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หลวงพ่อกล่าวถึงธรรมะขั้นสูงสุดของการปฏิบติัโดยถือธาตุรู้เป็นหลกั ท่านแนะน าให้อยูก่บัตาญาณท่ีสามารถรับรู้ได้
ถึงสมมติบญัญติัของโลกียธรรมว่าเป็นเร่ืองของโลก รู้ว่าแค่เพียงอาศยั  ให้อยู่กบัปรมตัถธรรมโดยรู้และเห็นอยู่ทุกอย่างแต่ไม่
ยึดถือ เหมือนใบบวัไม่ติดน ้า 

 

ตาญาณเป็นญาณท่ีใสบริสุทธ์ิ เป็นกลาง รู้เห็นทุกอยา่ง รู้ใจ รู้จิต 
ใจคือมโนธรรม เป็นหวัหนา้ธรรมทั้งหลาย ควบคุมจิตและสอนจิตได ้
จิต มีทั้งกุศลธรรม อกุศลธรรม และ ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ (อพัยากฤตา)  จิตเป็นผูส่ั้งสมองและร่างกาย 
 
เม่ืออยู่กบัตาญาณ ใจจะท าตามหน้าท่ี ไม่ท าตามความคิดความเห็นท่ีมีรากเหงา้มาจากตณัหา ๓ ท่ีอยู่ในจิต เห็นกิเลส

กามและวตัถุกามในกามตัณหา เห็นแลว้รู้ว่าแค่อาศยัไม่ยึด เห็นภวตัณหาความพอใจถูกใจ เห็นแลว้ให้ปล่อยวางไป ท าไปตาม
หน้าท่ีเท่านั้น ไม่ไดท้  าไปตามความพอใจ ความถูกใจหรือชอบใจ เห็นวิภวตัณหาอารมณ์ใดท่ีไม่ถูกใจก็ไม่ยึดอารมณ์ท่ีไม่ถูกใจ
นั้น เห็นว่าเป็นแค่อาศยั ให้ใจหรือมโนธรรมไปรู้อยู่ท่ีจิต ให้เห็นทั้งอารมณ์ท่ีน่าพอใจ(อิฏฐารมณ์) หรืออารมณ์ท่ีไม่น่าพอใจ
(อนิฏฐารมณ์) แต่ไม่ยึด ให้ปล่อยว่างในอารมณ์นั้น การยึดถือต่าง ๆ แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็เป็นอุปาทาน ความทุกขอ์ยูท่ี่อุปาทานขนัธ์ 
๕ ท าให้หลงในสมมติว่า เป็นเรา มีเรา เรามี มีนั่น มีน่ี มีโลก มีประเทศ แท้จริงแล้วเราไปสร้างประกอบส่ิงท่ีมีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ ไปสมมติให้มนัมีตวัมีตนขึ้นมา ให้ผูป้ฏิบติัรู้เพียงว่าธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม หรือ ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ
เท่านั้น ให้รับรู้ตามหน้าท่ี ท าตามหน้าท่ี ให้เป็นไปตามหน้าท่ีของธรรม ไม่เอาตามความนึกคิดหรือความยึดมัน่ถือมัน่ใด ๆ 
ทั้งนั้น เม่ือปล่อยใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ี ความทุกขจ์ะไม่มี 

 
“เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เตส ํเหตุ ตถาคโต เตสลจ โย นิโรโธ เอว ํวาที มหาสมโณ”     

 

“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดบัของธรรมเหล่านั้น 
พระมหาสมณะมีวาทะอยา่งน้ี” 

(ธรรมปริยายที่พระอสัสชิเถระไดแ้สดงแก่สารีบุตรปริพาชก) 

 
คนส่วนใหญ่โดยทัว่ไปมกัจะปฏิเสธธรรม เม่ือไม่ชอบก็ไม่เอา เม่ือเจอส่ิงท่ีชอบก็เขา้ไปยึดเอาเป็นอตัตาตวัตน ให้เรา

ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริง ให้รู้เห็นทั้งในสมมติและปรมตัถ ์ให้เขา้ใจว่า สมมติบัญญัติ เป็นบญัญติัของโลกท่ีเห็นว่าเราเป็น
นัน่ เป็นน่ี ท่ีโน่น ท่ีน่ี ส่วนปรมัตถธรรม จะเห็นทุกอยา่งเป็นแครู่ปธรรมและนามธรรมเท่านั้น เราไม่มี ไม่มีเรา  ไม่มีเราในอาการ 
๓๒ ท่ีเห็นว่าเป็นเราเพราะสมมติบญัญติัอุปาทานขนัธ์เกิดขึ้น รูปก็เรา เวทนาก็เรา สัญญาก็เรา สังขารก็เรา วิญญาณก็เรา  ทั้งอดีต 
อนาคต และปัจจุบนัก็เรา เป็นเราโดยสมมติทั้งหมด  แต่โดยปรมตัถแ์ลว้ทุกอยา่งเป็นธรรมชาติ เกิดดบัของมนัเองไม่อยูค่งท่ี เป็น
ธรรมชาติท่ีหยดุไม่ได ้ให้เขา้ใจว่าในสมมตินั้นยอ่มมีปรมตัถอ์ยูคู่่กนัเหมือนคู่ของการเกิดและการดบั ไม่มีส่ิงใดท่ีเกิดแลว้ไม่ดบั 



