขห์นกั ทุกขเ์พราะไปยดึขนัธ์อยากใหม้นัเป็นตามใจเรา  พระพุทธเจา้
ท่านยงัไม่ยดึขนัธ์ ไม่บงัคบัขนัธ์ ทั้งท่ีท่านเป็นผูเ้ลิศท่ีสุดในโลก ท่านยงัไม่บงัคบัขนัธ์ ยงัปล่อยขนัธ์ให้
เป็นธรรมชาติ ไม่มีใครเนรมิตใหก้ลางวนักลบัเป็นกลางคืน กลางคืนใหก้ลบัเป็นกลางวนัไดห้รอก 
 กลางวนักลางคืนเป็นธรรมชาติ ขนัธ์กเ็ป็นธรรมชาติ สุขทุกขเ์ป็นธรรมชาติของเขา เหมือนเราดู
กลางวนักลางคืนไปเร่ือยๆ กจ็ะรู้วา่โลกน้ีมนัมีกลางวนักลางคืนอยา่งน้ี ขนัธ์ ๕ กเ็ช่นกนั มนักมี็สุข มี
ทุกขข์องมนัอยา่งน้ี เราจะรู้ความจริงไดก้ต็อ้งเห็นอาการเกิดดบัของสุขทุกขท่ี์ขนัธ์บ่อยๆ จนเห็นวา่สุข
กไ็ม่เท่ียงเหมือนเดิม ทุกขก์ไ็ม่เท่ียงเหมือนเดิม ตวัรู้กเ็ขา้ไปรู้เหมือนเดิม จึงวา่ไอต้วัสั่งน่ีมนักส็ั่งอยู่
แบบเดิมๆ บ่อยเขา้เราจะเห็นวา่พอจะสั่งกรู้็วา่ตวัเดิมมาแลว้ เด๋ียวจะพูดแบบเดิม สั่งแบบเดิม แลว้เราก็
เช่ือเหมือนเดิม พอเห็นแบบน้ีเรากไ็ม่เช่ือมนั ยกตวัอยา่งเช่นมีคนมาสั่งใหเ้ราวิง่ วิง่เสร็จกส็ั่งใหม้านัง่ 
แลว้เขากส็ั่งใหเ้ราวิง่ไปอีก สั่งใหว้ิง่ไปวิง่มายูอ่ยา่งน้ีทั้งวนั ถามวา่คนท่ีวิง่มนัจะเช่ือคนสั่งไหม ในเม่ือ
มนัเห็นแลว้วา่ไม่มีประโยชน ์สั่งใหม้นัวิง่อีกมนัจึงไม่วิง่ เพราะเห็นวา่วิง่ไม่มีเหตุไม่มีมีผล เหมือนตวั
ตณัหาท่ีมนัวิง่ไม่มีเหตุผล อยากวิง่กว็ิ่ง อยากหยดุกห็ยดุ 
 ฉะนั้นเหตุกดี็ ผลกดี็มนัเป็นเร่ืองของสมมุติทั้งหมด ปฏิบติัธรรมตอ้งใหอ้ยูน่อกเหตุและเหนือ
ผล เหตุทั้งหลายสมมุติข้ึนมาใหรู้้เฉยๆ ผลท่ีเกิดมาจากส่ิงต่างๆ เหล่านั้นจึงเป็นสมมุติเช่นกนั มนัจะยดึ
อาการหน่ึงอาการใดไวไ้ม่ไดเ้ลย ลว้นแต่เป็นส่ิงสมมุติ ปฏิบติัพิจารณาใหเ้ห็นมนัเป็นของเดิมๆ ทุกข์
ไม่เท่ียงเหมือนเดิม สุขไม่เท่ียงเหมือนเดิม แลว้เรากไ็ปเช่ือมนัเหมือนเดิม ใหเ้ห็นมนัเป็นอยา่งนั้น เป็น
ธรรมชาติ มีสุข มีทุกข ์มีสวา่ง มีมืด มีกลางวนั มีกลางคืน กลางวนัอยา่งไรกต็อ้งสวา่ง เวลาอารมณ์ท่ีน่า
พอใจมาอยา่งไรกต็อ้งสุข มนัเป็นธรรมดาเหมือนพระอาทิตยส่์องมาอยา่งไรกต็อ้งสวา่ง ความไม่พอใจ
อยา่งไรกต็อ้งทุกข ์เหมือนพระอาทิตยไ์ม่ส่องมาอยา่งไรกต็อ้งมืด แต่มนัไม่ไดมื้ดตลอด ไม่ไดส้วา่ง
ตลอด ทุกขสุ์ขกเ็ช่นกนัมนัไม่ไดทุ้กขต์ลอด ไม่ไดสุ้ขตลอด เพราะมีเหตุท าใหมื้ดมนัจึงมืด เพราะมีเหตุ
ท าใหส้วา่งมนัจึงสวา่ง เพราะมีเหตุท าใหทุ้กขม์นัจึงทุกข ์เพราะมีเหตุท าใหสุ้ขมนัจึงสุข 
 ทั้งเหตุทั้งผลน้ีมนัจึงเป็นธรรมชาติทั้งหมด ถา้เราปล่อยมนัเป็นธรรมชาติ ปล่อยใหม้นัสุขมนั



ทุกขข์องมนัไป เราจะไม่รู้เลยวา่มนัสุขเป็นอยา่งไร มนัทุกขเ์ป็นอยา่งไร มนัไม่มีใหเ้ห็น เพราะเราไม่ยดึ 
กลางวนักลางคืนไม่ไดส้นใจ จึงวา่ผูท่ี้เขา้ใจในธรรมแลว้จึงไม่มีกลางวนั ไม่มีกลางคืน ไม่มีราตรีกาล 
กลางวนักไ็ม่มี กลางคืนกไ็ม่มี เพราะไม่ยดึทั้งกลางวนั ไม่ยดึทั้งกลางคืน สุขทุกขก์เ็หมือนกนั สุขกไ็ม่มี 
ทุกขก์ไ็ม่มี เพราะเราไม่ยดึทั้งสุขและทุกข ์มนัจึงไม่มีอยูท่ี่จิตเลย กลางวนัไม่มีความหมาย กลางคืนไม่มี
ความหมาย สุขกไ็ม่มีความหมาย ทุกขก์ไ็ม่มีความหมาย เพราะไม่รู้จะหมายไปท าไม จะไปยดึอนัใด
อนัหน่ึงไม่ได ้กลางวนักลางคืนกย็ดึไม่ได ้สุขทุกขก์ย็ดึไม่ไดเ้ช่นกนั มนัจึงไม่มีสุขไม่มีทุกขอ์ยูท่ี่จิต ไม่
มีกลางวนักลางคืนอยูท่ี่จิต น่ีจึงเป็นสภาวะท่ีไม่มีราตรีกาล จึงวา่เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานอยูต่ลอดเวลา 
ไม่มีกลางวนัไม่มีกลางคืน หญิงไม่มี ชายไม่มี มนัเป็นอยา่งนั้น สวา่งอยูต่ลอด 
 แมโ้ลกเขามืดแต่จิตสวา่งจา้อยูต่ลอด เพราะมนัสวา่งจากความยดึมัน่ถือมัน่ในสุขในทุกข ์มนั
แจง้ในกลางวนักลางคืน มนัหลุดพน้จากกลางวนักลางคืน มนัหลุดพน้จากสุขและทุกข ์จึงสวา่งจา้อยู่
ในภายใน ไม่ยดึทั้งสุขทั้งทุกขเ์ป็นอารมณ์ เพราะรู้แลว้วา่ยดึไม่ได ้กลางวนักลางคืนกด็บัไม่ได ้สุขทุกข์
กด็บัไม่ได ้มนัเป็นอาการของธรรมชาติ จิตของเราจึงเป็นอิสระเหนือสุขเหนือทุกข ์เหนือเหตุเหนือผล 
จึงวา่อยูน่อกเหตุและเหนือผล ถา้เรายงัยดึเหตุอยู ่ผลอยา่งไรตอ้งไดรั้บมนั ถา้เราไม่ยดึในเหตุและไม่ยดึ
ในผล สภาวะทุกส่ิงทุกอยา่งจึงเป็นธรรมชาติ คืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดเลย ฝนตกแดดออกไม่เก่ียวแลว้ 
ไม่มีใครหา้มมนัได ้ฝนเม่ือถึงฤดูกาลมนักต็อ้งตก สภาวะของขนัธ์ ๕ ท่ีมนัอาศยัสมมุติอยูใ่นโลกน้ีก็
เป็นธรรมดา ไม่วา่มนัเป็นอะไรมนักเ็กิดของมนัอยูอ่ยา่งนั้น เกิดดบัๆ ของมนัอยูอ่ยา่งนั้น เราเพียงแต่
เป็นผูรู้้และเป็นผูเ้ขา้ใจเฉยๆ และเราไม่ไดเ้ป็นผูล้ะมนั มนัเบ่ือหน่ายแลว้มนัถอนตวัของมนัเอง เป็นผู ้
ไม่มี เห็นวา่ไม่มีผูรู้้ ไม่มีผูเ้ขา้ใจ ไม่มีอะไรอยูใ่นความเป็นเราเลย มองไปเท่าไรกไ็ม่มีเรา ดูขนัธ์ ๕ กไ็ม่
มีเรา ไม่ใช่เรา ขนัธ์ ๕ เป็นสมมุติ เราท่ีเขา้ไปดูกเ็ป็นสมมุติ แมแ้ต่เราผูไ้ปสั่งใหม้นัดู ใหม้นัรู้ เราผูส้ั่งน่ี
กส็มมุติข้ึนมาสั่ง ขนัธ์ท่ีถูกดู ถูกรู้กเ็ป็นสมมุติเช่นกนั จึงวา่ทุกอยา่งเป็นสมมุติทั้งหมด และสมมุติท่ีเรา
สั่ง ท่ีเราด าริข้ึนมา ท่ีเรามารู้ทั้งหมด มนัไม่เท่ียงเลย มนัเกิดดบัๆ ทุกอาการท่ีเกิดข้ึนจึงลว้นเป็นอนิจจงั
ทั้งหมด 
 กศุลและอกุศลท่ีดีและชัว่ บุญและบาป พระเอกและตวัโกง ลว้นเป็นสมมุติทั้งหมด ถา้เป็น
กิเลสสั่งกคื็อตวัโกงสั่ง ธรรมสั่งกคื็อพระเอกสั่ง เหตุนั้นในหนงัมนัจึงมีพระเอกกบัตวัโกง ตวัโกงก็
สมมุติมาเล่น พระเอกกส็มมุติมาเล่น เวลาจบมนัจบพร้อมกนั หนงัจบพระเอกกไ็ม่มี ผูร้้ายกไ็ม่มี ความ
สงสัยในเร่ืองต่างๆ กเ็ช่นกนั มนัเป็นสมมุติ ความท่ีเขา้ไปรู้ตรงโนน้ตรงน้ีมนักเ็ป็นสมมุติ ในเม่ือทุก
อยา่งมนัสมมุติแลว้เราจะยดึสมมุติไวท้  าไม ในเม่ือยดึแลว้มนัยุง่ เราตอ้งการเลิกยุง่ เพราะยุง่แลว้มนั
เหน่ือย จึงไม่ใหเ้ช่ือเลย แต่กรู้็มนัไปเฉยๆ ไม่ใช่ไม่เช่ือแลว้ไม่เอาเลย เหมือนคนหูหนวกตาบอดแลว้ไม่
เอาเลยโลกน้ี อยา่งนั้นใชไ้ม่ได ้เราตอ้งกินขา้วอยู ่แต่ใหรู้้วา่กินไปกเ็พื่อรักษาอตัภาพร่างกายขนัธ์ ๕ อยู่



เท่านั้นเอง 
 ท่ีวา่อาศยัเขา้ไปสั่ง อาศยัเขา้ไปรู้ กส็ักแต่วา่สั่ง สักแต่วา่รู้เฉยๆ แต่ไม่ยดึ มนัวาง มนักส็บาย แต่
บางคนไปสั่งแลว้กย็ดึ จะเอาอยา่งน้ีตลอด หากปล่อยใหม้นัวา่งแลว้มนัจะสบาย แต่ถา้เวลาวนัไหนมนั
ขาดสติ มนัวุน่ข้ึนมาจะเอาใหว้า่ง นั้นเป็นตณัหาแลว้ เพราะมนัวา่งตลอดไม่ได ้เราตอ้งเป็นผูแ้จง้โลก 
สามโลกธาตุเราตอ้งแจง้หมดวา่เป็นสมมุติทั้งหมด ตอ้งเป็นรู้อยา่งแจ่มแจง้วา่ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นกระบวนการ
ของสมมุติทั้งหมด วา่ท่ีใชอ้ยูม่นัเป็นอาการของรูป อาการของนาม เรียกวา่อาการของขนัธ์ ๕ ทั้งหมด 
หากมนัวางทั้งหมดแลว้มนัจะไม่ยุง่เลย ทุกวนัน้ีท่ีโลกมนัวุน่วายกเ็พราะตรงน้ี เพราะไม่วางมนั แค่ขนัธ์ 
๕ หา้กองของเราอยา่งเดียวกห็นกัพอแลว้ แลว้เรายงัไปเอาขนัธ์ของคนอ่ืนมายุง่อีก เอาขนัธ์ทั้งโลกมาอี
รุงตุงนงั ไปแบกอดีตท่ีอีรุงตุงนงั ไปหาอนาคตท่ีอีรุงตุงนงั ทั้งๆ ท่ีปัจจุบนักอี็รุงตุงนงัอยูแ่ลว้ สาหสั
สากรรจอ์ยูพ่อแลว้ แลว้ยงัจะไปเอาอดีต อนาคต เอาขนัธ์คนอ่ืนมาแบกใหอี้รุงตุงนงัอีก ใหป้ล่อยท้ิง
ทั้งหมดดว้ยความเห็นโทษวา่ความอีรุงตุงนงัน่ีมนัเหน่ือยเหลือเกิน ท าอยา่งไรจะไม่ใหม้นัเหน่ือย กต็อ้ง
ปลดลอ็คมนั ปล่อยมนัเป็นธรรมชาติ เหมือนน ้าในสายยางท่ีควรปล่อยใหม้นัไหล เราไม่ตอ้งไปนัง่บีบ
สายยาง มนัจะไหลอยา่งไรกช่็างธรรมชาติ น ้าตกกไ็หลตกลงสู่ท่ีต  ่าเป็นเร่ืองปกติของมนั สภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชัว่ท่ีเกิดข้ึน สุดทา้ยกด็บัสลายหมด มนัเป็น
ธรรมชาติ เราจะไปฝืนไม่ใหม้นัดบั มนัเป็นไปไม่ได ้
 เราตอ้งปล่อยทุกอยา่ง อารมณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมนักด็บัเป็นธรรมชาติ ความพอใจกด็บัเป็น
ธรรมชาติ ความไม่พอใจกด็บัเป็นธรรมชาติ การท่ีเราไปดกัไวน้ัน่คือการฝืนธรรมชาติ เม่ือความพอใจ
เกิด มนัยอ่มเกิดความชอบ เกิดความสุข เพราะเราอยากจะดกัมนัไวไ้ม่ใหม้นัหายไปกเ็ลยทุกข ์เม่ือท า
บ่อยๆ มนักก็ลายเป็นความเคยชินข้ึนมา เวลาทุกขก์อ็ยากจะผลกัทุกข ์เวลาสุขมากอ็ยากจะดกัสุขไว ้
ความจริงแลว้การผลกัการหนีกเ็ป็นการยดึเหมือนกนั เพราะใหค้วามหมายมนักเ็ลยไม่ผา่น อยา่งทุกข์
มาเรากพ็ยายามผลกัมนัเพราะไปใหค้วามหมาย ไม่ใหม้นัเขา้มามนักเ็ลยไม่ผา่นไปซะที แลว้มนักด็นัเรา
ถอยหลงัไปเร่ือยๆ เวลาสุขมากล็ากมนัไว ้ดึงมนัไว ้มนักเ็ลยวิ่งลากถูลู่ถูกงัเราไปดว้ย ถา้ปล่อยมนัไป 
เด๋ียวสุขมา เด๋ียวทุกขม์า ใหม้นัผา่นเลยไป แต่เพราะเราไปอั้นมนัไวเ้หมือนบีบสายยาง น ้ามนัเลยไม่
ไหลสักที เราไปอั้นสุขอั้นทุกขไ์วเ้หมือนเวลาเราจะถ่ายทุกขแ์ลว้เราไปอั้นไว ้เห็นทุกขใ์หเ้ห็นอยา่งนั้น 
รีบปล่อยมนัออกซะมนัจะสบายทอ้ง ไปอั้นมนัไวก้เ็ลยทุกข ์
 วธีิปล่อยคือใหดู้เพื่อเห็นโทษของการเขา้ไปยดึ เฝ้าดูมนัก่อน เฝ้าดูอาการของสมมุติ เหมือนเรา
ดูรถมนัวิง่ผา่นขา้งถนน รถมนัวิง่ผา่นไปเราดูมนัใหช้ดัก่อน และเด๋ียวจะจ าไดเ้ลยวา่ มนัมีรถอะไรบา้ง 
มีรถเก๋ง รถมอเตอร์ไซค ์รถบสั รถสิบลอ้ รถเมล ์ดูจนเห็นทั้งหมดวา่เมืองไทยน้ี โลกน้ีมนัมีรถอยูก่ี่ชนิด 
ดูจนช านาญ พอมนัวิง่มากรู้็วา่รถคนัน้ี เพราะเรารู้จกัมนัแลว้ เด๋ียวมนัมา มนัตอ้งไปแน่นอน สิบลอ้ก็



