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การปฏิบติัธรรมน่ะกคื็อการมาศึกษากายใจเรานี( เอง  การมาศึกษาในกายใจเรานี(
เอง  ใหรู้้ความจริงของกายใจนี.  รูปมนัเป็นอยา่งไร  เวทนามนัเป็นอยา่งไร  สัญญามนั
เป็นอยา่งไร  สังขารมนัเป็นอยา่งไร  วญิญาณมนัเป็นอยา่งไร  ใหรู้้ความจริงของสิ.ง
เหล่านี(   และอุปกรณ์เครื.องมือที.จะไปรู้สิ.งเหล่านี( คืออะไร  กคื็อสตินั.นเอง   คือสมาธิ
นั.นเอง  คือปัญญานั.นเอง  คาํวา่อุปกรณ์เครื.องมือกเ็หมือนเราจะก่อสร้างน่ะ  เครื.องมือ
ก่อสร้างมนัอยูไ่หนล่ะ  มนัอยูร้่านคา้โน่น  กต็อ้งหาเงินไปซื(อมนัมา  กแ็ค่นี(   ฉนัใดกฉ็นั
นั(น  สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม กเ็ป็นเครื.องมือที.จะตอ้งหานั.นเอง  ตอ้งเจริญใหมี้
ขึ(น  ทาํใหมี้ขึ(นคือกรรมนั.นเอง  เขาเรียกวา่ภาวนา  ทาํใหมี้ขึ(น  สติคือความระลึก  ท่านก็
บอกใหร้ะลึกในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในขนัธ์ ๕ นั.นเอง  สมาธิคือความตั(งมั.น  
กใ็หต้ั(งมั.นในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมนั.นเอง  ปัญญากใ็หว้ิจยัในกาย ในเวทนา ใน
จิต ในธรรมนั.นเอง  นั(นล่ะจึงเห็นวา่ เมื.อสติธรรม  สมาธิธรรม ปัญญาธรรมรวมเป็นหนึ.ง  
เหมือนเชือก ๓ เส้นรวมหมุนเกลียวเป็นเกลียวเดียว  เป็นเส้นเดียวเขาเรียกสมงัคี  กจ็ะ
เห็นวา่กายนี(สักแต่วา่กาย  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ถอนตณัหาและทิฏฐิที.อาศยักาย
นี( เกิด  เห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนา  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ถอนตณัหาและทิฏฐิที.
อาศยัเวทนาเกิด  เห็นจิตสักแต่วา่จิต  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ถอนตณัหาและทิฏฐิ
ที.อาศยัจิตเกิด  เห็นธรรมสักแต่วา่ธรรม  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ถอนตณัหา
และทิฏฐิที.อาศยัธรรมเกิดนั.นเอง  เหตุนั(นนี.เวลารูปกระทบตา  เสียงกระทบหู  กลิ.น
กระทบจมูก  รสกระทบลิ(น  เยน็ร้อนอ่อนแขง็ กระทบกาย  แมแ้ต่ธรรมารมณ์ กระทบใจ  
มนัจะรู้ขึ(นมา  เป็นผสัสะขึ(นมา  เมื.อเกิดขึ(นมา  มนักจ็ะมีสัญญาหมายใหจิ้ตมนัรู้  วา่นี.คือ
อะไร  เมื.อสัญญาหมายใหจิ้ตรู้แลว้  ตวัทิฏฐิคือความเห็นกจ็ะเขา้ไป  เห็นวา่มนัเป็นอยา่ง
นั(นเป็นอยา่งนี(  เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา เห็นวา่มนัสวยมนังาม เห็นมนัไม่
สวยไม่งาม เห็นวา่มนัดีไม่ดี เห็นวา่มนัเป็น  สมมติวา่เรียกวา่อยา่งนั(นเรียกว่าอยา่งนี(  เป็น
หญิง เป็นชาย เป็นเกา้อี(  เป็นอะไรขึ(นมาสารพดัในโลกตามสมมติที.มนัเรียนรู้มา  ตาม
