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งาน  งานนั�นคือสมมติ  งานนั�นงานนี�  ผดัผกั ทาํกบัขา้ว จดักบัขา้ว ขดุดิน ถางหญา้  มนัมี
ตวัร่วมกนัอยู ่  เคยสังเกตไหม  ผดัผกั ขดุดิน ถางหญา้ ทาํกบัขา้ว จดักบัขา้ว มนัใชมื้อไง  
ทาํร่วมกนัหมด  นั%นล่ะตวัรูป  ตวันามตวัรู้ รู้ผดัผกั รู้ทาํกบัขา้ว รู้ถางหญา้ รู้จดักบัขา้ว อนั
นั�นล่ะตวันาม  ทีนี�สมมติมนัจะมีอยู ่ เพราะมนัอาศยัสัญญา  ที%เรียนรู้มาหมายรู้วา่  การทาํ
เรื%องนี�การทาํสิ%งนี�   เรียกว่าผดัผกั  เรียกวา่ทาํกบัขา้ว  สัญญานั�นมนัทาํหนา้ที%แลว้กด็บัไป  
สังขารเมื%อคิดขึ�นมา  มนัทาํหนา้ที%แลว้กด็บัไป  วญิญาณ  มนัสัมผสัมนัวญิญาณเกิด  มนัรู้
แลว้มนักด็บัไป  ตวัมนัเองมนักไ็ม่ไดบ้อกวา่ตวัมนัเองเป็นอะไร  กบัขา้วมนักไ็ม่ไดบ้อก
วา่มนัเป็นอะไร  กิริยาผดัผกั กิริยาถางหญา้  มนักไ็ม่ไดบ้อกวา่  มนัเป็นผดัผกั มนัถาง
หญา้  แต่ตวัสัญญาที%มนัหมายใหจิ้ตรู้ที%มนัเรียนรู้มา  มนัสมมติขึ�นมาใหรู้้เรื%องนั�นเรื%องนี�
เฉยๆ  ทีนี� เมื%อเรียนรู้เมื%อรู้มนัอยา่งนั�นแลว้  มนัไปอยูใ่นสมมตินี�ตลอดน่ะ  มนักเ็ลยหลง
ยนิดีหลงยนิร้าย  ในสิ%งที%มนัชอบใจมนักย็นิดี  ในสิ%งที%มนัไม่ชอบใจมนักย็นิร้าย  มนัเลย
มีสมมติตวัหนึ%งเรียกวา่ของกตูวักเูกิดขึ�นมา  แลว้กห็ลงไปตามสมมตินั�น  แลว้กอ็ยูก่บั
ความหลงตรงนั�น  นี%มนัหลงอยูอ่ยา่งนั�น  มนัเลยไม่เห็นน่ะที%พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  เห็น
กายสักแต่วา่กาย ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  มนัละสมมติหมดแลว้  อนัตณัหาทิฏฐิ
อาศยัเกิดไม่ได ้ คาํวา่ละสมมติไม่ใช่วา่  ไปทาํลายไม่ใหส้มมตินั�นมนัไม่มี  แต่มนัเห็นอยู ่ 
มนัไม่ใหค้วามสาํคญัมั%นหมายในกายในรูปนั�น  มนักเ็ลยสักแต่วา่  เห็นเวทนาสักแต่วา่
เวทนา ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  มนักไ็ม่ใหค้วามสาํคญัมั%นหมายวา่เวทนานั�นเป็น
อะไร  เป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรขึ�นมา  เห็นจิตสักแต่วา่จิต ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  
เห็นธรรมสักแต่วา่ธรรม ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  สมมตินั�นกส็ักแต่วา่สมมตินั�นน่ะ  