ผา่นไป มอเตอร์ไซคก์ผ็า่นไป รถเก๋ง รถตู ้รถอะไรกผ็า่นไปหมด และคนัโนน้ไปเด๋ียวคนัใหม่กม็า มนั
วิง่อยูอ่ยา่งน้ีจนตาลายไปหมดแลว้ เราเลยไม่สงสัยวา่รถมนัมีก่ีคนั อาการของขนัธ์ ๕ ท่ีมนัเกิดดบัมนัมี
อยูแ่ค่น้ีแหละ สุขกบัทุกข ์อารมณ์ของรูป อารมณ์ของเวทนา อารมณ์ของสัญญา อารมณ์ของสังขาร 
อารมณ์ของวญิญาณ สภาวธรรมทั้งหลาย ความเป็นผูรู้้ ความเป็นผูเ้ขา้ใจ ผา่นไปผา่นมา พอดูมากๆ เขา้ 
กจ็ะเขา้ใจวา่มนัมีแค่น้ี และเลิกสงสัยวา่อาการของขนัธ์ ๕ มนัมีอะไรบา้ง มนัไม่เท่ียงอยา่งไรบา้ง มนั
เป็นทุกขอ์ยา่งไรบา้ง มนัไม่ใช่ตวัตนอยา่งไรบา้ง สุดทา้ยกจึ็งเห็นแจ่มแจง้วา่กระบวนของขนัธ์ ๕ เป็น
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตาจริงๆ รถท่ีผา่นไปผา่นมากมี็อยูแ่ค่น้ี หาท่ีจะจอดอยูถ่าวรไม่มีเลย 
 ส่วนผลการปฏิบติันั้น มนัเป็นของมนัเอง ผลตรงน้ีไม่มีใครท่ีท าใหเ้กิดข้ึนได ้แต่เราสร้างเหตุ
ดว้ยการเขา้ไปรู้บ่อยๆ ใหจิ้ตเขาเห็น แต่ไม่ตอ้งตั้งใจใหจิ้ตเขาเบ่ือ ตั้งใจอยา่งไรกไ็ม่ได ้เพราะมนัจะ
เบ่ือของมนัเองและมนัจะวางของมนัเอง มนัเป็นอิสระของมนัเอง เวลามนัจะหลุดพน้มนักห็ลุดพน้เอง 
ไม่ใช่เราตั้งใจจะใหห้ลุดพน้ วา่จงวาง นัน่กย็งัยดึท่ีจะวาง ยดึท่ีจะหลุดพน้ อยา่งเวลาคลายน็อต เราจะ
ไปสั่งไม่ไดว้า่ใหห้ลุดตอนไหน เกลียวไหน ถึงเวลามนัจะหลุดของมนัเอง มนัเป็นของมนัเอง และน็อ
ตของแต่ละคนกส็ั้นยาวต่างกนัดว้ย การพิจารณากเ็ช่นกนัถึงเวลามนักห็ลุดของมนัเอง เราไม่ไดส้ั่งให้
หลุด แต่เรารู้วา่ท าอยา่งน้ี หมุนอยา่งน้ีน็อตตอ้งหลุดแน่ พิจารณาอยา่งน้ีตอ้งหลุดแน่นอน แต่หลุดตอน
ไหนเราก าหนดไม่ได ้มนัหลุดของมนัเอง เหมือนเรารดน ้าพรวนดินตน้ไมเ้พือ่ใหม้นัออกดอกออกผล 
มีหนา้ท่ีรดน ้ากร็ดไป ส่วนจะออกดอกเม่ือไรกเ็ร่ืองของมนั เราก าหนดไม่ไดว้า่ถึงตอนน้ีตอ้งออกดอก
นะ ไปบอกมนัไม่ได ้มนัออกของมนัเอง ออกดอกแลว้มนัจะใหผ้ลเม่ือไร สุกเม่ือไรมนัก าหนดของมนั
เอง มนัเป็นธรรมชาติ 
 การปฏิบติัทั้งปวงเราจะไปบงัคบัวา่จงปล่อยวนันั้น จงปล่อยวนัน้ีจึงไม่ได ้มนัปล่อยของมนัเอง 
มนัจะเป็นธรรมชาติของมนัเอง หลุดกห็ลุดเป็นธรรมชาติ แลว้หลุดจากไหน กห็ลุดจากธรรมชาติ
นัน่เอง เม่ือหลุดจากธรรมชาติมนัจึงเป็นธรรมชาติของมนั ไม่ใช่เราไปสั่งใหม้นัหลุด มนัหลุดเอง เม่ือ
หลุดจากความเป็นธรรมชาติของขนัธ์ ๕ จิตจึงเป็นธรรมชาติในขณะท่ีหลุด ต่างอนัต่างอยูเ่ป็น
ธรรมชาติกลมกลืนกนัหมดเลย ไม่มีใครเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ไม่มีหญิง ไม่มีชาย ไม่มีสัตว ์บุคคล 
ตวัตน เรา เขาอยูใ่นการเป็นอยู ่เหมือนววัควายท่ีปล่อยไปกินหญา้ กินอะไรกเ็ป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งไป
ล่ามโซ่มนัแลว้ มนัอยากกินหญา้มนักกิ็นไป 
 ระหวา่งจิตกบัขนัธ์นั้น มนัเหมือนสองมิติ ถา้เราอยูใ่นมิติเดียวกนั มนัผา่นเรา มนักล็ากเราไป    
แต่ถา้เราแยกสองมิติคือหลุดพน้จากมิติของตวัท่ีลากและตวัท่ีถูกลาก หลุดพน้จากตรงน้ีคือหลุดพน้จาก
ตวัเรา แยกเป็นสองมิติ เวลามนัเดินชนกนัเหมือนไม่ไดช้นกนัเลย เหมือนสวนกนั แต่มนัไม่ไดส้วนกนั 
มนัไม่มีอะไรเลย มนัเป็นธรรมชาติ จิตเดินผา่นทะลุก าแพงกไ็ด ้กิเลสกบัขนัธ์มนัแทรกถึงกนัแลว้ทะลุ



กนัไปเลย มนัไม่ปนกนั เหมือนน ้ามนักบัน ้า อยา่งไรกไ็ม่เขา้กนั จิตของพระอริยะกอ็ยูก่บัขนัธ์ไป
เหมือนน ้ามนักบัน ้า เม่ือเอาน ้ามนัเทไปในน ้า มนักไ็ม่เขา้ถึงกนัทั้งๆ ท่ีอยูด่ว้ยกนั เวลาเรือขนน ้ามนัล่ม
ในทะเล น ้ามนัลอยเป็นแพเลย น ้ามนักไ็ม่เขา้กบัน ้า น ้ากไ็ม่เขา้กบัน ้ามนั จิตของพระอริยะกเ็ช่นกนั อยู่
กบัขนัธ์อยา่งไรกไ็ม่ซึมเขา้ขนัธ์ ขนัธ์กไ็ม่ซึมเขา้จิต มนัเป็นอยา่งนั้น มนัอิสระคนละมิติ มิติหน่ึงเป็นมิติ
ของขนัธ์กเ็ป็นสมมุติ มิติของจิตกเ็ป็นสมมุติเช่นกนั ต่างอนัต่างจริง ต่างอนักต่็างไม่มี ขนัธ์กไ็ม่มี จิตก็
ไม่มี จึงเป็นมิติท่ีอิสระ จะวา่จิตมีมนักไ็ม่ใช่ จะวา่ขนัธ์มีกไ็ม่ใช่ จะวา่ขนัธไ์ม่มีกไ็ม่ใช่ จะวา่จิตไม่มีก็
ไม่ใช่ ขนัธ์กมี็อยู ่จิตกมี็อยู ่แต่มนัไม่มี มนัไม่มีท่ีไหน มนัไม่มีซ่ึงกนัและกนั มนัไม่มีเก่ียวขอ้งกนั แต่ถา้
ขนัธ์กบัจิตมนัรวมกนัเม่ือไร ไปเก่ียวขอ้งกนัเม่ือไรล่ะกม็นัจะเป็นตวัเป็นตนข้ึนมาเลย นิพพานมีไหม 
มี...แต่มนัไม่มี จิตมีไหม มี...แต่มนัไม่มี ฉะนั้นตอ้งเห็นสภาพวา่จิตไม่มีเป็นอยา่งไร จิตมีเป็นอยา่งไร 
นิพพานมีเป็นอยา่งไร จึงจะเห็นวา่นิพพานไม่มีเป็นอยา่งไร นิพพานอยูใ่นแดนท่ีมี แต่มนัมีอยูใ่นแดนท่ี
ไม่มี จิตกเ็หมือนกนั จิตอยูใ่นสภาวะท่ีมี แต่มนัมีอยูใ่นสภาวะท่ีไม่มี ไม่มีนัน่แหละเรียกวา่จิต ไม่มีนัน่
แหละเรียกนิพพาน นิพพานกคื็อไม่มี จิตกคื็อไม่มี ถา้หากยงัเห็นความมีเม่ือไรไม่ใช่นิพพาน ยงัเห็น
ความมีอยูไ่ม่ใช่จิต ความมีอยูน่ัน่ยงัเป็นขนัธ์ ฉะนั้นจิตท่ีจะพน้จากขนัธ์กคื็อจิตท่ีไม่มี แต่มนัมีอยูใ่น
สภาวะของท่ีไม่มี คือมีนัน่เอง 
 ค าวา่ไม่มีกคื็อเป็นวมุิตติ นิพพานกคื็อวมุิตติ คือไม่มี แต่มนัมีอยูใ่นสภาวะท่ีเหนือจากรูปและ
นาม ท่ีมีอยูเ่ป็นรูป เป็นนามหมดเลย ท่ีหมายได ้สัมผสัได ้เสวยได ้เสพไดท้ั้งหมดเป็นรูป เป็นนาม
ทั้งหมด ฉะนั้นสภาวะต่างๆ ทั้งปวงท่ีเราเสวยได ้เสพได ้เป็นสมมุติของโลกหมด พระนิพพานจึงไม่มี
อะไรใหเ้สพ เรียกวา่วมุิตติ เพียงแต่ยอมรับวา่ทุกอยา่งเป็นสมมุติ แลว้เรากไ็ม่ยดึสมมุติ ไม่เสพมนั ดว้ย
การเห็นโทษของมนัวา่เสพแลว้เป็นทุกข ์เสพแลว้เป็นโทษ แต่ท าอยา่งไรเราจะเห็นมนัได ้กเ็ห็นตอนท่ี
เราไปหลงเกาะมนั มนัเลยลากเรา จะวางไดน้ั้นตอ้งเห็นโทษก่อน ตอ้งละเอียดก่อน มนัวางส่งเดชไม่ได ้
เพราะมนัสงสัยอยู ่มนัตอ้งวางดว้ยความรู้แจง้ เป็นผูแ้จง้ท่ีวา่ตรัสรู้นั้นตอ้งรู้ก่อนถึงวาง ตรัสรู้แลว้วา่ส่ิง
ท่ีถูกรู้ทั้งหมดนั้นมนัไม่เท่ียง มนัจึงวางได ้ไม่ใช่ตั้งใจจะวางอะไรมากต็ดัหมด อยา่งนั้นกว็างแบบคนโง่ 
แต่พระอริยเจา้ท่านไม่ใช่คนโง่ พระอริยเจา้เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เป็นผูรู้้จริงๆ แจง้จริงๆ แลว้จึง
ปล่อยวาง เห็นโทษเห็นภยัของการยดึมัน่ถือมัน่จริงๆ แลว้จึงปล่อยวางท้ิงไปและไม่เสวยอีก 
 การวางมีไดส้องอยา่ง อยา่งแรกตั้งใจจะวางทุกอยา่ง อะไรเขา้มาวางหมด กใ็ชไ้ดน้ะ แต่วางแลว้
ไม่จบ เพราะมนัมีมาใหเ้ราวางอยูต่ลอดทั้งวนั เด๋ียวกห็ยบิมา เด๋ียวกว็าง มนัหยบิไดท้ั้งวนั มนัหยบิและ
วางไดต้ลอดชาติดว้ยซ ้ า แต่ตวัท่ีเขา้ใจนั้น มนัวางเลยและกไ็ม่หยบิอีก มนัจึงไม่ตอ้งยก เพราะยกแลว้
อยา่งไรกต็อ้งวาง กเ็ราไม่ยกแลว้เราจะวางอะไรล่ะ ตราบใดท่ียงัมีการยดึกต็อ้งมีการวาง ถา้เราไม่หยบิ
ข้ึนมาแลว้จะวางท าไม มนักไ็ม่ตอ้งวางแลว้ เพียงแต่รู้วา่มนัมาเด๋ียวกไ็ป รู้แค่นั้น เป็นธรรมชาติ ถา้มี



