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เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ 

 
 คําวา “จิต” เปนความรูเพียงเทาน้ัน ไมมีเรื่องราวอะไรมากนัก ยิ่งมีความรูอยู
โดยเฉพาะจิตก็ไมมีเรื่อง พอจิตกระเพื่อมตัวออกสูความคิดความปรุง ความจดจํา 
สําคัญมั่นหมายตางๆ ในสิ่งที่เคยผานเคยรูเคยเห็นมาแลว นั่นจิตเริ่มกอเรื่อง และ
ขยายตัวออกไปไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เรื่องจึงมีอยูเรื่อยๆ และขยายตัวออกไปเร่ือยๆ 
จนกระท่ังออกไปแลวเขาไมถูก เหมือนกับกอไฟแลวดับไมเปน ไฟก็ลุกใหญ จิตคิด
ออกไปแลว ระงับดับความคิดของตนไมได จึงกลายเปนเรื่องราวเขามาสูตนเอง ใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” คือไมกําหนดสถานกาลเวลา มีอยูเชน
น้ันทุกหัวใจ  
 ถามีแตความรูเทานั้นก็ไมมีเรื่อง ถาเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม ที่มีแตเมล็ดเทา
นั้นมันก็ไมมีเรื่องมาก แตพอมันแตกออกมาเปนตนแลว ก็มีใบ รากแกว รากฝอย 
เปลือก กระพี้ แกน กิ่งนอยใหญ ใบออน ใบแก มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งตน ไม
สามารถจะพรรณนาได พอมันแตกออกจากเมล็ดแลวเทาน้ัน มันขยายตัวออกไปจนไม
อาจที่จะนับไดวา รากแกว รากฝอย มีเทาไร แผออกไปกวางแคบขนาดไหน รากแกว
มันลงลึกขนาดไหน เปลือกก็หุมตัวกระพ้ีแกนลําตนขยายตัวออกไปเร่ือยๆ กิ่งกานสาขา 
ใบออนใบแก ก่ิงนอยก่ิงใหญ ดอกใหมดอกเกา สลับซับซอนเต็มไปหมดในตนไมตน
เดียวกัน จนไมสามารถจะนับได  
 น่ีเราเทียบกับจิต ที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องตางๆ ขยายตัวออกไป ไมมีที่
ส้ินสุด เรื่องเกาผานมานานเพียงไรก็ไปคิดไดหมด นําอารมณน้ันๆ มายุงตัวเอง สิ่งที่ไม
เคยผาน ก็คิดไปเดาไปดนไป สําคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆ ซึ่งลวนแตเรื่องยุงออกไปจาก
ใจที่คิดปรุงทั้งนั้น 
 ถาเราไมเคยเห็นความยุง เวลาภาวนาจะรูเร่ืองความยุงไปเอง วาจิตเปนตัวยุงที่
สุดในโลก ไมมีสิ่งใดจะยุงยิ่งกวาจิต รางกายของเราเวลาหิวกระหายมา พอรับประทาน
เสียก็ระงับดับกันไป กระหายนํ้า ดื่มเสียก็ระงับความกระหาย ไมกวนอยูตลอดเวลา
เหมือนจิต เวลางวงเหงาหาวนอนก็พาพักผอนนอนหลับไปเสีย เวลาเมื่อยเพลียก็พัก
ผอนเสีย เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมาก็บําบัดรักษาเสีย ก็ยังมีกาลมีเวลาระงับดับลง พอเปน
ความสุขกายสบายธาตุขันธบาง 
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 สวนจิตใจไมเปนอยางนั้น กอกวนอยูตลอดเวลา เพราะความกระเพื่อมตัวเปน
ไปอยูเสมอ และมีเครื่องผลักดันออกมาใหคิดใหปรุงอยูเชนนั้น จิตจึงเปนเหมือน “ ลูก
ฟุตบอล”น่ันเอง ถูกเตะใหกลิ้งไปนั่นกลิ้งไปนี่ กลิ้งไปกลิ้งมา ถูกฝาเทาของกิเลสท้ังเตะ 
ท้ังเหยียบยํ่าทําลายขย้ีจะเอาใหแหลกจริงๆ แตจิตก็เปนสิ่งที่ทน ไมมีอะไรที่จะทนยิ่ง
กวาจิต เหนียวแนนย่ิงกวาจิต จะทําลายใหฉิบหายไปก็ฉิบหายไมได เปนแตเพียงความ
