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คานา
ทุกชีวิตล้วนรักสุข เกลียดทุกข์ ทุกคนจึงวิง่ ตะครุบหาสุ ขและวิง่ หนีทุกข์ การวิ่งตะครุ บหาความสุข
เหมือน การวิง่ ไขว่ คว้ าอากาศ และการวิ่งหนีทุกข์เหมือนการ วิง่ หนีเงาตน ชีวิตจึงไม่เคยคว้าอากาศได้สาเร็ จ
และไม่เคยวิ่งหนีเงาตนได้ เนื่องจากวิ่งไปไกลเท่าไร เงาก็ติดตามไปอยูข่ า้ งกายนัน่ เอง ชีวิตจึงเหนื่อยเปล่ากับ
การวิ่งไขว่คว้าหาความสุขและวิ่งหนีความทุกข์
ตราบใดที่ยงั มีการเกิดอยู่ ชีวิตก็ยงั ต้องพบกับความทุกข์ร่ าไป เมื่อมีเกิดก็ตอ้ งมีแก่ เจ็บ และตาย เมื่อ
ยังเกิดอยูก่ ต็ อ้ งมีรัก เมื่อมีรักก็ตอ้ งมีอกหักและพลัดพราก เมื่อมีสมหวังก็ตอ้ งมีผิดหวัง เมื่อมีพอใจก็ตอ้ งมีไม่
พอใจ เมื่อมีชอบก็ตอ้ งมีชงั เมื่อมีสุขก็ตอ้ งมีทุกข์ ชีวิตไม่สามารถหลีกหนีพน้ จากสิ่ งคู่เหล่านี้ เพื่อให้พน้ ทุกข์
มีสองวิธีที่จะทาได้ ประการแรกเมื่อยังมีชีวิตอยูค่ ือ การยอมรับความจริง ประการที่สองคือ การไม่ เกิดอีก
การยอมรับความจริง คือการรู ้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นและยอมรับสภาวะนั้น เช่น เมื่อจะเริ่ มมีความรัก
ก็ตอ้ งรู ้วา่ ความรักคือต้นเหตุของอกหักและหย่าร้าง ถ้าไม่รู้เท่าทันและไม่ยอมเข้าใจ เมื่อเกิดการอกหักหรื อ
หย่าร้าง ก็จะเกิดอาการยึดถือว่าทาไมชีวิตต้องเป็ นเช่นนี้ จิตใจจึงเจ็บปวด บอบช้ า ทรมาน และเศร้าโศก
เสี ยใจร่ าไห้ราพัน แต่ถา้ รู ้เท่าทัน เมื่ออกหักหรื อหย่าร้างก็คิดว่า “ว่าแล้วเชียว อย่างไรก็ตอ้ งมาถึงเข้าสักวัน”
เมื่อคิดได้ดงั นี้ จิตใจจะมีอาการปล่อยวาง ความรู ้สึกเจ็บปวดและเศร้าโศกเสี ยใจก็จะถูกระงับไป การยอมรับ
และเข้าใจถึงสภาวะความเป็ นจริ งของชีวิต ว่ามาแล้วก็ไป มีแล้วก็หมด รวยแล้วก็จน กลางวันแล้วก็กลางคืน
ฝนตกแล้วก็แดดออก และเมื่อไปแล้วก็มาใหม่ได้ หมดแล้วก็มีใหม่ได้ จนแล้วก็รวยใหม่ได้ กลางคืนแล้วก็
กลางวันอีก แดดออกแล้วก็ฝนตกอีก ทุกอย่ างมันเกิดขึน้ ด้ วยเหตุและปัจจัย มันเป็ นธรรมดาของชีวิต มันเป็ น
ธรรมชาติในโลกนี้ เมื่อเข้าใจดังนี้จึงทาให้จิตใจได้รับความทุกข์ลดน้อยลง
การไม่ กลับมาเกิดอีก เมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ตอ้ งแก่ ไม่ตอ้ งเจ็บ ไม่ตอ้ งตาย ไม่ตอ้ งรัก ไม่ตอ้ งอกหัก ไม่
ต้องพลัดพราก ไม่ตอ้ งผิดหวัง ไม่ตอ้ งโกรธ เกลียด กลัว ไม่ตอ้ งทุกข์อีกต่อไป
การตายแล้วไม่ เกิดอีก คือการปลดจิตใจตนเองออกจากตัณหา ความลุ่มหลง และอุปาทานความติดยึด
เมื่อจิตหลุดจากสภาวะทั้งสองแล้ว จิตจะพ้นทุกข์เด็ดขาด จิตจะพบกับอิสระและเสรี ภาพอย่างแท้จริ ง จิตจะ
อยูเ่ หนือกรรม เหนือวัฏสงสาร
ในหนังสื อเล่มนี้ท่านจะได้พบคาตอบว่า จะทาอย่างไรให้ไม่ทุกข์กบั ขันธ์ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยูแ่ ละ
ตายแล้วไม่เกิดอีก และถ้าเหตุปัจจัยยังไม่พอที่จะไม่เกิด ยังจาเป็ นต้องเกิดอยู่ จะเกิดอย่างไรให้ดีกว่าเดิม ทุก
คนเลือกเกิดได้ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมทีถ่ ูกต้ อง
หัวใจ ของการปฏิบตั ิธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ น้นั ต้องทาความเข้าใจวิธีปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ถ้าไม่รู้วิธี
และแนวทางก็จะทาให้เสี ยเวลา ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หรื อไม่ประสบความสาเร็ จ กว่าจะลองผิดลองถูก
กว่าจะเข้าใจ ก็อาจเสี ยเวลาไปนาน สมัยเมื่อ พระพุทธเจ้ า ท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเน้นสอนและ
แสดงโทษของการยึดมัน่ อยูใ่ นอุปาทาน “ขันธ์ ท้งั ๕ เป็ นตัวทุกข์ ” พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อการ ตรัสรู้
เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน คือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดงธรรมในเรื่ อง “อริยะสั จ ๔” เป็ นส่วนมาก
และในการแสดงธรรม “อริยะสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีท้ งั อุบาสก อุบาสิ กา พระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณี
ได้ ดวงตาเห็นธรรม เป็ นจานวนมาก
ในอริ ยสัจ ๔ พระองค์จะทรงเน้นแสดง “ตัวสมุทยั ” คือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ “ตัณหา” ความอยาก
ได้และความไม่อยากได้ในกองขันธ์ ๕ อันเป็ นเหตุปัจจัยส่งผลให้เรา เป็ นสุ ขและเป็ นทุกข์ เช่น เวลาขันธ์ ๕
เป็ นสุข ก็ยดึ ไว้ เวลาขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ก็ผลักไส จึง เกิดความลาบาก เพราะพยายามที่จะแก้ไขคือ อยากวิ่งหนี
ทุกข์และอยากวิ่งหาสุข แต่โดยความเป็ นจริ งของสัตว์และมนุษย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่กองแห่งทุกข์ หา
ความสุขไม่เจอ เท่าที่สงั เกตดูมีแต่ทุกข์นอ้ ยกับทุกข์มากเท่านั้นเอง ฉะนั้นจึง “มีแต่ ทุกข์ เท่ านั้นทีเ่ กิดขึน้ มีแต่
ทุกข์ เท่ านั้นที่ต้งั อยู่ มีแต่ ทุกข์ เท่ านั้นทีด่ บั ไป”
รวมแล้วขณะที่ยงั มีชีวิตคือมีขนั ธ์ ๕ อยู่ เราจะต้องอยูก่ บั กองแห่งทุกข์อยูต่ ลอด มีวธิ ีเดียวที่จะไม่ทุกข์
คือไม่มาเกิดอีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขนั ธ์ ถ้าไม่มีขนั ธ์กไ็ ม่มีทุกข์ เพราะทุกข์มีที่ขนั ธ์ ไม่ใช่มีที่จิต แต่เหตุ
ที่มาเกิดก็เพราะความหลง ได้แก่ “อวิชชา” คือความไม่รู้ความจริ ง ไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเป็ นตน จิตจึง
เกาะติดขันธ์ ๕ ทาให้พาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จกั จบสิ้น และก็มาทุกข์เพราะขันธ์ ๕ “อยู่ทุกชาติไป” นี่คือ
เหตุให้เกิดทุกข์
เราต้องมาทาลายเหตุของการเกิดก่อน คือทาลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในกองขันธ์ ๕ ให้ได้ และจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่เราต้องมาพิจารณากาย-ใจ คือขันธ์ ๕ นี้ โดยความเป็ นของไม่เที่ยง โดยความเป็ นทุกข์ โดยความ
ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน เพื่อให้จิตเกิดความเบื่อหน่าย แล้วจิตจะได้ถอดถอนความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน กาย-ใจ นี้เสี ยได้
จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกับขันธ์ คือถอนตัวเป็ นอิสระอยูเ่ หนือขันธ์ ทั้งที่มีความทุกข์ของขันธ์อยู่ “แต่ จติ
สบาย” ไม่ทุกข์ไปกับขันธ์ เพราะยอมรับความจริ งว่าเกิดมามีขนั ธ์กต็ อ้ งทุกข์แบบนี้ “ไม่ มใี ครหนีพ้น”
จงพิจารณาว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็ นมนุษย์ เราก็ไม่มีรูปกายนี้มาก่อน เมื่อเกิดมามี รู ปกาย แล้วจึงมี
เวทนา ความสุข-ทุกข์-เฉยๆ ตามมา จึงมี สั ญญา ความจาได้หมายรู ้ตามมา จึงมี สั งขาร ความคิดปรุ งแต่ง
ตามมา จึงมี วิญญาณ ความรับรู ้ รับทราบตามมา เมื่อรูปกาย นี้ดบั เวทนา ก็ดบั สั ญญา ก็ดบั สั งขาร ก็ดบั
วิญญาณ ก็ดบั จึงไม่เหลือความเป็ นเราอยูต่ รงไหนอีกเลย นี่แหละที่เราหลงกัน จึงเรี ยกว่า หลงสมมุติ หลง
ของชัว่ คราว ทั้งที่ยดึ เอาไว้ ก็ยดึ ไม่ได้ แก้ไขก็ไม่ได้ แล้วแต่เขาจะเป็ นไป และท้ายที่สุดก็ดบั สลาย ตายจากไป
ไม่มีเหลือ และขณะอยูก่ เ็ ป็ นทุกข์ดว้ ย ทุกข์ตลอดเวลาที่เราอาศัยเขาอยู่

เมื่อเรามาพิจารณาใน กาย-ใจ โดยความเป็ นทุกข์ และเป็ นธรรมชาติของเขา ว่าเป็ นเพียงปรากฏการณ์
อันหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งเป็ นไปตามสภาวะของเขา โดยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเขาได้ แม้แต่เราผูท้ ี่ไปรู ้
สมมุติน้ ี ก็เกิดมาจากธรรมชาติเช่นกัน หาได้เป็ นตัวเป็ นตนไม่ เมื่อเรามาพิจารณา กาย กับ ใจ ว่าเป็ น
ธรรมชาติที่เกิดดับ หาความเป็ นตัวเป็ นตนไม่ได้ จิตก็จะปล่อยวาง รู ปขันธ์ และ นามขันธ์ เสี ยได้ จึงต้องทา
บ่อยๆ พิจารณาขันธ์ ๕ และการทางานของขันธ์ ๕ โดยแยกให้เห็นหน้าที่แต่ละตัวและอาการต่างๆ ของเขา
จนชัดเจน มองหาและสังเกตอยูต่ ลอดเวลาเท่าที่มีเวลา โดยไม่จาเป็ นต้องนัง่ สมาธิเสมอไป ทาได้ทุกอิริยาบท
ไม่วา่ จะเดิน ยืน นัง่ นอน เพราะการที่เรากาหนดดูอยูท่ ี่กาย ก็เป็ นสมาธิอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้หมายเอาความสงบ
เพราะความสงบ ตรัสรู้ ไม่ได้ เพราะขณะที่มีความสงบ ตัวสังขารจะไม่ทางาน เมื่อสังขารไม่ทางาน จะเกิด
ปัญญา ไม่ได้ ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู ้ความจริ ง
เมื่อเข้าใจความจริ งแล้ว จึงปล่อยวางตัวสังขารอีกที เพราะคิดค้นจึงรู ้ เมื่อรู ้แล้ว จึงปล่อยวางความคิด
ไป เพราะความคิดก็เป็ นเพียง สั งขารขันธ์ เป็ นของ สมมุติ เป็ นของไม่เที่ยงเช่นกัน ทาและพิจารณาอย่างนี้ไป
นานๆ ก็จะเกิดความชานาญขึ้นเอง เมื่อชัดเจนขึ้น จิตจะยอมรับเอง และจะปล่อยวางในที่สุด ถ้ายังไม่ปล่อย
วางก็ทาต่อไป จนเข้าไปเห็นความจริ ง แล้วจิตจะยอมรับ ทาซ้ าๆ โดยการหาเราในความเป็ นรู ป และหาเราใน
ความเป็ นนาม ว่ามีเราอยูต่ รงไหน ให้เน้นดูใน ธาตุท้งั ๔ ในกายนี้วา่ มีเราอยูต่ รงไหน ในเมื่อหาเราในธาตุท้ งั
๔ ที่กายว่าไม่มีเราแล้ว ก็ยก นามทั้ง ๔ ขึ้นมาหาว่ามีเราอยูต่ รงไหน เมื่อนามทั้ง ๔ ไม่มีเราแล้ว ก็ยอ้ นกลับมา
หาเราใน ตัวผู้รู้ ว่ามีเราอยูต่ รงไหน ทั้งที่ ตัวผู้รู้ ก็เป็ น วิญญาณขันธ์ นัน่ เอง ก็ไม่เที่ยงเช่นกัน เมื่อเห็นอย่างนี้
จะมีอะไรให้หลง เพราะทุกอย่างเป็ น สมมุตขิ องขันธ์ ๕ ทั้งหมดเลย จึงต้ องวางทั้งหมด จะได้ชื่อว่าปล่อยวาง
สมมุติ เพื่อเข้าสู่ความเป็ น วิมุตติ คือหลุดพ้นจากการยึดมัน่ ใน สมมุตทิ ้งั ปวง...
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
ขณะทีย่ ังมีชีวติ คือมีขันธ์ ๕ อยู่
เราจะต้ องอยู่กบั กองแห่ งทุกข์ อยู่ตลอด
มีวธิ ีเดียวทีจ่ ะไม่ ทุกข์ คือไม่ มาเกิดอีก เมื่อไม่ มาเกิดอีกก็ไม่ มีขันธ์
ถ้ าไม่ มีขันธ์ กไ็ ม่ มีทุกข์ เพราะทุกข์ มีที่ขันธ์ ไม่ ใช่ มีทจี่ ิต
แต่ เหตุทมี่ าเกิดเพราะความหลง ได้ แก่ “อวิชชา”
คือความไม่ ร้ ู ความจริง ไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวตน
จิตจึงเกาะติดขันธ์ ๕ ทาให้ พาให้ เวียนว่ ายตายเกิดไม่ ร้ ู จักจบสิ้น
และก็มาทุกข์ เพราะขันธ์ ๕ อยู่ทุกชาติไป นี่คือเหตุให้ เกิดทุกข์
เราต้ องมาทาลายเหตุของการเกิด
คือทาลายความยึดมั่นถือมั่นในกองขันธ์ ๕ เสี ย

มหาสติปัฏฐานสี่
หลักการและวิธีพิจารณามหาสติปัฏฐานสี่ เป็ นปัจจยาการ คือการสื บเนื่องต่อกันของมหาสติปัฏ
ฐานสี่ ซึ่งจาต้องตั้งสติไว้ที่กาย เวทนา จิต ธรรม
๑. กายานุปัสสนา พิจารณากายนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ตั้งสติยกกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็ นธาตุท้ งั สี่ มีธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม แบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม
๑. ธาตุดินกับธาตุนา้ รวมกันเป็ นกลุ่มของรู ปที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา มีอยู่ ๓๒ อาการ
๒. ธาตุไฟกับธาตุลม รวมกันเป็ นกลุ่มของเวทนา (ความรู ้สึก)
ธาตุดิน คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต
ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ ในสมอง รวมธาตุดิน ๒๐ อาการ ธาตุนา้ คือ น้ าดี น้ า
เสลด น้ าเหลือง น้ าเลือด น้ าเหงื่อ น้ ามันข้น น้ าตา น้ ามันเหลว น้ าลาย น้ ามูก น้ าไขข้อ น้ าปัสสาวะ รวม
ธาตุน้ า ๑๒ อาการ พิจารณาแล้วได้ธาตุดินกับธาตุน้ า จึงรวมกันเป็ น ๓๒ อาการ
ส่ วน ธาตุไฟกับธาตุลม สองธาตุน้ ีพิจารณาให้เห็นไม่ได้ แต่พิจารณาแค่ทาความรู ้สึก เช่น ธาตุ
ไฟมีหน้าที่ไหลหมุนเวียนซึมซับอยูก่ บั ธาตุดินและธาตุน้ า เนื่องจากมีธาตุลมเข้าไปในธาตุดินและธาตุ
น้ าจึงทาให้มีไฟเกิดขึ้นในร่ างกาย ทาให้ท้ งั สามธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม มีธาตุไฟคอยทาความ
อบอุ่นเป็ นเครื่ องหล่อเลี้ยงอยูท่ วั่ พร้อมในร่ างกาย ในขณะที่ธาตุลมก็มีหน้าที่หมุนเวียนอยูใ่ นธาตุดินคู่
ไปกับธาตุน้ า เช่น น้ าเลือดไหลได้เพราะแรงอัดฉีดของลม ถ้าไม่มีลม น้ าเลือดก็ไหลหมุนเวียนไม่ได้
และธาตุลมนี้กอ็ ยูใ่ นธาตุน้ าทุกๆ ชนิด มีหน้าที่อดั ฉีดธาตุน้ าทุกๆ ชนิดให้ไหลหมุนเวียนไปในร่ างกาย
จงพิจารณาร่ างกายนี้ให้เห็นโดยความเป็ นธาตุท้ งั สี่ โดยยกธาตุดินขึ้นมาพิจารณาก่อน เช่น ผม ก็ใช้
สัญญาจาได้หมายรู ้พิจารณาให้เห็นผมเป็ นลักษณะเช่นไร ผมจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นๆ ทั้งเห็นลักษณะ
ของสี ผม เช่น สี ดา สี เทา สี ขาว เป็ นต้น และนึกถึงกลิ่นของผมว่ามีกลิ่นเป็ นอย่างไร เช่น เหม็นสาบ
เวลาไม่ได้สระล้าง และพิจารณาขน รวมทั้งส่ วนอื่นๆ จนถึงเยือ่ ในสมอง
ธาตุน้ าก็ยกน้ าดีข้ ึนมา โดยใช้สัญญาจาได้หมายรู ้ต้ งั ขึ้นมา ให้เห็นลักษณะเป็ นอย่างไร สี เป็ นสี
อะไร เช่น สี เขียวแก่ เป็ นต้น กลิ่นเป็ นอย่างไร เช่น เหม็นคาว เป็ นต้น และพิจารณาน้ าเสลดและอื่นๆ
จนถึงน้ าปัสสาวะ จนครบอาการ ๓๒ เสร็จแล้วก็ยกธาตุไฟขึ้นมาพิจารณาความรู ้สึกการไหลหมุนเวียน
ของธาตุไฟทัว่ พร้อมในร่ างกาย ที่ให้ความอบอุ่นและความร้อนอยูต่ ลอดเวลา ส่ วนธาตุลมก็ให้พิจารณา
ความรู ้สึกการไหลหมุนเวียนของธาตุลมทัว่ พร้อมในร่ างกาย ที่มีอาการไหลพัดผ่านอยูต่ ลอดเวลา

พิจารณาให้เห็นว่าร่ างกายนี้ได้รวมตัวมาจากธาตุท้ งั สี่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติและเป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วในโลกนี้
ก่อนที่เรายังไม่เกิดมา เขาก็มีอยูแ่ ล้ว เราเกิดมาก็มาอาศัยธาตุท้ งั สี่ น้ ีอยูช่ วั่ คราว เมื่อเราตายไปเราก็ไม่ได้
เอาไปด้วย ธาตุท้ งั สี่ ยงั คงอยูก่ บั โลกนี้เหมือนเดิม เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้เกิดมา
ฉะนั้นกายนี้จึงเป็ นเพียงธาตุธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ความเป็ นหญิงก็
มาจากธาตุท้ งั สี่ ความเป็ นชายก็มาจากธาตุท้ งั สี่ บ้านที่เราอาศัยอยูก่ ม็ าจากธาตุท้ งั สี่ เสื้ อผ้าที่เราสวมใส่ ก็
มาจากธาตุท้ งั สี่ สมบัติทุกๆ อย่างที่เราอาศัยอยูก่ ม็ าจากธาตุท้ งั สี่ โลกนี้ท้ งั โลกจึงเต็มไปด้วยธาตุท้ งั สี่
เท่านั้น เมื่อพิจารณาเช่นนี้จะทาให้รู้และเห็นอย่างนี้วา่ กายนั้นไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
๒. เวทนานุปัสสนา พิจารณาเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ตั้งสติยกเวทนาขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็ นเวทนา มีอยู่ ๒ เวทนา คือ เวทนานอกและเวทนาใน เวทนา
นอกนั้นมีอยู่ ๓ คือ สุ ขกาย ทุกข์กาย เฉยๆ กาย เวทนาในนั้นมีอยู่ ๓ คือ สุ ขใจ ทุกข์ใจ เฉยๆ ใจ
เวทนานอก มีอยู่ ๓ คือ สุ ขกาย ทุกข์กาย เฉยๆ กาย
สุ ขเวทนากาย หมายถึง ความรู ้สึกเป็ นสุ ขกาย เมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่ งมีอยู่ ๕ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดสุ ขทางตา ได้แก่ รู ป มีรูปสวยที่มากระทบทางตาก็ทาให้
สบายตา เรี ยกว่าสุ ขทางตา มีเสี ยงไพเราะมากระทบทางหูกท็ าให้สบายหู เรี ยกว่าสุ ขทางหู มีกลิ่นหอม
มากระทบทางจมูกก็ทาให้สบายจมูก เรี ยกว่าสุ ขทางจมูก มีรสอร่ อยมากระทบทางลิ้นก็ทาให้สบายลิ้น
เรี ยกว่าสุ ขทางลิ้น มีสัมผัสที่อ่อนนุ่มมากระทบทางกายทาให้สบายกาย เรี ยกว่าสุ ขทางกาย
ทุกขเวทนากาย หมายถึง ความรู ้สึกเป็ นทุกข์ทางกาย เมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่งมีอยู่ ๕ ทาง คือ ทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดทุกข์ทางตา ได้แก่ รู ป มีรูปไม่สวยมากระทบทางตา
ก็ทาให้ไม่สบายตา เรี ยกว่าทุกข์ทางตา มีเสี ยงไม่ไพเราะมากระทบทางหูกท็ าให้ไม่สบายหู เรี ยกว่าทุกข์
ทางหู มีกลิ่นเหม็นมากระทบทางจมูกก็ทาให้ไม่สบายจมูก เรี ยกว่าทุกข์ทางจมูก มีรสไม่อร่ อยมา
กระทบทางลิ้นก็ทาให้ไม่สบายลิ้น เรี ยกว่าทุกข์ทางลิ้น มีสัมผัสที่แข็งกระด้างมากระทบทางกายทาให้
ลาบากกาย เรี ยกว่าทุกข์ทางกาย
อุเบกขาเวทนากาย หมายถึง ความรู ้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ทางกาย เมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่งมีอยู่ ๕ ทาง
คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดเฉยๆ ทางตา ได้แก่ รู ป มีรูปไม่ดี ไม่
ชัว่ มากระทบทางตา ก็ทาให้รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางตา เรี ยกว่าเฉยๆ ทางตา มีเสี ยงไม่ดี ไม่ชวั่ มากระทบ
ทางหู ก็ทาให้รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางหู เรี ยกว่าเฉยๆ ทางหู มีกลิ่นไม่หอม ไม่เหม็นมากระทบทางจมูก
ก็ทาให้รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางจมูก เรี ยกว่าเฉยๆ ทางจมูก มีรสไม่ดี ไม่ชวั่ มากระทบทางลิ้น ก็ทาให้
รู ้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางลิ้น เรี ยกว่าเฉยๆ ทางลิน้ มีสัมผัสที่ไม่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้างมากระทบทาง
กาย ทาให้รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางกาย เรี ยกว่าเฉยๆ ทางกาย

ทั้งหมดเรี ยกเวทนานอก ๓ คือ สุ ขทางกาย ทุกข์ทางกาย เฉยๆ ทางกาย ตา หู จมูก ลิ้นนั้น
หมายถึงกายด้วย เพราะเป็ นอวัยวะที่ติดกับกาย จึงเรี ยกว่าร่ างกายเช่นกัน
เวทนาใน มีอยู่ ๓ คือ สุ ขใจ ทุกข์ใจ เฉยๆ ใจ
สุ ขเวทนาใจ หมายถึง ความรู ้สึกเป็ นสุ ขทางใจ เมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่ งมีอยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ (มโน) สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดความรู ้สึกทางตา ได้แก่ รู ป มีรูปสวยมา
กระทบทางตา ก็ทาให้สบายตา เรี ยกว่าสุ ขทางตา เกิดเป็ นความพอใจ ทาให้เกิดสุ ขทางใจ มีเสี ยง
ไพเราะมากระทบทางหู ก็ทาให้สบายหู เรี ยกว่าสุ ขทางหู เกิดเป็ นความพอใจ ทาให้เกิดสุ ขทางใจ มี
กลิ่นหอมมากระทบทางจมูก ก็ทาให้สบายจมูก เรี ยกว่าสุ ขทางจมูก เกิดเป็ นความพอใจ ทาให้เกิดสุ ข
ทางใจ มีรสอร่ อยมากระทบทางลิ้น ก็ทาให้สบายลิ้น เรี ยกว่าสุ ขทางลิ้น เกิดเป็ นความพอใจ ทาให้เกิด
สุ ขทางใจ มีสัมผัสที่อ่อนนุ่มมากระทบทางกาย ทาให้สบายกาย เรี ยกว่าสุ ขทางกาย เกิดเป็ นความพอใจ
ทาให้เกิดสุ ขทางใจ สัญญาไปจาสิ่ งที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สิ่ งที่ดีๆ
เรี ยกว่าธรรมารมณ์ฝ่ายดี ทาให้เกิดสุ ขทางใจ
ทุกขเวทนาใจ หมายถึง ความรู ้สึกทุกข์ทางใจ เมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่ งมีอยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ (มโน) สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดความรู ้สึกทางตา ได้แก่ รู ป มีรูปไม่สวยมา
กระทบทางตา ก็ทาให้ลาบากตา เรี ยกว่าทุกข์ทางตา เกิดเป็ นความไม่พอใจ ทาให้เกิดทุกข์ทางใจ มีเสี ยง
ไม่ไพเราะมากระทบทางหู ก็ทาให้ไม่สบายหู เรี ยกว่าทุกข์ทางหู เกิดเป็ นความไม่พอใจ ทาให้เกิดทุกข์
ทางใจ มีกลิ่นเหม็นมากระทบทางจมูก ก็ทาให้ไม่สบายจมูก เรี ยกว่าทุกข์ทางจมูก เกิดเป็ นความไม่
พอใจ ทาให้เกิดทุกข์ทางใจ มีรสไม่อร่ อยมากระทบทางลิ้น ก็ทาให้ไม่สบายลิ้น เรี ยกว่าทุกข์ทางลิ้น
เกิดเป็ นความไม่พอใจ ทาให้เกิดทุกข์ทางใจ มีสัมผัสที่แข็งกระด้างมากระทบทางกาย ทาให้ไม่สบาย
กาย เรี ยกว่าทุกข์ทางกาย เกิดเป็ นความไม่พอใจ ทาให้เกิดทุกข์ทางใจ สัญญาไปจาสิ่ งที่มากระทบทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สิ่ งที่ไม่ดี เรี ยกว่าธรรมารมณ์ฝ่ายชัว่ ทาให้เกิดทุกข์ทางใจ
อุเบกขาเวทนาใจ หมายถึง ความรู ้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางใจเมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่งมีอยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ (มโน) สิ่ งที่มาสัมผัสทาให้เกิดความรู ้สึกทางตา ได้แก่ รู ป มีรูป
ไม่ดี ไม่ชวั่ มากระทบทางตา ก็ทาให้รู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ทางตา เรี ยกว่าเฉยๆ ทางตา ไม่มีท้ งั ความพอใจ
และความไม่พอใจ ทาให้เกิดอุเบกขาทางใจ มีเสี ยงไม่ดี ไม่ชวั่ มากระทบทางหู ก็ทาให้ไม่สุข ไม่ทุกข์
ทางหู เรี ยกว่าเฉยๆ ทางหู ไม่มีท้ งั ความพอใจและความไม่พอใจ ทาให้เกิดอุเบกขาทางใจ มีกลิ่นไม่
หอม ไม่เหม็นมากระทบทางจมูก ก็ทาให้ไม่สุข ไม่ทุกข์ทางจมูก เรี ยกว่าเฉยๆ ทางจมูก ไม่มีท้ งั ความ
พอใจและความไม่พอใจ ทาให้เกิดอุเบกขาทางใจ มีรสไม่ดี ไม่ชวั่ มากระทบทางลิ้น ก็ทาให้ไม่สุข ไม่
ทุกข์ทางลิ้น เรี ยกว่าเฉยๆ ทางลิ้น ไม่มีท้ งั ความพอใจและความไม่พอใจ ทาให้เกิดอุเบกขาทางใจ มี

สัมผัสที่ไม่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้างมากระทบทางกาย ทาให้ไม่สุข ไม่ทุกข์กาย เรี ยกว่าเฉยๆ ทางกาย
ไม่มีท้ งั ความพอใจและความไม่พอใจ ทาให้เกิดอุเบกขาทางใจ สัญญาไปจาสิ่ งที่มากระทบทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สิ่ งที่ไม่ดีไม่ชวั่ เรี ยกว่าธรรมารมณ์ฝ่ายกลางๆ ทาให้ไม่เกิดสุ ข ไม่
เกิดทุกข์ทางใจ เรี ยกอุเบกขาทางใจ
พิจารณาเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เหตุที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นได้ ก็เพราะเรามี
ร่ างกายนี้ ในเมื่อร่ างกายของเรารวมตัวมาจากธาตุท้ งั สี่ เป็ นแค่ธาตุธรรมชาติ ร่ างกายของเราจึงเป็ นธาตุ
ธรรมชาติเช่นกัน ถ้าไม่มีธาตุสี่เราก็ไม่มีร่างกาย ไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีเวทนา ร่ างกายที่มีอยูก่ บ็ งั คับ
บัญชาไม่ได้ แปรปรวนเป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นไปตามเหตุปัจจัยของธาตุท้ งั สี่ เวทนาที่อาศัยร่ างกาย
อยูก่ บ็ งั คับบัญชาไม่ได้ แปรปรวนเป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นไปตามเหตุปัจจัยของธาตุท้ งั สี่ ฉะนั้น
เวทนาจึงเป็ นเพียงธาตุธรรมชาติ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เดี๋ยวสุ ข เดี๋ยวทุกข์
เดี๋ยวเฉยๆ ไม่คงที่ แปรปรวนเป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นไปตามเหตุปัจจัยของธาตุท้ งั สี่ เวทนานี้จึงเป็ น
เพียงธาตุ เรี ยกว่าธาตุสุข ธาตุทุกข์ ธาตุเฉย รวมแล้วเวทนานี้จึงไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
พิจารณาอย่างนี้จึงถอนความยึดมัน่ ในเวทนาว่าเป็ นตัวตนเรา เขาเสี ยได้ เพราะเป็ นอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ยึดไว้กเ็ ป็ นทุกข์ดงั นี้
๓. จิตตานุปัสสนา พิจารณาจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ตั้งสติยกจิตขึ้นมาพิจารณา เห็นความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว และความไม่เศร้าหมอง ความไม่ผอ่ ง
แผ้วซึ่งเกิดขึ้น มีอยู่ ๔ ทางด้วยกัน คือ ทางเวทนา ทางสัญญา ทางสังขาร ทางวิญญาณ
ทางเวทนา เวลาเกิดสุ ขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุ ข จึงทาให้จิตผ่องแผ้ว เวลาเกิด
ทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความทุกข์ จึงทาให้จิตเศร้าหมอง เวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะ
เหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดการวางเฉย จึงทาให้จิตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว
ทางสั ญญา สัญญาไปจาเวลาเกิดสุ ขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุ ข จึงทาให้จิตผ่องแผ้ว
สัญญาไปจาเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความทุกข์ จึงทาให้จิตเศร้าหมอง สัญญา
ไปจาเวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดการวางเฉย จึงทาให้จิตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ ง
แผ้ว
ทางสั งขาร ความคิดปรุ งแต่งถึงสัญญาที่ไปจาเวลาเกิดสุ ขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุ ข
จึงทาให้จิตผ่องแผ้ว ความคิดปรุ งแต่งถึงสัญญาที่ไปจาเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความทุกข์ จึงทาให้จิตเศร้าหมอง ความคิดปรุ งแต่งถึงสัญญาที่ไปจาเวลาเกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุ

ปัจจัยที่ทาให้เกิดการวางเฉย จึงทาให้จิตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว
ทางวิญญาณ ไปรับรู ้ความคิดปรุ งแต่ง รู ้ถึงสัญญาที่ไปจาเวลาเกิดสุ ขเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความสุ ข จึงทาให้จิตผ่องแผ้ว ไปรับรู ้ความคิดปรุ งแต่ง รู ้ถึงสัญญาที่ไปจาเวลาเกิดทุกขเวทนา เพราะ
เหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความทุกข์ จึงทาให้จิตเศร้าหมอง ไปรับรู ้ความคิดปรุ งแต่ง รู ้ถึงสัญญาที่ไปจาเวลา
เกิดอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดการวางเฉย จึงทาให้จิตไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว
พิจารณาอย่างนี้เพื่อทาลายความยึดมัน่ ในตัวจิต ในความเป็ นจริ งนั้น สิ่ งที่เราหมายรู ้อาการเศร้า
หมอง อาการผ่องแผ้ว และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้วนั้นไม่ใช่ตวั จิต แต่เป็ นเพียงอาการของจิต
ซึ่งเกิดมาจากสภาวะอาการของนามทั้งสี่ คือ ทางเวทนา ทางสัญญา ทางสังขาร ทางวิญญาณ ถ้าไม่มี
นามทั้งสี่ เป็ นเหตุปัจจัย ผลของอาการเศร้าหมอง อาการผ่องแผ้ว และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว
นั้นก็จะไม่มีมา
ฉะนั้นที่เราหมายกันนั้นก็ไปหมายแค่อาการของจิต ซึ่งความเป็ นจริ งแล้วคืออาการของนามทั้ง
สี่ เรี ยกว่า ขันธ์ ๔ ถ้ารวมรู ปหนึ่งก็เป็ นขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ นี้กเ็ ป็ นสภาวะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อาการ
เศร้าหมอง อาการผ่องแผ้ว และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว ก็ออกมาจากตัวของขันธ์เป็ นปัจจัย ผล
ที่ออกมาคืออาการเศร้าหมอง อาการผ่องแผ้ว และอาการไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว จึงเป็ นอาการที่เกิด
เพราะมีขนั ธ์เป็ นเหตุ ในเมื่อขันธ์เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผลที่มีความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว และ
ความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว ที่มีขนั ธ์เป็ นปัจจัยนั้น จึงต้องเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งหมดเช่นกัน
ความจริ งสิ่ งที่เราหมายรู ้จึงเป็ นเพียงอาการของจิต เรี ยกว่า เงาของจิตนัน่ เอง ส่ วนตัวจิตแท้ จิต
เดิมนั้นไม่มีความเกิด ไม่มีความดับ แต่มาอาศัยขันธ์ ๕ ซึ่งมีความเกิดดับ เราจึงไปหมายกันว่าความเกิด
ดับเป็ นจิต แต่แท้จริ งนั้นเป็ นเพียงเงาของจิต ซึ่งจิตดั้งเดิมนั้นประภัสสรอยูแ่ ล้ว ที่เศร้าหมองเป็ นเพราะ
อุปกิเลสเป็ นเหตุที่จรมาทาให้จิตเศร้าหมอง เหมือนดวงจันทร์ที่เดิมไม่ได้เศร้าหมอง แต่เพราะมีกอ้ น
เมฆมาบัง เราจึงมองดูดวงจันทร์วา่ เศร้าหมอง แท้จริ งเป็ นเพราะมีกอ้ นเมฆมาบังดวงจันทร์ หากไม่มี
ก้อนเมฆมาบังดวงจันทร์ ดวงจันทร์กไ็ ม่เศร้าหมอง จิตของเราก็เช่นกัน หากไม่มีเงาของจิตมาบังดวง
จิต จิตก็ไม่เศร้าหมอง ถ้าหากเรามาพิจารณาเงาของจิตให้เห็นเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งมีความ
แปรปรวนและเกิดดับ เหมือนก้อนเมฆที่พดั ผ่านมาบังดวงจันทร์ที่มีความแปรปรวนและเกิดดับ โดย
เห็นสิ่ งที่แปรปรวนและเกิดดับเป็ นเพียงก้อนเมฆไม่ใช่ดวงจันทร์ จิตของเราก็เช่นกัน หากมาพิจารณา
ให้เห็นความแปรปรวนและเกิดดับ โดยเห็นสิ่ งที่แปรปรวนและเกิดดับเป็ นแค่เงาของจิตที่มาบังดวงจิต
ไม่ใช่ดวงจิต ดวงจิตของเราจึงเปรี ยบเหมือนดวงจันทร์ ซึ่งเดิมไม่เคยเศร้าหมอง ที่ดวงจันทร์เศร้าหมอง
เพราะอาศัยก้อนเมฆ ส่ วนดวงจิตที่เศร้าหมองก็เพราะอาศัยขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ จึงเป็ นอุปกิเลสที่จิตมาอาศัย ถ้าเรามาทาลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทานขันธ์ท้ งั ห้า

เสี ยได้ นัน่ ชื่อว่าเราได้ทาลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปกิเลส ขันธ์ ๕ คือกิเลส กิเลสคือขันธ์ ๕ ความเป็ น
ขันธ์หรื อเงาของจิต จึงเป็ นคนละส่ วนกับจิต ก้อนเมฆก็ส่วนหนึ่ง ดวงจันทร์กส็ ่ วนหนึ่ง ก้อนเมฆมี
ความแปรปรวนและเกิดดับ แต่ดวงจันทร์ไม่มีความแปรปรวนและเกิดดับ จิตของเราก็ไม่มีความ
แปรปรวนและเกิดดับ แต่สิ่งที่มีความแปรปรวนและเกิดดับเป็ นเพียงแค่เงาของจิต เรี ยกว่าขันธ์ ๕ จิต
ดวงนี้ไม่เคยตาย แต่สิ่งที่ตายเป็ นเพียงร่ างกายของจิต คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ถ้าจิตนี้ตาย จิตนี้ดบั เราจะเอาอะไรมาเกิดกับขันธ์ สาเหตุที่จิตมาเกิดกับขันธ์ ก็เพราะจิตมาหลง
ขันธ์วา่ เป็ นตัวตนของจิต จึงทาให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ ถ้าจิตนี้มีวชิ ชาคือมีความรู ้ข้ ึนมาวันใด จิตจึง
หลุดออกจากขันธ์ ขันธ์จึงหลุดออกจากจิต จิตจึงอิสระ ขันธ์กอ็ ิสระ ต่างอันต่างอิสระ ต่างอันต่างจริ ง
ขันธ์กจ็ ริ ง จิตก็จริ ง จึงอยูค่ นละมิติ มิติของขันธ์กส็ ่ วนหนึ่ง มิติของจิตก็ส่วนหนึ่ง มิติของจิตเป็ นมิติที่
ไม่เกิดไม่ดบั มิติของขันธ์เป็ นมิติที่เกิดดับ จิตจึงเป็ นเพียงพลังงานธรรมชาติอนั หนึ่ง ซึ่งไม่มีความ
แปรปรวนและความเกิดดับ ส่ วนขันธ์เป็ นพลังงานธรรมชาติอนั หนึ่ง ซึ่งมีความแปรปรวนและความ
เกิดดับ
ฉะนั้นจิตนี้จึงไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา จิตจึงเป็ นเพียงพลังงานที่อิสระ เราต้องมาทาลาย
เปลือกของอวิชชา คือทาลายเงาของจิต เพราะเงาของจิตก็คืออวิชชา และอวิชชาก็คืออุปกิเลส และ
อุปกิเลสก็คือขันธ์ ๕ นัน่ เอง ที่ทาให้จิตเศร้าหมอง ถ้าจิตถอนตัวออกจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวขันธ์
ความเศร้าหมองของจิตจะไม่มีอีกเลย จะเหลือก็เป็ นเพียงความเศร้าหมองของขันธ์เท่านั้น ที่รอวันดับ
ไปพร้อมกับขันธ์เมื่อวันที่ขนั ธ์ดบั
๔. ธรรมมานุปัสสนา พิจารณาธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ตั้งสติยกธรรมทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็ น ๓ สภาวะ คือ สภาวธรรมที่เป็ นกุศล สภาวธรรมที่
เป็ นอกุศล และอัพยากตธรรม คือ สภาวธรรมที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและสภาวธรรมที่ไม่เป็ นทั้งอกุศล
๑. กุศลธรรม คือ สภาวธรรมที่เป็ นกุศล เรี ยกว่า ธรรมฝ่ ายขาว ยังแยกออกอีกเป็ น ๓ อย่าง คือ อย่าง
หยาบ อย่างกลาง อย่างประณี ต
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นกุศล ธรรมฝ่ ายขาว ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความผ่องแผ้ว
ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างหยาบ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นกุศล ธรรมฝ่ ายขาว ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความผ่องแผ้ว
ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างกลาง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นกุศล ธรรมฝ่ ายขาว ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความผ่องแผ้ว
ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างประณี ต มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
๒. อกุศลธรรม คือ สภาวธรรมที่เป็ นอกุศล เรี ยกว่า ธรรมฝ่ ายดา ยังแยกออกอีกเป็ น ๓ อย่าง คือ อย่าง

หยาบ อย่างกลาง อย่างประณี ต
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นอกุศล ธรรมฝ่ ายดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความเศร้า
หมอง ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างหยาบ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นอกุศล ธรรมฝ่ ายดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความเศร้า
หมอง ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างกลาง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้วที่เป็ นอกุศล ธรรมฝ่ ายดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความเศร้า
หมอง ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างประณี ต มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
๓. อัพยากตาธรรมมา สภาวธรรมที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและไม่เป็ นทั้งอกุศล เรี ยกว่าธรรมฝ่ ายไม่ขาว ไม่ดา
ยังแยกออกอีกเป็ น ๓ อย่าง คือ อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างประณี ต
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้ว ที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและไม่เป็ นทั้งอกุศล เรี ยกว่า ธรรมฝ่ ายไม่ขาว ไม่
ดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างหยาบ มีความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้ว ที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและไม่เป็ นทั้งอกุศล เรี ยกว่าธรรมฝ่ ายไม่ขาว ไม่
ดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างกลาง มีความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
- พิจารณาสภาวธรรมอันเกิดขึ้นแล้ว ที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและไม่เป็ นทั้งอกุศล เรี ยกว่าธรรมฝ่ ายไม่ขาว ไม่
ดา ที่มีเหตุและปัจจัยทาให้เกิดความไม่เศร้าหมอง ไม่ผอ่ งแผ้ว ซึ่งเป็ นสภาวธรรมอย่างประณี ต มีความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา
สภาวะของธรรม คือ สภาวะของธรรมชาติ จึงเป็ นสภาวะที่ปกติ ที่มี ที่เป็ นอยูอ่ ย่างนั้นไม่เป็ น
อย่างอื่น เป็ นสัจจะ เป็ นความจริ ง เช่น สัตว์และมนุษย์ท้ งั หลายที่เกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ไม่เป็ นอย่างอื่น หรื อเพราะมีเหตุและปัจจัยใดที่ทาให้สิ่งนั้นเกิด สิ่ งนั้นจึงเกิด หรื อเพราะมีเหตุและ
ปัจจัยใดที่ทาให้สิ่งนั้นดับ สิ่ งนั้นจึงดับ ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัย และดับไปเพราะเหตุ
และปัจจัย เพราะมีสิ่งนี้ สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะมีสิ่งนี้ สิ่ งนี้จึงตั้งอยู่ เพราะมีสิ่งนี้ สิ่ งนี้จึงดับไป โดย
สภาวธรรมนั้นเขาเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะใดสภาวะหนึ่ง หากพิจารณาก็เห็นเป็ นเรื่ อง
ปกติ เป็ นธรรมดา และปล่อยให้สภาวะนั้นเป็ นปกติ เป็ นธรรมดา เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เองและดับไปเอง
สภาวธรรมที่เป็ นกุศล ย่อมทาให้เกิดความผ่องแผ้ว และดับไปเอง และสภาวธรรมที่เป็ นอกุศล
ย่อมทาให้เกิดความเศร้าหมอง และดับไปเอง สภาวธรรมที่ไม่เป็ นทั้งกุศลและไม่เป็ นทั้งอกุศล ย่อมทา

ให้ไม่เกิดทั้งความผ่องแผ้วและไม่เกิดทั้งความเศร้าหมอง และดับไปเอง เพราะมีสภาวธรรมที่ทาให้
เป็ นสุ ข จึงมีสุข เพราะมีสภาวธรรมที่ไม่ทาให้เป็ นสุ ข จึงไม่มีสุข เพราะมีสภาวธรรมที่ทาให้เป็ นทุกข์
จึงมีทุกข์ เพราะมีสภาวธรรมที่ไม่ทาให้เป็ นทุกข์ จึงไม่มีทุกข์ เหมือนพระอาทิตย์ข้ ึนทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตก ไม่เป็ นอย่างอื่น ไม่เคยเลยที่พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก และไปตกทาง
ทิศตะวันออก เพราะมีพระอาทิตย์ข้ ึนทาให้มีแสงสว่าง จึงมีกลางวัน เพราะมีพระอาทิตย์ตกทาให้มี
ความมืด จึงมีกลางคืน พระอาทิตย์ข้ ึนแล้วต้องตกดิน เมื่อตกดินแล้วต้องขึ้น เป็ นอย่างนี้ทุกวัน
สภาวธรรมที่เป็ นกุศลเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็ นอกุศลต้องดับไป สภาวธรรมที่เป็ นอกุศลเกิดขึ้น
สภาวธรรมที่เป็ นกุศลต้องดับไป เช่น กลางวันกับกลางคืน ไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมกัน มีความเปลี่ยนแปลง
แบบเดิมๆ ทุกอย่าง ทั้งสภาวธรรมภายนอกกายใจของเรา และสภาวธรรมภายในกายใจของเรา เป็ นอยู่
อย่างไรก็เป็ นอยูอ่ ย่างนั้น ไม่เที่ยงเหมือนเดิม เป็ นทุกข์เหมือนเดิม ไม่มีตวั ตนเหมือนเดิม จึงเป็ นสภาวะ
ของธรรมชาติ ซึ่งมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู ้ แม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ พระนิพพาน
ไปแล้ว สภาวะธรรมชาติน้ ีกย็ งั คงอยูต่ ามธรรมชาติ แต่เป็ นธรรมชาติที่ไม่มีตวั มีตน จึงเป็ นแค่ “สัพเพ
ธัมมา อนัตตาติ” ธรรมทั้งหลายไม่มีตวั ตนดังนี้ ไปฝื นธรรมชาติหรื อไปแก้ไข ก็ลว้ นแต่เป็ นเหตุให้เกิด
ความยุง่ ยากและความลาบาก ทั้งไม่เป็ นผล เหนื่อยเปล่า เสี ยเวลาเปล่า เพราะทาในสิ่ งที่ทาไม่ได้
เราไม่จาเป็ นที่จะต้องไปแก้ไขธรรมชาติเพราะธรรมชาติน้ นั ก็เกิดมาเองและต้องดับไปเองอยู่
แล้ว เราจึงควรจะหันมาแก้ที่ใจของเราเอง คือหยุดอยากที่จะแก้ไขและไปฝื นธรรมชาติน้ นั ๆ โดยปล่อย
เขาให้เป็ นไปตามธรรมชาติ แล้วเราจะได้เป็ นธรรมชาติไปด้วย เพราะโลกธรรมนี้ เป็ นแค่สภาวะของ
ธรรมชาติ และธรรมนี้กไ็ ม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
จบสติปัฏฐานสู ตร

“ธรรมชาติท้ งั มวลไม่มีชื่อและภาษา
แต่ถูกบัญญัติข้ ึนโดยสมมุติของผูท้ ี่เกิดมาหลังธรรมชาติ
ทั้งๆ ที่ผสู ้ มมุติและสิ่ งที่ถูกสมมุติกม็ าจากธรรมชาติน้ นั เอง”

กัณฑ์ ที่ ๑
ทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
การปฏิบตั ิในชีวติ ฆราวาสนั้นสามารถไปได้เร็ว โดยให้ดูจิตตัวเดียว แต่ให้ดูอยูภ่ ายในกาย ไม่ดู
นอกกาย เน้นที่กายเป็ นหลัก ให้จิตอยูใ่ นกาย แล้วก็ดูอารมณ์ การดูจิตภายในกายนั้นคือการทาความ
รู ้อยูใ่ นกาย เวลาดูให้ดูอารมณ์ที่กายเรา เวลาเกิดความพอใจ ไม่พอใจให้ดูตรงที่กายเป็ นหลัก อย่าไปยึด
ทั้งสองอย่างแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ ส่ วนมากคนเรานั้นจะทุกข์เพราะรู ปกับเสี ยงเป็ นหลัก การ
ประกอบการงานอยูท่ ุกวันนี้กท็ ุกข์เพราะตรงนี้ ฉะนั้นหากเราดูอยูใ่ นกายตลอดเวลา เราจะมีสติอยูใ่ น
กายและรู ้เห็นโทษของมัน เพราะความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดีลว้ นเป็ นโทษทั้งหมด เมื่อเราเห็น
โทษของมันเราก็จะปล่อยวางได้
เวลาเกิดความไม่พอใจมันก็เป็ นทุกข์ เวลาใครพูดอะไรไม่ดี ขวางหูขวางตาเราก็เป็ นทุกข์กบั มัน
ในขณะที่เวลาใครพูดดีเราก็พอใจ แต่ในความเป็ นจริ งความพอใจนี้มนั ก็เป็ นทุกข์เช่นกัน แต่เพราะเรา
ไปชอบความพอใจ เหมือนกับเราชอบน้ าตาลที่หวาน หากใครเอาของขมๆ มาให้เรากิน เราจะไม่ชอบ
เพราะเราติดรสน้ าตาล เช่นเดียวกันเพราะเราติดรสของความสุ ข เมื่อเกิดความทุกข์ข้ ึนมาเราจึงไม่ชอบ
เลย เราทุกคนอยากได้สุข แต่เราเลือกไม่ได้ เพราะอย่างไรก็ตอ้ งมีทุกข์มากระทบอยูแ่ ล้ว เราจึงหนีความ
ไม่พอใจไม่พน้ แต่เราสามารถรู ้เท่าทันว่า ความไม่พอใจนี้กเ็ ป็ นสภาวะของสมมุติ แล้วเราก็จะปล่อย
วางได้
สัตว์และมนุษย์ท้ งั หลายมีอย่างเดียวที่หลงกัน ก็คือหลงความพอใจเท่านั้น แต่หากเราเห็นความ
พอใจแล้วเราไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ต่อให้ความไม่พอใจมากระทบมากขนาดไหนเราก็ไม่ทุกข์เพราะมัน
เพราะขนาดความพอใจเรายังไม่ยดึ แล้วความไม่พอใจเราจะยึดมันทาไม เพราะฉะนั้นตัวพอใจและไม่
พอใจมันจึงเป็ นตัวเดียวกัน เป็ นอารมณ์เดียวกันที่ทาให้จิตกระเพื่อม และอารมณ์น้ นั ก็มาจากรู ป จากรส
จากกลิ่น จากเสี ยง จากสัมผัสนัน่ เอง มันมาจากที่เดียวกันคือมาจากรู ปทั้งหมด แต่เพราะเราไปให้
ความหมายจึงทาให้เราทุกข์ หากเราเห็นสักแต่วา่ เห็น เราก็ไม่ทุกข์ไม่สุขไปกับมัน เพราะมันสักแต่วา่
เห็น ความพอใจก็ไม่เที่ยง ความไม่พอใจก็ไม่เที่ยง เราจึงไม่ควรยึดถือมัน ยึดไปก็เหนื่อยเปล่าๆ เหมือน
เรานัง่ เฉยๆ แต่มีคนมาบอกให้เราลุกขึ้นไปวิง่ เมื่อวิ่งเสร็จก็ให้กลับมานัง่ ที่เก่า แล้วก็มาบอกให้เราลุก
ขึ้นไปวิง่ อีกซ้ าแล้วซ้ าเล่า แล้วเราจะวิง่ ไปทาไม เพื่อประโยชน์อะไร เช่นเดียวกับตัวตัณหานี่เองที่ทาให้
เราวิง่ ไม่รู้จกั หยุดหย่อน เราจึงทุกข์เพราะตัณหา ทุกข์เพราะความทะเยอทะยานวิง่ หา
เราทุกข์อยูท่ ุกวันนี้กเ็ พราะเราวิง่ หาความสุ ขนอกกายกัน เลยไม่เห็นความสุ ขที่แท้จริ งภายใน
กายของเรา ความสุ ขที่แท้จริ งของเราก็เกิดที่กายของเรานี่เอง ไม่ตอ้ งไปหาที่ไหน จะพ้นทุกข์กพ็ น้ ทุกข์