เป็นแค่สิ%งหนึ%งขึ�นมาเฉยๆ  เพื%อใหจิ้ตหมายรู้เฉยๆ  สัญญาทาํหนา้ที%ใหจิ้ตหมายรู้  เมื%อรู้
ตามสัญญานั�นมนักเ็ลยเป็นสมมติ  นั�นล่ะอยูใ่นนั�นเกิดขึ�นมา  ตวัสมมตินั�นมนัไม่มีมนั
อาศยัตวัสัญญาเกิด  ตวัเรื%องราวนั�นมนัไม่มีอยูจ่ริงมนัเป็นตวัสัญญา  เขาจึงสมมติเรียกวา่
สมมติ  เมื%อเห็นตรงนี�   ทิฏฐิกเ็กิดไม่ได ้  วา่ของกตูวักเูป็นอยา่งนั�นอยา่งนี� ดี  จะหลงไป



ตามมนั  หลงไปตามทิฏฐิ  ทิฏฐิที%เป็นของกตูวักมูนักเ็กิดไม่ได ้  ความหลงไปตามทิฏฐิก็
เกิดไม่ได ้  เมื%อมนัเกิดไม่ได ้  ตณัหากเ็กิดไม่ได ้  เมื%อตณัหาเกิดไม่ได ้  ความทุกขก์เ็กิด
ไม่ได ้  เหตุนั�นท่านจึงบอกใหด้บัที%อวชิชาคือความหลงนั%นเอง  หลงไม่รู้จริงใน
สภาวธรรมตรงนั�น  หลงไม่รู้จริงในเรื%องของเจา้ของ  เมื%อรู้แลว้เห็นอยา่งที%ท่านตรัสไว้
ในสติปัฏฐาน ๔ มนักเ็ลยหมด  หมดความสาํคญัมั%นหมาย  สิ%งเหล่านั�นมนักอ็ยูข่องมนั
อยา่งนั�น  แต่มนัไม่มีของเรา  ไม่มีตวัเราอยูใ่นนั�น  มนัจึงตรงกบัที%ท่านอญัญาโกณ
ฑญัญะเห็น  ที%พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  อญัญาโกณฑญัญะเห็นแลว้หนอ  สิ%งใดสิ%งหนึ%งมี
ความเกิดขึ�นเป็นธรรมดา  ยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา  ท่านใชว้า่สิ%งใดสิ%งหนึ%งเกิดขึ�น  กคื็อ
ไม่มีสมมติบญัญติัวา่เป็นนั�นเป็นนี�   เป็นธรรมชาติอนัหนึ%ง  เมื%อมีเหตุเกิดกเ็กิด  เมื%อเหตุ
นั�นดบักด็บั  เกิดดบัไปตามเหตุปัจจยัของสิ%งนั�นๆ  จึงสูญจากสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  
ตั�งอยูก่เ็พราะเหตุมนัตั�งอยู ่ มีกเ็พราะเหตุมนัยงัมีอยู ่ เมื%อเหตุนั�นดบัมนักไ็ม่มี  มนัจึงไม่มี
จริง  เพราะมนัไม่คงอยูไ่ดค้งทนถาวร  มนัมีอยูไ่ดเ้พราะเหตุปัจจยั  มนัมีอยูไ่ดเ้พราะเหตุ
ปัจจยัมนัตั�งอยู ่ เมื%อเหตุปัจจยัไม่ตั�งอยูไ่ม่มีมนักไ็ม่มี  เพราะนั�นมนัมีเมื%อเหตุปัจจยัมี  มนั
ไม่มีเมื%อเหตุปัจจยัไม่มี  จึงไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่ของเรานั%นเอง  ใหห้ดัวจิยัพิจารณาเรื%อยๆ  
เมื%อพิจารณาเรื%อยๆมนัจะเห็นน่ะ  เห็นอยูใ่นใจเรานั%นล่ะไม่ไดไ้ปเห็นขา้งนอก  นั�นหดั
พินิจพิจารณา  หดัละของกตูวัก ู เมื%อมนัมีโทสะมีโลภะ  แสดงวา่มนัมีของกตูวักเูกิดแลว้  