ทุกขความทรมาน เพราะส่ิงเหลาน้ันบีบบังคับเทาน้ันเอง นี่แหละจึงไดรูวา “เรื่องทั้ง
มวลออกจากจิตดวงเดียวน้ีเทาน้ัน”ไมมีอะไรท่ีจะกอเรือ่งนอกจากจิตเปนผูกอ การ
ระงับเรื่องจึงตองระงับที่ตนเหต ุ คือจติเปนตนเหตุและผลิตผลข้ึนมาในจิตน้ันดวย จึง
ตองระงับท่ีตรงน้ันดวยอุบายวิธีตางๆ 
 อุบายวิธีน้ันก็ไมมีสิ่งใดที่จะสามารถนํามาใชไดผล เหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธ
เจาทรงส่ังสอนไวท่ีทานเรียกวา “สวากขาตธรรม”คือ ตรัสไวชอบ สมควรแกการแก
กิเลส หรือระงับดับกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนได ดวยความถูกตองแมนยํา เหมาะสมกับการ
แกกิเลสน้ันๆ ทุกประเภท  
 การท่ีกระทบความทุกขความลําบากน้ันนะกระทบดวยกันทุกคน ไมวาสัตวไมวา
บุคคล ใครจะมีความรูมากนอยเพยีงใดก็ตองไดรับสัมผัส ไดรับรูความทุกข ที่ไดรับ
ความกระทบกระเทือนอยูภายในจิตใจและรางกายตลอดมา แตไมมีใครจะสามารถหา
อุบายวิธีแกไขความกระทบกระเทือน อันเปนสิ่งสําคัญระหวางจิตกับอารมณที่ปรุงขึ้น
มาภายในตนเองได จิตชอบถือสิ่งภายนอกเปนนิมิตเปนเครื่องหมาย แลวนําเขามาคิด
ปรุงแตงตางๆ ใหเกิดความทุกขความทรมานแกตน 
 อุบายวิธีระงับดับส่ิงเหลาน้ี มีแตพระพุทธเจาเทานั้น ท่ีเปนผูเฉลียวฉลาด
สามารถทําจนไดผล แลวทรงนําทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาสอนพุทธบริษัท คือสัตวโลกท่ัวๆ 
ไปใหรูวิธีการ ผูใดมีความสนใจเช่ือตามหลักธรรม ที่ทรงประพฤติปฏิบัติและไดผลมา
แลว นํามาปฏิบัติตนตามท่ีทานสอนไว ผูนั้นก็ไดรับผลไปโดยลําดับจนเปนที่พึงพอใจ 
การระงับดับทุกข จึงหมายถึงใจเปนสําคัญ 
 เอา“ใจ”เปนเปาหมายแหงการพิจารณา เพราะตัวนี้เปนตัวการ ถาพูดก็วาผู
ตองหาคือจิตดวงนี ้ คนขี้คุกขี้ตะรางก็คือจิตดวงนี้ ถูกกักถูกขังอยูใน “วัฏสงสาร” ภพ
นอยภพใหญ ลวนแลวแตเปนภพที่ไดรับความทุกขความทรมาน รับวิบาก คําวา 
“วิบาก” ก็คือผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ ก็ตองทําใหผูกระทําน้ันไดรับความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญ ทองเที่ยวอยูอยางนั้นเพราะหาทางออกไมได 
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 พระพุทธเจาจงึทรงเปดทางใหรูทางออกรูวิธีออก เรียกวา “นิยยานิกธรรม” นํา
สัตวโลกที่ติดของดวยสิ่งมืดมัว อันเปนเครื่องปดบังทั้งหลายนี้ ใหออกไดโดย “นิยยา
นิกธรรม”ส่ังสอนโดยลําดับๆ นับตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด 
 ทาน การใหทาน ก็เปนธรรมแกกิเลสประเภทหน่ึง คือความตระหน่ีเหนียวแนน 
ความเห็นแกตัว ซึ่งเปนคูมิตรกับความโลภมาก น่ีเปนกิเลสผูกมัดรัดรึงใจจนหาทาง
ออกไมได ผูที่มีศรัทธา ความเชื่อ ความเล่ือมใส มีความพอใจในการใหทาน จึงชื่อวา
เปนผูแกกิเลสตัวเหนียวแนนอยูภายในจิตใจน้ีออกไดโดยลําดับ จนกระท่ังเปนผูเสีย
สละไมมีความอาลัยเสียดาย เปนท่ีพอใจ เมื่อไดเสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชนแกผู
อ่ืนมากนอย เกิดเปนความสุขข้ึนมาภายในใจ น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการแกกิเลสตัว
เหนียวแนน ตัวตระหน่ีถ่ีเหนียว ตัวเห็นแกตัว ตัวสงเสริมใหเกิดความโลภมากไมมี
เมืองพอ จนเห็นความเบาบางประจักษใจ 
 วัตถุน้ันเปนอันหน่ึงตางหาก ที่จะทําใหจิตไปเกาะไปยึดแลวสั่งสมกิเลสและ
ความทุกขขึ้นแกตัวเอง วัตถุนั้นไมไดเปนสิ่งสําคัญอะไรนัก ที่สําคัญก็คือผูไปยึดไปถือ
วัตถุสิ่งของทองเงินเปนตน นี้แลคือผูเปนภัยตอจิตใจ ความยินดีในการเสียสละเพือ่
ประโยชนตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากนอยแกบุคคลใด แกสัตวตัวใด หรือแกผูใด 
จนมีความเสียสละไดดวยความปติยินดี พอใจ ไมอาลัยเสียดาย น่ีเช่ือวาเปนผูชนะกิเลส
ประเภทนี้ไปแลวโดยลําดับ มิหนําซ้ํายังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อไดทําตามความ
ตองการแลว น่ีคือผลแหงการชนะกิเลสประเภทเหนียวแนนน้ีออกได น่ีก็เรียกวา “นิย
ยานิกธรรม”เปนทางท่ีนําสัตวออกจากทุกข คือความผูกมัดรัดรึงเหลาน้ี ดวยอํานาจของ
กิเลสตัวหวงแหนไปไดเปนข้ันๆ 
 ศีลก็มีลักษณะอยางเดียวกัน แกกิเลสในขอหน่ึง ๆ น้ัน 
 ปาณาฯ สัตวมีชีวิต คนมีชีวิต อะไรมีชีวิต ผูนั้นเปนผูรักสงวนชีวิตของตนเทา
เทียมกันกับเรา การไมทําเขาใหมีความกระทบกระเทือนหรือเจ็บช้ํา ตลอดถึงความลม
ตายไป ก็เพราะเห็นคุณคาของเขาของเรา ความไมเห็นคุณคาของเขา โดยความเห็น
แกตัวเปนกิเลสประเภทหน่ึง คนทั้งโลกสัตวทั้งโลก เห็นเปนคนแตเราคนเดียวแลว
ทําลายคนอ่ืนสัตวอ่ืนได โดยไมมีความละอายบาป ไมมีความนึกคิดในเรื่องบุญเรื่อง
บาปเลย ขอแตเปนความพอใจของตน ใครจะฉิบหายวายปวงดวยชีวิตจิตใจรางกาย
อะไรก็ตาม นี่เปนกิเลสประเภทสําคัญมากเชนเดียวกัน การไมใหทําเพราะเห็นความ
สําคัญแหงชีวิตของเขาของเรานี ้ เรียกวาเปนการแกกิเลสประเภทท่ีเห็นแกตัวใน
ลักษณะดังท่ีกลาวมาน้ีออกได 
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  อทินนาฯ พึงเทียบลักษณะเดียวกับ กาเม มุสา สุรา ลวนแลวแตเปนเร่ืองของ
กิเลส เครื่องผูกมัดจิตใจของสัตวใหไดรับความทุกขความทรมานทั้งสิ้น เหลาน้ีลวนแต
กิเลสดวยกัน จึงสอนวิธีแก ดวยการรักษาศีลขอน้ันๆ ไมใหใจกําเริบไปตามความ
ละเมิดท่ีคิดอยากทําบาป ดวยการทําลายศีลขอน้ันๆ ไปในตัว 
 พระพุทธเจาทรงส่ังสอนเพ่ือการแกกิเลส ไมใชส่ังสอนอยางปาวๆ หรือสอน
อยางไมมีเหตุผล พระองคทรงทราบหมดวา กิเลสมันแทรกซอนอยูในอะไรบาง จะทรง
แกไขวิธีใด ทรงแยกแยะไวหมด ใหถึงตัวของกิเลสจริงๆ ซึ่งมีอยูในจิตใจของสัตวโลก 
และแสดงออกโดยอาการท่ีกลาวมาน้ี อาการ ๕ อยาง ถาพดูถึงเร่ืองศีลก็อาการ ๕ 
อยาง “ปาณา อทนินา กาเม มุสา สุรา” เปนแตละประเภท ๆ แหงศีลธรรม เพ่ือแก
กิเลส และศีลธรรมเหลาน้ีก็คือ “ธรรม” น่ันเอง แกกิเลสประเภทน้ัน ๆ ท่ีหยาบคาย
ดวยธรรมหาขอท่ีใหนามวา “ศีล” 
 การทําลงไปน้ันเปนเรือ่งใหญ เปนเรื่องทําลายศีล การคิดไมทํา หรืองดเวนอยู
ภายในใจน้ันเปนเร่ือง “ธรรม” เปนเร่ืองแกกิเลสอยูภายในใจ มีความหมายทุกสิ่งทุก
อยาง ที่พระองคทรงสั่งสอนไวอยางไรตองมีความหมายเต็มตัวทีเดียว เราทั้งหลายมี