การยดึอยา่งไรกต็อ้งมีการยก และกต็อ้งมีการวาง แต่ทีแรกเรากฝึ็กยกแลว้กว็างไปก่อน ฝึกยกแลว้วาง 
แลว้มนัจะเห็นโทษ เราตอ้งหลงก่อนแลว้จะรู้ ถา้ไม่หลงมนัไม่รู้ แต่ตอ้งรู้วา่หลง ตอนไหนถึงจะรู้วา่เรา
หลง กต็อนท่ีเห็นโทษของการไปยดึนัน่เอง 
 ความจริงแลว้มนัคือการเห็นโทษ ถา้ไม่เห็นโทษ อยา่งไรมนักว็างไม่ได ้ตอ้งพิจารณาใหเ้ห็น
โทษท่ีเราเขา้ไปยดึ เช่น เห็นโทษของขนัธ์ ๕ วา่อาการของมนัมีอะไรบา้ง เห็นโดยชดัแจง้วา่มนัไม่มี
อะไรน่ายดึ เพราะส่ิงท่ีเราใชท้ั้งหมดคือขนัธ์ ๕ อาศยัไปรู้กข็นัธ์ ๕ อาศยัไปละกข็นัธ์ ๕ อาศยัไปเขา้ใจ
กข็นัธ์ ๕ อาศยัไปไม่เขา้ใจกข็นัธ์ ๕ เม่ือเห็นแลว้กว็างทั้งหมดคือวางขนัธ์ ๕ และวางสภาวธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีมีอยู ่แต่ไม่ใช่วางแลว้จะไม่มีเลยนะ มนัมี แต่เม่ือมนัมาอีกกไ็ม่ตอ้งวางแลว้ เพราะเรา
วางไปแลว้ มาอีกเรากไ็ม่ยดึแลว้เพราะเราเลิกยดึมนัแลว้ มาอีกกไ็ม่มีแลว้ ถึงมนัมี มนักไ็ม่มีท่ีจิตเรา 
เพราะเราไม่มีในขนัธ์ ขนัธ์ไม่มีในเรา จึงละอุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่วา่ขนัธ์เป็นเราทั้งส้ิน คือดบัเรา
ออกจากขนัธ์แต่ขนัธ์ยงัอยู ่เหมือนฆ่าเราใหต้ายเสีย หาเราในรูปวา่มีเราไหม เม่ือหาจนหมดแลว้ กห็าวา่
ในเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณมีเราไหม เม่ือหาจนหมดแลว้วา่ไม่มีเราเลย จนหายสงสัยแลว้วา่ทุก
อยา่งไม่มีเราเลย มีแต่ขนัธ์ ต่อใหม้นัมาอีกกไ็ม่ยดึแลว้ เป็นขนัธ์หมดเลย ไม่มีเราอยูใ่นนั้นเลย 
 แมส้ภาวธรรมทั้งหลายมนักเ็ห็นแลว้วา่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ รูปเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดดบั เป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน
และเป็นทุกขต์ลอด สภาวธรรมทั้งหลายกเ็ช่นกนั ใหรู้้แจง้ในกระบวนตรงน้ี อยา่งไรกไ็ม่ยดึอีก มนัเขด็ 
แบกมาตลอดทั้งชีวติมนัหนกัพอแลว้ จะใหไ้ปแบกอีก มนัไม่เอาแลว้ แบกมาก่ีภพ ก่ีชาติ ก่ีกปั ก่ีกลัป์ 
เวยีนวา่ยตายเกิดกเ็พราะตรงน้ี ซ ้ าๆ ซากๆ ปฏิบติัมาทุกภพทุกชาติ ตายคาผา้เหลืองกไ็ม่ใช่นอ้ย กเ็พราะ
ไปไล่ยดึอยา่งน้ี กวา่จะมาถึงจุดน้ีไดต้อ้งสั่งสมบารมีมาขนาดไหน กวา่จะมารู้ธรรมเห็นธรรมไดไ้ม่ใช่รู้
ง่ายๆ นะ แต่เหตุปัจจยัท่ีมารู้ง่ายเพราะสั่งสมมานาน อบรมมานาน เจอพระพุทธเจา้มาไม่รู้ก่ีพระองค ์
ปฏิบติับวชตายๆ มาไม่รู้เท่าไร จึงไดม้ารู้เหตุปัจจยั รู้นิดเดียวแค่น้ี ปรารถนามรรคผลนิพพานมาตั้งแต่
พระพุทธเจา้หลายๆ พระองคใ์นอดีต เพื่อจะมารู้ธรรมแค่ตรงน้ี รู้แค่การปล่อยวางขนัธ์ ๕ ไม่ยดึมัน่ถือ
มัน่ในขนัธ์ ๕ ท่ีมีอยู ่รู้แค่น้ีกต็รัสรู้ได ้
 สะสมมาเตม็ท่ีท่ีสุดแลว้กม็ารู้แค่ตรงน้ี สร้างมาทุกอยา่งเพื่อมาละ พระพุทธเจา้กเ็ช่นกนัท่ี
พระองคส์ั่งสมบารมีมาทุกอยา่งกเ็พื่อมารู้แค่อริยสัจ ๔ แต่ท่ีพระองคต์อ้งสั่งสมบารมีมากมาย เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเผยแผข่องท่าน บารมี ๑๐ ทศัท่ีพระพุทธเจา้ไดบ้ าเพญ็ท าใหพ้ระองคเ์ป็นผูเ้ลิศของโลก 
ทุกอยา่งท่านมีครบบริบูรณ์ จึงเป็นผูเ้ลิศท่ีจะมาปกครองโลก มาสั่งสอนโลก พระพุทธเจา้ทุกพระองค์
ตอ้งสร้างบารมีมาจนเตม็ พระสาวกไม่จ าเป็นตอ้งสร้างมากมาย แต่พระสาวกจ านวนไม่นอ้ยท่านก็
สร้างมาเยอะ ในคร้ังพุทธกาลจึงมีพระสาวกท่ีมีความเป็นเอกแต่ละดา้นไม่เหมือนกนั พระโมคคลัลา



นะกเ็อกไปอยา่ง พระสารีบุตรกเ็อกไปอยา่ง พระมหากสัสปะกเ็อกไปอยา่ง ทุกองคเ์ป็นเอกหมดเลย 
เพราะพระสาวกสร้างสมบารมีมาไม่เหมือนกนั ในขณะท่ีพระพุทธเจา้ท่านมีครบหมดเลย 
 เราบ าเพญ็เพียรสร้างสมทุกส่ิงทุกอยา่งมากเ็พื่อมาละตณัหาสมุทยัความยดึมัน่ถือมัน่ จะคนจน
หรือคนรวยกพ็น้ทุกขไ์ด ้คนท่ีสร้างบารมีมาเยอะๆ กคื็อคนรวย คนท่ีสร้างบารมีมานอ้ยกคื็อคนจน แต่
คนจนหรือคนรวยกล็ว้นตายได ้จะคนจนหรือคนรวยกต็รัสรู้ได ้เพราะเอาใจไปตรัสรู้ คนจน คนรวย 
คนมีบารมีเยอะ คนมีบารมีนอ้ย ท่ีสุดกต็ายเหมือนกนั และกิเลสกด็บัเหมือนกนั เพราะวา่รวยแค่ไหนก็
ตาย จนแค่ไหนกต็าย ฉะนั้นบารมีมากนอ้ยแค่ไหน บริวารมากนอ้ยแค่ไหน ท่ีสุดกแ็ค่พน้ทุกข ์ดบัทุกข ์
ดบักิเลสจากจิตเจา้ของ ดบัความยดึมัน่ถือมัน่ในอุปาทานขนัธ์ ๕ ของเจา้ของ รวยกมี็แค่ขนัธ์ ๕ จนกมี็
แค่ขนัธ์ ๕ บารมีมากกมี็แค่ขนัธ์ ๕ บารมีนอ้ยกมี็แค่ขนัธ์ ๕ แลว้เวลาดบักด็บัตวัเดียวกนั จุดเดียวกนั 
คือดบัความยดึมัน่ในอุปาทานขนัธ์ ๕ ซ่ึงมนัเป็นสมมุติของโลก ถา้ละตวัน้ีไดม้นักส็บาย เราวางสุข วาง
ทุกขไ์ดก้เ็หลือแต่ตวัสบาย เม่ือมนัสบาย มนักเ็ลิกวุ่น พอเลิกวุน่มนักเ็ลยสงบอยูภ่ายในลึกๆ  

เม่ือมนัปล่อยวางไดม้นักส็งบ แต่ความสงบของสมาธิกบัความสงบลึกๆ ของการปล่อยวางน้ีคน
ละตวักนั เม่ือมนัปล่อยวางไดม้นัจะสงบและเยน็อยูลึ่กๆ เพราะมนัวางไดท้ั้งหมดมนักเ็ลยเยน็สบาย ไม่
ตอ้งวิง่ตาม ไม่ตอ้งวิง่หา แต่การท่ีเราเขา้ฌาน เขา้สมาธิใหม้นัสงบนั้นเป็นเร่ืองหน่ึง เป็นเร่ืองของสมมุติ
ท่ีอาศยัเขา้ไปเสวย อยากไดส้งบ เรากเ็ขา้สมาธิลึกๆ นัน่เป็นของสมมุติ เป็นของอาศยั เหมือนเวลาตาก
แดด เรากเ็ขา้หอ้งเปิดแอร์นอนสบาย การเขา้สมาธิลึกๆ เราจะรู้สึกสบาย เป็นการพกัจิตท่ีดีมาก สบาย
เพราะมีสมาธิเป็นเคร่ืองอยู ่และยงัท าใหก้ารพิจารณาธรรม พิจารณาธาตุขนัธก์จ็ะละเอียดและแจง้มาก
ข้ึน ท าใหข้นัธ์สบายข้ึน ฉะนั้นจิตของผูท่ี้ปล่อยวางลึกๆ แลว้มนัสบายท่ีสุด จะเรียกวา่เป็นสุขกไ็ม่ได ้
จะวา่เป็นทุกขก์ไ็ม่ได ้แต่มนัเป็นความสบายท่ีจิตเป็นอิสระจากขนัธ์ ๕ เหมือนน ้ามนักบัน ้าไม่ปนกนั 
เหมือนน ้าบนใบบอนท่ีไม่ปน ไม่ซึมเขา้หากนั กิเลสกบัธรรมกเ็ช่นกนั มนัเหมือนน ้ามนักบัน ้า มนัอยู่
ดว้ยกนัไม่ได ้มนัไม่ซึมเขา้หากนั 
 ปฏิบติัแลว้แยกใหม้นัเห็นวา่อนัไหนคือกิเลส อนัไหนคือธรรม จึงไม่ยดึทั้งธรรมและไม่ยดึ
กิเลส ธรรมกไ็ม่ใหย้ดึ กิเลสกไ็ม่ใหเ้อา กิเลสกส็มมุติ ธรรมกส็มมุติ ถา้ยงัคิดจะเอาโน่นเอาน่ีอยูก่ไ็ม่พน้ 
มนัตอ้งไม่เอาเลย และตวัไม่เอาจะไม่เอาเลยกไ็ม่ได ้มนัเป็นการตั้งใจ มนัตอ้งไปเห็นโทษแลว้มนัจะไม่
เอาของมนัเอง หากเราตั้งใจท่ีไม่เอาน่ียงัถือวา่เป็นการกระท าอยู ่มนัยงัไม่ปล่อยวางการไม่เอา ท่ีบอกวา่
จะวางนั้น ท าเท่าไรกไ็ม่วาง ตอ้งมาดูตวัท่ีก าลงัวาง วา่ตวัจะวางมนัเป็นใคร ใหไ้ปเห็นวา่มนัไม่มีใคร 
เห็นวา่ตวัสั่งน่ีกไ็ม่ใช่เรา แลว้จะไปเช่ือมนัท าไม มนักว็างหมด เพราะมนักเ็ป็นอาการหน่ึง เป็นอารมณ์
อนัหน่ึงท่ีเราไปเสวยมนัอยู ่ไปเช่ือมนักเ็ลยไปเสวยมนั ถา้เลิกเช่ือ มนักจ็บแลว้ แมจ้ะมีอยูห่มดแต่เราไม่
เช่ือมนั ท่ีผา่นมามนัลากเราถูลู่ถูกงัเจบ็มาขนาดไหน กเ็พราะเราวิง่หามนั พอเช่ือกว็ิง่ตามมนัไป การอยู่



เฉยๆ นั้นสบายท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีถูกรู้กคื็อขนัธ์ ๕ กเ็ช่ือไม่ไดเ้ช่นกนั รู้ไดแ้ต่ไม่ยดึ การยดึคือการท่ีเราไปเสวยมนั หากรู้แลว้
พอใจจะยดึเอาไวใ้หอ้ยูต่ลอดนั้นคือการเสวย ส่ิงท่ีถูกรู้จึงยดึไม่ไดเ้ลย มนัเป็นสมมุติเสวยไม่ได ้เช่ือ
ไม่ได ้ตวัผูไ้ปรู้กเ็ช่ือไม่ได ้แลว้ส่ิงท่ีถูกรู้จะเช่ือไดอ้ยา่งไร เพราะมนัพวกเดียวกนั มนัแยกใหดู้เฉยๆ 
ระหวา่งมึงกบัก ูปฏิบติัไม่ใหมี้ มึงกไ็ม่มี กกูไ็ม่มี จริงๆ มนัพวกเดียวกนั แต่มนัแยกพวกใหดู้เฉยๆ พวก
มึง พวกกกูคื็อพวกหลอกลวง เป็นพวกสมมุติทั้งหมด เพราะสองพวกน้ีมนัเกิดมาพร้อมกนั และมนัก็
ตายไปพร้อมกนั มนัหลอกมาก่ีภพ ก่ีชาติ ตวัรู้กบัส่ิงท่ีถูกรู้ พอตายมนักก็อดคอกนัไปเกิดอีก ตอ้งตดัให้
หมดเลย แมผ้มเส้นเดียวกไ็ปนิพพานไม่ได ้ผูเ้ขา้ใจในธรรมตอ้งลงตรงน้ีทั้งหมด ถา้ไม่ลงตรงน้ีถือวา่ยงั
ไม่แจง้ 
 การฟังนั้นมนัเป็นแค่สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา เป็นแค่สัญญาเฉยๆ มนัยงัไม่เช่ือเพราะ
มนัยงัไม่เห็นโทษ ตอ้งเห็นวา่มนัเกิด มนัดบัอยา่งไรในส่ิงท่ีถูกรู้ และเห็นอาการท่ีเขา้ไปยดึวา่เป็นทุกข ์
มนัตอ้งเห็นตวัน้ีแลว้มนัจะวางเอง เห็นโทษของการเขา้ไปยดึ แลว้ยอ้นเขา้ไปดูตวัผูท่ี้เขา้ไปรู้ ไปละ ให้
เห็นวา่ทุกตวัมนัเป็นของไม่เท่ียง บางคร้ังกรู้็วา่ยดึ บางคร้ังกรู้็วา่ไม่ยดึ บางคร้ังกไ็ม่รู้วา่ยดึ บางคร้ังกไ็ม่
รู้วา่ไม่ยดึ พวกยดึ พวกรู้ พวกละ มนัพวกเดียวกนัทั้งหมด ตอ้งฆ่าใหห้มดแลว้กม็าฆ่าตวัตาย โลกน้ีกไ็ม่
มีใครรบกนัแลว้ ศตัรูมนัไม่หมดถา้ยงัมีตวัเราคอยรบศตัรู พอรุ่นน้ีตายไปรุ่นลูกรุ่นหลานมนัมาอีกแลว้ 
ยกพวกแลว้กร็บกนัอยูต่ลอด รุ่นหลานตายไป รุ่นเหลนมนัมาอีก มนัมาเป็นรุ่นๆ เพราะโลกน้ีไม่มีการ
สูญมนุษย ์เด๋ียวมนัเกิดมาใหเ้รารบอยูเ่ร่ือย ถา้เราฆ่าตวัตายกไ็ม่ตอ้งไปรบกบัใครแลว้ มนัมากเ็ห็นวา่ 
ศตัรูกไูปไหน ศตัรูกไูม่มี มนักเ็ลิกรบกนัเอง ในเม่ือเราไม่มีแลว้ มนักไ็ม่มีเหมือนกนั 
 ถา้เรายติุ เรายอมแพเ้ม่ือไหร่ มนักแ็พเ้ราเม่ือนั้น เพราะท่ีเราจะเอาชนะทั้งหมดคือตวัเราเอง จะ
เอาชนะทั้งหมดไดก้ต็อ้งเอาชนะตวัเอง ฉะนั้นเรากต็อ้งแพต้วัเองดว้ย จึงวา่ไม่มีใครแพ ้ไม่มีใครชนะ 
มนัเสมอกนั เหมือนฟุตบอลสองทีมมนัเล่นกนั เตะกนั อีกฝ่ายกเ็ชียร์อีกฝ่ายหน่ึง พอเตะจริงๆ แลว้ไม่มี
ใครแพ ้ไม่มีใครชนะ เสมอกนั กรรมการตดัสินท่ีใหค้วามเสมอกไ็ม่มี ฝ่ายแพก้ส็มมุติข้ึนมา ฝ่ายชนะก็
สมมุติข้ึนมา คนดูกส็มมุติข้ึนมา กรรมการผูต้ดัสินกส็มมุติข้ึนมา โกลทั้งสองฝ่ายกส็มมุติข้ึนมา สนาม
ฟุตบอลกส็มมุติข้ึนมา โลกทั้งโลกในวงการฟุตบอลกส็มมุติมาหมดเลย สนามฟุตบอลเม่ือก่อนยงัไม่มี 
เพิ่งมาท าทีหลงัใช่ไหม มาท าเป็นสนามข้ึนมา ตั้งเป็นโกลข้ึน เม่ือก่อนกไ็ม่มีสนาม ไม่มีโกล เม่ือก่อนก็
ไม่มีนกัฟุตบอลทั้งสองฝ่าย คนดูทั้งสองฝ่ายกไ็ม่มี กรรมการผูต้ดัสินกไ็ม่มี น่ีคือสมมุติทั้งหมดท่ีมนั
เกิดข้ึนมาของโลก 
 การปฏิบติัธรรมทั้งหลายใหเ้ราไปละทั้งตวัผูไ้ปละ ส่ิงท่ีถูกละ และตวัดู เหลือไวแ้ต่ความเป็น
กลางๆ กคื็อวางสุข วางทุกข ์และวางส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้ ตวักลางๆ ระหวา่งสุข ระหวา่งทุกข ์ระหวา่ง