มนัมีความหลงเกิดแลว้  เพราะโลภะโทสะมนัมาจากโมหะ  ถา้ละเอียดเขา้ไปอีก  เมื%อ
โลภะโทสะไม่มี  มนักมี็แต่โมหะคือตวักอูยา่งเดียว  ของกตูวักอูยูต่รงนั�น  ตรงไหนที%มนั
ยงัสาํคญัมั%นหมายอยู ่  มนัยงัเห็นผดิวา่เป็นของกตูวัก ู  ตรงนั�นจึงเป็นอวชิชาอยูน่ั%นเอง  
เมื%อตรงนั�นไม่มี  มนัจึงตรงกบัพุทธพจนที์%พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสติปัฏฐานสูตร  เห็น
กายสักแต่วา่กาย  เห็นเวทนาสักแต่วา่เวทนา  เห็นจิตสักแต่วา่จิต  เห็นธรรมสักแต่วา่
ธรรม  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  หมดจากสมมตินั�น  อนัตณัหาและทิฏฐิอาศยัเกิด
ไม่ได ้  เมื%อหมดจากสมมติตรงนั�นวา่งเปล่าตรงนั�น  ทิฏฐิคือความเห็น  จะเกิดขึ�นมาเพื%อ
หลอกเจา้ของ  เพื%อจะใหย้ดึมั%นถือมั%นกเ็กิดไม่ได ้  แมแ้ต่ทิฏฐิเกิดขึ�นมาความเห็นเกิด
ขึ�นมา  มนักเ็ห็นแลว้วา่ความเห็นนั�นกไ็ม่ใช่ของเราเป็นสิ%งสมมติหมด  ตณัหาทะยาน
อยากไปทางดี ทางรัก ทางชงั ไม่อยากได ้ เป็นกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา จึงเกิด
ไม่ไดน้ั%นเอง  ท่านจึงตรัสไว ้  อนัทิฏฐิและตณัหาอาศยัเกิดไม่ได ้  เพราะเห็นแจง้ในใจ
หมดแลว้  มนัไม่มีของกตูวักสูักอยา่ง  มนัเป็นธรรมชาติธรรมอนัหนึ%งเกิดแลว้ดบัไป  



เกิดแลว้ดบัไป  เกิดแลว้ดบัไป  ตามเหตุตามปัจจยั  มนัเห็นชดัแจง้ในใจตวัเองอยา่งนั�น  
มนัจึงสูญจากความยดึมั%นถือมั%นวา่สิ%งเหล่านั�นเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตวัตนของเรา
นั%นเอง  เมื%อสูญจากความยดึมั%นถือมั%นวา่สิ%งนั�นเป็นของเรา  เป็นตวัเรา  เป็นตวัตนของเรา  
ทิฏฐิและตณัหากเ็กิดไม่ไดน้ั%นเอง  มนัจึงเป็นความวา่งเปล่า  วา่งจากอุปาทานยดึมั%นถือ
มั%นในกายเวทนาจิตธรรม วา่เป็นของเรา วา่เป็นเรา วา่เป็นตวัตนของเรานั%นเอง  นั%น
เรียกวา่วา่งจากความหลง  เมื%อวา่งจากความหลงมนักว็า่งจากความโลภความโกรธนั%นเอง  
เพราะมนัไม่รู้จะเอามาเพื%อใคร  เพราะมนัไม่มีใครเป็นเจา้ของของใคร  แลว้จะเอามาเพื%อ
ใคร  เพื%ออะไร  มนัจึงไม่มี  มนัจึงเห็นถึงความสงบจากโลภโกรธหลงนั%นเอง  จึงได้
รับคาํที%วา่  ไม่พึงประมาทปัญญา  ปัญญาไดว้จิยัแยกแยะในกายเวทนาจิตธรรมนี�   สัจจะ