ความเห็นที.มนัเขา้ไปติดยดึ  เมื.อเห็นอยา่งนั(นกเ็ลยเกิดเป็นสัตว ์ เป็นบุคคล เป็นตวัตน 



 

เป็นเรา เป็นเขาขึ(นมา  นั(นน่ะเมื.อเกิดเป็นสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขาขึ(นมา  ไม่เห็นวา่มนัแค่
สัญญาหมายใหรู้้  สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขากไ็ม่มีอยูใ่นสัญญา  ไม่มีอยูใ่นความรู้นั(น  แต่
ตวัทิฏฐิที.เรียนรู้มา  ความเห็นอนันั(นมนัไปเห็นวา่ มนัเป็นเช่นนั(น  มนัทาํหนา้ที.ต่อจาก
สัญญา  กเ็ลยหลงเชื.อมนั  หลงเชื.อตวัความเห็นนั(นน่ะ  เมื.อหลงเชื.อความเห็นนั(นกจึ็งเห็น
วา่  กายเป็นสัตว ์เป็นบุคคล เป็นตวัตน เป็นเรา เป็นเขา  เวทนาเป็นสัตว ์เป็นบุคคล เป็น
ตวัตน เป็นเราเขา  จิตเป็นสัตว ์ เป็นบุคคล เป็นตวัตน เป็นเราเขา  ธรรม(สัญญา เวทนา 
สังขาร)เป็นสัตว ์เป็นบุคคล เป็นตวัตน เราเขาขึ(นมา  เขาเรียกวา่ทิฏฐิเกิดนั.นเอง  รู้ไม่ทนั
ตวัที.สัญญามนัหมายรู้  ทิฏฐิมนัจึงเกิดน่ะ  เกิดเป็นสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  เมื.อทิฏฐิมนั
เกิด  เรื.องที.มนัน่าชอบใจมนักย็นิดีเป็นภวตณัหา  เรื.องที.ไม่น่าชอบใจมนักย็นิร้ายเป็น
วภิวตณัหา  เมื.อมนัยนิดียนิร้าย  ตวัตณัหาตวันี( เกิด  ความรู้กจ็ะรู้ตามตณัหานี(   วญิญาณจึง
จะเกิด  เหตุนั(นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสวา่  เหตุเกิดแห่งวญิญาณาหารกคื็อตณัหา
นั.นเอง  วญิญาณที.เป็นความรู้ที.ผดิกจ็ะเกิด  เมื.อรู้ผดิเกิด  มนัจึงเป็นความหลงยดึรู้ที.ผดิ
นั(นเขา้ไปอีก  เป็นอุปาทานที.เรียกวา่จิตตวิปลาส  สัญญาที.หมายใหรู้้วา่เป็นนั.นเป็นนี.แลว้
หลงเขา้ไป  ตวันั(นเป็นสัญญาวปิลาส  ความเห็นที.วา่เป็นสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา เป็น
ของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  เป็นความเห็นที.ผดิเรียกวา่ทิฏฐิวปิลาส  ความวปิลาส
คือคลาดเคลื.อนจากความเป็นจริง  ไม่มีอยูจ่ริงโดยปรมตัถต์รงนั(น  เป็นสิ.งสมมติหมด  
จึงหลงไปยนิดียนิร้ายตามความเห็นที.มนัชี(ออกไป  เมื.อหลงยนิดียนิร้ายจึงเกิดตณัหาเกิด
ตวัทุกข ์  เพราะอะไร  เพราะขาดสติ ขาดปัญญา ขาดสมาธิตั(งมั.น ขาดการใส่ใจพิจารณา
ในตวัเอง ไม่มีผูชี้(แนะ  เมื.อมีผูชี้(แนะ ตวัเองไม่เอาไม่ใส่ใจ  กเ็หมือนไม่มีผูชี้(แนะ  เหมือน
ไม่ไดพ้บสัตบุรุษ  เหมือนไม่ไดฟั้งธรรมของสัตบุรุษ  เหมือนไม่ไดฉ้ลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ  เหมือนไม่ไดรั้บคาํแนะนาํธรรมของสัตบุรุษ  นี( จึงเป็นเหตุแห่งความทุกขเ์กิด  
เป็นเหตุแห่งความไม่รู้แจง้เห็นจริงในสัจจธรรมนั.นเอง  อวชิชาจึงปกปิดไม่ใหเ้ห็นสัจ