ส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้ตวัน้ีกคื็อตวักรรมการนัน่เอง จะยดึกรรมการไวก้ไ็ม่ได ้เป็นสมมุติเหมือนกนั จึงวา่
สุขกไ็ม่เอา ทุกขก์ไ็ม่เอา อยูต่รงกลางแลว้ไม่เสวยสุข ไม่เสวยทุกขแ์ลว้สบายดี แต่พอมาดูตรงกลางก็
สมมุติเหมือนกนั เสวยไม่ไดอี้ก ทุกอารมณ์นั้นเราเสวยไม่ไดเ้ลย ท่ีมีอยูเ่สวยไม่ไดทุ้กอารมณ์ มีทุก
อยา่งแต่ยดึไม่ไดเ้ลย แต่มีอยู ่ไม่ใช่วา่ดบัในส่ิงท่ีมี มนัมีอยูแ่ต่ไม่ยดึ แต่ตอนไม่ยดึมนักย็งัมีอยู ่ไม่ไดด้บั 
แต่ไม่ยดึ มนัละเอียดตรงน้ี ขนัธ์ ๕ นั้นเราไม่ไดไ้ปดบัขนัธ์ ขนัธ์มีอยูแ่ต่ไม่ยดึเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพราะเราไม่ยึดทัง้สขุและทุกข ์  
มนัจึงไม่มีสขุ ไม่มีทุกขอ์ยู่ท่ีจิตเลย   

กลางวนัไม่มีความหมาย กลางคืนไม่มีความหมาย   
สขุกไ็ม่มีความหมาย ทุกขก์ไ็ม่มีความหมาย   

เพราะไม่รู้จะหมายไปท าไม จะไปยึดอนัใดกไ็ม่ได้   
กลางวนักยึ็ดไม่ได้ กลางคืนกยึ็ดไม่ได้ สขุกบัทุกขก์ยึ็ดไม่ได้เช่นกนั 

มนัจึงไม่มีสขุอยู่ท่ีจิต ไม่มีทุกขอ์ยู่ท่ีจิต   
ไม่มีกลางวนัและกลางคืนอยู่ท่ีจิต จึงเรียกว่าไม่มีราตรีกาล  

จึงว่าเป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานอยู่ตลอดเวลา  
เพราะจิตอยู่เหนือธรรมชาติทัง้ปวง 



กณัฑ์ที ่๖ 
การละรูปนาม 

 
 การพิจารณาการภาวนานั้น ความจริงแลว้ส่ิงท่ีเราเขา้ไปรู้ไปเห็นทั้งหมด ลว้นเป็นสมมุติ เป็น
ของชัว่คราว ของชัว่คราวกคื็อมนัตั้งอยูช่ัว่ขณะหน่ึง เพราะก่อนท่ีจะเกิดส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมา มนักไ็ม่มี
ส่ิงน้ีมาก่อน มนัดบัของมนัอยูก่คื็อไม่มีนัน่เอง อยูใ่นสภาวะท่ีไม่มี สภาวะต่างๆ เม่ือเกิดข้ึน กต็ั้งอยูช่ัว่
ขณะหน่ึงแลว้กลบัไปสู่ความดบั ความไม่มีเหมือนเดิม กคื็อเดิมมนัไม่มีมา มนัดบัของมนัอยู ่อยูใ่น
สภาวะท่ีไม่มีอะไร แต่คนเรากไ็ปหลงกนั หลงสภาวะท่ีเกิดมาชัว่ขณะหน่ึง พอมนัจะตอ้งดบัไปเรา
กลบัไปยดึมนัไว ้อยา่งเช่นไปยดึความน่าพอใจ ไปหมายไว ้อยากไดม้นัไว ้น่ีคือตวัตณัหา ทุกขเ์พราะ
ตวัน้ี แต่สุดทา้ยมนัมีความเป็นอนิจจงัในสภาวะของเขาทั้งปวง อยา่งไรกต็อ้งดบั แต่เรากไ็ปพยายามฝืน
ธรรมชาติวา่มนัจะตอ้งอยูก่บัเรา เรียกวา่เราหลง มีอวชิชาไปปิดบงั อยากใหส่ิ้งท่ีน่าพอใจมนัตั้งอยู ่เม่ือ
มนัตั้งอยูไ่ม่ได ้พอดบัไปกเ็ป็นทุกข ์ทุกขเ์พราะตรงน้ีกนั ทั้งท่ีอยา่งไรมนัตอ้งดบัแน่นอน มนัเป็น
ธรรมชาติ 
 ส่ิงท่ีน่าพอใจเรียกวา่กศุลและส่ิงท่ีไม่น่าพอใจกคื็ออกศุล ส่ิงท่ีมากระทบไม่ว่าจะเป็นความทุกข์
หรือสุข สภาวะต่างๆ เหล่าน้ีกต็ั้งอยูช่ัว่คราว เดิมกไ็ม่มีทุกขห์รือสุข มนัอยูใ่นสภาวะท่ีไม่มีอะไร แต่
ตั้งอยูช่ัว่ขณะหน่ึง สุดทา้ยกด็บัไปไม่มีอะไรเหมือนเดิม ตรงน้ีเองท่ีเราไปยดึเพราะอยากจะยดึสุขและ
อยากจะผลกัทุกข ์ซ่ึงเป็นภวตณัหาและวภิวตณัหาคืออยากไดแ้ละไม่อยากได ้มนักเ็ลยทุกขเ์พราะตวัน้ี 
มนัเป็นปรากฏการณ์อนัหน่ึงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิดมาแลว้ในโลกน้ีซ่ึงเรียกวา่โลกธรรม โลกธรรมกคื็อตอ้ง
มีสองส่ิงคู่กนั สุขกบัทุกขต์อ้งมีคู่กบัสัตวแ์ละมนุษยท์ั้งหลาย เกิดมาแลว้อยูใ่นโลกน้ีตอ้งเสวย ตอ้ง
สัมผสัตรงน้ี แต่พระอริยเจา้กคื็อผูไ้ปรู้แลว้วา่ สภาวะน้ีเป็นแค่ส่ิงสมมุติ ทั้งสุขทั้งทุกขเ์กิดข้ึนอยูช่ัว่
ขณะหน่ึง สุดทา้ยอยา่งไรกต็อ้งดบั การเขา้ไปเห็นความจริงคือการเห็นอริยสัจ เห็นความเป็นจริงของ
ไตรลกัษณ์ ความเป็นจริงวา่ตอ้งเกิดดบัคืออนิจจงั และความเป็นอนิจจงัของเขา ถา้เราไปยดึกทุ็กข ์
เพราะเราไปยดึในส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัตน ไปยดึตรงน้ีมนักเ็ลยทุกขเ์พราะตรงน้ีกนั 
 ส่ิงท่ีเรารู้ เราเห็นทั้งหมดในโลกน้ี ท่ีเราเกิดมาสัมผสัทั้งหมดในโลกน้ี มนัไม่ใช่ของเราเลย ตวั
เรากไ็ม่ใช่เรา ส่ิงท่ีเราสัมผสัไดก้ไ็ม่ใช่เรา เรียกวา่รวมทั้งโลก สัตวท์ั้งหลายในโลกน้ีเกิดมาสมมุติ
ทั้งหมดเลย ก่อนเกิดเรากไ็ม่มีมา อาการต่างๆ ทั้งสุขทั้งทุกข ์ทั้งความเขา้ใจและไม่เขา้ใจ รับรู้รับทราบ
กไ็ม่มีมา สุดทา้ยเม่ือดบัไปกไ็ม่มีเหมือนเดิม เราตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้วา่เดิมแลว้จิตดวงน้ีท่ีเวยีนวา่ย
ตายเกิดนั้นไม่เคยตาย ค  าว่าจิตนั้นไม่ใช่รูป ไม่ใช่นาม แต่ส่ิงท่ีเราใชอ้ยูท่ ั้งหมดนั้นคือรูปกบันาม กาย
คือรูปท่ีเราอาศยัอยูน้ี่กอ็าศยัธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุไฟ ธาตุลม เราอาศยัพากิน พานอน พาถ่าย พาท า



กิจวตัรประจ าวนั พาท างาน ร่างกายขยบัเคล่ือนไหวไปเรียกวา่รูปท างาน รูปน้ีกไ็ม่มีมาแต่เดิม อาศยั
บิดามารดาปฏิสนธิในครรภเ์ท่านั้น แลว้กเ็กิดมาเป็นเราโดยสมมุติอยูช่ัว่คราว และกมี็เวทนา เวทนาน้ี
เกิดข้ึนไดก้เ็พราะมีรูป เม่ือมีรูปตั้งข้ึนมาคือกายน้ีจึงมีเวทนาเกิดข้ึนมาตาม เวทนาเป็นสุข เป็นทุกข ์ท่ี
กาย ท่ีใจ ท่ีสภาวะของอารมณ์ต่างๆ มนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบักาย ส่วนตวัสัญญาความจ าไดห้มายรู้ จ  า
อะไรต่างๆ จ าเร่ืองราว จ ารูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั อาศยัไปจ าทั้งหมดมาไดเ้พราะมีกาย ความคิดปรุง
แต่งเรียกวา่สังขารทั้งปวง ความคิดกมี็สืบเน่ืองมาไดเ้พราะอาศยักาย เกิดมาจึงมีความคิดอยูท่ี่กาย 
เพราะมีสมอง สมองกคื็อกายนัน่เอง วญิญาณคือธาตุรู้ เกิดข้ึนไดเ้พราะกายเช่นกนั วญิญาณมาจากตา 
จากหู จากจมูก จากล้ิน จากกาย และจากมโนวญิญาณคือใจ เหตุนั้นมนัจึงสืบเน่ืองมาจากกายทั้งหมด
เลย ถา้ไม่มีกาย วญิญาณกไ็ม่มี 
 สภาวะทั้งหลายท่ีปรากฏข้ึนเรียกวา่สภาวธรรม ทั้งกศุลและอกุศลท่ีเกิดข้ึนกบัเรา ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีจะเกิดดบั กุศลกเ็กิดดบั อกศุลกเ็กิดดบั แมแ้ต่ตวัท่ีเขา้ไปรู้ ตวัท่ีเขา้ใจนั้น มนักเ็ป็นสมมุติ กุศลก็
เป็นสมมุติ อกุศลกเ็ป็นสมมุติ เรียกวา่กสุลาธมัมาคือธรรมท่ีเป็นกุศล อกสุลาธมัมากคื็อธรรมท่ีเป็น
อกศุล กสุลาธมัมากดี็ อกุสลาธมัมากดี็ ลว้นเป็นสมมุติทั้งหมด ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นไม่มีมาแต่เดิม ท่ีรู้
ทั้งหมดกเ็ป็นสมมุติ ท่ีไม่รู้กเ็ป็นสมมุติ ถา้หากเรายงัยดึรู้ไวเ้รากจ็ะทุกขเ์พราะความรู้ เรามกัจะประคอง
ในความรู้ เหมือนกบัสติท่ีเราจะตอ้งคอยรู้มนัอยูต่ลอดนั้นกเ็ป็นไปไม่ได ้เพราะสติน้ีกเ็ป็นอนิจจงั
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ความจริงนั้นเพียงเราเขา้ใจโดยสภาพของมนัทั้งหมดว่าทุกอยา่งเป็นสมมุติ 
แมแ้ต่ตวัเราเองกเ็ป็นสมมุติ ผูรู้้ ผูเ้ขา้ใจกเ็ช่นกนั ตวัผูรู้้นั้นเป็นใครรู้ กไ็ม่มีใครรู้ เราแค่อาศยัไปรู้ธรรม
ทั้งหมด อาศยัไปเขา้ใจในธรรมทั้งหมด อาศยัไปตรัสรู้ธรรมทั้งหมด ใครเป็นผูต้รัสรู้ ใครเป็นผูเ้ขา้ใจ
ในธรรม ใครเป็นผูแ้จง้ในธรรม ใครเป็นผูรู้้อวชิชา ใครไปเขา้ใจในอริยสัจ ๔ ใครเป็นผูแ้จง้ในธรรมท่ี
พระองคต์รัสไว ้ใครเป็นผูแ้จง้ในส่ิงท่ีเกิดดบั ใครเป็นผูแ้จง้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป ใครเป็นผูแ้จง้
ในสมมุติทั้งปวง...ไม่มีเลย 
 ส่ิงท่ีเขา้ไปรู้และตวัผูรู้้นั้นกไ็ม่มีอะไรเลย มนัจึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไปรู้ธรรมชาติ คือ
สมมุติไปรู้สมมุติ วญิญาณไปรู้วญิญาณ จึงเรียกวา่อาศยัรูปนามไปรู้รูปนาม อาศยัขนัธ์ ๕ ไปรู้ขนัธ์ ๕ 
อาศยัธรรมไปรู้ธรรม จริงๆ แลว้ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเรารู้ทั้งหมด กุศลและอกุศลทั้งปวงมนัจึงเป็นสองส่ิง 
สองส่ิงน้ีเป็นสมมุติหมด ทั้งกุศลและอกศุล ทั้งบาปและบุญ ทั้งสุขทั้งทุกข ์การปฏิบติัเราตอ้งเขา้ใจวา่ 
สุขกดี็ ทุกขก์ดี็ ลว้นเป็นสมมุติทั้งส้ิน ตวัท่ีปล่อยวางโดยเจตนา ท่ีเราตั้งใจปล่อยวางนั้นคือตวัหน่ึง แต่
อีกตวัหน่ึงท่ีมนัวางโดยอตัโนมติักคื็ออีกตวัหน่ึง ตวัท่ีเราเขา้ไปปล่อยวางดว้ยอาศยัสติเขา้ไปก าหนด 
อนัน้ีคือเราสร้างเหตุใหม้นัวาง ส่วนอีกตวัหน่ึงเรากส็ร้างเหตุเหมือนกนั สร้างเหตุดว้ยการเขา้ไปรู้ความ
เป็นจริงในอริยสัจของเขา แลว้จึงปล่อยวาง น้ีคือตวัวางท่ีบริสุทธ์ิ วางแลว้วางเลยไม่ตอ้งวางอีก เหมือน