อยูใ่ นกายของเรา ไม่มีที่ไหน หากเราตั้งมัน่ เห็นกายของเราที่ต้ งั อยูก่ บั ปัจจุบนั เมื่อมีสิ่งที่อยูน่ อกกายมา
กระทบ เราจะเห็นว่ามีความแตกต่าง เพราะกายนี้เหมือนบ้านเรา แต่รูป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสนั้นมันอยู่
นอกบ้าน เมื่อเราพอใจเราก็ดึงเข้ามาในบ้านทันที ปรุ งแต่งขึ้นมาว่าพอใจ เวลาไม่พอใจเราก็ดึงเข้ามา
แต่ตวั ของเรายังนัง่ อยูก่ บั ที่ไม่ได้ไปไหนเลย สิ่ งต่างๆ นั้นมันอยูน่ อกกายทั้งหมด มันเป็ นอายตนะ
ภายนอก ได้แก่ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสต่างๆ นัน่ เอง ส่ วนอายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
คนเราทั้งหลายจึงทุกข์เพราะเหตุน้ ี ถ้าหาตรงนี้เราจะพ้นทุกข์ได้ เราจึงต้องพิจารณากายของเราเป็ นหลัก
แยกกายของเราให้เป็ น แล้วเราจะเข้าใจสภาวะของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสอย่างชัดแจ้ง แยกให้เห็นว่า
กายของเรามีอะไรบ้าง ประกอบด้วยอาการ ๓๒ มีดิน น้ า ไฟ ลม เป็ นธาตุ ๔ แยกให้เห็นจริ งๆ ว่ามี
เท่านี้เอง อาหารที่เรากินเข้าไปก็มาจากดิน กว่าจะมาถึงเรานั้นมันเป็ นอะไรมาก่อน ต้นไม้ พืช ผัก
ผลไม้มนั มาจากไหน และมันกินอะไรเข้าไป
ต้นไม้กินปุ๋ ย ซึ่งปุ๋ ยก็คือดิน เมื่อเราไปกินผลไม้ ผลไม้นนั่ ก็เป็ นดินเช่นกัน ดินก็มาหล่อเลี้ยง
ร่ างกายเรา ร่ างกายเราก็เป็ นดิน สุ ดท้ายพอกินแล้วถึงเวลาขับถ่ายก็ลงไปสู่ ดิน กลายเป็ นดินอีก ดินจึง
หมุนเวียนอยูใ่ นโลกนี้ หมุนเข้าไปในกายเราแล้วก็หมุนออกไปจากกายเรา ต้นไม้กเ็ หมือนกัน ต้นไม้ก็
กินดิน สุ ดท้ายเมื่อใบไม้ร่วงไป ใบนั้นก็ทบั ถมกันกลายเป็ นดินเช่นเดิม แม้แต่ผลไม้ต่างๆ ก็กลายเป็ น
ดินเหมือนเดิม แล้วมันจะมีอะไรที่เป็ นของเราจริ ง น้ าที่เราดื่มกินไปก็เป็ นน้ ามาจากธรรมชาติ น้ าที่อยู่
นอกกายเรา แต่พอดื่มกินมันก็มาหล่อเลี้ยงร่ างกายเรา แล้วน้ าก็ไม่ได้อยูก่ บั เราตลอด ต้องถ่ายเอาน้ าเก่า
ออกไป แล้วก็เอาน้ าใหม่เข้ามา เมื่อน้ าออกไป น้ าก็กลับไปสู่ น้ าธรรมชาติเหมือนเดิม เราก็เอามาดื่มกิน
ใหม่อีกเหมือนเดิม ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป มันเป็ นธรรมชาติเช่นนี้
น้ าจึงเป็ นธาตุอาศัย ดินจึงเป็ นธาตุอาศัย ธาตุลมก็เช่นเดียวกัน ธาตุลมก็อาศัยเข้ามา อย่างลม
หายใจแต่เดิมมันอยูข่ า้ งนอก พอหายใจเข้า สุ ดท้ายก็คืนสู่ อากาศไป หายใจเข้าก็จากอากาศ อยูใ่ น
ร่ างกายแล้วก็คืนออกไปหมด เข้ามาแล้วก็ออกไป ฉะนั้นเราจึงอาศัยธาตุลมเป็ นเครื่ องหล่อเลี้ยงชีวติ ไม่
แตกต่างอะไรกับธาตุดินและธาตุน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวติ เหมือนกัน หายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายเท่านั้นเอง
จึงมี ๓ ธาตุที่ทางานให้เห็นหลักๆ คือธาตุดิน ธาตุน้ า และธาตุลม ส่ วนธาตุไฟก็ทางานด้วยเช่นกัน
ทางานเผาผลาญอาหารในร่ างกายเรา นัน่ เรี ยกว่าธาตุไฟ ส่ วนลมเข้าลมออกนั้นก็ทาให้อากาศไปฟอก
ในปอด ให้ปอดเราทางานปกติ และเลือดต่างๆ ที่เป็ นเลือดดา เลือดแดงต่างๆ ก็มาฟอกอยูท่ ี่ปอดนัน่ เอง
พอฟอกปอดเสร็จก็เข้าไปสู่ หวั ใจ สู บฉีดไปในร่ างกาย เมื่อเลือดนั้นเสี ยก็กลับมาฟอกในปอดใหม่ จึง
ทาให้เลือดนั้นไหลหมุนเวียน ร่ างกายเราอบอุ่นเพราะอาศัยธาตุลมเข้าไปทาให้มีธาตุไฟเกิดขึ้นใน
ร่ างกาย การทางานของร่ างกายจึงมีแค่น้ ี มีแต่ดิน น้ า ไฟ ลม
เมื่อเวลาเราแตกดับไป พอลมหายใจดับ ธาตุอากาศ หรื อธาตุลมจะดับก่อน เมื่อธาตุลมดับ อีก

ไม่นานธาตุไฟก็จะดับตาม ตายใหม่ๆ ตัวจะยังอุ่นอยู่ แต่พอตายไปนานๆ ตัวก็จะเย็น แสดงว่าธาตุ
ไฟดับ เมื่อธาตุไฟดับแล้วจึงเหลือเพียงสองธาตุ คือ ธาตุดินกับธาตุน้ า พอเวลาผ่านไปหลายๆ เดือน
หลายๆ ปี น้ าก็ระเหยออกจากกายจนหมด ช่วงแรกร่ างกายก็อืดออกๆ ในที่สุดก็แห้งไป แห้งสนิทจน
เหลือแต่ดินล้วนๆ แล้วร่ างกายนี้กก็ ลายเป็ นดิน กลายเป็ นผุยผงไปในที่สุด ซากศพนั้นก็กลายเป็ นดิน
กลายเป็ นปุ๋ ยเหมือนเดิม สภาพความจริ งมันเป็ นอย่างนั้น แล้วเราอยูต่ รงไหน...นี่คือคาถาม
ลองพิจารณาดูวา่ มันเป็ นเราจริ งหรื อเปล่า คาตอบคือเป็ นเราจริ ง แต่เป็ นเราโดยสมมุติเท่านั้นเอง
ไม่ได้เป็ นอยูต่ ลอดไป เป็ นอยูเ่ พียงชัว่ คราวเท่านั้น มันจึงเป็ นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนัน่ เอง เป็ นเราอยู่
ชัว่ คราวและมันก็เป็ นทุกข์ดว้ ย ทุกข์ตลอดเวลาที่เราอาศัยมันอยู่ นัง่ นานก็ทุกข์ เดินนานก็ทุกข์ นอน
นานก็ทุกข์ อิริยาบถทุกอย่างเป็ นไปเพื่อการแก้ทุกข์ท้ งั หมด หายใจเข้าไม่ออกก็ทุกข์ หายใจออกไม่เข้า
ก็ทุกข์ เราจะหาความสุ ขที่แท้จริ งจากกายนี้ไม่มีเลย เราเป็ นขี้ขา้ มันตลอด เวลามันหิวน้ าก็ตอ้ งหาน้ าให้
มันกิน หิวข้าวเราก็ตอ้ งหาข้าวให้มนั กิน กินแล้วก็ตอ้ งพามันไปขับไปถ่าย เป็ นเช่นนี้ต้ งั แต่เกิด
จนกระทัง่ ตาย หาความสุ ขจากกายนี้ไม่มีเลย แต่เราก็ไปดิ้นรนหาว่ามันจะมีความสุ ขบ้างเล็กๆ น้อยๆ
จากการอาศัยกายให้สบาย จากการกิน การเที่ยวเตร่ การทากิจกรรมต่างๆ ความจริ งมันเป็ นเรื่ องของ
สมมุติท้ งั หมด แต่เราไม่รู้เท่าทันมัน
อย่างไรก็ตามเราก็ตอ้ งอาศัยเขาอยู่ ข้าวก็ตอ้ งอาศัยกินอยู่ น้ าก็อาศัยดื่มอยู่ เพื่อเป็ นการดับ
ทุกขเวทนา ไม่ให้มีเวทนากล้าเกิดขึ้นกับเรา แท้จริ งมันไม่ใช่ความสุ ขเลย มันเป็ นการแก้ทุกข์ กายของ
เราจึงมีแต่ความทุกข์ลว้ นๆ ถ้าหากว่าเราไม่ทาตามความต้องการของมัน มันก็ทุกข์ท้ งั หมดเลย นัง่
นานๆ ก็ทุกข์ แม้กระทัง่ การนอนที่คิดว่าสบายที่สุด ถ้าหากเราเอากล้องไปจับขณะที่เรานอน และถ่าย
ไว้ตลอดทั้งคืนเราจะเห็นเลยว่า เราไม่ได้นอนอยูใ่ นท่าเดียวตลอด เราจะพลิกไปพลิกมา งอบ้าง คูบ้ า้ ง
เหยียดบ้าง สารพัดท่าทางที่มนั จะดิ้นออกไปโดยที่เราไม่รู้ตวั เป็ นการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อการดับทุกข์
พอนอนนานๆ ก็ชาบ้าง เมื่อยบ้างอยูอ่ ย่างนั้นตลอดเวลาทั้งคืน กระสับกระส่ ายในขณะที่นอน หา
ความสุ ขตรงไหนได้บา้ ง ไม่มีเลย นี่จึงเรี ยกได้วา่ ไม่มีความสุ ขเลยในการที่เรามีกาย ทุกวันที่กายเรา
เปลี่ยนอิริยาบถ ที่เคลื่อนไหวออกไป ที่เปลี่ยนแปลงไป เคลื่อนขยับต่างๆ นั้น ก็เพื่อไม่ให้มนั เกิด
ทุกขเวทนาเท่านั้นเอง เหมือนกับเวลาเราทานข้าวไปก็เพื่อไม่ให้มีทุกขเวทนา ดื่มน้ าก็เพื่อไม่ให้มี
ทุกขเวทนา มันเป็ นอยูเ่ ท่านั้น จะหาความสุ ขตรงไหนในกายเรานี้ ไม่มีเลย
หากเราเห็นตรงนี้มนั จะไม่อยากเกิดแล้ว แม้แต่เป็ นเทวดาที่สุขกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่า
สุ ดท้ายเทวดาก็ยงั ไม่เที่ยง จะต้องตาย ต้องมาเกิดเป็ นมนุษย์บา้ ง เกิดในนรกบ้าง และเทวดาก็ยงั ไปเกิด
เป็ นสัตว์เดรัจฉานได้ ในสามแดนโลกธาตุ นรก มนุษย์ สวรรค์น้ นั จึงเป็ นดินแดนที่น่าเบื่อหน่าย มีเพียง
พระนิพพานเท่านั้นที่ทาให้เราไม่ตอ้ งมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เป็ นบรมสุ ข ไม่ตอ้ งมาเกิดเป็ นมนุษย์ มา

เป็ นขี้ขา้ ร่ างกายนี้ เพียงแค่กายอย่างเดียวก็ทุกข์อย่างเห็นได้ชดั แล้ว ต่อไปจะอธิบายถึงเรื่ องอายตนะ รู ป
รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่มากระทบ เราเป็ นทุกข์เพราะตรงนี้ดว้ ย เป็ นทุกข์เพราะยึดรู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัสที่มนั เป็ นธาตุดิน น้ า ไฟ ลมของคนอื่น แสดงกิริยาต่างๆ ออกมาว่าน่าพอใจบ้าง ไม่น่าพอใจบ้าง
สุ ดท้ายเราก็ทุกข์เพราะมันและสุ ขเพราะมัน ความสุ ขนั้นคิดว่ามันเป็ นสุ ข แต่ความจริ งนั้นความสุ ขมัน
ก็ไม่เที่ยง ถ้าหากเราสามารถยึดสุ ขไว้อย่างเดียวได้ พระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่ปรารถนานิพพาน เพราะ
ความสุ ขนั้นความจริ งมันเป็ นตัวทุกข์ สุ ขกับทุกข์มนั ตัวเดียวกัน มันแยกกันไม่ออก พระพุทธเจ้าท่านยัง
ไม่สามารถจะแยกสุ ขกับทุกข์ออกจากกันได้ จะสุ ขล้วนๆ ก็ไม่ได้ เพราะสุ ขคือตัวทุกข์ เมื่อเราทะยาน
อยากในสุ ขเราจึงทุกข์ แม้จะหาเท่าไรก็หาไม่เจอ แต่สัตว์ท้ งั หลายก็ยงั ติดอยูใ่ นการหาสุ ขกัน
ดังนั้นหากเราละสุ ขได้ทุกข์กจ็ ะดับตาม ละสุ ขตัวเดียวทุกข์ดบั หมด แต่คนก็ยงั หลงไปหาแต่
ความสุ ขกัน แท้จริ งแล้วสุ ขกับทุกข์มนั ตัวเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจะรู ้วา่ มันมาจากรู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัสนัน่ เอง มะม่วงลูกเดียวกันแต่ไปกินตรงที่มนั หวานก็พอใจ ไปกินตรงที่มนั ฝาดก็ไม่พอใจ เราไป
กินเปลือกมันก็ฝาด ไปกินเนื้อมันก็หวาน ไปกินเม็ดมันก็ฝาด แต่มนั เป็ นตัวเดียวกัน มะม่วงผลเดียวกัน
ถ้าเราไม่กินมะม่วงเสี ยแล้วก็ไม่ตอ้ งไปทุกข์เพราะมัน จึงว่าสุ ขกับทุกข์มนั ติดเป็ นตัวเดียวกัน แต่เราไป
แยกมันออกเองว่าเป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ ได้ความพอใจก็เป็ นสุ ข ได้ความไม่พอใจก็เป็ นทุกข์
แม้ในเรื่ องเดียวกันที่เราฟั งเขาพูด บางครั้งเราก็พอใจในคาพูดของเขา แต่พออีกคนพูดเรากลับ
ไม่พอใจ ทั้งที่เป็ นคาพูดเดียวกัน เรื่ องเดียวกัน อย่างเช่นมีผมู ้ านินทาศัตรู ของเราให้เราฟัง เราก็เกิด
พอใจ ชอบใจเพราะคนนี้เราเกลียด แต่พอมีใครมานินทาคนที่เรารักให้เราฟัง เรื่ องเดียวกัน แต่เรากลับ
ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ว่ามานินทาคนที่เรารัก ทั้งที่คาพูดคาเดียวกัน เรื่ องเดียวกัน ประโยคเดียวกัน แต่ให้
ความหมายว่าพอใจ ไม่พอใจ ที่ต่างกันเช่นนี้เพราะเราไปรักกับชังนัน่ เอง ถ้าเรารักเราก็พอใจ เวลาเรา
ชังก็เกิดไม่พอใจ ทั้งๆ ที่ตวั ความหมายของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส และเรื่ องราวต่างๆ นั้นเป็ นตัว
เดียวกัน แต่เพราะเราไปให้ความหมาย ไปหมายว่าดี หมายว่าชัว่ พระนิพพานจึงไม่มีดี ไม่มีชวั่ ไม่มี
บาป ไม่มีบุญ แต่ขณะที่อยูเ่ ราก็ตอ้ งละบาปบาเพ็ญบุญไปก่อน จนถึงที่สุดเราต้องละบุญด้วย เพราะบุญ
นี้กไ็ ม่เที่ยง บุญก็คือความสุ ขนัน่ เอง
การปฏิบตั ิธรรมนั้นเมื่อเราดูกายจนละเอียดแล้ว จึงมาดูอายตนะโดยละเอียด ได้แก่ รู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัส มาดูขนั ธ์ ๕ ว่ารู ปก็ดี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ให้พิจารณาเห็นอาการของมันใน
กาย และเห็นอาการของกายที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา การดูอยูใ่ นกายตลอดนี่เรี ยกว่าเห็นรู ป และรู ้สึก
ในเวทนาสุ ขบ้าง ทุกข์บา้ ง เฉยๆ บ้างในกายตลอดเวลา เรี ยกว่ารู ้อารมณ์ของเวทนา รู ้ความจาทั้งปวง จา
ดี จาชัว่ จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จาเรื่ องราวต่างๆ เรี ยกว่ารู ้สัญญา รู ้วา่ คิด ความคิดกาลังคิดดี คิดชัว่
คิดได้ต่างๆ เพราะว่าอาศัยจิตกระเพื่อมคิดทั้งหมดเรี ยกว่ารู ้สังขาร และตัวรู ้นี่เองคือตัววิญญาณ

วิญญาณนี้รู้ได้หลายทาง เช่น จักขุวญ
ิ ญาณ โสตวิญญาณ เข้ามาทางตาก็เป็ นตาวิญญาณ เข้ามาทางหูกห็ ู
วิญญาณ วิญญาณกระทบได้ถึง ๕ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่ วนทางที่ ๖ เรี ยกว่ามโนวิญญาณเป็ น
ตัวสุ ดท้าย ตัววิญญาณก็เป็ นสมมุติข้ ึนมา เราใช้วญ
ิ ญาณในการรู ้เห็น แต่ความรู ้ความเห็นนี้กไ็ ม่เที่ยง
สุ ดท้ายก็ดบั
เวลาเราตายไป รู ปนี้กด็ บั ไปตาม เมื่อรู ปดับ เวทนาความสุ ข ความทุกข์ เฉยๆ ต่างๆ ก็ดบั ตาม
ความจาก็ดบั ตาม ไม่เหลือเป็ นตัวเป็ นตนให้เห็น ความคิดก็ดบั ตาม ความรับรู ้ รับทราบก็ดบั ตาม คน
ตายจึงไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร เพราะมันตายไปแล้ว วิญญาณจึงเป็ นของไม่เที่ยง แต่เราไปหลงว่าเราเป็ น
ผูร้ ู ้ หลงว่าเราเป็ นผูเ้ ข้าใจ จึงต้องพาความรู ้ไปเกิดอีก แต่พระอรหันต์เป็ นผูท้ ี่ละรู ้ได้ ละวิญญาณออกเสี ย
ได้ ดับวิญญาณได้ วิญญาณคือตัวผูร้ ู ้ ผูร้ ู ้กค็ ือวิญญาณนัน่ เอง หากจะเรี ยกว่าเราคือผูร้ ู ้ ความจริ งมันก็ใช่
แต่มนั เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นสมมุติชวั่ คราว เป็ นของยืมมาใช้ สุ ดท้ายก็ตอ้ งคืนโลกไป
คนเราเกิดมามีแต่จิตดวงเดียว และจิตดวงนี้ไม่เคยตาย แต่สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดคือขันธ์ ๕ ซึ่งต้อง
ตาย และขันธ์ ๕ นั้นก็ดบั อยูเ่ รื่ อยๆ แม้ยงั ไม่ตายมันก็เกิดดับๆ อยูต่ ลอดเวลา ส่ วนจิตนั้นมันเป็ นอมตะ
มันไปตามกรรม กรรมที่เราทาไว้ ทากรรมดีกไ็ ปสวรรค์ ทากรรมชัว่ ก็ไปนรก ถ้ากรรมที่เป็ นกลางๆ ก็
เป็ นมนุษย์ ถ้าหากไม่มีกรรม ไม่มีบุญ ไม่มีบาปก็ไปนิพพาน จิตดวงนี้มนั จึงไม่มีรูป ไม่มีนาม แต่เพราะ
อาศัยความลุ่มหลงจึงพาให้จิตนี้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด ในขณะที่จิตเป็ นทุกข์ ตายไปก็ตกนรกทันที
ในขณะที่จิตเป็ นสุ ขตายไปก็ข้ ึนสวรรค์ มีอยูแ่ ค่น้ นั โดยนรกจะเป็ นแดนที่มีแต่ความทุกข์ลว้ นๆ
ตลอดเวลาสัตว์ท้ งั หลายที่ไปตกนรก เขาจะหาความสุ ขสักวินาทีเดียวไม่มีเลย มีแต่ทุกขเวทนา
ตลอดเวลาจึงไม่มีสุขเลย บนสวรรค์กเ็ ช่นกัน เมื่อไปเกิดบนสวรรค์จะไม่มีทุกข์เลย มีแต่สุขเวทนา
ตลอด แต่กม็ ีทุกข์โดยละเอียดของเขา แต่เป็ นสุ ขที่เหนือสุ ขของมนุษย์ไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่า ความสุ ข
ของเทวดามีเพราะจิตเขาทาบุญไว้ดี วิบากกรรมที่ดีของเขาให้ผล เขาจึงเสวยสุ ขตรงนั้น แต่แดนของ
มนุษย์ นรก สวรรค์น้ นั เป็ นแดนที่ไม่เที่ยง แต่พระนิพพานเป็ นของเที่ยง แล้วเรายังพอใจที่จะเกิดอีก
หรื อ ยังเกิดกันไม่พออีกหรื อ ทั้งที่เวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่รู้จกั จบสิ้ น ไม่มีที่ใดเลยในแผ่นดินนี้ที่เรา
ไม่เคยนอนตายมาก่อน
โอกาสที่เราจะได้เจอครู บาอาจารย์และเจอพระพุทธศาสนานั้นเป็ นเรื่ องยาก เราเกิดมากี่ร้อยชาติ
พันชาติแล้วไม่เคยเจอคาสอนพระพุทธเจ้าเลยก็มี พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ เพราะ
เมื่อเกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้มาเจอแสงธรรมของพระพุทธเจ้า จึงว่ามนุษย์น้ นั เป็ นผูท้ ี่โชคดี ซึ่ง
การได้เกิดเป็ นมนุษย์น้ นั โชคดีระดับหนึ่ง แต่การได้มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา มาเจอพระพุทธเจ้านั้น
จัดว่ายิง่ ประเสริ ฐ และถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วได้เอาคาสอนของพระองค์ไปปฏิบตั ิ ไปพิจารณาตามนั้น
ก็ยงิ่ ประเสริ ฐขึ้นไปอีก แล้วเมื่อมารู ้เห็นในธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้ว เข้าใจในธรรมแล้วนั้นจัด

ว่าประเสริ ฐที่สุด จึงว่าเราเป็ นมนุษย์ที่ประเสริ ฐได้ เพราะฉะนั้นอย่าประมาท เราเกิดเป็ นมนุษย์ใช่วา่ จะ
โชคดีเสมอไป มนุษย์ที่โชคร้ายก็มีมาก หากเกิดในประเทศที่นบั ถือศาสนาอื่น ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกับ
พุทธศาสนา เพราะครอบครัวเขาหล่อหลอมทาให้ไม่สามารถเจอคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เลย
ดังนั้นเมื่อเราเกิดเป็ นคนไทยแล้วได้มาเจอคาสอนของพระพุทธเจ้า ถือได้วา่ ประเสริ ฐแล้ว อย่า
ประมาท และการจะได้เจอกับครู บาอาจารย์ที่สอนธรรมให้ออกจากทุกข์ได้ง่ายๆ ยิง่ หายาก อาตมา
ค้นหามาเป็ นสิ บๆ ปี ครู บาอาจารย์ที่จะสอนให้รู้ธรรม เห็นธรรมได้ง่ายๆ นี้ยาก ครู บาอาจารย์บางองค์
ท่านไม่เปิ ด บางองค์ท่านก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรให้ออกจากจุดนี้ได้ เมื่ออาตมาเข้าใจแล้วจึงไม่หวงวิชา ไม่
หวงความรู ้ บอกทุกอย่าง เปิ ดทุกอย่างให้รู้ทาง เห็นทาง และไม่ยงุ่ ยากด้วย เป็ นทางที่ง่ายๆ ทาได้เห็น
ผลและเร็วด้วย ไม่ตอ้ งอาศัยเวลานาน ที่อาตมาบอกทั้งหมดนี่คือหัวใจของการปฏิบตั ิ เอาแต่สาระ
เพราะเนื้อหามากหรื อไปค้นคว้ามากก็เท่านั้น มันไม่ได้ใช้ เปรี ยบได้กบั อาวุธที่เราจะไปต่อสู ้หรื อว่ารบ
กับใคร พกมามากเราก็ไม่ได้ใช้ ในขณะที่มีดเพียงเล่มเดียวก็สามารถฆ่าศัตรู ได้ ดังนั้นธรรมเพียงข้อ
เดียวของพระพุทธองค์ หากเราเอาไปประพฤติปฏิบตั ิจริ งๆ แล้ว ก็สามารถพ้นทุกข์ได้ และธรรมนั้นถือ
ว่าเป็ นธรรมที่ประเสริ ฐ เพราะเราปฏิบตั ิกนั เพื่อความพ้นทุกข์ จุดนี้จึงเป็ นจุดที่พน้ ทุกข์ คือ จุดของ
ความพอใจ ไม่พอใจในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส และความพอใจ ไม่พอใจในขันธ์ ๕ นัน่ เอง จุดนี้
เท่านั้น
เมื่อละความทุกข์ของจิต เมื่อละความทุกข์ของความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทาน เราก็จะพ้นจาก
สภาวะตรงนี้ได้ ละตรงนี้ได้มนั ก็จบ ไม่มีอะไรต้องละอีกแล้ว คือละกายได้ ละขันธ์ ๕ ได้ แล้วเราจะไป
ละกายได้อย่างไรหากเราไม่เคยดูกาย จะละขันธ์ ๕ ได้อย่างไรหากเราไม่เคยพิจารณาขันธ์ ๕ เหมือนเรา
จะไปตัดต้นไม้ เราไม่ไปหาต้นไม้ รอให้ตน้ ไม้มาหาเรามันก็ไม่ได้ตดั สักที เราต้องเข้าไปในป่ า เลือก
ต้นไม้ที่เราจะตัด ต้นไม้มีอยูม่ ากมาย แต่เราก็ตอ้ งตัดต้นไม้ที่ให้โทษแก่เรา มันมีอยู่ ๕ ต้น ก็คือ รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตัดตรงนี้ออกมันก็จะพ้นจากสภาวะทั้งปวง ไม่ตอ้ งไปตัดที่ไหนเลย ตัด
ขันธ์ ๕ นัน่ เอง
เมื่อเราจะเข้าไปตัดขันธ์ ๕ เราก็ตอ้ งไปค้นขันธ์ ๕ ให้รู้วา่ อาการของรู ปเป็ นอย่างไร อาการของ
เวทนาเป็ นอย่างไร อาการของสัญญา สังขาร วิญญาณเป็ นอย่างไร แล้วถามว่าตัดอะไร ก็ตดั ความยึดมัน่
ถือมัน่ ดูขนั ธ์ ๕ เหมือนกับดูคนอื่น และขันธ์ ๕ ของเราก็เหมือนขันธ์ ๕ คนอื่น ไม่แตกต่างกัน อย่า
เห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็ นของเรา อย่าเห็นว่าเราเป็ นขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ เป็ นของสมมุติ ถ้าเราเห็นว่ากายนี้
ไม่ใช่เราเมื่อไร เห็นว่าเป็ นเพียงแค่ดิน น้ า ไฟ ลม อย่างชัดแจ้ง เราก็จะเห็นอาการของเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ว่าเป็ นของสมมุติเช่นกัน สุ ดท้ายก็ดบั ไป มีเท่าไรก็ดบั หมดไม่เหลือ ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง ที่เราอาศัยอยูก่ ต็ อ้ งร่ วง ผมนี้กร็ ่ วงอยูบ่ ่อยๆ เล็บก็ตอ้ งตัดทิ้งบ่อยๆ หนังมันก็เปลี่ยนอยูบ่ ่อยๆ แล้ว

มันเป็ นของเราตรงไหน ไม่มีเลย แต่เพราะเราไม่เคยไปดูมนั เราจึงหลงและไม่รู้
เพราะฉะนั้นเราจะละได้ ก็ตอ้ งไปละโดยเข้าไปรู ้ขนั ธ์ ๕ แล้วเราก็จะละขันธ์ ๕ ได้ การปฏิบตั ิ
เราไม่ตอ้ งดูอะไรมาก ดูขนั ธ์ ๕ เพียงอย่างเดียว โดยอาศัยหลักคือดูความพอใจ ไม่พอใจเป็ นหลัก ดูอยู่
ตลอด ดูภายในกาย ไม่ไปดูนอกกาย เพราะดูนอกกายแล้วมันจะหลง มันไม่ชดั แต่ถา้ ตั้งมัน่ กาหนดอยู่
ในกายตลอด ดูอารมณ์ความพอใจ ไม่พอใจที่มากระทบกาย พอใจเกิด พอใจดับ ไม่พอใจเกิด ไม่พอใจ
ดับ เราจึงจะชนะมันได้ อย่าไปหลงพอใจกับมัน เวลาพอใจมันจะหลง หลงเราก็รู้วา่ หลง ดูมนั ไป หลง
มันเที่ยงไหม ตามดูมนั แล้วมันดับไหม ความสุ ขอันเกิดจากความพอใจมันดับไหม มันตั้งอยูไ่ ด้ไหม
ซึ่งมันตั้งอยูไ่ ม่ได้ สุ ดท้ายก็ดบั พักเดียวก็ดบั ความไม่พอใจก็เช่นกัน เมื่อไม่พอใจเราก็ทุกข์ทนั ที ก็ดูไป
ไม่ตอ้ งไปแก้ไข ดูวา่ มันเที่ยงไหม สุ ดท้ายก็ดบั เมื่อเราดูอย่างนี้จนชานิชานาญ ดูความเกิดดับของมัน
จนเข้าใจแจ่มแจ้ง พอมันมาเราก็รู้เลยว่า มันมาเดี๋ยวมันก็ไป มันเกิดแล้วมันก็ดบั มันเป็ นอย่างนี้ตลอด
ซ้ าๆ ซากๆ เดิมๆ อยูอ่ ย่างนี้ ทุกข์กท็ ุกข์ตวั เดิม สุ ขก็สุขตัวเดิม และทุกข์กไ็ ม่เที่ยงเหมือนเดิม สุ ขก็ไม่
เที่ยงเหมือนเดิม แล้วเราจะไปทุกข์กบั มันก่อนทาไม เราจะไปสุ ขกับมันก่อนทาไม หากเรารู ้ทนั มัน ว่า
สุ ขเดี๋ยวก็ไป ทุกข์เดี๋ยวก็ไป เราก็นงั่ สบายเลย ไม่ตอ้ งไปไล่ตามสุ ขตามทุกข์กบั มัน
เราปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ ก็คือไม่ให้จิตของเราดิ้นรนนัน่ เอง จิตของเราก็จะเป็ นหนึ่งได้ เมื่อ
จิตของเราเป็ นหนึ่งได้เราก็จะพบกับความสงบอย่างแท้จริ ง พระอรหันต์ท่านจึงมีจิตดัง่ แผ่นดิน เอา
อะไรมาเทบนแผ่นดิน ดินก็ไม่หวัน่ ไหว เขาเอาของเสี ยมาเท ดินก็ไม่หวัน่ ไหว เอาของดีมาเท ดินก็ไม่
หวัน่ ไหว จิตของพระอริ ยเจ้าก็เช่นกัน จะเอาคาสรรเสริ ญมาเทลงใส่ จิต จิตก็ไม่สะเทือน เอาคานินทามา
ใส่ จิต จิตก็ไม่สะเทือน เพราะจิตหนักแน่นแล้วดัง่ แผ่นดิน หากฝึ กไว้อย่างนี้ตลอด จิตก็จะเป็ นพุทธะได้
จิตก็จะเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานอยูต่ ลอดเวลา ไม่เศร้าหมองไปกับอารมณ์ที่ทาให้พอใจและไม่พอใจ เรา
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดตรงนี้ ที่เราหลงก็เพราะตัณหา ความอยากได้กบั ไม่อยากได้ อยากได้กเ็ ป็ นทุกข์ ไม่
อยากได้กเ็ ป็ นทุกข์ พอเวลาสุ ขมาเราอยากได้มนั ไว้ ก็เป็ นทุกข์ เพราะมันไม่สามารถอยูก่ บั เราได้ มัน
ต้องไป พอไปก็เป็ นทุกข์ เวลาอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมาก็ไม่อยากได้ อยากจะผลักไป มันก็ไม่ไปสักที
แต่สุดท้ายมันก็ไป แต่เราไปหลงผลักมันก่อน ปฏิเสธมันก่อน เราจึงทุกข์เพราะมัน หากเราดูมนั มาแล้ว
ก็ดูมนั ไป เราจะไม่ทุกข์ ไม่สุขไปกับมันเลย เป็ นกลางได้ จิตก็สบาย การรักษาจิตรักษาตรงนี้ ซึ่งไม่ยาก
เลย ส่ วนตัวผูร้ ู ้น้ นั เป็ นการตรัสรู ้ตวั สุ ดท้าย ที่เขาบอกว่าตรัสรู ้ ก็คือ ตัด-ซะ-รู ้ การตัดรู ้ทิ้งนัน่ เอง รู ้น้ ีก็
เป็ นอนัตตา รู ้น้ ีกเ็ ป็ นสมมุติ
การปฏิบตั ิธรรมนั้นไม่ยากเพียงพิจารณาอยูก่ บั ขันธ์ ๕ ไม่พน้ ไปจากขันธ์ ๕ ทุกคนที่ปฏิบตั ิกนั
เขาก็ดูขนั ธ์ ๕ กันทั้งนั้น ที่เขาผ่านไปได้กจ็ ากขันธ์ ๕ ล้วนๆ ดูมนั ให้เห็น แล้วก็มาดูตวั ที่ดูขนั ธ์ ๕ เรา
ต้องเข้าใจหลักคือเราอาศัยขันธ์ ๕ ไปดูขนั ธ์ ๕ ดังนั้นอย่าไปหลงว่าเรารู ้แล้ว เราเข้าใจแล้ว เพราะมันยัง

มีเราอยูใ่ นขันธ์ เราใช้ขนั ธ์ ๕ ไปดูขนั ธ์ ๕ อาศัยสมมุติไปดูสมมุติ ไม่ใช่เอาตัวผูร้ ู ้เป็ นตัวเป็ นตนไปรู ้
แต่อาศัยความเป็ นอนัตตาไปดูอนัตตา ความไม่เที่ยงไปดูของไม่เที่ยง ความทุกข์ไปดูทุกข์ มันเป็ น
สมมุติท้ งั หมด ในโลกนี้จึงมีแต่สมมุติ เมื่อรู ้แจ้งตรงนี้มนั ก็ไม่มีอะไรเหลือ ทุกข์ไม่ใช่เรา สุ ขไม่ใช่เรา
จะยึดมันไว้ทาไม แบกทาไมโลกนี้มนั หนักจะตาย คาว่าหลุดโลกก็คือหลุดจากสภาวะความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ในสิ่ งที่โลกๆ เขามีอยู่ หลุดจากตรงนี้ ไม่ยดึ มัน
การภาวนานั้นทาไปเดี๋ยวก็ได้เอง เดินไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงเอง เพียงแต่เราอย่าประมาท เราอย่า
ประมาทตัวเองว่าเราบุญน้อย เราปัญญาน้อย เราบารมีนอ้ ย อย่าประมาทเช่นนั้น ต้องมีกาลังใจ คนที่เขา
ทาได้เขาก็คนเหมือนเรา เขาก็เคยมีกิเลสเหมือนเรา เขาก็กินข้าวเหมือนเรา เขาก็มีความคิดเหมือนเรา
แต่ทาไมเขาทาได้ ในเมื่อเป็ นคนเดินดินเหมือนกัน เราต้องคิดว่าเขาทาอย่างไร เขารู ้อะไรเขาจึงพ้นทุกข์
เราต้องศึกษาตรงนี้ อาตมาเพียรหาครู บาอาจารย์ ต้องการจะรู ้วา่ ท่านตรัสรู ้อย่างไร ค้นหามาเป็ น
เวลานานกว่าจะเจอตรงนี้ คืออุบายขันธ์ ๕ นี้เท่านั้น ตีกายให้ละเอียด ตีอายตนะภายใน ภายนอกให้
ละเอียด แล้วมาตีขนั ธ์ ๕ ให้ละเอียด มันก็ไม่มีอะไรเหลือ สับให้มนั เหมือนหมูบะช่อ สับให้ละเอียด
แล้วมันจะมีอะไรเหลือ เห็นโดยความละเอียดของมันแล้ว ก็จบงาน ที่เราไม่พน้ เพราะไปทาอย่างอื่น
หากทาอยูใ่ นขันธ์ ๕ มีหรื อจะไม่พน้ บางทีเอาแต่สมาธิ ไม่พิจารณามันก็ได้เพียงสมาธิ เหมือนกินข้าว
เฉยๆ หิวใหม่กต็ อ้ งกินอีก สมาธิเหมือนกินข้าว สงบได้ไม่นานก็หายไป
ดังนั้นต้องใช้ปัญญา ปั ญญาเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ เข้าไปดูมนั เข้าไปค้นหามันด้วยความคิด
ของเรา เอาความคิดของเราไปคิดก่อน ไปจินตนาการดูวา่ ร่ างกายของเรามีอะไรบ้าง จินตนาการไปมัน
ก็จะเห็นความจริ งขึ้นมาได้ กายเรามีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับ ไต ไส้ พุง กระดูก อาหารเก่า อาหารใหม่
อยูใ่ นร่ างกาย เป็ นต้น มีอาการ ๓๒ ประกอบไปด้วยดิน น้ า ไฟ ลม ไม่มีอะไรเป็ นเราเลย ตรงจุดนี้มนั
ต้องเข้าไปรู ้ที่ใจ รู ้ที่ตาอย่างเดียวไม่ได้ หากรู ้ที่ตาได้หมอที่ผา่ ตัดในโรงพยาบาลเป็ นก็พระอรหันต์กนั
หมด แต่พระอริ ยเจ้าท่านเอาใจเข้าไปรู ้ เอาความจริ งเข้าไปรู ้วา่ สภาวะต่างๆ ว่าในกายเรามีอะไรบ้าง
เพื่อให้ใจยอมรับ มันไม่ได้ยอมรับที่ตา แต่มนั ยอมรับที่ใจ ตาเห็น หูได้ยนิ แล้วใจรับทราบ ไม่ได้เป็ นที่
ตากับที่หู ถ้าเป็ นที่ตา ที่หู หมอก็สาเร็จกันหมดแล้ว เพราะเขาเห็นอยูป่ ระจา แต่เขาไม่เคยพิจารณา
เข้าถึงใจเขาเลย พิจารณาเข้าไม่ถึงความเบื่อหน่ายในร่ างกาย ไม่เห็นว่าไม่มีความสวยความงามอย่างที่
เห็นกันภายนอกเลย ตรงกันข้ามเขาเห็นเป็ นธรรมชาติแต่กลับกลบเกลื่อนความจริ ง ไม่ยอมรับความ
จริ ง ถ้าหากเราเห็นโดยความจริ งแล้วว่าร่ างกายเรามีแต่ของปฏิกลู โดยเอาใจเข้าไปเห็น ถ้าใจเห็น ใจก็
ละ เพราะเราไม่ได้ละที่ตา แต่ละที่ใจ ตาเห็นรู ป เราก็สักแต่วา่ รู ป ใจมันไม่ได้มีอะไรด้วย แต่ใจทาไม
มันสุ ข มันทุกข์กบั รู ปได้ ทั้งๆ ที่ตากระทบรู ป หูได้ยนิ เท่านั้น หูมนั ไม่ได้เป็ นทุกข์เป็ นสุ ขด้วยเลย ตาก็
ไม่ได้ทุกข์เป็ นสุ ขด้วย

เราจึงต้องแก้ที่ใจเรา ใจมันเป็ นธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้ว แต่เราเอาของสกปรกไปให้มนั เอง เอา
สุ ขไปถมมันบ้าง เอาทุกข์ไปถมมันบ้าง เอาความอยากไปถมมันบ้าง เอาความโลภ ความโกรธ ความ
หลงไปทับมัน จนมันดิ้นไม่ไหว ถ้ามันด่าได้มนั คงด่าแล้ว ตานี่มนั หาเรื่ องอะไรให้กนู กั หนา หูกห็ า
เรื่ องอะไรนักหนา การฟังบ่อยๆ แล้วก็ปฏิบตั ิบ่อยๆ มันจะซึมซับไปเรื่ อยๆ การได้ยนิ ได้ฟังและเอาไป
ประพฤติปฏิบตั ิ เอาไปพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นตามคาสอน อย่าคิดว่าการฟังอย่างเดียวแล้ว
จะเข้าใจ จนเกิดเป็ นปัญญา เพราะปัญญามันเกิดได้ ๓ ขณะ คือ สุ ตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังและ
การอ่าน จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังและอ่านแล้วไปจินตนาการเห็นอาการของมัน ปัญญานี้
ก็ยงั ตรัสรู ้ไม่ได้ ต้องภาวนามยปัญญา ปั ญญาเกิดจากการภาวนา ภาวนาแล้วเข้าไปเห็น คืออาการที่เรา
เอาความรู ้เข้าไปกาหนดเห็นอาการของมันว่าอาการของรู ปเป็ นอย่างไร อาการของเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณเป็ นอย่างไร ให้เห็นอาการจริ งๆ ของมัน ให้ไปรู ้อาการ รู ้สภาวะของมัน เห็นอาการ
ของมันแล้วเราก็จะปล่อยวางมันได้ อย่างเช่นเห็นอาการของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส กามคุณทั้ง ๕
และเห็นอาการของความพอใจ ไม่พอใจ ว่าอาการพอใจมันสุ ขอย่างไร อาการไม่พอใจมันทุกข์อย่างไร
เห็นอยูต่ รงนี้ของมัน เห็นด้วยปัจจุบนั แล้วเราจึงจะปล่อยวางมันได้
แม้จะรู ้ชื่อมันหมด แต่จริ งๆ อาการพอใจ อาการไม่พอใจมันไม่มีชื่อ แต่เราไปสมมุติกนั เองว่า
มันชื่อพอใจ มันชื่อไม่พอใจ แต่ตวั สภาวะจริ งๆ มันไม่มีชื่อ แต่มนั รู ้วา่ ร้อน พอใจแล้วมันร้อน ไม่พอใจ
แล้วมันร้อน รู ้แค่น้ นั ว่ามันร้อน มันร้อนที่ใจของเรา เช่น เวลาโกรธมันก็ร้อน แต่ชื่อมันไม่มีบอก แต่
เป็ นเพียงอาการของมัน ให้รู้เห็นอย่างนี้ เห็นเป็ นอาการ หากเรารู ้จกั อะไรก็ตาม ถ้ารู ้จกั แต่ชื่อแต่ไม่รู้จกั
หน้ามันก็เท่านั้น เช่น เรารู ้จกั แต่ชื่อว่าทองคา แต่เราไม่เคยเห็นทองคา ต่อให้เรามานัง่ อยูก่ บั ทองคา มือ
กาทองคาอยู่ เราก็ไม่รู้จกั ว่าอันนี้คือทองคา เช่นเดียวกันหากเรารู ้แต่ชื่อจากการฟังและอ่านหนังสื อว่า
ขันธ์ ๕ คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เราไม่เห็นอาการของมันอย่างชัดแจ้ง เราจะไม่รู้เลย
ว่าอย่างนี้เรี ยกว่าขันธ์ ๕ มันต้องเห็นของจริ งว่ามันมีลกั ษณะอาการอย่างไร เหมือนประเทศไหนที่เรา
ไม่เคยไป เช่น ถ้าเรายังไม่เคยไปอเมริ กา เราก็รู้แต่ชื่อว่าอเมริ กา หากเราไปยืนที่อเมริ กาจริ งๆ เขาปิ ดตา
พาเราไปยืนที่อเมริ กา เราก็ไม่อาจรู ้ได้เลยว่าที่นี่ที่ไหน ทั้งๆ ที่ยนื อยูท่ ี่อเมริ กาแล้ว เพราะเรารู ้แต่ชื่อไม่
เห็นตัวของอเมริ กา แต่ถา้ เราเคยไปแล้ว พอจับมายืนเราย่อมรู ้จกั มันว่านี่อเมริ กา
ดังนั้นขันธ์ ๕ ก็เช่นกัน เราต้องเข้าไปค้น ต้องเห็นตัวมัน เราจะฆ่ามันต้องเห็นตัวมันก่อน ขันธ์
๕ นั้นมันเหมือนวางทับกันอยูเ่ ป็ นชั้นๆ ถ้าเราไม่ร้ื ออันแรก เราจะไม่รู้อนั ข้างล่าง และถ้าไม่ร้ื ออัน
ต่อไปเราก็จะไม่เห็นมัน ในเมื่อขันธ์ ๕ มันซ้อนกันอยู่ รื้ อออก ๑ ขันธ์ มันก็เห็นอีก ๔ ขันธ์ รื้ อออกอีกก็
เหลืออีก ๓ ขันธ์ รื้ อออกอีกก็เหลืออีก ๒ ขันธ์ รื้ อออกอีกก็เหลืออีก ๑ ขันธ์ แล้วรื้ อออกอีก ๑ ขันธ์แล้ว
ก็ดู จะเห็นว่าไม่มีอะไร มันก็หมดแค่น้ นั แล้วเรี ยงลงใหม่ เรี ยงไปจนครบขันธ์ ๕ แล้วก็ร้ื อออก วางอีก

รื้ อออกอีก ถอดเข้าถอดออกแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็ นของเราเลย เหมือนรถที่เราถอดล้อมันออก
ทีละอันๆ ถอดอะไหล่ออกหมด ถอดเหล็กออกหมด ถอดคัซซีออกหมด ถอดออกทั้งหมด มันก็ไม่เป็ น
รถแล้ว
กายของเราก็เช่นเดียวกัน ถอดออกให้หมด ดึงผมออก ถลกหนังออก ดึงกระดูกออก เอาอะไร
ต่ออะไรออกให้หมด กองให้เห็น ดูวา่ มันจะมีเราตรงไหน แล้วจะเห็นว่าไม่มีเรา แต่เมื่อประกอบเสร็จ
กลับเป็ นเราเลย รถประกอบเสร็จเป็ นรถวิง่ ได้ คนประกอบเสร็จเป็ นคนเดินได้ ไม่แตกต่างอะไรกัน หัด
รื้ ออย่างนั้นบ่อยๆ แล้วเราจะไม่หลงมัน เห็นว่ามันไม่มีเราอยูเ่ ลย แล้วให้พิจารณาย้อนไปอีก ดูคนอื่นที่
เขาตายไป เพราะสุ ดท้ายเราเองก็เหมือนกัน เราก็ตอ้ งเป็ นแบบนั้นเหมือนกัน ตายก็เอาไปฝัง ตายก็เอา
ไปเผา แล้วเราอยูต่ รงไหน มันเป็ นอยูแ่ ค่น้ นั แต่เราไปหลงมันเอง หลงของสมมุติ สมมุติมนั ก็จริ ง แต่
มันไม่เที่ยง ความเป็ นเรามันก็จริ งอยู่ แต่มนั เป็ นของชัว่ คราว ไม่เที่ยง เราไปหลงของไม่เที่ยงกัน จึงไม่
ยอมรับความเป็ นจริ งและธรรมชาติของเขา เหมือนกลางวันกลางคืนมันก็มีของมันอยูแ่ ล้ว เมื่อเวลา
กลางวันมาถึงถ้าเราไม่ชอบก็เป็ นทุกข์กบั มัน ทั้งๆ ที่เราเลี่ยงมันไม่ได้ อย่างไรก็ตอ้ งเป็ นกลางวัน
กลางคืนก็เหมือนกัน อย่างไรเราก็เลี่ยงมันไม่ได้ มันต้องเป็ นกลางคืน เช่นเดียวกับความสุ ขเกิดขึ้นมา
เราก็อย่าไปยึดมัน ทุกข์เกิดขึ้นเราก็อย่าไปหนีมนั เพราะทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดบั รอสักประเดี๋ยวมันก็
ดับแล้ว
กลางคืนก็เช่นกันเดี๋ยวมันก็สว่างแล้ว อย่างไรก็ตอ้ งสว่างแน่นอน ทุกข์อย่างไรก็ตอ้ งดับ สุ ข
อย่างไรก็ตอ้ งดับ อย่าหลงไปยึด กลางวันเดี๋ยวมันก็มืดแน่นอน เมื่อเราเห็นอย่างนี้ประจาเราจะไม่เกิด
อาการตื่นเต้นกับกลางวันและกลางคืนเลย เพราะเรารู ้จกั มันแล้ว ว่ามันเป็ นธรรมชาติของมัน เดี๋ยว
กลางวันเดี๋ยวกลางคืน สุ ขทุกข์กเ็ หมือนกัน ถ้าเราดูมนั จนเป็ นธรรมชาติ เดี๋ยวสุ ขเดี๋ยวทุกข์ เราก็เพลิน
แล้ว พอสุ ขก็รู้วา่ เดี๋ยวมันก็ทุกข์ พอทุกข์กร็ ู ้วา่ เดี๋ยวมันก็สุข เหมือนกับเราดูกลางวันกลางคืน เดี๋ยวก็
สว่างเดี๋ยวก็มืด สุ ดท้ายก็ตาย ไม่มีอะไร เรี ยกว่าโลกธรรม ๘ ก็คือตรงนี้ มีสุขมีทุกข์ มีลาภเสื่ อมลาภ มี
ยศเสื่ อมยศ มีสรรเสริ ญมีนินทา เรี ยกว่าโลกทั้งหมดนัน่ เอง มันเป็ นธรรมคู่กบั โลก ทุกข์มนั มีอยูแ่ ล้วใน
โลก แต่เราเกิดมาในโลก เรามาอาศัยโลก แล้วเราไปยึดโลก ทุกข์จึงเกิด เพราะไปยึดโลกไว้ มันเป็ น
เรื่ องของโลกอยูแ่ ล้ว สุ ขทุกข์มนั เป็ นเรื่ องของโลก เรี ยกว่าโลกธรรม ปฏิบตั ิเราต้องเข้าใจโลกธรรม
แล้วเราจะไม่ยดึ จะปล่อยวางมันและเป็ นกลางได้ คนเราเกิดมานี้เหมือนกับคนติดคุก ถูกโลกนี้ขงั ไว้
ตายเมื่อไรก็พน้ จากคุกเมื่อนั้น
โลกธรรมนี้มนั มีอยูค่ ู่กบั โลก แต่โลกุตตรธรรมไม่มีอยูใ่ นโลก โลกุตตรธรรมคือธรรมที่หลุด
พ้นจากโลก เรี ยกวิมุตติกใ็ ช่ โลกิยะกับโลกุตตระ โลกิยะคือที่เรามีๆ กันอยู่ ที่เราอาศัยกันอยูท่ ้ งั หมดนี่
แหละคือโลกิยะทั้งหมด ส่ วนโลกุตตรธรรมเป็ นเครื่ องหลุดพ้นจากโลก โลกธรรม ๘ จึงเป็ นเรื่ องของ

โลกทั้งหมดที่เราอาศัยอยู่ สุ ข-ทุกข์ สรรเสริ ญ-นินทา มีลาภ-เสื่ อมลาภ มียศ-เสื่ อมยศ มีครบอยูใ่ นทุกคน
ถ้าหากเรารู ้แจ้งตรงนี้แล้วเราไม่ยดึ มัน เราก็จะพ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากโลกธรรม ๘ ก็จะได้โลกุตตร
ธรรมเป็ นเครื่ องอาศัย มีพระโสดาบันเป็ นเบื้องต้น พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
เพราะฉะนั้นการเป็ นพระไม่จาเป็ นจะต้องบวชพระเสมอไป เป็ นฆราวาสก็เป็ นพระได้ เป็ นหญิงก็เป็ น
พระได้ คาว่าพระก็คือพระอริ ยบุคคลนัน่ เอง พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหันต์ จึงเป็ นเครื่ องเสมอภาคกัน เป็ นหญิงก็ตรัสรู ้ได้ เป็ นชายก็ตรัสรู ้ได้ เป็ นเด็กก็ตรัสรู ้ได้ เพราะ
ธรรมเป็ นของกลางๆ ที่สามารถรู ้ได้ เห็นได้ เราก็เป็ นมนุษย์ มีตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจเหมือนกัน
สามารถที่จะเข้าไปรู ้ธรรมเห็นธรรมได้ไม่แตกต่างกัน แต่ทาอย่างไรเราจะรู ้ได้ ก็ตอ้ งทาตามที่
พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอน โดยดูขนั ธ์ ๕ ดูอายตนะ ดูกาย พ้นจากกาย พ้นจากอายตนะ พ้นจากขันธ์
๕ แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือ เพราะกายเป็ นเรื่ องของโลก อายตนะเป็ นเรื่ องของโลก ขันธ์ ๕ เป็ นเรื่ องของ
โลก ตัวตัณหาก็ดบั อุปาทานก็ดบั
การนัง่ สมาธิเพื่อความสงบนั้น หากมันไม่สงบ ก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณานาไปก่อน ซึ่งจะทา
ให้เกิดความสงบได้เช่นกัน โดยเข้าไปกาหนดดูและพิจารณาร่ างกาย หมุนมันไป เดี๋ยวมันก็เกิดความ
สงบเอง และปัญญาก็จะเกิดพร้อมกันด้วย แต่ในกรณี ที่เราจะให้จิตสงบ เราก็เอาสงบอย่างเดียวไม่ตอ้ ง
พิจารณา แต่ถา้ อยากเดินปั ญญาพอนัง่ สมาธิจนสงบแล้วก็พิจารณาเลย หรื อบางครั้งมันฟุ้งซ่านไม่สงบก็
ให้พิจารณาไปได้โดยอาศัยปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณาให้มนั หมุนอยูใ่ นกายตลอด จิตก็สงบได้ เมื่อ
สงบแล้วมันก็ละเอียด ซึ่งจะเห็นชัดขึ้นๆ เพราะการกาหนดอยูใ่ นกายนั้นก็เป็ นการฝึ กสมาธิอย่างหนึ่ง
เรี ยกว่ากายานุปัสสนาหรื อกายคตาสติ มีสติอยูก่ บั กายก็เกิดความสงบได้ มีสติอยูก่ บั ลมหายใจก็เกิด
ความสงบได้ สมาธิและปัญญานั้นสามารถเกิดพร้อมกันได้ ด้วยการเข้าไปกาหนดรู ้กายและพิจารณา
กายพร้อมกัน ก็เกิดความสงบและปัญญาขึ้นพร้อมกันได้ ลองฝึ กอย่างนี้กใ็ ช้ได้
ในกรณี ที่นงั่ สมาธิเพื่อให้สงบอย่างเดียวก็หายใจเข้ากาหนดพุทโธ ถ้าพุทโธห่ างมันไม่สงบ ก็
พุทโธถี่ๆ ท่องพุทโธๆๆๆๆๆ ให้อยูใ่ นกาย เดี๋ยวมันก็สงบลงเอง เพราะจิตมันไม่คิดอย่างอื่น คิดแต่เป็ น
พุทโธ ไม่ใช่ท่องจนลิ้นกระดกหรื อปากออกเสี ยง แต่ให้นึกในใจว่าพุทโธๆๆ อยูใ่ นจิตเรา อยูใ่ นกายเรา
พุทโธๆๆ ให้มนั เน้น อย่าให้แว๊บออกไป พอมันจะแว๊บออกไปก็ดึงมาพุทโธๆๆ ไม่นานก็สงบ พอรู ้สึก
ว่าจิตสงบแล้วเราก็ปล่อยให้พุทโธๆ เป็ นปกติ หายใจเข้าพุท หายใจออกโธปกติ นี่เป็ นอุบายสาหรับที่
จิตมันพยศ เอาพุทโธให้ถี่ เหมือนเราฝึ กม้า ม้าพยศเราจะค่อยๆ ลูบ ค่อยๆ คลา ไม่ได้ ถ้ามันยังไม่เชื่องก็
ต้องหวด ต้องตีมนั อันนี้จิตของเราก็เหมือนกับการฝึ กม้า ต้องเอาพุทโธเข้าไปตีบ่อยๆ เอาพุทโธไป
แนบ เมื่อเราคิดแต่พุทโธแล้วมันจะไปคิดเรื่ องอื่นได้อย่างไร พอมันจะไปโน่นไปนี่กด็ ึงมาพุทโธถี่ๆ
สมมุติมนั จะไปคิดถึงลูกที่อยูอ่ เมริ กาก็ดึงมาพุทโธเลย คิดถึงงานก็พุทโธ ไปไหนก็พุทโธ เดี๋ยวมันก็