อะไรก็ตามถา้เกิดแลว้ก็ตอ้งมีดบั  เม่ือเกิดขึ้น ตั้งอยู ่เปล่ียนแปลงไป แลว้ก็ตอ้งดบัไปเป็นสัจธรรมท่ีเป็นจริง  ให้เห็นแค่ความเกิด
ดบัของธรรมทั้งหลาย เราไม่มี ใครไม่มี ไม่มีทั้งเราทั้งเขาทั้งใคร  

ให้ถือเอาธาตุรู้เป็นหลกั รู้อยู่ในปรมตัถธรรม  ให้รอบรู้ความจริงทุกอย่างในการเกิดดบั ของรูปธรรมนามธรรม ของ
อดีต อนาคต และปัจจุบนั รู้แลว้แต่ไม่ยึด  ไม่มีเราหรือเขา เม่ือชอบก็ปล่อยวาง ไม่ชอบก็ปล่อยวาง ให้เห็นเป็นอนตัตาไม่มีตวัตน 
ส่วนสมมติบญัญติัก็ให้เป็นเร่ืองของโลกไป รู้สมมติไวเ้พียงแค่อาศยั  ไม่ไปต่อตา้นโลก  ให้เห็นทุกอย่างเป็นแค่รูปธรรมและ
นามธรรมท่ีอยู่ภายใตอ้  านาจของอนิจจงั ทุกขงั และ อนัตตาเท่านั้น เม่ือทุกข์เกิดขึ้นให้พิจารณาว่าเราทุกขเ์พราะเหตุใด ทุกข์
เพราะนามธรรมหรือทุกขเ์พราะรูปธรรม ให้เห็นสัจธรรมทั้งหมดว่า เราไม่มีในธรรม ธรรมไม่มีเรา ความทุกขก์็จะไม่มีดว้ย  

 
“สมมติกบัปรมตัถเ์ป็นของคู่กนั ถา้ไม่เขา้ใจสมมติก็ไม่ถึงปรมตัถ ์

เม่ือถึงปรมตัถแ์ลว้ สมมติจะถูกท าลายไปเอง ” 
 

ความทุกขท์ั้งหลายเกิดจากอุปาทานขนัธ์ท่ียึดมัน่ถือมัน่ ทุกข์กาย เพราะไปยึดกายว่าเป็นตวัเราของเรา ทุกข์ใจ เพราะไป
ยึดว่าเป็นจิตของเรา เป็นอารมณ์ของเรา ทุกข์ในอุปาทานขันธ์ เพราะไปยึดเอาในขนัธ์ทั้งหมดว่าเป็นเรา ไปยึดในสมมติบญัญติัว่า
เป็นเราไปหมดทุกอยา่งตามอุปาทานขนัธ์ท่ีเกิดขึ้นเท่านั้น เกิดขึ้นแลว้ ตั้งอยู ่เปล่ียนแปลงไป แลว้ก็ดบัไป เป็นสัจธรรม  ให้เขา้ใจ
ว่าว่าอุปาทานขนัธ์เป็นตวัทุกข ์ถา้ตดัอุปาทานขนัธ์ได ้เราก็ไม่มี ทุกขก์็ไม่มี อะไรก็ไม่มี อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั  ทั้งรูปธรรม
นามธรรมก็เป็นเพียงธรรมชาติ ตวัอุปาทานขนัธ์นั้นไปท าให้หลงเขา้ไปยึดว่าเป็นเรา เป็นของเราไดท้ั้งหมด  การเวียนว่ายตายเกิด
นั้นก็เพราะเราไปยึดว่าเราเป็น เป็นเรา เรามี มีเรา ยึดเอาโลกมาเป็นเราหรือเป็นของเราทั้งหมด จนทา้ยสุดร่างกายแตกดบัใน
โลกธาตุแต่จิตวิญญาณพาไปเกิดในภพภูมิใหม่ต่อไม่มีวนัจบ วฏัฏสงสารนั้นอยู่ท่ีจิต มีสังขารหรือการปรุงแต่งเป็นตวัน าพาไป
เกิดตามภพภูมิต่าง ๆ ปรุงเป็นบุญ (ปุญญาภิสังขาร)น าไปเกิดในเทวโลก ปรุงเป็นบาป (อปุญญาภิสังขาร)น าไปเกิดในอบายภูมิ 
หรือปรุงในฌาน (อเนญชาภิสังขาร) น าไปเกิดในชั้นพรหม 