เรารู้วา่ไฟร้อน จบัไฟแลว้มนัร้อน เราวางไฟ ถา้ใหจ้บัอีกมนัไม่จบัแลว้ รู้แลว้ว่าร้อน คร้ังแรกมนัไหม้
มือแลว้ เราจะจบัอีกหรือ เรารู้แลว้วา่น่ีคือไฟ 
 สมมุติทั้งหลายเป็นไฟ สมมุติของโลกทั้งหมดเรียกวา่ขนัธ์ ๕ และขนัธ์ ๕ นั้นเป็นกอ้นกองไฟ 
ถา้เราวางขนัธ์ ๕ แลว้ อยา่งไรกไ็ม่กลา้แตะแลว้ เพราะรู้วา่ขนัธ์ ๕ เป็นไฟ ความจริงขนัธ์ ๕ กคื็อกิเลส
นัน่เอง การปล่อยวางกิเลสกคื็อการปล่อยวางขนัธ์ ๕ ถา้ยงัไม่ปล่อยวางขนัธ์ ๕ เรากย็งัไม่ปล่อยวาง
กิเลส การเขา้ไปยดึขนัธ์ ๕ คือการเขา้ไปยดึกิเลส อาการของขนัธ์ ๕ ทั้งปวงจึงเป็นกิเลสทั้งส้ิน ตอ้ง
เห็นวา่ขนัธ์ ๕ นั้นเป็นไฟ กิเลสนั้นเป็นไฟ เพราะกิเลสและขนัธ์ ๕ กเ็ป็นตวัเดียวกนั การเขา้ไปยดึจึง
เป็นอุปาทาน เขา้ไปยดึกิเลสและยดึขนัธ์ ๕ ในตวัเดียวกนั เหตุนั้นรูปนามจึงเป็นกิเลส ดว้ยรูปนามคือ
ขนัธ์ ๕ และรูปนามกแ็บ่งเป็นสอง คือเป็นกศุลและอกศุล เม่ือเราเขา้ใจในความจริงโดยสมมุติแลว้ เรา
กต็อ้งใชส้มมุติท่ีเป็นกุศลเรียกวา่มีมรรคเป็นเคร่ืองอยู ่สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือสัมมาทิฏฐิตอ้งรู้
อริยสัจ ๔ เป็นเบ้ืองตน้ คือเห็นถูกตามท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงสั่งสอนวา่ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมนัเป็นทุกข ์
ตน้เหตุแห่งทุกขคื์อตวัสมุทยั ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา ท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์เม่ือเขา้ไป
ดบัตวัสมุทยัไดเ้สียแลว้ ความดบัสมุทยัคือตวันิโรธกเ็กิดข้ึน นิโรธนั้นไม่ใช่ความสุขอะไรนะ นิโรธคือ
ตณัหาดบั เม่ือตณัหาดบักเ็ขา้นิโรธ นิโรธคือความดบัของตณัหา กอ็ยูแ่บบสบายๆ โดยไม่เก่ียวขอ้งกบั
ตณัหา แต่ตณัหาไม่ไดด้บั แต่เราดบัตณัหา ตวัตณัหายงัมีอาการของเขาอยู ่ความพอใจ ไม่พอใจยงัมี
อาการของเขาอยูโ่ดยสภาวะ มีอยูโ่ดยสมมุติของตวัตณัหา แต่เราไปดบัความยดึมัน่ถือมัน่ในตณัหา
เท่านั้น เพราะตณัหาน่ีเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์เหมือนเราไปเช่ืออะไรสักอยา่ง เช่ือคนท่ีมาหลอกเราอยูเ่ป็น
ประจ า หลอกใหท้ าในส่ิงท่ีไร้เหตุผล ท าในส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้อยา่งเช่นไปบงัคบัไม่ใหมี้กลางคืน
ทั้งๆ ท่ีกลางคืนตอ้งมีอยู ่นัน่คือความไม่รู้จริง ตณัหาของสัตวแ์ละมนุษยท์ั้งหลายกคื็อไปฝืนธรรมชาติ 
ไปฝืนไม่ใหมี้กลางวนั ไม่ใหมี้กลางคืน 
 เม่ือเขา้ใจในความจริง เขา้ใจในอริยสัจวา่ โลกน้ีมนัมีสองส่ิงคู่กนั เม่ือมีกลางวนั อยา่งไรกต็อ้งมี
กลางคืน กลางวนัมี ๑๒ ชัว่โมง กลางคืนมี ๑๒ ชัว่โมง ทุกขก์บัสุขท่ีเกิดข้ึนโดยสภาวะของรูปนามและ
ขนัธ์ ๕ กเ็ช่นกนั มนัเป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูข่องเขา มีอยูอ่ยา่งละคร่ึง และอาการท่ีเป็นสุข เป็นทุกข์
น้ีกจ็รไปจรมาอยูต่ลอดเวลา สุขจรไป สุขจรมาเป็นอยา่งน้ี ตราบใดท่ียงัมีลมหายใจอยูเ่ราจะตอ้งเจอ
สภาพอยา่งน้ีตลอด ทั้งสุข ทั้งทุกข ์ทั้งพอใจและไม่พอใจ มีตลอดเวลา น้ีเป็นอาการของขนัธ์ ไม่ใช่พระ
อรหนัตป์ฏิบติัแลว้จะไม่มีส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี นัน่คือส าคญัผดิทั้งหมด ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ียงัมีอยูโ่ดยอาการ
ของกิเลสคือขนัธ์นัน่เอง ท่ีอาตมาบอกเบ้ืองตน้วา่การปล่อยวางขนัธ์ ๕ กคื็อการปล่อยวางกิเลส การยดึ
ขนัธ์ ๕ กคื็อการยดึกิเลส ฉะนั้นโดยอาการกิริยาของขนัธ์มนัจะตอ้งมีอยู ่กิริยาท่ีพอใจ ไม่พอใจ พระ
อรหนัตบ์างองค ์ครูบาอาจารยท์างภาคอีสานบางท่าน เวลาท่านดุลูกศิษย ์ท่านกเ็ปร้ียงปร้างโผงผาง นั้น



เป็นอาการของโทสะ แต่โทสะโดยจริงๆ แลว้มนัมีโดยกิริยาของขนัธ์ ถามวา่มนัเป็นกิเลสหรือเปล่า จะ
วา่กิเลสกใ็ช่ แต่มนัเป็นกิเลสแค่ขนัธ์ ไม่ใช่กิเลสท่ีจิต 
 จริงๆ แลว้การดบักิเลสไม่ใช่การดบักิเลสท่ีขนัธ์ แต่ดบักิเลสท่ีจิต คือการไม่ยดึมัน่ถือมัน่ใน
อุปาทานเท่านั้น จิตจึงจะเป็นอิสระจากขนัธ์ และขนัธ์กใ็ชอ้ยา่งอิสระ แต่วา่เราจะใชข้นัธ์อยา่งไรให้
ถูกตอ้งในโลกสมมุติน้ี ใหเ้ป็นไปตามอริยประเพณีท่ีเขาใชก้นัอยู ่กคื็อตอ้งมีมรรคเป็นเคร่ืองอยู ่มีมรรค
เป็นเคร่ืองปกติของกายใจ ไม่มีอะไรท่ีนอกเหนือจากมรรคเลย ถา้ผดิจากมรรคแลว้ผดิทาง การปฏิบติั
ทั้งหมดน่ีเราไม่ไดล้ะอะไรเลย เพียงแต่ไปรู้ความจริงและอยูก่บัความจริงโดยท่ีไม่หลงความจริง และ
ไม่ฝืนความจริง รู้ในธรรมชาติ ไม่หลงในธรรมชาติ และปล่อยวางธรรมชาติใหเ้ป็นธรรมชาติทั้งหมด 
เพราะเรากเ็ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ขนัธ์ ๕ กเ็ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ตวัผูรู้้กเ็ป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ ส่ิงท่ีถูกรู้กเ็ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
 หากถามวา่นิพพานมีไหม นิพพานกไ็ม่มี พระพุทธเจา้กไ็ม่มี พระอรหนัตก์ไ็ม่มี จริงๆ แลว้ไม่มี
อะไรเลยในสภาวะต่างๆ นั้น แต่ท่ีวา่มีพระพุทธเจา้นั้นกคื็อมีโดยสมมุติ สมมุติคร้ังหน่ึงในอดีตเคยมี
พระพุทธเจา้ และท่านกด็บัขนัธ์เขา้นิพพานไปแลว้ พระองคจึ์งไม่มีอยู ่พระองคจึ์งเป็นแค่สมมุติ แมท่ี้
กล่าวถึงอยูทุ่กวนัๆ ท่ีวา่ พุทธงั สรณงั คจัฉามิ จึงเป็นการกล่าวขานนามของพระองคเ์ฉยๆ ท่ีคร้ังหน่ึง
ในอดีตท่านเคยสมมุติเกิดมาในโลกมนุษยน้ี์ชัว่คราว แลว้ท่านกด็บัไป พระพุทธเจา้จึงไม่มี จึงเป็น
สมมุติเช่นกนั คร้ังหน่ึงท่ีเคยมีพระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นพระอรหนัตน์ั้นกเ็ป็นสมมุติอยู่
ชัว่คราว สุดทา้ยกด็บัไป เราเองกเ็ช่นกนั เกิดมาอยูช่ัว่ขณะหน่ึง สุดทา้ยอนาคตขา้งหนา้เราในขณะน้ีก็
ไม่มีเหมือนเดิม บางคนอาจจะกล่าวถึงบา้ง บางคนกไ็ม่กล่าวถึงดว้ยซ ้ าไป ถา้เราเขา้ใจแจ่มแจง้ตรงน้ี 
มนัไม่มีอะไรใหย้ดึ ไม่มีอะไรใหห้ลง มนักส็บาย แต่ความสบายน้ีกย็งัเป็นสมมุติท่ีเราอาศยัใชเ้ฉยๆ เรา
จะยดึสบายอยา่งน้ีไวต้ลอดกไ็ม่ได ้เพราะความสบายน้ีเป็นอาการของนาม อาการของรูป ตรงน้ีแหละท่ี
เราอาศยัมนัอยู ่หากเราแจง้ในธรรม เรากต็อ้งแจง้ทุกกระบวนการท่ีเขา้มาและท่ีมีอยู ่
 พอมนัแจง้แทงตลอดแลว้ ยอ้นไปขา้งหลงักไ็ม่มีเรา มองไปอนาคตกไ็ม่มีเรา ปัจจุบนักห็าเราไม่
เจอ ทั้งส่ิงท่ีถูกรู้และตวัผูรู้้ หาเราไม่เจอในกองขนัธ์ ๕ และรูปนามน้ี มองไปทางไหนกมี็แต่ธาตุ มอง
ทางไหนกมี็แต่สมมุติ มองทางไหนกเ็ป็นแต่ของท่ีไม่เท่ียง เกิดดบัๆ หมดเลย หาความเป็นอะไรไม่มี
เลย เพราะทุกอยา่งเป็นสมมุติหมด ในเม่ือเป็นสมมุติ เรายดึไวก้เ็ป็นอุปาทาน เม่ือมีอุปาทานกท็ าใหเ้กิด
ทุกข ์การละตณัหากคื็อการละอุปาทานนัน่เอง ไม่มีตณัหา ตวัอุปาทานกด็บั ในปฏิจจสมุปบาทกเ็ป็น
อยา่งนั้น ดงันั้นปฏิจจสมุปบาทกคื็อวงจรของเขาท่ีเราไม่ไดล้ะอะไรเขาเลย เพียงแต่ไปเขา้ใจวงจรของ
เขาวา่เขาเป็นอยา่งน้ี เพราะมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน ทุกส่ิงทุกอยา่งมนัเป็นวงจรของมนั เป็นวฏัจกัรท่ี
เกิดข้ึน สัตวแ์ละมนุษยท์ั้งหลายกอ็ยูใ่นวฏัจกัรทั้งหมด แต่ท าอยา่งไรเราจะออกจากวฏัจกัรนั้นได ้คือ



ตอ้งชกัตวัใดตวัหน่ึงออก ดบัอวชิชา ทุกอยา่งกด็บัหมด หรือวา่จะดบัรูปนามทุกอยา่งกด็บัหมด ดบัตวั
ใดตวัหน่ึงในปฏิจจสมุปบาท ชกัออกตวัเดียวมนักไ็ม่ไปแลว้ เหมือนโซ่ หากเราเอาออกสักขอ้หน่ึงมนั
กข็าด เหมือนตวัก้ิงกือถูกตดัออกสักปลอ้งมนักไ็ปไม่ได ้รถไฟกเ็หมือนกนั เอาออกสักขบวนหน่ึง
ขบวนหลงักท้ิ็งไปแลว้ ค  าวา่ออกในท่ีน้ีไม่ใช่เอามนัออก แต่คือมนัหายสงสัยในตวัใดตวัหน่ึง แจง้ใน
ตวัใดตวัหน่ึง แจง้ในอวิชชาตวัใดตวัหน่ึง หรือวา่แจง้ในรูปนาม เม่ือละรูปนาม กไ็ม่มีรูปนามมาเกิด 
อายตนะกห็ายหมด ละชาติ ละภพกไ็ม่ไปเกิดอีก กไ็ม่มีอวชิชา ละอุปาทานกไ็ม่มีตณัหา ละตณัหาก็
หมด ละตวัใดตวัหน่ึง คือหายสงสัยในตวัใดตวัหน่ึงในปฏิจจสมุปบาท เหมือนกบัดึงโซ่ขอ้ไหนออกก็
ขาดไดเ้หมือนกนั ทุกอยา่งดบัสูญตรงน้ี 
 ปฏิบติัเราไม่ไดเ้อาอะไร ไม่มีอะไรใหเ้อาเลย ถา้ยงัเอาอยูม่นัไปนิพพานไม่ได ้และขณะมีชีวติ
อยูน้ี่ควรมีเคร่ืองอยู ่เรียกวา่อยูด่ว้ยวหิารธรรม อาศยัมรรคเป็นเคร่ืองอยู ่อาตมาเคยพูดบ่อยๆ วา่ คนท่ีมี
ธรรมแลว้เหมือนคนปลูกบา้นเสร็จ เม่ือปลูกบา้นเสร็จแลว้ เราตอ้งมีบา้นอาศยั เม่ือมีบา้นเรากต็อ้งรักษา
บา้นเรา ตอ้งกวาดบา้น ถูบา้น เพื่อใหบ้า้นนั้นสะอาดอยูต่ลอดเวลา จะนัง่ เดิน ยนื นอนตรงไหนกส็บาย 
ผูท่ี้เขา้ใจในธรรมแลว้กต็อ้งรักษาขนัธ์ เพื่อใหข้นัธ์อยูใ่นสภาวะท่ีน่าอยู ่คือขนัธ์ไม่วุน่วาย เราทานขา้ว 
ทานน ้าเพื่ออะไร กเ็พื่อรักษาร่างกายคือรูปใหเ้ป็นปกติ ไม่ใหมี้ทุกข ์การเจริญธรรม การเขา้สมาธิ การ
ใชส้ติเขา้ไปก าหนดพิจารณาอยูใ่นนามทั้งส่ี เห็นความเกิดดบัของเขาเรียกวา่อาศยัมรรคเป็นเคร่ือง
รักษานาม เพื่อใหน้ามนั้นอยูใ่นธรรมตลอด ไม่วุน่วาย ถา้เราไม่เขา้สมาธิ ธาตุมนักแ็ปรปรวนคิดโน่น
คิดน่ี ถา้ไม่อาศยัปัญญาเขา้ไปพิจารณาในธรรม พิจารณาดูสภาวะ ทุกส่ิงทุกอยา่งมนักเ็กิดข้ึนอีก แต่
แตกต่างกบัการเกิดของผูท่ี้ยงัไม่ละ การเกิดของผูท่ี้ยงัไม่ละ มนัจะเป็นอุปาทานยดึไปหมดเลย แต่ของผู ้
ท่ีรู้แลว้เพียงสักแต่วา่รักษาเฉยๆ เหมือนเราเพียงแต่กวาดบา้น ถูบา้นเท่านั้นเอง เราไม่ตอ้งไปมีภาระท่ี
จะตอ้งขดุหลุมปักเสา แลว้มุงหลงัคา กั้นฝา กั้นหอ้งอะไรแลว้ เพียงแต่กวาดบา้นเฉยๆ มนัสบายกวา่กนั
มาก เพียงแค่รักษาเฉยๆ ไม่เหมือนแรกๆ เราจะตอ้งขดุหลุม ปักตอหมอ้ ท าทุกอยา่งเพื่อจะไดบ้า้นหลงั
น้ีข้ึนมา ตอ้งเพียรอยา่งหนกัเพื่อจะมารู้แค่ตรงน้ี รู้สภาวะของเขาวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทุกขงั 
อนตัตาเท่านั้นเอง 
 ทุกส่ิงทุกอยา่งจึงเป็นสมมุติหมด ใครเป็นผูรู้้ ใครเป็นผูเ้ขา้ใจ ใครเป็นผูว้างธรรม ใครเป็นผู ้
เขา้ใจในธรรม ใครเป็นผูต้รัสรู้ธรรม ตรงน้ีมนัเป็นสมมุติ ความตรัสรู้น้ีกไ็ม่ไดต้รัสรู้อยูต่ลอด บางคร้ัง
มนักห็ลง บางคร้ังกไ็ม่รู้ ดงันั้นตวัรู้จึงไม่ใช่ตวัตน และความเขา้ใจจึงไม่ใช่ตวัตน ธรรมท่ีเป็นกุศลและ
อกศุล บุญและบาปกจึ็งไม่มีอะไรท่ีเป็นตวัเป็นตน เป็นสาระแก่นสารเลย หาเราไม่เจอในโลกน้ี หาเรา
ไม่เจอในขนัธ์ หาเราไม่เจอในรูป หาเราไม่เจอในนาม หาเราไม่เจอในสภาวธรรมโดยสมมุติทั้งปวง 
เม่ือเราเขา้ใจแจ่มแจง้วา่ทุกอยา่งเป็นสมมุติ แลว้วางสมมุติ จิตกจ็ะหลุดพน้คือเขา้สู่วมุิตติ วมุิตติกบั