เหนื่อย เดี๋ยวมันก็สงบเอง
เวลาเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาก็เช่นกัน ใช้พุทโธนี่แหละ ดึงเข้ามาอยูใ่ นกาย ให้กาหนดอยูใ่ นกาย มัน
ก็จะไม่ไปไหน ถ้าออกไปก็ดึงมาใหม่ ออกไปก็ดึงมาใหม่ ทาบ่อยๆ เดี๋ยวมันเหนื่อยเอง ไม่ไปไหน เอา
พุทโธแนบไว้ในกาย ถ้าปฏิบตั ิแล้วจิตอยูใ่ นกายตลอดถือว่าถูกทาง ถ้าออกนอกกายเมื่อไรผิดทางหมด
เลย เพราะเราต้องการรู ้กาย เนื่องจากความสงบไม่ได้เกิดที่ไหน ไม่ได้เกิดนอกกาย แต่เกิดในกายของ
เรานี่เอง อยูน่ อกกายไม่สงบ มีแต่ฟุ้งซ่าน ต้องให้จิตรวมเป็ นหนึ่งในกาย นิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดได้
หลายทาง ทางเสี ยงก็มี ทางตาก็มี ก็ให้ดึงเข้ามาในกายทั้งหมด เดี๋ยวมันก็ดบั การที่เราเห็นนิมิตเป็ น
เพราะจิตเราส่ งออก มันก็เลยไปเห็น พอเราน้อมเข้ามาในกาย มันก็เห็นแต่กาย เห็นแต่กระดูก เห็น
ร่ างกายของเรา เห็นแค่น้ นั ใช้ปัญญาพิจารณากายให้เห็น ถ้าพิจารณาอยูใ่ นกาย หมุนอยูใ่ นกาย เราก็จะ
พ้นจากสภาวะทั้งมวลได้ ทุกข์กเ็ พราะอย่างนี้แหละ ทุกข์เพราะกาย ไปหลงว่ากายเป็ นของเรา เวลากาย
เจ็บ ก็วา่ กูเจ็บ กูป่วย แต่ถา้ เห็นความจริ งว่ากายนี้กไ็ ม่ใช่เรา เราก็ไม่กลัวมันแล้ว เพราะว่าเรามีความเกิด
เป็ นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา มีความแก่เป็ นธรรมดา และมีความตายเป็ นธรรมดา ทุก
คนเกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายหมดไม่มีใครหนีได้ ถ้าเห็นความเป็ นธรรมดาของมันอย่างนี้เราก็จะ
ไม่ทุกข์กบั มันแล้ว เพราะเรารู ้แล้วว่ามันเป็ นธรรมดา
การบริ กรรมพุทโธถี่ๆ เหมาะสาหรับคนที่เบื้องต้นจิตมันพยศ แต่พอภาวนาไปนานๆ จนจิตมัน
สงบได้ง่ายแล้ว บางครั้งอาจไม่ใช้พุทโธ เอาแต่รู้อย่างเดียว รู ้เข้า รู ้ออก รู ้เมื่อไรลมจะเข้า เมื่อไรลมจะ
ออก เข้าหรื อยัง ออกหรื อยัง อย่างนี้เรี ยกว่าเข้า อย่างนี้เรี ยกว่าออก เข้ายาวก็รู้ ออกยาวก็รู้ เข้าสั้นก็รู้
ออกสั้นก็รู้ เข้าร้อนก็รู้ ออกร้อนก็รู้ หรื อเข้าเย็น ออกเย็นก็รู้หมด นี่คือรู ้ทุกอาการ รู ้ดว้ ยความเป็ นจริ ง
ของลม บางทีมนั เข้าเย็นแต่มนั ออกร้อน เพราะมันถ่ายเทธาตุไฟออกไป สังเกตดูมนั จะเห็นเป็ นอย่าง
นั้น ให้จบั ตรงนี้ เข้าเย็น ออกร้อน หรื อเข้าร้อน ออกเย็น เมื่อสังเกตอย่างนี้เราก็จะจับได้วา่ อาการร้อน
ของมันอย่างนี้ อาการเย็นของมันอย่างนี้ เข้ายาวอย่างนี้ ออกยาวอย่างนี้ เข้าละเอียดอย่างนี้ ออกละเอียด
อย่างนี้ เข้าหยาบ ออกหยาบ เข้าหรื อยัง ออกหรื อยัง ให้ดูตรงนี้ แล้วก็แนบพุทโธไปบ้างก็ได้ ถ้าพุทโธ
มันราคาญแล้วก็เอาแต่รู้อย่างเดียว ให้ปล่อยลมหายใจเป็ นธรรมดาอย่าไปเกร็ ง ไม่ไปบังคับลมหายใจ
ลมหายใจนั้นมันเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เวลาเราหลับมันก็หายใจอยูเ่ หมือนเดิม เราไม่ได้บงั คับมันเลย
ทาความรู ้สึกเหมือนกับตอนเรานอนหลับ ปล่อยให้เขาหายใจตามธรรมชาติของเขาไป นัน่ แหละคือ
การปล่อยวาง
เรามีหน้าที่รู้อย่างเดียว แต่เราไม่ได้มีหน้าที่เป็ นผูท้ าลมหายใจ เรามีหน้าที่รู้วา่ ลมเข้าหรื อยัง
ออกหรื อยัง เข้าอย่างไร ออกอย่างไร รู ้แค่น้ นั แต่เราอย่าไปทาลมเข้า ทาลมออก สังเกตดูเวลาเราเดินไป
เดินมาเราไม่ได้ทาอะไรเลย เขาก็หายใจของเขาอยูต่ ลอดเวลา เราหลับโดยที่เราไม่รู้ตวั ด้วยซ้ า แต่เขาก็

ยังหายใจเขาเองอยู่ มันเป็ นธรรมชาติ ถ้าเราปล่อยลมหายใจเป็ นธรรมชาติของเขา โดยเพียงเราเป็ นผู ้
กาหนดรู ้อย่างเดียว เป็ นผูร้ ู ้อย่างเดียว เป็ นผูค้ อยสังเกต จับความสังเกตดูเท่านั้น สังเกตว่าเข้าแล้ว ออก
แล้ว เข้าเย็น ออกเย็น เข้าร้อน ออกร้อน สังเกตแค่น้ นั เป็ นผูส้ ังเกตและก็ปล่อยวางความรู ้สึกทั้งหมดให้
ลงสู่ กาย ไม่ตอ้ งทาอะไร ทาความรู ้สึกลงให้หมด อย่าไปเกร็งมาก เกร็ งมากก็ไม่สงบ เกร็งมากมันจะ
เกิดรู ้กจ็ ริ งแต่ไม่สงบ ตั้งสติเต็มที่จริ งๆ แต่ไม่สงบ ได้แต่รู้เด่นแต่ไม่สงบ
การนัง่ สมาธิมนั จะอยูใ่ นภวังค์ ภวังค์ของความหลับ ความตื่น ตื่นไปก็ไม่เป็ นสมาธิ หลับไปก็
ไม่เป็ นสมาธิ สมาธิมนั อยูต่ รงกลางระหว่างความหลับกับความตื่น พอจิตทิง้ ตัวว่าจะให้หลับนัน่ แหละ
เป็ นสมาธิ แต่ถา้ หลับเลยนั้นเลยสมาธิไปแล้ว ยกขึ้นมาหน่อยให้เป็ นภวังค์ แต่ถา้ รู ้หมดเลยนี่กไ็ ม่เป็ น
สมาธิ ต้องให้ลงสู่ ภวังค์ระหว่างความหลับกับความตื่น ปล่อยวางให้หมดไม่ตอ้ งบังคับอะไร
เหมือนกับการทิ้งให้หลับไป แต่มีตวั รู ้ในขณะที่หลับอยู่ รู ้ลมเข้ารู ้ลมออกๆ อุบายนี้จะสงบได้ไว นี่เป็ น
อุบายของการทาสมาธิ มันมีอุบายเยอะสาหรับสมาธิ ทุกอย่างจึงต้องอาศัยปั ญญาทั้งหมด จะทาสมาธิ ก็
ต้องอาศัยปัญญา ว่าทาอย่างไรจึงจะสงบ กาหนดอย่างไรจึงจะสงบ นี่ปัญญาเกิดแล้ว
ฉะนั้นเราต้องจดจา เราเคยทาสมาธิอย่างไรในการทาให้ความสงบเกิดขึ้นครั้งแรก ให้จาอันนั้น
เป็ นหลักทุกครั้งอย่าเปลี่ยนวิธี ให้รู้วา่ เราทาอย่างไรสงบ พอสงบวันไหนให้นึกทวน ว่าเราทาอย่างนี้
สงบ วันหลังมาเราทาอย่างนี้อีก กาหนดอย่างนี้ รู ้อย่างนี้ ปล่อยอารมณ์อย่างนี้ ทาสติอย่างนี้ ปล่อยวาง
อย่างนี้ ท่องพุทโธหรื ออะไรอย่างนี้ แล้วเราเข้าเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้น ไม่ตอ้ งลองอย่างอื่น ให้ดูจริ ตว่าเรา
เคยทาอย่างไรสงบ แล้วใช้อย่างนั้นตลอด เพราะจริ ตเคยทาอย่างไรก็จะเป็ นอย่างนั้น ไม่ตอ้ งเปลี่ยน ไม่
ต้องลองอย่างโน้น ลองอย่างนี้ แต่วา่ ให้จาจุดที่เราเคยทาความสงบ ก็ให้ทาแบบนั้นทันที ไม่ตอ้ งลองวิธี
อื่น ใครทาอย่างไรสงบ ก็ทาอย่างนั้นเลยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา เราถนัดซ้ายแล้วจะเพิ่มไปเอามือขวาให้ถนัด
มันก็ขดั ๆ เขินๆ มันไม่สะดวกเหมือนกับที่เราทามือซ้ายอยู่ สมาธิที่เราเคยได้จากจุดนี้และเข้าถึงความ
สงบได้ ถ้าเราไปลองวิธีอื่นกว่ามันจะคุน้ นัน่ มันยาก เพราะจริ ตนิสัยที่เราเคยได้อะไรมาจากภพอดีตชาติ
เคยได้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้น อย่าไปฝื นมัน
พอมีสมาธิแล้วต้องมีปัญญาด้วย อย่าไปติดสมาธิ สมาธิพน้ ทุกข์ไม่ได้ ปัญญาเท่านั้นที่จะพ้น
ทุกข์ได้ หรื อจะปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีสมาธิเป็ นเครื่ องหนุนด้วย สองอย่างต้องคู่กนั เพราะถ้า
ใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสมาธิเข้าไปหนุน มันจะฟุ้งซ่าน ไม่มีพลัง ปัญญานี้เหมือนมีดที่ลบั จนคม
แต่ถา้ ไม่มีแรงยกมีดที่จะฟัน ฟันอะไรก็ไม่ขาด แต่สมาธิเมื่อมีพลัง แล้วมาบวกกับปัญญามันก็ฟันขาด
เลย เหมือนบุคคลที่มีกาลังยกมีดที่คมกล้าตัดทีเดียวขาด ฉะนั้นปัญญาสาคัญก็จริ ง แต่กาลังที่ยกมีดก็
สาคัญเช่นกัน

เราต้ องแก้ทใี่ จเรา ใจมันเป็ นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
แต่ เราเอาของสกปรกไปให้ มนั เอง
เอาสุ ขไปถมมันบ้ าง เอาทุกข์ ไปถมมันบ้ าง
เอาความอยากไปถมมันบ้ าง เอาความโลภ
ความโกรธ ความหลงไปทับมัน จนมันดิน้ ไม่ ไหว
ใจจึงมีความอึดอัด ถ้ าด่ าได้ มันคงด่ าแล้วว่ า
ไอ้ตานี่มนั หาเรื่ องอะไรให้ กูนักหนา หูกห็ าเรื่ องอะไรนักหนา
หาเรื่ องเดือดร้ อนให้ กบั ใจตลอด

กัณฑ์ ที่ ๒
สมถะและวิปัสสนา
การนัง่ สมาธิน้ นั ให้เรานัง่ กาหนดดูลมหายใจเข้าออก ทาความสงบให้เกิดขึ้นที่กายใจของเรา ทา
ความรู ้สึกรู ้กายทัว่ พร้อม จับดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ลมหายใจเข้าอยูท่ ี่สองช่องจมูกของเรา ลม
หายใจออกก็อยูท่ ี่สองช่องจมูกของเรา สังเกตดูลมเข้า สังเกตดูลมออก ลมเข้าก็ที่ปลายจมูก ลมออกก็ที่
ปลายจมูก ทาความรู ้สึกรู ้ลมเข้า รู ้ลมออก สังเกตดูลมเข้า สังเกตดูลมออก ไม่ตอ้ งรู ้อะไร รู ้แต่ลมเข้า รู ้
แต่ลมออก เพื่อให้เกิดสติ มีความจดจ่อ เพ่งอยูท่ ี่ลม กาหนดอยูท่ ี่ลม ทาความรู ้อยูท่ ี่ลม ทาความเข้าใจใน
ลมเข้า ทาความเข้าใจในลมออก ขณะนี้ลมเข้าเป็ นอย่างไร ลมออกเป็ นอย่างไร ให้รู้เฉพาะสองช่องจมูก
เท่านั้น ให้รู้ตน้ ลมที่เข้ามาที่ปลายจมูกและปลายลมที่เข้ามาที่ปลายจมูก ต้นลมที่ออกไปสู่ ปลายจมูก
ปลายลมที่ออกไปสู่ ปลายจมูก คือไม่ตอ้ งทาความรู ้ตามลมเข้าลมออก ให้ต้ งั ความรู ้เด่นชัดอยูเ่ ฉพาะที่
เดียว อยูท่ ี่ปลายจมูก เหมือนเรานัง่ อยูท่ ี่ธรณี ประตู เวลาคนเดินผ่านเข้าไป เราก็ไม่ตอ้ งหันไปมองว่าใคร
เข้าไป เวลาคนออกจากห้องเราแล้วออกไปนอกประตู เราก็ไม่ตอ้ งไปตามสังเกต เพียงแต่รู้อยูต่ รงธรณี
ประตูวา่ เขาผ่านเข้าและผ่านออกๆ ให้ทาความรู ้และสังเกตอย่างนั้น
ลมก็เช่นกันให้สังเกตว่าเข้าแล้วที่ปลายจมูก ออกแล้วที่ปลายจมูก เข้าหรื อยังที่ปลายจมูก ออก
หรื อยังที่ปลายจมูก ไม่ตอ้ งขยับเขยือ้ น ให้รู้เด่นชัดเฉพาะที่ปลายจมูก จับดู สังเกตดู ไม่ตอ้ งตามเข้าหรื อ
ตามออก เพ่ง จดจ่อ กาหนดรู ้เฉพาะ สังเกตดูกจ็ ะเห็นชัด มันเข้ามาเป็ นสาย ออกเป็ นสายก็ที่ปลายจมูก
เข้าก็ที่ปลายจมูก ออกก็ที่ปลายจมูก ไม่ตอ้ งขยับไปขยับมา รู ้เด่นชัดเพ่งอยูต่ รงนั้นเท่านั้น เมื่อเราทา
ความรู ้ที่ปลายจมูกในขณะเข้าขณะออก จิตของเราเริ่ มจะมีความสงบขึ้น มีความรู ้อยูใ่ นปัจจุบนั ขึ้น มี
ความรู ้อยูใ่ นสัมผัส ในลมเข้าลมออกได้ชดั ขึ้น นี้คือการทาสมาธิเรี ยกว่าสมถะ ถ้าเราทาความรู ้อยูใ่ นลม
เข้าลมออกอย่างนี้ ลมหายใจที่เรารู ้เข้ารู ้ออกมันก็จะละเอียดขึ้น จากที่เรารู ้หยาบๆ มันก็จะละเอียดขึ้น
บางคนภาวนาไปแล้วลมที่เข้าออกละเอียดขึ้นๆ ในที่สุดบางครั้งลมหายใจมันหายไป ก็ไม่ตอ้ งทาลม
หายใจให้มนั แรงขึ้นมา ไม่ตอ้ งกลัวว่าลมหายใจจะหายไป
จริ งๆ แล้วลมหายใจไม่ได้หาย แต่เพราะว่าจิตของเรารวมลงสู่ ความเป็ นสมาธิ ซ่ ึงละเอียดกว่า
ลม ลมนั้นจึงหายไปจากจิตของเรา แต่ลมนั้นไม่ได้หาย แต่เป็ นเพราะจิตเราละเอียดขึ้น จึงไม่สามารถ
จะสัมผัสในความละเอียดของลมได้ ไม่ตอ้ งตกใจหรื อว่าทาลมหายใจให้คืนขึ้นมา เพราะลมหายใจมัน
เป็ นธรรมชาติ เวลาเราเดิน เรายืน เรานัง่ แม้กระทัง่ เวลาเรานอนหลับ ลมหายใจเขาก็ทาหน้าที่อยูแ่ ล้ว
เราไม่ได้บงั คับให้เขาหายใจ เขาก็หายใจของเขาเองอยู่ ลมหายใจจึงเป็ นธรรมชาติ เราไม่ทา เขาก็หายใจ
อยูแ่ ล้ว แม้วา่ จะหายไปแต่เขาก็ทาหน้าที่ของเขาอยู่ เราเดินอยู่ เรานัง่ อยู่ เขาก็ทาหน้าที่อยูแ่ ล้ว ดังนั้น

เวลาภาวนาถ้าลมหายใจหายอย่าได้ตกใจหรื อกลัวอะไร เขาทาหน้าที่ของเขาอยูแ่ ล้ว เรามีแต่เพียงหน้าที่
รู ้วา่ เข้า รู ้วา่ ออก
แม้อาการที่สัมผัสว่าลมเข้าลมออกนั้นหายไป แต่เราก็ยงั มีความรับรู ้วา่ ขณะนี้ลมเข้าอยู่ ขณะนี้ลม
ออกอยู่ รู ้แค่น้ นั รวมลงสู่ ความเป็ นสมาธิได้ มีแต่ตวั รู ้อย่างเดียว รู ้ที่ลมเข้า รู ้ที่ลมออกที่ปลายจมูก นี่คือ
การทาสมาธิ ให้พากันทาอย่างนี้ทุกครั้ง จิตของเราก็จะสงบได้ไว ถ้าเราไปแส่ ส่ายตามไปตามมา มันก็
สงบได้แต่มนั ไม่รวมลึกเหมือนกับที่เราเข้าไปเน้นอยูเ่ ฉพาะสองช่องจมูก ไม่ตามเข้า ไม่ตามออก นี้เป็ น
การลัดสมาธิเข้าสู่ ความสงบ มันจะสงบได้ไว เมื่อเกิดความสงบแล้วจิตของเราก็เริ่ มมีปิติ มีความรู ้สึกว่า
สบายอยูก่ บั การดูลมเข้าลมออก เรายิง่ รู ้ลมเข้า รู ้ลมออกได้นานเท่าไร ได้มากครั้งเท่าไร สมาธิกจ็ ะเกิดได้
มากขึ้นและนานเท่านั้น รู ้ลมหายใจเข้าออกสิ บนาที สมาธิกเ็ กิดกับเราสิ บนาที รู ้ลมหายใจออกเป็ นครึ่ ง
ชัว่ โมงและหนึ่งชัว่ โมง สมาธิกเ็ กิดกับเราทั้งชัว่ โมง ถ้าสามารถรู ้ท้ งั ตอนเดินไปเดินมา นัง่ อยู่ นอนอยู่
เดินอยู่ ทุกอิริยาบถรู ้แต่ลมเข้าลมออก มันจะเป็ นสมาธิได้ท้ งั วัน ดังนั้นทาสมาธิไม่ตอ้ งเอาอะไรมาก แค่รู้
ลมเข้าลมออกก็เป็ นสมาธิ ได้แล้ว
บางคนก็เคยทาสมาธิกนั มามาก บางคนก็พอรู ้จกั เรื่ องสมาธิกนั บ้างพอสมควร แต่ถึงคนที่รู้สมาธิ
มาบ้างพอสมควร ถ้าเอาไปฝึ กอย่างนี้กย็ อ่ มเกิดความสงบ ยังความสงบให้เกิดขึ้นเรื่ อยๆ การทาสมาธิจึง
เป็ นการพักจิตของเราให้เข้าไปสู่ ความสงบ เมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ ความสงบแล้ว เรี ยกว่าสมถะ ชื่อเต็ม
คือสมถกรรมฐาน ซึ่งการปฏิบตั ิธรรม มันมีท้ งั สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานคือ
การย่อ การรวมอารมณ์และจิตของเราให้เป็ นหนึ่ง ส่ วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็ นการขยาย ขยาย
สภาวธรรมทั้งปวงให้กว้างออกไปๆ เพื่อเข้าไปสู่ จุดของความรู ้เห็น รู ้แจ้งในสัจธรรม คือความจริ งของ
รู ปนามขันธ์ ๕ เรี ยกว่ารู ้ในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรื อเรี ยกว่ารู ้ไตรลักษณ์แห่ งขบวนการของรู ปนาม
ขันธ์ ๕ เพื่อมาถอดถอนความยึดมัน่ ถือมัน่ อยูใ่ นรู ปนามขันธ์ ๕ ของเรา
จุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิธรรมของเรา ก็เพื่อละอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ เพราะคนเรามัน
ทุกข์เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ทุกข์เพราะอุปาทาน ทุกข์เพราะตัณหา ตัณหาที่พาให้เราต้องเวียนว่ายตาย
เกิดเพราะความลุ่มหลง ลุ่มหลงอยูใ่ นรู ปนามขันธ์ ๕ ลุ่มหลงอยูใ่ นกายว่ากายนี้เป็ นของเรา ลุ่มหลงอยู่
ในกามคุณทั้ง ๕ ว่ากามคุณทั้ง ๕ นี้เป็ นของเที่ยง เป็ นของที่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นของที่สุข เป็ นของที่
ยึดได้ ลุ่มหลงอยูใ่ นขันธ์ ๕ ว่าขันธ์ ๕ นี้เป็ นตัวเป็ นตน เราต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนี้ เพื่อถอดถอน
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในรู ป ในกามคุณ และในขันธ์ ๕ เพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์เพราะรู ป ไม่ทุกข์เพราะกาม
คุณ ไม่ทุกข์เพราะขันธ์ ๕ ฉะนั้นการปฏิบตั ิท้ งั หมดทั้งปวง เราปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์
คนเราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ แต่เราจะทาอย่างไรเพื่อจะทาลายความยึด
มัน่ ถือมัน่ เสี ยได้ ก็ตอ้ งอาศัยวิปัสสนา ที่ได้กล่าวไว้คือวิปัสสนากรรมฐาน คือหลังจากที่จิตของเราเกิด

ความสงบแล้ว ก็อาศัยปัญญายกเข้าสู่ วปิ ัสสนา คือเอาความรู ้เข้าไปกาหนดรู ้อยูใ่ นรู ปกายของเรา กายที่
เราอาศัยอยูท่ ุกวัน ตั้งแต่วนั ที่เราเกิดมาจนกระทัง่ หนุ่มสาวแก่ชราและตายไปในที่สุด กายของเรานี้มี
ส่ วนประกอบอะไรบ้าง เราไม่เคยได้ไปดูวา่ กายของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้าง เราจึงได้หลงกัน
จริ งๆ แล้วกายของเรานี้กเ็ ป็ นแค่ธาตุอาศัย เป็ นแค่กายอาศัยชัว่ คราว กายนี้ที่อาศัยอยูม่ นั ก็ไม่เที่ยงด้วย
มันเป็ นทุกข์ดว้ ย และก็ไม่ใช่ตวั ตนด้วย สุ ดท้ายก็ดบั สลายไปในที่สุด เราจงมาทาความรู ้จกั กายกัน ว่า
กายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้าง กายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุ
ลม มันประชุมกันอยูด่ ว้ ย ๔ ธาตุ แต่ทาอย่างไรเราจะแยกให้เห็นว่ากายนี้มี ๔ ธาตุ เป็ นลักษณะอย่างไร
อาการอย่างไรบ้าง เริ่ มต้นตั้งแต่ธาตุดิน จริ งๆ ธาตุดินนั้นก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้นอ้ ย ไส้ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ ในสมอง
ลักษณะอย่างนี้ที่ประชุมกันอยูใ่ นร่ างกายเรี ยกว่าธาตุดิน มันเป็ นอย่างนั้น ส่ วนธาตุน้ าก็หมายถึงน้ า
เสลด น้ าลาย น้ าดี น้ าเลือด น้ าเหลือง น้ าเหงื่อ น้ าอะไรต่างๆ หรื อลักษณะที่ชุ่มฉ่าอยูใ่ นร่ างกายเราทั้ง
ปวง เรี ยกว่าธาตุน้ าทั้งหมดเลย สิ่ งที่เราสัมผัสได้ รู ้ได้ เห็นได้เด่นชัดที่สุด ก็คือธาตุดินกับน้ าที่อาศัยอยู่
ในร่ างกายของเรา มันเป็ นเช่นนั้น
ธาตุไฟให้ความอบอุ่นกับร่ างกายเรา หล่อเลี้ยงหล่อหลอมร่ างกายด้วยความอบอุ่น ตั้งแต่ปลาย
เท้าจนถึงปลายผม ธาตุไฟแทรกอยูใ่ นกายทัว่ พร้อมไปหมด ร่ างกายเราจึงมีความอุ่น เวลาคนตายตัวจึง
เย็นเพราะไม่มีธาตุไฟรักษานัน่ เอง คนที่ยงั เป็ นอยู่ ทั้งสัตว์กด็ ีจะมีร่างกายที่อุ่น เพราะธาตุไฟเข้าไปหล่อ
เลี้ยงนัน่ เอง และธาตุลมก็คือลมหายใจที่เข้าออก ลมที่อยูใ่ นปอด ลมที่อยูใ่ นลาไส้ ลมที่อยูใ่ นช่องว่าง
ของร่ างกาย อยูใ่ นกระเพาะอาหาร ลมที่หมุนเวียนผ่านเข้าผ่านออกในร่ างกาย ที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ
ลมที่หายใจเข้าและลมหายใจออก ร่ างกายต้องอาศัยด้วยธาตุลม มันเป็ นอย่างนั้น
นี่คือลักษณะของกายเรี ยกว่ารู ป รู ปก็คือร่ างกาย มันอาศัยอยูด่ ว้ ยธาตุ ๔ ดิน น้ า ไฟ ลม ดินที่อยู่
ในกายเราฉันใด ก็เป็ นดินอย่างเดียวกับดินที่อยูน่ อกกายเราฉันนั้น เพราะดินในกายนี้อยูไ่ ด้กด็ ว้ ยอาศัย
ดินที่อยูน่ อกกาย จากการที่เราบริ โภคอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ที่มาจากพืชผักผลไม้ต่างๆ ก็ลว้ นมาจาก
ธาตุดิน พิจารณาให้เห็นว่าเราไปกินสัตว์ สัตว์น้ นั ก็หล่อเลี้ยงด้วยพืชผักผลไม้ เราไปกินพืชผักผลไม้
พืชผักผลไม้กห็ ล่อเลี้ยงมาจากดิน ดินที่เป็ นปุ๋ ย พืชผักผลไม้ไปกินปุ๋ ย สัตว์ไปกินพืชผักผลไม้ เราไปกิน
สัตว์ ฉะนั้นธาตุดินก็จึงมาหล่อเลี้ยงในร่ างกาย เมื่อกินไปแล้วขับถ่ายลงสู่ ผนื ดิน ก็กลายเป็ นดิน
กลายเป็ นปุ๋ ยเช่นเดิม มันเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างนั้น จึงว่าร่ างกายของเรานี้หล่อเลี้ยงด้วยธาตุ
ดิน ธาตุน้ าก็เช่นกัน ธาตุน้ าก็อาศัยหล่อเลี้ยงมาจากน้ า น้ าต่างๆ ทั้งปวงที่เราดื่มกินเข้าไป มันก็แปร
สภาพกลายไปเป็ นน้ าเหลือง กลายไปเป็ นน้ าเลือด กลายไปเป็ นน้ าดี น้ าเสลด น้ าลาย น้ าเหงื่อ น้ าทุกสิ่ ง
ทั้งปวงก็มาจากธาตุน้ า เพราะฉะนั้นน้ าในร่ างกายของเรากับน้ าที่อยูใ่ นธรรมชาติ น้ าที่อยูใ่ นลาคลอง ลา

ห้วย น้ าที่อยูใ่ นขวดที่เราดื่มกินไป ก็แปรสภาพกลายเป็ นน้ าเลือด น้ าเหลืองแล้วสุ ดท้ายก็ถ่ายเทน้ า
ส่ วนเกินลงไปสู่ น้ า ลงไปสู่ ดินเหมือนเดิม น้ าจึงเป็ นธาตุอาศัย ดินจึงเป็ นธาตุอาศัยเช่นกัน
ธาตุไฟที่อยูใ่ นร่ างกายกับธาตุไฟที่อยูภ่ ายนอก ไฟจากแสงพระอาทิตย์ ไฟจากในหลอดไฟ ไฟ
จากกองไฟต่างๆ ทั้งปวงก็เป็ นธาตุไฟเดียวกัน ให้พิจารณาตรงนี้ ธาตุลมก็เช่นกัน ธาตุลมที่เราหายใจ
เข้าไปในกายและออกไปจากกาย ลมไม่ได้อาศัยอะไรเลย เพียงแค่ผา่ นเข้าไปฟอกปอดของเราให้มี
ออกซิเจน เพื่อให้ปอดของเราทางานเป็ นปกติ ถ่ายเทธาตุไฟให้ออกไปจากร่ างกายและลมที่อยูใ่ นลาไส้
ก็เช่นกัน ดังนั้นธาตุลมที่อยูใ่ นกายของเราและธาตุลมที่อยูใ่ นอากาศก็เป็ นลมชนิดเดียวกัน เป็ นธาตุ
เดียวกัน คือเป็ นธาตุอาศัย
เมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเราจะรู ้วา่ ไม่มีตรงไหนที่เป็ นเรา ไม่มีดินก้อนไหนเป็ นของเรา ไม่มีน้ า
กองไหนเป็ นของเรา ไม่มีไฟกองไหนที่เป็ นของเรา และไม่มีลมอันไหนที่เป็ นของเราเลย อากาศที่
หายใจเข้าออกในกายของเรานั้นไม่มีอนั ไหนที่เป็ นของเรา ดินก็ดี น้ าก็ดี ไฟก็ดี ลมก็ดี จึงเป็ นธาตุอาศัย
ชัว่ คราว จึงว่ามันเป็ นสมมุตินนั่ เอง สุ ดท้ายเมื่อเราตายไปจึงไม่มีอะไรเหลือเลย ดินก็สลายกลายไปสู่ ดิน
น้ าก็สลายกลายไปสู่ น้ า ไฟก็ดบั ไม่มีเหลือ อากาศเรี ยกว่าธาตุลมก็สลายกลายเป็ นลม จึงหาความเป็ นตัว
เป็ นตนของเราไม่มีเลยเมื่อเราแตกดับไป ความจริ งมันเป็ นอย่างนั้น นี่คือหลักของความจริ งให้เรา
พิจารณาเห็นอย่างนี้ แล้วเราก็จะทาลายความลุ่มหลงในกายใจ ในรู ปนามขันธ์ ๕ ของเราได้ ที่เราต้อง
พากันเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความลุ่มหลงอยูใ่ นกายนี่แหละ
พระโสดาบันเรี ยกว่าพระอริ ยบุคคล พระโสดาบันนั้นท่านพิจารณากายอย่างนี้ โดยเห็นความ
เป็ นดิน น้ า ไฟ ลม เห็นโดยความเป็ นธาตุ แล้วท่านก็ละอุปาทาน คือความยึดมัน่ ถือมัน่ อยูใ่ นรู ปกาย ว่า
เป็ นตัวเป็ นตนเสี ยได้ กายนี้มนั เป็ นของไม่เที่ยง และท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริ งๆ เกิดมาแล้วก็สลาย
ไปสู่ ความไม่มีเหมือนเดิม มันเป็ นอย่างนั้น และสภาพความเป็ นอยูก่ เ็ ป็ นทุกข์ดว้ ย ซึ่งความเป็ นทุกข์
สุ ดท้ายนี้กห็ าความเป็ นตัวไม่ได้เลย ไม่มีอะไรเป็ นแก่นสารเลย สุ ดท้ายก็สลายสู่ ความเป็ นอนัตตา หา
ความเป็ นตัวเป็ นตนไม่มีเลย นี่พระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้
ทุกคนถ้าหากปฏิบตั ิพิจารณากายอยูเ่ ป็ นเนืองนิจและเห็นอย่างนี้ แจ้งอยูใ่ นจิต แจ้งอยูใ่ นใจ และ
เข้าใจถึงจิตแล้วว่า รู ปของเรานี้เป็ นสภาวะสมมุติและธาตุเท่านั้น โดยจิตยอมรับเห็นในความเป็ นจริ ง
คาว่าเป็ นเรานั้น มันเป็ นเราโดยสมมุติชวั่ คราว ต้องเห็นอย่างนี้ เหมือนลิเกหรื อหนังที่เขาเล่นกันโดย
สมมุติ ลิเกที่เขาเล่นบนโรง ตอนขึ้นเขาก็จะร้องเพลง สมมุตินามตามท้องเรื่ องว่าข้าพเจ้ามีนามว่านั้นว่า
นี้ เป็ นกษัตริ ยใ์ นเมืองนั้นเมืองนี้ เขาก็สมมุติให้ฟัง เขาก็เอ่ยไว้ก่อนเลยว่า สมมุตินามตามท้องเรื่ อง
แม้แต่เราเองก็เหมือนกัน ก็สมมุติวา่ ชื่อนั้นชื่อนี้ เป็ นหญิงเป็ นชายขึ้นมา สมมุติกนั ชัว่ ขณะหนึ่ง เหมือน
ลิเกที่เล่นจบแล้วก็ไม่มีใครเลย ไม่มีกษัตริ ย ์ ไม่มีเมืองไหนสมมุติให้เห็นเลย แม้แต่เราก็เช่นกัน เมื่อตาย

ไปแล้วก็ไม่มีอะไรสมมุติให้เห็น ชื่อนางนั้นนางนี้ หญิงคนนั้นชายคนนี้ ไม่มีอะไรเหลือเลย
กุฏิและศาลาวิหารที่เรานัง่ อยูต่ รงนี้กส็ มมุติข้ ึนมา จริ งๆ แล้วศาลาหลังนี้กไ็ ม่มีมาก่อน มีแต่ดิน
ร้างว่างเปล่า และศาลาหลังนี้สุดท้ายก็สลายกลายเป็ นดินไม่มีเหลือ บุคคลทุกคนที่นงั่ อยูต่ รงนี้กส็ ลาย
ไม่มีเหลือ หาความเป็ นตัวเป็ นตนไม่ได้เลย ไม่ถึง ๑๐๐ ปี ทุกคนตรงนี้กไ็ ม่มีเหลือแล้ว สลายหมดสิ้ น
จึงว่ามันเป็ นอนิจจังนัน่ เอง และก็ไม่ใช่ตวั ตนด้วย ให้เรามาเห็นอย่างนี้โดยความเป็ นจริ ง เราก็จะทาลาย
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ลุ่มหลง เพราะว่าความเกิดของร่ างกายล้วนไม่เที่ยงและเป็ นทุกข์ ความแก่เป็ น
ทุกข์ ความเจ็บเป็ นทุกข์ ความตายเป็ นทุกข์ท้ งั สิ้ นทั้งปวง แต่ทาอย่างไรเราจึงจะเห็น ก็ตอ้ งเข้าไปเห็น
ความจริ งและยอมรับความจริ งในกาย ในรู ปอันนี้ที่เห็น ที่เป็ นอยู่ จึงจะถอดถอนความยึดมัน่ ถือมัน่ เสี ย
ได้ ละกายละตรงนี้
พระสกทาคามีกเ็ ช่นกัน ท่านมาพิจารณาถึงรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส เรี ยกว่ากามคุณทั้ง ๕ รู ปก็
คือรู ปสวยและไม่สวยนัน่ เอง รู ปมันมีสองชนิด รู ปที่เป็ นสุ ภะและอสุ ภะ รู ปที่เป็ นสุ ภะก็คือรู ปที่สวย
รู ปที่เป็ นอสุ ภะก็คือรู ปไม่สวย มันเป็ นสมมุติท้ งั สองสิ่ ง สมมุติท้ งั สองสิ่ งนี้มนั ก็ไม่เที่ยง เสี ยงก็คือเสี ยง
ดีและเสี ยงไม่ดี เสี ยงที่สรรเสริ ญและเสี ยงที่นินทา เสี ยงที่นินทาก็ไม่เที่ยง เสี ยงที่สรรเสริ ญก็ไม่เที่ยง
กลิ่นก็คือกลิ่นดีและกลิ่นไม่ดี กลิ่นหอมและกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นก็ไม่เที่ยง กลิ่นหอมก็ไม่เที่ยง รส
ที่มากระทบลิ้นเราก็เช่นกัน รสดีและรสไม่ดี รสดีกไ็ ม่เที่ยง รสไม่ดีกไ็ ม่เที่ยง และโผฏฐัพพะที่มา
กระทบในร่ างกายของเรา เย็น ร้อน อ่อน แข็งอะไรต่างๆ ก็มีกระทบเป็ นสอง บางครั้งก็ทาให้ร่างกาย
สบาย บางครั้งก็ทาให้ร่างกายเราลาบาก เช่น เวลาร่ างกายเย็นสบาย ลมพัดเย็นสบาย เกิดโผฏฐัพพะที่
สบาย แต่เวลาตากแดด ตากฝนที่มนั ให้ทุกขเวทนา เป็ นร้อนบ้าง เป็ นหนาวบ้าง ก็ไม่สบาย โผฏฐัพพะ
นั้นจึงแบ่งเป็ นสอง แต่กามคุณที่กระทบกายมันก็ไม่เที่ยง ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ทาให้เกิด
ความพอใจ ความไม่พอใจ สุ ขทุกข์ที่เกิดในอารมณ์ของเรามันก็ไม่เที่ยง
ฉะนั้นนักปฏิบตั ิท้ งั หลายให้จาหลักไว้วา่ ให้เอาหลักของความพอใจ ไม่พอใจไปวัดในสิ่ งทั้ง
ปวง ใจของเราก็จะเป็ นหนึ่งได้ เพราะทุกข์ท้ งั ปวงนั้นเกิดขึ้นมาจากความพอใจและความไม่พอใจ
นัน่ เอง พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาสองสิ่ งนี้ โดยไม่ยดึ ทั้งสองสิ่ ง ไม่ยดึ โดยความพอใจ
และไม่ยดึ โดยความไม่พอใจ เพราะความพอใจก็ไม่เที่ยง ความไม่พอใจก็ไม่เที่ยง เวลาไม่พอใจเราก็
ผลักออก เวลาพอใจเราก็ยดึ ไว้ แต่ความไม่พอใจนั้นเราก็ผลักมันออกไม่ได้ตลอด ความพอใจก็เช่นกัน
เราก็ยดึ มันไว้ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็ นอนิจจังทั้งสองสิ่ ง คนเราก็ไปทุกข์เพราะจุดนี้ ทุกข์เพราะความ
พอใจ ทุกข์เพราะความไม่พอใจ ทุกข์เพราะความพอใจในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส แต่เราทาอย่างไร
เราจะละมันได้ ก็คือต้องเห็นโทษ พิจารณาโดยความเป็ นโทษของการที่เราเข้าไปลุ่มหลงความพอใจ
และลุ่มหลงความไม่พอใจ ซึ่งมันเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ยกตัวอย่างเช่น เพราะเห็นรู ปดีมนั จึงพอใจ มัน

ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ แต่เราจะทาอย่างไรไม่ให้หลงมัน ก็ตอ้ งเห็นว่าสิ่ งต่างๆ ทั้งสิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้
ก็ไม่เที่ยง
ทั้งเหตุท้ งั ผลนั้นมันไม่เที่ยงเลย เหตุที่ทาให้เกิดก็คือรู ปนัน่ เอง ผลที่เกิดคือความพอใจและความ
ไม่พอใจ ทั้งเหตุและผลมันเป็ นสมมุติข้ ึนมา เหตุกไ็ ม่เที่ยง ผลก็ไม่เที่ยง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรม
ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุ แล้วก็ดบั ไปเพราะเหตุนนั่ เอง จะทุกข์กท็ ุกข์เพราะเหตุ เพราะเหตุที่เราไปยึด
ให้ความหมาย ให้ค่า ให้ราคา สาคัญว่าเขาเป็ นอย่างนั้น เขาเป็ นอย่างนี้ เขามีค่าต่อเรา ถ้าทุกสิ่ งทุกอย่าง
เกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม แต่เราไม่ให้ความหมาย เหตุน้ นั ก็สักแต่วา่ เหตุ เก้อๆ เขินๆ ไป ไม่เข้าถึงจิตถึง
ใจเรา ทั้งนี้เราจะเข้าใจอย่างนั้นได้อย่างไร ก็ตอ้ งมาพิจารณาเห็นความเป็ นโทษบ่อยๆ พิจารณาถึงเหตุ
นั้นบ่อยๆ ก็คือเหตุที่รูป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่มากระทบนัน่ เอง ถ้าหากว่าเราพิจารณาร่ างกายของเรา
โดยความเป็ นธาตุ โดยความเป็ นดิน น้ า ไฟ ลมแล้ว ว่าเสี ยงเป็ นธาตุลม ที่เราเขาพูดเป็ นสาเนียงภาษา
ออกมาก็เพราะลมที่เข้าไปในปอด แล้วส่ งสาเนียงเป็ นภาษามนุษย์บญั ญัติข้ ึนมาว่าเป็ นอย่างนั้น ว่าเป็ น
อย่างนี้ เป็ นสรรเสริ ญบ้าง เป็ นนินทาบ้างต่างๆ นานา ทุกอย่างจึงเป็ นสมมุติของสัญญาทั้งหมด เสี ยง
ภาษามนุษย์ ภาษาสัตว์ เสี ยงรถยนต์ที่วิ่ง เสี ยงใบไม้ หรื อเสี ยงฝนที่กาลังตก ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย
ก็สักแต่วา่ เสี ยง แต่มนุษย์นนั่ แหละไปให้สมมุติบญั ญัติวา่ เสี ยงนั้น เสี ยงนี้ แล้วก็เกิดความพอใจและไม่
พอใจในเสี ยงนั้นกัน มันทุกข์เพราะตรงนี้
ดังนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาทุกสิ่ งทุกอย่าง รู ปก็ดี เสี ยงก็ดี ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็ นสภาวะ
ธรรมชาติที่เขาบัญญัติสมมุติข้ ึนเอง เราก็เห็นโดยความเป็ นธาตุท้ งั หมด เมื่อเห็นว่าเป็ นธาตุแล้ว เราจะไป
โกรธเสี ยงได้เช่นไร มันจึงไม่ทุกข์เพราะเสี ยง ไม่สุขเพราะเสี ยง อย่างเช่นเสี ยงฝนที่ตก เราก็ไม่ทุกข์กบั
มันเพราะเราไม่รู้ความหมาย มันจึงไม่มีความหมายต่อจิตใจของเรา ถ้าหากลองพิจารณาถึงเสี ยงคนอื่นที่
สรรเสริ ญและนินทา รู ปคนอื่นที่สวยและไม่สวยที่มากระทบ มันก็ไม่มีความหมายต่อจิตใจเราเช่นกัน ที่
มันทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะเราไปให้ค่า ให้ความหมายนัน่ เอง นักปฏิบตั ิท้ งั หลาย ถ้าเราพิจารณารู ป
นามและอายตนะภายในภายนอก เห็นโดยความเป็ นของที่ไม่ใช่ตวั ตน และโดยความเป็ นธาตุแล้ว เราก็
จะละอุปาทานได้ คือทาความเบาบางได้ในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสในกามคุณ พระสกทาคามีเกิดขึ้นเลย
คือเบาบางจากราคะและโทสะนัน่ เอง พอใจเป็ นราคะ ไม่พอใจเป็ นโทสะ พระสกทาคามีละตรงนี้ได้
ส่ วนหนึ่ง แต่ถา้ หากว่าเรามาพิจารณาถึงกามคุณทั้ง ๕ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสแล้วเป็ นโทษหมดเลย
ความพอใจก็เป็ นโทษ ความไม่พอใจก็เป็ นโทษ คือเห็นโทษของราคะและโทสะพร้อมกันในตัวเดียวกัน
วางพร้อมกันไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด คือทิ้งทั้งคู่ พอใจก็ไม่น่ายึด ไม่พอใจก็ไม่น่ายึด ก็คือโทสะก็ไม่น่ายึด ราคะ
ก็ไม่น่ายึด จึงปล่อยวางเสี ยได้ เพราะเห็นโทษของความพอใจและไม่พอใจ
ความพอใจ ไม่พอใจจากรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ที่เรายึดมัน่ ถือมัน่ และปรุ งแต่งโดยสัญญา

อารมณ์ที่เรานามาปรุ ง ปรุ งถึงรู ปสวยและรู ปไม่สวย ปรุ งถึงเสี ยงดีและเสี ยงไม่ดี เห็นโทษตรงนั้นว่าเอา
มาปรุ งมาแต่งโดยสัญญาในอารมณ์ที่เกิดขึ้น คือเวทนาในอารมณ์ เกิดเป็ นความทุกข์ ความสุ ขเพราะ
หลงยึดมัน่ ถือมัน่ ก็วางทุกข์ในจิตเพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสได้ คือไม่ทุกข์เพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัส และกามคุณทั้ง ๕ นี่พระอนาคามีเกิดขึ้นตรงนี้ เมื่อเป็ นพระอนาคามีแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแล้ว
โลกมนุษย์น้ ี ชาติสุดท้ายก็คือไปเกิดที่พรหมโลก และก็สาเร็จเป็ นพระอรหันต์บนพรหมโลก คือไม่
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นโลกมนุษย์แล้ว ฉะนั้นนักปฏิบตั ิธรรมทั้งหลาย เราปฏิบตั ิเพื่ออะไร
ปฏิบตั ิเพื่อความหลุดพ้น ปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ แต่เพราะเราไม่รู้จุดหมายไม่รู้ปลายทาง ไม่รู้วธิ ี ทา
ว่าเราจะทาอย่างไร เพื่ออะไร ละอะไร เราจึงไปไม่ได้กนั ซึ่งที่อธิบายชี้แจงให้ฟังนี้กค็ ือหลักและแผนที่
ชัยภูมิในการประพฤติปฏิบตั ิ เราจะเป็ นนักรบก็ดี จะเป็ นแม่คา้ ก็ดี ก็ตอ้ งเลือกทาเลและชัยภูมิ นักปฏิบตั ิ
ธรรมก็เช่นกัน ก็ตอ้ งมีชยั ภูมิในการปฏิบตั ิ มีชยั ภูมิในการรบ
ชัยภูมิในการปฏิบตั ิ ในการรบก็คือกายของเรานัน่ เอง เราต้องมีความรู ้แจ้งในร่ างกาย คือชัยภูมิ
ในการเข้าไปรับรู ้เพื่อความถอดถอน ชัยภูมิในการรับรู ้ในเรื่ องของกามคุณทั้ง ๕ รู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัส เพื่อจะละตรงนี้ เหมือนเป็ นการบ้านที่เราต้องไปทา ไปละมัน ไปถากถางมัน ไปถอดถอนมัน ถ้า
เราแจ้งตรงนี้เราก็พน้ ทุกข์เพราะกาย พ้นทุกข์เพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส คือกามคุณ ดับความยึด
มัน่ ถือมัน่ ในอุปาทาน ในกายได้กเ็ ป็ นโสดาบัน ดับอุปาทานเบาบางในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสได้ก็
เป็ นพระสกทาคามี ดับกามคุณทั้งหมดทั้งปวงได้กเ็ ป็ นพระอนาคามี พระโสดาบันนั้นจึงเป็ นไม่ยากเลย
ขอเพียงเอาจุดนี้ไปพิจารณากาย เห็นความเป็ นธาตุและจิตยอมรับจริ งๆ แล้วมันปล่อยวาง ไม่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่ เลย จึงไม่เห็นว่ากายนี้เป็ นของเราเลย เพียงแต่แค่ของอาศัย พระโสดาบันเกิดขึ้นตรงนี้ ใคร่ ครวญ
ตรงนี้
ถ้าหากปฏิบตั ิจริ งจังแล้วสามารถปฏิบตั ิได้ ก็มีโอกาสรู ้ได้ เห็นได้ในธรรมของพระองค์ ไม่มี
กาล ไม่มีสมัย ไม่มีเวลา ไม่จากัดบุคคลว่าเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชาย ทุกคนสามารถรู ้ธรรม เห็นธรรม
ได้ ถ้าทิ้งตรงนี้ได้ ละตรงนี้ได้มนั ก็สบาย คนเรามันทุกข์เพราะอย่างนี้แหละ ทุกข์เพราะกาย ทุกข์เพราะ
กามคุณทั้ง ๕ และยังมีทุกข์เพราะนามอีก เนื่องจากขันธ์ ๕ มันประกอบด้วยรู ปกับนาม รู ปก็คือร่ างกาย
ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว แม้แต่กามคุณทั้ง ๕ นี้กเ็ ป็ นรู ปเช่นกัน แต่เป็ นรู ปที่ละเอียด นามประกอบด้วย ๔
อย่าง คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นามทั้ง ๔ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของขันธ์ ๕ เริ่ มต้นมาจากเวทนา
เวทนาหมายถึงความสุ ขความทุกข์ของกาย และความสุ ขความทุกข์ของใจ เรี ยกว่าเวทนานอกและ
เวทนาใน ทุกข์กายสุ ขกายก็เป็ นเวทนานอก อารมณ์ที่เป็ นทุกข์เป็ นสุ ขของใจก็เรี ยกว่าเวทนาใน จงไป
พิจารณาว่าเวทนานี้ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตน เหมือนเราพิจารณากายว่ากายนี้ไม่เที่ยง เป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน เวทนาก็เช่นกันมันไม่เที่ยงอย่างไร เวลาเป็ นสุ ขมันสุ ขตลอดไหม มันก็ไม่ตลอด มัน

เกิดดับ ทุกข์กท็ ุกข์ไม่ตลอด มันเกิดดับ แม้แต่ความเฉยๆ เรี ยกอุเบกขาเวทนาก็เกิดดับ จึงว่ามันไม่ใช่
ตัวตน บังคับไม่ได้ดว้ ย สัญญาความจาได้หมายรู ้ จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสก็จาไว้ไม่ได้ตลอด
สุ ดท้ายก็ดบั หมด มันเป็ นอย่างนั้น จากนั้นก็ให้พิจารณาสังขารที่เราคิดปรุ งแต่งทั้งหมด และอย่าคิดว่า
เราเป็ นผูค้ ิด เพราะความจริ งแล้วมันเป็ นอาการหนึ่งของขันธ์ ที่คิดดี คิดชัว่ คิดเรื่ องราวต่างๆ มันก็เป็ น
ขบวนการของธรรมชาติของการคิดและบังคับบัญชาไม่ได้ ความรับรู ้ รับทราบก็เรี ยกว่าวิญญาณ เป็ น
ขันธ์ตวั สุ ดท้าย วิญญาณเกิดจากตา วิญญาณเกิดจากหู วิญญาณเกิดจากจมูก วิญญาณเกิดจากลิน้
วิญญาณเกิดจากกายและใจ ก็คืออายตนะนัน่ เอง เวลาตาเห็นรู ปก็เรี ยกว่าจักขุวญ
ิ ญาณ เวลาหูได้ยนิ เสี ยง
ก็เรี ยกว่าโสตวิญญาณ ซึ่งวิญญาณเกิดได้ ๖ ทาง เวลาเราแตกดับตายไปวิญญาณนี้กไ็ ม่ได้เป็ นตัวตนให้
เห็น เพราะตาดับ หูดบั จมูกดับ ลิ้นดับ กายดับไปแล้ว คนตายทุกอย่างมันดับไปแล้วจะรู ้เห็นได้อย่างไร
จึงว่าวิญญาณนี้ไม่ใช่ตวั ตน นี่คือขันธ์ ๕ อันประกอบไปด้วยรู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มัน
เป็ นอย่างนี้ ถ้าหากนักปฏิบตั ิท้ งั หลายมาพิจารณาโดยสภาวะของความเป็ นจริ งแล้วว่า รู ปนามขันธ์ ๕ นี้
ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตนแล้ว มันก็จะปล่อยวางได้ ไม่ทุกข์เพราะรู ป ไม่ทุกข์เพราะเวทนา ไม่ทุกข์
เพราะสัญญา สังขาร วิญญาณ
การปฏิบตั ิธรรมและธรรมทั้งหลายที่เราประพฤติปฏิบตั ิ ธรรมนี้กย็ งั เป็ นสมมุติข้ ึนมาเรี ยกว่า
อนัตตา ธรรมนี้กไ็ ม่เที่ยง ธรรมนี้กไ็ ม่ใช่ตวั ตน นักปฏิบตั ิท้ งั หลายถ้าพิจารณารู ป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณและธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวั ตน เราก็จะละและถอดถอนความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้ พระอรหันต์เกิด
ขึ้นกับเราทันทีตรงนี้ นี้เป็ นหลักและเป็ นแผนในการประพฤติปฏิบตั ิ ให้เข้าใจในหลักแนวทาง ไม่ตอ้ ง
สับสน เราก็ปฏิบตั ิโดยเริ่ มตั้งแต่กายไป พิจารณากายโดยความเป็ นจริ ง เมื่อเราเกิดมาแล้ว ถือว่าโชคดี
แล้วที่เราเกิดมาเป็ นคนไทย ถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอพุทธศาสนา เราจงเอาโอกาสและความดีของเรานี้
ปฏิบตั ิ ให้รู้แจ้งเห็นธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ เราหายใจเข้าหายใจออกกันอยูต่ ลอดทุกวัน ลมหายใจที่
มันเข้ามันออกนั้นมันฆ่าชีวติ เราไปอยูท่ ุกวัน หายใจเข้าไม่ออกก็ตาย หายใจออกไม่เข้าก็ตาย ความเป็ น
ความตายของเรานี้จึงขึ้นอยูก่ บั ลมหายใจเท่านั้น และลมหายใจเข้าออกนี้กเ็ ป็ นทุกข์ดว้ ย คือหายใจเข้า
ไม่ออกก็ทุกข์ หายใจออกไม่เข้าก็ทุกข์ ที่ให้พิจารณาร่ างกายโดยความเป็ นทุกข์กใ็ ห้พิจารณาอย่างนี้
เวลาเราเวลาไม่กินข้าวก็ทุกข์เพราะหิว กินแล้วไม่ขบั ถ่ายก็ทุกข์ น้ าก็เหมือนกันไม่กินก็หิวกระหาย แต่
กินไปแล้วไม่ขบั ไม่ถ่ายก็ทุกข์ นัง่ อยูท่ ้ งั วันไม่นอนก็เป็ นทุกข์ นอนอยูท่ ้ งั วันไม่นงั่ ก็ทุกข์ เดินอยูท่ ้ งั วัน
มันก็เป็ นทุกข์ ยืนอยูท่ ้ งั วันก็เป็ นทุกข์ ที่เราเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ ตลอดก็เพื่อเป็ นเครื่ องแก้ดบั
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เป็ นแค่บรรเทาทุกขเวทนาเท่านั้น แต่เพราะเราไม่พิจารณา เราจึงไม่เห็นว่าร่ างกาย
นี้มนั เป็ นทุกข์ตรงไหน คิดว่ากายนี้เป็ นสุ ขก็เลยพากันลุ่มหลง
เราเห็นกันไหมว่าตั้งแต่เกิดมานี้ เราไม่ได้ความสุ ขความสบายอะไรจากกายนี้ เราเป็ นขี้ขา้ มัน

