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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมือ่วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๑๘ 
อุบายชําระจิตใหเปนธรรม 

  
จิตที่ไดชําระดวยดีมีความผองใสเปนประจํา ขณะที่เราอยูในสถานที่ที่เงียบๆ ไม

มีเสียงตางๆ ปรากฏเลย เชนเวลากลางคืนดึกสงัด จิตทั้งๆ ที่ไมรวมไมสงบลงเปน
สมาธิก็ตาม เม่ือกําหนดดูท่ีจุดแหงความรูน้ัน จะเห็นวาเปนความละเอียดออนมากท่ี
สุดจนพูดอะไรไมถูก ความละเอียดน้ันเลยกลายเปนเหมือนกับรัศมีแผกระจายไป
รอบตัวและรอบทิศ สิ่งที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  ก็ไม
ปรากฏในขณะน้ัน ทั้งๆ ท่ีจิตไมไดรวม ไมไดเปนองคแหงสมาธิ แตเปนฐานม่ันคง
ของจิตท่ีชําระกันดวยดีมาแลว แสดงความรูความสงางามออยอ่ิงใหเดนชัดอยูภาย
ในตัวเอง 

ความรูชนิดน้ีเหมือนไมมีรางมีกายเปนท่ีอาศัยอยูเลย เปนความรูท่ีละเอียด
มาก เดนอยูเฉพาะตัว แมจิตไมรวมเปนสมาธิก็ตาม เพราะความละเอียดของจิต 
เพราะความเดนของจิต เลยกลายเปนความรูเดนท่ีไมมีภาพนิมิตใดๆ มาปรากฏ รู
เดนอยูโดยลําพังตนเอง น่ีเปนระยะหน่ึงของจิต 

อีกระยะหน่ึงจิตที่ไดชําระดวยดีแลวนี้หยั่งเขาสูความสงบ ไมคิดไมปรุงอะไร 
พักกิริยาคือความกระเพื่อมความคิดความปรุงตางๆ ภายในจิต พักโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความรูลวนๆ ท่ีเรียกวา “จิตเขาสูความสงบ” ยิ่งไมมีอะไรๆ ปรากฏเลย จะปรากฏ
เฉพาะความรูน้ันอยางเดียว เหมือนครอบโลกธาตุไปหมด เพราะกระแสของจิตไม
เหมือนกระแสของไฟ กระแสของไฟมีท่ีส้ินสุด มีระยะใกลหรือไกลตามกําลังของไฟ 
เชน แสงสวางของไฟฟา ถาแรงเทียนสูงก็สวางไปไกล แรงเทียนตํ่าก็สวางใกล 

แตกระแสจิตนี้ไมเปนเชนนั้น คําวา “ใกล ไกล”ไมม ี ท่ีพูดไดชัดๆ ก็วาไมมี
กาลสถานท่ีน่ันแหละ จิตครอบไปไดหมด ไกลก็เหมือนใกล ใกลหรือไกลพูดไมถูก 
เห็นแตความรูน้ันครอบไปหมดสุดขอบจักรวาล โลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแตความรูอัน
เดียวเทานั้น เหมือนไมมีอะไรเลยในความรูสึก ท้ังท่ีทุกส่ิงทุกอยางท่ีเคยมีก็มีอยูตาม
ปกติของตน นี่แหละอํานาจของจิต กระแสของจิตท่ีชําระส่ิงปดบังมัวหมองออกไป
แลว เปนอยางน้ัน 

ยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดดวยแลว อันน้ีย่ิงพูดไมถูกเลย ไมทราบจะพูดจะ
คาดวาอยางไร เพราะไมใชสิ่งที่คาดไมใชสิ่งที่หมาย ไมใชสิ่งที่จะนํามาพูดไดเชนสมมุติ
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๑๖๗ 

ท่ัวๆ ไป เน่ืองจากส่ิงน้ันไมใชสมมุติแลว เปนวิสัยของผูมิใชสมมุติ รูเรื่องความไม
ใชสมมุติของตนเทาน้ัน จึงนํามาพูดอะไรไมได 