สมมุติมนัอยูท่ี่เดียวกนั แต่การจะออกจากสมมุติไดก้คื็อตอ้งเห็นทุกอยา่งเป็นสมมุติ แลว้จิตจะหลุดพน้
โดยความเป็นวมุิตติ เม่ือหลุดพน้โดยความเป็นวมุิตติแลว้มนักอิ็สระ จึงวา่ตวัปัญญากบัตวัสัญญามนั
เป็นตวัเดียวกนั ตวัสัญญาท่ีเราจ าไดห้มายรู้ ท่ีเราเรียนรู้อภิธรรมต่างๆ เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาท อนัน้ีมนั
เป็นสัญญาทั้งหมด แต่จะเกิดปัญญาไดม้นัตอ้งเห็นเอง ส่ิงท่ีเราเรียนมาทั้งหมดเป็นสมมุติ ปัญญา
ทั้งหลายกเ็ป็นสมมุติ เม่ือแจง้ในสมมุติแลว้เรากไ็ม่แบกปัญญาไว ้ไม่แบกสัญญาไว ้เราจึงปล่อยวาง
สัญญา ปล่อยวางสมมุติ ปัญญาท่ีแทจ้ริงจึงเกิดข้ึนเพราะเราปล่อยวางในสมมุติ ปฏิบติัไม่มีอะไรมาก รู้
วา่อะไรๆ เป็นสมมุติทั้งหมด ปัญญากย็งัเป็นสมมุติ ธรรมทั้งหลายกเ็ป็นสมมุติ 
 การมัน่หมายวา่ธรรมทั้งหลายเป็นอยา่งนั้นเป็นอยา่งน้ี เป็นแผนท่ี เป็นแบบอยา่ง กเ็ป็นเพียง
แนวทางใหเ้ราไดเ้ขา้ไปรู้เฉยๆ เปรียบเหมือนเป็นบนัไดใหเ้ราข้ึนบา้น สุดทา้ยเราจะมาแบกบนัได ยดึ
บนัไดไวก้ไ็ม่ได ้ตอ้งท้ิงบนัได ต ารากเ็ช่นกนั เราจะแบกต าราไปไม่ได ้เพราะต ารากเ็ป็นแค่ส่ิงท่ีเราไป
เรียนรู้ เป็นสภาวะวดัระดบัเฉยๆ วา่ตรงน้ีเรียกวา่อะไร เหมือนแผนท่ีส าหรับใหเ้ราเดินทางไป
ต่างจงัหวดั บอกทางไปต าบลนั้น หมู่บา้นน้ี ตั้งอยูบ่นกิโลเมตรเท่านั้นเท่าน้ี ถนนสายนั้นสายน้ี ธรรม
ทั้งหลายท่ีเราเรียนรู้มาทั้งหมดจึงเป็นเหมือนแผนท่ี เม่ือเราถึงจุดหมายปลายทางแลว้ เรากต็อ้งวางแผน
ท่ี อยา่ยดึแผนท่ีไวเ้ป็นต ารา จริงๆ แลว้จะเรียนเอาตรงตามแผนท่ีเลยกไ็ม่ได ้บางทีระหวา่งซอยท่ีเรา
เดินทางไปมนัอาจจะเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวาในความเป็นจริงของเขากไ็ด ้แต่คนบอกแผนท่ีบางทีกบ็อก
เพียงทางตรง ในธรรมท่ีเราเขา้ไปรู้เหมือนกนั บางทีมนัไม่ตรงตามท่ีเรารู้ ไม่ตรงตามท่ีเรียนมา บางที
ส่ิงท่ีเรารู้เห็นจริงๆ ไม่มีในต ารากมี็ ท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ ธรรมทั้งหลายท่ีพระองคแ์สดงนั้น
เปรียบเสมือนใบไมอ้ยูใ่นก ามือ แต่ท่ีพระองคย์งัไม่ไดแ้สดงเปรียบเสมือนใบไมอ้ยูใ่นป่า บางช่วงเรา
อาจจะไปรู้ใบไมใ้นป่ากไ็ด ้จึงไม่ตรงกบัท่ีพระพุทธเจา้แสดงไวเ้ช่นใบไมใ้นก ามือ ในต าราจึงไม่มี
กล่าวไว ้เหตุนั้นปฏิบติัแลว้จะหมายใหเ้หมือนในต าราไม่ไดเ้ลย หมายแลว้ผดิหมด  
 บางครูบาอาจารยห์รือในต าราเขาเขียนถึงการละกิเลส อาตมาเพิ่งมาเขา้ใจวา่ราคะ โทสะ โมหะ
นั้น จริงๆ แลว้ไม่ไดด้บั ยงัมีอยู ่กิเลสตณัหาต่างๆ ยงัมีอยูห่มดตราบใดท่ียงัมีขนัธ์ ๕ อยู ่เพียงแต่รู้วา่
ขนัธ์ ๕ นั้นแบกไม่ได ้และกิเลสตณัหานั้นแบกไม่ได ้เรากห็ลุดพน้จากกิเลสและหลุดพน้จากขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ จึงเป็นกิเลส แต่ถา้ไม่มีกิเลสเรากกิ็นขา้วไม่ได ้ดว้ยวา่กิเลสเป็นกาม กินขา้วจึงเป็นกาม
เหมือนกนั ฉะนั้นทุกวนัน้ีเราเสพกามทั้งหมดเลย รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั กามคุณลว้นเป็นกาม
ทั้งหมด โผฏฐพัพะกเ็ป็นกาม สามแดนโลกธาตุจึงเป็นโลกของกามคุณ ท่ีเราอาศยัอยูก่จึ็งเป็นการเสพ
กาม ท่ีวา่พระอรหนัตไ์ม่เสพกามนั้นไม่ใช่ พระอรหนัตก์ย็งัเสพกามอยู ่คือกามคุณนัน่เอง รูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั กเ็ป็นกามอยู ่เสพอาหาร อาหารกเ็ป็นกาม หากวา่พระอรหนัตห์มดกิเลส กไ็ม่ตอ้งกินขา้วสิ 
ทั้งท่ีอนันั้นเป็นกิริยา บางคนไปดูวา่พระอรหนัตท์ าไมท่านยงัโกรธอยู ่ยงัด่า ยงัโผงผาง นัน่มนัเป็น



กิริยาโดยสมมุติเท่านั้นเอง เพราะความจริงคือเราเขา้ใจสมมุติแลว้แต่เรายงัใชส้มมุติอยู ่
 บางคนยงัเขา้ใจผดิเพราะในต าราเขียนวา่พระอรหนัตไ์ม่มีบุญ ไม่มีบาป ท าอะไรแลว้ไม่มีกรรม
นั้นกย็งัผดิอยู ่ตราบใดท่ียงัมีขนัธ์อยู ่หากท าบาปอะไร เม่ือยงัไม่ตายพระอรหนัตก์ต็อ้งไดรั้บผลกรรม
เช่นกนั แต่ถา้ตายแลว้อีกเร่ืองหน่ึงเพราะไม่มีขนัธ์มาเสวย ไม่ตอ้งรับวิบากตรงนั้น บางคนคะนองวา่ได้
ธรรมแลว้ เหนือบาป เหนือบุญแลว้ พูดอะไรท าอะไรท่ีไม่อยูใ่นมรรคองค ์๘ อยากด่ากด่็า อยากท ากท็  า 
เพราะตวัเองอิสระจากขนัธ์แลว้ อิสระจากกิเลสจะใชอ้ะไรกใ็ชไ้ดโ้ดยสมมุติ พระอรหนัตน์ั้นกย็งัหลง
สมมุติอยู ่ไปหลงท าวบิากกรรมอะไรต่างๆ พระพุทธเจา้จึงวางมรรคองค ์๘ ไวใ้หใ้ช ้สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ หรือวา่สัมมาวาจากคื็อเจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีวติชอบ และอะไรต่างๆ กเ็พื่อไม่ให้
เกิดโทษ 
 ในคร้ังท่ีพระพุทธเจา้ประชุมโอวาทปาฏิโมกข ์ท่านไดใ้หโ้อวาทแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ สัพพะ
ปาปัสสะ อะกะระณงั ภิกษุในคร้ังนั้นลว้นแต่เป็นอรหนัตท์ั้งหมด ๑,๒๕๐ รูป ท าไมพระองคก์ล่าวค าน้ี 
การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากศุลใหถึ้งพร้อม การท าจิตใหข้าวรอบ กเ็พื่ออบรมพระอรหนัต ์ในหมู่นั้น
ไม่มีปุถุชนเลย เป็นพระอรหนัตล์ว้นๆ ฉะนั้นพระอรหนัตเ์ม่ือเขา้ใจในธรรมแลว้ ยงัจะตอ้งอาศยัศีล 
อาศยัธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่เพื่อไม่ใหเ้กิดวบิากแห่งขนัธ์ เพราะถา้ท าอะไรผดิมนักใ็หโ้ทษแก่ขนัธ์ เหมือน
ไปทานพริกกต็อ้งเผด็ ทานเกลือกต็อ้งเคม็ ไปท าอะไรท่ีเป็นอกศุลท่ีไม่ดีอยา่งไรกต็อ้งไดรั้บผล พระ
อรหนัตไ์ม่ไดห้มดกรรมเลย ตายเม่ือไรนัน่จึงหมดกรรม ตราบใดท่ีอยูใ่นโลกน้ีกเ็หมือนคนเราท่ีตอ้งอยู่
ใตก้ฎหมาย ท าผดิกต็อ้งติดคุก ขบัรถฝ่าไฟแดงกต็อ้งโดนจบั ฉะนั้นตราบใดท่ีพระอรหนัตย์งัอยูใ่นโลก
สมมุติ การกระท าต่างๆ ทั้งกรรมดีหรือกรรมไม่ดีตอ้งชดใชท้ั้งหมด แต่ถา้ตายแลว้อีกเร่ืองหน่ึง เหมือน
คนท่ีออกจากโลกมนุษยน้ี์ ไม่ตอ้งมาอยูใ่ตก้ฎหมายแลว้ ผูท่ี้อยูใ่นโลกสมมุติจึงตอ้งอยูใ่ตก้ฎแห่งกรรม
ทั้งหมดเลย ตายแลว้จึงหมด ความจริงแลว้การรู้ธรรมไม่ไดรู้้อะไร รู้เพียงตรงน้ี อาตมาหลงอเนจอนาถ
ใจวา่เพียรมานาน มารู้แค่ตรงน้ีหรือ รู้แค่ความเป็นจริงของขนัธ์ ๕ แลว้ปล่อยวางขนัธ์ ๕ โดยความเป็น
สมมุติของเขา ไม่เขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่ แลว้มนัไม่มีอะไรหายเลย ขนัธ์ ๕ ยงัอยูเ่ตม็ๆ อาการของมนัยงัอยู ่
มนัเกิดดบัอยูเ่ตม็ๆ ความพอใจ ไม่พอใจยงัอยูเ่ตม็ๆ แต่มนัไม่มีท่ีเรา 
 ต่อจากน้ีจะอธิบายเร่ืองจิตโดยสภาวะความเป็นจริงของสมมุติ สภาพของจิตเดิมหรือจิตแทน้ั้น
ไม่เคยตาย จิตดวงน้ีไม่มีรูป ไม่มีนาม ส่ิงท่ีเราเห็นและสัมผสัไดท้ั้งหมดไม่ใช่จิต แต่เป็นอาการของรูป
นามทั้งหมด อาการของนามท่ียบิแยบ็นัน่คือสังขาร เป็นเพียงนามตวัหน่ึง และตวัท่ีไปรู้หรือวิญญาณก็
เป็นนามเช่นกนั วญิญาณไปรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นัน่คือปรากฏการณ์ของมนัทั้งหมด อารมณ์เป็นสุข 
เป็นทุกขน์ั้นกคื็อเวทนากเ็ป็นนามตวัหน่ึง และท่ีเราไปจ าอาการของมนั ท่ีทุกคนฝึกดูกนับ่อยๆ จน
ช านาญและกลบัไปดูอีก ท่ีเคยเขา้กนับ่อยๆ ก าหนดรู้บ่อยๆ ท่ีจ  าไดว้า่เราเคยท าอยา่งน้ี รู้อยา่งน้ี อาการ



ท่ีวา่ป๊ึบๆ เกิดดบัเม่ือเราจ ามนัไดแ้ลว้ น่ีจึงเรียกวา่สัญญาเขา้ไปท างานกเ็ป็นนามตวัหน่ึง และอาการของ
กายท่ีเขา้ไปก าหนดรู้ เช่น รู้สึกถึงเวทนาในกาย อนัน้ีเป็นตวัรูปท างาน และสภาวะทั้งหมดนั้นคือ
สภาวธรรมท่ีเกิดดบัๆ ไม่ใช่จิตเลย เป็นเพียงสภาวธรรมของรูปนามท่ีแสดงออกมา เรียกวา่รูปธรรม
และนามธรรมซ่ึงเป็นสมมุติอยูคู่่กบัโลก ตวัวิญญาณท่ีเขา้ไปรู้ซ่ึงเกิดดบักเ็ป็นสมมุติอยูคู่่กบัโลก ตวั
สังขารความคิดซ่ึงเกิดดบักเ็ป็นสมมุติอยูคู่่กบัโลก ตวัสัญญาความจ าและตวัเวทนาความรู้สึกซ่ึงเกิดดบั
กเ็ป็นของอยูคู่่กบัโลกทั้งหมด 
 แมรู้ปกายท่ีเป็นดิน น ้า ไฟ ลม ท่ีอาศยัอยูก่เ็กิดดบั และส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีกไ็ม่ใช่จิตเลย แต่เป็น
อาการหน่ึงของจิตท่ีเรามาเสวย เหมือนคนขบัรถกบัรถ คนขบัรถมีหนา้ท่ีขบัรถไป แต่ไม่มีใครเห็น
คนขบัเพราะมนัอยูใ่นภายใน เห็นแต่รถท่ีวิง่เล้ียวไปเล้ียวมาเท่านั้น เช่นเดียวกบัอาการของเราท่ีเห็น
ทั้งหมด เป็นแค่ขนัธ์ แต่ไม่มีใครเห็นจิต แมแ้ต่พระอรหนัตท่์านกไ็ม่เห็นจิต เพราะจิตนั้นเป็นสภาวะท่ี
เหนือรูป เหนือนาม จิตท่ีไม่มี จิตท่ีไม่เห็น จิตท่ีไม่สัมผสัมัน่หมายได ้จิตดวงน้ีคือจิตท่ีคู่ควรจะไปพระ
นิพพานคือจิตท่ีไม่มีนัน่เอง หากไปยดึมัน่ถือมัน่วา่จิตเป็นตวัเป็นตน เรากไ็ปนิพพานไม่ได ้ฉะนั้นถาม
วา่จิตมีไหม...มี แต่อยูใ่นสภาวะท่ีไม่มี นิพพานมีไหม...มี แต่อยูส่ภาวะท่ีไม่มี ถา้ยงัมีอยูไ่ม่ใช่จิต ถา้ยงัมี
อยูไ่ม่ใช่นิพพาน ถา้ยงัไปยดึมัน่ถือมัน่อาการต่างๆ ทั้งหมดวา่เป็นตวัเป็นตน ไปเขา้ใจอาการใดกต็ามวา่
เป็นจิต นั้นกย็งัไม่ช่ือวา่เห็นจิต นั้นกช่ื็อวา่ยงัไม่เห็นพระนิพพาน 
 เปรียบเสมือนลมกบัใบไม ้เวลาลมพดัใบไมห้วัน่ไหว เราสามารถรับรู้วา่ใบไมห้วัน่ไหวเพราะ
อาศยัลมพดั ถา้ถามวา่เราเห็นลมไหม...ไม่เห็น แต่มีลมไหม...มีลม ใบไมห้วัน่ไหวไดเ้พราะอาศยัลมพดั 
ดงันั้นอาการท่ีมนัแสดงผลออกมา อาการของนามท่ีเราสัมผสัไดท้ั้งหมด ไดแ้ก่ เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณ สภาวธรรมทุกอยา่งกไ็ม่ต่างอะไรกบัใบไมท่ี้มนัเคล่ือนไหวเกิดดบั ท่ีมนัเกิดป๊ึบป๊ับเหมือน
ใบไมท่ี้มนัหวัน่ไหวเพราะอาศยัแรงลม และอาการท่ีเกิดข้ึนตรงนั้นมนัเป็นเพราะนามหวัน่ไหวเท่า
นั้นเอง มนัเกิดข้ึนเพราะจิต แต่เราไม่สามารถจะสัมผสัจิตไดว้า่จิตดวงน้ีเป็นอยา่งไร ฉะนั้นจิตจึงเป็น
อนตัตา จิตจึงเป็นวมุิตติ วิมุตติกคื็อไม่มีอะไรใหห้มาย วมุิตติกคื็อไม่มีอะไรใหเ้สพ นิพพานจึงไม่มี
อะไรใหห้มาย ไม่มีอะไรใหเ้สพ นัน่เป็นสภาพของจิตเดิมแท้ๆ  จิตดวงน้ีมนัเปล่ียนไปไดทุ้กภพทุกชาติ 
ไปตกนรก ไปเป็นมนุษย ์ไปอยูส่วรรค ์เพราะจิตดวงน้ีไม่เคยตาย แต่ส่ิงท่ีตายทั้งหมดคือรูปนามขนัธ์ ๕ 
ท่ีเกิดดบัตลอด เราตอ้งเห็นจิตตวัน้ีใหไ้ด ้แลว้จะแจง้ทั้งหมด 
 ถา้หากวา่ไม่เขา้ไปรู้ ไม่เขา้ไปเห็น ไม่เขา้ไปแจง้กจ็ะหลงได ้ตอ้งเพียร และตอ้งเพียรอยูใ่น
วงจ ากดั เขา้ไปเห็นในอาการสภาวะของขนัธ์ ๕ ใหช้ดั ตราบใดท่ียงัไม่ร้ือขนัธ์ ๕ เป็นกองๆ ออกมาให้
เห็นชดั ร้ืออุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ในขนัธ์ ๕ อยา่งแจ่มแจง้ในจิต แลว้ปล่อยวางอยา่งชดัเจนท่ีสุด
มนักย็งัหลงอยู ่และถึงแมจ้ะเขา้ใจแลว้ ปล่อยวางแลว้ แต่ยิง่ท ากจ็ะยิง่ละเอียดข้ึน มนัจะเป็นอณูเหมือน