ตลอดเวลา พามันกิน พามันนอน พามันขับถ่าย พามันเดินเหินเปลี่ยนอิริยาบถไปตลอดเวลา แม้แต่พา
มันไปทางานเพื่อหาอาหารมาหล่อเลี้ยง หาปัจจัย ๔ มาหล่อเลี้ยงร่ างกาย เพื่อประทังชีวติ ไม่ให้ตายเท่า
นั้นเอง จึงว่าเราเป็ นขี้ขา้ เรา เป็ นขี้ขา้ กายตลอดเวลา สุ ดท้ายเราไม่ได้อะไรกลับไปเลย เพียงแต่ได้ความดี
กุศลที่เรามาสั่งสมติดตัวไปได้เท่านั้นเอง เวลาเราเกิดมาแล้ว อย่าคิดว่าเราเกิดมาเสวยความสุ ข เขาให้
โอกาสเราเกิดมาเพื่อสร้างความดี อย่าประมาทกัน บางทีคนเรานี้ทาโน่นทานี่เพื่อฆ่าเวลา อย่างเช่นเมื่อ
รอใครก็หาอะไรทาฆ่าเวลา นัง่ เล่นฆ่าเวลา นอนฆ่าเวลา ฟังเพลงฆ่าเวลา ดูหนังฆ่าเวลา ทุกอย่างจึงเป็ น
การฆ่าเวลาหมด แต่เราไม่รู้วา่ เวลานั้นมันฆ่าเราอยูท่ ุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าทีชีวติ เราก็ส้ นั ลงไป
ทีหนึ่งแล้ว หายใจออกมันก็ฆ่าชีวติ เราไป ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชัว่ โมง และทุกๆ วันนี้มนั ฆ่าชีวติ เรา
ตลอด จึงไม่มีใครเลยที่สามารถฆ่าเวลาได้ มีแต่เวลาเท่านั้นที่มนั ฆ่าเรา แล้วมันเอาอะไรมาฆ่าเรา ก็เอา
ความแก่มาฆ่าเรา เอาความเจ็บมาฆ่าเรา เอาความตายมาฆ่าเราอยูต่ ลอดเวลา
คนเราเกิดมาเปรี ยบเสมือนนักโทษที่ถูกสั่งประหารไว้แล้ว รอวันเวลาว่าจะตายวันไหนเท่านั้น
เป็ นไปตามคิว บางคนโทษหนักก็ตายตั้งแต่อายุยงั น้อยๆ ถูกประหารเสี ยก่อน บางคนโทษน้อยก็รอไป
จนครบอายุขยั แล้วค่อยตาย แต่ทุกคนเป็ นนักโทษประหารหมด ต้องตายหมด แต่ในขณะที่เรายังไม่ตาย
เราจะเอาอะไรเป็ นเครื่ องอยู่ เราจะเอาอะไรเป็ นเครื่ องดาเนินด้วยความไม่ประมาท เราก็ตอ้ งอาศัยทาน
ศีล ภาวนา ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ คนเราจะพ้นทุกข์ได้กอ็ าศัยตัวสุ ดท้ายคือภาวนา การ
ภาวนาจึงมีสองชนิดตามที่ยกไว้เบื้องต้น ก็คือสมถะกับวิปัสสนา สมถะที่เราพากันนัง่ สมาธิภาวนารู ้ลม
เข้า รู ้ลมออกนั้น จึงเป็ นเครื่ องอยูอ่ าศัยเฉยๆ แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ สมาธิกเ็ หมือนกับเราทานอาหาร
ทานไปทุกวันก็หิวทุกวัน แต่ถา้ ไม่เอาสมาธิเข้าไปให้เกิดปัญญาเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลย เหมือนลับมีด
คมแล้วไม่ยอมฟันต้นไม้ ต้นไม้น้ นั ก็ไม่ขาด สมาธิเหมือนหินลับมีด ปั ญญาจึงเหมือนมีดที่ยกเข้าไปตัด
ฟันต้นไม้นนั่ เอง
เมื่อมีสมาธิเกิดความสงบแล้วต้องยกปัญญาเข้าไปพิจารณา ดังที่อธิบายไว้ขา้ งต้น คือพิจารณา
โดยความเป็ นธาตุของร่ างกายที่ประกอบไปด้วยดิน น้ า ไฟ ลม พิจารณาให้เห็นซ้ าๆ ซากๆ พิจารณาอยู่
ตรงนั้น จนจิตยอมรับว่าไม่มีเราอยูใ่ นนี้เลย เราก็จะไม่ยดึ มัน ความสบายก็เกิดขึ้น เมื่อไม่ยดึ มันก็สบาย
แต่ถา้ มันยังยึดอยูก่ จ็ งพิจารณาซ้ า เหมือนเราตัดต้นไม้ ฟันทีเดียวจะให้มนั ขาด มันเป็ นไปไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ฟันแล้วฟันอีก ซ้ าแล้วซ้ าอีก ทุกคนคงเคยตัดต้นไม้กนั เวลาเราตัดต้นไม้หรื อตัดอะไรสักอย่าง บางที
มันฟันทีเดียวไม่ขาด เราจึงต้องฟันบ่อยๆ แล้วเราจะเลิกฟันตอนไหน ก็คือเมื่อเห็นต้นไม้มนั ขาดแล้ว
มันล้มลงไปแล้ว จึงรู ้วา่ ต้นไม้ขาดแล้ว การพิจารณาร่ างกายโดยความเป็ นดิน น้ า ไฟ ลม ของเราก็
เช่นกัน ตราบใดที่เรายังไม่หายสงสัย ตราบใดที่ยงั ไม่ขาด ก็ตอ้ งพิจารณาต่อไป แล้วถามว่ามันขาด
ตรงไหน ก็คือขาดจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทานนัน่ เอง มันขาดตรงนี้ จิตมันขาดออกจากความยึด

มัน่ ถือมัน่ มันก็สบาย เมื่อมันขาดแล้วเราจะรู ้เองว่าความยึดมัน่ ถือมัน่ มันขาดออกจากกันแล้ว ให้
พิจารณา ให้ปฏิบตั ิอย่างนี้
เมื่อพิจารณาจนธาตุดิน น้ า ไฟ ลม ขาดสะบั้นออกจากความรู ้สึกของเรา อุปาทานความยึดมัน่
ถือมัน่ ในกายก็ดบั ไปแล้ว ก็ตอ้ งพิจารณารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส คือกามคุณเป็ นลาดับต่อไป เห็นรู ป
รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วเข้าไปฟัน ไปถอดถอน โดยเอาพระไตรลักษณ์ต้ งั ให้
เห็นเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ในกามคุณ ถ้ามันยังหลงอยูก่ ฟ็ ันมันต่อไป
เพราะแสดงว่ามันยังไม่ขาด ปัญญานี้ตอ้ งฟันต่อไป พิจารณาต่อไปซ้ าๆ ซากๆ อยูอ่ ย่างนั้นแหละ
พิจารณาแล้วพิจารณาอีก จนจิตยอมรับ ถ้ามันยังไม่ยอมก็พิจารณาต่อไป เหมือนต้นไม้ที่เรายังฟันไม่
ขาดก็จงฟันต่อไป ไม่ใช่ฟังหรื ออ่านแล้ว เข้าใจแล้วจะหาย มันก็ยงั ไม่ใช่ เพราะปัญญานี้มนั เกิดขึ้นได้
๓ ทาง สุ ตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปั ญญา
การฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจ เป็ นปั ญญาเกิดจากการฟัง หรื อปัญญาที่เกิดจากการอ่านหนังสื อ
ตาราต่างๆ เรี ยกว่าสุ ตมยปัญญา และเมื่อเราจินตนาการในขณะที่ฟังธรรมและเข้าใจ มันจึงเป็ นจินตามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาการตามก็เป็ นปัญญาได้ ตัวสุ ดท้ายคือภาวนามยปัญญา เรี ยกว่าปัญญา
จะเกิดขึ้นก็ดว้ ยอาศัยภาวนา ปัญญาจะเกิดขึ้นก็ตอ้ งเข้าไปเห็นความจริ งของเขา เห็นความจริ งโดย
สภาวะ โดยสมมุติของรู ปนามขันธ์ ๕ เห็นความจริ งโดยดิน น้ า ไฟ ลม รู ้สัมผัสของดิน น้ า ไฟ ลม ว่า
เป็ นอย่างไร จนจิตเห็นชัด คือเห็นอาการของเขา ว่าเป็ นดิน เป็ นน้ า เป็ นไฟ เป็ นลม และจิตยอมรับ เมื่อ
จิตยอมรับความจริ ง พิจารณาด้วยความจริ ง เห็นด้วยความจริ งว่ากายนี้เป็ นดินจริ งๆ กายนี้เป็ นน้ าจริ งๆ
กายนี้เป็ นไฟจริ งๆ กายนี้เป็ นลมจริ งๆ และหาว่ามีเราตรงไหน การปฏิบตั ิกเ็ พื่อละ เพื่อถอดถอนความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ถอนเราออกจากรู ปนามขันธ์ ๕ คือถอนเราออกจากดิน น้ า ไฟ ลม นัน่ เอง โดยเห็นว่าดิน
น้ า ไฟ ลม นั้นไม่มีเราอยูเ่ ลย ไม่มีเราอยูใ่ นดิน น้ า ไฟ ลม ไม่มีดิน น้ า ไฟ ลม อยูใ่ นเรา จึงว่าเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นก้อนธาตุเดียวกัน ก้อนดินอยูใ่ นกายเราฉันใดก็เป็ นก้อนดินที่อยูใ่ นผืนดินฉันนั้น ต้นไม้มี
ดิน น้ า ไฟ ลม เช่นใด กายของเราก็มีดิน น้ า ไฟ ลม เช่นนั้น แล้วมีอะไรน่าหลง
ปัญญาเกิดจากการภาวนา คือการน้อมเข้าไปกาหนดดูอาการ เห็นแล้วยอมรับความจริ ง เหมือน
เราไปจับไฟแล้วรู ้วา่ ร้อนฉันใดจึงเห็นฉันนั้น จับน้ าแข็งแล้วมันเย็นอย่างไรจึงรู ้อย่างนั้น ไม่ใช่คาดเดา
ว่ามันเย็นอย่างนั้น มันร้อนอย่างนี้ จิตที่เข้าไปเห็นความจริ งว่าเป็ นดินจริ งๆ มันจะเห็นได้ชดั ในจิตของ
เราเลย เอาจิตเข้าไปเห็นน้ าเป็ นอย่างไร ไฟเป็ นอย่างไร ลมเป็ นอย่างไร จิตยอมรับเห็นความจริ งว่าที่เรา
หลงๆ กันอยูเ่ ป็ นแค่กองดิน หลงอยูเ่ ป็ นแค่กองน้ า หลงอยูแ่ ค่กองไฟและกองลมแล้วหาว่าเราอยู่
ตรงไหน จึงว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เรา เขาเลย แต่เพราะเราไม่รู้ เราไม่เคยเข้าไปดู เราจึง
ไม่เห็นความจริ ง การดูบ่อยๆ การพิจารณาบ่อยๆ เราย่อมจดจาและสังเกตเข้าใจมันโดยแจ่มแจ้งได้

เหมือนเรานัง่ ดูหนัง ดูภาพยนตร์ เราดูหลายๆ ครั้ง ดูหลายๆ หน เราย่อมจาเนื้อเรื่ องของมันได้ละเอียด
ว่ามันเป็ นอย่างไร รู ้มนั หมดเลย การฟังเพลงถ้าฟังบ่อยๆ เราก็จาเนื้อหาสาระของมันได้โดยแจ่มแจ้ง
การพิจารณาร่ างกายขันธ์ ๕ ก็เช่นกัน พิจารณาร่ างกายว่าเป็ นดิน น้ า ไฟ ลม เห็นบ่อยๆ ซ้ าๆ ซากๆ เมื่อ
จิตมันเห็น มันวางเลย มันไม่เอาแล้ว เพราะมันเบื่อ มันเกิดนิพพิทาญาณ คือเกิดความเบื่อหน่ายที่เราไป
ยึดถือว่ากายนี้เป็ นตัวตนและดิน น้ า ไฟ ลม นี้เป็ นเรา ทั้งที่มนั ไม่มีอะไรให้ยดึ เลย
เราหลงดินในกายเรา แต่ทาไมเราไม่ไปหลงดินที่อื่น ผืนดินทั้งโลกนี้เป็ นดินทั้งหมด ทาไมเรา
ไม่หลง ทาไมมาหลงแค่กอ้ นดินก้อนเล็กๆ ในร่ างกายนี้ ทั้งๆ ที่เป็ นดินอันเดียวกัน โลกทั้งโลกนี้ ปฐพี
นี้เราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลย ตรงไหนก็มีหลุมศพเราหมด ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้วา่ เอา
ปลายเข็มไปจิ้มลงผืนแผ่นดินในโลกนี้ ตรงไหนก็ตามเอาปลายเข็มไปเดินจิ้ม ในทวีปไหนก็ตาม ใน
อเมริ กา ในจีน ในรัสเซีย ยุโรป ตรงไหนก็ตาม เดินไปทั้งโลกกลมๆ นี่ เอาปลายเข็มไปเดินจิ้มให้ทวั่
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตรงไหนที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลย น้ าตาที่เราร้องไห้เสี ยใจเพราะ
ความพลัดพราก เพราะปรารถนาสิ่ งใดไม่ได้สิ่งนั้นมากมายมหาศาล พระองค์ท่านตรัสว่า น้ าที่อยูใ่ น
ทะเลมหาสมุทรนั้น ยังน้อยกว่าน้ าตาที่เราร้องไห้เพราะความพลัดพรากเสี ยใจซะอีก
เรามีความเบื่อหน่ายตรงนี้กนั บ้างไหม เราต้องพากันเวียนว่ายตายเกิด ตรงไหนก็มีร่างกายเรา
หมด ตรงไหนก็มีซากศพเราหมด และตรงไหนบ้างที่เป็ นของเรา มันเป็ นสมมุติท้ งั หมดเลย มีพระบาง
องค์ท่านปฏิบตั ิธรรมจนสามารถระลึกชาติได้ ว่าชาติที่แล้วท่านตายแล้วไปฝังศพไว้ตรงไหน ท่านก็ยงั
ไปขุดเอาซากศพของท่านขึ้นมาเผาเองเลย ตรงไหนที่เราไม่เคยตายมาก่อนไม่มีเลย ตรงนี้เองที่มนั ทา
ให้เกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิด เพราะความหลงกายของเรา หลงดิน น้ า ไฟ
ลม มันหลงอยูต่ รงนี้ เราจึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิด พระโสดาบันเกิดขึ้นเพราะตรงนี้ ท่านละกายได้
ละสักกายทิฏฐิได้เป็ นเบื้องต้น และเมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้ว การรักษาศีลก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ความลังเลสงสัยก็จะไม่มีเกิดขึ้น เริ่ มต้นเพราะความลุ่มหลงของกายนี่เอง สังโยชน์สามจะดับตาม
พร้อมๆ กัน โดยผ่านประตูแรกเหมือนเราขึ้นบันได เมื่อก้าวขั้นแรกแล้ว ขั้นสอง ขั้นสามมันก็ข้ ึนไป
โดยอัตโนมัติ
กว่าจะก้าวขั้นแรกนี่เป็ นของยาก ก่อนจะผ่านประตูของกาย การละสักกายทิฏฐิได้น้ นั เป็ นของ
ยาก แต่ถา้ ละกายไปได้แล้วมันขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่ไม่ได้ยกอันอื่นขึ้นมาก็เพราะว่ากายนี้เป็ นด่านสาคัญ
ให้พิจารณากายโดยความเป็ นดิน น้ า ไฟ ลม ตีธาตุให้แหลก ถ้าได้เป็ นพระโสดาบันเมื่อไร การเวียน
ว่ายตายเกิดจะมีแค่ ๗ ชาติเท่านั้น และคาว่า ๗ ชาติน้ ีไม่จาเป็ นว่าจะต้องเกิดครบทั้ง ๗ ชาติ บางคนก็จะ
สามารถปฏิบตั ิกา้ วไปสู่ พระอรหันต์ได้ในชาติน้ ี หรื อภายใน ๗ ชาติ อาจจะสาเร็จได้ในชาติที่ ๒ ที่ ๓
ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ หรื อที่ ๗ แต่ไม่เกิน ๗ ชาติ บางคนคิดว่าการจะเป็ นพระโสดาบันนั้นยาก แต่ความจริ ง

นั้นไม่ยากเลย เพียงแค่ยอมรับความจริ งในดิน น้ า ไฟ ลม ว่าไม่เป็ นของเราได้เมื่อไร ละตรงนี้ไม่ตอ้ ง
ไปละตรงไหน เพียงเห็นกายของเราว่ามันเป็ นดิน น้ า ไฟ ลม อย่างไร และมันก็เป็ นทุกข์ตลอดเวลาด้วย
อย่างไร เช่น เวลาเรานัง่ นานๆ เราก็ปวด ก็เมื่อย มีความทุกข์ต้ งั แต่เช้าจรดเย็น เป็ นต้น
หลักของการปฏิบตั ิทุกๆ วันนั้น ไม่ตอ้ งเอามาก แค่จบั อารมณ์ของความพอใจ ไม่พอใจเป็ น
หลักเท่านั้น เดินไป นัง่ ไป นอนไป ทาสิ่ งต่างๆ อะไรมากระทบก็ให้รู้ พอใจก็รู้ ไม่พอใจก็รู้ พอใจเกิดก็
รู ้ ไม่พอใจเกิดก็รู้ พอใจดับก็รู้ ไม่พอใจดับก็รู้ รู ้ความเกิดดับของความพอใจ ไม่พอใจ ให้จิตของเรา
เป็ นกลางอยูต่ ลอดเวลา นี่เป็ นหัวใจของการปฏิบตั ิที่เรี ยบง่าย ยึดความพอใจ ไม่พอใจเป็ นอารมณ์ ให้ดู
อย่าไปหลงมัน พอใจมันก็หลงแต่เราอย่าไปเชื่อมัน ไม่พอใจมันก็หลงเราก็อย่าไปเชื่อมัน ให้เห็นความ
พอใจเกิดดับ จับตรงนี้เป็ นหลักก็พน้ ทุกข์ได้ คาว่าพอใจ ไม่พอใจ มันเริ่ มต้นจากความพอใจและไม่
พอใจในกาย คือเป็ นสุ ขกาย เป็ นทุกข์กายนัน่ เอง มันทุกข์เพราะตัวนี้ เวลากายเป็ นทุกข์กไ็ ม่อยากได้
ผลักมันออก เวลากายเป็ นสุ ขก็ยดึ ไว้ แต่กย็ ดึ ไว้ไม่ได้ เป็ นทุกข์กด็ บั ไม่ได้ เป็ นสุ ขก็ยดึ ไม่ได้ ก็เราเป็ น
ทุกข์เพราะตัวนี้แหละ ทุกข์เพราะยึดทั้งสองสิ่ ง พยายามดิ้นหนีมนั เราจึงไม่พน้ ทุกข์ตรงนี้ เพราะความ
จริ งมันเป็ นอย่างนั้น
สุ ขและทุกข์กด็ ี มันเป็ นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตวั ตน เหมือนกับกลางวัน กลางคืน มีมืด มีสว่าง มัน
เป็ นอยูอ่ ย่างนี้ตลอด ทุกข์มนั เกิดขึ้นของมัน แต่มนั ไม่เที่ยงเลย เกิดดับตลอดเวลา และเพราะเหตุที่มนั
ไม่เที่ยงนัน่ เองมันจึงเป็ นทุกข์ดว้ ย แล้วมันไม่ใช่ตวั ตนด้วย ถ้าย่อๆ ลงง่ายๆ ก็คือเราปฏิบตั ิธรรมทั้งปวง
นี้เพื่อพิจารณาให้เห็นความทุกข์ ความเป็ นทุกข์ในรู ปนาม ขันธ์ ๕ และจิตยอมรับความจริ งว่าทุกข์ของ
ขันธ์ ๕ นี้ดบั ไม่ได้ เริ่ มต้นจากรู ปนัน่ เอง ดิน น้ า ไฟ ลม นี้ดบั มันไม่ได้ บังคับไม่ได้ เห็นทุกอย่างเป็ น
ธรรมชาติหมด ถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็ นธรรมชาตินนั่ แหละ เราก็จะปล่อยวางมันได้ คือ ยอมรับว่าโลกนี้
มันมีแต่กองทุกข์ และไม่วงิ่ หาสุ ขที่ยงั มาไม่ถึง เพียงแค่ละสุ ขตัวเดียว ไม่ทะยานหาสุ ขที่ยงั มาไม่ถึง เรา
ก็จะปล่อยวางได้ เพราะสุ ขจริ งๆ มันไม่เที่ยงและไม่มีเป็ นตัวเป็ นตนด้วย
อุปมาอุปไมยเหมือนกับเราวิง่ หนีเงาตัวเอง หนีเท่าไรก็หนีไม่พน้ หนีทุกข์เหมือนหนีเงาตัวเอง
วิง่ เท่าไรก็หนีไม่พน้ มัน ทุกข์มนั เหมือนเงาตามตัว เดินไปเท่าไร ทุกข์กต็ ามไปทุกก้าว ทุกแห่งทุกหน
ทุกข์จึงเหมือนเงาตามตัว การวิง่ ไขว่คว้าหาสุ ขก็เหมือนกับเราวิง่ จับอากาศ อากาศที่เราจับเท่าไรก็จบั ไม่
ติด ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่วงิ่ หนีทุกข์และไม่วงิ่ หาสุ ข เราก็พน้ ทุกข์ได้ เพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์
ไม่มีใครเลยที่ไม่ทุกข์ แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ทุกข์ แต่ท่านไม่มีอุปาทานยึดมัน่ ถือมัน่ เท่านั้นเอง รู ป
นาม ขันธ์ ๕ ยังเป็ นทุกข์อยู่ แต่จิตท่านถอดถอนจากความยึดมัน่ ตรงนั้นแล้ว ละอุปาทาน ละความยึด
มัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ แล้ว จิตของท่านจึงเป็ นอิสระ จึงปล่อยทิ้งขันธ์ ๕ ด้วยความเบื่อหน่าย เป็ น
นิพพิทาญาณเกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์ ๕ วางขันธ์ ๕ ไว้เป็ นสภาวะ เป็ นก้อนธาตุ คือ ธาตุรูป ธาตุ

เวทนา ธาตุสัญญา ธาตุสังขาร และธาตุวญ
ิ ญาณ ปล่อยวางด้วยความเป็ นธาตุ ธาตุธรรมทั้งหลาย สภาวะ
ธาตุ สภาวธรรมทั้งหลายจึงปล่อยวางไว้ดว้ ยความเป็ นธาตุท้ งั หมด เพราะเห็นว่ารู ป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ และสภาวธรรมทั้งหลายเป็ นธาตุ จิตของท่านจึงพ้นจากสภาวะของความยึดมัน่ ถือมัน่
จิตของท่านก็เป็ นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแล้ว ขันธ์ ๕ ก็จริ ง จิตก็จริ ง ต่างอันต่างจริ งและเป็ น
อิสระต่อกัน ไม่ยดึ กัน ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นตรงนี้ เมื่อปฏิบตั ิธรรมแล้วเราอย่าได้หนีทุกข์และอย่าวิง่
หาสุ ข เมื่อทาได้จิตของเราก็สบาย
เหมือนพระองคุลีมาลไล่ฆ่าพระพุทธองค์ ไล่ฆ่าพระตถาคต ตะโกนเรี ยกสมณะหยุดก่อนๆ
องคุลีมาลก็ถือดาบวิง่ ไล่ไป พระองค์กย็ า่ งเดินไปด้วยกิริยาที่เรี ยบง่ายไม่ได้วงิ่ อะไร เดินไปอย่าง
สม่าเสมอ แต่องคุลีมาลวิง่ เท่าไรก็วงิ่ ไม่ทนั จึงร้องเรี ยกว่าสมณะหยุดก่อน พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า
เราหยุดแล้วแต่ท่านสิ ไม่หยุด แค่พูดประโยคนี้ประโยคเดียวทาให้องคุลีมาลได้สติ คาว่าหยุดในที่น้ ีของ
พระองค์กค็ ือ เราหยุดแล้วซึ่งทาบาปทั้งปวง เราหยุดแล้วซึ่งตัณหาทั้งปวง เราไม่วงิ่ แล้วซึ่งตัณหา ไม่
อยากได้อะไรทั้งปวง แต่ท่านสิ ยงั ไม่หยุด ท่านยังมีตณ
ั หา ยังมีความพยาบาทอยากจะฆ่าอยู่ องคุลีมา
ลคิดตรงนี้ได้ ก็เลยเกิดธรรมะมีสติข้ ึนมาตอนนั้น ได้มาปฏิบตั ิธรรมก็ได้สาเร็จเป็ นพระอรหันต์เพราะ
หยุดแล้ว คาว่าหยุดก็คือหยุดทะยานอยาก ทั้งนี้ถา้ หากว่าเราปฏิบตั ิธรรมและยอมรับความจริ ง และเรา
ไม่ทะยานอยากในตัณหาทั้งปวง และปล่อยวางตัณหาด้วยความเป็ นกลางได้ เราก็จะพ้นทุกข์จากตรงนี้
ได้
ทุกข์มนั เหมือนเงาตามตัว วิ่ งไปเท่ าไรทุกข์กต็ ามไปทุกก้าว
หนี ไม่พ้น วิ่ งไขว่คว้าหาสุขก็เหมือนกับเราวิ่ งไล่จบั อากาศ
อากาศที่เราวิ่ งไล่จบั จับเท่าไรก็จบั ไม่ติด ถ้าหากว่าเราไม่วิ่ง
หนี ทุกข์ที่เกิ ดขึ้นในตน และไม่วิ่งหาสุขที่ยงั มาไม่ถึง เราพ้น
ทุกข์ได้ตรงนี้ เลย

กัณฑ์ ที่ ๓
ชื่ อว่ าเห็นพระนิพพาน
การปฏิบตั ิธรรมนั้นมีอยูส่ องชนิดที่เราทากัน เรี ยกว่าสมถะกับวิปัสสนา สมถะก็คือการยังจิตใจ
ของเราให้สงบ ให้จิตของเราพักลงสู่ ความสงบ ดิ่งลงสู่ ความเป็ นสมาธิ เรี ยกว่าสมถะ วิปัสสนาคือการ
ยังปั ญญาให้เกิดขึ้น คือเข้าไปพิจารณาสภาวะความเป็ นจริ งของร่ างกาย รู ปนามขันธ์ ๕ ของเรา ให้นอ้ ม
ลงสู่ ความเป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตน ความเป็ นของไม่เที่ยงเริ่ มต้นจากรู ปของเราคือ
ร่ างกาย ร่ างกายของเราเดิมไม่เคยมีมา ก็คือก่อนที่เรายังไม่เกิดก็ไม่มีร่างกายนี้มาก่อน แต่พอเกิดได้ชวั่
ขณะหนึ่ง สุ ดท้ายก็ดบั ลงสู่ ไปความไม่มีเหมือนเดิม
ร่ างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ า ไฟ ลม เราจงมาพิจารณาร่ างกายของเราให้เห็น
โดยความเป็ นจริ งว่าร่ างกายของเราประกอบไปด้วยดินอย่างไร น้ าอย่างไร ไฟอย่างไร และลมอย่างไร
ดินที่เราอาศัยอยูใ่ นร่ างกายก็หมายถึง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ
ตับ ผังผืด ไต ปอด ไส้นอ้ ย ไส้ใหญ่ อาหารเก่า อาหารใหม่ เยือ่ ในสมอง ลักษณะอย่างนี้เรี ยกว่าธาตุดิน
ธาตุน้ าหมายถึงน้ าเสลด น้ าลาย น้ าเลือด น้ าเหลือง น้ าดี น้ าต่างๆ ที่มีลกั ษณะชุ่มฉ่าอยูใ่ นร่ างกายเรี ยกว่า
ธาตุน้ า จงพิจารณาให้เห็นตรงความเป็ นจริ งว่าร่ างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินและธาตุน้ า ธาตุ
ไฟก็คือไฟที่ให้ความอบอุ่นในร่ างกาย เวลาเจ็บป่ วยเราจะรู ้สึกว่าตัวร้อน แสดงว่าธาตุไฟกาเริ บ ธาตุไฟ
มากไป แต่โดยปกติแล้วธาตุไฟจะอยูใ่ นร่ างกายเราตลอดเวลา คอยให้ความอบอุ่นกับร่ างกาย ธาตุลมก็
คือลมหายใจที่เราหายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้าก็เป็ นธาตุลม หายใจออกก็เป็ นธาตุลม ธาตุลมที่อยู่
ในลาไส้ ธาตุลมที่แทรกอยูใ่ นร่ างกายของเราทั้งปวง
ร่ างกายเราจึงรวมมาด้วยธาตุซ่ ึงมีอยูแ่ ค่ ๔ ธาตุ คือ ดิน น้ า ไฟ และลม เรี ยกว่าเป็ นธาตุอาศัย เรา
อาศัยน้ าดื่มกิน ผ่านในร่ างกายของเรา น้ าก็กลายไปเป็ นน้ าเลือด น้ าเหลือง น้ าเสลด น้ าลาย ธาตุดินก็คือ
อาหารที่เรากินไป อาหารมาจากไหน อาหารก็มาจากดิน เราไปกินเนื้อสัตว์ สัตว์กก็ ินผัก ผักก็ไปกินดิน
แล้วมาสู่ ร่างกาย ร่ างกายเราก็เป็ นดินเช่นกัน ดินที่กินก็เพื่อมาหล่อเลี้ยง สุ ดท้ายก็ขบั ถ่ายไปสู่ ผนื ดิน
กลายเป็ นดิน กลายเป็ นปุ๋ ยแล้วต้นไม้กไ็ ปกินปุ๋ ยอีก เราก็ไปกินต้นไม้ซ่ ึงเป็ นปุ๋ ย เป็ นผัก เป็ นอาหาร
เรี ยกว่าธาตุดินหล่อเลี้ยงในร่ างกายเรา อาศัยอยูใ่ นร่ างกายเรา แล้วก็ขบั ถ่ายลงสู่ ผนื ดิน ธาตุน้ าก็เช่นกัน
อาศัยเข้าไปสู่ ร่างกายเรา แล้วก็กลับลงสู่ ผนื ดิน ผืนน้ า ส่ วนไฟในกายและไฟนอกกายก็คอยถ่ายเทสู่ กนั
ตลอด ลมหายใจเราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ลมนั้นจึงไม่ใช่ของเรา ลมที่อยูใ่ นกายก็ไม่ใช่ของเรา
ลมอยูน่ อกกายก็ไม่ใช่ของเรา จึงเป็ นธาตุอาศัย ดังนั้นดินก็เป็ นธาตุอาศัย น้ าก็เป็ นธาตุอาศัย ไฟก็เป็ น
ธาตุอาศัย ลมก็เป็ นธาตุอาศัย แล้วเราอยูต่ รงไหน พิจารณาให้เห็นความจริ งว่าเราอยูต่ รงไหนในธาตุดิน

น้ า ไฟ ลม
ดินที่อยูน่ อกกายกับดินที่อยูใ่ นกายก็เป็ นดินเช่นเดียวกัน น้ าที่อยูใ่ นบ่อ ในคลอง ในห้วย น้ าที่
อยูใ่ นขวด ก็เป็ นน้ าชนิดเดียวกับน้ าที่อยูใ่ นกายเรา ไฟที่อยูน่ อกกายและไฟอยูใ่ นกายก็ไฟชนิดเดียวกัน
ลมที่อยูใ่ นอากาศกับลมที่อยูใ่ นกายก็เป็ นลมชนิดเดียวกัน แล้วเราอยูต่ รงไหน เกิดมาก็อาศัยเพียงชัว่
ขณะหนึ่ง สุ ดท้ายเมื่อเราตายก็ดบั สู ญ หาความเป็ นตัวเป็ นตนไม่มีเลยในร่ างกายของเรานี้ นี่คือสภาวะ
ของความเป็ นจริ งมันเกิดขึ้นอย่างนี้ แต่เพราะเราไม่เคยเข้าไปพิจารณาเห็นหลักของความเป็ นจริ ง เห็น
ไตรลักษณ์ในร่ างกาย ว่าร่ างกายเกิดมามีลกั ษณะ มีสภาวะเช่นนี้ เกิดมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เกิดมามีแต่กองทุกข์ต้ งั แต่วนั เกิดจนกระทัง่ ตาย เกิดมาจากท้องมารดาก็ถูกเลี้ยงด้วยการทุเลาความทุกข์
พอโตขึ้นมาพ่อแม่กเ็ ลี้ยงโดยอาศัยน้ า อาศัยข้าว อาศัยนมเลี้ยงให้เจริ ญเติบโต กลายเป็ นหนุ่มกลายเป็ น
สาว สุ ดท้ายก็เข้าไปสู่ ความชราและตายในที่สุด ร่ างกายจึงหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้
ทุกภพทุกชาติที่เราต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอาศัยกายนี้ เราพากันลุ่มหลง เวียนว่าย
ตายเกิด ภพแล้วภพเล่า ภพน้อยภพใหญ่ ไปลงนรกบ้าง ไปเป็ นมนุษย์บา้ ง ไปสวรรค์บา้ ง เวียนว่ายตาย
เกิดอยูใ่ นสามแดนโลกธาตุกเ็ พราะหลงว่ากายนี้เป็ นของเรา ยึดมัน่ เป็ นตัวเป็ นตนว่ากายนี้เป็ นของเรา
เราจึงหลงอยูต่ รงนี้ เพราะไม่เคยพิจารณาเห็นความจริ งเราจึงหลง ฉะนั้นนักปฏิบตั ิท้ งั หลาย ถ้าเราน้อม
เข้าไปเห็นความจริ งในสภาวะว่ากายเรานี้ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอน แล้วเราจะ
หลง จะยึดไว้ทาไม โดยเฉพาะภาวะของความเกิด ความเป็ นอยูก่ เ็ ป็ นทุกข์ดว้ ย เคยพิจารณาไหมว่า
ร่ างกายที่เราเกิดมานี้มีความสุ ขตรงไหนบ้าง แท้จริ งแล้วเราไม่เคยได้รับความสุ ขเลย แค่นงั่ เฉยๆ นี่เราก็
ปวดก็เมื่อย เดินนานๆ ก็ปวดก็เมื่อย นอนนานๆ ก็ปวดก็เมื่อย ต้องอาศัยหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร กินข้าวไป
ทุกวัน กินน้ าไปทุกวันเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา ถ้าลองไม่กินข้าวก็ทุกข์ กินแล้วไม่ขบั ถ่ายก็ทุกข์ ไม่กิน
น้ าก็ทุกข์ กินแล้วไม่ขบั ถ่ายก็ทุกข์ ตั้งแต่วนั เกิดจนวันตาย เราต้องอาศัยน้ า อาศัยข้าวก็เพื่อดับ
ทุกขเวทนาไม่ให้มนั เกิด พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ว่าความเกิดเป็ นทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เป็ นทุกข์ท้ งั หมด ให้พิจารณาเห็นตรงนี้วา่ มันเป็ นธรรมดา เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ เกิดมาแล้วต้องเจ็บ
เกิดมาแล้วต้องตาย ให้เราพิจารณาเห็นอย่างนี้ อันนี้เป็ นหลักของความจริ ง ความจริ งคือเกิดมาแล้วต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนให้เราพิจารณาเห็นถึงความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
พระพุทธเจ้าของเรากลัวที่สุดคือความพลัดพราก พระองค์จึงคิดค้นว่าทาอย่างไรจะไม่พลัด
พรากอีก เราทุกคนล้วนกลัวความพลัดพรากกัน โดยเฉพาะความพลัดพรากจากชีวติ ของเรา พลัดพราก
จากพ่อ จากแม่ จากพี่ จากน้อง จากคนที่เรารักใคร่ แต่ทาอย่างไรเราจะไม่ตอ้ งมาพลัดพรากอีก ก็คือไม่
กลับมาเกิดนัน่ เอง เมื่อไม่กลับมาเกิดเราก็ไม่ตอ้ งไปพลัดพราก ไม่ตอ้ งมีการจากกัน เพราะความพลัด
พรากนั้นทาให้เราเสี ยใจ โลกมนุษย์เกิดมาแล้วมันจึงมีความพลัดพราก มีแต่ความทุกข์ เพราะความ

พลัดพราก ความปรารถนาสิ่ งใดไม่ได้สิ่งนั้นนัน่ ก็เป็ นทุกข์ท้ งั สิ้ นทั้งปวง เราไม่เคยได้อะไรหรื อสมหวัง
จากการมาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ีเลย เพราะได้มาแล้วก็เสี ยไป ทุกอย่างดับสู ญหมด
เราจะพอใจยินดีอะไรกับร่ างกายที่มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความยากลาบาก นี่แค่กายเราก็เห็น
สภาวะอย่างนี้แล้วว่ามันทุกข์ตลอดเวลาที่เราเกิดมา เกิดมามันทุกข์อย่างนี้ เรามีความเบื่อหน่ายตรงนี้
บ้างหรื อเปล่า และความเป็ นทุกข์น้ ีมนั ก็ไม่เที่ยงด้วย ความเป็ นทุกข์น้ ีกไ็ ม่ใช่ตวั ตนด้วย มันทุกข์ไม่นาน
เดี๋ยวก็ดบั จึงว่ามันไม่เที่ยง เราปฏิบตั ิธรรมเราต้องเห็นความทุกข์ เรี ยกว่าเห็นอริ ยสัจ และอริ ยสัจ ๔ ก็
คือทุกข์นนั่ เอง ให้เรากาหนดรู ้ในความเป็ นจริ งของร่ างกายว่าเป็ นทุกข์ จะได้เกิดความเบื่อหน่าย เรา
ทุกข์เพราะกายมากมายขนาดไหน แต่เราไม่เคยเข้าไปดูกนั ว่ามันทุกข์อย่างไร นักปฏิบตั ิธรรมทุกคน
นั้นยอมลาบากยอมทุกข์เพื่ออะไร ก็ยอมเพื่อจะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นนั่ เอง ปฏิบตั ิเพื่อที่สุดแห่งทุกข์
เพื่อเข้าไปเห็นทุกข์ กาหนดดูทุกข์ แล้วเราจะได้พน้ จากสภาวะที่มนั เป็ นทุกข์อยู่ นี่ทุกข์ของกายเป็ น
อย่างนี้ ให้เราเห็นความจริ งว่ากายเป็ นทุกข์ กายไม่เที่ยง กายไม่ใช่ตวั ตน แค่กายอย่างเดียวเราก็เห็น
สภาวะของความเป็ นทุกข์แล้ว แต่ยงั มีทุกข์อื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
นอกจากทุกข์ของกายที่เราพิจารณาเห็นความเป็ นจริ งว่ากายนี้เป็ นทุกข์ เรายังไปทุกข์เพราะรู ป
รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส เรี ยกว่ากามคุณอีก รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่เกิดขึ้นกับเรา ตาเห็นรู ปเกิดความ
พอใจและความไม่พอใจ ความพอใจก็ทาให้เรายึดมัน่ ถือมัน่ ความไม่พอใจก็ทาให้เรายึดมัน่ ถือมัน่ ได้
เช่นกัน เพราะเวลาไม่พอใจก็ไม่อยากได้เนื่องจากยึดความพอใจไว้ คนเราจึงทุกข์เพราะสองอย่างนี้
เท่านั้น ทุกข์เพราะความพอใจและทุกข์เพราะความไม่พอใจ เริ่ มต้นจากกายเป็ นต้น เวลากายเป็ นสุ ขก็
เกิดพอใจ กายเป็ นทุกข์กเ็ กิดไม่พอใจ ฉะนั้นนักปฏิบตั ิธรรมทั้งหลายให้จบั อารมณ์ของความพอใจ
ความไม่พอใจนี้เป็ นหลัก ก็พน้ ทุกข์ได้แล้ว ไม่ตอ้ งเอามาก จับความพอใจ ความไม่พอใจในร่ างกายว่า
เป็ นสุ ขและเป็ นทุกข์ แล้วไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ กายเป็ นสุ ขก็เป็ นเรื่ องธรรมดาของกาย กายเป็ นทุกข์กเ็ ป็ น
เรื่ องธรรมดาของกาย เมื่อเกิดมาแล้วต้องทุกข์ แต่ที่เราไปทุกข์เพราะตัณหา ทุกข์เพราะความทะยาน
อยาก อยากให้กายเป็ นสุ ข จึงวิง่ หาให้กายเป็ นสุ ขอยูต่ ลอดเวลา แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ เพราะกายนี้อย่างไร
ก็ตอ้ งทุกข์ มันเป็ นความจริ ง
การปฏิบตั ิธรรมเราไม่ได้ปฏิบตั ิเพื่ออะไร ปฏิบตั ิเพียงแค่ไปละตัวสมุทยั คือตัณหา ตัวความ
ทะยานอยาก อยากให้เป็ นสุ ข ไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นกับกาย อยากได้สุขของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
ไม่อยากได้ทุกข์ของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส คือกามคุณ รู ปดีกพ็ อใจ รู ปไม่ดีกไ็ ม่พอใจ แล้วก็ยดึ กันไว้
เมื่อเราพิจารณากายของเราโดยความเป็ นธาตุ เห็นอย่างนี้แล้ว เราก็ยอ่ มพิจารณาเห็นถึงความเป็ นธาตุ
ของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสเช่นกัน เพราะเสี ยงก็มาจากธาตุลม ลมที่หายใจเข้าไปในปอดแล้วก็ส่ง
สาเนียงเป็ นเสี ยง เป็ นภาษามนุษย์ ให้ความหมายว่าดีวา่ ชัว่ จากคาสรรเสริ ญและคานินทา ดังนั้นเราจง

พิจารณาทุกสิ่ งทุกอย่างให้เป็ นคู่ กายก็เช่นกันให้พิจารณาเป็ นคู่ เริ่ มต้นจากรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
เป็ นต้น กายนี้มนั มีสองอย่าง คือสวยกับไม่สวย พิจารณาให้เป็ นคู่ สวยก็เป็ นของจริ ง ไม่สวยก็เป็ นของ
จริ ง แต่เราจะทาอย่างไรไม่ให้ยดึ ทั้งสองสิ่ ง สวยก็สักแต่วา่ สวย ไม่สวยก็สักแต่วา่ ไม่สวย พิจารณาให้
เป็ นคู่ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสก็เช่นกัน ให้พิจารณาให้เป็ นคู่ รู ปดีและรู ปไม่ดี รสดีและรสไม่ดี กลิ่นดี
และกลิ่นไม่ดี เสี ยงดีและเสี ยงไม่ดี สิ่ งที่กระทบกายของเรา โผฏฐัพพะหรื อธรรมารมณ์ต่างๆ ที่ดีและ
ไม่ดี เรี ยกว่ากุศลและอกุศล เมื่อพิจารณาสองสิ่ งนี้ จิตของเราก็ไม่หวัน่ ไหวในสองสิ่ ง เพราะดีกไ็ ม่เที่ยง
ไม่ดีกไ็ ม่เที่ยง จิตเราก็อยูต่ รงกลางเรี ยกว่าเป็ นหนึ่ง พระนิพพานก็เป็ นหนึ่ง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด ไม่ยนิ ดีฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวา จิตอยูต่ รงกลาง
การพิจารณารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ก็เพื่อให้ละกามคุณ ที่สัตว์โลกยังเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น
สามแดนโลกธาตุ ก็เพราะยังพอใจยินดีอยูใ่ นรู ป รส กลิ่น เสี ยง โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นนั่ เอง ทั้งๆ
ที่รูป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสต่างๆ ก็เป็ นสภาวะธาตุ แต่เราไปหลงกัน เราจึงต้องพากันมาเวียนว่ายตาย
เกิด พระอนาคามีท่านละรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสทั้งปวงได้ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เอารู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัสมาเป็ นทุกข์ของจิต เพราะท่านเห็นโทษของความพอใจและไม่พอใจในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
จึงปล่อยวางและเป็ นกลางได้ พระโสดาบันละกายได้อย่างเดียว ที่อาตมาอธิบายเบื้องต้นคือเห็นกายใน
ความเป็ นธาตุและปล่อยวางกายเสี ยได้ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ว่ากายนี้เป็ นตัวเป็ นตน จึงวางกายเสี ยได้ พระ
อนาคามีท่านวางได้ซ่ ึงรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส กามคุณ ไม่ยนิ ดีและไม่ยนิ ร้าย ไม่หลงไปกับความ
พอใจและไม่พอใจในกามคุณทั้งห้า เห็นโทษของความยึดมัน่ ถือมัน่ เวลาพอใจในรู ป รส กลิ่น เสี ยง
สัมผัส อย่างเช่นคนชมเราก็เกิดพอใจ แต่เวลาคนนินทาเราไม่พอใจ รู ปดีกเ็ กิดพอใจ รู ปไม่ดีกเ็ กิดไม่
พอใจ ถ้าเห็นว่ารู ปไม่ดีและรู ปดีแล้วเราไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อยูต่ รงกลางได้ ไม่ทุกข์เพราะมันแล้ว "สักแต่
ว่า" จิตของเราก็พน้ จากสภาวะของความยึดมัน่ ถือมัน่ ในกามคุณนี้ได้
คนเราทุกข์เพราะสองสิ่ งเป็ นส่ วนมากคือ ทุกข์เพราะรู ปและทุกข์เพราะเสี ยง เวลาคนนินทาเราก็
ไม่พอใจ พอคนสรรเสริ ญเราก็พอใจ จิตจึงหวัน่ ไหวเพราะทั้งสองสิ่ ง หวัน่ ไหวไปกับความพอใจและ
ไม่พอใจ เป็ นต้น ทุกข์เพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส แล้วยังมาทุกข์เพราะนามทั้ง ๔ นามก็คือเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณอีก เวทนาหมายถึงอารมณ์ที่เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ของใจ และความเป็ นสุ ขเป็ นทุกข์
ของกาย เวลากายเป็ นสุ ขก็ยดึ เวลากายเป็ นทุกข์กผ็ ลักไส เวลาใจเป็ นสุ ขก็ยดึ เวลาใจเป็ นทุกข์กผ็ ลักไส
ไม่อยากได้ เพราะเราไม่เคยไปพิจารณาถึงความเป็ นทุกข์ของใจ ว่าเป็ นสภาวะที่เราไม่สามารถจะบังคับ
ได้ เขาทุกข์ของเขาเองแล้วเขาก็ดบั เขาไปเอง เขาสุ ขของเขาเองแล้วเขาก็ดบั ไปเอง มันเป็ นสภาวะที่
เกิดขึ้น แต่เราก็พยายามที่จะแก้ไข พยายามที่จะดับทุกข์ของใจกัน แต่จริ งๆ มันดับไม่ได้ มันดับได้แค่
ตัวสมุทยั คือตัณหา คือดับความพอใจและไม่พอใจในความรู ้สึก

ที่เราปฏิบตั ิท้ งั ปวงนั้นเรี ยกว่าเรามาปฏิบตั ิสติปัฏฐาน ๔ คือมาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา
พิจารณาจิต และพิจารณาธรรม ที่ได้กล่าวไว้วา่ กายานุปัสสนา พิจารณากายนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
เรา เขา ก็คือเห็นกายทั้งสองแบบ กายสวยและกายไม่สวยแล้วไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เพราะไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่
บุคคล ตัวตน เรา เขา แล้วกายนี้กเ็ ป็ นทุกข์ดว้ ย เวทนานุปัสสนาก็คือเวทนากาย กายเป็ นสุ ขบ้าง กายเป็ น
ทุกข์บา้ ง หรื อเวทนาของใจ ใจเป็ นสุ ขบ้าง ใจเป็ นทุกข์บา้ ง พิจารณาให้เห็นสุ ขไม่เที่ยง ทุกข์ไม่เที่ยง
ของกายและใจ เรี ยกว่าเวทนานอกและเวทนาใน อารมณ์ที่เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์น้ นั ก็ไม่ใช่ตวั ตน ยึดไม่ได้
เพราะมันเป็ นอาการหนึ่งของขันธ์ ๕ มันเกิดแล้วมันก็ดบั เราพิจารณาดูวา่ เดี๋ยวอารมณ์กเ็ ป็ นสุ ข เดี๋ยว
อารมณ์กเ็ ป็ นทุกข์ เดี๋ยวก็พอใจ เดี๋ยวก็ไม่พอใจ อาการที่พอใจและไม่พอใจก็เป็ นเพียงแค่สังขารปรุ ง
แต่งเท่านั้นเอง แต่เราไปให้ความหมาย ไปยึดมัน่ มัน เวลาพอใจก็ยดึ ไม่พอใจก็ยดึ สภาวะที่วา่ อารมณ์
เป็ นสุ ขบ้าง อารมณ์เป็ นทุกข์บา้ ง มันจึงเป็ นสมมุติ ที่วา่ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา ก็คือพิจารณา
เวทนาในอารมณ์ของเรานัน่ เอง ไม่ให้ไปยึดมัน่ ถือมัน่ ทั้งสองสิ่ ง ให้เห็นโดยความเป็ นโทษ เห็นโทษ
ของความเป็ นสุ ข เห็นโทษของความเป็ นทุกข์ เห็นโทษของความไปยึดทั้งสองสิ่ ง โลกนี้จึงมีสองสิ่ ง
คือเป็ นสุ ขกับเป็ นทุกข์
จากกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา ก็มาพิจารณาจิตตานุปัสสนา ก็คือจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา ถามว่าจิตเป็ นอย่างไร สภาวะของจิตมันก็เป็ นสองเช่นกัน จิตที่เศร้าหมองและจิตที่ผอ่ ง
แผ้ว ความเศร้าหมองของจิตก็เป็ นสภาวะอันหนึ่งซึ่ งเป็ นอาการของเขา ความผ่องแผ้วก็เป็ นอาการหนึ่ง
ของเขา เป็ นสภาวะอันหนึ่งของเขา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขาเช่นกัน ฉะนั้นความผ่องแผ้วและ
เศร้าหมองจึงเป็ นอาการหนึ่งของขันธ์ มันไม่เที่ยง มันเป็ นทุกข์ และก็ไม่ใช่ตวั ตนด้วย จะให้ผอ่ งแผ้ว
ตลอดวันตลอดไปก็ไม่ได้ จะให้เศร้าหมองตลอดก็ไม่ได้ เพราะมันเป็ นอาการหนึ่งของขันธ์เช่นกัน ให้
ลองพิจารณาดู เดี๋ยวเศร้าหมอง เดี๋ยวผ่องแผ้ว เรี ยกว่าจิตตานุปัสสนา พิจารณาอาการของจิตเป็ นสอง
อย่างนี้และไม่ให้ยดึ มัน่ เพราะว่าความเศร้าหมองก็ไม่เที่ยง ความผ่องแผ้วก็ไม่เที่ยง มันจึงไม่ใช่ตวั ตน
นัน่ เอง ยึดไว้กเ็ ป็ นทุกข์ เพราะมันไม่ใช่ตวั ตน เราอยากยึดให้ความผ่องแผ้วอยูต่ ลอด มันก็ไม่อยู่ แม้แต่
ตัวเศร้าหมองอยากผลักให้ไป มันก็ไม่ไป แต่สุดท้ายมันก็ไปของมันเอง เราทุกข์เพราะไปหวัน่ ไหวใน
ความผ่องแผ้วและเศร้าหมองกับอาการของจิตนัน่ เอง นี่คือเรื่ องสภาวะของจิต
การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ให้พิจารณาเป็ นคู่อย่างนี้ กายดีและกายไม่ดี จิตที่เป็ นสุ ขและเป็ น
ทุกข์ อาการของอารมณ์ที่เป็ นสุ ขและเป็ นทุกข์เรี ยกเวทนาของจิต และอาการของจิตหรื อจิตตานุปัสส
นา คือจิตที่เศร้าหมองและผ่องแผ้วก็ให้พิจารณาเป็ นคู่อย่างนี้ และในข้อสุ ดท้ายก็คือธัมมานุปัสสนา
พิจารณาธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เรา เขา ธรรมหมายถึงอะไร เราปฏิบตั ิธรรมกันมาบาง
คนยังไม่รู้จกั เลยว่าธรรมคืออะไร ธรรมนั้นก็คือที่เราอาศัยปฏิบตั ิท้ งั หมดนัน่ เอง แม้ตวั เราเองที่นงั่ อยูน่ ี่

ก็เป็ นก้อนธรรม ในโลกนี้ยกอะไรมาเป็ นธรรมทั้งสิ้ นเลย ใบไม้กเ็ ป็ นธรรม สภาวะทั้งหลายทั้งปวง
เรี ยกว่าธรรมทั้งหมด และธรรมนี้กเ็ ป็ นสอง ธรรมที่เป็ นกุศลและอกุศล สภาวธรรมของจิตเราที่เกิดขึ้น
เป็ นสภาวะกุศลมันก็ไม่เที่ยง อกุศลก็ไม่เที่ยง ก็คือบุญและบาปนัน่ เอง บุญก็ไม่เที่ยง บาปก็ไม่เที่ยง
เครื่ องมือที่เรานามาประพฤติปฏิบตั ิกนั ที่เรานามาเดินจงกรม นัง่ สมาธิ อาศัยปั ญญาเข้าไปรู ้ ไป
เห็น ปัญญานี้กไ็ ม่ใช่ตวั ตน ปัญญานี้กเ็ ป็ นสมมุติ ความเป็ นผูร้ ู ้ ความเป็ นผูเ้ ข้าใจ ที่เราอาศัยเข้าไปรู ้
อาศัยไปเข้าใจนั้นก็เป็ นสภาวะของสมมุติเช่นกัน สมมุติมารู ้เฉยๆ เราไม่ได้รู้ตลอด ความรู ้จึงไม่ใช่
ตัวตน ฉะนั้นนักปฏิบตั ิธรรมทั้งหลาย หากพิจารณาตั้งแต่กาย เวทนา จิตและธรรมอย่างนี้ เรี ยกว่าสติ
ปัฏฐาน ๔ เราย่อมทาความหลุดพ้นจากสภาวะตั้งแต่กาย เวทนา จิตและธรรมได้ นี่คือหลักที่พระองค์
ท่านแจกแจงไว้เรี ยกว่าสติปัฏฐาน ๔ แต่ยอ่ แล้วคือสอง คือให้พิจารณารู ปกับนาม รู ปหนึ่งนามสี่ รวม
แล้วเรี ยกว่าขันธ์ ๕ ได้แก่ รู ปคือกาย ประกอบด้วยธาตุ ๔ ดิน น้ า ไฟ ลม ส่ วนนามคือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ที่เราหลงกันส่ วนมากก็หลงอยูใ่ นขันธ์ ๕ การเวียนว่ายตายเกิดของเราเกิดขึ้นก็
เพราะว่าหลงอยูใ่ นขันธ์ ๕ หลงรู ปว่าเป็ นเรา หลงเวทนา เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์วา่ เป็ นเรา หลงสัญญาความจา
ได้หมายรู ้ จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ธรรมารมณ์ จาเรื่ องราวต่างๆ ว่าเป็ นเรา หลงสังขารอาการที่คิด
ปรุ งแต่ง คิดดีคิดชัว่ แม้แต่อาการที่เข้าไปพิจารณาในธรรม อาการของสังขารที่ปรุ งแต่งนี้กไ็ ปหลง ไป
คิดว่ามันเป็ นเรา ไปหลงวิญญาณคือสภาวะของความรับรู ้รับทราบว่าเป็ นเรา
วิญญาณเกิดทางตา วิญญาณเกิดทางหู วิญญาณเกิดทางจมูก เกิดทางลิ้น เกิดทางกาย ทางใจ
วิญญาณเกิดได้ ๖ ทาง เวลาเราตาย เราดับไปแล้ว ตาดับ หูดบั จมูกดับ ลิ้นดับ กายดับ มโนวิญญาณดับ
แล้วเราจะรับรู ้ได้อย่างไร วิญญาณจึงไม่ใช่ตวั ตน วิญญาณที่เราไปรู ้ ไปเห็น รู ้สภาวธรรมทั้งปวง รู ้วา่
สุ ขบ้าง รู ้วา่ ทุกข์บา้ ง วิญญาณนี้จึงเป็ นสมมุติ ยกขึ้นมาเฉยๆ ใครว่ามันเที่ยงบ้าง ใครว่าเป็ นเราบ้าง ถ้า
เที่ยงมันก็ตอ้ งรู ้อยูต่ ลอด แต่นี่มนั รู ้ไม่ตลอด เพราะมันไม่เที่ยงนัน่ เอง และมันไม่ใช่ของเราด้วย เช่น
เมื่อเรายังไม่ตาย แค่นอนหลับวิญญาณก็ดบั หมด ตาก็ไม่ได้เห็น หูกไ็ ม่ได้ยนิ มีแต่มโนวิญญาณเท่านั้น
ที่บางครั้งไปฝัน เห็นโน่นเห็นนี่บา้ งเท่านั้นเอง แล้วก็เลือนราง บางครั้งก็จาได้ บางครั้งก็จาไม่ได้ จึงว่า
วิญญาณไม่ใช่ตวั ตน แต่เราไปหลงกัน ไปหลงเอาวิญญาณเป็ นของเรา จึงพาวิญญาณนี้ไปเวียนว่ายตาย
เกิดอีก
พระอรหันต์จึงเป็ นผูท้ ี่ดบั วิญญาณและละวิญญาณนี้เสี ยได้ ถ้ายังมีวญ
ิ ญาณ แม้แต่เสวยความว่าง
เป็ นอารมณ์ ยังยึดความว่างไว้เป็ นอารมณ์ ยึดสภาวะที่จิตว่าง ตายไปก็ไปเกิดเป็ นอรู ปพรหม ยังต้องไป
เกิดเป็ นพรหม แต่พระนิพพานไม่มีอะไรให้เสวยเลย สิ่ งที่เราเสวยกันอยูท่ ้ งั หมดเป็ นสุ ขก็ดี เป็ นทุกข์กด็ ี
ล้วนแต่เป็ นของสมมุติท้ งั ปวง แล้วเราจะไปยึดได้อย่างไร ยึดไว้กเ็ ป็ นทุกข์ เราปฏิบตั ิเพื่อความดับทุกข์
อะไรที่เป็ นเหตุแห่งทุกข์ เราก็ละตรงนั้นเสี ย เหตุแห่ งทุกข์กค็ ือสมุทยั ซึ่งก็คือตัณหา ภวตัณหา และ