ความรักชอบในศีลในธรรมดังท่ีกลาวมาน้ี ช่ือวาเปนผูรักธรรมในการแกกิเลสอันเปน
ขาศึกตอธรรม ดังท่ีกลาวมาน้ี 
 ภาวนา คําวา “ภาวนา” ยิ่งเปนความละเอียดของจิตเขาไปอีก รวมความละเอียด
ของกิเลสเขาไปเปนชั้น ๆ ทานจึงสอนใหเรียนเขามาหาตัวจิต ใหรูเรื่องของจิต จิต
แสดงออกในอาการอยางใด เชนท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ีวา “บอแหงเหต ุ บอแหงความยุง
เหยิงวุนวาย ตนเหตุของกองทุกขอยูท่ีไหน”ก็คืออยูท่ีใจ 
 ทานสอนใหภาวนา ใหรูตนเหต ุ คือความคิดเปนเหตุ สอนใหบริกรรมภาวนา 
หรือใหกําหนดอารมณอันใดอันหน่ึงใหเปนเคร่ืองผูกจิตใจ ไมใหไปคิดในแงตาง ๆ 
ซึ่งจะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลําดับ ใหจิตมีอารมณอันเดียวกับธรรมท่ีกําหนด ที่
คําบริกรรมเทานั้น จนจิตมีความสืบตอกันดวยความรูท่ีเก่ียวกับธรรมบทน้ัน ๆ ไมขาด
วรรคขาดตอน แลวกลายเปนความสงบข้ึนมาภายในตน ทานเรียกวา “จิตสงบ” จิตแนว
แนไปแลว เรียกวา “จิตเปนสมาธิ” 
 คําวา “สมาธิ” เปนฐานะอันสําคัญของจิต เมื่อจิตมีความสงบ ทุกขก็ตองสงบ
ลงไป เพราะทุกขเกิดขึ้นจากความไมสงบ จิตแสดงความไมสงบก็คือจิตกอทุกข เมื่อจิต
ปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ก็คือความสงบทุกข ความสงบจากความฟุงซานอันเปน
สาเหตุใหเกิดทุกข ทุกขก็ตองดับไปดวยกัน เพยีงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเทาน้ัน เราก็
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พอเห็นเปนสักขีพยานวา ความฟุงซานของจิตกับความสงบของจิตน้ีมีผลตางกัน
อยางไรบาง พอจะเห็นเหตุเห็นผล เห็นโทษเห็นคุณ ของความฟุงซานกับความสงบ วา
ตางกันอยางไรบาง แลวก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟนเอาตามที่ปรากฏแลวทั้งสองเรื่อง 
คือความสงบกับความฟุงซาน 
 เราเลือกทํา แมจะมีความยากลําบากเพราะฝน แตเหตุผลและสักขีพยานบอก
แลวภายในตัววา ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะความอุตสาหพยายาม และผลจะปรากฏขึ้น
มาเรื่อย ๆ เปนความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้น ยอมไมคิดถึงกาลเวลา 
สถานท่ีใด ๆ ท้ังส้ิน ร่ืนเริงบันเทิงอยูกับความสงบอันเปนความสุขอยูโดยถายเดียว น่ัง
อยูก็เพลิน เพลินอยูในความสงบสุขของจิต ยืนอยูก็เพลิน น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากความ
สงบของใจไมกอกวนตัวเอง ความคิดปรุงระงับเขามาเพราะบทธรรมเปนเครื่องกํากับใจ 
 การกระทําความเพียรทาง “ จิตตภาวนา”มีความอุดหนุนกันไปโดยลําดับ ความ
ตอเน่ืองกันไปโดยลําดับ ผลยอมมีความสืบเน่ืองกันเปนลําดับเชนเดียวกัน จนกลาย
เปนจิตท่ีออนโยน น่ิมนวล สงาผาเผย มองดูภายในตัวเองก็รู น่ีเปนระยะหรือเปนข้ัน
หนึ่งของจิต เร่ืองราวท่ีเคยกอกวนตัวเองน้ันยอมลดนอยลงไปเปนลําดับ เรื่องราวคือ
ความคิดความปรุงในแงตาง ๆ ตามยถากรรมที่เคยเปนมา ก็ไมไดเปนอยางนั้นอีก มี
กฎเกณฑในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติ เริ่มมีความระมัดระวังขึ้น และเริ่มมีสาระ