ทีนี้โลกเต็มไปดวยสมมุต ิ พูดอะไรก็ตองมีภาพสมมุติขึ้นมาเปรียบเทียบทุกๆ 
เรื่องไป เชนเห็นจะเปนอยางนั้น เห็นจะเปนอยางนี้ หรือเปนอยางน้ัน เปนอยางนี้ 
คลายกับส่ิงน้ัน เปนตน ยกตัวอยางเชน ยกคําวา “นิพพาน” ข้ึนมาพูด เรื่องของกิเลส
สามัญ คือจิตสามัญธรรมดาเรา จะตองคาดวานิพพานจะตองกวางขวางเว้ิงวางไปหมด 
ไมมีอะไรปรากฏอยูในนั้นเลย แตไมไดคิดในคําวา ‘นิพพาน” ที่เปนคําสมมุติที่ยังมีหลง
เหลืออยู ดีไมดีก็อาจคิดไปวา มีแตผูคนที่บริสุทธิ์เดินขวักไขวกันอยูในพระนิพพานนั้น
เทานั้น ซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายเพราะถึงความบริสุทธิ์ดวยกัน มีแตพวกที่บริสุทธิ์เทานั้นเดิน
ขวักไขวกันไปมา หรือน่ังอยูอยางสะดวกสบายผาสุกเจริญ ไมมีความโศกเศราเหงา
หงอยเขาไปเก่ียวของพัวพันเหมือนโลกสมมุติเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขวุนวาย 

ความจริงหาไดทราบไมวา ความที่วามีผูหญิงผูชายที่บริสุทธิ์เดินขวักไขว หรือ
นั่งอยูตามธรรมชาติตามธรรมดาของตน ดวยความสุขความเกษม ไมมีอะไรเขาไปยุง
กวนน้ัน ก็เปนสมมุติอันหน่ึง ซ่ึงเขากับ “วิมุตต”ิ นิพพานแทๆ  ไมได การท่ีนํามา
กลาวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุต ิ แมผูน้ันไมสุดวิสัยแหงความรูก็ตาม เปนวิสัยแหงความ
รูของตนดวยดีก็ตาม แตไมสามารถที่จะนําออกมาพูดไดในทางสมมุต ิ พูดออกมาก็ตี
ความหมายไปผิดๆ ถูกๆ เพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแตจะผิดอยูแลว หรือยังมีความ
ผิดภายในตัวอยู พอแย็บอะไรออกมาก็ตองคาด และดนเดาไปตามความเขาใจที่ไมถูก
ตองไมแนนอนเสมอไป 

อยางพระยมกพูดกับพระสารีบุตรวา “พระอรหันตตายแลวสูญ” เพราะพระ
ยมกเปนปุถุชนอยู พระสารีบุตรเปนพระอรหันต และเปนผูชี้แจงใหฟงยังไมยอมเขาใจ 
จนพระพุทธเจาเสด็จมาชี้แจงใหฟงเสียเอง แมเชนนั้นถาจําไมผิดก็ปรากฏวาพระยมก
ยังไมเขาใจตามความจริงที่ทรงชี้แจงนั้น ตามคัมภีรวา พระยมกก็ดูเหมือนไมไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานอะไร แตตองมีเหตุผลพระพุทธเจาจึงจะทรงแสดง หากไมมีความ
หมายในการแสดงนั้นพระองคจะไมแสดงเลย เพราะธรรมบางอยางแมผูฟงนั้นจะไมได
รับประโยชนเทาที่ควร แตผูอื่นที่เกี่ยวของยอมไดรับ วิสัยของพระพทุธเจาเปนอยางน้ัน 
จะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาตองมีเหตุมีผล คือมีสิ่งที่จะไดรับประโยชนสําหรับผูฟง จึงจะ
ทรงแสดงออกมา หากไมมีอะไรเลยก็ไมทรงแสดง 

นี่เปนเรื่องของพระพุทธเจาที่พรอมดวยเหตุดวยผล รูรอบขอบชิดทุกสิ่งทุก
อยาง ไมพูดไปแบบปาวๆ เปลาๆ เหมือนโลกท่ัวๆ ไป เพราะฉะนั้นในเวลารับสั่งอะไร
กับพระยมกนั้น เราชักลืมเสียแลว เพราะผานเร่ืองน้ีมานานแลว จนลืมวามีใครไดผล
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บางในเวลาน้ัน หรือวาพระยมกก็ได นี่สงสัยไมแนใจแลว เรามาถือเอาตอนท่ีวา “พระ
อรหันตตายแลวสูญ” เปนธรรมอันสําคัญก็แลวกัน 