เอาหินกอ้นใหญ่ๆ มาทุบใหแ้ตก มนัจะกระจายเป็นกอ้นเลก็กอ้นนอ้ย เรากห็ยบิกอ้นเลก็ๆ ส่วนหน่ึงท่ี
มนัแตกนั้นมาทุบอีก มนัจะแตกอีก และกเ็อากอ้นเลก็ๆ ท่ีแตกจากส่วนนั้นมาทุบอีก มนักแ็ตกๆๆ ไป
อีก มนัจะไม่มีประมาณในการแตก การเรียนรู้ทั้งหมดไม่ใช่เราดูเฉยๆ นะ ไม่ใช่เราดูแค่เกิดดบั ในการ
ปฏิบติัเราตอ้งอาศยัวปัิสสนาเขา้ไปคน้มนัดว้ย ดูเกิดดบันั้นยงัใช่อยู ่เกิดดบัๆ ไม่มีอะไรใหย้ดึ มนักง่็าย 
แต่เราจะใหแ้จง้ทั้งหมดเราตอ้งเขา้ไปร้ือใหม้นัแตกข้ึนไปอีกๆ เรากจ็ะแจง้มนัทั้งกระบวนการ ไม่วา่
ยอ้นหนา้ ยอ้นหลงั ยอ้นอนาคต ยอ้นอดีต ยอ้นปัจจุบนั ไม่มีอะไรเลย การปฏิบติันั้นใหเ้รายอ้นไปดูใน
ความเป็นอดีตวา่ไม่มีเรามา อนาคตกไ็ม่มีเราใหไ้ป ปัจจุบนัมนักไ็ม่มีเรา เป็นแค่สมมุติเท่านั้นเอง 
 ส่ิงท่ีเราตอ้งละกคื็อตอ้งละทั้งภายนอกและละทั้งภายใน ภายนอกกคื็อรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
กามคุณและยอ้นมาดูภายในอีกที ตวัผูใ้หค้วามหมายวา่มีความเกิดดบั เราตอ้งละเอียดตรงน้ีอีกที แลว้
จะแจง้ในกระบวนของมนัทั้งหมดเลย ถึงแจง้แลว้กจ็ะแจง้ข้ึนไปอีก ถึงละเอียดแลว้กจ็ะละเอียดข้ึนไป
อีกอยา่งไม่มีประมาณในการเรียนรู้ แมอ้าตมาทุกวนัน้ีกย็งัปฏิบติั ยงัภาวนา มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์
กล่าวถึงการปฏิบติัธรรมโดยมีโยมคนหน่ึงเขาไปถามวา่การปฏิบติัธรรมเพื่อเป็นพระโสดาบนัจะตอ้ง
พิจารณาอะไรบา้ง หลวงปู่ท่านกบ็อกวา่กพ็ิจารณาขนัธ์ ๕ ใหล้ะเอียด และถามต่อไปวา่เม่ือไดเ้ป็นพระ
โสดาบนัแลว้จะตอ้งพิจารณาอะไรต่อไปอีกเพื่อจะไดเ้ป็นพระสกทาคามี หลวงปู่ท่านกบ็อกวา่ก็
พิจารณาขนัธ์ ๕ นัน่แหละเพื่อเขา้เป็นพระสกทาคามี แลว้เม่ือไดเ้ป็นพระสกทาคามีแลว้จะเป็นพระ
อนาคามีจะพิจารณาอะไรต่อไปอีก หลวงปู่ท่านกบ็อกวา่กพ็ิจารณาขนัธ์ ๕ นัน่แหละจะไดเ้ป็นพระ
อนาคามี แลว้เม่ือไดเ้ป็นพระอนาคามีแลว้พิจารณาอะไรต่อ หลวงปู่ท่านกบ็อกวา่พิจารณาขนัธ์ ๕ นัน่
แหละจะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์และถา้ไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้จะตอ้งพิจารณาอะไรต่อไปอีก กพ็ิจารณา
ขนัธ์ ๕ ต่อไปจนกวา่จะตาย เพราะฉะนั้นขนัธ์ ๕ จึงท้ิงไม่ได ้ขนัธ์ ๕ กคื็อรูปนาม แต่การพิจารณารูป
นามมนักไ็ม่ละเอียดเหมือนกบัเราดูขนัธ์ ๕ ทั้งหมด เพราะมนัหลงรูปกบันาม มนัหลงได ้ถา้เราแยก
โดยอาการของมนัอยา่งละเอียดวา่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนัออกอาการอยา่งไร มนัจะไม่มี
อะไรใหห้ลง เพราะมนัคลุมหมด ขยบัมาทางน้ีเรียกวา่รูป ขยบัมาทางน้ีเรียกวา่เวทนา ขยบัมาทางน้ี
เรียกวา่สัญญา สังขาร วญิญาณ ขยบัแต่ละตวัมนัท างานพร้อมกนัเลย 
 ในขนัธ์ ๕ นอกจากรูป ส่วนท่ีเป็นนามมนัมี ๔ อาการ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ นาม
ทั้ง ๔ น้ี เราตอ้งรู้วา่เราใชน้ามทั้ง ๔ อยา่งไรกบัรูป นามมนัมี ๔ อยา่ง ไม่ใช่ตวัรู้อยา่งเดียว รู้นั้นแค่
วญิญาณนาม ตวัสังขารความคิดท่ีเขา้ไปใชก้เ็ป็นสังขารนาม ตวัสัญญาความจ ากเ็รียกวา่สัญญานาม ตวั
ความรู้สึกเรียกวา่เวทนานาม ดูอาการในนามทั้ง ๔ ใหม้นัชดัข้ึน เราจะไดรู้้วา่มนัท างาน มนัโยงกนั
อยา่งไร หนา้ท่ีใครหนา้ท่ีมนั ขนัธ์ ๕ มนัเหมือนมีคนท างานอยู ่๕ คน ซ่ึงแต่ละคนท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งไร อยากใหล้ะเอียดตรงน้ี ไม่ใช่จะแต่เอาตวัรู้อยา่งเดียว ตวัรู้เป็นนามแค่วญิญาณตวัเดียว ตวัเห็น



เป็นรูป วญิญาณจะรู้ไดก้เ็พราะอาศยัรูปเป็นท่ีตั้ง ถา้ไม่มีรูปวญิญาณกไ็ม่รู้ ถา้เราพิจารณานามโดย
ละเอียดแลว้ เราจะเขา้ใจการท างานของมนัเหมือนกบัปฏิจจสมุปบาท รู้หนา้ท่ีของมนั หนา้ท่ีของรูปมนั
ท างานอะไรบา้ง ท่ีมา ท่ีไป ท่ีอยูข่องมนั มนัมาจากไหน หนา้ท่ีของมนัท าอะไร เหมือนบริษทัท างาน
กนัอยู ่๕ คน เช่น มีผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ มีพนกังาน มีเลขา มีบญัชี แต่ละคนมีหนา้ท่ีอะไร แบ่งหนา้ท่ี
กนัใหถู้ก ๕ อาการของขนัธ์ ๕ หรือวา่รูป ๑ นาม ๔ มนัมีหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง ไม่ใช่รู้แค่ผูจ้ดัการคนเดียว 
แต่เลขากบัรองผูจ้ดัการไม่รู้เลยวา่มนัท างานอยา่งไร 
 ตวัผูรู้้น้ีคือผูจ้ดัการกบัคนท่ีสั่งกคื็อเสมียนตวัเลก็ๆ ท่ีวา่เป็นนามและรูปนัน่เอง แต่ผูจ้ดัการ
จะตอ้งสั่งงานต่อๆ ไป รองผูจ้ดัการจะตอ้งรู้อาการของมนัทั้งหมด ยกตวัอยา่ง รูปมนัท างานโดยสภาวะ
ของมนั แต่เกิดข้ึนไดเ้พราะมีเวทนาเราจึงรู้ไดว้า่มีรูปเคล่ือนไหวไปต่างๆ นานา เราไม่มีเวทนาเรากไ็ม่รู้
เลย ไม่รู้อะไรเคล่ือนไหว เพราะเวทนามีน ้าหนกัของมนัอยูเ่รียกวา่โผฏฐพัพะน้ีกเ็ป็นเวทนา สัมผสั
โผฏฐพัพะในร่างกายจึงเป็นเวทนา ตวัสัญญาท่ีเราไปจ าไวว้า่อนัน้ีเป็นเวทนา เป็นแขนท่ีเคล่ือนไหว 
เพราะเราไปจ าอาการของมนัไวต้ั้งแต่เดก็ๆ นัน่เรียกวา่สัญญา ไปจ ารูป ไปจ าเสียง ไปจ ากล่ิน ไปจ ารส 
ไปจ าสัมผสั มีสัญญาในรูปกคื็อตาเห็นแลว้กจ็  ารูปไว ้มีสัญญาในเสียงจึงจ าเสียงไดว้า่เสียงน้ีเป็นภาษาน้ี 
สัญญาในรสจึงจ ารสหวาน รสมนั รสเปร้ียว รสเคม็ต่างๆ ได ้สัญญาในกล่ินจึงจ ากล่ินหอม กล่ินเหมน็
ได ้สัญญาในกาย เช่น เม่ือเจอแดดร้อนจึงจ าไดว้า่น่ีคืออาการร้อนตอ้งไปนัง่สัมผสัแอร์ท่ีเยน็ ทั้งหมดน้ี
มนัเกิดข้ึนโดยสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนจากวญิญาณทั้ง ๖ นัน่เอง มนัจึงหมายไวท้ั้งหมด ส่วนตวัสังขารนั้นมนั
ไม่มีความหมายอะไรเลย ตวัสังขารมนัท างานโดยไปหยบิสัญญามาเรียงต่อกนัเป็นความคิดเท่านั้นเอง 
 ตวัสัญญามนัจึงเป็นเคร่ืองมือในการท างานของสังขารท่ีเขา้ไปคิด หยบิมาต่อๆ กนัเหมือนจ๊ิก
ซอว ์ต่อกนัเป็นรูป เป็นภาพข้ึนมา ช้ินหน่ึงกย็งัไม่เป็นรูปภาพ พอต่อแลว้เป็นรูปภาพข้ึนมาเลย ชดัเจน
ข้ึน เหมือนมว้นหนงัท่ีเขาฉายหนงัเป็นฟิลม์ฉายหนงั ถา้ยงัไม่ใหม้นัฉายมนัจะมีแค่รูปเด่ียวต่อกนั แต่
พอหมุนและเอาไฟส่องไป ภาพจะเคล่ือนไหวไปเป็นเร่ืองเป็นราว สังขารกท็ างานเช่นเดียวกนั ยก
เร่ืองราวต่างๆ มา แมแ้ต่ค  าพูดกย็กมาทีละประโยค สัญญาในเสียง ยกเสียงข้ึนมาต่อกนัเป็นประโยค 
เป็นเร่ืองราว เป็นสมมุติท่ียาวไปหมด ฉะนั้นตวัสัญญากบัตวัสังขารจึงตอ้งอาศยักนั ท างานซ่ึงกนัและ
กนั ถา้เขา้ใจตรงน้ีเราจะรู้กระบวนการของมนัทั้งหมดวา่มนัท างานอยา่งไร แลว้จะละเอียดในการเขา้ใจ 
จะแจง้วา่ท่ีมาท่ีไปของมนัเป็นอยา่งไร แลว้จะไม่หลงมนั และตวัวญิญาณน้ีกเ็กิดจากตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ สัญญากเ็กิดจากตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และตวัเวทนากเ็ช่นกนั เวทนากเ็กิดจากตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
มนัจึงเป็นขบวนการท่ีท างานพร้อมกนัทั้งหมด 
 ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั มนัรู้ไดเ้ฉพาะตน ไม่มีใครรู้เห็นได ้เราจะตอ้งเป็นผูรู้้เอง ทุก
ส่ิงทุกอยา่งไม่มีใครรู้แทนเราได ้มนัเป็นปัจจตัตงั อตัตาหิทั้งนั้น ละอุปาทานได ้ไม่ทุกขเ์พราะรูปนาม



ขนัธ์ ๕ กถื็อวา่พน้ทุกขแ์ลว้ แต่การท่ีเขา้ไปรู้ในสาระแก่นสาร จะรู้มากกพ็น้ทุกขไ์ด ้รู้นอ้ยกพ็น้ทุกขไ์ด ้
จุดมุ่งหมายกคื็อท าอยา่งไรกไ็ดไ้ม่ใหทุ้กขเ์พราะอุปาทานขนัธ์ ๕ น่ีคือจบงาน แมใ้นขณะท่ีใชอ้ยูก่ไ็ม่
ทุกขเ์พราะอุปาทานขนัธ์ ๕ ไม่ทุกขเ์พราะอุปาทานในรูปนาม ในคิริมานนทสูตรท่ีพระพุทธเจา้แสดง
ธรรมใหพ้ระอานนทไ์ปแสดงกบัพระคิริมานนทท่ี์นอนอาพาธอยู ่พระองคไ์ม่ไดแ้สดงอะไรมาก เพียง
ใหไ้ปบอกพระคิริมานนทว์า่จงดูรูปนาม ไม่ไดบ้อกขนัธ์ ๕ ดว้ยนะ ใหดู้รูป ดูนาม รูปกดี็ นามกดี็ท่ีเป็น
กศุลและอกุศล ใหเ้อารูปสัญญาข้ึนมาตั้งและนามสญัญาข้ึนตั้งมา ใหเ้ห็นรูปสัญญาเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข ์และไม่ใช่ตวัตน ใหเ้ห็นนามสัญญาใหเ้ป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และไม่ใช่ตวัตน พระคิริมา
นนทพ์ิจารณาอยูอ่ยา่งนั้น ในท่ีสุดกส็ าเร็จพระอรหนัตไ์ดต้รงวางรูปนาม ท่านบอกวา่ใหป้ลงธุระเสียใน
รูปในนาม ในรูปสัญญากดี็ ในนามสัญญากดี็ ใหป้ลงธุระเสีย ไม่เอารูป ไม่เอานามมาเป็นภาระของจิต 
ท่านกต็รัสรู้เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ไม่ไดแ้สดงถึงขนัธ์ ๕ ดว้ยซ ้ าไป เพียงแต่รู้รูป รูปเกิดดบับงัคบับญัชา
ไม่ได ้นามเกิดดบับงัคบับญัชาไม่ไดเ้ท่านั้น และรูปเป็นทุกขด์ว้ย นามเป็นทุกขด์ว้ย รูปไม่ใช่ตวัตนดว้ย 
นามกไ็ม่ใช่ตวัตนดว้ย รูปเกิดดบั นามเกิดดบั รูปเป็นทุกข ์นามเป็นทุกข ์รูปไม่ใช่ตวัตน นามไม่ใช่
ตวัตน เห็นแจง้ชดัจริงๆ กป็ล่อยวางตรัสรู้เป็นพระอรหนัตไ์ด ้
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 
 