สําคัญอันเปนสมบัติอันหน่ึงข้ึนมาภายในใจ ไมอยากจะใหส่ิงใดเขามากอกวนทําลาย
สมบัต ิคือความสงบสุขท่ีเคยปรากฏกับตนอยูแลว ยอมมีความระมัดระวังสมบัติน้ันไว
เสมอดวยความมีสติ ดวยความเต็มใจ ดวยความพอใจ จิตเลยกลายเปนสมบัติอันมี
คาข้ึนมาอยางชัดเจน แตกอนก็ไมไดคิดวาจิตน้ีเปนสมบัติอันมีคา นอกจากเห็นวาส่ิง
อื่นมีคาไปเสียทั้งสิ้น จนหลงเพลิน เพราะเรายังไมเคยเห็นจติแสดงตัวออกมาเปนส่ิงท่ี
นาพึงใจ นาอัศจรรย เปนสมบัติอันพึงใจ นาไวใจ ฝากเปนฝากตายได 
 ทีน้ีปรากฏข้ึนมาแลว จิตจึงกลายเปนที่พึ่งอันหนึ่ง กลายเปนท่ีอาศัย หรือกลาย
เปนส่ิงท่ีอบอุนข้ึนภายในตัวเอง จิตน้ันเลยกลายเปนสมบัติอันรักสงวนข้ึนมา แลวก็รัก
สงวนมาก พยายามกําจัดปดเปาส่ิงท่ีจะมากอกวนทําลายจิตใจน้ันดวยสติ น่ีเปนอีกข้ัน
หน่ึง คือใจมีความละเอียดเขาไปโดยลําดับ น่ีทานเรียกวา “จิตมีฐาน” จิตมีหลักเกณฑ 
จิตปรากฏเปนสมบัติของผูทําอยางชัดเจนแลว สมบัติอันน้ีเรียกวา “ธรรมสมบัติ” มี
ประจักษใจ 
 ในธรรมอีกแงหนึ่ง ท่ีทานสอนใหสมบัติอันน้ีมีความสวางกระจางแจงข้ึนไปและ
มีความรูรอบตัว เพื่อกําจัดส่ิงท่ีแทรกซึมอยูภายในใจใหขาดจากกันโดยลําดับวา 
“จิตนี้ มีความเก่ียวเน่ืองผูกพันกับอะไรบาง?”ทานจึงสอนใหใช “ปญญา” พิจารณา 
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โดยยกธาตุขันธของเราน้ีข้ึนเปนอันดับแรก พิจารณาคล่ีคลายตลอดถึงส่ิงภายนอก
บริษัทบริวาร สมบัติตางๆ คิดไป และนํามาเทียบเคียงวา “จิต มีความหนักเบาในส่ิงใด 
ในแงใด ในบุคคลใด ในสมบัติอันใดบาง”แลวนําส่ิงน้ันๆเขามาคล่ีคลายดูใหเห็นตาม
ความจริงของมัน เพื่อจิตจะไดถอยตัวเขามา ปลอยความกังวล หรือความผูกพันน้ันๆ 
ซ่ึงเปนตัว “อุปาทาน” ยึดมั่นถือมั่น แลวทําความกดถวงจิตใจใหเปนพิษภัยแกตน ให
ถอยตัวเขามาสู “ความเปนตัวของตัว” คือจิตโดยเฉพาะ 
 พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ ธาตุขันธถาพิจารณาตามความจรงิแลว เราจะเห็น
ประจักษทั้งวันทั้งคืน เพราะเปนความจริงลวนๆ ตลอดมา ตั้งแตวันอุบัติจนกระทั่งถึง
วันส้ินชีพวายชนม ไมละความจริงอันน้ีเลย เปนแตความรูของเรายังจอมปลอมอยู ของ
ปลอมกับของจริงจึงเขากันไมได ทานจึงสอนใหใชปญญาซ่ึงเปนความจรงิอันหน่ึง สอด
แทรกลงไป ใหรูความจริงท่ีมีอยูภายในธาตุขันธ หรือรางกายน้ีดวยการพินิจพิจารณา 
 หากจะพิจารณาแยกอาการของมัน หรือตามความเปนอยูของมัน ก็แยกออกไป
ดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญา จะไมมีที่ตรงไหนแยงความจริงอันนี้เลย ดูเขาไปตั้งแตหนัง
ขางนอก หนังขางใน เนื้อ เอ็น กระดูก ดูเขาไป ๆ มันเปนอยางไร ตรงไหนที่เปนเรา 
ตรงไหนที่นารักนายินดี ตรงไหนที่เปนเขา ดูเขาไปจนหมดทุกสิ่งทุกสวนแลว มันก็เปน
กองธาตุกองขันธ เปนกองอสุภะอสุภัง เปนปาชาผีดิบเราดีๆ น่ีแหละ 
 แยกออกเปนเร่ืองของธาตุ ก็ไมเห็นมีอะไร มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟเต็มเนื้อ