วิภวตัณหา คือความอยากได้ ไม่อยากได้ เวลาทุกข์มาก็ปฏิเสธไม่อยากได้ เวลาสุ ขมาก็อยากได้ไว้ ทุก
คนต่างวิง่ หนีทุกข์กนั หมด วิง่ เท่าไรก็หนีไม่พน้ ใครวิง่ หนีทุกข์พน้ คนนั้นก็เก่ง ไม่มีใครหนีพน้ ทุกข์
ของขันธ์ ๕ ทุกข์ของกาย ทุกข์ของใจ ไม่มีใครหนีพน้ ทุกข์น้ ีเหมือนเงาตามตัว วิง่ ไปหนึ่งกิโล เงาก็วงิ่
ตามไปหนึ่งกิโล วิง่ ไปร้อยกิโล เงาก็วงิ่ ตามไปร้อยกิโล ยืนเฉยๆ เงาก็ยนื อยูก่ บั ที่ ใครวิง่ หนีพน้ บ้างเงา
ตัวเอง ทุกข์จึงเหมือนเงาตามตัวที่เราหนีไม่พน้
ทุกข์ของขันธ์ ๕ เริ่ มตั้งแต่รูปเป็ นทุกข์ เวทนาเป็ นทุกข์ สัญญาเป็ นทุกข์ สังขารเป็ นทุกข์
วิญญาณเป็ นทุกข์ สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็ นทุกข์ เรายึดไว้เป็ นทุกข์ท้ งั หมด แต่มนุษย์และปุถุชน
ทั้งหลายก็วงิ่ หนีกนั นี่แหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์ เราหนีทุกข์กนั เราจึงไม่พน้ ทุกข์ แต่พอเราไม่หนี เรา
กลับไม่ทุกข์ เพราะยอมรับความจริ งแล้วว่า เกิดมาแล้วต้องมีทุกข์ประจาขันธ์ หาสุ ขไม่เจอในขันธ์หรื อ
ในรู ปในนามนี้ ความสุ ขนั้นเปรี ยบเสมือนอากาศที่เราไขว่คว้าหากัน วิง่ จับเท่าไรก็จบั ไม่ติด ลอง
พิจารณาตามดูวา่ เราเคยจับสุ ขติดไหม วิง่ จับอากาศ เราจับได้ไหม ในเมื่อวิง่ หนีเงาตัวเองไม่ได้ ทุกข์
ทั้งหลายทั้งปวงเราจึงดับมันไม่ได้เลย ดับได้แค่ตณ
ั หา ดับตัณหาแล้วทุกข์มนั จะดับไปเอง ความจริ งนั้น
ตัณหามันเกิดขึ้นก่อน และทุกข์จึงเกิดขึ้นทีหลัง แต่พอเราจะไปดับทุกข์ ตัณหาก็เกิดขึ้นอีก มันก็เลยไม่
ดับเสี ยที ถ้าเราปลงใจ ปลงธุระเสี ยว่า รู ปนามนี้เป็ นทุกข์ อย่างไรก็ตอ้ งทุกข์ มันดับไม่ได้ ปลงธุระเสี ย
รู ปก็ดี นามก็ดี ล้วนเป็ นทุกข์ท้ งั สิ้ น จึงได้ชื่อว่าเห็นอริ ยสัจ คือเห็นกองทุกข์ของรู ปนาม เห็นขันธ์ ๕
เป็ นกองแห่งทุกข์
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าสุ ขมี ท่านสอนให้พิจารณาโดยความเป็ นอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา เพื่อให้เราเห็นความทุกข์ของขันธ์ รู ปเป็ นทุกข์ เวทนาเป็ นทุกข์ สัญญา สังขาร วิญญาณเป็ น
ทุกข์ ให้จิตยอมรับความจริ งในความเป็ นทุกข์ของขันธ์ แล้วไม่คิดหนี ยอมรับความจริ ง ไม่มีใครเลยที่
ไม่ทุกข์ขนั ธ์ แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ทุกข์ขนั ธ์ ขันธ์ยงั เป็ นทุกข์อยู่ เพราะเป็ นความจริ งของขันธ์ที่
ต้องทุกข์อย่างนี้ หนีไม่พน้ แต่ท่านละตัวตัณหาและอุปาทานเสี ยได้ ยอมรับความจริ งว่าโลกนี้มนั มีแต่
ทุกข์ เราเกิดมาอาศัยโลกแล้วไปยึดโลก ทุกข์จึงเกิด เพราะโลกมันทุกข์อยูแ่ ล้ว ถ้าเราเกิดมาอาศัยโลก
แล้วไม่ยดึ โลก เราก็ไม่กลับมาเกิดอีก คาว่าโลกก็คือโลกทั้งปวง โลกธรรมที่เราอาศัยอยู่ ได้แก่ มีลาภเสื่ อมลาภ มียศ-เสื่ อมยศ มีสรรเสริ ญ-มีนินทา และมีสุข-มีทุกข์ เพียงละแค่คู่เดียวคือสุ ขกับทุกข์ แล้วให้
อยูก่ บั ความเป็ นกลางๆ
ทุกอย่างในโลกนี้มนั จะเป็ นคู่ มีกลางวัน มีกลางคืน มีมืด มีสว่าง เป็ นคู่ท้ งั หมดเลย อาตมาเคย
ไปจาพรรษาอยูก่ บั หลวงพ่อสนัน่ ท่านสอนให้อาตมาดูอาจารย์กลางวันกับอาจารย์กลางคืน อาจารย์ฝน
แล้งกับอาจารย์ฝนชุก ท่านสอนอย่างนี้ประจา อาตมาจึงมาพิจารณาถึงความเป็ นจริ ง เพราะโลกนี้มนั มี
อยูส่ องสิ่ ง มีกลางวันกับกลางคืน มีสุขกับมีทุกข์ สุ ขเกิดขึ้น สุ ขตั้งอยู่ สุ ขจรไป ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่

ทุกข์จรไป เป็ นอยูแ่ ค่น้ ี ไม่มียงิ่ กว่านี้เลย แต่เราไปหลงไล่ดบั มันเอง ไล่ยดึ ความสุ ขกันเอง ไล่ดบั ความ
ทุกข์กนั เอง กลางวันกลางคืนเราเคยห้ามมันได้ไหม ไม่อยากได้เวลากลางวัน อยากเร่ งให้ไปกลางคืน
เร็วๆ ก็เร่ งไม่ได้ เวลากลางคืนเป็ นทุกข์อยากให้สว่างเร็วๆ ก็เร่ งไม่ได้ ฉะนั้นสุ ขและทุกข์กเ็ ช่นกัน อย่า
ไปดับ ปล่อยให้มนั เป็ นธรรมชาติ ทั้งสุ ขและทุกข์เกิดขึ้นในอารมณ์ของเรา เราต้องยอมรับความจริ งว่า
สุ ขมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดบั ทุกข์มนั เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดบั เราหนีไม่พน้
การปฏิบตั ิท้ งั หมดเมื่อเราย่อลงจุดเดียวคือ ถ้าเราละสุ ขได้ ทุกข์ดบั หมด ให้ละสุ ขตัวเดียว เพราะ
เราไปวิง่ หาสุ ขเราก็เลยทุกข์ ในความเป็ นจริ งทุกคนเห็นทุกข์กนั หมดแต่กลับไม่มีใครยอมรับ ถ้า
ยอมรับความจริ งว่าเราทุกคนเป็ นทุกข์กนั หมด ถ้าใครยอมรับว่าร่ างกายและขันธ์ ๕ นี้เป็ นกองทุกข์แล้ว
ไม่หนีไปหาสุ ข ทุกข์ดบั เลย มองเท่าไรก็มีแต่ทุกข์ มีแต่ความเบื่อหน่าย เกิดนิพพิทาญาณ เกิดความเบื่อ
หน่ายในกองทุกข์ของขันธ์ แล้วความอาลัยอาวรณ์มนั จะไม่เกิดขึ้น มันจะมีแต่ความเบื่อหน่ายที่ตอ้ งมา
แบกก้อนทุกข์ของกองขันธ์อยูอ่ ย่างนี้ จึงไม่อยากที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกเลย แต่เพราะเราไม่พิจารณา
ความทุกข์กนั มีแต่วงิ่ หาสุ ข หาสุ ขมาแทนทุกข์ เราเลยไม่พน้ จากทุกข์ เพราะทุกข์มนั มีอยูใ่ นกาย ในใจ
ของเรา มีอยูก่ บั รู ปกับนาม ไม่มีใครหาสุ ขเจอหรอก และไม่มีใครละทุกข์ได้ พระนิพพานจึงมีสอง
ความจริ งแล้วพระนิพพานมีหนึ่ง แต่อาตมาแยกให้เป็ นสอง คือนิพพานดิบกับนิพพานสุ ก นิพพานดิบก็
คือสภาวะที่เราเข้าใจกระแสพระนิพพานอย่างแจ่มแจ้งในใจแล้วว่า โลกนี้ไม่มีอะไรให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ เลย
มีแต่ความไม่มีอะไรเลย รู ปก็ไม่มี นามก็ไม่มี สภาวธรรมทั้งหลายก็ไม่มีให้ยดึ เลย จิตก็อยูอ่ ย่างอิสระนี่
เรี ยกว่านิพพานดิบ แต่สภาวะทุกข์ของขันธ์ ๕ ยังทรงอยู่ แต่ไม่เข้าถึงจิต นี่เรี ยกนิพพานดิบ ซึ่งยังมี
อาการของขันธ์ที่รับรู ้รับทราบอยู่ แต่พระนิพพานสุ กคือไม่ตอ้ งมารับรู ้เรื่ องของขันธ์ ๕ แล้ว ซึ่งต้องดับ
ขันธ์แล้วเท่านั้นเราจึงจะพบพระนิพพานสุ ก
ดังนั้นอย่าไปคาดหมายว่า ปฏิบตั ิแล้วจะไม่มีอะไรให้เหลือเลย จะสุ ขตลอดเวลานั้นไม่ใช่ ขันธ์
ยังทรงอยูต่ ราบใด ทุกขเวทนาของรู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เกิดโดยสภาวะของมันยังมียงั
ทรงอยูเ่ หมือนเดิม ไม่มีผดิ เพี้ยน แต่เราละอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ในรู ป ในนาม ในขันธ์ ๕ เสี ยแล้ว
เราจึงไม่ทุกข์เพราะมัน ด้วยมันบังคับบัญชาไม่ได้ เมื่อมันบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ปล่อยมันเสี ย เมื่อเรา
ปล่อย โลกนี้ให้เป็ นกลางได้ จะเห็นว่าโลกนี้มนั อิสระจริ งหนอ ที่เราเคยแบก เคยยึดมัน่ ถือมัน่ มันเป็ น
เวลานานแสนนาน มันก็อิสระ แม้แต่อาตมาเองก็เคยหลัง่ น้ าตาร้องไห้กบั ความโง่ของตัวเอง ที่เคยไป
แบกยึดมัน่ ถือมัน่ ในรู ปนาม ขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นของเรา น้ าตามันไหลพรั่งพรู ออกมา น้ าตา
ของความโง่ที่พยายามวิง่ ไปหาสุ ขแล้ววิง่ หนีทุกข์
นักปฏิบตั ิท้ งั หลายจะโง่วิ่งหนีทุกข์กนั อยูห่ รื อ ทั้งๆ ที่ทุกข์กเ็ หมือนเงาตามตัว วิง่ หนีเท่าไรก็หนี
ไม่พน้ ความเป็ นจริ งมันเป็ นอย่างนั้น เพราะทุกข์มนั อยูใ่ นกายของเรา ทุกข์มนั อยูใ่ นขันธ์ ๕ ของเรา ถ้า

เราเลิกวิง่ เสี ย ยอมรับความจริ งว่าขันธ์ ๕ เป็ นกองแห่งทุกข์ อยูก่ บั มันไป สุ ดท้ายตายไปแล้วก็สบาย
ยอมรับความจริ งแล้วไม่วงิ่ หาสุ ข ลองพิจารณาดู สุ ขมันมีไหม มันเที่ยงไหม มันมีเป็ นตัวเป็ นตนไหม ที่
เราวิง่ หากันอยูท่ ุกวันนี้ มันเป็ นตัวเป็ นตนไหม ก็ไม่เลย แต่เราก็วงิ่ เราเลยเหนื่อย อยากจะถามว่าเหนื่อย
กันพอหรื อยัง เหนื่อยกับการวิง่ หาสุ ข เหนื่อยกับการวิง่ หนีทุกข์ แต่ถา้ เราลองหยุดวิง่ หนีทุกข์และหยุด
วิง่ หาสุ ข เราจะสบาย สบายอย่างชนิดที่วา่ เราไม่เคยสบายมาก่อนเลย เพราะสุ ขมันไม่มี ทุกข์กห็ นีไม่
พ้น นี่เรี ยกว่าเรามาละสมุทยั คือตัวตัณหา ไม่ใช่ไปดับทุกข์
การปฏิบตั ิธรรมเราอย่าคิดว่าเราไปดับทุกข์ของขันธ์ ๕ ได้ มีอยูผ่ เู ้ ดียวที่ดบั ทุกข์ของขันธ์ ๕ ได้
ก็คือผูท้ ี่ตายไปแล้ว ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ตอ้ งตายเสี ย เราจึงจะพ้นทุกข์ของขันธ์ ๕ ได้ คนที่ยงั เป็ นอยู่ ยัง
มีขนั ธ์ ๕ อยูอ่ ย่างไรก็ยงั ทรงอยูซ่ ่ ึงความทุกข์ แต่เราละตัณหาเสี ยได้ แล้วอุปาทานก็จะดับตามไปด้วย
ไม่มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลย ขันธ์ ๕ ก็อิสระ จิตก็อิสระ ทุกอย่างจึงเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นเนื้อหนึ่งอันเดียวกัน ธรรมชาติในร่ างกายขันธ์ ๕ เราเป็ นเช่นใด ธรรมชาติในผืนแผ่นดิน
ในอากาศ ในสามภพนี้กเ็ ป็ นธรรมชาติเนื้อหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้นโลกของเราจึงเป็ นสภาวะธาตุดิน น้ า
ไฟ ลม เวทนาก็เป็ นธาตุเช่นกัน มันเป็ นปรากฏการณ์ เป็ นธาตุอนั หนึ่ง เรี ยกว่าธาตุสุข ธาตุทุกข์ สัญญา
ก็เป็ นธาตุจา สังขารก็เป็ นธาตุคิด วิญญาณก็เป็ นธาตุรู้ มันจึงไม่ใช่ตวั ตนเลย เป็ นสภาวะของธาตุเช่นกัน
จับได้ไหมว่าเวทนามันเป็ นตัวอย่างไร ความคิดมันเป็ นตัวอย่างไร ความรับรู ้รับทราบมันเป็ นตัว
อย่างไร และความจาได้หมายรู ้เรี ยกว่าสัญญามันเป็ นตัวอย่างไร เคยจับได้ไหม ร่ างกายที่เป็ นตัวเรามา
จากดิน น้ า ไฟ ลม อันไหนเป็ นตัวเรา ดึงผมออกมาวางกองไว้ ตอนอยูก่ บั เรามันเป็ นของเรา แต่พอมัน
ออกนอกกายก็ไม่ใช่เราแล้ว เล็บก็เหมือนกันลองตัดออกดู อยูก่ บั เรามันเป็ นเล็บเรา ตัดออกแล้วเล็บใคร
ก็ไม่รู้ ฟันถอนออกดู อยูก่ บั เราเป็ นฟันเรา แต่ออกไปแล้วฟันใครก็ไม่รู้ ลมหายใจเข้าเป็ นของเรา ลม
หายใจออกเป็ นของใครก็ไม่รู้ อาหารที่เราทานไป อยูใ่ นร่ างกายมันเป็ นเรา พอขับถ่ายออกไปแล้ว เป็ น
ของใครก็ไม่รู้ แล้วเราอยูต่ รงไหนในร่ างกายนี้
เวลาคนตายก็เอาไปเผา มีใครเคยมาร้องไห้เสี ยดายศพบ้างไหม ตัวเรา ตัวเขาอยูต่ รงไหน โดน
เผาเราก็ไม่รู้แล้ว เราเคยไปเผาศพคนตายเยอะแยะใช่ไหม แล้วคนตายเหล่านั้นเขาเคยมาร้องไห้ไหม มี
ตัวมีตนให้เห็นไหม ทุกคนที่นงั่ อยูต่ รงนี้ตอ้ งถูกเผาหมด และหาความเป็ นตัวเป็ นตนได้ตรงไหน เกิด
เท่าไรก็ตายหมด มีเท่าไรก็ตายหมด แล้วรู ปร่ างกายนี้มีเราอยูต่ รงไหน เห็นความจริ งไหมว่าเรายึด
ร่ างกายซึ่งมีแต่ดิน น้ า ไฟ ลม ความเป็ นจริ งมันเป็ นอย่างนั้น รู ปมันเป็ นอย่างนี้ เวทนาก็เป็ นอย่างนี้
สัญญา สังขาร และวิญญาณก็เป็ นอย่างนี้ และสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ อกุศลและกุศล
ต่างๆ ที่เราไปรับรู ้รับทราบ ผลออกมาจากความเข้าใจ เป็ นปัญญาก็ดี ล้วนแต่เป็ นสมมุติท้ งั สิ้ น มีอะไร
ตั้งอยูไ่ ด้ มีอะไรคงที่อยูไ่ ด้ นักปฏิบตั ิท้ งั หลาย ให้พิจารณาถึงรู ปนามขันธ์ ๕ และสภาวธรรมทั้งหลาย

ทั้งปวง เมื่อละกายได้ ละรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสได้ ละขันธ์ ๕ ได้ ละสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้
แล้วจะมีอะไรให้ละอีกในโลกนี้ ไม่มีแล้ว เพียงอาศัยสมมุติอยูช่ วั่ คราวเท่านั้นเอง สุ ดท้ายก็ดบั หมด
ร่ างกายของเราก็จริ ง ไม่ใช่ของปลอม เวลาสุ ขก็สุขจริ ง ทุกข์กท็ ุกข์จริ ง แต่เป็ นของสมมุติ อย่า
คิดว่าสุ ขไม่มี ทุกข์ไม่มี มันก็มีจริ งแต่วา่ มันไม่เที่ยง จึงว่ามันไม่ใช่ตวั ตน เวลาสุ ขก็สุขจริ ง เวลาทุกข์ก็
ทุกข์จริ ง เวลาเจ็บก็เจ็บจริ ง แต่เพราะมันไม่เที่ยง มันจึงไม่ใช่ตวั ตน เวลาตายไปสิ่ งต่างๆ เหล่านี้กไ็ ม่
เหลือ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ให้เหลือแล้ว มีใครค้านได้บา้ งว่าสุ ขนี้ทุกข์น้ ีมนั เที่ยง ถ้าเราพิจารณาจริ งๆ จะ
เห็นว่าสุ ขนี้ทุกข์น้ ีกไ็ ม่เที่ยง มันไม่ใช่ตวั ตนเลย อาตมาจึงเน้นเลยว่า ขอให้ทุกคนทั้งหลาย นักปฏิบตั ิ
ทั้งหลาย ละสุ ขตัวเดียวแล้วทุกข์ดบั หมดเลย ไม่ตอ้ งไปละอะไร ละสุ ขตัวเดียวทุกข์ดบั หมด ยอมรับ
ความจริ งว่าโลกนี้มีแต่กองทุกข์ และไม่ทะยานหาสุ ขที่ยงั มาไม่ถึง นัน่ แหละเราก็จะพ้นจากโลกนี้
เพราะเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายในกองรู ปนามขันธ์ ๕ และปล่อยวางเสี ย เห็นทุกข์ของขันธ์
๕ เห็นทุกข์ของรู ป เห็นทุกข์ของนาม
สาหรับสมุทยั ซึ่งก็คือตัวตัณหา ไม่ตอ้ งไปละที่อื่น ละง่ายๆ คือละความพอใจและความไม่พอใจ
ในรู ปนามขันธ์ ๕ เมื่อขันธ์ ๕ เป็ นสุ ขก็อย่าไปพอใจกับมัน ขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์กอ็ ย่าไม่พอใจกับมัน
เพราะขันธ์ ๕ เป็ นสุ ขแล้วเดี๋ยวมันก็ดบั ขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็ดบั ไม่รู้เราจะยึดไว้ทาไม เขา
สุ ขของเขาเอง เขาทุกข์ของเขาเอง มันเป็ นธรรมชาติ สภาวะอะไรทั้งปวงก็ตามที่ผา่ นมา เป็ นอารมณ์ที่
เป็ นสุ ขบ้างเป็ นทุกข์บา้ ง อย่าไปเสวยมัน อย่าไปยึดมันไว้ แม้แต่ความว่างก็ยดึ ไม่ได้ ความว่างก็เป็ น
สมมุติ แต่มนั ก็วา่ งไว้ก่อนดี อาศัยว่างๆ ไว้ก่อนก็ดี แต่เมื่อวุน่ มาก็อย่าไปผลักมัน เพราะเป็ นสภาวะของ
มัน นักปฏิบตั ิธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมทั้งปวงแล้ว ก็ยงั ต้องอาศัยธรรมเป็ นเครื่ องอยู่ เรี ยกว่าอยูด่ ว้ ย
วิหารธรรม เมื่อเข้าใจในอริ ยสัจแล้ว เข้าใจในทุกข์แล้ว ละสมุทยั ได้แล้ว นิโรธคือความดับก็เกิดขึ้น ก็
คือดับตัณหา อริ ยสัจ ๔ เกิดขึ้นตรงนี้
ทุกข์ที่อธิ บายให้เห็นก็คือทุกข์ของขันธ์ ๕ อย่าไปดับมัน สมุทยั ก็คือตัณหาทั้งสอง คืออยากได้
และไม่อยากได้ ดับสองสิ่ งนี้ ดับด้วยการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในอาการทั้งสองสิ่ ง เพราะเวลามันอยาก มัน
อยากจากตรงไหน มันอยากเพราะสังขารปรุ งแต่ง มีความอยากได้เพราะสังขารปรุ งแต่งให้อยากได้ มี
ความไม่อยากได้เพราะสังขารปรุ งแต่งให้ไม่อยากได้ สังขารทั้งนั้น สังขารก็คืออาการหนึ่งของขันธ์ ๕
ซึ่งตัวตัณหาก็เป็ นอนัตตาเช่นกัน ตัวสังขารก็เป็ นอนัตตา และผลที่ออกมาจากกองสังขารปรุ งแต่งมันจะ
เป็ นตัวตนได้อย่างไร เพราะเราไปเชื่อตัณหา เราก็เลยทุกข์เพราะตัณหา ตัณหาจึงไม่ใช่ตวั ตน เมื่อละสุ ข
ได้ ดับตัณหาได้ ทุกข์กด็ บั ตาม และนิโรธความดับก็เกิดขึ้น ความดับซึ่งตัณหา นิโรธก็คือตัณหาดับ
นัน่ เอง ความจริ งแล้วเป็ นตัวเดียวกัน เมื่อตัณหาดับนิโรธก็เกิดขึ้น คือความดับซึ่งตัณหาทั้งปวง
มรรคคือองค์ ๘ มรรคนี้กย็ งั เป็ นเครื่ องดาเนินขณะที่เรายังมีธาตุ ยังมีขนั ธ์อาศัยอยู่ ก็ตอ้ งอาศัย

มรรคเป็ นเครื่ องดาเนิน เพื่อเลี้ยงธาตุขนั ธ์ไว้ แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยงั ต้องอาศัยมรรคเป็ นเครื่ องอยู่ มี
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็ นต้น เป็ นเครื่ องอยู่ นักปฏิบตั ิธรรมที่ได้ธรรมแล้วก็เหมือนเราปลูกบ้านเสร็ จ
มีบา้ นอาศัยแล้ว ถ้าเราอยูบ่ า้ นแล้วไม่ปัดกวาด ไม่ถูบา้ น บ้านนั้นก็รก ฉะนั้นผูท้ ี่ได้ธรรมแล้วก็ตอ้ ง
อาศัยสติเป็ นเครื่ องอยู่ อาศัยสมาธิเป็ นเครื่ องอยู่ อาศัยปั ญญาเป็ นเครื่ องอยู่ พิจารณาด้วยวิหารธรรม เอา
ธรรมเป็ นเครื่ องอยู่ เป็ นเครื่ องอาศัยจนกว่าจะละธาตุขนั ธ์ไป ต้องอยูด่ ว้ ยอย่างนี้ ถ้าปล่อยให้บา้ นรก
บ้านไม่สะอาด แล้วเราจะนอนอย่างไร ผูท้ ี่เข้าใจในสภาวธรรมทั้งปวงแล้ว ก็ยงั ต้องอาศัยมรรคเป็ น
เครื่ องอยู่ เป็ นเครื่ องดาเนินชีวติ ต้องมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็ นเครื่ องอยูเ่ พื่อรักษาธาตุขนั ธ์ มีมรรค
เป็ นเครื่ องอยู่ จนกว่าเราจะละขันธ์โดยแท้จริ ง ที่สุดมันเป็ นอย่างนี้
นักปฏิบตั ิธรรมทั้งหลายเราไม่ตอ้ งเอาอะไรมาก พิจารณากายให้หนัก ให้เห็นกายโดยความเป็ น
ทุกข์ ให้เกิดความเบื่อหน่ายในกาย ให้เห็นกายโดยความเป็ นธาตุแล้วเบื่อหน่ายในกาย ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ในกาย พระโสดาบันเกิดขึ้นตรงนี้ เมื่อพิจารณารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จนรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
เบาบางลง พระสกทาคามีเกิดขึ้นตรงนี้ เมื่อละรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส กามคุณได้ท้ งั ปวง โดยอาศัย
หลักความพอใจและไม่พอใจในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส ไม่ทุกข์เพราะกามคุณ ไม่ทุกข์เพราะรู ป รส
กลิ่น เสี ยง สัมผัส และไม่สุขเพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จิตก็เป็ นหนึ่ง เป็ นกลางได้ และสัญญาที่
ไปจาอารมณ์ของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสมาปรุ งแต่ง ก็ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ บางทีมนั กระทบเฉพาะ
ปัจจุบนั แล้วเราไม่ยดึ มันได้ แต่บางครั้งมันก็เอามาปรุ งแต่ง จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่ดีๆ ก็เอามา
ปรุ งแต่ง จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่ไม่ดีกเ็ อามาปรุ งแต่ง ก็ยงั ทุกข์เพราะอารมณ์ของรู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัสตรงนี้อยู่ เมื่อละอารมณ์สัญญาของรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสภายในได้ ที่เรี ยกว่าอารมณ์เป็ น
สุ ขเป็ นทุกข์ พระอนาคามีเกิดขึ้นตรงนี้
ที่อธิบายเบื้องต้นว่าสติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนา พิจารณากายนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ละกายได้ ก็เป็ นพระโสดาบัน เวทนานุปัสสนา พิจารณาอารมณ์เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์น้ ี ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา ซึ่งมันจะทุกข์เพราะรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสเป็ นส่ วนมาก และสัญญาที่จาได้หมายรู ้จาก
รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสเป็ นส่ วนมาก หากไม่ทุกข์เพราะตัวนี้ พระอนาคามีเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจิตตา
นุปัสสนา อาการที่จิตเศร้าหมอง จิตผ่องแผ้ว ว่าอาการที่จิตเศร้าหมอง จิตผ่องแผ้วนี้ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา เราก็ยอ่ มละจิต เรี ยกว่าวางจิตเสี ยได้ เมื่อพิจารณาสภาวธรรม ธัมมานุปัสสนา ธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงที่เราปฏิบตั ิท้ งั หมดนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็ นแค่ของอาศัย พระอรหันต์
เกิดขึ้นทันที ไม่มีเราอยูใ่ นนั้น ไม่มีเราอยูใ่ นขันธ์ ไม่มีขนั ธ์อยูใ่ นเรา ไม่มีเราอยูใ่ นธรรม ทุกอย่างเป็ น
สมมุติ เป็ นสภาวะ เป็ นก้อนธาตุท้ งั หมดเลย รู ปก็เป็ นธาตุ เวทนาเป็ นธาตุ สัญญา สังขาร วิญญาณ ธรรม
ทั้งหลายเป็ นสภาวะธาตุ เป็ นสภาวธรรมทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรให้ยดึ

แม้แต่เสี ยงที่ออกมาก็เป็ นสภาวธาตุ ทุกอย่างเป็ นก้อนธาตุหมดเลย เป็ นเนื้อหนึ่งอันเดียว โลกนี้
เป็ นก้อนธาตุกอ้ นเดียวกันหมดเลย ไม่มีอะไรให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ได้เลย นี่ผเู ้ ห็นธรรมต้องแจ้งในธรรมทั้ง
ปวง โลกทั้งปวงนี้เป็ นธาตุท้ งั สิ้ น สามแดนโลกธาตุน้ ีเป็ นธาตุเนื้อเดียวกันหมดเลย ไม่มีอะไรให้ยดึ เลย
ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา อยูใ่ นสามโลกธาตุ ต้องเห็นแจ้งอย่างนี้ จึงชื่อว่าเห็นพระนิพพาน เห็น
ในความเป็ นจริ งและจิตยอมรับ แม้เสี ยงที่พูดไปก็แค่สมมุติมาเฉยๆ เสี ยงลม เสี ยงพูด เสี ยงใบไม้ เสี ยง
รถที่วงิ่ เสี ยงท่อไอเสี ย เป็ นเสี ยงชนิดเดียวกัน แต่เราไปให้ความหมายเอง เป็ นสมมุติบญั ญัติวา่ เป็ นโน่น
เป็ นนี่ สิ่ งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ เดิมไม่มีมาแต่เดิม ตั้งอยูช่ วั่ ขณะหนึ่งสุ ดท้ายก็ดบั กลับไปสู่ ความไม่
มีเหมือนเดิม สรรพสิ่ งทั้งปวงในโลกนี้ ไม่มีชื่อ ไม่มีภาษา แต่ถูกสมมุติข้ ึนโดยผูท้ ี่เกิดมาหลังธรรมชาติ
ทั้งๆ ที่ผสู ้ มมุติและสิ่ งที่ถูกสมมุติกเ็ กิดมาจากธรรมชาตินนั่ เอง
มนุษย์เกิดมาก็ไปตั้งชื่อนั้น ชื่อนี้ ชื่อบ้าน ชื่อพ่อ ชื่อแม่ แม้แต่ชื่อเราก็สมมุติข้ ึนมา บัญญัติข้ ึนมา
ว่าเป็ นชื่อเรา ชื่อเขา ชื่อคนโน้น ชื่อคนนี้ เป็ นหญิงก็มี เป็ นชายก็มี แต่หญิงจริ งๆ ก็ไม่มี ชายจริ งๆ ก็ไม่มี
สวยก็ไม่มี ไม่สวยก็ไม่มี สุ ขก็ไม่มี ทุกข์กไ็ ม่มี เราไปสมมุติกนั เองว่าอย่างนี้เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ เป็ นหญิง
เป็ นชาย เป็ นคู่ไปหมดเลย ต้นไม้มนั ก็ไม่มีชื่อ ทุกอย่างมันจึงไม่มีชื่อ ไม่มีบญั ญัติ ไม่มีภาษา แต่มนุษย์
นัน่ แหละเกิดมาแล้วก็อาศัยไปตั้งชื่อ ไปส่ งเสี ยงภาษา อย่างภาษาต่างชาติเขาก็เรี ยกอีกอย่าง ภาษาไทยก็
เรี ยกอีกอย่าง ภาษาสัตว์กเ็ รี ยกอีกอย่าง มันเป็ นภาษาบัญญัติข้ ึนมา แม้แต่ตวั บัญญัติกบ็ ญั ญัติข้ ึนมา ให้
เป็ นอย่างนั้นให้เป็ นอย่างนี้ เป็ นสัญญาความจาได้หมายรู ้ให้เป็ นอย่างนั้นอย่างนี้ข้ ึนมา จึงเป็ นตัวเป็ นตน
หล่อหลอมเป็ นอุปาทานยึดมัน่ ถือมัน่ แล้วก็พากันเวียนว่ายตายเกิดเพราะความลุ่มหลง
ถ้าเราไม่หลงยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทานขันธ์ ๕ เสี ยแล้ว เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ชาติสิ้น
แล้ว พรหมจรรย์จบแล้ว แต่ทาอย่างไรเราจะละขันธ์ ๕ ได้ ก็ตอ้ งไปค้นขันธ์ ๕ ไปพิจารณาขันธ์ ๕ ให้
เห็นโดยความเป็ นไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน โดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ นของไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงอย่างไร
ให้ดูอาการของมัน มันเป็ นทุกข์อย่างไรให้ดูอาการของมัน ไม่ใช่ตวั ตนอย่างไรให้ดูอาการของมัน
ไม่ใช่ท่อง ไม่ใช่เห็นแต่ในตารา เอาภาษาสมมุติ เอาชื่อสมมุติข้ ึนมา เอาบัญญัติสมมุติข้ ึนมา แต่ตอ้ งเห็น
อาการของมันด้วย ต้องเห็นอาการมันเกิดดับเหมือนไฟที่เปิ ดแล้วดับทันที นัน่ มันดับอย่างนั้น สว่าง
แล้วมืดทันทีเลย มันเป็ นอย่างนั้น อารมณ์ที่เปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างนั้น ให้เห็นอย่างนั้น รู ปดับอย่างไร
เวทนาดับอย่างไร สัญญา สังขาร วิญญาณดับอย่างไร มันทุกข์อย่างไร อาการที่ทุกข์มนั ทุกข์อย่างไร
มันร้อนอย่างไร มันเย็นอย่างไร นี่เรี ยกว่าเห็นอาการ และเห็นความเกิดดับ เห็นความเป็ นทุกข์ ความไม่
เที่ยงของเขา แล้วเราก็จะปล่อยวางลงได้ มันก็เท่านั้น

ทุกอย่างเป็ นสมมุติ เป็ นสภาวธรรม เป็ นก้อนธาตุทงั ้ หมดเลย
รูปก็เป็ นธาตุ เวทนาเป็ นธาตุ สัญญา สังขาร วิ ญญาณ
ธรรมทัง้ หลายเป็ นสภาวธาตุ สภาวธรรมทัง้ หมดเลย
ทุกอย่างเป็ นก้อนธาตุหมดเลย เป็ นเนื้ อหนึ่ งอันเดียว
โลกทัง้ โลกนี้ เป็ นก้อนธาตุก้อนเดียวกันหมดเลย
นี่ ผเ้ ู ห็นธรรมต้องแจ้งในธรรมทัง้ ปวง
สามแดนโลกธาตุนี้เป็ นธาตุเนื้ อเดียวกันหมดเลย
ไม่มีสตั ว์ บุคคล ตัวตน เรา เขาอยู่ในสามโลกธาตุ
ต้องเห็นแจ้งอย่างนี้ จึงชื่อว่าเห็นพระนิ พพาน

กัณฑ์ ที่ ๔
การละขันธ์ ๕
ในการปฏิบตั ิธรรม การรู ้สภาวธรรมหรื ออารมณ์ที่เกิดขึ้น เราต้องรู ้ท้ งั ของใหม่และของเก่า สิ่ ง
ที่ถูกรู ้ใหม่ดบั ไป สิ่ งที่ถูกรู ้เก่าก็ดบั ไป ตัวผูร้ ู ้กเ็ หมือนกัน ตัวผูร้ ู ้กต็ วั รู ้ใหม่ แล้วตัวรู ้เก่าก็ดบั ตามพร้อม
ไปด้วย มันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดบั พร้อมกัน เพราะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุ แล้วก็ดบั ไป
เพราะเหตุ ทั้งเหตุและผลก็ดบั พร้อมกัน เมื่อเหตุเกิดขึ้น ผลจึงเกิดตาม เมื่อเหตุน้ นั ดับ ผลนั้นก็ดบั ตาม
ตัวผูร้ ู ้และสิ่ งที่ถูกรู ้กเ็ ช่นกัน เมื่อสิ่ งที่ถูกรู ้เกิดแล้วดับไป ตัวผูร้ ู ้กด็ บั ตามไปด้วย สิ่ งที่ถูกรู ้ตวั ใหม่เกิด
ขึ้นมา ตัวผูร้ ู ้ใหม่กเ็ กิดตามไปด้วย ก็กลายเป็ นตัวรู ้เก่าและสิ่ งที่ถูกรู ้เก่า เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ถูกรู ้ใหม่และ
ตัวผูร้ ู ้ใหม่กเ็ ป็ นสิ่ งที่เกิดดับหมดเลย เหนือจากตรงนั้นก็คือความไม่มีอะไรในสิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้
นัน่ เอง อาการที่เรารู ้ท้ งั หมดมันดับไปแล้ว และตัวผูร้ ู ้ที่ตามรู ้กด็ บั ตามไปพร้อมกับมัน จะให้รู้ใหม่กร็ ู ้
ตามไปใหม่ สิ่ งที่ถูกรู ้กต็ ามดับไปใหม่ มันเป็ นอย่างนี้ ไม่รู้จกั จบตั้งแต่วนั เกิดจนกระทัง่ ตาย รู ้อยูแ่ ค่น้ ี
เราไม่ได้ไปละอะไรเขา แต่เราไปเข้าใจว่าสิ่ งที่รู้ท้ งั หมดดับไปแล้ว แม้แต่ตวั ผูร้ ู ้กด็ บั ตามไปด้วย สิ่ ง
ทั้งหลายทั้งปวงที่มนั เกิดขึ้นแล้วก็ตอ้ งดับตามทั้งหมดเลย
สิ่ งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เดิมไม่มีมาแต่เดิม สุ ดท้ายก็ดบั ไปสู่ ความไม่มีเหมือนเดิม ทั้งสิ่ งที่
ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้กเ็ กิดดับ สิ่ งที่ถูกเข้าใจและตัวผูเ้ ข้าใจก็เกิดดับ ความรับรู ้รับทราบและสิ่ งที่ถูกรับรู ้
รับทราบก็เกิดดับ ฉะนั้นปัญญาก็เกิดดับ ความไม่มีปัญญาก็เกิดดับ ความรู ้กเ็ กิดดับ ความไม่รู้กเ็ กิดดับ
เช่นกัน เมื่อเห็นโดยแยบคายอย่างนี้จึงไม่มีที่ให้หลง ซึ่งตัวหลงก็เป็ นสิ่ งที่เกิดดับ ตัวรู ้กเ็ ป็ นสิ่ งที่เกิดดับ
ตัวรู ้กไ็ ม่ใช่ตวั ตน ตัวหลงก็จึงไม่ใช่ตวั ตน ตัวรู ้กเ็ ป็ นอาการของขันธ์ ตัวผูร้ ู ้กเ็ ป็ นอาการของขันธ์ ทั้งตัว
ไม่รู้ ทั้งตัวรู ้เป็ นขันธ์ท้ งั หมดเลย ลงตรงขันธ์ เพียงเรารู ้ตน้ แบบว่านี่คือขันธ์ท้ งั นั้น มันจบตรงนี้
เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาชนะตัวที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้ไม่ได้ จะไปยอมแพ้อะไรก็ไม่ได้ มันจึงไม่มีอะไรให้
แพ้ จึงไม่มีอะไรให้ชนะ มันเกิดของมันเองแล้วก็ดบั ของมันเอง จึงต้องรู ้รอบขอบชิดอย่างนี้ รู ้ที่มาที่ไป
ของมันทั้งหมด สิ้ นสลายหมด และดับหมด มันจึงไม่มีผดิ ไม่มีถูก หลงหรื อรู ้ เข้าใจหรื อไม่เข้าใจ เรา
จะว่าอันนั้นผิด เราก็ยงั ยึดผิดอยู่ จะเอาอันนี้ถูก อันนี้กย็ ดึ ถูกอยู่ ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงอยูน่ อกเหตุ
และเหนือผล เหตุกไ็ ม่มี ผลก็ไม่มี มันลงตรงนี้ จึงรู ้ว่าอาการทั้งหมดเป็ นสมมุติหมดเลย ความเข้าใจก็
เป็ นสมมุติ ความไม่เข้าใจก็เป็ นสมมุติหมด เราไม่ได้ไปละอะไรมันเลย แต่ตอ้ งละเรานี่เอง
การที่เราไปไม่พอใจในอาการที่เผลอ ไปไม่พอใจในอาการที่ไม่รู้ จะให้มนั รู ้อยูต่ ลอด จ้องจะรู ้
ตลอดนัน่ เป็ นการบังคับแล้ว แต่นี่มนั เผลอบ้าง มันก็เรื่ องของมัน การรู ้น้ นั เพราะมันมีสติดีมนั ก็เลยรู ้
มันก็เป็ นอาการขันธ์เรี ยกว่าขันธ์มีสติ แต่บางครั้งขาดสติพลั้งเผลอบ้าง นี่กเ็ ป็ นขันธ์ที่มนั ขาดสติ ตัวที่

ไปรู ้กจ็ ึงเป็ นสิ่ งที่ไม่เที่ยง สัญญาที่เราไปจาไปรู ้วา่ อย่างโน้นอย่างนี้กเ็ ป็ นสัญญาความจา แต่บางครั้งมัน
จาไม่ได้มนั ก็ไม่รู้ อันนี้กค็ ือสัญญามันเสื่ อม จึงว่าสัญญานั้นเกิดดับ จึงว่าสัญญาไม่ใช่ตวั ตน ความรู ้
ทั้งหมดเป็ นสัญญา มันจาดีเข้าใจหมดนั้น นี่กส็ ัญญาเช่นกัน แต่บางทีมนั จาไม่ได้ สิ่ งนี้ อย่างนี้ ของนี้
เขาเรี ยกว่าอะไร มีอาการงงไม่เข้าใจนัน่ ก็เพราะสัญญามันไม่เที่ยง มันจึงจาไม่ได้ตลอด มันจึงไม่รู้
ตลอด มันจึงไม่เข้าใจตลอด ถ้ามันเข้าใจตลอดก็แปลว่ามันเที่ยง แต่นี่มนั ไม่เที่ยง มันจึงไม่เข้าใจตลอด
ก็ทุกอย่างมันลงเป็ นของไม่เที่ยง สรรพสิ่ งทั้งปวงในโลกนี้เป็ นของไม่เที่ยง สรรพสิ่ งทั้งปวงในโลกนี้
เป็ นทุกข์ สรรพสิ่ งทั้งปวงในโลกนี้ไม่ใช่ตวั ตน มันเป็ นของมันอย่างนั้น มันแจ้งตรงนี้ แจ้งทั้งหมดทุก
กระบวนการที่มนั เข้ามา ลงตรงไม่มีอะไรเลย เห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรยากเลย เข้าใจง่าย ทาง่าย แล้วก็เห็น
จริ งง่ายด้วย
การปฏิบตั ิน้ นั เราไม่เอาอะไรเลย ถ้ายังเอาอยูแ่ สดงว่ายังยึดอยู่ แม้แต่สติ สมาธิ ปัญญาอะไรก็ไม่
เอา แต่เวลาเราจะใช้กน็ ามาใช้อยู่ เหมือนเราจาเป็ นต้องกินข้าว สติกจ็ าเป็ นต้องมี สมาธิกจ็ าเป็ นต้องมี
ปัญญาจาเป็ นต้องมี แต่กไ็ ม่ยดึ สติ ไม่ยดึ สมาธิ และไม่ยดึ ปัญญา เหมือนเรากินข้าวก็กินไปเพื่อไม่ให้
กายเกิดเวทนา ไม่ให้เกิดทุกข์ของขันธ์ ถ้าไม่กินก็หิว สมาธิไม่มีกฟ็ ุ้งซ่าน ปัญญาไม่มีเข้าไปทวนธรรม
กิเลสก็เข้ามา แต่เราก็ใช้กินข้าวไปโดยไม่ยดึ ใช้สติใช้สมาธิเป็ นเครื่ องอยู่ ใช้ปัญญาทวนธรรมโดยไม่
ยึด ผลที่ออกก็ไม่ยดึ มัน แม้แต่ตวั ปัญญาที่เข้าไปวางก็ไม่ยดึ เช่นกัน หลงปัญญาเป็ นตัวเป็ นตนก็ไม่ได้
หลายคนไปกันไม่ได้กเ็ พราะหลงปัญญานี่แหละ ปั ญญาก็เป็ นธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สัพเพ
ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวั ตนดังนี้ สัพเพ สังขารา อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
จะแจ้งจริ งๆ ก็คือแจ้งในสภาวธรรม ลงตรงว่าธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตวั ตน ธรรมก็จดั อยูใ่ นหมวดปัญญา
ด้วย เป็ นสภาวธรรม ความฉลาดก็เป็ นธรรม ความโง่กเ็ ป็ นธรรม มีปัญญาก็เป็ นธรรม ไม่มีปัญญาก็เป็ น
ธรรม กุศลก็เป็ นธรรม อกุศลก็เป็ นธรรม กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมทั้งหลายที่เป็ นกุศลและธรรม
ทั้งหลายที่เป็ นอกุศล ต้องไม่เอาเลย ในอภิธรรม ๗ บท กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมที่เป็ นกุศล และ
อกุศล ขึ้นชื่อว่าธรรมจึงไม่เที่ยงหมดเลย
สุ ดท้ายธรรมก็เป็ นเครื่ องอยูแ่ ละสุ ดท้ายก็ตอ้ งทิ้งธรรม สิ่ งที่เราเห็นทั้งหมด หากเห็นเป็ นของไม่
เที่ยงทั้งหมดนี่เป็ นธรรมหมดเลย แต่ถา้ ยังยึดธรรมไว้อยูก่ ถ็ ือว่ายังพ้นทุกข์ไม่ได้ ยังทุกข์เพราะธรรมอยู่
ต้องไล่ให้มนั จนแต้ม ให้มนั หาที่สุดของมัน จนมันตอบไม่ได้ กิเลสมันก็จะหนีเราไปเอง ยกอะไรมา
ต้อนให้หมด ที่อาตมาสอนคนก็สอนอย่างนี้ ใครยกอะไรมาต้อนให้ลงหมดเลย ต้อนลงเป็ นอนัตตา
หมด ชี้ให้เห็นจริ งๆ ว่าสิ่ งตรงนี้มนั เที่ยงไหม บางทีมนั หลง บางทีกไ็ ม่ทนั บางทีมนั ก็รู้ทนั แต่มนั ไม่ได้
รู ้ทนั ตลอด ซึ่งคนมักจะไม่ชอบตรงที่มนั ไม่ทนั จึงต้องต้อนมันว่าตัวไม่รู้ทนั มันคือใคร เวลารู ้ทนั ก็เป็ น
สมมุติ เป็ นขันธ์ ไอ้ตวั ไม่ทนั ก็เป็ นขันธ์เช่นกัน แล้วมันจะมีอะไร เราจะไปยึดดีกไ็ ม่ได้ ยึดชัว่ ก็ไม่ได้

สองสิ่ งที่ยดึ ไม่ได้ มันมีคู่ท้ งั หมด ทั้งหมดที่ยกมา มีคู่ให้มนั หมดเลย จับคู่ของมันให้ถูกก็แล้วกัน ความ
ฉลาดตรงข้ามกับความโง่ ความรู ้ตรงข้ามกับความไม่รู้ ต้องลงคู่หมดเลย แล้วให้ทิ้งทั้งคู่ พอใจก็ไม่เอา
ไม่พอใจก็ไม่เอา เพราะตราบใดที่ยงั มีพอใจอยู่ มันก็ตอ้ งมีไม่พอใจด้วย ตอนนี้เราต้องทิ้งทั้งคู่ พอใจก็
ทิ้ง ไม่พอใจก็ทิ้ง จึงไม่มีอะไรให้ยดึ เมื่อจิตไม่มีที่ยดึ เหนี่ยว ไม่มีที่เกาะมันก็หลุดจากตรงนี้ หลุดตรง
ความเป็ นกลาง
อารมณ์ใดเกิดขึ้นมาก็ตามจับให้เป็ นคู่หมดเลย โลกนี้มีคู่หมด ดีใจและเสี ยใจ เศร้าหมองและ
ผ่องแผ้ว ตัวปล่อยวางและตัวที่ยดึ ตัวปล่อยวางก็ไม่เที่ยงเช่นกัน ปล่อยวางตลอดทั้งวันก็ไม่ได้ แม้ตวั ที่
ยึด จะให้มนั ยึดทั้งวันมันก็ไม่ยดึ บางทีอยากจะยึดให้มนั จาอะไรให้ตลอดมันก็ไม่จา ไม่ยดึ เอาไว้เลย
มันจะปล่อยอย่างเดียว แต่บางทีจะให้มนั ไม่จา ไม่ยดึ มันกลับจาได้ ตัวยึดจึงเป็ นของไม่เที่ยง ตัวปล่อย
วางก็เป็ นของไม่เที่ยง มันจบตรงนี้ ถ้าเรายังเห็นว่าตัวปล่อยวางเป็ นของเที่ยง จ้องที่จะปล่อยวางตลอด
เราก็เหนื่อยกับมัน มันจะปล่อยก็ไม่ยดึ ไม่ปล่อยก็ไม่ยดึ เพราะปล่อยก็ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ปล่อยก็ไม่ใช่
ตัวตน จุดมุ่งหมายก็คือทาลายมันให้สิ้นซาก ทาลายในสิ่ งที่มีอยู่ แม้แต่ตวั ที่มี มันก็ตอ้ งคู่กบั ไม่มี เวลามี
อะไรเราก็เกิดไม่ชอบใจ บางทีเวลาไม่มีอะไรก็เกิดไม่ชอบอีก บางทีไม่มีกช็ อบเพราะสบาย พอมีจึงไม่
ชอบ เพราะฉะนั้นเวลาเจอสภาวะอารมณ์อะไรเข้ามา ก็อย่าไปยึดมัน แต่เวลาไม่มีกไ็ ม่ยดึ เช่นกัน คือไม่
ผลักนัน่ เอง ความมีกย็ ดึ ไม่ได้ ความไม่มีกย็ ดึ ไม่ได้ ลงคู่หมดเลย พิจารณาโดยยกทุกอย่างหาคู่ให้หมด
ถ้าจับคู่ได้หมดทั้งโลกก็พน้ ทุกข์ได้สบาย ยกอะไรมาก็จบั คู่ให้หมด หาที่มาของมัน
อาตมาใช้อุบายจับคู่โดยสามารถจับคู่ให้โลกนี้ได้หมด แม้แต่นิพพานยังจับคู่ได้เลย ความจริ ง
นั้นนิพพานเป็ นหนึ่ง อาตมายังจับมาเป็ นคู่ได้ คือ นิพพานดิบกับนิพพานสุ ก นิพพานดิบก็คือเราเข้าใจ
สภาวะของขันธ์ ๕ ได้แจ่มแจ้ง แต่มนั ยังมีทุกข์อยูท่ ้ งั หมด แล้วเราก็อยูก่ บั มันไปโดยที่เราไม่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่ ตราบใดที่ยงั มีขนั ธ์ ๕ อยู่ อย่างไรก็ตอ้ งมีทุกข์แบบนี้ แต่พระนิพพานสุ กก็คือดับขันธ์เข้าสู่ นิพพาน
แล้ว ไม่มีขนั ธ์ให้รับรู ้รับทราบแล้ว ไม่กลับมาเกิด ไม่มีบา้ นให้เกิดแล้ว นี่คือนิพพานสุ ก การพิจารณา
ขันธ์ ๕ ในที่สุดแล้วก็ตอ้ งม้วนเสื่ อเข้ามา ถ้าไม่มว้ นเสื่ อคนก็มานัง่ หากเก็บเสื่ อก็ไม่มีใครมานัง่ เราก็ไม่
มีเสื่ อนัง่ มันก็ไม่มีเสื่ อนัง่ ไม่มีใครนัง่ แล้วในเสื่ อผืนนี้ กายอันนี้ ขันธ์อนั นี้ไม่มีใครอาศัยแล้ว เราก็ไม่
อาศัยขันธ์ ขันธ์กไ็ ม่อาศัยเรา ต่างคนต่างอยูก่ บั ธรรมชาติไป ผูท้ ี่ไปรู ้ขนั ธ์กไ็ ม่อาศัยในผูร้ ู ้ ขันธ์ที่ถูกรู ้ก็
ไม่ไปอาศัยในสิ่ งที่ถูกรู ้ จึงไม่มีอะไรให้อาศัย ทุกอย่างไม่มีอะไรให้เสวยเลย วุน่ ก็ไม่เสวย ว่างก็ไม่เสวย
สุ ขก็ไม่เสวย ทุกข์กไ็ ม่เสวย ตัวกลางๆ ก็ไม่เสวย คือไม่ยดึ นัน่ เอง ปล่อยแล้วสบายกว่า ถ้าปล่อยอย่างนี้
ได้มนั ก็ไม่มีอะไรให้ยดึ รู ้ท้ งั หมดแต่ไม่ยดึ เลยคือนิพพาน รู ้แล้วยึดเป็ นกิเลสทั้งสิ้ น รู ้อะไรก็ตามแล้วไม่
ยึดเป็ นธรรมหมดเลย มีอะไรทั้งหมดแล้วไม่ยดึ นั้นเป็ นธรรมหมดเลย เพราะที่สุดก็คือต้องไม่ยดึ ใน
ธรรมนี้ดว้ ย