พระองคทรงแสดงวา “พระอรหนัตเปนรูปหรือถึงตายแลวสูญจากรูป พระ
อรหันตเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หรือ พระอรหันตเปน ดิน นํ้า ลม ไฟหรือ 
เม่ือตายแลวจงึไดสูญจากส่ิงน้ันๆ” รับสั่งถามไปเรื่อย สรุปความแลววา รูปไมเที่ยง รูป
ก็สลายไป,เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมเที่ยง ก็มีความสลายไป เม่ือเรือ่งของ
สมมุต ิเปนไปตามสมมุติอยางนั้น 

สวนเร่ืองของ “วิมุตต”ิ คือเรื่องของความบริสุทธิ ์ จะใหเปนอยางน้ันไมได
เพราะไมใชอันเดียวกัน จะนําเร่ือง “วิมุตติธรรม” หรือ “วิมุตติจิต” เขามาคละเคลา 
หรือมาบวกกับขันธหาซ่ึงเปนเร่ืองของสมมุติยอมไมถูก ไมใชฐานะจะเปนไปได ขันธ
หาเปนสมมุติข้ันหน่ึง จิตแบบเปน “สามัญจิต” ก็เปนสมมุติข้ันหน่ึง 

ความละเอียดของจิต ละเอียดจนอัศจรรย แมขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู ก็ออก
แสดงความอัศจรรยตามขั้นภูมิของตนใหเห็นไดอยางชัดเจน ยิ่งสิ่งที่พัวพันทั้งหลาย
หมดไปแลว ก็จิตนั้นแลเปนดวงธรรม หรือธรรมนั้นแลคือจิต หรือจิตนั้นแลคือ
ธรรม ธรรมทั้งแทงก็คือจิตทั้งดวง จิตทั้งดวงก็คือธรรมทั้งแทงอยูโดยดี ทีน้ีก็สมมุติ
อะไรไมได เพราะเปนธรรมลวนๆ แลว แมทานจะครองขันธอยู ธรรมชาติน้ันก็เปน
อยางน้ันโดยสมบูรณ 

ขันธก็เปนขันธอยูอยางพวกเราๆ ทานๆ น้ีเอง ใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาท
มีจรตินิสัยอยางใด ก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตน ตามเรื่องของสมมุติที่มีการแสดง
ตัวอยางน้ัน จึงนํามาคละเคลาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมได เมื่อจิตหลุดพนแลว 
ธรรมชาติของ “วิมุตติ” น้ันเปนอีกอยางหน่ึง 

ขันธโลกก็เปนอีกโลกหน่ึง แมใจท่ีบริสุทธ์ิจะอยูในโลกแหงขันธ ก็เปน “จิต
วิมุตต”ิ อยูตลอดเวลา จะเรียกวา “โลกุตรจิต” ก็ไมผิด เพราะอยูเหนือสมมุติคือธาตุ
ขันธแลว 

“โลกุตรธรรม” คือธรรมเหนือโลก ทานถึงทราบไดในเร่ืองความสืบตอของจิต 
เมื่อชําระเขามาโดยลําดับๆ ยอมเห็นเง่ือนตนเง่ือนปลาย เห็นความแสดงออกของ
จิตวาหนักไปทางใด ยังมีอะไรเปนเคร่ืองใหสืบตอหรือเก่ียวของกันอยู ทานก็ทราบ 
ทานทราบชัด เม่ือทราบชัดทานก็หาวิธีตัดวิธีปลดเปล้ืองส่ิงท่ีสืบตอน้ันออกจากจิต
โดยลําดับ 
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เวลากิเลสมันหนาแนน ภายในจิตมืดดําไปหมด ระยะน้ีไมทราบวาจิตเปน
อะไร และส่ิงท่ีมาเก่ียวของพัวพันคืออะไร เลยถือเปนอันเดียวกันหมด ทั้งสิ่งที่มา
ของท้ังตัวจิตเองคละเคลาเปนอันเดียวกัน ไมมีทางทราบได ตอเม่ือไดชําระสะสางไป
โดยลําดับๆ จึงมีทางทราบไดเปนระยะๆ ไป จนทราบไดอยางชัดเจนวา เวลานี้จิตยังมี
อะไรอยูภายในตัวมากนอย แมยังมีอยูนิดก็ทราบวามีอยูนิด เพราะความสืบตอใหเห็น
ชัดเจนวา น่ีคือเช้ือท่ีจะทําใหไปเกิดในสถานท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงบอกอยูภายในจิต เมื่อได
ทราบชัดอยางน้ีก็ตองพยายามแกไข ดวยวิธีการตางๆ ของสติปญญา จนกระทั่งสิ่งนั้น
ขาดไปจากจิตไมมีอะไรติดตอกันแลว จิตก็เปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ หมดทางติดตอ เห็น
ไดอยางชัดเจนแลว นี่คือ “ผูหลุดพนแลว” น่ีคือผูไมไดตาย 