เต็มตัวของเราตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวยังจะเปนเชนนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึง
วันอวสาน คือวันสลายตัวของสวนประชุมแหงธาตุท้ังหลายเหลาน้ี 
 ถา “ปญญา” ไดหยั่งลงไปใหถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตใจแลว ไมตอง
บอกใหปลอย แตมันปลอยของมันเอง สลัดลงไป ๆ ปลอยวางลงไปในสวนหยาบ คือ 
ธาตุส่ี ดินนํ้าลมไฟน้ี 
 มีอันหนึ่งเปนสิ่งที่ปดบังความจริง หรือวาความสําคัญมั่นหมายของเรา มันปด
บังตัวเราก็ถูก มันปดบังเพราะอะไร เพราะธาตุเพราะขันธอันนี้ จึงตองเอาธาตุขันธอันน้ี
มาแจงดู คลี่คลายดูใหเห็นชัดเจน แลวก็มาเห็นตัว “ผูจอมปลอม” ไปเที่ยวยึดนั้น ปก
ปนม่ันหมายวา สิ่งนั้นเปนเรา สิ่งนี้เปนของเรา กอความยุงยากใหแกตน ขนทุกขมาทับ
ตนหนักเทาไร จนกระทั่งไปไมไดก็ยอมทน เพราะความหลงนี้เอง 
 ปญญา กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง แลวก็ปลอยกันไปเองโดย
ลําดับๆ เมื่อจิตมีความรูความเขาใจในสิ่งนี้อยางชัดเจนแลว มองลงไปที่ไหนมันทะลุปรุ
โปรงไปหมดภายในรางกาย เห็นตามความเปนจริงอยางประจักษใจไมมีทางสงสัย ดู
ภายนอกก็เชนเดียวกับภายใน ดูภายในก็เชนเดียวกับภายนอก มันเปนเชนเดียวกัน น่ี
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จัดวาเปน“โลกวิทู”คือรูแจงเห็นจริงโลกท้ังโลกนอกโลกใน เปนสภาพเหมือนกันน้ีท้ังน้ัน 
น่ี “โลกวิทู”เปนคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได ไมใชจะเปน “โลกวิทู”แตพระ
พุทธเจาเพียงพระองคเดียว 
 แลวยังมีอะไรเปนตัวการสําคัญท่ีคอยแตหลอกหลอนอยูตลอดเวลา ก็พวก
สัญญา พวกสังขาร นี่เองเปนตัวสําคัญ เวทนาเกิดข้ึนมันก็ไปสําคัญม่ันหมายวา 
“เวทนา เปนเรา”เสีย เวทนาเปนเราเพราะเหตุไร เพราะรางกายนี่เปนเรา รางกายเปน
เรา เวทนาก็เปนเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนเราเสีย ก็มาเปนอันเดียวกันหมด 
ทั้งๆ ที ่ “เขา” ไมใช “เรา”“เรา” ไมใช “เขา” แตความสําคัญม่ันหมายน้ันมันหลอกเรา 
พิจารณาดูใหเห็นชัดเจน ความปรุง ก็เพียงคิดขึ้น ด ีช่ัว ก็ตาม คิดข้ึนขณะเดียวก็ดับไป
พรอมๆ ในขณะนั้น ไมไดตั้งอยูจีรังถาวรอะไรเลย เปนแตเพียงความสําคัญม่ันหมาย
น่ันแหละมันไปยึดเอา เลยยืดยาวไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด ยึดม่ันถือม่ันติดตอสืบเน่ือง
กันเปนลูกโซ ทุกขก็เลยกลายเปนเหมือนลูกโซไปตามกัน 
 คนทั้งคนมีแตลูกโซ คือความทุกขเต็มหัวใจ การตัดลูกโซจึงตัดดวยการ
พิจารณาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหทราบวาเปนอาการหน่ึง ๆ ของขันธน่ี
เทานั้น เวทนา ความสุข ความทุกข ทุกขกายทุกขใจ สุขกายสุขใจ ก็ อนตฺตา แนะ!สรุป
ความก็คือ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ไปลงที่นั่นไมไปไหน เพราะความจริงอยูที่นั่น 
 คําวา “อนตฺตา”มันจะเปน“อตฺตา” ไดอยางไร มันปฏิเสธตัวตนอยูแลวชัดๆ เกิด
ข้ึนแลวดับไป ทุกขกายก็เหมือนกัน ทุกขใจก็เหมือนกัน มันก็เปนเวทนาอันหน่ึงๆ ที่
ปรากฏตัวขึ้นมา สุขกายสุขใจมันก็เปนเวทนาอันหน่ึงเหมือนกัน พิจารณาใหเปนสภาพ