พึงรักษา  เมื%อตั�งมุ่งไปสู่ความพน้ทุกข ์  มุ่งไปสู่ความไม่มีโลภโกรธหลง  จึงวจิยัสิ%ง
เหล่านี�   งานนี�ไม่ทอดธุระ  มุ่งมั%นอยู ่ พินิจพิจารณาอยู ่ จึงเท่ากบัรักษาสัจจะนั�น  การงาน
นั�นทาํเพื%ออะไร  เพื%อละอุปาทานของกตูวักนูั%นเอง  เพื%อละโลภโกรธหลงนั%นเอง  จึง
เพิ%มพนูจาคะ  คือการสละการวาง  วางอุปาทาน  วางความยดึมั%นถือมั%น  ในขนัธ์ ๕ ใน
สมมติขา้งนอกทั�งหมด  เมื%อวางออกไปแลว้จึงเห็นน่ะ  เห็นวา่สิ%งเหล่านี� น่ะแทจ้ริงแลว้  
มนัไม่มีของเรา  ไม่มีเรา  ไม่มีตวัตนของเรา  มนัเป็นธรรมชาติธรรมอนัหนึ%งเกิดแลว้กด็บั
ไป  เกิดแลว้กด็บัไปตามเหตุตามปัจจยัของเขา  จึงไม่มีความดิ�นรน  ไม่มีความตั�ง
ปรารถนาจะไปเพื%ออะไร  จะไปเกิดในภพทั�ง ๓ กไ็ม่มี  เพราะมนัไม่มีความหลงในนั�น
แลว้  นั�นล่ะใหพ้ิจารณาแยกแยะวเิคราะห์วจิยัฝึกสติใหม้าก  สติคือความระลึก  ใหต้ั�งมั%น
ใหมี้สัจจะคือสมาธินั%นเอง  หดัวเิคราะห์วจิยัแยกแยะ  ใหเ้ขา้ใจความจริงในเรื%องของกาย
เวทนาจิตธรรมหรือรูปนามขนัธ์ ๕ นี�   มนัคืออะไร  แยกแยะมนัลงไป  แต่ละอยา่งๆ  
แยกแยะมนัลงไปจึงจะเห็นน่ะ  เห็นวา่แมแ้ต่เดินกส็มมติวา่เดิน  มนักแ็ค่รูปคือขา
เคลื%อนไหวนั%นเอง  แมแ้ต่กินมนักส็มมติวา่กิน  มนักแ็ค่ปากเคี�ยวกลืนเท่านั�นเอง  มนั
เรื%องของรูปเรื%องของนาม  สมมติกเ็รื%องของสมมตินั%นเอง  ไม่หลงแลว้   จึงสูญจากของกู
ตวักนูั%นเอง  นั�นใหศึ้กษาใหพ้ินิจพิจารณาใหม้าก  เมื%อรู้เมื%อเห็น  ความรู้ความเห็นตรงนี�
ไปละความรู้ความเห็นเก่าๆ  ที%เป็นความหลงผดินั%นเอง  เมื%อหลงผดิตรงไหน  ความรู้
ความเห็นที%ถูกตอ้งจะไปละนั%นเอง  ไปแทนความรู้ความเห็นที%ผดินั%นเอง  คาํวา่ลบไม่ใช่
กิริยาไปลบ  จริงๆแลว้ไปแทน  เหมือนแสงสวา่งเกิดขึ�นมนักแ็ทนความมืดตรงนั�น  มนั
ลบความมืดของมนัเองไม่ใช่เราไปลบ  เหตุนั�นเราอยา่พึงประมาทปัญญา  พึงแยกแยะให้



เห็นความจริงในกายใจรูปนามขนัธ์ ๕ นี� ใหช้ดัแจง้  มนัจะเห็นซึ%งความเป็นอนิจจงั  
ความเป็นทุกขงั  ความเป็นอนตัตา  เมื%อละเอียดเขา้ไปมนัจึงเห็นความสุญญตา  สูญจาก
ความสาํคญัมั%นหมายวา่เป็นของเรา  วา่เป็นเรา  วา่เป็นตวัตนของเรานั%นเอง  กข็อแนะนาํ
เพื%อเตือนสติ  ใหไ้ปหดัหมั%นระลึก  หมั%นพิจารณาในกายใจเจา้ของ  เอา้  มากินขา้ว. 