ส่วนตณัหา ๓ ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นกนั เม่ือดบัตณัหาไดค้วามทุกขก์็ดบั ตณัหาเป็นรากเหงา้ของอกุศลมูล เม่ือตดั
รากทิ้งอกุศลมูลก็ดบั ทั้งกุศลมูลก็ไม่เหลือ การดบัทุกขต์อ้งดบัที่เหตุ  เหมือนการตดัตน้ไม ้ถา้ตดัเพียงก่ิงกา้นก็งอกขึ้นมาใหม่ได ้
ถา้จะให้หมดไปก็ตอ้งตดัถึงรากถึงโคน   
 

“ อเนกชาติสังสารํ สนฺธาวิสฺส ํอนิพฺพิส ํคหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปนุ ํ

คหการก ทิฏโฐสิ ปุน เคห ํน กาหสิ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ ํวิสงฺขต ํ

วิสงฺขารคต ํจิตฺต ํตณฺหาน ํชยมชฺฌคา” 
 

“ เม่ือเรายงัไม่พบญาณ เราไดแ้ล่นท่องเที่ยวไปในวฏัฏสงสารเป็นอเนกชาติ 

แสวงหาอยูซ่ึ่งช่างปลูกเรือนคือตณัหาผูส้ร้างภพ การเกิดทุกคราวเป็นทุกขร์ ่าไป 

น่ีแน่ะนายช่างปลูกเรือน เรารู้จกัเจา้เสียแลว้  เจา้จะท าเรือนให้เราไม่ไดต้่อไป 

โครงเรือนของเจา้ทั้งหมดเราหกัเสียแลว้ ยอดเรือนเราก็ร้ือเสียแลว้ 
จิตของเราถึงสภาพท่ีปรุงแต่งไม่ไดอ้ีกต่อไป มนัไดถึ้งแลว้ซ่ึงความส้ินไปแห่งตณัหา ” 

(ปฐมพุทธภาษติคาถา) 



หลวงพ่อกล่าวว่าท่านใชเ้วลานานหลายปีในการแสวงหาเพื่อเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบติัมาก็มาก  เม่ือพบธรรมะทางหลดุ
พน้แลว้ ทุกส่ิงก็เหลือเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมท่ีอยูใ่ตอ้  านาจของพระไตรลกัษณ์ทั้งหมด เม่ือผูรู้้ปล่อยผูถู้กรู้ ก็จบแลว้ใน
ภาคปฏิบติั  ท่านกล่าวอีกว่า “อยู่กบัตาญาณ รู้อยู่ แต่ไม่มีผูถู้กรู้ ท าหน้าท่ีตามสมมติบญัญติัแต่ไม่ยึดติด  เห็นทุกอยา่งเป็นสมมติ 
ไม่มีเราท า ไม่มีใครท า ตวัเราไม่มี ท าตามหน้าท่ีและเหตุผล ชอบก็ปล่อย ไม่ชอบก็ปล่อย ทุกขก์็ไม่มี อยู่ท่ีไหนก็เหมือนกนัเท่า
เทียมกนั ทั้งดีและไม่ดีก็เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น เห็นเป็นปัจจุบนัธรรมไป  เม่ือลูกศิษยมี์อะไรให้ท่านช่วยท่านก็จะ
ช่วยเท่าท่ีจะช่วยได ้ จะให้ท่านท าอะไรท่านก็ท าให้เท่าท่ีจะท าได ้ถา้ไม่ผิดพระธรรมวินยัและไม่ท าให้เกิดความเสียหาย  ถา้ยงัมี
ชีวิตอยู่มีธาตุขนัธ์ ก็ปฏิบติัหน้าท่ีไปตามธาตุขนัธ์โดยไม่ยึด เพียงแค่อาศยัใช้ชีวิตร่างกาย มีปัจจยั ๔ มีสัปปายะในเร่ืองของ
เสนาสนะและอาหารแค่น้ีก็เพียงพอแลว้ ไม่มีอะไรให้ยึดได้สักอย่าง ลว้นเป็น ทุกขงั อนิจจงั อนัตตา และ สุญญตา ทั้งนั้น ก็
วนเวียนอยูเ่พียงแค่น้ี หน่วงอารมณ์ให้อยูใ่นพระนิพพานความดบัทุกข ์” 