อันเดียวกัน คือ “ไตรลักษณ”ลวนๆ เห็นประจักษดวยปญญาแลวยอมเปนไตรลักษณ
ลวนๆ จรงิๆ 
 สัญญา ความหมาย ฟงแตวา “ความหมาย” มันวนไปเวียนมาอยูอยางน้ัน 
หมายน่ันหมายน่ี ดีไมดีก็หมายไป จําไป ลืมไปแลวเอามาจําใหม ยุงกันไปหมด 
 วิญญาณ ก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส เปนความกระเพื่อมแหงความรูรับ
กันกับส่ิงท่ีมาสัมผัสทาง ตา หู จมูก ล้ินกาย ซึ่งกระทบกับรูป เสียง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัส ก็เกิดความรับรูขึ้นเปนขณะๆ ที่สิ่งนั้นสัมผัส แลวก็ดับพรอมกับส่ิงสัมผัสน้ันดับ
ไป นี่ทานเรียกวา “ วิญญาณ”ความกระเพ่ือมแหงความรูเทาน้ันเอง ความรูจริงๆ ไม
เปนเชนน้ัน ถึงส่ิงเหลาน้ันจะมาสัมผัสหรือไมสัมผัสก็ตาม ความรูก็รูอยูโดยสมํ่าเสมอ 
นี่ทานเรียกวา “ใจ”หรือเรยีกวา “จิต”แตความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่
มาสัมผัสชั่วขณะ ๆ ที่สิ่งนั้นมาสัมผัส ทานเรียกวาวิญญาณ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๕๐ 

๓๕๐

 “วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” จึงผิดกัน วิญญาณในขันธหา
ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส “ปฏิสนธิวิญญาณ” น้ีหมายถึง “ตัวจิตลวน ๆ” ที่เขา
มาปฏิสนธิกอกําเนิดเกิดข้ึนท่ีน่ันท่ีน่ี หมายถึงจิตท่ีกลาวถึง “ ในสถานท่ีน้ี” ในขณะน้ี 
“วิญญาณ”หมายถึงวิญญาณในขันธหา ซึ่งมีสภาพเหมือนกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
มันเสมอกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวยความเปน 
“อนตฺตา” มันไมเหมือนกับเรา เราไมเหมือนกับส่ิงน้ัน เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงไมใชเรา เราจึง
ไมใชสิ่งนั้น 
 แยกดวยปญญาใหเห็นตามความเปนจรงิอยางน้ี แลวจิตจะปลอยความกังวล 
ปลอยคําวา “รูปเปนเรา เวทนาเปนเรา สัญญาเปนเรา สังขารเปนเรา วิญญาณเปนเรา” 
ปลอยออกไป เราไมใชอาการหานี้ อาการหานี้ไมใชเราเห็นประจักษ ตัดตอนมันออกไป
โดยลําดับ ๆ จนกระทั่งขาดไปจริง ๆ จากอาการ แมจะแสดงขึ้นมาก็ทราบวา “อาการน้ี
แสดง” แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบวามันแสดง ดวยความรูของเรา ดวยปญญาของเรา ที่
ทานเรียกวา “คล่ีคลายดวยปญญา” 
 ในบรรดาขันธท่ีมีอยู ซ่ึงเปนเคร่ืองปกปดกําบัง หรือรวมเขามาวา “เปนตน”โดย 
ความสําคญัของจติ แยกออกดวยปญญาใหเห็นชัดเจน น่ีแหละตัดก่ิงกานสาขา ตัดราก
ใหญ ๆ รากฝอยของกิเลสเขามา เหลือแต “รากแกว” พอถึง “รากแกว” แลวก็ถอนข้ึน 
 รากแกวคืออะไร?คือ ตัวจิต มีกิเลสตัวสําคัญอยูในน้ันหมด ผูปฏิบัติจึงมักจะ
หลงที่ตรงนี ้ ถาหากไมมีผูแนะเลยจะตองมาติดที่ตรงนี้แนนอน ถือส่ิงน้ีเปนตน คิดวา 
“อะไร ๆ ก็หมดแลว รูหมดแลว รูแลว” ยกเราวารูหมด! แตเราหาไดรู “เรา” ไม น้ัน
คือเราหลงเรา รูส่ิงภายนอกแตมาหลงตัวเอง 
 ส่ิงภายนอกในสถานท่ีน้ี ไมตองพูดถึงส่ิงภายนอกท่ีนอกจากตัวเรา หมายถึง 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีน่ีแหละ รูสิ่งเหลานี้แลวยังไมรูตัวจริงคือจิต จิต