 พระอาจารยช์านนท ์ชยนนฺโท มีนามเดิมวา่ สมใจ ตรีสุวรรณ์ เกิดเม่ือวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ท่านเป็นชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีพี่นอ้งทั้งส้ิน ๑๐ คน มีพี่สาว ๒ คน นอ้งสาว ๕ คน นอ้งชาย ๒ คน โดยท่านเป็น

บุตรคนท่ี ๓ ปัจจุบนัท่านเป็นเจา้อาวาสวดัป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และมีผูมี้จิตศรัทธา

 

ไม่มีอะไรมาก รู้ว่าทุกอย่างเป็นสมมติุทัง้หมด ปัญญากย็งัเป็น
สมมติุ ธรรมทัง้หลายกเ็ป็นสมมติุ เป็นแผนท่ีเป็นแบบอย่าง  
เป็นแนวทางให้เราได้เข้าไปรู้เฉยๆ เป็นบนัไดให้เราขึ้นบ้าน
เฉยๆ สดุท้ายเราจะมาแบกบนัได ยึดบนัไดไว้กไ็ม่ได้ ต้องท้ิง
บนัได ต ารากเ็ช่นกนั เราจะแบกต าราไปไม่ได้ เพราะต าราก็
เป็นแค่ส่ิงท่ีเราไปเรียนรู้ เป็นสภาวะวดัระดบัเฉยๆ ว่าตรงน้ี

เรียกว่าอะไร เหมือนแผนท่ีส าหรบัให้เราเดินทางไป
ต่างจงัหวดั บอกทางไปต าบลนัน้ หมู่บ้านน้ี ตัง้อยู่บน

กิโลเมตรเท่านัน้เท่าน้ี ถนนสายนัน้สายน้ี ธรรมทัง้หลายท่ีเรา
เรียนรู้มาทัง้หมดจึงเป็นเหมือนแผนท่ี เมื่อเราถึงจดุหมาย

ปลายทางแล้ว เรากต้็องวางแผนท่ี 



ถวายท่ีดินและวดัเพิ่ม ท าให้ท่านมีวดัสาขาอีก ๓ แห่ง คือวดัป่าอ่างน ้าเยน็ วดัป่าเขาช่องแคบ และวดัป่าหนอง

สาหร่าย 

 ก่อนมาพ านกัอยูว่ดัป่าเจริญธรรมท่านไดแ้สวงหาธรรมะเพื่อคน้หาความจริงจากครูบาอาจารยห์ลายท่ีทั้ง
ภาคกลางและภาคอีสาน เพราะมีความสงสัยมาตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กวา่คนเราเกิดมาท าไม เกิดมาแลว้ท าไมตอ้ง
มาตาย อีกทั้งเกิดความกลวัท่ีจะตอ้งตาย กลวัความสูญเสีย กลวัความพลดัพราก ท่านจึงเร่ิมมองหาทางออกจากทุกข ์
เพราะเห็นความทุกขมี์อยูท่ี่กายและใจน้ีตลอดเวลา จึงด าริท่ีจะหาหนทางดบัทุกข ์โดยคน้ควา้จากหนงัสือธรรมะเพื่อ
หาวธีิการปฏิบติัแลว้น ามาฝึกฝน เร่ิมจากการนัง่สมาธิดว้ยตนเอง ท าตามต าราและทดลองหลายวธีิ สงบบา้งไม่สงบ
บา้ง แต่ก็ไดค้วามเยน็ใจ และรู้สึกมีความสุขมากข้ึนกวา่แต่ก่อน ท่านจึงรู้วา่ตนเองปฏิบติัถูกทาง และคิดวา่เม่ือมี
ความสงบแลว้จะมีความสุขมากข้ึน ยิง่มีสุขมากข้ึนเท่าไร ก็จะดบัทุกขไ์ดม้ากข้ึนเท่านั้น ท่านจึงเร่งความเพียรมาก
ข้ึนไปอีก กินนอ้ยนอนนอ้ยท าความเพียรอยา่งเขม้ขน้โดยไม่กลวัความตาย ท่านปฏิบติัดว้ยจิตใจท่ีหา้วหาญ แต่กลบั
พบวา่ยิง่เร่งความเพียรเท่าไรก็ไม่สงบ เพราะมีแต่ความอยากจะสงบเขา้ไปในการท าสมาธิ จึงรู้วา่ไม่ใช่ จากนั้นท่าน
ไดล้องปรับวธีิและคิดทดลองดว้ยตนเองวา่ตอ้งไม่มีความอยากในการท าสมาธิ แต่ใหท้  าใจเป็นกลางๆ พอท าใจเป็น
กลางๆ จึงเร่ิมสงบจนลมหายใจหายไป ตวัเบา แมแ้ต่ตวัก็หายไป ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความวา่งเปล่า 
 ในขณะนั้นท่านเกิดความสงสัยวา่เราหายไปไหน ทั้งท่ีทุกอยา่งน่าจะส้ินสุดลงได้้  แต่นัน่กลบัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของความทุกข ์เพราะท่านไม่สามารถเขา้ถึงแก่นแห่งพระธรรมและติดอยูก่บัสภาวะนั้นเป็นเวลานานเกือบ ๓๐ ปี  
เน่ืองจากเม่ือเห็นวา่ไม่มีเรา ใจท่ีเคยหา้วหาญก็เกิดความกลวัข้ึนมาวา่เราจะหายไป หรือเราจะตายเพราะจิตออกจาก
ร่างแลว้ไม่กลบัมาเขา้มาอีก จึงพยายามบงัคบัไม่ใหจิ้ตออกจากร่างกาย เวลานัง่สมาธิพอตวัเร่ิมจะหายก็พยายามท า
ความรู้สึกตวัดว้ยการขยบัแขนขา เพื่อให้รู้ตวัเพราะกลวัตวัจะหายไป เป็นอยูอ่ยา่งน้ีเน่ืองจากปฏิบติัโดยไม่มีครูบา
อาจารยช้ี์แนะ 
 หลงัจากท่ีไม่กลา้เขา้สมาธิลึก ท่านก็ท าความเพียรเพียงเบาๆ คือท าใจเป็นกลาง และคิดวา่เด๋ียวทุกอยา่งก็จะ
ด าเนินไปเอง ขณะนั้นท่านมีความทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา ทุกขเ์พราะอยากพน้ทุกข ์เพียรท าแต่สมาธิไม่เคยยกกายข้ึนมา
พิจารณา เพราะมีความเช่ือวา่พอสงบแลว้ปัญญาจะเกิดข้ึนเอง เวลาผา่นไปหลายปีก็ยงัทรงอยูก่บัท่ีไม่กา้วหนา้ไม่
ถอยหลงั ในขณะท่ีส่ิงท่ีเพิ่มมากข้ึนคือความทุกข ์เพราะอยากพน้ทุกข ์ยิง่ปฏิบติัยิง่ทุกขเ์พราะหาทางออกไม่เจอ ไม่รู้
จะท าอยา่งไร ท่านพยายามคิดพิจารณาวา่พระอรหนัตใ์นคร้ังพุทธกาลท่านตรัสรู้อยา่งไร เม่ืออ่านและน ามาทดลอง
หลายวธีิก็ยงัไม่เกิดความกา้วหนา้ จึงรู้สึกเหน่ือยและทอ้แท ้ไม่รู้จะท าอยา่งไรกบัการปฏิบติัของตนเอง ไม่รู้จะไป
ถามใครหรือเล่าใหใ้ครฟังได ้เหมือนงมเขม็ในมหาสมุทรหาทางออกไม่เจอ ในช่วงเวลานั้นท่านมีความทุกขม์าก 
ทุกขถึ์งขั้นน ้าตาไหลออกมาตลอดเม่ือนึกถึงเส้นทางท่ีตนเองเดินมาและจะเดินไปวา่มนัช่างยากแสนเขญ็ ใน
ระหวา่งท่ีมีทุกขน์ั้นท่านก็ด้ินรนแสวงหาครูบาอาจารยไ์ปเร่ือยๆ ตามแต่ท่ีจะไดย้นิไดฟั้งมาเพื่อถามถึงวธีีการปฏิบติั 
แต่ท่านก็ไม่ไดเ้ล่าถึงการท าสมาธิวา่เม่ือเขา้ลึกแลว้ตวัจะหายไปใหค้รูบาอาจารยฟั์ง ไดแ้ต่เก็บความสงสัยไวเ้พียง
ล าพงัผูเ้ดียว  
 การลองผดิลองถูกมาตลอดเวลาเพื่อหาทางพน้ทุกขซ่ึ์งกินเวลาเกือบ ๓๐ ปีน้ีเอง ท าใหท้่านไม่อยากใหใ้คร
มาเสียเวลาเช่นท่ีท่านเคยเป็นมา เพราะเม่ือนบัถอยหลงัไปพบวา่ท่านเร่ิมออกบวชและปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 



๒๕๒๓ ขณะอาย ุ๒๑ ปี แต่เพิ่งจะมาแจง้ความจริงเขา้ถึงแก่นแห่งพระธรรม ในวนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ระหวา่ง เวลา ๑๓.๒๐ -  ๑๔.๐๐ น. ขณะอาย ุ๔๗ ปี วนันั้นท่านไดเ้ห็นสามโลกธาตุเปิด พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์เป็นเน้ือเดียวกนั เกิดความอศัจรรยแ์จง้ในใจวา่ในโลกในน้ีไม่มีอะไรใหย้ดึมัน่ถือมัน่ไดเ้ลย จิตจึงถอนตวั
ออกจากขนัธ์ อยูเ่หนือขนัธ์ มีความอิสระและเห็นวา่ไม่มีอะไรเลย เห็นทั้งขนัธ์ ๕ ก็ไม่มี จิตก็ไม่มี สภาวธรรม
ทั้งหลายท่ีมีก็เป็นแค่สภาวะของธรรมชาติท่ีเป็นธรรมดาของเขา ไม่มีตวัตนใหย้ดึถือได ้เป็นปกติธรรมดา เป็น
สภาวะท่ีเกิดดบั เป็นแค่ธรรม และธรรมน้ีก็เป็นอนตัตา เกิดอศัจรรยข้ึ์นโดยเห็นจนชดัแจง้วา่ สัพเพ ธมัมา อนตัตาติ 
ธรรมทั้งหลายไม่มีตวัตน เม่ือเห็นเช่นนั้นความรู้สึกจึงโล่งข้ึนในจิต ความปิติจึงเกิดข้ึน ท าใหน้ ้าตาของท่านไหล
ทะลกัออกมาจากภายในสู่ภายนอก โดยไม่สามารถเก็บน ้าตาแห่งความปิติไวใ้นใจได ้และดว้ยส านึกในพระคุณจิต
จึงนอ้มกม้กราบพระพุทธเจา้อยา่งซาบซ้ึง ทั้งกายและใจของท่านรู้สึกสิโรราบต่อพระพุทธองค ์และตั้งใจอุทิศกาย
และใจน้ีเป็นพุทธบูชาไม่เป็นอ่ืน ดว้ยเห็นวา่ธรรมท่ีพระพุทธองคท์รงประกาศนั้นเป็นความจริงทั้งหมด มีความ
หมดจดและบริสุทธ์ิไม่มีอะไรเสมอไดโ้ดยธรรม พร้อมทั้งรู้สึกยกยอ่งอยา่งท่ีสุดอยูใ่นใจวา่พระพุทธองคท์รงรู้ความ
จริงอนัเป็นธรรมท่ีน่าอศัจรรยน้ี์ไดอ้ยา่งไรหนอ 
 ในขณะนั้นจิตของท่านไดร้วมเป็นหน่ึงเดียวกบัพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นเน้ือเดียวกนักบั 
ธรรมธาตุทั้งสาม และธรรมธาตุน้ีไดร้วมตวัเป็นอนัเดียวกนัอยา่งโดดเด่น อยูเ่หนือขนัธ์ มีความอิสระและเห็น
เด่นชดั ท่านรับรู้สภาวะนั้นวา่ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุท่ีใหท้่านตอ้งท่องไปอีกแลว้ ท่านทราบไดเ้ลยวา่ตวั
ท่านชนะแลว้ หลงัจากท่ีพา่ยแพม้าเกือบทั้งชีวิต แมจ้ะนึกงงวา่เราชนะแลว้หรือน่ี เราชนะเป็นเหมือนกนัหรือ และ
ถึงจะเป็นการชนะเพียงคร้ังแรกและคร้ังเดียวจริงๆ แต่ก็เป็นชยัชนะท่ีงดงาม หลงัจากนั้นท่านก็เสวยอยูก่บัธรรมชาติ
นั้นเป็นเวลานานหลายวนัหลายคืน กวา่จะปรับตวัคืนสู่ความเป็นธรรมชาติไดต้วัท่านก็แทบจะลืมวนัลืมคืน เพราะ
จิตของท่านไดต่ื้นและพกัตวัเองอยูก่บัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 
 เม่ือแจง้ในธรรมอยา่งถึงท่ีสุดแลว้ท่านก็มาพิจารณาวา่การปฏิบติัท่ีผา่นมาเสียเวลาหลายปี เป็นเพราะตวัท่าน

ไม่เขา้ใจวธีิท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งขาดผูรู้้ท่ีมีประสบการณ์การผา่นเส้นทางน้ีมาก่อนช่วยบอกทาง ท าใหเ้ป็นไปไดย้ากท่ีจะ

เขา้ใจ แตกต่างจากคร้ังพุทธกาลท่ีพระพุทธเจา้ท่านรู้ทั้งวธีิและอุบายท่ีจะแจกแจงความจริงนั้นใหป้รากฏในใจของ

ผูฟั้งเพื่อใหจิ้ตปล่อยวางได ้ซ่ึงในสมยัน้ีพระองคไ์ม่อยูแ่ลว้ มีเพียงหลกัค าสอน พอกาลเวลาผา่นไปผูท่ี้ยงัไม่รู้ลึกซ้ึง

ถึงค าสอน ก็พากนัสอนตามความเขา้ใจของตนเองเป็นหลกั แต่ไม่ไดเ้อาความจริงยกข้ึนมาสอน จึงท าใหผู้ป้ฏิบติั

ตามไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้เป็นเหตุตอ้งลองผดิลองถูก และสุดทา้ยก็ไมส่ามารถเขา้ถึงธรรมได ้ท่านจึงมี

ความตั้งใจท่ีจะน าพระธรรมค าสอนในเร่ืองของขนัธ์ ๕ อนัเป็นเส้นทางท่ีถูกตรงตามหลกัมหาสติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงเป็น

หวัใจของการดบัทุกข ์และเป็นจุดท่ีท าใหท้่านพน้ทุกขไ์ด ้มาแนะน าใหผู้ป้ฏิบติัทั้งหลายไดเ้ขา้ใจเส้นทางเดินน้ี 

เพื่อท่ีใครจะไดไ้ม่ตอ้งมาเสียเวลาดงัท่ีท่านเคยเป็นมา 
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