จะเอาแบบตัดไปเลยนั้น มันก็เป็ นสมาธิอย่างเดียว อะไรเข้ามาก็ไม่ๆ อย่างเดียว มันเป็ นการวาง
ส่ งเดช เดี๋ยวก็เผลอเอามาอีก ถ้าวางแบบผูร้ ู ้แล้วอย่างไรก็ไม่เผลอ เราต้องรู ้รอบขอบชิดมันทั้งหมดแล้ว
มันก็ไม่เผลออีก รู ้แจ้งทั้งหมดแล้ว เข้าใจในกระบวนการของมันทั้งหมด รู ้ที่มาที่ไปและที่ดบั ของมัน รู ้
ที่มาที่ไปของสิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้ มันจบตรงนั้น ไม่วา่ มองไปดูขา้ งหน้าแล้วมาดูตวั เรา แล้วย้อนไปดู
ข้างหลังเราก็ไม่มีเลย มองไปข้างบนก็ไม่มี มองข้างล่างก็ไม่มี สามแดนโลกธาตุไม่มีเราเลย เป็ นธาตุ
หมด ต้องเห็นอย่างนั้น แต่เราจะเห็นได้อย่างไร เราก็ตอ้ งไปกาหนดดูมนั รู ้รอบขอบชิด หมุนไปทาง
ไหนก็ไม่ติดเลย เหมือนน้ าที่อยูบ่ นใบบัว มันไม่ซึมเข้าใบบัวเลย จิตกับขันธ์กเ็ หมือนกัน อยูก่ บั ขันธ์
คลุกคลีกบั ขันธ์ แต่จิตไม่ติดขันธ์ และขันธ์กไ็ ม่ติดจิตด้วย ต่างอันต่างอยูต่ ่างอันต่างจริ ง จิตก็อิสระ
ขันธ์กอ็ ิสระ น้ าบนใบบัวก็อิสระ ใบบัวก็อิสระ ไม่ซึมเข้าหากัน แต่กอ็ ยูด่ ว้ ยกัน กลิ้งกันไปกลิ้งกันมา
จิตกับขันธ์จึงอยูก่ นั ไปกันมาโดยไม่เกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน มันสบายตรงนี้ ที่สุดของมันตรงนี้
สมัยนี้กย็ งั มีผทู ้ ี่ฟังธรรมแล้วเข้าใจตามที่ครู บาอาจารย์เทศน์แนะนา โดยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจ เห็น
สภาวะทั้งปวง จิตก็ละได้ นี่จึงเป็ นอกาลิโก พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะเป็ นอกาลิโก คือไม่จากัด
กาล ไม่จากัดเวลา ไม่จากัดสมัย ธรรมของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุกกาลสมัย ในครั้งพุทธกาลศักดิ์สิทธิ์
อย่างไร ปัจจุบนั ก็ศกั ดิ์สิทธิ์อย่างนั้น แม้แต่อนาคตข้างหน้าก็จะยังศักดิ์สิทธิ์ ธรรมนี้จึงเป็ นของ
ศักดิ์สิทธิ์ เสมอ ใครก็เข้าไปรู ้เห็นในความจริ งได้ เพราะธรรมก็คือของจริ ง ใครไปรู ้ความจริ ง ยอมรับ
ความจริ ง ปล่อยวางเมื่อไรก็หลุดพ้นได้ แม้แต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์น้ ีกเ็ ช่นกัน ธรรมนี้อยูค่ ู่กบั โลก
มานาน ใครไปเห็นสภาวะตรงนี้กว็ างได้หมด ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นครั้งพุทธกาลหรื อปัจจุบนั ธรรม
ความจริ งมันเป็ นอย่างนั้น ความทุกข์ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายในครั้งพุทธกาลมีอย่างไร
ครั้งนี้กม็ ีเหมือนกัน คนที่ไปเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นทุกข์แล้ววางลงได้ ก็เห็น
ได้ในสภาวะเดียวกัน พริ กในครั้งพุทธกาลเผ็ด เกลือในครั้งพุทธกาลเค็ม ครั้งนี้พริ กก็เผ็ด เกลือก็เค็ม
เช่นกัน แม้แต่อนาคตข้างหน้าอีก ๒,๐๐๐ กว่าปี พริ กก็ยงั เผ็ดอยู่ เกลือก็ยงั เค็มอยู่ ธรรมทั้งหลายในครั้ง
พุทธกาล ปัจจุบนั และอนาคตข้างหน้าก็ยงั ศักดิ์สิทธิ์ อยู่ เป็ นของจริ งที่ใครไปรู ้กล็ ะได้เช่นกัน นี่คือ
ความจริ งไม่มีเปลี่ยน
แม้แต่อนาคตข้างหน้า สภาวธรรมและธรรมทั้งหลายก็ยงั คงจริ ง จนถึงยุคพระศรี อริ ยเมตไตรย
ธรรมนี้กย็ งั ศักดิ์สิทธิ์อยู่ ในครั้งพระศรี อริ ยเมตไตรยนั้นท่านสามารถที่จะขนคนไปได้ท้ งั โลก แล้วท่าน
จะนิพพานเป็ นองค์สุดท้าย ท่านจะอยูโ่ ปรดคนทั้งโลกให้ได้ธรรมกันหมดเลย ท่านจึงจะละสังขาร
ธรรมจึงศักดิ์สิทธิ์ ไม่วา่ อยูท่ ี่ไหน อยูท่ ี่วดั ก็ศกั ดิ์สิทธิ์สามารถรู ้ได้ อยูท่ ี่บา้ นก็ศกั ดิ์สิทธิ์สามารถรู ้ได้ อยู่
ในอากาศก็ได้ อยูใ่ นถ้ าก็ได้ อยูใ่ นเขา อยูใ่ นน้ า ที่ไหนได้หมด ถ้าหากผูใ้ ดเข้าไปเห็นสภาวะจริ งของ
ธรรมก็ตรัสรู ้ได้หมด นี่คือความจริ ง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สามคานี้จึงเป็ นคาที่ข้ ึนใจซึ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลา การที่มีผเู ้ ห็นธรรมและเข้าใจธรรมได้กเ็ พราะธรรม
นั้นไม่มีเสื่ อม ที่วา่ พระพุทธเจ้าเสื่ อม พระธรรมเสื่ อม พระสงฆ์เสื่ อม แท้จริ งแล้วไม่ได้เสื่ อม แต่คนมัน
เสื่ อมจากพระพุทธเจ้า เสื่ อมจากธรรม เสื่ อมจากพระสงฆ์เอง จึงไม่รู้พระพุทธเจ้า ไม่รู้ธรรมและจึงไม่
รู ้จกั พระสงฆ์
ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ นั เห็นตถาคต นี่คือของจริ ง เห็นธรรมก็เห็นพระตถาคตทันที เห็นด้วยใจ
ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อ อาตมาเองก็เช่นกัน พอเข้าใจในธรรมแล้วก็เห็นจริ งๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าทันทีวา่
พระพุทธเจ้าหนอพระพุทธเจ้า ถ้าท่านไม่บอกทางเรา เราจะรู ้อย่างนี้หรื อ นึกถึงพระเมตตาของพระองค์
ที่ท่านทรงวางหลักไว้ให้ เราจึงพ้นจากตรงนี้ได้ น้ าตามันไหลทันทีเลย เห็นพระพุทธเจ้าน้ าตาไหล
พรากๆ ไม่หยุดเลย ทุกข์มาตั้งนาน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงวางหลักไว้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ ก็คงไม่มี
วันที่จะรู ้ธรรมตรงนี้เลย จะโง่ไปอีกนาน ที่รู้ได้เพราะคาสอนพระพุทธเจ้า บุญคุณพระพุทธเจ้าในครั้งนี้
ประเสริ ฐนัก พอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นในใจเลย ใจมันปิ ติตรงนั้น น้ าตามันไหล
สานึกในบุญคุณของท่าน เป็ นกันทุกคนถ้าหากใครเข้าใจธรรมจะนึกถึงพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะผูท้ ี่ติด
มานานอย่างอาตมา ติดมานานเหลือเกิน ปฏิบตั ิมาเกือบ ๓๐ ปี แต่ไปไม่ได้ ข้ามไม่ได้ ช่วงนั้นมันทุกข์
มากๆ
ความเป็ นจริ งแล้วต้นเหตุของความหลงมันมาจากขันธ์ ถ้าเรารู ้ตน้ เหตุกระบวนการทั้งห้ากอง
ของขันธ์ เราจะรู ้วา่ อาการนี้คืออาการส่ วนหนึ่งส่ วนใดของขันธ์ ตัวรับรู ้รับทราบเป็ นวิญญาณขันธ์ ตัว
นึกคิดก็เป็ นสังขารขันธ์ เมื่อเราใช้สังขารเข้าไปคิดแล้วจึงรู ้ ก็เป็ นวิญญาณรับรู ้รับทราบขึ้นมา และเมื่อรู ้
ต้นคิดว่าคิดแล้ววิญญาณไปรู ้รับทราบที่เป็ นกุศล เราก็รู้ทนั มันเองว่านี่เรี ยกว่ากุศล แต่เราก็ยดึ ไม่ได้
เพราะมันไม่เที่ยง บางทีที่คิดแล้วไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่เข้าใจอะไร หลงมัน อันนั้นก็เป็ นอกุศล เป็ นของไม่
เที่ยงแล้วก็ยดึ ไม่ได้ เรี ยกว่าอาการหนึ่งของขันธ์เหมือนกัน ลงตรงขันธ์หมดเลย ถ้าเราตีขนั ธ์ ๕ จน
ละเอียด รู ้ตน้ แบบของมัน เราจะไม่หลงขันธ์ ๕ ทั้งหมด เราจะโยงได้ทนั ทีเลยว่า สิ่ งที่ออกมาทั้งหมด
นั้นมันมาจากแม่ แม่ของมันก็คือตัวขันธ์นนั่ เอง ใบไม้ที่ปลิวออกมาก็มาจากต้นไม้ มันจะออกมากี่ใบ
มันก็มาจากต้นไม้ อาการทั้งหมดที่มนั ออกมาเป็ นอาการอย่างไรก็ตาม มันออกมาจากขันธ์ท้ งั หมด ถ้า
เรารู ้วา่ ทั้งหมดมันมีแค่ขนั ธ์อยูห่ า้ ขันธ์ แล้วมันจะออกไปลักษณะใดก็ตาม มันล้วนออกมาจากอาการ
ของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหมด หล่อหลอมเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา มันออกจากต้นขันธ์ตน้
เดียว ถ้าไม่มีขนั ธ์ใบจะออกมาได้อย่างไร ไม่มีตน้ ไม้จะมีใบไม้ได้อย่างไร เราต้องถอนรากถอนโคน
ต้นไม้แล้วจะไม่มีใบไม้ปลิวออกมาเลย ถ้าเราถอนขันธ์ออกเสี ยแล้วอาการของขันธ์มนั ก็ไม่มี
ความหมาย เพราะต้นมันไม่มีแล้วใบมันจะมีได้อย่างไร ตัวขันธ์เรายังไม่ยดึ แล้วอาการของขันธ์จะไป
ยึดได้อย่างไร

ขันธ์ ๕ เปรี ยบเหมือนมือมีนิ้วห้านิ้ว ใช้นิ้วเดียวไปหยิบอะไรก็ไม่ติด เวลาทางานจะหยิบได้
เต็มที่กต็ อ้ งใช้ท้ งั ห้านิ้ว กาได้แน่นกว่า ขันธ์กเ็ หมือนกันมันทางานพร้อมกัน ทางานด้วยกัน แต่ให้เรา
พยายามแยกมันว่าอันนี้นิ้วก้อย อันนี้นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้ นิ้วโป้ง ขันธ์กเ็ หมือนกัน อันนี้รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ ๕ อันซึ่งมันทางานของมัน เพราะมีรูปจึงรับรู ้รับทราบว่ามีเวทนา มีเวทนา
ที่รูปเราจึงรู ้สึกได้วา่ เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ เพราะอาศัยรู ปเป็ นที่ต้ งั เพราะเรามีรูปจึงมีเวทนาเกิดขึ้น แล้วเรา
จึงจาได้ เพราะอาศัยความจาจากที่มนั เกิดขึ้นบ่อยๆ รู ้บ่อยๆ เราจึงจาได้วา่ นี่เป็ นรู ป นี่เป็ นเวทนา
ความจาเกิดขึ้นเพราะรู ป มีสมองเข้าไปคิดจา ตัวสังขารก็เช่นกัน มันไปยกสัญญามาทีละอันๆ เป็ นการ
ทางานของสัญญาที่มนั ต่อกัน สัญญาต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์ โดยสังขารเป็ นตัวหยิบสัญญาขึ้นมาวาง มัน
จึงเป็ นเรื่ องเป็ นราวขึ้นมาทั้งหมด เพราะอาศัยสังขารไปยกสัญญา และตัวที่ตามเข้าไปรู ้ รู ้วา่ มันทาอย่าง
นั้น รู ้วา่ มันทาอย่างนี้ ก็คือวิญญาณ รู ้ตลอดเลย เฝ้าดูอยูต่ ลอด ไม่วา่ จะไปรู ้รูปก็วญ
ิ ญาณรู ้ ไม่วา่ จะรู ้
เวทนาก็วญ
ิ ญาณรู ้ ไม่วา่ จะไปรู ้สัญญาก็วญ
ิ ญาณรู ้ ไม่วา่ จะไปรู ้สังขารก็วญ
ิ ญาณรู ้ แม้วา่ เราจะไปรู ้ตวั รู ้
ก็วญ
ิ ญาณนัน่ เองไปรู ้ตวั รู ้ ซึ่งก็คือวิญญาณไปรู ้วญ
ิ ญาณ
การปฏิบตั ิกค็ ือเอาขันธ์ ๕ ไปวางขันธ์ ๕ ไม่มีอะไรไปวางมันได้นอกจากขันธ์ ๕ เหมือนมีด
พร้าก็ทามาจากต้นไผ่ เราจะเอาไผ่ไปทาด้ามเราก็ตอ้ งไปตัดกอไผ่ เอาขันธ์ ๕ ไปตัดขันธ์ ๕ เอาขันธ์ ๕
ไปละขันธ์ ๕ เมื่อละขันธ์ ๕ แล้ว กอไผ่หมดแล้ว เราจะมาถือด้ามมีดไว้เพื่ออะไร ก็ตอ้ งโยนทิ้งเสี ย เมื่อ
เราละขันธ์ ๕ ได้แล้ว ตัวขันธ์ ๕ ที่เอาไปใช้ละขันธ์ ๕ ก็ตอ้ งวางตัวนี้ดว้ ย จึงจะปล่อยวางได้ท้ งั หมด
เพราะตัวขันธ์ ๕ นัน่ เองที่เราไปหลง ทีแรกก็คือเราสมมุติขนั ธ์ ๕ ขึ้นมาแล้วให้มนั ฆ่ากันเอง แล้วเมื่อ
มันฆ่ากันเองเสร็จแล้วเราก็ฆ่ามันทิ้งซะ เหมือนเอาตัวเราไปฆ่าตัวเราเอง เสร็ จแล้วเราก็มาฆ่าตัวเราอีกที
มันก็จะไม่มีเราเลย ตัวเราก็เป็ นสมมุติ ตัวนอกที่วา่ เราฆ่ามันทิง้ มันก็หมดแล้ว แต่ตวั เราภายในของเรา
เราก็ตอ้ งฆ่ามันด้วย เพราะมันออกจากภายในคือตัวเรานี่เอง คือฆ่าโดยความเป็ นอนัตตา ความไม่ใช่
ตัวตน ฆ่าโดยความเป็ นอนิจจังในตัวของเขา คือตัวที่ไปรู ้และสิ่ งที่ถูกรู ้ โดยมากอาตมาจะเน้นตรงนี้
เน้นสิ่ งที่ถูกรู ้กบั ตัวผูร้ ู ้ ย่อลงตรงนี้ท้ งั นั้น คาจากัดความก็คือให้รู้อยูใ่ นวงของขันธ์ ไม่ใช่รู้อย่างอื่นหมด
แต่ไม่รู้ตวั เอง การรู ้น้ นั ไม่ใช่รู้ดินฟ้าอากาศ รู ้คนโน้นคนนี้ สิ่ งที่ควรทาความรู ้กค็ ือตัวขันธ์เท่านั้นจึงจะ
ถือว่ารู ้ถูก ไม่ใช่ไปรู ้อะไรภายนอก หลวงปู่ ดูลย์ท่านบอกว่าจิตออกนอกเป็ นสมุทยั อยูภ่ ายในเป็ นมรรค
ทั้งหมด ภายในก็คือภายในขันธ์นนั่ เอง ออกนอกขันธ์แล้วเป็ นสมุทยั หมด
การดูภายในขันธ์ ให้ดูที่ใจ ดูรูป รส กลิ่น เสี ยง โผฏฐัพพะ กามคุณที่มากระทบ เมื่อส่ งถึงตา หู
จมูก ลิ้น กายทั้งหมดแล้วก็ยอ้ นเข้ามาดูใจ ท่านถึงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราไปหมาย ไปให้
ความสาคัญ เมื่อมันหมายแล้วมันก็ปรุ งต่อ เหมือนเรายึดลูกบอลไว้ รับลูกบอลมาแล้วก็ยดึ ไว้ เลี้ยงไว้อยู่
นัน่ โดยไม่ยอมเตะทิ้งซักที เพราะเสี ยดายลูกบอล เช่นกันกับอารมณ์อะไรเข้ามาก็เลี้ยงไว้ เลี้ยงมันไว้ไม่

ยอมเตะทิ้งไป รับไว้หมด มันก็เลยหลงลูบคลาในอารมณ์ แทนที่มนั จะไป กลับไปคลามันไว้ ไม่อยาก
ให้มนั จากไป อารมณ์น้ นั มันกินไม่อิ่มหรอก อาหารนั้นกินอิ่มแต่อารมณ์น้ นั กินไม่อิ่ม แต่เรากลับชอบ
กินอารมณ์กนั อารมณ์มนั กินแล้วมีโทษ อารมณ์บูดมันร้ายยิง่ กว่าอาหารบูด อารมณ์บูดกินแล้วมัน
อารมณ์เสี ยไปหมด ธาตุขนั ธ์แปรปรวนไปหมด ถ้าอาหารเสี ยก็แค่ทอ้ งเสี ยเฉยๆ อารมณ์แบ่งเป็ นสอง
คือ อารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ ทุกอย่างลงเป็ นสองได้ท้ งั หมดเลย หาคู่ให้เจอ อะไรเข้ามาจับ
เป็ นคู่ให้หมด
เมื่อดีใจก็รู้วา่ เดี๋ยวมันจะต้องเสี ยใจ เป็ นคู่กนั อย่างนี้ เวลาคู่มาเราจาอาการมันให้ได้ เวลาดีใจก็จา
อาการไว้ เวลามันเสี ยใจก็จาอาการว่าอย่างนี้คือเสี ยใจ มันจะวางทั้งสอง ให้สังเกตเอา แล้วมันจะไม่หนี
เพราะพอใจก็ไม่เที่ยง ไม่พอใจก็ไม่เที่ยง เกิดดับของมันอยูต่ ลอด ความดีใจ ความเสี ยใจ ทุกๆ อย่างเห็น
เป็ นคู่แล้ววางทั้งคู่กจ็ บ โดยเฉพาะอาการของขันธ์ ๕ จับคู่ให้ถูก ขันธ์ ๕ เป็ นคู่ได้ท้ งั หมด อย่างเช่น รู ป
ก็มีท้ งั สุ ภะและอสุ ภะ รู ปที่เรามองเห็นว่ามันสวยงามมันก็มีของมันอยู่ เป็ นจริ งด้วย รู ปสวยมันเป็ นของ
มันโดยสมมุติ เป็ นความจริ งที่โลกเขายกขึ้นมาว่ามันสวย และรู ปที่ไม่สวยก็คืออสุ ภะ ที่มนั อยูภ่ ายใน
เป็ นสิ่ งสกปรก โลกเขาก็ยกว่าเป็ นของไม่สวย เป็ นความจริ งที่เขาสมมุติมา แต่ท้ งั ความสวยก็ดี ความไม่
สวยก็ดี สุ ภะก็ดี อสุ ภะก็ดี ก็เป็ นธรรมชาติ ที่ไปกาหนดกันเองว่าสวยและไม่สวย ให้ดูสองสิ่ งนี้วา่ มัน
เป็ นธรรมชาติ ไม่มีสวยกับไม่สวยเพราะมันเป็ นเนื้อเดียวกัน จึงไม่มีความหมายในความสวยและไม่
สวยของมัน เพราะความสวยก็มาจากดิน น้ า ไฟ ลม ความไม่สวยก็มาจากดิน น้ า ไฟ ลมเช่นกัน และ
ดิน น้ า ไฟ ลมมันมาจากไหน มันก็มาจากธรรมชาติท้ งั หมด น้ าในกายเรากับน้ านอกกายก็เป็ นน้ าอัน
เดียวกัน ดินในกายและดินนอกกายก็เป็ นดินชนิดเดียวกัน ลมในกายเรากับลมนอกกายก็ลมเดียวกัน
มันเป็ นอย่างนั้น ไฟก็เหมือนกัน ไฟนอกกาย ไฟในกายก็ไฟชนิดเดียวกัน
ตัวหลงจับคู่กบั ตัวรู ้หรื อตัวไม่หลง ตัวมีสติกบั ตัวขาดสติ ตัวระลึกได้กบั ตัวระลึกไม่ได้ คู่กนั
หมด ตัวฉลาดกับตัวไม่ฉลาด ตัวมีปัญญากับตัวไม่มีปัญญา ตัวสัญญากับตัวปัญญา ความจริ งแล้ว
สัญญากับตัวปัญญามันเป็ นตัวเดียวกัน แต่อาตมาแยกอาการให้เห็นเฉยๆ ถ้ารู ้แล้วหลงเป็ นสัญญาหมด
ถ้ารู ้แล้ววางเป็ นปัญญาหมด ถ้ารู ้สมมุติแล้วปล่อยวางสมมุติได้ มันก็เป็ นวิมุตติหมด เพราะฉะนั้นสมมุติ
กับวิมุตติอยูท่ ี่เดียวกัน ตัวเดียวกัน อยูท่ ี่มุมมอง แล้วแต่แง่มุมที่เราจะเห็น ตัวผูร้ ู ้กบั สิ่ งที่ถูกรู ้กม็ นั ตัว
เดียวกัน พลิกด้านหนึ่งมันเป็ นตัวรู ้ พลิกอีกด้านมันเป็ นสิ่ งที่ถูกรู ้ มือก็เหมือนกัน พลิกเป็ นหน้ามือ พลิก
เป็ นหลังมือ แต่มนั ก็เป็ นมือเดียวกัน มันเป็ นอาการของมัน มันแปลได้เป็ นสองหมด แปลว่าเป็ นกุศล
เป็ นอกุศล แปลว่าเป็ นบุญเป็ นบาป แต่บาปก็ไม่เที่ยง บุญก็ไม่เที่ยง บาปก็สมมุติ บุญก็สมมุติ จึงไม่ใช่
ตัวตน ถ้าตีคู่ได้แตกฉานแล้วจะละเอียดขึ้นเอง

การปฏิบัติกค็ ือเอาขันธ์ ๕ ไปวางขันธ์ ๕ ไม่ มอี ะไรไปวางมันได้ นอกจาก
ขันธ์ ๕ เหมือนมีดพร้ าก็ทามาจากต้ นไผ่ เราจะเอาไผ่ ไปทาด้ ามเราก็ต้อง
ไปตัดกอไผ่ เอาขันธ์ ๕ ไปตัดขันธ์ ๕ เอาขันธ์ ๕ ไปละขันธ์ ๕ เมื่อละ
ขันธ์ ๕ แล้ว กอไผ่ หมดแล้ว เราจะมาถือด้ ามมีดไว้ เพื่ออะไร ก็ต้องโยนทิง้
เสี ย เมื่อเราละขันธ์ ๕ ได้ แล้ว ตัวขันธ์ ๕ ทีเ่ อาไปใช้ ละขันธ์ ๕ ก็ต้อง
วางตัวนีด้ ้ วย จึงจะปล่อยวางได้ ท้งั หมด

กัณฑ์ ที่ ๕
เรื่ องการปล่ อยวาง
ในขณะปฏิบตั ิธรรมนั้น นักปฏิบตั ิบางคนอาจจะสังเกตเห็นว่า จะมีตวั หนึ่งที่มนั พยายามไปรู ้
อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นของขันธ์ ตัวพยายามนั้นจริ งๆ แล้วก็เป็ นเพียงอาการหนึ่งที่ดาริ ข้ ึนมาจากขันธ์
เหมือนเราจะทาอะไรสักอย่าง เราก็ดาริ ข้ ึนมาเพื่อจะทา เช่น เมื่อเราพยายามจะกินข้าว พยายามที่จะเดิน
ไป พยายามที่จะทางาน พยายามทาทุกอย่างนั้น มันมีตวั ที่ดาริ เป็ นตัวสั่งออกมา สั่งให้ทาโน่นทานี่
แม้แต่สั่งให้เข้าไปพิจารณาในสภาวะหรื อว่าสั่งให้ไปกาหนดรู ้ แต่ตวั รู ้กบั ตัวสั่งนั้นเป็ นคนละตัวกัน ตัว
รู ้มนั ก็รู้ของมันเฉยๆ ตัวสั่งก็สั่งเฉยๆ เหมือนเจ้านายที่สั่งให้ทางานแต่มนั ไม่ได้ทา มีแต่ลูกน้องคือตัว
สังขารทางานแทนมัน ตัวสังขารก็ไม่มีความคิดอะไร เพียงแต่ไปยกสัญญาขึ้นมาต่อๆ กัน มันทางานกัน
เป็ นขบวนการ ตัวสั่งก็คือที่เราเอาตัวรู ้เข้าไปดูตวั สั่ง ในตัวสั่งมันก็มีสั่งหลายตัว สั่งเป็ นทอดๆ ไป คือ
มันเป็ นปรากฏการณ์อนั หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป แม้แต่ตวั รู ้กเ็ กิดขึ้นมาพร้อมกัน พอรู ้แล้วก็ดบั อีก
และตัวรู ้ใหม่กม็ ารู ้อีก โดยอาศัยสัญญาเป็ นเครื่ องจาได้หมายรู ้วา่ รู ้อย่างนี้คืออย่างนี้ มันจาเป็ นทอดๆ
ไป
ฉะนั้นปรากฏการณ์ของมันมีต้ งั แต่รู้ แม้แต่ตวั สัง่ ตัวสัญญา มันก็ทางานเป็ นคลื่นระลอกใหม่
แต่เราไม่ได้ไปตัดตอนมัน จึงคิดว่าเป็ นตัวเดียวกัน เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวรู ้ที่เหมือนมันรู ้อยู่
ตลอดเวลา ความจริ งแล้วมันเกิดดับ ผูร้ ู ้กเ็ กิดดับ ตัวสั่งก็เกิดดับ ตัวจาได้หมายรู ้กเ็ กิดดับ สภาวะทุก
อย่างจึงเรี ยกว่าขันธ์ ๕ ทั้งหมด อาการของขันธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นตัวรู ้ ตัวสั่ง หรื อตัวผูร้ ู ้ ตัว
ผูเ้ ข้าใจต่างๆ ก็เป็ นตัวของขันธ์ ๕ ทั้งหมด อาการที่เราไปรู ้วา่ ตัวรู ้กไ็ ม่ใช่ตวั ตน ตัวสั่งก็ไม่ใช่ตวั ตน ตัว
เข้าใจหรื อว่าจาได้หมายรู ้กไ็ ม่ใช่ตวั ตน และมันไม่เที่ยงทั้งสามอาการ ตัวรู ้กไ็ ม่เที่ยง ตัวสั่งก็ไม่เที่ยง ตัว
สัญญาที่จาก็ไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตวั ตนของเขานั้น หากมีการไปยึดไว้มนั ก็เป็ นทุกข์ เรา
ต้องการที่จะดับตัวทุกข์กต็ อ้ งไม่เข้าไปยึด เมื่อไม่ยดึ มันก็ไม่ทุกข์แต่พอยึดแล้วมันจึงทุกข์
การปฏิบตั ิท้ งั หมดไม่ได้ไปละสิ่ งต่างๆ เหล่านั้น ขันธ์มนั ทางานของมันอยู่ มันต้องสั่งของมัน
อยู่ ตัวรู ้มนั ก็มีหน้าที่รู้ของมันอยู่ ไอ้ตวั สังขารปรุ งแต่งมันก็ทางานของมันอยู่ มันห้ามไม่ได้ ตราบใดที่
ยังมีลมหายใจอยู่ ต่างอันต่างทางานไป เมื่อยังมีลมหายใจอยูเ่ ราก็ตอ้ งอาศัยธาตุขนั ธ์ ขณะที่ยงั อยู่
อย่างไรขันธ์ ๕ ก็ทรงอยูไ่ ม่มีดบั แต่ทาอย่างไรเราจะรู ้วา่ สิ่ งที่มนั มีอยู่ มันเป็ นของมันเช่นนั้นเอง
เหมือนลมพัด ไม่มีใครสัง่ ให้มนั พัดได้ ขอแค่เราไม่เอามันทั้งหมดเท่านั้นเอง การเอานั้นมันทาให้ยาก
ของมันมีท้ งั โลกจะเอาหมดทั้งโลกเอาได้อย่างไร ถ้าไม่เอา มันก็สบาย การปล่อยวางนั้นสบาย การจะ
ปล่อยวางได้เราก็ตอ้ งเห็นโทษของมัน เห็นโทษของการที่เราไปแบกไปยึดว่ามันหนัก พอปล่อยวางได้
แล้วมันก็เบา เบาแล้วมันก็สบาย ไม่ตอ้ งไปแบก มีอยูแ่ ต่ไม่แบก เดินไปไหน เจออะไรก็เห็นมันหมด มี

หมดแต่เราไม่แบกมันแล้ว คาว่าไม่แบกก็คือการปล่อยวางนัน่ เอง
สาคัญคือเราต้องย้อนมาดูตวั ที่ไปรู ้วา่ มีผสู ้ ั่ง ตัวที่ไปรู ้วา่ มันไปคิด ตัวรู ้ที่มนั ไปเข้าใจ ให้ยอ้ นมา
ดูตวั นี้ ว่าตัวที่มนั คอยเฝ้าดูผสู ้ ั่ง เฝ้าดูผรู ้ ู ้ เฝ้าดูผคู ้ ิด ตัวเฝ้านี้เป็ นใคร มันนัง่ เฝ้าเหมือนยาม เฝ้าเฉยๆ แล้ว
มันก็เปลี่ยนตัวเฝ้าไปเรื่ อย เปลี่ยนแปลงอาการของมันไปเรื่ อย มันไม่ได้เฝ้าทั้งวัน เดี๋ยวมันก็เผลอ จึงว่า
มันไม่ใช่ตวั ตน เหมือนยามที่ทาหน้าที่ของตัวเองไป บางทีกน็ งั่ หลับ บางทีไม่รู้กม็ ี แล้วจะให้เฝ้านี้เป็ น
ตัวเป็ นตนได้อย่างไร มันทาหน้าที่เฝ้าของมันไป ตัวรู ้กร็ ู ้ไป ตัวทางานก็ทาไป ตัวสั่งก็สั่งไป มันเป็ น
โรงงาน โลกนี้เป็ นโรงงานหมดเลย ทาหน้าที่ตามขบวนการของมัน เรี ยกว่าโลกนี้คือขันธ์ ๕ ทั้งหมด
แต่เรารู ้ความเป็ นจริ งว่าสิ่ งที่อยูใ่ นโลกทั้งหมดมันมีหน้าที่ของมัน ไม่มีเราเลย ยามก็ไม่ใช่เรา ตัวคิด ตัว
สั่งก็ไม่ใช่เรา มันเป็ นหัวหน้าอีกคนหนึ่ง หัวหน้าที่คอยสั่งงาน ตัวยามก็มีหน้าที่เฝ้าดูเฉยๆ ตัวทางานก็
ทางานตามที่นายสั่งไป เป็ นหน้าที่ เป็ นปรากฏการณ์
เราต้องมาย้อนดูขนั ธ์ ๕ ว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็ นกายเรา เรามีขนั ธ์ ๕ มาก่อนหรื อเปล่า สุ ดท้าย
ขันธ์ ๕ นี้มนั อยูก่ บั เราตลอดหรื อเปล่า ตายไปแล้วขันธ์ ๕ อยูไ่ หม เมื่อไม่พิจารณาเห็นความจริ งนี่จึง
เป็ นสาเหตุที่ทาให้เราไปหลงอดีต หลงปัจจุบนั หลงอนาคตกัน เราต้องละทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ด้วย อดีตก็ไม่มีเรามา ปัจจุบนั ก็มีอยูแ่ ค่ชวั่ คราว มีอยูโ่ ดยสมมุติ และอนาคตก็ไม่มีเรา ความที่เรายึดของ
ชัว่ คราว ยึดของสมมุติวา่ เป็ นเรา เราจึงไปฝื นธรรมชาติ ไปบังคับธรรมชาติเพราะอยากให้มนั เป็ นดัง่ ใจ
เรา
จริ งๆ แล้วปฏิบตั ิจะไม่ให้มีอะไรเหลือเลยนั้นมันไม่ใช่ ขันธ์ ๕ ยังมีอยูฉ่ นั ใด กิเลสก็ยงั มีอยูฉ่ นั
นั้น เพราะขันธ์ ๕ คือกิเลส กิเลสคือขันธ์ ๕ การปล่อยวางขันธ์ ๕ ก็คือการปล่อยวางกิเลส แต่ตราบใด
ที่เรายังมีชีวติ อยู่ มีขนั ธ์ ๕ อยู่ เราต้องอาศัยขันธ์ ต้องรักษามันอยู่ ต้องอาศัยพากิน พาหลับ พาถ่าย พา
ทาทุกอย่างด้วยอาการของขันธ์ท้ งั หมด ถ้าเราจะละขันธ์ ดับขันธ์ ให้ขนั ธ์ไม่มีความรู ้สึกอะไร มีแต่คน
ตายเท่านั้นที่ดบั ได้ พระอรหันต์ท่านก็ดบั ไม่ได้ แต่ทาอย่างไรเราจะไม่ทุกข์เพราะอาการต่างๆ เหล่านี้ที่
มันมีอยู่ ก็คือต้องเห็นโทษของการเข้าไปยึด เห็นโทษของการเข้าไปบังคับบัญชา คอยสั่งการต่างๆ เห็น
ว่าตัวนี้เป็ นตัวต้นเหตุให้เกิดทุกข์ มีหน้าที่สั่งก็สั่งได้แต่ไม่ยดึ มัน สมมุติสั่งให้มนั ไปทางาน ถ้าลูกน้อง
มันไม่ทาก็อย่าไปโกรธมัน โกรธไม่ได้มนั เป็ นหน้าที่ของมัน มันอยากทามันก็ทา ไม่อยากทาก็ไม่ทา
รวมถึงอารมณ์อะไรที่เราเสวย แม้แต่อารมณ์ของธรรมะที่เราอาศัยเข้าไปเสวย ด้วยการรู ้ การละ การ
ปล่อยวาง ก็สักแต่วา่ ไปรู ้ไปละเฉยๆ แต่เราจะยึดอาการที่มนั ละไว้ตลอด ยึดผลที่เกิดขึ้นมาแล้วนัน่ ก็
ไม่ใช่ เพราะความปล่อยวางนั้นยึดไว้กไ็ ม่ได้ตลอด มันต้องรู ้รอบขอบชิดทั้งหมดแบบนี้ ทั้งฝ่ ายกุศล
และอกุศลว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งละทั้งหมด ความจริ งแล้วมันไม่ยาก ยากตรงที่มนั จะเอา ถ้าวางแล้วมันง่าย
แต่จิตที่มีกิเลสมันยึดติดเหนียวแน่นมามันไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เพราะมันไม่เห็นโทษของความเข้าไปยึด

การปฏิบตั ิเราจึงต้องพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษของมัน ถ้าไม่เห็นโทษมันก็ไม่ปล่อยวาง ตราบใดที่ยงั ไม่
เห็นว่าขันธ์ ๕ นี้เป็ นกองไฟ มันก็ไม่วางขันธ์
อาการของขันธ์มนั ทางานหน้าที่แตกต่างกัน ตัวสั่งนั้นก่อนจะสั่ง มันมีมาหรื อเปล่า สั่งแล้วมัน
สั่งอยูต่ ลอดหรื อเปล่า สั่งแล้วมันเลิกสั่งหรื อเปล่า ให้ดูตรงนี้แล้วจะเห็นว่าจริ งๆ มันสั่งแล้วก็เลิกสั่ง
แล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ข้ ึนมาสั่งใหม่อีก สิ่ งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่มีมาแต่เดิม เกิดมาชัว่ ขณะหนึ่งแล้วก็ดบั
ไปสู่ ความไม่มีเหมือนเดิม ที่เราหลงก็หลงตรงนี้ หลงของชัว่ คราว เวลาเขาตีกลอง เราก็เต้นราไปเลย
พอเขาเลิกตีกลอง เราก็เลิกรา ไม่มีกลองเราจะไปราได้อย่างไร อาการที่มนั สัง่ ต่างๆ เราก็ทาตามไป
ชัว่ ขณะชัว่ คราวของมัน เป็ นอาการของขันธ์ที่สงั่ ไป มันสัง่ ดีกร็ ู ้ สัง่ ไม่ดีกร็ ู ้ เหตุน้ นั ไอ้ตวั สัง่ ก็เป็ น
สังขาร เป็ นตัวดาริ ข้ ึนมาเฉยๆ ดาริ ข้ ึนมาสั่งโน่นสั่งนี่ ให้เป็ นโน่นให้เป็ นนี่ ให้ทาโน่นให้ทานี่ ฉะนั้น
เวลามองโลกนี้ให้มองโลกโดยความเป็ นกลาง
การปฏิบตั ิเราต้องไม่เชื่อทั้งหมด แม้แต่เชื่อตัวสั่ง เชื่อตัวผูถ้ ูกสั่ง เชื่อว่าเราเป็ นผูส้ ั่ง เชื่อว่าคนอื่น
เป็ นผูส้ ั่ง เพราะความเชื่อทั้งหมดเป็ นสมมุติหมดเลย การสั่งก็เป็ นสมมุติ ผูส้ ั่งก็ดี ผูเ้ ชื่อก็ดี จึงไม่ยดึ ทั้ง
สองสิ่ ง และไม่เชื่ออะไรทั้งหมด พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกไม่ให้เชื่ออะไรเลย แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่าน
ก็บอกไม่ให้เชื่อพระองค์ ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ให้เชื่อด้วย ที่สุดแล้วตัวเราเองนั้นก็ไม่ให้
เชื่อตัวเราเองด้วย เพราะตัวเราก็ไม่มี พระพุทธเจ้าจริ งๆ ก็ไม่มี ธรรมทั้งหลายก็ไม่มี พระพุทธเจ้ามีอยู่
แต่มีโดยสมมุติ ธรรมทั้งหลายก็มีโดยสมมุติ และตัวเราก็มีโดยสมมุติเช่นกัน ในเมื่อจะเลิกทั้งหมดก็
ต้องเลิกเชื่อตัวเราเอง เลิกยึดตัวเราเองเป็ นหลัก เลิกยึดธรรมเป็ นหลัก เลิกยึดพระพุทธเจ้าเป็ นหลัก
เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สมมุติข้ ึนมาเฉยๆ ธรรมทั้งหลายก็สมมุติ เราเองก็สมมุติ พระพุทธเจ้าท่านอยู่
ตลอดเมื่อไร ท่านก็ดบั สู ญไปแล้ว มีแต่นามเท่านั้นที่เอ่ยถึงว่าพระพุทธเจ้า ธรรมทั้งหลายที่พระองค์
แสดงไว้กห็ ยิบยกมารู ้เฉยๆ เราก็สมมุติข้ ึนมารู ้เฉยๆ ฉะนั้นทุกอย่างไม่ให้เชื่อเลยทั้งเขาทั้งเรา ไม่มีอะไร
ให้เชื่อ เพราะเชื่อแล้วมันยึด อาการที่ดาริ อาการที่รู้ได้ ที่เสวยได้ ที่สัมผัสได้ ไม่วา่ จะเป็ นสุ ขหรื อเป็ น
ทุกข์ กุศลและอกุศล ที่เป็ นตัวเชื่อ ที่เป็ นตัวสั่ง ที่หมายได้ท้ งั หมดเรี ยกว่าสมมุติ ถ้ายังไม่วางที่หมาย
ทั้งหมดเราก็ยงั วางสมมุติไม่ได้ ถ้าวางสมมุติไม่ได้ เราก็จะพ้นทุกข์และเข้าวิมุตติได้อย่างไร
ที่รู้ท้ งั หมดนั้นเป็ นสมมุติท้ งั หมด ที่สัมผัสได้ ที่หมายได้ ที่เสวยได้ แม้แต่ความว่างที่เราเสวยอยู่
เวลาจิตมันว่างก็เป็ นสมมุติ เวลาจิตมันวุน่ ก็เป็ นสมมุติ ความว่าง ความวุน่ มันคู่กนั เมื่อมันวุน่ วางวุน่ ได้
มันจึงว่าง เมื่อว่างจะยึดว่างไว้กไ็ ม่ได้ เพราะว่างก็เป็ นสมมุติ ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุและก็ดบั
ไปเพราะเหตุ เราไปทาให้มนั ว่างด้วยการวางวุน่ มันจึงว่าง เมื่อมันว่างเราจะมายึดว่างไว้กไ็ ม่ได้ แต่มนั
ก็วา่ งไว้ก่อนดี เราก็ไม่ตอ้ งไปละหรื อไปดับอะไรมัน เพียงแต่รู้วา่ ว่างก็ดี มันสบายดีแต่ไม่ยดึ ต่อให้มนั
ดับไปก็ไม่ยดึ มัน เราต้องอาศัยสมมุติอยู่ ไม่ใช่ไม่มีสมมุติใช้อาศัย สมมุติตอ้ งใช้อยูเ่ ต็มโลก ไม่มีสมมุติ

ก็กินข้าวไม่ได้ แต่เพราะเราต้องกินข้าวเพื่อรักษาธาตุขนั ธ์อยู่ ดังนั้นการใช้สมมุติกต็ อ้ งกินข้าว
สมมุติต่างๆ ที่เป็ นกุศลหรื ออกุศล สมมุติที่เราปล่อยวางและให้มนั ว่างก็ใช้อยู่ แต่ไม่ยดึ เพราะ
มันเป็ นสมมุติ เหมือนทานข้าว เราไปทานอะไรก็ไม่ยดึ มัน ง่วงก็นอนไปแต่กไ็ ม่ยดึ เป็ นการรักษาธาตุ
ขันธ์ ใครจะปล่อยให้ขนั ธ์ลาบาก ใครจะปล่อยให้มนั หิวข้าว ใครจะปล่อยให้มนั วุน่ เราก็วางให้มนั ว่าง
แล้วเราก็อยูใ่ นอารมณ์ความว่าง แต่สักแต่วา่ รู ้วา่ ว่างนี้เป็ นสภาวะสมมุติที่เราจาเป็ นต้องใช้ เหมือนข้าวที่
เราจาเป็ นต้องกินเพื่อดับทุกขเวทนา ความว่าง ความปล่อยวางจาเป็ นต้องใช้ เพื่อจะเสวยอารมณ์น้ ีไว้ให้
ธาตุขนั ธ์มนั สบาย ไม่เดือดร้อนในนาม กินข้าวก็เพื่อไม่ให้เดือดร้อนในรู ป เอาธรรมเป็ นเครื่ องอยูก่ เ็ พื่อ
ไม่ให้เดือดร้อนในนาม
ทั้งนี้ท้ งั นั้นเราต้องเข้าใจมันแจ่มแจ้งว่า สมมุติท้ งั หลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรให้ยดึ ใช้ไป
แต่ไม่ยดึ ต้องรู ้แจ้งตรงจุดนั้นก่อน ก่อนจะมาเลือกใช้สมมุติให้ถูกต้องโดยการเอามรรคเป็ นเครื่ องอยู่
เอาสัมมาทิฏฐิเป็ นเครื่ องอยูค่ ือเห็นอริ ยสัจ ๔ อยูต่ ลอด สัมมาสติคือเห็นสติปัฏฐาน ๔ อยูต่ ลอด
สัมมาสมาธิคือการเข้าสมาธิอยูต่ ลอด นี่คือการอยูด่ ว้ ยมรรค เพื่อรักษาธาตุขนั ธ์ให้อยูส่ บายในโลก
มนุษย์ แต่การอยูก่ ต็ อ้ งอยูโ่ ดยไม่ยดึ ไม่ยดึ ในอริ ยสัจ ๔ เพียงแต่ใช้เป็ นเครื่ องรักษา เรี ยกว่าเอาวิหาร
ธรรมเป็ นเครื่ องอยู่ และสติปัฏฐาน ๔ ก็คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมา
นุปัสสนา คือการเอาสติเข้าไปรู ้เพื่อเข้าใจความเป็ นจริ ง เป็ นเครื่ องทวนธาตุขนั ธ์แต่กไ็ ม่ยดึ เหมือนเรามี
หน้าที่เป็ นลูกจ้างเขา เจ้านายสั่งอะไรก็ทาไป ทาเต็มที่ขนาดไหนก็ได้เงินเดือนเท่าเดิม หน้าที่ในการ
รักษาธาตุขนั ธ์กเ็ ช่นเดียวกัน เราทาเพื่อให้ขนั ธ์มนั อยูไ่ ด้ ไม่ได้มีค่าจ้างมากไปกว่านั้น
หน้าที่ของพระอริ ยเจ้าที่ยงั อยูก่ แ็ ค่รักษาธาตุขนั ธ์ กินข้าว ดื่มน้ า ทวนสมาธิไป เพื่อรอวันตาย
เท่านั้นเอง แต่ในขณะที่เรามีชีวติ อยูก่ ท็ าอะไรให้เป็ นประโยชน์แก่มวลมนุษย์และช่วยสงเคราะห์สัตว์
ทั้งหลายบ้างก็เท่านั้น แต่ท้ งั นี้เราต้องแจ้งแล้วว่าขันธ์ ๕ มันยึดไม่ได้ เราดับทุกข์ ดับอุปาทานความยึด
มัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ แล้ว เพราะที่เราปฏิบตั ิกเ็ พื่อจะไปดับทุกข์ที่เกิดจากการยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทาน
ขันธ์ ๕ ที่มนั มาเพิ่มทุกข์ให้กบั ขันธ์ เพิ่มทุกข์ให้กบั จิต ขันธ์ ๕ มันก็ทุกข์อยูแ่ ล้ว แต่เราไปเพิ่มทุกข์
ให้กบั มัน มันเลยดูทุกข์มากมายเหลือเกิน ความจริ งขันธ์มนั ทุกข์นิดเดียว รู ปก็ทุกข์ธรรมดาตามประสา
ของมัน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณมันก็ทุกข์ของมันเป็ นธรรมดา ไม่ได้มีมากมายยิง่ กว่านั้น
แต่ที่เราไปทุกข์กบั มันมากเพราะว่าเราไปพยายามแก้ไขมัน เหมือนรถวิง่ มาสักคันแล้วเราพยายามที่จะ
ดึงรถไม่ให้มนั วิง่ นัน่ เป็ นการฝื นธรรมชาติแล้ว เราจะไปดึงรถไหวหรื อ อาการที่เป็ นทุกข์ของขันธ์ เรา
ผลักมันตลอด แต่ยงิ่ ผลักเท่าไรมันก็ยงิ่ โถมเข้าหาเรา
ถ้าเราไม่ไปขวางขันธ์ซ่ ึงเป็ นตัวทุกข์ ไม่ผลักมัน มาก็มาไป เห็นว่าไม่มีเรา มันยึดไม่ได้ เราก็จะ
ปล่อยวางได้ แต่ที่มนั ทุกข์เพราะบางทีขนั ธ์เป็ นสุ ขก็ไปยึดไว้ เหมือนรถกาลังจะวิง่ ไป เราไปดึงหลังรถ

ไว้ ซึ่งโดยความเป็ นอนิจจังของมัน อย่างไรมันก็ตอ้ งไป การยึดสุ ขไว้เลยเป็ นทุกข์ หากเรานัง่ ดูรถมันวิง่
ผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป สุ ขเกิดขึ้น สุ ขตั้งอยู่ สุ ขจรไป ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่ ทุกข์จรไป โดยอาการของ
ขันธ์กเ็ หมือนรถที่วงิ่ ผ่านมาแล้วผ่านไป เราจะได้ดูคนั ใหม่เรื่ อยๆ ไม่ตอ้ งไปดึงคันเก่าไว้เลย สุ ขขบวน
ใหม่รออยูเ่ ดี๋ยวจะมาอีก ทุกข์ขบวนใหม่กร็ ออยูเ่ ดี๋ยวจะมาอีก กลางวันกลางคืนยังมีให้ดูอยูท่ ุกวันถ้ายัง
ไม่ตาย วันใหม่วนั เก่ามีให้ดูอยูเ่ รื่ อยๆ สุ ขทุกข์กม็ ีอยูเ่ รื่ อยๆ เราดูอย่างนี้กเ็ พลิน ไม่ตอ้ งไปไล่ดบั สุ ขดับ
ทุกข์ ไม่ตอ้ งไปไล่ดบั กลางวันกลางคืน ปฏิบตั ิเพื่อให้รู้แค่น้ ี รู ้เท่าทันว่าทุกสิ่ งทุกอย่างมันเป็ นของมัน
เช่นนั้นเอง แล้วเราก็ปล่อยวางมัน ไม่มีใครฝื นธรรมชาติได้หรอก เราเก่งมาจากไหนจะไปฝื นธรรมชาติ
ของขันธ์ เพราะเหตุน้ ีเราจึงทุกข์หนัก ทุกข์เพราะไปยึดขันธ์อยากให้มนั เป็ นตามใจเรา พระพุทธเจ้า
ท่านยังไม่ยดึ ขันธ์ ไม่บงั คับขันธ์ ทั้งที่ท่านเป็ นผูเ้ ลิศที่สุดในโลก ท่านยังไม่บงั คับขันธ์ ยังปล่อยขันธ์ให้
เป็ นธรรมชาติ ไม่มีใครเนรมิตให้กลางวันกลับเป็ นกลางคืน กลางคืนให้กลับเป็ นกลางวันได้หรอก
กลางวันกลางคืนเป็ นธรรมชาติ ขันธ์กเ็ ป็ นธรรมชาติ สุ ขทุกข์เป็ นธรรมชาติของเขา เหมือนเราดู
กลางวันกลางคืนไปเรื่ อยๆ ก็จะรู ้วา่ โลกนี้มนั มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้ ขันธ์ ๕ ก็เช่นกัน มันก็มีสุข มี
ทุกข์ของมันอย่างนี้ เราจะรู ้ความจริ งได้กต็ อ้ งเห็นอาการเกิดดับของสุ ขทุกข์ที่ขนั ธ์บ่อยๆ จนเห็นว่าสุ ข
ก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิม ทุกข์กไ็ ม่เที่ยงเหมือนเดิม ตัวรู ้กเ็ ข้าไปรู ้เหมือนเดิม จึงว่าไอ้ตวั สั่งนี่มนั ก็สั่งอยู่
แบบเดิมๆ บ่อยเข้าเราจะเห็นว่าพอจะสั่งก็รู้วา่ ตัวเดิมมาแล้ว เดี๋ยวจะพูดแบบเดิม สั่งแบบเดิม แล้วเราก็
เชื่อเหมือนเดิม พอเห็นแบบนี้เราก็ไม่เชื่อมัน ยกตัวอย่างเช่นมีคนมาสั่งให้เราวิง่ วิง่ เสร็จก็สั่งให้มานัง่
แล้วเขาก็สั่งให้เราวิง่ ไปอีก สั่งให้วงิ่ ไปวิง่ มายูอ่ ย่างนี้ท้ งั วัน ถามว่าคนที่วงิ่ มันจะเชื่อคนสั่งไหม ในเมื่อ
มันเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ สั่งให้มนั วิง่ อีกมันจึงไม่วงิ่ เพราะเห็นว่าวิง่ ไม่มีเหตุไม่มีมีผล เหมือนตัว
ตัณหาที่มนั วิง่ ไม่มีเหตุผล อยากวิง่ ก็วิ่ง อยากหยุดก็หยุด
ฉะนั้นเหตุกด็ ี ผลก็ดีมนั เป็ นเรื่ องของสมมุติท้ งั หมด ปฏิบตั ิธรรมต้องให้อยูน่ อกเหตุและเหนือ
ผล เหตุท้ งั หลายสมมุติข้ ึนมาให้รู้เฉยๆ ผลที่เกิดมาจากสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นจึงเป็ นสมมุติเช่นกัน มันจะยึด
อาการหนึ่งอาการใดไว้ไม่ได้เลย ล้วนแต่เป็ นสิ่ งสมมุติ ปฏิบตั ิพิจารณาให้เห็นมันเป็ นของเดิมๆ ทุกข์
ไม่เที่ยงเหมือนเดิม สุ ขไม่เที่ยงเหมือนเดิม แล้วเราก็ไปเชื่อมันเหมือนเดิม ให้เห็นมันเป็ นอย่างนั้น เป็ น
ธรรมชาติ มีสุข มีทุกข์ มีสว่าง มีมืด มีกลางวัน มีกลางคืน กลางวันอย่างไรก็ตอ้ งสว่าง เวลาอารมณ์ที่น่า
พอใจมาอย่างไรก็ตอ้ งสุ ข มันเป็ นธรรมดาเหมือนพระอาทิตย์ส่องมาอย่างไรก็ตอ้ งสว่าง ความไม่พอใจ
อย่างไรก็ตอ้ งทุกข์ เหมือนพระอาทิตย์ไม่ส่องมาอย่างไรก็ตอ้ งมืด แต่มนั ไม่ได้มืดตลอด ไม่ได้สว่าง
ตลอด ทุกข์สุขก็เช่นกันมันไม่ได้ทุกข์ตลอด ไม่ได้สุขตลอด เพราะมีเหตุทาให้มืดมันจึงมืด เพราะมีเหตุ
ทาให้สว่างมันจึงสว่าง เพราะมีเหตุทาให้ทุกข์มนั จึงทุกข์ เพราะมีเหตุทาให้สุขมันจึงสุ ข
ทั้งเหตุท้ งั ผลนี้มนั จึงเป็ นธรรมชาติท้ งั หมด ถ้าเราปล่อยมันเป็ นธรรมชาติ ปล่อยให้มนั สุ ขมัน

ทุกข์ของมันไป เราจะไม่รู้เลยว่ามันสุ ขเป็ นอย่างไร มันทุกข์เป็ นอย่างไร มันไม่มีให้เห็น เพราะเราไม่ยดึ
กลางวันกลางคืนไม่ได้สนใจ จึงว่าผูท้ ี่เข้าใจในธรรมแล้วจึงไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน ไม่มีราตรี กาล
กลางวันก็ไม่มี กลางคืนก็ไม่มี เพราะไม่ยดึ ทั้งกลางวัน ไม่ยดึ ทั้งกลางคืน สุ ขทุกข์กเ็ หมือนกัน สุ ขก็ไม่มี
ทุกข์กไ็ ม่มี เพราะเราไม่ยดึ ทั้งสุ ขและทุกข์ มันจึงไม่มีอยูท่ ี่จิตเลย กลางวันไม่มีความหมาย กลางคืนไม่มี
ความหมาย สุ ขก็ไม่มีความหมาย ทุกข์กไ็ ม่มีความหมาย เพราะไม่รู้จะหมายไปทาไม จะไปยึดอันใด
อันหนึ่งไม่ได้ กลางวันกลางคืนก็ยดึ ไม่ได้ สุ ขทุกข์กย็ ดึ ไม่ได้เช่นกัน มันจึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยูท่ ี่จิต ไม่
มีกลางวันกลางคืนอยูท่ ี่จิต นี่จึงเป็ นสภาวะที่ไม่มีราตรี กาล จึงว่าเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานอยูต่ ลอดเวลา
ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน หญิงไม่มี ชายไม่มี มันเป็ นอย่างนั้น สว่างอยูต่ ลอด
แม้โลกเขามืดแต่จิตสว่างจ้าอยูต่ ลอด เพราะมันสว่างจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสุ ขในทุกข์ มัน
แจ้งในกลางวันกลางคืน มันหลุดพ้นจากกลางวันกลางคืน มันหลุดพ้นจากสุ ขและทุกข์ จึงสว่างจ้าอยู่
ในภายใน ไม่ยดึ ทั้งสุ ขทั้งทุกข์เป็ นอารมณ์ เพราะรู ้แล้วว่ายึดไม่ได้ กลางวันกลางคืนก็ดบั ไม่ได้ สุ ขทุกข์
ก็ดบั ไม่ได้ มันเป็ นอาการของธรรมชาติ จิตของเราจึงเป็ นอิสระเหนือสุ ขเหนือทุกข์ เหนือเหตุเหนือผล
จึงว่าอยูน่ อกเหตุและเหนือผล ถ้าเรายังยึดเหตุอยู่ ผลอย่างไรต้องได้รับมัน ถ้าเราไม่ยดึ ในเหตุและไม่ยดึ
ในผล สภาวะทุกสิ่ งทุกอย่างจึงเป็ นธรรมชาติ คืนสู่ ธรรมชาติท้ งั หมดเลย ฝนตกแดดออกไม่เกี่ยวแล้ว
ไม่มีใครห้ามมันได้ ฝนเมื่อถึงฤดูกาลมันก็ตอ้ งตก สภาวะของขันธ์ ๕ ที่มนั อาศัยสมมุติอยูใ่ นโลกนี้ก็
เป็ นธรรมดา ไม่วา่ มันเป็ นอะไรมันก็เกิดของมันอยูอ่ ย่างนั้น เกิดดับๆ ของมันอยูอ่ ย่างนั้น เราเพียงแต่
เป็ นผูร้ ู ้และเป็ นผูเ้ ข้าใจเฉยๆ และเราไม่ได้เป็ นผูล้ ะมัน มันเบื่อหน่ายแล้วมันถอนตัวของมันเอง เป็ นผู ้
ไม่มี เห็นว่าไม่มีผรู ้ ู ้ ไม่มีผเู ้ ข้าใจ ไม่มีอะไรอยูใ่ นความเป็ นเราเลย มองไปเท่าไรก็ไม่มีเรา ดูขนั ธ์ ๕ ก็ไม่
มีเรา ไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ เป็ นสมมุติ เราที่เข้าไปดูกเ็ ป็ นสมมุติ แม้แต่เราผูไ้ ปสัง่ ให้มนั ดู ให้มนั รู ้ เราผูส้ งั่ นี่
ก็สมมุติข้ ึนมาสัง่ ขันธ์ที่ถูกดู ถูกรู ้กเ็ ป็ นสมมุติเช่นกัน จึงว่าทุกอย่างเป็ นสมมุติท้ งั หมด และสมมุติที่เรา
สั่ง ที่เราดาริ ข้ ึนมา ที่เรามารู ้ท้ งั หมด มันไม่เที่ยงเลย มันเกิดดับๆ ทุกอาการที่เกิดขึ้นจึงล้วนเป็ นอนิจจัง
ทั้งหมด
กุศลและอกุศลที่ดีและชัว่ บุญและบาป พระเอกและตัวโกง ล้วนเป็ นสมมุติท้ งั หมด ถ้าเป็ น
กิเลสสั่งก็คือตัวโกงสั่ง ธรรมสั่งก็คือพระเอกสั่ง เหตุน้ นั ในหนังมันจึงมีพระเอกกับตัวโกง ตัวโกงก็
สมมุติมาเล่น พระเอกก็สมมุติมาเล่น เวลาจบมันจบพร้อมกัน หนังจบพระเอกก็ไม่มี ผูร้ ้ายก็ไม่มี ความ
สงสัยในเรื่ องต่างๆ ก็เช่นกัน มันเป็ นสมมุติ ความที่เข้าไปรู ้ตรงโน้นตรงนี้มนั ก็เป็ นสมมุติ ในเมื่อทุก
อย่างมันสมมุติแล้วเราจะยึดสมมุติไว้ทาไม ในเมื่อยึดแล้วมันยุง่ เราต้องการเลิกยุง่ เพราะยุง่ แล้วมัน
เหนื่อย จึงไม่ให้เชื่อเลย แต่กร็ ู ้มนั ไปเฉยๆ ไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วไม่เอาเลย เหมือนคนหูหนวกตาบอดแล้วไม่
เอาเลยโลกนี้ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ เราต้องกินข้าวอยู่ แต่ให้รู้วา่ กินไปก็เพื่อรักษาอัตภาพร่ างกายขันธ์ ๕ อยู่