จธรรม  เหตุนั(นใหพ้ิจารณาขนัธ์ ๕ และกายเวทนาจิตธรรมใหถ่้องแท ้  เมื.อเห็นกายใน
กาย “กาเย กายานุปัสสี วหิรติ” เมื.อเห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโสกะปริเทวะ  หาย
ยนิดียนิร้ายในโลก   ในโลกกคื็อในกายนั.นเอง  เมื.อเห็นเวทนาในเวทนา  กจ็ะหายจาก
ความยนิดียนิร้ายจากโลกในโลกเสียได ้ โลกกคื็อเวทนานั.นเอง  เมื.อเห็นจิตในจิต  กจ็ะ
หายโศกเศร้า  หายยนิดียนิร้ายในจิตนั.นเอง  เมื.อเห็นธรรมในธรรม  กจ็ะหายโศกเศร้า  
หายยนิดียนิร้ายในธรรมนั.นเอง  กคื็อการละวางขนัธ์ ๕ นั.นเอง  เห็นรูปสักแต่วา่รูป  เห็น



 

เวทนาสักแต่วา่เวทนา  เห็นสัญญา สักแต่วา่สัญญา  เห็นสังขารสักแต่วา่สังขาร  เห็น 
วญิญาณสักแต่วา่วญิญาณนั.นเอง  นั.นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เหตุนั(น
ถา้ความรู้ความเป็นตวัตนเกิด  ใหรู้้ซะวา่นั(นน่ะผดิแลว้  ตอ้งละมนัซะ  ไม่ใช่เอามนัมา
ออกมา  ตอ้งสาํรวม  ตอ้งระวงัทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ(น ทางกาย ทางใจ  คือสาํรวม
กายวาจาใจ  นั(นคือเดินมรรคนั.นเอง  การไม่รู้จกัสาํรวม  ปล่อยออกมาเพ่นพ่านนั(นไม่ได้
เดินมรรค  เดินสมุทยั  สร้างกรรมที.ใหต้วัเองทุกขน์ั.นเอง  เหตุนั(นผูใ้ดตอ้งการพน้จาก
กองทุกข ์  ตอ้งสาํรวมตาหูจมูกลิ(นกายใจ  ไม่ใหย้นิดียนิร้ายในรูป รส กลิ.น เสียง สัมผสั 
ธรรมารมณ์  ที.สัมผสัตาหูจมูกลิ(นกายใจ   เพราะอะไรจึงไม่ยนิดียนิร้าย  กเ็พราะมนัไม่มี  
พระพุทธเจา้จึงตรัสไวว้า่  แมรู้ปที.เธอเคยเห็น  เธอกไ็ม่เคยเห็น  รูปที.เธอคิดวา่จะเห็น  
เธอกไ็ม่เคยเห็น  แมแ้ต่รูปที.เธอกาํลงัเห็นอยูนี่(   เธอกไ็ม่มี  กไ็ม่เคยเห็น  มีแต่ไม่มี  ทาํไม
ถึงวา่เช่นนี(   แมแ้ต่เสียง กลิ.น รส สัมผสั ธรรมารมณ์กเ็ช่นเดียวกนั  พระพุทธองคย์กขึ(น
มาทั(ง 6 อายตนะ  ทาํไมจึงพดูเช่นนั(น  กเ็พราะรูปที.เรากระทบตา  เราไม่ไดเ้ห็นรูป
หรอกน่ะ  มนัเป็นแสงเขา้ตา  เปลี.ยนจากแสงเขา้สู่สมอง  แลว้สัญญามนัจะหมายใหจิ้ตรู้
เฉยๆวา่เป็นรูปอะไร  จริงๆจิตนั(นไม่ไดรู้้รูปขา้งนอก  รู้ตวัสัญญาที.หมายนั.นเอง   ท่านจึง
กล่าววา่  แมแ้ต่ขณะรูปที.เธอเห็น  เธอกไ็ม่ไดเ้ห็น  รูปที.เห็นกไ็ม่มี  เพราะเราไม่ไดเ้ห็น
รูป  ไม่ไดรู้้รูปเหล่านั(น   รู้แต่ตวัสัญญามนัหมายรู้เฉยๆ  สัญญาหมายรู้กท็าํหนา้ที.ของเขา
เกิดแลว้กด็บัไป  เหตุนั(นนี.เป็นธรรมที.ละเอียดอ่อน  เป็นธรรมที.ลึกซึ( ง  ถา้ไม่ใชส้ติใช้
ปัญญา  ไม่สาํรวมกายวาจาใจ  ละกิเลส  ละธรรมหยาบไป  จะไม่มีทางเห็นธรรมละเอียด
ตรงจุดนี(   ฟังไปกแ็ค่จาํไปเฉยๆ  ไม่เห็น  เอาแค่นั(นล่ะ. 