เลยยกตัวขึ้นวารูสิ่งทั้งหลายเสีย ทั้ง ๆ ท่ีตัวกําลังหลงอยูในตัวเอง จึงตองใชปญญาคลี่
คลาย หรือขย้ีขยําเขาไปท่ีตรงน้ีเพื่อความรูรอบตัว ไมใหมีอะไรซุมซอนอยูเลยขึ้นชื่อ
วา “ยาพิษ” คือกิเลสประเภทตาง ๆ แมจะละเอียดเพียงไร ม ี “อวิชชา” เปนตนก็ให
กระจายไปดวยอํานาจแหงปญญาคล่ีคลาย จนกระทั่งกระจายไปจริง ๆ หรือสลายไป
จริง ๆ ดวยอํานาจของปญญาอันแหลมคม แลวคําวา “เรา” คําวา “ของเรา” ก็หมด
ปญหา 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๕๑ 

๓๕๑

 คําวา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือวาขันธหา อาการท้ังหา นี้เปนเรา
เปนของเรา” ก็หมดปญหาไปตาม ๆ กัน วาเปน “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา”ก็หมดปญหาไป
ตามกัน เพราะส้ินปญหาภายในใจ คือ “อวิชชา” ซึ่งเปนตัวปญหาไดสิ้นไปแลว ปญหา
ทั้งหลายจึงไมมีภายในใจ ใจจึงเปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ ! 
 น่ันแหละคือบอแหงความสุข! เม่ือกําจัดความทุกข เหตุใหเกิดทุกขออกจาก
ใจหมดส้ินไปแลว ใจจึงกลายเปนใจท่ีบริสุทธ์ิข้ึนมา 
 นิยยานิกธรรม พระพุทธเจาทรงส่ังสอนสัตวโลกมาตั้งแตพื้น ๆ ดังที่กลาวมา
แลวเบื้องตน จนกระทั่งถึงจุดสุดทายอยางนี้ เปน “นิยยานิกธรรม”โดยสมบูรณ นําสัตว
ผูของ พูดงายๆ นําจิตผูของ ใหพนจากความของนั้นโดยประการทั้งปวง กลายเปน
“โลกวิทู” รูแจงเห็นจริงในธาตุในขันธท้ังภายนอกภายใน แลวก็หมดปญหากันเพียงเทา
น้ี 
 จากนั้นทานก็ไมไดทรงสอนอะไรตอไปอีก เพราะพนจากทุกขแลวจะสอนเพื่อ
อะไร ถึงท่ีอันเกษมแลวสอนกันไปเพ่ืออะไรอีก! 
 น้ีแลท่ีเคยกลาวเสมอวา “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาติอันเปนฝายผล ไดแก “จิต
ท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ” น้ี ไมมีอะไรที่จะ “กลาง” ย่ิงกวาจิตท่ีบริสุทธ์ิน้ี เสมอย่ิงกวาจิตท่ี
บริสุทธ์ิน้ี ไมมีในโลกท้ังสามน้ี! เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตบริสุทธิ์ลวน 
ๆ อันเปน “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาตินี ้
 นี่แหละความเปนเอก ก็คือน้ี จิตเปนเอก ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี ้ธรรมอันเอก ก็คือ
ธรรมอันบริสุทธ์ิภายในใจน้ี มีอันเดียว ไมมีสองกับส่ิงใด 
 โลกทั้งหลายมีคู ๆ ธรรมชาตินี้ไมมีคู มีอันเดียวเทานั้น พระพุทธเจาสมกับพระ
นามวา เปน “โลกวิทู” เปนศาสดาเอกของโลก ทรงรูวิธีแกไขกิเลสนอยใหญมาโดย
ลําดับ ๆ แลวนํามาส่ังสอนโลก ใหพวกเราทั้งหลายแมเกิดสุดทายภายหลังตามคตินิยม
ก็ตาม แตเราก็ไดรับพระโอวาทคําสั่งสอน คือศาสนธรรมจากพระองคมาปฏิบัติตนเอง 
ไมเสียชาติที่ไดเกิดมาเปนมนุษย 
 “ธรรม” กับ “พระพุทธเจา” คือธรรมคําส่ังสอนของพระองค นํามาเปนเครือ่ง
ประดับกายประดับใจของเรา ขอใหมีความภาคภูมิใจในวาสนาของเราท่ีไดเปนอรรถ
เปนธรรม ปฏิบัติตามพระองค ใหสมชื่อวา “เปนพุทธบริษัทโดยสมบูรณ” จึงขอยุต ิ