เท่านั้นเอง
ที่วา่ อาศัยเข้าไปสั่ง อาศัยเข้าไปรู ้ ก็สักแต่วา่ สั่ง สักแต่วา่ รู ้เฉยๆ แต่ไม่ยดึ มันวาง มันก็สบาย แต่
บางคนไปสั่งแล้วก็ยดึ จะเอาอย่างนี้ตลอด หากปล่อยให้มนั ว่างแล้วมันจะสบาย แต่ถา้ เวลาวันไหนมัน
ขาดสติ มันวุน่ ขึ้นมาจะเอาให้วา่ ง นั้นเป็ นตัณหาแล้ว เพราะมันว่างตลอดไม่ได้ เราต้องเป็ นผูแ้ จ้งโลก
สามโลกธาตุเราต้องแจ้งหมดว่าเป็ นสมมุติท้ งั หมด ต้องเป็ นรู ้อย่างแจ่มแจ้งว่าที่ใช้อยูเ่ ป็ นกระบวนการ
ของสมมุติท้ งั หมด ว่าที่ใช้อยูม่ นั เป็ นอาการของรู ป อาการของนาม เรี ยกว่าอาการของขันธ์ ๕ ทั้งหมด
หากมันวางทั้งหมดแล้วมันจะไม่ยงุ่ เลย ทุกวันนี้ที่โลกมันวุน่ วายก็เพราะตรงนี้ เพราะไม่วางมัน แค่ขนั ธ์
๕ ห้ากองของเราอย่างเดียวก็หนักพอแล้ว แล้วเรายังไปเอาขันธ์ของคนอื่นมายุง่ อีก เอาขันธ์ท้ งั โลกมาอี
รุ งตุงนัง ไปแบกอดีตที่อีรุงตุงนัง ไปหาอนาคตที่อีรุงตุงนัง ทั้งๆ ที่ปัจจุบนั ก็อีรุงตุงนังอยูแ่ ล้ว สาหัส
สากรรจ์อยูพ่ อแล้ว แล้วยังจะไปเอาอดีต อนาคต เอาขันธ์คนอื่นมาแบกให้อีรุงตุงนังอีก ให้ปล่อยทิ้ง
ทั้งหมดด้วยความเห็นโทษว่าความอีรุงตุงนังนี่มนั เหนื่อยเหลือเกิน ทาอย่างไรจะไม่ให้มนั เหนื่อย ก็ตอ้ ง
ปลดล็อคมัน ปล่อยมันเป็ นธรรมชาติ เหมือนน้ าในสายยางที่ควรปล่อยให้มนั ไหล เราไม่ตอ้ งไปนัง่ บีบ
สายยาง มันจะไหลอย่างไรก็ช่างธรรมชาติ น้ าตกก็ไหลตกลงสู่ ที่ต่าเป็ นเรื่ องปกติของมัน สภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นอารมณ์ดีหรื ออารมณ์ชวั่ ที่เกิดขึ้น สุ ดท้ายก็ดบั สลายหมด มันเป็ น
ธรรมชาติ เราจะไปฝื นไม่ให้มนั ดับ มันเป็ นไปไม่ได้
เราต้องปล่อยทุกอย่าง อารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมันก็ดบั เป็ นธรรมชาติ ความพอใจก็ดบั เป็ น
ธรรมชาติ ความไม่พอใจก็ดบั เป็ นธรรมชาติ การที่เราไปดักไว้นนั่ คือการฝื นธรรมชาติ เมื่อความพอใจ
เกิด มันย่อมเกิดความชอบ เกิดความสุ ข เพราะเราอยากจะดักมันไว้ไม่ให้มนั หายไปก็เลยทุกข์ เมื่อทา
บ่อยๆ มันก็กลายเป็ นความเคยชินขึ้นมา เวลาทุกข์กอ็ ยากจะผลักทุกข์ เวลาสุ ขมาก็อยากจะดักสุ ขไว้
ความจริ งแล้วการผลักการหนีกเ็ ป็ นการยึดเหมือนกัน เพราะให้ความหมายมันก็เลยไม่ผา่ น อย่างทุกข์
มาเราก็พยายามผลักมันเพราะไปให้ความหมาย ไม่ให้มนั เข้ามามันก็เลยไม่ผา่ นไปซะที แล้วมันก็ดนั เรา
ถอยหลังไปเรื่ อยๆ เวลาสุ ขมาก็ลากมันไว้ ดึงมันไว้ มันก็เลยวิ่งลากถูลู่ถูกงั เราไปด้วย ถ้าปล่อยมันไป
เดี๋ยวสุ ขมา เดี๋ยวทุกข์มา ให้มนั ผ่านเลยไป แต่เพราะเราไปอั้นมันไว้เหมือนบีบสายยาง น้ ามันเลยไม่
ไหลสักที เราไปอั้นสุ ขอั้นทุกข์ไว้เหมือนเวลาเราจะถ่ายทุกข์แล้วเราไปอั้นไว้ เห็นทุกข์ให้เห็นอย่างนั้น
รี บปล่อยมันออกซะมันจะสบายท้อง ไปอั้นมันไว้กเ็ ลยทุกข์
วิธีปล่อยคือให้ดูเพื่อเห็นโทษของการเข้าไปยึด เฝ้าดูมนั ก่อน เฝ้าดูอาการของสมมุติ เหมือนเรา
ดูรถมันวิง่ ผ่านข้างถนน รถมันวิง่ ผ่านไปเราดูมนั ให้ชดั ก่อน และเดี๋ยวจะจาได้เลยว่า มันมีรถอะไรบ้าง
มีรถเก๋ ง รถมอเตอร์ไซค์ รถบัส รถสิ บล้อ รถเมล์ ดูจนเห็นทั้งหมดว่าเมืองไทยนี้ โลกนี้มนั มีรถอยูก่ ี่ชนิด
ดูจนชานาญ พอมันวิง่ มาก็รู้วา่ รถคันนี้ เพราะเรารู ้จกั มันแล้ว เดี๋ยวมันมา มันต้องไปแน่นอน สิ บล้อก็

ผ่านไป มอเตอร์ไซค์กผ็ า่ นไป รถเก๋ ง รถตู ้ รถอะไรก็ผา่ นไปหมด และคันโน้นไปเดี๋ยวคันใหม่กม็ า มัน
วิง่ อยูอ่ ย่างนี้จนตาลายไปหมดแล้ว เราเลยไม่สงสัยว่ารถมันมีกี่คนั อาการของขันธ์ ๕ ที่มนั เกิดดับมันมี
อยูแ่ ค่น้ ีแหละ สุ ขกับทุกข์ อารมณ์ของรู ป อารมณ์ของเวทนา อารมณ์ของสัญญา อารมณ์ของสังขาร
อารมณ์ของวิญญาณ สภาวธรรมทั้งหลาย ความเป็ นผูร้ ู ้ ความเป็ นผูเ้ ข้าใจ ผ่านไปผ่านมา พอดูมากๆ เข้า
ก็จะเข้าใจว่ามันมีแค่น้ ี และเลิกสงสัยว่าอาการของขันธ์ ๕ มันมีอะไรบ้าง มันไม่เที่ยงอย่างไรบ้าง มัน
เป็ นทุกข์อย่างไรบ้าง มันไม่ใช่ตวั ตนอย่างไรบ้าง สุ ดท้ายก็จึงเห็นแจ่มแจ้งว่ากระบวนของขันธ์ ๕ เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจริ งๆ รถที่ผา่ นไปผ่านมาก็มีอยูแ่ ค่น้ ี หาที่จะจอดอยูถ่ าวรไม่มีเลย
ส่ วนผลการปฏิบตั ิน้ นั มันเป็ นของมันเอง ผลตรงนี้ไม่มีใครที่ทาให้เกิดขึ้นได้ แต่เราสร้างเหตุ
ด้วยการเข้าไปรู ้บ่อยๆ ให้จิตเขาเห็น แต่ไม่ตอ้ งตั้งใจให้จิตเขาเบื่อ ตั้งใจอย่างไรก็ไม่ได้ เพราะมันจะ
เบื่อของมันเองและมันจะวางของมันเอง มันเป็ นอิสระของมันเอง เวลามันจะหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นเอง
ไม่ใช่เราตั้งใจจะให้หลุดพ้น ว่าจงวาง นัน่ ก็ยงั ยึดที่จะวาง ยึดที่จะหลุดพ้น อย่างเวลาคลายน็อต เราจะ
ไปสั่งไม่ได้วา่ ให้หลุดตอนไหน เกลียวไหน ถึงเวลามันจะหลุดของมันเอง มันเป็ นของมันเอง และน็อ
ตของแต่ละคนก็ส้ นั ยาวต่างกันด้วย การพิจารณาก็เช่นกันถึงเวลามันก็หลุดของมันเอง เราไม่ได้สั่งให้
หลุด แต่เรารู ้วา่ ทาอย่างนี้ หมุนอย่างนี้น็อตต้องหลุดแน่ พิจารณาอย่างนี้ตอ้ งหลุดแน่นอน แต่หลุดตอน
ไหนเรากาหนดไม่ได้ มันหลุดของมันเอง เหมือนเรารดน้ าพรวนดินต้นไม้เพือ่ ให้มนั ออกดอกออกผล
มีหน้าที่รดน้ าก็รดไป ส่ วนจะออกดอกเมื่อไรก็เรื่ องของมัน เรากาหนดไม่ได้วา่ ถึงตอนนี้ตอ้ งออกดอก
นะ ไปบอกมันไม่ได้ มันออกของมันเอง ออกดอกแล้วมันจะให้ผลเมื่อไร สุ กเมื่อไรมันกาหนดของมัน
เอง มันเป็ นธรรมชาติ
การปฏิบตั ิท้ งั ปวงเราจะไปบังคับว่าจงปล่อยวันนั้น จงปล่อยวันนี้จึงไม่ได้ มันปล่อยของมันเอง
มันจะเป็ นธรรมชาติของมันเอง หลุดก็หลุดเป็ นธรรมชาติ แล้วหลุดจากไหน ก็หลุดจากธรรมชาติ
นัน่ เอง เมื่อหลุดจากธรรมชาติมนั จึงเป็ นธรรมชาติของมัน ไม่ใช่เราไปสั่งให้มนั หลุด มันหลุดเอง เมื่อ
หลุดจากความเป็ นธรรมชาติของขันธ์ ๕ จิตจึงเป็ นธรรมชาติในขณะที่หลุด ต่างอันต่างอยูเ่ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกันหมดเลย ไม่มีใครเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน ไม่มีหญิง ไม่มีชาย ไม่มีสัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขาอยูใ่ นการเป็ นอยู่ เหมือนวัวควายที่ปล่อยไปกินหญ้า กินอะไรก็เป็ นธรรมชาติ ไม่ตอ้ งไป
ล่ามโซ่มนั แล้ว มันอยากกินหญ้ามันก็กินไป
ระหว่างจิตกับขันธ์น้ นั มันเหมือนสองมิติ ถ้าเราอยูใ่ นมิติเดียวกัน มันผ่านเรา มันก็ลากเราไป
แต่ถา้ เราแยกสองมิติคือหลุดพ้นจากมิติของตัวที่ลากและตัวที่ถูกลาก หลุดพ้นจากตรงนี้คือหลุดพ้นจาก
ตัวเรา แยกเป็ นสองมิติ เวลามันเดินชนกันเหมือนไม่ได้ชนกันเลย เหมือนสวนกัน แต่มนั ไม่ได้สวนกัน
มันไม่มีอะไรเลย มันเป็ นธรรมชาติ จิตเดินผ่านทะลุกาแพงก็ได้ กิเลสกับขันธ์มนั แทรกถึงกันแล้วทะลุ

กันไปเลย มันไม่ปนกัน เหมือนน้ ามันกับน้ า อย่างไรก็ไม่เข้ากัน จิตของพระอริ ยะก็อยูก่ บั ขันธ์ไป
เหมือนน้ ามันกับน้ า เมื่อเอาน้ ามันเทไปในน้ า มันก็ไม่เข้าถึงกันทั้งๆ ที่อยูด่ ว้ ยกัน เวลาเรื อขนน้ ามันล่ม
ในทะเล น้ ามันลอยเป็ นแพเลย น้ ามันก็ไม่เข้ากับน้ า น้ าก็ไม่เข้ากับน้ ามัน จิตของพระอริ ยะก็เช่นกัน อยู่
กับขันธ์อย่างไรก็ไม่ซึมเข้าขันธ์ ขันธ์กไ็ ม่ซึมเข้าจิต มันเป็ นอย่างนั้น มันอิสระคนละมิติ มิติหนึ่งเป็ นมิติ
ของขันธ์กเ็ ป็ นสมมุติ มิติของจิตก็เป็ นสมมุติเช่นกัน ต่างอันต่างจริ ง ต่างอันก็ต่างไม่มี ขันธ์กไ็ ม่มี จิตก็
ไม่มี จึงเป็ นมิติที่อิสระ จะว่าจิตมีมนั ก็ไม่ใช่ จะว่าขันธ์มีกไ็ ม่ใช่ จะว่าขันธ์ไม่มีกไ็ ม่ใช่ จะว่าจิตไม่มีก็
ไม่ใช่ ขันธ์กม็ ีอยู่ จิตก็มีอยู่ แต่มนั ไม่มี มันไม่มีที่ไหน มันไม่มีซ่ ึงกันและกัน มันไม่มีเกี่ยวข้องกัน แต่ถา้
ขันธ์กบั จิตมันรวมกันเมื่อไร ไปเกี่ยวข้องกันเมื่อไรล่ะก็มนั จะเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมาเลย นิพพานมีไหม
มี...แต่มนั ไม่มี จิตมีไหม มี...แต่มนั ไม่มี ฉะนั้นต้องเห็นสภาพว่าจิตไม่มีเป็ นอย่างไร จิตมีเป็ นอย่างไร
นิพพานมีเป็ นอย่างไร จึงจะเห็นว่านิพพานไม่มีเป็ นอย่างไร นิพพานอยูใ่ นแดนที่มี แต่มนั มีอยูใ่ นแดนที่
ไม่มี จิตก็เหมือนกัน จิตอยูใ่ นสภาวะที่มี แต่มนั มีอยูใ่ นสภาวะที่ไม่มี ไม่มีนนั่ แหละเรี ยกว่าจิต ไม่มีนนั่
แหละเรี ยกนิพพาน นิพพานก็คือไม่มี จิตก็คือไม่มี ถ้าหากยังเห็นความมีเมื่อไรไม่ใช่นิพพาน ยังเห็น
ความมีอยูไ่ ม่ใช่จิต ความมีอยูน่ นั่ ยังเป็ นขันธ์ ฉะนั้นจิตที่จะพ้นจากขันธ์กค็ ือจิตที่ไม่มี แต่มนั มีอยูใ่ น
สภาวะของที่ไม่มี คือมีนนั่ เอง
คาว่าไม่มีกค็ ือเป็ นวิมุตติ นิพพานก็คือวิมุตติ คือไม่มี แต่มนั มีอยูใ่ นสภาวะที่เหนือจากรู ปและ
นาม ที่มีอยูเ่ ป็ นรู ป เป็ นนามหมดเลย ที่หมายได้ สัมผัสได้ เสวยได้ เสพได้ท้ งั หมดเป็ นรู ป เป็ นนาม
ทั้งหมด ฉะนั้นสภาวะต่างๆ ทั้งปวงที่เราเสวยได้ เสพได้ เป็ นสมมุติของโลกหมด พระนิพพานจึงไม่มี
อะไรให้เสพ เรี ยกว่าวิมุตติ เพียงแต่ยอมรับว่าทุกอย่างเป็ นสมมุติ แล้วเราก็ไม่ยดึ สมมุติ ไม่เสพมัน ด้วย
การเห็นโทษของมันว่าเสพแล้วเป็ นทุกข์ เสพแล้วเป็ นโทษ แต่ทาอย่างไรเราจะเห็นมันได้ ก็เห็นตอนที่
เราไปหลงเกาะมัน มันเลยลากเรา จะวางได้น้ นั ต้องเห็นโทษก่อน ต้องละเอียดก่อน มันวางส่ งเดชไม่ได้
เพราะมันสงสัยอยู่ มันต้องวางด้วยความรู ้แจ้ง เป็ นผูแ้ จ้งที่วา่ ตรัสรู ้น้ นั ต้องรู ้ก่อนถึงวาง ตรัสรู ้แล้วว่าสิ่ ง
ที่ถูกรู ้ท้ งั หมดนั้นมันไม่เที่ยง มันจึงวางได้ ไม่ใช่ต้ งั ใจจะวางอะไรมาก็ตดั หมด อย่างนั้นก็วางแบบคนโง่
แต่พระอริ ยเจ้าท่านไม่ใช่คนโง่ พระอริ ยเจ้าเป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน เป็ นผูร้ ู ้จริ งๆ แจ้งจริ งๆ แล้วจึง
ปล่อยวาง เห็นโทษเห็นภัยของการยึดมัน่ ถือมัน่ จริ งๆ แล้วจึงปล่อยวางทิ้งไปและไม่เสวยอีก
การวางมีได้สองอย่าง อย่างแรกตั้งใจจะวางทุกอย่าง อะไรเข้ามาวางหมด ก็ใช้ได้นะ แต่วางแล้ว
ไม่จบ เพราะมันมีมาให้เราวางอยูต่ ลอดทั้งวัน เดี๋ยวก็หยิบมา เดี๋ยวก็วาง มันหยิบได้ท้ งั วัน มันหยิบและ
วางได้ตลอดชาติดว้ ยซ้ า แต่ตวั ที่เข้าใจนั้น มันวางเลยและก็ไม่หยิบอีก มันจึงไม่ตอ้ งยก เพราะยกแล้ว
อย่างไรก็ตอ้ งวาง ก็เราไม่ยกแล้วเราจะวางอะไรล่ะ ตราบใดที่ยงั มีการยึดก็ตอ้ งมีการวาง ถ้าเราไม่หยิบ
ขึ้นมาแล้วจะวางทาไม มันก็ไม่ตอ้ งวางแล้ว เพียงแต่รู้วา่ มันมาเดี๋ยวก็ไป รู ้แค่น้ นั เป็ นธรรมชาติ ถ้ามี

การยึดอย่างไรก็ตอ้ งมีการยก และก็ตอ้ งมีการวาง แต่ทีแรกเราก็ฝึกยกแล้วก็วางไปก่อน ฝึ กยกแล้ววาง
แล้วมันจะเห็นโทษ เราต้องหลงก่อนแล้วจะรู ้ ถ้าไม่หลงมันไม่รู้ แต่ตอ้ งรู ้วา่ หลง ตอนไหนถึงจะรู ้วา่ เรา
หลง ก็ตอนที่เห็นโทษของการไปยึดนัน่ เอง
ความจริ งแล้วมันคือการเห็นโทษ ถ้าไม่เห็นโทษ อย่างไรมันก็วางไม่ได้ ต้องพิจารณาให้เห็น
โทษที่เราเข้าไปยึด เช่น เห็นโทษของขันธ์ ๕ ว่าอาการของมันมีอะไรบ้าง เห็นโดยชัดแจ้งว่ามันไม่มี
อะไรน่ายึด เพราะสิ่ งที่เราใช้ท้ งั หมดคือขันธ์ ๕ อาศัยไปรู ้กข็ นั ธ์ ๕ อาศัยไปละก็ขนั ธ์ ๕ อาศัยไปเข้าใจ
ก็ขนั ธ์ ๕ อาศัยไปไม่เข้าใจก็ขนั ธ์ ๕ เมื่อเห็นแล้วก็วางทั้งหมดคือวางขันธ์ ๕ และวางสภาวธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ แต่ไม่ใช่วางแล้วจะไม่มีเลยนะ มันมี แต่เมื่อมันมาอีกก็ไม่ตอ้ งวางแล้ว เพราะเรา
วางไปแล้ว มาอีกเราก็ไม่ยดึ แล้วเพราะเราเลิกยึดมันแล้ว มาอีกก็ไม่มีแล้ว ถึงมันมี มันก็ไม่มีที่จิตเรา
เพราะเราไม่มีในขันธ์ ขันธ์ไม่มีในเรา จึงละอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าขันธ์เป็ นเราทั้งสิ้ น คือดับเรา
ออกจากขันธ์แต่ขนั ธ์ยงั อยู่ เหมือนฆ่าเราให้ตายเสี ย หาเราในรู ปว่ามีเราไหม เมื่อหาจนหมดแล้ว ก็หาว่า
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีเราไหม เมื่อหาจนหมดแล้วว่าไม่มีเราเลย จนหายสงสัยแล้วว่าทุก
อย่างไม่มีเราเลย มีแต่ขนั ธ์ ต่อให้มนั มาอีกก็ไม่ยดึ แล้ว เป็ นขันธ์หมดเลย ไม่มีเราอยูใ่ นนั้นเลย
แม้สภาวธรรมทั้งหลายมันก็เห็นแล้วว่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ รู ปเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดดับ เป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั ตน
และเป็ นทุกข์ตลอด สภาวธรรมทั้งหลายก็เช่นกัน ให้รู้แจ้งในกระบวนตรงนี้ อย่างไรก็ไม่ยดึ อีก มันเข็ด
แบกมาตลอดทั้งชีวติ มันหนักพอแล้ว จะให้ไปแบกอีก มันไม่เอาแล้ว แบกมากี่ภพ กี่ชาติ กี่กปั กี่กลั ป์
เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะตรงนี้ ซ้ าๆ ซากๆ ปฏิบตั ิมาทุกภพทุกชาติ ตายคาผ้าเหลืองก็ไม่ใช่นอ้ ย ก็เพราะ
ไปไล่ยดึ อย่างนี้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ตอ้ งสัง่ สมบารมีมาขนาดไหน กว่าจะมารู ้ธรรมเห็นธรรมได้ไม่ใช่รู้
ง่ายๆ นะ แต่เหตุปัจจัยที่มารู ้ง่ายเพราะสัง่ สมมานาน อบรมมานาน เจอพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์
ปฏิบตั ิบวชตายๆ มาไม่รู้เท่าไร จึงได้มารู ้เหตุปัจจัย รู ้นิดเดียวแค่น้ ี ปรารถนามรรคผลนิพพานมาตั้งแต่
พระพุทธเจ้าหลายๆ พระองค์ในอดีต เพื่อจะมารู ้ธรรมแค่ตรงนี้ รู ้แค่การปล่อยวางขันธ์ ๕ ไม่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่ ในขันธ์ ๕ ที่มีอยู่ รู ้แค่น้ ีกต็ รัสรู ้ได้
สะสมมาเต็มที่ที่สุดแล้วก็มารู ้แค่ตรงนี้ สร้างมาทุกอย่างเพื่อมาละ พระพุทธเจ้าก็เช่นกันที่
พระองค์สั่งสมบารมีมาทุกอย่างก็เพื่อมารู ้แค่อริ ยสัจ ๔ แต่ที่พระองค์ตอ้ งสั่งสมบารมีมากมาย เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการเผยแผ่ของท่าน บารมี ๑๐ ทัศที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญทาให้พระองค์เป็ นผูเ้ ลิศของโลก
ทุกอย่างท่านมีครบบริ บูรณ์ จึงเป็ นผูเ้ ลิศที่จะมาปกครองโลก มาสั่งสอนโลก พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ต้องสร้างบารมีมาจนเต็ม พระสาวกไม่จาเป็ นต้องสร้างมากมาย แต่พระสาวกจานวนไม่นอ้ ยท่านก็
สร้างมาเยอะ ในครั้งพุทธกาลจึงมีพระสาวกที่มีความเป็ นเอกแต่ละด้านไม่เหมือนกัน พระโมคคัลลา

นะก็เอกไปอย่าง พระสารี บุตรก็เอกไปอย่าง พระมหากัสสปะก็เอกไปอย่าง ทุกองค์เป็ นเอกหมดเลย
เพราะพระสาวกสร้างสมบารมีมาไม่เหมือนกัน ในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านมีครบหมดเลย
เราบาเพ็ญเพียรสร้างสมทุกสิ่ งทุกอย่างมาก็เพื่อมาละตัณหาสมุทยั ความยึดมัน่ ถือมัน่ จะคนจน
หรื อคนรวยก็พน้ ทุกข์ได้ คนที่สร้างบารมีมาเยอะๆ ก็คือคนรวย คนที่สร้างบารมีมาน้อยก็คือคนจน แต่
คนจนหรื อคนรวยก็ลว้ นตายได้ จะคนจนหรื อคนรวยก็ตรัสรู ้ได้ เพราะเอาใจไปตรัสรู ้ คนจน คนรวย
คนมีบารมีเยอะ คนมีบารมีนอ้ ย ที่สุดก็ตายเหมือนกัน และกิเลสก็ดบั เหมือนกัน เพราะว่ารวยแค่ไหนก็
ตาย จนแค่ไหนก็ตาย ฉะนั้นบารมีมากน้อยแค่ไหน บริ วารมากน้อยแค่ไหน ที่สุดก็แค่พน้ ทุกข์ ดับทุกข์
ดับกิเลสจากจิตเจ้าของ ดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ของเจ้าของ รวยก็มีแค่ขนั ธ์ ๕ จนก็มี
แค่ขนั ธ์ ๕ บารมีมากก็มีแค่ขนั ธ์ ๕ บารมีนอ้ ยก็มีแค่ขนั ธ์ ๕ แล้วเวลาดับก็ดบั ตัวเดียวกัน จุดเดียวกัน
คือดับความยึดมัน่ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งมันเป็ นสมมุติของโลก ถ้าละตัวนี้ได้มนั ก็สบาย เราวางสุ ข วาง
ทุกข์ได้กเ็ หลือแต่ตวั สบาย เมื่อมันสบาย มันก็เลิกวุ่น พอเลิกวุน่ มันก็เลยสงบอยูภ่ ายในลึกๆ
เมื่อมันปล่อยวางได้มนั ก็สงบ แต่ความสงบของสมาธิกบั ความสงบลึกๆ ของการปล่อยวางนี้คน
ละตัวกัน เมื่อมันปล่อยวางได้มนั จะสงบและเย็นอยูล่ ึกๆ เพราะมันวางได้ท้ งั หมดมันก็เลยเย็นสบาย ไม่
ต้องวิง่ ตาม ไม่ตอ้ งวิง่ หา แต่การที่เราเข้าฌาน เข้าสมาธิให้มนั สงบนั้นเป็ นเรื่ องหนึ่ง เป็ นเรื่ องของสมมุติ
ที่อาศัยเข้าไปเสวย อยากได้สงบ เราก็เข้าสมาธิลึกๆ นัน่ เป็ นของสมมุติ เป็ นของอาศัย เหมือนเวลาตาก
แดด เราก็เข้าห้องเปิ ดแอร์นอนสบาย การเข้าสมาธิลึกๆ เราจะรู ้สึกสบาย เป็ นการพักจิตที่ดีมาก สบาย
เพราะมีสมาธิเป็ นเครื่ องอยู่ และยังทาให้การพิจารณาธรรม พิจารณาธาตุขนั ธ์กจ็ ะละเอียดและแจ้งมาก
ขึ้น ทาให้ขนั ธ์สบายขึ้น ฉะนั้นจิตของผูท้ ี่ปล่อยวางลึกๆ แล้วมันสบายที่สุด จะเรี ยกว่าเป็ นสุ ขก็ไม่ได้
จะว่าเป็ นทุกข์กไ็ ม่ได้ แต่มนั เป็ นความสบายที่จิตเป็ นอิสระจากขันธ์ ๕ เหมือนน้ ามันกับน้ าไม่ปนกัน
เหมือนน้ าบนใบบอนที่ไม่ปน ไม่ซึมเข้าหากัน กิเลสกับธรรมก็เช่นกัน มันเหมือนน้ ามันกับน้ า มันอยู่
ด้วยกันไม่ได้ มันไม่ซึมเข้าหากัน
ปฏิบตั ิแล้วแยกให้มนั เห็นว่าอันไหนคือกิเลส อันไหนคือธรรม จึงไม่ยดึ ทั้งธรรมและไม่ยดึ
กิเลส ธรรมก็ไม่ให้ยดึ กิเลสก็ไม่ให้เอา กิเลสก็สมมุติ ธรรมก็สมมุติ ถ้ายังคิดจะเอาโน่นเอานี่อยูก่ ไ็ ม่พน้
มันต้องไม่เอาเลย และตัวไม่เอาจะไม่เอาเลยก็ไม่ได้ มันเป็ นการตั้งใจ มันต้องไปเห็นโทษแล้วมันจะไม่
เอาของมันเอง หากเราตั้งใจที่ไม่เอานี่ยงั ถือว่าเป็ นการกระทาอยู่ มันยังไม่ปล่อยวางการไม่เอา ที่บอกว่า
จะวางนั้น ทาเท่าไรก็ไม่วาง ต้องมาดูตวั ที่กาลังวาง ว่าตัวจะวางมันเป็ นใคร ให้ไปเห็นว่ามันไม่มีใคร
เห็นว่าตัวสั่งนี่กไ็ ม่ใช่เรา แล้วจะไปเชื่อมันทาไม มันก็วางหมด เพราะมันก็เป็ นอาการหนึ่ง เป็ นอารมณ์
อันหนึ่งที่เราไปเสวยมันอยู่ ไปเชื่อมันก็เลยไปเสวยมัน ถ้าเลิกเชื่อ มันก็จบแล้ว แม้จะมีอยูห่ มดแต่เราไม่
เชื่อมัน ที่ผา่ นมามันลากเราถูลู่ถูกงั เจ็บมาขนาดไหน ก็เพราะเราวิง่ หามัน พอเชื่อก็วงิ่ ตามมันไป การอยู่

เฉยๆ นั้นสบายที่สุด
สิ่ งที่ถูกรู ้กค็ ือขันธ์ ๕ ก็เชื่อไม่ได้เช่นกัน รู ้ได้แต่ไม่ยดึ การยึดคือการที่เราไปเสวยมัน หากรู ้แล้ว
พอใจจะยึดเอาไว้ให้อยูต่ ลอดนั้นคือการเสวย สิ่ งที่ถูกรู ้จึงยึดไม่ได้เลย มันเป็ นสมมุติเสวยไม่ได้ เชื่อ
ไม่ได้ ตัวผูไ้ ปรู ้กเ็ ชื่อไม่ได้ แล้วสิ่ งที่ถูกรู ้จะเชื่อได้อย่างไร เพราะมันพวกเดียวกัน มันแยกให้ดูเฉยๆ
ระหว่างมึงกับกู ปฏิบตั ิไม่ให้มี มึงก็ไม่มี กูกไ็ ม่มี จริ งๆ มันพวกเดียวกัน แต่มนั แยกพวกให้ดูเฉยๆ พวก
มึง พวกกูกค็ ือพวกหลอกลวง เป็ นพวกสมมุติท้ งั หมด เพราะสองพวกนี้มนั เกิดมาพร้อมกัน และมันก็
ตายไปพร้อมกัน มันหลอกมากี่ภพ กี่ชาติ ตัวรู ้กบั สิ่ งที่ถูกรู ้ พอตายมันก็กอดคอกันไปเกิดอีก ต้องตัดให้
หมดเลย แม้ผมเส้นเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้ ผูเ้ ข้าใจในธรรมต้องลงตรงนี้ท้ งั หมด ถ้าไม่ลงตรงนี้ถือว่ายัง
ไม่แจ้ง
การฟังนั้นมันเป็ นแค่สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา เป็ นแค่สัญญาเฉยๆ มันยังไม่เชื่อเพราะ
มันยังไม่เห็นโทษ ต้องเห็นว่ามันเกิด มันดับอย่างไรในสิ่ งที่ถูกรู ้ และเห็นอาการที่เข้าไปยึดว่าเป็ นทุกข์
มันต้องเห็นตัวนี้แล้วมันจะวางเอง เห็นโทษของการเข้าไปยึด แล้วย้อนเข้าไปดูตวั ผูท้ ี่เข้าไปรู ้ ไปละ ให้
เห็นว่าทุกตัวมันเป็ นของไม่เที่ยง บางครั้งก็รู้วา่ ยึด บางครั้งก็รู้วา่ ไม่ยดึ บางครั้งก็ไม่รู้วา่ ยึด บางครั้งก็ไม่
รู ้วา่ ไม่ยดึ พวกยึด พวกรู ้ พวกละ มันพวกเดียวกันทั้งหมด ต้องฆ่าให้หมดแล้วก็มาฆ่าตัวตาย โลกนี้กไ็ ม่
มีใครรบกันแล้ว ศัตรู มนั ไม่หมดถ้ายังมีตวั เราคอยรบศัตรู พอรุ่ นนี้ตายไปรุ่ นลูกรุ่ นหลานมันมาอีกแล้ว
ยกพวกแล้วก็รบกันอยูต่ ลอด รุ่ นหลานตายไป รุ่ นเหลนมันมาอีก มันมาเป็ นรุ่ นๆ เพราะโลกนี้ไม่มีการ
สู ญมนุษย์ เดี๋ยวมันเกิดมาให้เรารบอยูเ่ รื่ อย ถ้าเราฆ่าตัวตายก็ไม่ตอ้ งไปรบกับใครแล้ว มันมาก็เห็นว่า
ศัตรู กไู ปไหน ศัตรู กไู ม่มี มันก็เลิกรบกันเอง ในเมื่อเราไม่มีแล้ว มันก็ไม่มีเหมือนกัน
ถ้าเรายุติ เรายอมแพ้เมื่อไหร่ มันก็แพ้เราเมื่อนั้น เพราะที่เราจะเอาชนะทั้งหมดคือตัวเราเอง จะ
เอาชนะทั้งหมดได้กต็ อ้ งเอาชนะตัวเอง ฉะนั้นเราก็ตอ้ งแพ้ตวั เองด้วย จึงว่าไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ
มันเสมอกัน เหมือนฟุตบอลสองทีมมันเล่นกัน เตะกัน อีกฝ่ ายก็เชียร์อีกฝ่ ายหนึ่ง พอเตะจริ งๆ แล้วไม่มี
ใครแพ้ ไม่มีใครชนะ เสมอกัน กรรมการตัดสิ นที่ให้ความเสมอก็ไม่มี ฝ่ ายแพ้กส็ มมุติข้ ึนมา ฝ่ ายชนะก็
สมมุติข้ ึนมา คนดูกส็ มมุติข้ ึนมา กรรมการผูต้ ดั สิ นก็สมมุติข้ ึนมา โกลทั้งสองฝ่ ายก็สมมุติข้ ึนมา สนาม
ฟุตบอลก็สมมุติข้ ึนมา โลกทั้งโลกในวงการฟุตบอลก็สมมุติมาหมดเลย สนามฟุตบอลเมื่อก่อนยังไม่มี
เพิ่งมาทาทีหลังใช่ไหม มาทาเป็ นสนามขึ้นมา ตั้งเป็ นโกลขึ้น เมื่อก่อนก็ไม่มีสนาม ไม่มีโกล เมื่อก่อนก็
ไม่มีนกั ฟุตบอลทั้งสองฝ่ าย คนดูท้ งั สองฝ่ ายก็ไม่มี กรรมการผูต้ ดั สิ นก็ไม่มี นี่คือสมมุติท้ งั หมดที่มนั
เกิดขึ้นมาของโลก
การปฏิบตั ิธรรมทั้งหลายให้เราไปละทั้งตัวผูไ้ ปละ สิ่ งที่ถูกละ และตัวดู เหลือไว้แต่ความเป็ น
กลางๆ ก็คือวางสุ ข วางทุกข์ และวางสิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้ ตัวกลางๆ ระหว่างสุ ข ระหว่างทุกข์ ระหว่าง

สิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้ตวั นี้กค็ ือตัวกรรมการนัน่ เอง จะยึดกรรมการไว้กไ็ ม่ได้ เป็ นสมมุติเหมือนกัน จึงว่า
สุ ขก็ไม่เอา ทุกข์กไ็ ม่เอา อยูต่ รงกลางแล้วไม่เสวยสุ ข ไม่เสวยทุกข์แล้วสบายดี แต่พอมาดูตรงกลางก็
สมมุติเหมือนกัน เสวยไม่ได้อีก ทุกอารมณ์น้ นั เราเสวยไม่ได้เลย ที่มีอยูเ่ สวยไม่ได้ทุกอารมณ์ มีทุก
อย่างแต่ยดึ ไม่ได้เลย แต่มีอยู่ ไม่ใช่วา่ ดับในสิ่ งที่มี มันมีอยูแ่ ต่ไม่ยดึ แต่ตอนไม่ยดึ มันก็ยงั มีอยู่ ไม่ได้ดบั
แต่ไม่ยดึ มันละเอียดตรงนี้ ขันธ์ ๕ นั้นเราไม่ได้ไปดับขันธ์ ขันธ์มีอยูแ่ ต่ไม่ยดึ เท่านั้น

เพราะเราไม่ยึดทัง้ สุขและทุกข์
มันจึงไม่มีสขุ ไม่มีทุกข์อยู่ที่จิตเลย
กลางวันไม่มีความหมาย กลางคืนไม่มีความหมาย
สุขก็ไม่มีความหมาย ทุกข์กไ็ ม่มีความหมาย
เพราะไม่ร้จู ะหมายไปทาไม จะไปยึดอันใดก็ไม่ได้
กลางวันก็ยึดไม่ได้ กลางคืนก็ยึดไม่ได้ สุขกับทุกข์กย็ ึดไม่ได้เช่ นกัน
มันจึงไม่มีสขุ อยู่ที่จิต ไม่มีทุกข์อยู่ที่จิต
ไม่มีกลางวันและกลางคืนอยู่ที่จิต จึงเรียกว่าไม่มีราตรีกาล
จึงว่าเป็ นผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิ กบานอยู่ตลอดเวลา
เพราะจิ ตอยู่เหนื อธรรมชาติ ทงั ้ ปวง

กัณฑ์ ที่ ๖
การละรู ปนาม
การพิจารณาการภาวนานั้น ความจริ งแล้วสิ่ งที่เราเข้าไปรู ้ไปเห็นทั้งหมด ล้วนเป็ นสมมุติ เป็ น
ของชัว่ คราว ของชัว่ คราวก็คือมันตั้งอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ง เพราะก่อนที่จะเกิดสิ่ งต่างๆ เหล่านี้มา มันก็ไม่มี
สิ่ งนี้มาก่อน มันดับของมันอยูก่ ค็ ือไม่มีนนั่ เอง อยูใ่ นสภาวะที่ไม่มี สภาวะต่างๆ เมื่อเกิดขึ้น ก็ต้ งั อยูช่ วั่
ขณะหนึ่งแล้วกลับไปสู่ ความดับ ความไม่มีเหมือนเดิม ก็คือเดิมมันไม่มีมา มันดับของมันอยู่ อยูใ่ น
สภาวะที่ไม่มีอะไร แต่คนเราก็ไปหลงกัน หลงสภาวะที่เกิดมาชัว่ ขณะหนึ่ง พอมันจะต้องดับไปเรา
กลับไปยึดมันไว้ อย่างเช่นไปยึดความน่าพอใจ ไปหมายไว้ อยากได้มนั ไว้ นี่คือตัวตัณหา ทุกข์เพราะ
ตัวนี้ แต่สุดท้ายมันมีความเป็ นอนิจจังในสภาวะของเขาทั้งปวง อย่างไรก็ตอ้ งดับ แต่เราก็ไปพยายามฝื น
ธรรมชาติวา่ มันจะต้องอยูก่ บั เรา เรี ยกว่าเราหลง มีอวิชชาไปปิ ดบัง อยากให้สิ่งที่น่าพอใจมันตั้งอยู่ เมื่อ
มันตั้งอยูไ่ ม่ได้ พอดับไปก็เป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะตรงนี้กนั ทั้งที่อย่างไรมันต้องดับแน่นอน มันเป็ น
ธรรมชาติ
สิ่ งที่น่าพอใจเรี ยกว่ากุศลและสิ่ งที่ไม่น่าพอใจก็คืออกุศล สิ่ งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็ นความทุกข์
หรื อสุ ข สภาวะต่างๆ เหล่านี้กต็ ้ งั อยูช่ วั่ คราว เดิมก็ไม่มีทุกข์หรื อสุ ข มันอยูใ่ นสภาวะที่ไม่มีอะไร แต่
ตั้งอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ง สุ ดท้ายก็ดบั ไปไม่มีอะไรเหมือนเดิม ตรงนี้เองที่เราไปยึดเพราะอยากจะยึดสุ ขและ
อยากจะผลักทุกข์ ซึ่งเป็ นภวตัณหาและวิภวตัณหาคืออยากได้และไม่อยากได้ มันก็เลยทุกข์เพราะตัวนี้
มันเป็ นปรากฏการณ์อนั หนึ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดมาแล้วในโลกนี้ซ่ ึงเรี ยกว่าโลกธรรม โลกธรรมก็คือต้อง
มีสองสิ่ งคู่กนั สุ ขกับทุกข์ตอ้ งมีคู่กบั สัตว์และมนุษย์ท้ งั หลาย เกิดมาแล้วอยูใ่ นโลกนี้ตอ้ งเสวย ต้อง
สัมผัสตรงนี้ แต่พระอริ ยเจ้าก็คือผูไ้ ปรู ้แล้วว่า สภาวะนี้เป็ นแค่สิ่งสมมุติ ทั้งสุ ขทั้งทุกข์เกิดขึ้นอยูช่ วั่
ขณะหนึ่ง สุ ดท้ายอย่างไรก็ตอ้ งดับ การเข้าไปเห็นความจริ งคือการเห็นอริ ยสัจ เห็นความเป็ นจริ งของ
ไตรลักษณ์ ความเป็ นจริ งว่าต้องเกิดดับคืออนิจจัง และความเป็ นอนิจจังของเขา ถ้าเราไปยึดก็ทุกข์
เพราะเราไปยึดในสิ่ งที่ไม่ใช่ตวั ตน ไปยึดตรงนี้มนั ก็เลยทุกข์เพราะตรงนี้กนั
สิ่ งที่เรารู ้ เราเห็นทั้งหมดในโลกนี้ ที่เราเกิดมาสัมผัสทั้งหมดในโลกนี้ มันไม่ใช่ของเราเลย ตัว
เราก็ไม่ใช่เรา สิ่ งที่เราสัมผัสได้กไ็ ม่ใช่เรา เรี ยกว่ารวมทั้งโลก สัตว์ท้ งั หลายในโลกนี้เกิดมาสมมุติ
ทั้งหมดเลย ก่อนเกิดเราก็ไม่มีมา อาการต่างๆ ทั้งสุ ขทั้งทุกข์ ทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจ รับรู ้รับทราบ
ก็ไม่มีมา สุ ดท้ายเมื่อดับไปก็ไม่มีเหมือนเดิม เราต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าเดิมแล้วจิตดวงนี้ที่เวียนว่าย
ตายเกิดนั้นไม่เคยตาย คาว่าจิตนั้นไม่ใช่รูป ไม่ใช่นาม แต่สิ่งที่เราใช้อยูท่ ้ งั หมดนั้นคือรู ปกับนาม กาย
คือรู ปที่เราอาศัยอยูน่ ้ ีกอ็ าศัยธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม เราอาศัยพากิน พานอน พาถ่าย พาทา

กิจวัตรประจาวัน พาทางาน ร่ างกายขยับเคลื่อนไหวไปเรี ยกว่ารู ปทางาน รู ปนี้กไ็ ม่มีมาแต่เดิม อาศัย
บิดามารดาปฏิสนธิในครรภ์เท่านั้น แล้วก็เกิดมาเป็ นเราโดยสมมุติอยูช่ วั่ คราว และก็มีเวทนา เวทนานี้
เกิดขึ้นได้กเ็ พราะมีรูป เมื่อมีรูปตั้งขึ้นมาคือกายนี้จึงมีเวทนาเกิดขึ้นมาตาม เวทนาเป็ นสุ ข เป็ นทุกข์ ที่
กาย ที่ใจ ที่สภาวะของอารมณ์ต่างๆ มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับกาย ส่ วนตัวสัญญาความจาได้หมายรู ้ จา
อะไรต่างๆ จาเรื่ องราว จารู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส อาศัยไปจาทั้งหมดมาได้เพราะมีกาย ความคิดปรุ ง
แต่งเรี ยกว่าสังขารทั้งปวง ความคิดก็มีสืบเนื่องมาได้เพราะอาศัยกาย เกิดมาจึงมีความคิดอยูท่ ี่กาย
เพราะมีสมอง สมองก็คือกายนัน่ เอง วิญญาณคือธาตุรู้ เกิดขึ้นได้เพราะกายเช่นกัน วิญญาณมาจากตา
จากหู จากจมูก จากลิน้ จากกาย และจากมโนวิญญาณคือใจ เหตุน้ นั มันจึงสื บเนื่องมาจากกายทั้งหมด
เลย ถ้าไม่มีกาย วิญญาณก็ไม่มี
สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเรี ยกว่าสภาวธรรม ทั้งกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้จะเกิดดับ กุศลก็เกิดดับ อกุศลก็เกิดดับ แม้แต่ตวั ที่เข้าไปรู ้ ตัวที่เข้าใจนั้น มันก็เป็ นสมมุติ กุศลก็
เป็ นสมมุติ อกุศลก็เป็ นสมมุติ เรี ยกว่ากุสลาธัมมาคือธรรมที่เป็ นกุศล อกุสลาธัมมาก็คือธรรมที่เป็ น
อกุศล กุสลาธัมมาก็ดี อกุสลาธัมมาก็ดี ล้วนเป็ นสมมุติท้ งั หมด สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ลว้ นไม่มีมาแต่เดิม ที่รู้
ทั้งหมดก็เป็ นสมมุติ ที่ไม่รู้กเ็ ป็ นสมมุติ ถ้าหากเรายังยึดรู ้ไว้เราก็จะทุกข์เพราะความรู ้ เรามักจะประคอง
ในความรู ้ เหมือนกับสติที่เราจะต้องคอยรู ้มนั อยูต่ ลอดนั้นก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะสติน้ ีกเ็ ป็ นอนิจจัง
เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ ความจริ งนั้นเพียงเราเข้าใจโดยสภาพของมันทั้งหมดว่าทุกอย่างเป็ นสมมุติ
แม้แต่ตวั เราเองก็เป็ นสมมุติ ผูร้ ู ้ ผูเ้ ข้าใจก็เช่นกัน ตัวผูร้ ู ้น้ นั เป็ นใครรู ้ ก็ไม่มีใครรู ้ เราแค่อาศัยไปรู ้ธรรม
ทั้งหมด อาศัยไปเข้าใจในธรรมทั้งหมด อาศัยไปตรัสรู ้ธรรมทั้งหมด ใครเป็ นผูต้ รัสรู ้ ใครเป็ นผูเ้ ข้าใจ
ในธรรม ใครเป็ นผูแ้ จ้งในธรรม ใครเป็ นผูร้ ู ้อวิชชา ใครไปเข้าใจในอริ ยสัจ ๔ ใครเป็ นผูแ้ จ้งในธรรมที่
พระองค์ตรัสไว้ ใครเป็ นผูแ้ จ้งในสิ่ งที่เกิดดับ ใครเป็ นผูแ้ จ้งในสิ่ งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ใครเป็ นผูแ้ จ้ง
ในสมมุติท้ งั ปวง...ไม่มีเลย
สิ่ งที่เข้าไปรู ้และตัวผูร้ ู ้น้ นั ก็ไม่มีอะไรเลย มันจึงเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติไปรู ้ธรรมชาติ คือ
สมมุติไปรู ้สมมุติ วิญญาณไปรู ้วญ
ิ ญาณ จึงเรี ยกว่าอาศัยรู ปนามไปรู ้รูปนาม อาศัยขันธ์ ๕ ไปรู ้ขนั ธ์ ๕
อาศัยธรรมไปรู ้ธรรม จริ งๆ แล้วทุกสิ่ งทุกอย่างที่เรารู ้ท้ งั หมด กุศลและอกุศลทั้งปวงมันจึงเป็ นสองสิ่ ง
สองสิ่ งนี้เป็ นสมมุติหมด ทั้งกุศลและอกุศล ทั้งบาปและบุญ ทั้งสุ ขทั้งทุกข์ การปฏิบตั ิเราต้องเข้าใจว่า
สุ ขก็ดี ทุกข์กด็ ี ล้วนเป็ นสมมุติท้ งั สิ้ น ตัวที่ปล่อยวางโดยเจตนา ที่เราตั้งใจปล่อยวางนั้นคือตัวหนึ่ง แต่
อีกตัวหนึ่งที่มนั วางโดยอัตโนมัติกค็ ืออีกตัวหนึ่ง ตัวที่เราเข้าไปปล่อยวางด้วยอาศัยสติเข้าไปกาหนด
อันนี้คือเราสร้างเหตุให้มนั วาง ส่ วนอีกตัวหนึ่งเราก็สร้างเหตุเหมือนกัน สร้างเหตุดว้ ยการเข้าไปรู ้ความ
เป็ นจริ งในอริ ยสัจของเขา แล้วจึงปล่อยวาง นี้คือตัววางที่บริ สุทธิ์ วางแล้ววางเลยไม่ตอ้ งวางอีก เหมือน

เรารู ้วา่ ไฟร้อน จับไฟแล้วมันร้อน เราวางไฟ ถ้าให้จบั อีกมันไม่จบั แล้ว รู ้แล้วว่าร้อน ครั้งแรกมันไหม้
มือแล้ว เราจะจับอีกหรื อ เรารู ้แล้วว่านี่คือไฟ
สมมุติท้ งั หลายเป็ นไฟ สมมุติของโลกทั้งหมดเรี ยกว่าขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ นั้นเป็ นก้อนกองไฟ
ถ้าเราวางขันธ์ ๕ แล้ว อย่างไรก็ไม่กล้าแตะแล้ว เพราะรู ้วา่ ขันธ์ ๕ เป็ นไฟ ความจริ งขันธ์ ๕ ก็คือกิเลส
นัน่ เอง การปล่อยวางกิเลสก็คือการปล่อยวางขันธ์ ๕ ถ้ายังไม่ปล่อยวางขันธ์ ๕ เราก็ยงั ไม่ปล่อยวาง
กิเลส การเข้าไปยึดขันธ์ ๕ คือการเข้าไปยึดกิเลส อาการของขันธ์ ๕ ทั้งปวงจึงเป็ นกิเลสทั้งสิ้ น ต้อง
เห็นว่าขันธ์ ๕ นั้นเป็ นไฟ กิเลสนั้นเป็ นไฟ เพราะกิเลสและขันธ์ ๕ ก็เป็ นตัวเดียวกัน การเข้าไปยึดจึง
เป็ นอุปาทาน เข้าไปยึดกิเลสและยึดขันธ์ ๕ ในตัวเดียวกัน เหตุน้ นั รู ปนามจึงเป็ นกิเลส ด้วยรู ปนามคือ
ขันธ์ ๕ และรู ปนามก็แบ่งเป็ นสอง คือเป็ นกุศลและอกุศล เมื่อเราเข้าใจในความจริ งโดยสมมุติแล้ว เรา
ก็ตอ้ งใช้สมมุติที่เป็ นกุศลเรี ยกว่ามีมรรคเป็ นเครื่ องอยู่ สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรื อสัมมาทิฏฐิตอ้ งรู ้
อริ ยสัจ ๔ เป็ นเบื้องต้น คือเห็นถูกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่าสิ่ งต่างๆ เหล่านี้มนั เป็ นทุกข์
ต้นเหตุแห่งทุกข์คือตัวสมุทยั ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ที่ทาให้เกิดทุกข์ เมื่อเข้าไป
ดับตัวสมุทยั ได้เสี ยแล้ว ความดับสมุทยั คือตัวนิโรธก็เกิดขึ้น นิโรธนั้นไม่ใช่ความสุ ขอะไรนะ นิโรธคือ
ตัณหาดับ เมื่อตัณหาดับก็เข้านิโรธ นิโรธคือความดับของตัณหา ก็อยูแ่ บบสบายๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ตัณหา แต่ตณ
ั หาไม่ได้ดบั แต่เราดับตัณหา ตัวตัณหายังมีอาการของเขาอยู่ ความพอใจ ไม่พอใจยังมี
อาการของเขาอยูโ่ ดยสภาวะ มีอยูโ่ ดยสมมุติของตัวตัณหา แต่เราไปดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัณหา
เท่านั้น เพราะตัณหานี่เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ เหมือนเราไปเชื่ออะไรสักอย่าง เชื่อคนที่มาหลอกเราอยูเ่ ป็ น
ประจา หลอกให้ทาในสิ่ งที่ไร้เหตุผล ทาในสิ่ งที่มนั เป็ นไปไม่ได้ อย่างเช่นไปบังคับไม่ให้มีกลางคืน
ทั้งๆ ที่กลางคืนต้องมีอยู่ นัน่ คือความไม่รู้จริ ง ตัณหาของสัตว์และมนุษย์ท้ งั หลายก็คือไปฝื นธรรมชาติ
ไปฝื นไม่ให้มีกลางวัน ไม่ให้มีกลางคืน
เมื่อเข้าใจในความจริ ง เข้าใจในอริ ยสัจว่า โลกนี้มนั มีสองสิ่ งคู่กนั เมื่อมีกลางวัน อย่างไรก็ตอ้ งมี
กลางคืน กลางวันมี ๑๒ ชัว่ โมง กลางคืนมี ๑๒ ชัว่ โมง ทุกข์กบั สุ ขที่เกิดขึ้นโดยสภาวะของรู ปนามและ
ขันธ์ ๕ ก็เช่นกัน มันเป็ นสภาวะที่เกิดขึ้น ตั้งอยูข่ องเขา มีอยูอ่ ย่างละครึ่ ง และอาการที่เป็ นสุ ข เป็ นทุกข์
นี้กจ็ รไปจรมาอยูต่ ลอดเวลา สุ ขจรไป สุ ขจรมาเป็ นอย่างนี้ ตราบใดที่ยงั มีลมหายใจอยูเ่ ราจะต้องเจอ
สภาพอย่างนี้ตลอด ทั้งสุ ข ทั้งทุกข์ ทั้งพอใจและไม่พอใจ มีตลอดเวลา นี้เป็ นอาการของขันธ์ ไม่ใช่พระ
อรหันต์ปฏิบตั ิแล้วจะไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นัน่ คือสาคัญผิดทั้งหมด สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ยงั มีอยูโ่ ดยอาการ
ของกิเลสคือขันธ์นนั่ เอง ที่อาตมาบอกเบื้องต้นว่าการปล่อยวางขันธ์ ๕ ก็คือการปล่อยวางกิเลส การยึด
ขันธ์ ๕ ก็คือการยึดกิเลส ฉะนั้นโดยอาการกิริยาของขันธ์มนั จะต้องมีอยู่ กิริยาที่พอใจ ไม่พอใจ พระ
อรหันต์บางองค์ ครู บาอาจารย์ทางภาคอีสานบางท่าน เวลาท่านดุลูกศิษย์ ท่านก็เปรี้ ยงปร้างโผงผาง นั้น