ในภาคปฏิบติั หลวงพ่อแนะน าให้ผูป้ฏิบติัเพียงแค่ตามรู้ ให้เห็นผูรู้้และผูถู้กรู้  ให้ตามดูรู้ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และ วิญญาณ  เพียงรู้แต่ไม่ไปติดในอุปาทานขนัธ์  ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมทั้ง ๕ ประการ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
สุญญตา และนิพพาน เม่ือรู้แลว้เห็นแลว้ก็ปล่อยวาง  เม่ือรู้แจง้หมดก็นิพพานได ้  เห็นอนิจจงัว่ายึดไม่ไดก้็ปล่อย เห็นทุกขงัว่า
เดือดร้อน ดิ้นรน เห็นโทษก็ปล่อย เห็นอนตัตาว่าไม่มีตวัตน ไม่มีเราไม่มีอะไร ก็ปล่อย เห็นสุญญตาความว่าง ไม่มีเราว่าง ไม่มี
เราในความว่าง เห็นแลว้ก็ปล่อย  เห็นเหตุคือผูถู้กรู้ เห็นผูรู้้ซ่ึงกค็ือผลของธาตุรู้ ให้เห็นว่าผูถู้กรู้ทั้งหมดอยูภ่ายใตอ้  านาจของพระ
ไตรลกัษณ์ ยึดถือไม่ได ้ให้อาศยัสมมติบญัญติัเพื่อเขา้ถึงปรมตัถ ์หมัน่ศึกษาการเกิดดบัให้หมด ให้แจ่มแจง้ ให้หมดความสงสัย 
หมดความลงัเล หมดส้ินในภพภูมิท่ีเป็นอยู ่เพราะภพก็ไม่เท่ียง ภูมิก็ไม่เท่ียง เปล่ียนแปลงได ้ย่ิงสงสัยย่ิงไม่มีวนัจบ ไม่จ าเป็นตอ้ง
ศึกษาให้รู้ทั้ งหมดในพระอภิธรรมปิฎก ย่ิงศึกษาไปก็รูปธรรมนามธรรมทั้งนั้น เหมือนการตีระนาด ตีกลับไปกลับมาก็
เหมือนเดิมคือเป็นแค่เสียง ให้ปฏิบติัโดยเหลือเพียงผูรู้้และผูถู้กรู้ แลว้แยกผูถู้กรู้ออกให้เหลือไวแ้ค่ผูรู้้อย่างเดียวเท่านั้น รู้อย่าง
เดียวไม่ทุกข ์เม่ือดบัอุปาทานขนัธ์ไดห้มดก็หมดทุกข ์จะดบัไดเ้ม่ือไรก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  
 

“เม่ือไม่มีอุปาทานขนัธ์ ๕ ก็ไม่ทกุข ์ให้ละอุปาทานขนัธ์ก่อนแลว้ค่อยมาละขนัธ์  
ให้เหลืออยูแ่ต่วิญญาณท่ีเป็นอิสระ” 

 
วิญญาณท่ีเป็นอิสระจากขนัธ์จะไม่กลบัมาเกิดใหม่เพราะไม่มีสังขารเป็นตวัชกัน า ไม่มีบุญบาป ไม่มีอายขุยั ไม่มีสมมติ

บญัญติั เม่ือไม่มีเกิดดบันัน่ก็คือนิพพานความพน้ทุกข ์ไม่ตอ้งท าความเพียร ไม่ตอ้งแสวงหา ไม่ตอ้งไปศึกษา ไม่ตอ้งไปดิ้นรน 
เม่ือผูถู้กรู้ดบัไปแลว้ไม่มีเหตุให้ทุกข ์เหลืออยู่แต่ผูรู้้ แลว้จะไปทุกขก์บัอะไร  เม่ือวิญญาณเหลือเพียง ๑ จะเป็นผูรู้้เท่านั้น รู้อย่าง
เดียว แต่ไม่ยุ่งเก่ียวกบัผูถู้กรู้ กิเลสไม่มี ภพภูมิไม่มี นัน่คือนิพพาน คือความดบัทุกข ์ดบัเคร่ืองเสียดแทง ดบัอายตนะทั้งภายนอก
และภายใน ดบัเกิด เกิดดบั นิพพานเป็นอมตะ ไม่เปล่ียนแปลงอีกต่อไป  ไม่มีเราทั้งเกิดและดบั ทั้งภายในภายนอก ไม่มีอุปาทาน
ขนัธ์ ทุกขใ์นขนัธ์ก็ไม่มี  ทุกขด์บัแลว้ แต่ยงัรู้อยูเ่ห็นอยู ่ ผูด้บัอวิชชาความมืดบอดไดแ้ลว้ จะมีจิตท่ีสว่างไสวทั้งกลางวนักลางคืน 
เพราะอวิชชาตวัมืดนั้นดบัไปแลว้ ถูกปล่อยวางไปแลว้  

พุทธะ รู้อยูต่ลอด  
พุทโธ รู้ต่ืน เบิกบานอยูต่ลอด  สว่างอยูต่ลอด 
 