เป็ นอาการของโทสะ แต่โทสะโดยจริ งๆ แล้วมันมีโดยกิริยาของขันธ์ ถามว่ามันเป็ นกิเลสหรื อเปล่า จะ
ว่ากิเลสก็ใช่ แต่มนั เป็ นกิเลสแค่ขนั ธ์ ไม่ใช่กิเลสที่จิต
จริ งๆ แล้วการดับกิเลสไม่ใช่การดับกิเลสที่ขนั ธ์ แต่ดบั กิเลสที่จิต คือการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ใน
อุปาทานเท่านั้น จิตจึงจะเป็ นอิสระจากขันธ์ และขันธ์กใ็ ช้อย่างอิสระ แต่วา่ เราจะใช้ขนั ธ์อย่างไรให้
ถูกต้องในโลกสมมุติน้ ี ให้เป็ นไปตามอริ ยประเพณี ที่เขาใช้กนั อยู่ ก็คือต้องมีมรรคเป็ นเครื่ องอยู่ มีมรรค
เป็ นเครื่ องปกติของกายใจ ไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากมรรคเลย ถ้าผิดจากมรรคแล้วผิดทาง การปฏิบตั ิ
ทั้งหมดนี่เราไม่ได้ละอะไรเลย เพียงแต่ไปรู ้ความจริ งและอยูก่ บั ความจริ งโดยที่ไม่หลงความจริ ง และ
ไม่ฝืนความจริ ง รู ้ในธรรมชาติ ไม่หลงในธรรมชาติ และปล่อยวางธรรมชาติให้เป็ นธรรมชาติท้ งั หมด
เพราะเราก็เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ ขันธ์ ๕ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ ตัวผูร้ ู ้กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ สิ่ งที่ถูกรู ้กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ
หากถามว่านิพพานมีไหม นิพพานก็ไม่มี พระพุทธเจ้าก็ไม่มี พระอรหันต์กไ็ ม่มี จริ งๆ แล้วไม่มี
อะไรเลยในสภาวะต่างๆ นั้น แต่ที่วา่ มีพระพุทธเจ้านั้นก็คือมีโดยสมมุติ สมมุติครั้งหนึ่งในอดีตเคยมี
พระพุทธเจ้า และท่านก็ดบั ขันธ์เข้านิพพานไปแล้ว พระองค์จึงไม่มีอยู่ พระองค์จึงเป็ นแค่สมมุติ แม้ที่
กล่าวถึงอยูท่ ุกวันๆ ที่วา่ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ จึงเป็ นการกล่าวขานนามของพระองค์เฉยๆ ที่ครั้งหนึ่ง
ในอดีตท่านเคยสมมุติเกิดมาในโลกมนุษย์น้ ีชวั่ คราว แล้วท่านก็ดบั ไป พระพุทธเจ้าจึงไม่มี จึงเป็ น
สมมุติเช่นกัน ครั้งหนึ่งที่เคยมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตรัสรู ้เป็ นพระอรหันต์น้ นั ก็เป็ นสมมุติอยู่
ชัว่ คราว สุ ดท้ายก็ดบั ไป เราเองก็เช่นกัน เกิดมาอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ง สุ ดท้ายอนาคตข้างหน้าเราในขณะนี้ก็
ไม่มีเหมือนเดิม บางคนอาจจะกล่าวถึงบ้าง บางคนก็ไม่กล่าวถึงด้วยซ้ าไป ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้
มันไม่มีอะไรให้ยดึ ไม่มีอะไรให้หลง มันก็สบาย แต่ความสบายนี้กย็ งั เป็ นสมมุติที่เราอาศัยใช้เฉยๆ เรา
จะยึดสบายอย่างนี้ไว้ตลอดก็ไม่ได้ เพราะความสบายนี้เป็ นอาการของนาม อาการของรู ป ตรงนี้แหละที่
เราอาศัยมันอยู่ หากเราแจ้งในธรรม เราก็ตอ้ งแจ้งทุกกระบวนการที่เข้ามาและที่มีอยู่
พอมันแจ้งแทงตลอดแล้ว ย้อนไปข้างหลังก็ไม่มีเรา มองไปอนาคตก็ไม่มีเรา ปัจจุบนั ก็หาเราไม่
เจอ ทั้งสิ่ งที่ถูกรู ้และตัวผูร้ ู ้ หาเราไม่เจอในกองขันธ์ ๕ และรู ปนามนี้ มองไปทางไหนก็มีแต่ธาตุ มอง
ทางไหนก็มีแต่สมมุติ มองทางไหนก็เป็ นแต่ของที่ไม่เที่ยง เกิดดับๆ หมดเลย หาความเป็ นอะไรไม่มี
เลย เพราะทุกอย่างเป็ นสมมุติหมด ในเมื่อเป็ นสมมุติ เรายึดไว้กเ็ ป็ นอุปาทาน เมื่อมีอุปาทานก็ทาให้เกิด
ทุกข์ การละตัณหาก็คือการละอุปาทานนัน่ เอง ไม่มีตณ
ั หา ตัวอุปาทานก็ดบั ในปฏิจจสมุปบาทก็เป็ น
อย่างนั้น ดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คือวงจรของเขาที่เราไม่ได้ละอะไรเขาเลย เพียงแต่ไปเข้าใจวงจรของ
เขาว่าเขาเป็ นอย่างนี้ เพราะมีสิ่งนี้ สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น ทุกสิ่ งทุกอย่างมันเป็ นวงจรของมัน เป็ นวัฏจักรที่
เกิดขึ้น สัตว์และมนุษย์ท้ งั หลายก็อยูใ่ นวัฏจักรทั้งหมด แต่ทาอย่างไรเราจะออกจากวัฏจักรนั้นได้ คือ

ต้องชักตัวใดตัวหนึ่งออก ดับอวิชชา ทุกอย่างก็ดบั หมด หรื อว่าจะดับรู ปนามทุกอย่างก็ดบั หมด ดับตัว
ใดตัวหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท ชักออกตัวเดียวมันก็ไม่ไปแล้ว เหมือนโซ่ หากเราเอาออกสักข้อหนึ่งมัน
ก็ขาด เหมือนตัวกิ้งกือถูกตัดออกสักปล้องมันก็ไปไม่ได้ รถไฟก็เหมือนกัน เอาออกสักขบวนหนึ่ง
ขบวนหลังก็ทิ้งไปแล้ว คาว่าออกในที่น้ ีไม่ใช่เอามันออก แต่คือมันหายสงสัยในตัวใดตัวหนึ่ง แจ้งใน
ตัวใดตัวหนึ่ง แจ้งในอวิชชาตัวใดตัวหนึ่ง หรื อว่าแจ้งในรู ปนาม เมื่อละรู ปนาม ก็ไม่มีรูปนามมาเกิด
อายตนะก็หายหมด ละชาติ ละภพก็ไม่ไปเกิดอีก ก็ไม่มีอวิชชา ละอุปาทานก็ไม่มีตณ
ั หา ละตัณหาก็
หมด ละตัวใดตัวหนึ่ง คือหายสงสัยในตัวใดตัวหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท เหมือนกับดึงโซ่ขอ้ ไหนออกก็
ขาดได้เหมือนกัน ทุกอย่างดับสู ญตรงนี้
ปฏิบตั ิเราไม่ได้เอาอะไร ไม่มีอะไรให้เอาเลย ถ้ายังเอาอยูม่ นั ไปนิพพานไม่ได้ และขณะมีชีวติ
อยูน่ ้ ีควรมีเครื่ องอยู่ เรี ยกว่าอยูด่ ว้ ยวิหารธรรม อาศัยมรรคเป็ นเครื่ องอยู่ อาตมาเคยพูดบ่อยๆ ว่า คนที่มี
ธรรมแล้วเหมือนคนปลูกบ้านเสร็จ เมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้ว เราต้องมีบา้ นอาศัย เมื่อมีบา้ นเราก็ตอ้ งรักษา
บ้านเรา ต้องกวาดบ้าน ถูบา้ น เพื่อให้บา้ นนั้นสะอาดอยูต่ ลอดเวลา จะนัง่ เดิน ยืน นอนตรงไหนก็สบาย
ผูท้ ี่เข้าใจในธรรมแล้วก็ตอ้ งรักษาขันธ์ เพื่อให้ขนั ธ์อยูใ่ นสภาวะที่น่าอยู่ คือขันธ์ไม่วนุ่ วาย เราทานข้าว
ทานน้ าเพื่ออะไร ก็เพื่อรักษาร่ างกายคือรู ปให้เป็ นปกติ ไม่ให้มีทุกข์ การเจริ ญธรรม การเข้าสมาธิ การ
ใช้สติเข้าไปกาหนดพิจารณาอยูใ่ นนามทั้งสี่ เห็นความเกิดดับของเขาเรี ยกว่าอาศัยมรรคเป็ นเครื่ อง
รักษานาม เพื่อให้นามนั้นอยูใ่ นธรรมตลอด ไม่วนุ่ วาย ถ้าเราไม่เข้าสมาธิ ธาตุมนั ก็แปรปรวนคิดโน่น
คิดนี่ ถ้าไม่อาศัยปัญญาเข้าไปพิจารณาในธรรม พิจารณาดูสภาวะ ทุกสิ่ งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอีก แต่
แตกต่างกับการเกิดของผูท้ ี่ยงั ไม่ละ การเกิดของผูท้ ี่ยงั ไม่ละ มันจะเป็ นอุปาทานยึดไปหมดเลย แต่ของผู ้
ที่รู้แล้วเพียงสักแต่วา่ รักษาเฉยๆ เหมือนเราเพียงแต่กวาดบ้าน ถูบา้ นเท่านั้นเอง เราไม่ตอ้ งไปมีภาระที่
จะต้องขุดหลุมปักเสา แล้วมุงหลังคา กั้นฝา กั้นห้องอะไรแล้ว เพียงแต่กวาดบ้านเฉยๆ มันสบายกว่ากัน
มาก เพียงแค่รักษาเฉยๆ ไม่เหมือนแรกๆ เราจะต้องขุดหลุม ปักตอหม้อ ทาทุกอย่างเพื่อจะได้บา้ นหลัง
นี้ข้ ึนมา ต้องเพียรอย่างหนักเพื่อจะมารู ้แค่ตรงนี้ รู ้สภาวะของเขาว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเท่านั้นเอง
ทุกสิ่ งทุกอย่างจึงเป็ นสมมุติหมด ใครเป็ นผูร้ ู ้ ใครเป็ นผูเ้ ข้าใจ ใครเป็ นผูว้ างธรรม ใครเป็ นผู ้
เข้าใจในธรรม ใครเป็ นผูต้ รัสรู ้ธรรม ตรงนี้มนั เป็ นสมมุติ ความตรัสรู ้น้ ีกไ็ ม่ได้ตรัสรู ้อยูต่ ลอด บางครั้ง
มันก็หลง บางครั้งก็ไม่รู้ ดังนั้นตัวรู ้จึงไม่ใช่ตวั ตน และความเข้าใจจึงไม่ใช่ตวั ตน ธรรมที่เป็ นกุศลและ
อกุศล บุญและบาปก็จึงไม่มีอะไรที่เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นสาระแก่นสารเลย หาเราไม่เจอในโลกนี้ หาเรา
ไม่เจอในขันธ์ หาเราไม่เจอในรู ป หาเราไม่เจอในนาม หาเราไม่เจอในสภาวธรรมโดยสมมุติท้ งั ปวง
เมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างเป็ นสมมุติ แล้ววางสมมุติ จิตก็จะหลุดพ้นคือเข้าสู่ วมิ ุตติ วิมุตติกบั

สมมุติมนั อยูท่ ี่เดียวกัน แต่การจะออกจากสมมุติได้กค็ ือต้องเห็นทุกอย่างเป็ นสมมุติ แล้วจิตจะหลุดพ้น
โดยความเป็ นวิมุตติ เมื่อหลุดพ้นโดยความเป็ นวิมุตติแล้วมันก็อิสระ จึงว่าตัวปัญญากับตัวสัญญามัน
เป็ นตัวเดียวกัน ตัวสัญญาที่เราจาได้หมายรู ้ ที่เราเรี ยนรู ้อภิธรรมต่างๆ เรี ยนรู ้ปฏิจจสมุปบาท อันนี้มนั
เป็ นสัญญาทั้งหมด แต่จะเกิดปัญญาได้มนั ต้องเห็นเอง สิ่ งที่เราเรี ยนมาทั้งหมดเป็ นสมมุติ ปัญญา
ทั้งหลายก็เป็ นสมมุติ เมื่อแจ้งในสมมุติแล้วเราก็ไม่แบกปัญญาไว้ ไม่แบกสัญญาไว้ เราจึงปล่อยวาง
สัญญา ปล่อยวางสมมุติ ปั ญญาที่แท้จริ งจึงเกิดขึ้นเพราะเราปล่อยวางในสมมุติ ปฏิบตั ิไม่มีอะไรมาก รู ้
ว่าอะไรๆ เป็ นสมมุติท้ งั หมด ปัญญาก็ยงั เป็ นสมมุติ ธรรมทั้งหลายก็เป็ นสมมุติ
การมัน่ หมายว่าธรรมทั้งหลายเป็ นอย่างนั้นเป็ นอย่างนี้ เป็ นแผนที่ เป็ นแบบอย่าง ก็เป็ นเพียง
แนวทางให้เราได้เข้าไปรู ้เฉยๆ เปรี ยบเหมือนเป็ นบันไดให้เราขึ้นบ้าน สุ ดท้ายเราจะมาแบกบันได ยึด
บันไดไว้กไ็ ม่ได้ ต้องทิ้งบันได ตาราก็เช่นกัน เราจะแบกตาราไปไม่ได้ เพราะตาราก็เป็ นแค่สิ่งที่เราไป
เรี ยนรู ้ เป็ นสภาวะวัดระดับเฉยๆ ว่าตรงนี้เรี ยกว่าอะไร เหมือนแผนที่สาหรับให้เราเดินทางไป
ต่างจังหวัด บอกทางไปตาบลนั้น หมู่บา้ นนี้ ตั้งอยูบ่ นกิโลเมตรเท่านั้นเท่านี้ ถนนสายนั้นสายนี้ ธรรม
ทั้งหลายที่เราเรี ยนรู ้มาทั้งหมดจึงเป็ นเหมือนแผนที่ เมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เราก็ตอ้ งวางแผน
ที่ อย่ายึดแผนที่ไว้เป็ นตารา จริ งๆ แล้วจะเรี ยนเอาตรงตามแผนที่เลยก็ไม่ได้ บางทีระหว่างซอยที่เรา
เดินทางไปมันอาจจะเลี้ยวซ้ายหรื อเลี้ยวขวาในความเป็ นจริ งของเขาก็ได้ แต่คนบอกแผนที่บางทีกบ็ อก
เพียงทางตรง ในธรรมที่เราเข้าไปรู ้เหมือนกัน บางทีมนั ไม่ตรงตามที่เรารู ้ ไม่ตรงตามที่เรี ยนมา บางที
สิ่ งที่เรารู ้เห็นจริ งๆ ไม่มีในตาราก็มี ที่พระองค์ทรงตรัสว่า ธรรมทั้งหลายที่พระองค์แสดงนั้น
เปรี ยบเสมือนใบไม้อยูใ่ นกามือ แต่ที่พระองค์ยงั ไม่ได้แสดงเปรี ยบเสมือนใบไม้อยูใ่ นป่ า บางช่วงเรา
อาจจะไปรู ้ใบไม้ในป่ าก็ได้ จึงไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นใบไม้ในกามือ ในตาราจึงไม่มี
กล่าวไว้ เหตุน้ นั ปฏิบตั ิแล้วจะหมายให้เหมือนในตาราไม่ได้เลย หมายแล้วผิดหมด
บางครู บาอาจารย์หรื อในตาราเขาเขียนถึงการละกิเลส อาตมาเพิ่งมาเข้าใจว่าราคะ โทสะ โมหะ
นั้น จริ งๆ แล้วไม่ได้ดบั ยังมีอยู่ กิเลสตัณหาต่างๆ ยังมีอยูห่ มดตราบใดที่ยงั มีขนั ธ์ ๕ อยู่ เพียงแต่รู้วา่
ขันธ์ ๕ นั้นแบกไม่ได้ และกิเลสตัณหานั้นแบกไม่ได้ เราก็หลุดพ้นจากกิเลสและหลุดพ้นจากขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ จึงเป็ นกิเลส แต่ถา้ ไม่มีกิเลสเราก็กินข้าวไม่ได้ ด้วยว่ากิเลสเป็ นกาม กินข้าวจึงเป็ นกาม
เหมือนกัน ฉะนั้นทุกวันนี้เราเสพกามทั้งหมดเลย รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส กามคุณล้วนเป็ นกาม
ทั้งหมด โผฏฐัพพะก็เป็ นกาม สามแดนโลกธาตุจึงเป็ นโลกของกามคุณ ที่เราอาศัยอยูก่ จ็ ึงเป็ นการเสพ
กาม ที่วา่ พระอรหันต์ไม่เสพกามนั้นไม่ใช่ พระอรหันต์กย็ งั เสพกามอยู่ คือกามคุณนัน่ เอง รู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัส ก็เป็ นกามอยู่ เสพอาหาร อาหารก็เป็ นกาม หากว่าพระอรหันต์หมดกิเลส ก็ไม่ตอ้ งกินข้าวสิ
ทั้งที่อนั นั้นเป็ นกิริยา บางคนไปดูวา่ พระอรหันต์ทาไมท่านยังโกรธอยู่ ยังด่า ยังโผงผาง นัน่ มันเป็ น

กิริยาโดยสมมุติเท่านั้นเอง เพราะความจริ งคือเราเข้าใจสมมุติแล้วแต่เรายังใช้สมมุติอยู่
บางคนยังเข้าใจผิดเพราะในตาราเขียนว่าพระอรหันต์ไม่มีบุญ ไม่มีบาป ทาอะไรแล้วไม่มีกรรม
นั้นก็ยงั ผิดอยู่ ตราบใดที่ยงั มีขนั ธ์อยู่ หากทาบาปอะไร เมื่อยังไม่ตายพระอรหันต์กต็ อ้ งได้รับผลกรรม
เช่นกัน แต่ถา้ ตายแล้วอีกเรื่ องหนึ่งเพราะไม่มีขนั ธ์มาเสวย ไม่ตอ้ งรับวิบากตรงนั้น บางคนคะนองว่าได้
ธรรมแล้ว เหนือบาป เหนือบุญแล้ว พูดอะไรทาอะไรที่ไม่อยูใ่ นมรรคองค์ ๘ อยากด่าก็ด่า อยากทาก็ทา
เพราะตัวเองอิสระจากขันธ์แล้ว อิสระจากกิเลสจะใช้อะไรก็ใช้ได้โดยสมมุติ พระอรหันต์น้ นั ก็ยงั หลง
สมมุติอยู่ ไปหลงทาวิบากกรรมอะไรต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงวางมรรคองค์ ๘ ไว้ให้ใช้ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ หรื อว่าสัมมาวาจาก็คือเจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวติ ชอบ และอะไรต่างๆ ก็เพื่อไม่ให้
เกิดโทษ
ในครั้งที่พระพุทธเจ้าประชุมโอวาทปาฏิโมกข์ ท่านได้ให้โอวาทแก่ภิกษุท้ งั หลายว่า สัพพะ
ปาปัสสะ อะกะระณัง ภิกษุในครั้งนั้นล้วนแต่เป็ นอรหันต์ท้ งั หมด ๑,๒๕๐ รู ป ทาไมพระองค์กล่าวคานี้
การไม่ทาบาปทั้งปวง การทากุศลให้ถึงพร้อม การทาจิตให้ขาวรอบ ก็เพื่ออบรมพระอรหันต์ ในหมู่น้ นั
ไม่มีปุถุชนเลย เป็ นพระอรหันต์ลว้ นๆ ฉะนั้นพระอรหันต์เมื่อเข้าใจในธรรมแล้ว ยังจะต้องอาศัยศีล
อาศัยธรรมเป็ นเครื่ องอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดวิบากแห่งขันธ์ เพราะถ้าทาอะไรผิดมันก็ให้โทษแก่ขนั ธ์ เหมือน
ไปทานพริ กก็ตอ้ งเผ็ด ทานเกลือก็ตอ้ งเค็ม ไปทาอะไรที่เป็ นอกุศลที่ไม่ดีอย่างไรก็ตอ้ งได้รับผล พระ
อรหันต์ไม่ได้หมดกรรมเลย ตายเมื่อไรนัน่ จึงหมดกรรม ตราบใดที่อยูใ่ นโลกนี้กเ็ หมือนคนเราที่ตอ้ งอยู่
ใต้กฎหมาย ทาผิดก็ตอ้ งติดคุก ขับรถฝ่ าไฟแดงก็ตอ้ งโดนจับ ฉะนั้นตราบใดที่พระอรหันต์ยงั อยูใ่ นโลก
สมมุติ การกระทาต่างๆ ทั้งกรรมดีหรื อกรรมไม่ดีตอ้ งชดใช้ท้ งั หมด แต่ถา้ ตายแล้วอีกเรื่ องหนึ่ง เหมือน
คนที่ออกจากโลกมนุษย์น้ ี ไม่ตอ้ งมาอยูใ่ ต้กฎหมายแล้ว ผูท้ ี่อยูใ่ นโลกสมมุติจึงต้องอยูใ่ ต้กฎแห่งกรรม
ทั้งหมดเลย ตายแล้วจึงหมด ความจริ งแล้วการรู ้ธรรมไม่ได้รู้อะไร รู ้เพียงตรงนี้ อาตมาหลงอเนจอนาถ
ใจว่าเพียรมานาน มารู ้แค่ตรงนี้หรื อ รู ้แค่ความเป็ นจริ งของขันธ์ ๕ แล้วปล่อยวางขันธ์ ๕ โดยความเป็ น
สมมุติของเขา ไม่เข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ แล้วมันไม่มีอะไรหายเลย ขันธ์ ๕ ยังอยูเ่ ต็มๆ อาการของมันยังอยู่
มันเกิดดับอยูเ่ ต็มๆ ความพอใจ ไม่พอใจยังอยูเ่ ต็มๆ แต่มนั ไม่มีที่เรา
ต่อจากนี้จะอธิบายเรื่ องจิตโดยสภาวะความเป็ นจริ งของสมมุติ สภาพของจิตเดิมหรื อจิตแท้น้ นั
ไม่เคยตาย จิตดวงนี้ไม่มีรูป ไม่มีนาม สิ่ งที่เราเห็นและสัมผัสได้ท้ งั หมดไม่ใช่จิต แต่เป็ นอาการของรู ป
นามทั้งหมด อาการของนามที่ยบิ แย็บนัน่ คือสังขาร เป็ นเพียงนามตัวหนึ่ง และตัวที่ไปรู ้หรื อวิญญาณก็
เป็ นนามเช่นกัน วิญญาณไปรู ้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น นัน่ คือปรากฏการณ์ของมันทั้งหมด อารมณ์เป็ นสุ ข
เป็ นทุกข์น้ นั ก็คือเวทนาก็เป็ นนามตัวหนึ่ง และที่เราไปจาอาการของมัน ที่ทุกคนฝึ กดูกนั บ่อยๆ จน
ชานาญและกลับไปดูอีก ที่เคยเข้ากันบ่อยๆ กาหนดรู ้บ่อยๆ ที่จาได้วา่ เราเคยทาอย่างนี้ รู ้อย่างนี้ อาการ

ที่วา่ ปึ๊ บๆ เกิดดับเมื่อเราจามันได้แล้ว นี่จึงเรี ยกว่าสัญญาเข้าไปทางานก็เป็ นนามตัวหนึ่ง และอาการของ
กายที่เข้าไปกาหนดรู ้ เช่น รู ้สึกถึงเวทนาในกาย อันนี้เป็ นตัวรู ปทางาน และสภาวะทั้งหมดนั้นคือ
สภาวธรรมที่เกิดดับๆ ไม่ใช่จิตเลย เป็ นเพียงสภาวธรรมของรู ปนามที่แสดงออกมา เรี ยกว่ารู ปธรรม
และนามธรรมซึ่งเป็ นสมมุติอยูค่ ู่กบั โลก ตัววิญญาณที่เข้าไปรู ้ซ่ ึงเกิดดับก็เป็ นสมมุติอยูค่ ู่กบั โลก ตัว
สังขารความคิดซึ่งเกิดดับก็เป็ นสมมุติอยูค่ ู่กบั โลก ตัวสัญญาความจาและตัวเวทนาความรู ้สึกซึ่งเกิดดับ
ก็เป็ นของอยูค่ ู่กบั โลกทั้งหมด
แม้รูปกายที่เป็ นดิน น้ า ไฟ ลม ที่อาศัยอยูก่ เ็ กิดดับ และสิ่ งต่างๆ เหล่านี้กไ็ ม่ใช่จิตเลย แต่เป็ น
อาการหนึ่งของจิตที่เรามาเสวย เหมือนคนขับรถกับรถ คนขับรถมีหน้าที่ขบั รถไป แต่ไม่มีใครเห็น
คนขับเพราะมันอยูใ่ นภายใน เห็นแต่รถที่วงิ่ เลี้ยวไปเลี้ยวมาเท่านั้น เช่นเดียวกับอาการของเราที่เห็น
ทั้งหมด เป็ นแค่ขนั ธ์ แต่ไม่มีใครเห็นจิต แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่เห็นจิต เพราะจิตนั้นเป็ นสภาวะที่
เหนือรู ป เหนือนาม จิตที่ไม่มี จิตที่ไม่เห็น จิตที่ไม่สัมผัสมัน่ หมายได้ จิตดวงนี้คือจิตที่คู่ควรจะไปพระ
นิพพานคือจิตที่ไม่มีนนั่ เอง หากไปยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าจิตเป็ นตัวเป็ นตน เราก็ไปนิพพานไม่ได้ ฉะนั้นถาม
ว่าจิตมีไหม...มี แต่อยูใ่ นสภาวะที่ไม่มี นิพพานมีไหม...มี แต่อยูส่ ภาวะที่ไม่มี ถ้ายังมีอยูไ่ ม่ใช่จิต ถ้ายังมี
อยูไ่ ม่ใช่นิพพาน ถ้ายังไปยึดมัน่ ถือมัน่ อาการต่างๆ ทั้งหมดว่าเป็ นตัวเป็ นตน ไปเข้าใจอาการใดก็ตามว่า
เป็ นจิต นั้นก็ยงั ไม่ชื่อว่าเห็นจิต นั้นก็ชื่อว่ายังไม่เห็นพระนิพพาน
เปรี ยบเสมือนลมกับใบไม้ เวลาลมพัดใบไม้หวัน่ ไหว เราสามารถรับรู ้วา่ ใบไม้หวัน่ ไหวเพราะ
อาศัยลมพัด ถ้าถามว่าเราเห็นลมไหม...ไม่เห็น แต่มีลมไหม...มีลม ใบไม้หวัน่ ไหวได้เพราะอาศัยลมพัด
ดังนั้นอาการที่มนั แสดงผลออกมา อาการของนามที่เราสัมผัสได้ท้ งั หมด ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สภาวธรรมทุกอย่างก็ไม่ต่างอะไรกับใบไม้ที่มนั เคลื่อนไหวเกิดดับ ที่มนั เกิดปึ๊ บปั๊บเหมือน
ใบไม้ที่มนั หวัน่ ไหวเพราะอาศัยแรงลม และอาการที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันเป็ นเพราะนามหวัน่ ไหวเท่า
นั้นเอง มันเกิดขึ้นเพราะจิต แต่เราไม่สามารถจะสัมผัสจิตได้วา่ จิตดวงนี้เป็ นอย่างไร ฉะนั้นจิตจึงเป็ น
อนัตตา จิตจึงเป็ นวิมุตติ วิมุตติกค็ ือไม่มีอะไรให้หมาย วิมุตติกค็ ือไม่มีอะไรให้เสพ นิพพานจึงไม่มี
อะไรให้หมาย ไม่มีอะไรให้เสพ นัน่ เป็ นสภาพของจิตเดิมแท้ๆ จิตดวงนี้มนั เปลี่ยนไปได้ทุกภพทุกชาติ
ไปตกนรก ไปเป็ นมนุษย์ ไปอยูส่ วรรค์ เพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตาย แต่สิ่งที่ตายทั้งหมดคือรู ปนามขันธ์ ๕
ที่เกิดดับตลอด เราต้องเห็นจิตตัวนี้ให้ได้ แล้วจะแจ้งทั้งหมด
ถ้าหากว่าไม่เข้าไปรู ้ ไม่เข้าไปเห็น ไม่เข้าไปแจ้งก็จะหลงได้ ต้องเพียร และต้องเพียรอยูใ่ น
วงจากัด เข้าไปเห็นในอาการสภาวะของขันธ์ ๕ ให้ชดั ตราบใดที่ยงั ไม่ร้ื อขันธ์ ๕ เป็ นกองๆ ออกมาให้
เห็นชัด รื้ ออุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ อย่างแจ่มแจ้งในจิต แล้วปล่อยวางอย่างชัดเจนที่สุด
มันก็ยงั หลงอยู่ และถึงแม้จะเข้าใจแล้ว ปล่อยวางแล้ว แต่ยงิ่ ทาก็จะยิง่ ละเอียดขึ้น มันจะเป็ นอณูเหมือน

เอาหินก้อนใหญ่ๆ มาทุบให้แตก มันจะกระจายเป็ นก้อนเล็กก้อนน้อย เราก็หยิบก้อนเล็กๆ ส่ วนหนึ่งที่
มันแตกนั้นมาทุบอีก มันจะแตกอีก และก็เอาก้อนเล็กๆ ที่แตกจากส่ วนนั้นมาทุบอีก มันก็แตกๆๆ ไป
อีก มันจะไม่มีประมาณในการแตก การเรี ยนรู ้ท้ งั หมดไม่ใช่เราดูเฉยๆ นะ ไม่ใช่เราดูแค่เกิดดับ ในการ
ปฏิบตั ิเราต้องอาศัยวิปัสสนาเข้าไปค้นมันด้วย ดูเกิดดับนั้นยังใช่อยู่ เกิดดับๆ ไม่มีอะไรให้ยดึ มันก็ง่าย
แต่เราจะให้แจ้งทั้งหมดเราต้องเข้าไปรื้ อให้มนั แตกขึ้นไปอีกๆ เราก็จะแจ้งมันทั้งกระบวนการ ไม่วา่
ย้อนหน้า ย้อนหลัง ย้อนอนาคต ย้อนอดีต ย้อนปัจจุบนั ไม่มีอะไรเลย การปฏิบตั ิน้ นั ให้เราย้อนไปดูใน
ความเป็ นอดีตว่าไม่มีเรามา อนาคตก็ไม่มีเราให้ไป ปัจจุบนั มันก็ไม่มีเรา เป็ นแค่สมมุติเท่านั้นเอง
สิ่ งที่เราต้องละก็คือต้องละทั้งภายนอกและละทั้งภายใน ภายนอกก็คือรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
กามคุณและย้อนมาดูภายในอีกที ตัวผูใ้ ห้ความหมายว่ามีความเกิดดับ เราต้องละเอียดตรงนี้อีกที แล้ว
จะแจ้งในกระบวนของมันทั้งหมดเลย ถึงแจ้งแล้วก็จะแจ้งขึ้นไปอีก ถึงละเอียดแล้วก็จะละเอียดขึ้นไป
อีกอย่างไม่มีประมาณในการเรี ยนรู ้ แม้อาตมาทุกวันนี้กย็ งั ปฏิบตั ิ ยังภาวนา มีหลวงปู่ ครู บาอาจารย์
กล่าวถึงการปฏิบตั ิธรรมโดยมีโยมคนหนึ่งเขาไปถามว่าการปฏิบตั ิธรรมเพื่อเป็ นพระโสดาบันจะต้อง
พิจารณาอะไรบ้าง หลวงปู่ ท่านก็บอกว่าก็พิจารณาขันธ์ ๕ ให้ละเอียด และถามต่อไปว่าเมื่อได้เป็ นพระ
โสดาบันแล้วจะต้องพิจารณาอะไรต่อไปอีกเพื่อจะได้เป็ นพระสกทาคามี หลวงปู่ ท่านก็บอกว่าก็
พิจารณาขันธ์ ๕ นัน่ แหละเพื่อเข้าเป็ นพระสกทาคามี แล้วเมื่อได้เป็ นพระสกทาคามีแล้วจะเป็ นพระ
อนาคามีจะพิจารณาอะไรต่อไปอีก หลวงปู่ ท่านก็บอกว่าก็พิจารณาขันธ์ ๕ นัน่ แหละจะได้เป็ นพระ
อนาคามี แล้วเมื่อได้เป็ นพระอนาคามีแล้วพิจารณาอะไรต่อ หลวงปู่ ท่านก็บอกว่าพิจารณาขันธ์ ๕ นัน่
แหละจะได้เป็ นพระอรหันต์ และถ้าได้เป็ นพระอรหันต์แล้วจะต้องพิจารณาอะไรต่อไปอีก ก็พิจารณา
ขันธ์ ๕ ต่อไปจนกว่าจะตาย เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ จึงทิง้ ไม่ได้ ขันธ์ ๕ ก็คือรู ปนาม แต่การพิจารณารู ป
นามมันก็ไม่ละเอียดเหมือนกับเราดูขนั ธ์ ๕ ทั้งหมด เพราะมันหลงรู ปกับนาม มันหลงได้ ถ้าเราแยก
โดยอาการของมันอย่างละเอียดว่ารู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันออกอาการอย่างไร มันจะไม่มี
อะไรให้หลง เพราะมันคลุมหมด ขยับมาทางนี้เรี ยกว่ารู ป ขยับมาทางนี้เรี ยกว่าเวทนา ขยับมาทางนี้
เรี ยกว่าสัญญา สังขาร วิญญาณ ขยับแต่ละตัวมันทางานพร้อมกันเลย
ในขันธ์ ๕ นอกจากรู ป ส่ วนที่เป็ นนามมันมี ๔ อาการ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นาม
ทั้ง ๔ นี้ เราต้องรู ้วา่ เราใช้นามทั้ง ๔ อย่างไรกับรู ป นามมันมี ๔ อย่าง ไม่ใช่ตวั รู ้อย่างเดียว รู ้น้ นั แค่
วิญญาณนาม ตัวสังขารความคิดที่เข้าไปใช้กเ็ ป็ นสังขารนาม ตัวสัญญาความจาก็เรี ยกว่าสัญญานาม ตัว
ความรู ้สึกเรี ยกว่าเวทนานาม ดูอาการในนามทั้ง ๔ ให้มนั ชัดขึ้น เราจะได้รู้วา่ มันทางาน มันโยงกัน
อย่างไร หน้าที่ใครหน้าที่มนั ขันธ์ ๕ มันเหมือนมีคนทางานอยู่ ๕ คน ซึ่งแต่ละคนทาหน้าที่แตกต่างกัน
อย่างไร อยากให้ละเอียดตรงนี้ ไม่ใช่จะแต่เอาตัวรู ้อย่างเดียว ตัวรู ้เป็ นนามแค่วญ
ิ ญาณตัวเดียว ตัวเห็น

เป็ นรู ป วิญญาณจะรู ้ได้กเ็ พราะอาศัยรู ปเป็ นที่ต้ งั ถ้าไม่มีรูปวิญญาณก็ไม่รู้ ถ้าเราพิจารณานามโดย
ละเอียดแล้ว เราจะเข้าใจการทางานของมันเหมือนกับปฏิจจสมุปบาท รู ้หน้าที่ของมัน หน้าที่ของรู ปมัน
ทางานอะไรบ้าง ที่มา ที่ไป ที่อยูข่ องมัน มันมาจากไหน หน้าที่ของมันทาอะไร เหมือนบริ ษทั ทางาน
กันอยู่ ๕ คน เช่น มีผจู ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ มีพนักงาน มีเลขา มีบญั ชี แต่ละคนมีหน้าที่อะไร แบ่งหน้าที่
กันให้ถูก ๕ อาการของขันธ์ ๕ หรื อว่ารู ป ๑ นาม ๔ มันมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ไม่ใช่รู้แค่ผจู ้ ดั การคนเดียว
แต่เลขากับรองผูจ้ ดั การไม่รู้เลยว่ามันทางานอย่างไร
ตัวผูร้ ู ้น้ ีคือผูจ้ ดั การกับคนที่สงั่ ก็คือเสมียนตัวเล็กๆ ที่วา่ เป็ นนามและรู ปนัน่ เอง แต่ผจู ้ ดั การ
จะต้องสัง่ งานต่อๆ ไป รองผูจ้ ดั การจะต้องรู ้อาการของมันทั้งหมด ยกตัวอย่าง รู ปมันทางานโดยสภาวะ
ของมัน แต่เกิดขึ้นได้เพราะมีเวทนาเราจึงรู ้ได้วา่ มีรูปเคลื่อนไหวไปต่างๆ นานา เราไม่มีเวทนาเราก็ไม่รู้
เลย ไม่รู้อะไรเคลื่อนไหว เพราะเวทนามีน้ าหนักของมันอยูเ่ รี ยกว่าโผฏฐัพพะนี้กเ็ ป็ นเวทนา สัมผัส
โผฏฐัพพะในร่ างกายจึงเป็ นเวทนา ตัวสัญญาที่เราไปจาไว้วา่ อันนี้เป็ นเวทนา เป็ นแขนที่เคลื่อนไหว
เพราะเราไปจาอาการของมันไว้ต้ งั แต่เด็กๆ นัน่ เรี ยกว่าสัญญา ไปจารู ป ไปจาเสี ยง ไปจากลิ่น ไปจารส
ไปจาสัมผัส มีสัญญาในรู ปก็คือตาเห็นแล้วก็จารู ปไว้ มีสัญญาในเสี ยงจึงจาเสี ยงได้วา่ เสี ยงนี้เป็ นภาษานี้
สัญญาในรสจึงจารสหวาน รสมัน รสเปรี้ ยว รสเค็มต่างๆ ได้ สัญญาในกลิ่นจึงจากลิ่นหอม กลิ่นเหม็น
ได้ สัญญาในกาย เช่น เมื่อเจอแดดร้อนจึงจาได้วา่ นี่คืออาการร้อนต้องไปนัง่ สัมผัสแอร์ที่เย็น ทั้งหมดนี้
มันเกิดขึ้นโดยสัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากวิญญาณทั้ง ๖ นัน่ เอง มันจึงหมายไว้ท้ งั หมด ส่ วนตัวสังขารนั้นมัน
ไม่มีความหมายอะไรเลย ตัวสังขารมันทางานโดยไปหยิบสัญญามาเรี ยงต่อกันเป็ นความคิดเท่านั้นเอง
ตัวสัญญามันจึงเป็ นเครื่ องมือในการทางานของสังขารที่เข้าไปคิด หยิบมาต่อๆ กันเหมือนจิ๊ก
ซอว์ ต่อกันเป็ นรู ป เป็ นภาพขึ้นมา ชิ้นหนึ่งก็ยงั ไม่เป็ นรู ปภาพ พอต่อแล้วเป็ นรู ปภาพขึ้นมาเลย ชัดเจน
ขึ้น เหมือนม้วนหนังที่เขาฉายหนังเป็ นฟิ ล์มฉายหนัง ถ้ายังไม่ให้มนั ฉายมันจะมีแค่รูปเดี่ยวต่อกัน แต่
พอหมุนและเอาไฟส่ องไป ภาพจะเคลื่อนไหวไปเป็ นเรื่ องเป็ นราว สังขารก็ทางานเช่นเดียวกัน ยก
เรื่ องราวต่างๆ มา แม้แต่คาพูดก็ยกมาทีละประโยค สัญญาในเสี ยง ยกเสี ยงขึ้นมาต่อกันเป็ นประโยค
เป็ นเรื่ องราว เป็ นสมมุติที่ยาวไปหมด ฉะนั้นตัวสัญญากับตัวสังขารจึงต้องอาศัยกัน ทางานซึ่งกันและ
กัน ถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะรู ้กระบวนการของมันทั้งหมดว่ามันทางานอย่างไร แล้วจะละเอียดในการเข้าใจ
จะแจ้งว่าที่มาที่ไปของมันเป็ นอย่างไร แล้วจะไม่หลงมัน และตัววิญญาณนี้กเ็ กิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ สัญญาก็เกิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และตัวเวทนาก็เช่นกัน เวทนาก็เกิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
มันจึงเป็ นขบวนการที่ทางานพร้อมกันทั้งหมด
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้มนั เป็ นปั จจัตตัง มันรู ้ได้เฉพาะตน ไม่มีใครรู ้เห็นได้ เราจะต้องเป็ นผูร้ ู ้เอง ทุก
สิ่ งทุกอย่างไม่มีใครรู ้แทนเราได้ มันเป็ นปัจจัตตัง อัตตาหิท้ งั นั้น ละอุปาทานได้ ไม่ทุกข์เพราะรู ปนาม

ขันธ์ ๕ ก็ถือว่าพ้นทุกข์แล้ว แต่การที่เข้าไปรู ้ในสาระแก่นสาร จะรู ้มากก็พน้ ทุกข์ได้ รู ้นอ้ ยก็พน้ ทุกข์ได้
จุดมุ่งหมายก็คือทาอย่างไรก็ได้ไม่ให้ทุกข์เพราะอุปาทานขันธ์ ๕ นี่คือจบงาน แม้ในขณะที่ใช้อยูก่ ไ็ ม่
ทุกข์เพราะอุปาทานขันธ์ ๕ ไม่ทุกข์เพราะอุปาทานในรู ปนาม ในคิริมานนทสู ตรที่พระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมให้พระอานนท์ไปแสดงกับพระคิริมานนท์ที่นอนอาพาธอยู่ พระองค์ไม่ได้แสดงอะไรมาก เพียง
ให้ไปบอกพระคิริมานนท์วา่ จงดูรูปนาม ไม่ได้บอกขันธ์ ๕ ด้วยนะ ให้ดูรูป ดูนาม รู ปก็ดี นามก็ดีที่เป็ น
กุศลและอกุศล ให้เอารู ปสัญญาขึ้นมาตั้งและนามสัญญาขึ้นตั้งมา ให้เห็นรู ปสัญญาเป็ นของไม่เที่ยง
เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตน ให้เห็นนามสัญญาให้เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตน พระคิริมา
นนท์พิจารณาอยูอ่ ย่างนั้น ในที่สุดก็สาเร็จพระอรหันต์ได้ตรงวางรู ปนาม ท่านบอกว่าให้ปลงธุระเสี ยใน
รู ปในนาม ในรู ปสัญญาก็ดี ในนามสัญญาก็ดี ให้ปลงธุระเสี ย ไม่เอารู ป ไม่เอานามมาเป็ นภาระของจิต
ท่านก็ตรัสรู ้เป็ นพระอรหันต์ได้ ไม่ได้แสดงถึงขันธ์ ๕ ด้วยซ้ าไป เพียงแต่รู้รูป รู ปเกิดดับบังคับบัญชา
ไม่ได้ นามเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได้เท่านั้น และรู ปเป็ นทุกข์ดว้ ย นามเป็ นทุกข์ดว้ ย รู ปไม่ใช่ตวั ตนด้วย
นามก็ไม่ใช่ตวั ตนด้วย รู ปเกิดดับ นามเกิดดับ รู ปเป็ นทุกข์ นามเป็ นทุกข์ รู ปไม่ใช่ตวั ตน นามไม่ใช่
ตัวตน เห็นแจ้งชัดจริ งๆ ก็ปล่อยวางตรัสรู ้เป็ นพระอรหันต์ได้

ไม่มีอะไรมาก รู้ว่าทุกอย่างเป็ นสมมุติทงั ้ หมด ปัญญาก็ยงั เป็ น
สมมุติ ธรรมทัง้ หลายก็เป็ นสมมุติ เป็ นแผนที่เป็ นแบบอย่าง
เป็ นแนวทางให้เราได้เข้าไปรู้เฉยๆ เป็ นบันไดให้เราขึ้นบ้าน
เฉยๆ สุดท้ายเราจะมาแบกบันได ยึดบันไดไว้กไ็ ม่ได้ ต้องทิ้ ง
บันได ตาราก็เช่นกัน เราจะแบกตาราไปไม่ได้ เพราะตาราก็
เป็ นแค่สิ่งที่เราไปเรียนรู้ เป็ นสภาวะวัดระดับเฉยๆ ว่าตรงนี้
เรียกว่าอะไร เหมือนแผนที่สาหรับให้เราเดิ นทางไป
ต่างจังหวัด บอกทางไปตาบลนัน้ หมู่บ้านนี้ ตัง้ อยู่บน
กิ โลเมตรเท่านัน้ เท่ านี้ ถนนสายนัน้ สายนี้ ธรรมทัง้ หลายที่เรา
เรียนรู้มาทัง้ หมดจึงเป็ นเหมือนแผนที่ เมื่อเราถึงจุดหมาย
ปลายทางแล้ว เราก็ต้องวางแผนที่

ประวัติพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนนฺโท
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺ โท มีนามเดิมว่า สมใจ ตรี สุวรรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
ท่านเป็ นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่นอ้ งทั้งสิ้ น ๑๐ คน มีพี่สาว ๒ คน น้องสาว ๕ คน น้องชาย ๒ คน โดยท่านเป็ น
บุตรคนที่ ๓ ปั จจุบนั ท่านเป็ นเจ้าอาวาสวัดป่ าเจริ ญธรรม ต.เกษตรสุ วรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และมีผมู ้ ีจิตศรัทธา

ถวายที่ดินและวัดเพิม่ ทาให้ท่านมีวดั สาขาอีก ๓ แห่ง คือวัดป่ าอ่างน้ าเย็น วัดป่ าเขาช่องแคบ และวัดป่ าหนอง
สาหร่ าย
ก่อนมาพานักอยูว่ ดั ป่ าเจริ ญธรรมท่านได้แสวงหาธรรมะเพื่อค้นหาความจริ งจากครู บาอาจารย์หลายที่ท้ งั
ภาคกลางและภาคอีสาน เพราะมีความสงสัยมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็ นเด็กว่าคนเราเกิดมาทาไม เกิดมาแล้วทาไมต้อง
มาตาย อีกทั้งเกิดความกลัวที่จะต้องตาย กลัวความสู ญเสี ย กลัวความพลัดพราก ท่านจึงเริ่ มมองหาทางออกจากทุกข์
เพราะเห็นความทุกข์มีอยูท่ ี่กายและใจนี้ตลอดเวลา จึงดาริ ที่จะหาหนทางดับทุกข์ โดยค้นคว้าจากหนังสื อธรรมะเพื่อ
หาวิธีการปฏิบตั ิแล้วนามาฝึ กฝน เริ่ มจากการนัง่ สมาธิ ดว้ ยตนเอง ทาตามตาราและทดลองหลายวิธี สงบบ้างไม่สงบ
บ้าง แต่ก็ได้ความเย็นใจ และรู ้สึกมีความสุ ขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่านจึงรู ้วา่ ตนเองปฏิบตั ิถูกทาง และคิดว่าเมื่อมี
ความสงบแล้วจะมีความสุ ขมากขึ้น ยิง่ มีสุขมากขึ้นเท่าไร ก็จะดับทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้น ท่านจึงเร่ งความเพียรมาก
ขึ้นไปอีก กินน้อยนอนน้อยทาความเพียรอย่างเข้มข้นโดยไม่กลัวความตาย ท่านปฏิบตั ิดว้ ยจิตใจที่หา้ วหาญ แต่กลับ
พบว่ายิง่ เร่ งความเพียรเท่าไรก็ไม่สงบ เพราะมีแต่ความอยากจะสงบเข้าไปในการทาสมาธิ จึงรู ้วา่ ไม่ใช่ จากนั้นท่าน
ได้ลองปรับวิธีและคิดทดลองด้วยตนเองว่าต้องไม่มีความอยากในการทาสมาธิ แต่ให้ทาใจเป็ นกลางๆ พอทาใจเป็ น
กลางๆ จึงเริ่ มสงบจนลมหายใจหายไป ตัวเบา แม้แต่ตวั ก็หายไป ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า
ในขณะนั้นท่านเกิดความสงสัยว่าเราหายไปไหน ทั้งที่ทุกอย่างน่าจะสิ้ นสุ ดลงได้้ แต่นนั่ กลับเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของความทุกข์ เพราะท่านไม่สามารถเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรมและติดอยูก่ บั สภาวะนั้นเป็ นเวลานานเกือบ ๓๐ ปี
เนื่องจากเมื่อเห็นว่าไม่มีเรา ใจที่เคยห้าวหาญก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่าเราจะหายไป หรื อเราจะตายเพราะจิตออกจาก
ร่ างแล้วไม่กลับมาเข้ามาอีก จึงพยายามบังคับไม่ให้จิตออกจากร่ างกาย เวลานัง่ สมาธิ พอตัวเริ่ มจะหายก็พยายามทา
ความรู ้สึกตัวด้วยการขยับแขนขา เพื่อให้รู้ตวั เพราะกลัวตัวจะหายไป เป็ นอยูอ่ ย่างนี้เนื่ องจากปฏิบตั ิโดยไม่มีครู บา
อาจารย์ช้ ีแนะ
หลังจากที่ไม่กล้าเข้าสมาธิ ลึก ท่านก็ทาความเพียรเพียงเบาๆ คือทาใจเป็ นกลาง และคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะ
ดาเนินไปเอง ขณะนั้นท่านมีความทุกข์อยูต่ ลอดเวลา ทุกข์เพราะอยากพ้นทุกข์ เพียรทาแต่สมาธิ ไม่เคยยกกายขึ้นมา
พิจารณา เพราะมีความเชื่ อว่าพอสงบแล้วปั ญญาจะเกิดขึ้นเอง เวลาผ่านไปหลายปี ก็ยงั ทรงอยูก่ บั ที่ไม่กา้ วหน้าไม่
ถอยหลัง ในขณะที่สิ่งที่เพิม่ มากขึ้นคือความทุกข์ เพราะอยากพ้นทุกข์ ยิง่ ปฏิบตั ิยงิ่ ทุกข์เพราะหาทางออกไม่เจอ ไม่รู้
จะทาอย่างไร ท่านพยายามคิดพิจารณาว่าพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านตรัสรู ้อย่างไร เมื่ออ่านและนามาทดลอง
หลายวิธีก็ยงั ไม่เกิดความก้าวหน้า จึงรู ้สึกเหนื่ อยและท้อแท้ ไม่รู้จะทาอย่างไรกับการปฏิบตั ิของตนเอง ไม่รู้จะไป
ถามใครหรื อเล่าให้ใครฟังได้ เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรหาทางออกไม่เจอ ในช่วงเวลานั้นท่านมีความทุกข์มาก
ทุกข์ถึงขั้นน้ าตาไหลออกมาตลอดเมื่อนึกถึงเส้นทางที่ตนเองเดินมาและจะเดินไปว่ามันช่างยากแสนเข็ญ ใน
ระหว่างที่มีทุกข์น้ นั ท่านก็ดิ้นรนแสวงหาครู บาอาจารย์ไปเรื่ อยๆ ตามแต่ที่จะได้ยนิ ได้ฟังมาเพื่อถามถึงวีธีการปฏิบตั ิ
แต่ท่านก็ไม่ได้เล่าถึงการทาสมาธิ วา่ เมื่อเข้าลึกแล้วตัวจะหายไปให้ครู บาอาจารย์ฟัง ได้แต่เก็บความสงสัยไว้เพียง
ลาพังผูเ้ ดียว
การลองผิดลองถูกมาตลอดเวลาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ซ่ ึ งกินเวลาเกือบ ๓๐ ปี นี้เอง ทาให้ท่านไม่อยากให้ใคร
มาเสี ยเวลาเช่นที่ท่านเคยเป็ นมา เพราะเมื่อนับถอยหลังไปพบว่าท่านเริ่ มออกบวชและปฏิบตั ิมาตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๒๓ ขณะอายุ ๒๑ ปี แต่เพิง่ จะมาแจ้งความจริ งเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ระหว่าง เวลา ๑๓.๒๐ - ๑๔.๐๐ น. ขณะอายุ ๔๗ ปี วันนั้นท่านได้เห็นสามโลกธาตุเปิ ด พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็ นเนื้อเดียวกัน เกิดความอัศจรรย์แจ้งในใจว่าในโลกในนี้ไม่มีอะไรให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ได้เลย จิตจึงถอนตัว
ออกจากขันธ์ อยูเ่ หนื อขันธ์ มีความอิสระและเห็นว่าไม่มีอะไรเลย เห็นทั้งขันธ์ ๕ ก็ไม่มี จิตก็ไม่มี สภาวธรรม
ทั้งหลายที่มีก็เป็ นแค่สภาวะของธรรมชาติที่เป็ นธรรมดาของเขา ไม่มีตวั ตนให้ยดึ ถือได้ เป็ นปกติธรรมดา เป็ น
สภาวะที่เกิดดับ เป็ นแค่ธรรม และธรรมนี้ก็เป็ นอนัตตา เกิดอัศจรรย์ข้ ึนโดยเห็นจนชัดแจ้งว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายไม่มีตวั ตน เมื่อเห็นเช่นนั้นความรู ้สึกจึงโล่งขึ้นในจิต ความปิ ติจึงเกิดขึ้น ทาให้น้ าตาของท่านไหล
ทะลักออกมาจากภายในสู่ ภายนอก โดยไม่สามารถเก็บน้ าตาแห่งความปิ ติไว้ในใจได้ และด้วยสานึกในพระคุณจิต
จึงน้อมก้มกราบพระพุทธเจ้าอย่างซาบซึ้ ง ทั้งกายและใจของท่านรู ้สึกสิ โรราบต่อพระพุทธองค์ และตั้งใจอุทิศกาย
และใจนี้เป็ นพุทธบูชาไม่เป็ นอื่น ด้วยเห็นว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศนั้นเป็ นความจริ งทั้งหมด มีความ
หมดจดและบริ สุทธิ์ ไม่มีอะไรเสมอได้โดยธรรม พร้อมทั้งรู ้สึกยกย่องอย่างที่สุดอยูใ่ นใจว่าพระพุทธองค์ทรงรู ้ความ
จริ งอันเป็ นธรรมที่น่าอัศจรรย์น้ ีได้อย่างไรหนอ
ในขณะนั้นจิตของท่านได้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นเนื้อเดียวกันกับ
ธรรมธาตุท้ งั สาม และธรรมธาตุน้ ีได้รวมตัวเป็ นอันเดียวกันอย่างโดดเด่น อยูเ่ หนื อขันธ์ มีความอิสระและเห็น
เด่นชัด ท่านรับรู ้สภาวะนั้นว่าไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุที่ให้ท่านต้องท่องไปอีกแล้ว ท่านทราบได้เลยว่าตัว
ท่านชนะแล้ว หลังจากที่พา่ ยแพ้มาเกือบทั้งชีวิต แม้จะนึกงงว่าเราชนะแล้วหรื อนี่ เราชนะเป็ นเหมือนกันหรื อ และ
ถึงจะเป็ นการชนะเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวจริ งๆ แต่ก็เป็ นชัยชนะที่งดงาม หลังจากนั้นท่านก็เสวยอยูก่ บั ธรรมชาติ
นั้นเป็ นเวลานานหลายวันหลายคืน กว่าจะปรับตัวคืนสู่ ความเป็ นธรรมชาติได้ตวั ท่านก็แทบจะลืมวันลืมคืน เพราะ
จิตของท่านได้ตื่นและพักตัวเองอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
เมื่อแจ้งในธรรมอย่างถึงที่สุดแล้วท่านก็มาพิจารณาว่าการปฏิบตั ิที่ผา่ นมาเสี ยเวลาหลายปี เป็ นเพราะตัวท่าน
ไม่เข้าใจวิธีที่ถูกต้อง อีกทั้งขาดผูร้ ู ้ที่มีประสบการณ์การผ่านเส้นทางนี้มาก่อนช่วยบอกทาง ทาให้เป็ นไปได้ยากที่จะ
เข้าใจ แตกต่างจากครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านรู ้ท้ งั วิธีและอุบายที่จะแจกแจงความจริ งนั้นให้ปรากฏในใจของ
ผูฟ้ ังเพื่อให้จิตปล่อยวางได้ ซึ่ งในสมัยนี้พระองค์ไม่อยูแ่ ล้ว มีเพียงหลักคาสอน พอกาลเวลาผ่านไปผูท้ ี่ยงั ไม่รู้ลึกซึ้ ง
ถึงคาสอน ก็พากันสอนตามความเข้าใจของตนเองเป็ นหลัก แต่ไม่ได้เอาความจริ งยกขึ้นมาสอน จึงทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
ตามไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ เป็ นเหตุตอ้ งลองผิดลองถูก และสุ ดท้ายก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ ท่านจึงมี
ความตั้งใจที่จะนาพระธรรมคาสอนในเรื่ องของขันธ์ ๕ อันเป็ นเส้นทางที่ถูกตรงตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็ น
หัวใจของการดับทุกข์ และเป็ นจุดที่ทาให้ท่านพ้นทุกข์ได้ มาแนะนาให้ผปู ้ ฏิบตั ิท้ งั หลายได้เข้าใจเส้นทางเดินนี้
เพื่อที่ใครจะได้ไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาดังที่ท่านเคยเป็ นมา
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