เพราะการปฏิบัติจริง เปนผูรูจริงๆ ตามหลักความจริง เห็นไดชัดเจนประจักษ
ใจ ทานพูดจริงทําจริงและรูจริง แลวนําส่ิงท่ีรูจริงเห็นจริงออกมาพูด จะผิดไปไดอยาง
ไร! พระพุทธเจาของเราแตกอนพระองคก็ไมทรงทราบวาเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เกิด
เปนอะไรบาง แมปจจุบันจติมีความติดตอเก่ียวเน่ืองกับอะไรบาง เพราะกิเลสมีมากตอ
มาก ในระยะนั้นพระองคก็ยังไมทราบไดเหมือนกัน 

ตอเมื่อทรงบําเพ็ญ จนกระทั่งตรัสรูเปนธรรมทั้งดวงขึ้นมาในพระทัยแลว จึง
ทราบไดชัด เมื่อทรงทราบอยางชัดเจนแลว จึงทรงนําความจริงอันน้ันออกมาประกาศ
ธรรมสอนโลก และใครผูที่จะสามารถรูธรรมประเภทนี้ไดอยางรวดเร็ว ก็ทรงเล็งญาณ
ทราบ ดังทานทราบวาดาบสทั้งสองและปญจวัคคียทั้งหา มีอุปนิสัยพรอมจะบรรลุธรรม
อยูแลว เปนตน แลวเสด็จมาโปรดปญจวัคคียทั้งหา ก็สมพระประสงคที่ทรงกําหนด
ทราบดวยพระญาณไวแลว 

ทานเหลานี้ก็ไดบรรลุธรรมเปนขั้นๆ โดยลําดับ จนกระทั่งบรรลุธรรมเปน “พระ
ขีณาสพ” ดวยกันท้ัง ๕ องค เพราะเอาของจริงออกมาแสดงตอผูมุงความจริงอยูดวยกัน
อยางเต็มใจอยูแลว จึงรับกันไดงาย ผูตองการหาความจริงกับผูแสดงความจริงสมดุล
กันแลว เม่ือแสดงออกตามหลักความจริง ผูนั้นจึงรับไดอยางรวดเร็ว และรูตามพระ
องคเปนลําดับจนรูแจงแทงตลอด บรรดากิเลสท่ีมีอยูมากนอยสลายตัวไปหมด คว่ํา 
“วัฏจักร” ลงไดอยางหายหวง นี้แลผูรูจริงเห็นจริงแสดงธรรม ไมวาจะเปนแงธรรมเก่ียว
กับทางโลกหรือทางธรรม ยอมเปนที่แนใจได เพราะเห็นมาดวยตา ไดยินมาดวยหู ได
สัมผัสดวยใจตัวเอง แลวจํานํามาพูดจะผิดไปไหน ผิดไมได เชนรสเค็ม ไดทราบที่ลิ้น
แลววาเค็ม พูดออกมาจากความเค็มของเกลือน้ันจะผิดไปไหน รสเผ็ด พริกมันเผ็ด มา
สัมผัสล้ินก็ทราบแลววาพริกน้ีเผ็ด แลวพูดออกดวยความจริงวาพรกิน้ีเผ็ด จะผิดไปที่
ตรงไหน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๐ 

๑๗๐ 

การรูธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรูตองรูเปนลําดับลําดา รูธรรมหรือ
การละกิเลสยอมเปนไปในขณะเดียวกันนั้น กิเลสสลายตัวลงไป ความสวางท่ีถูกปดบัง
อยูน้ัน ก็แสดงข้ึนมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวไป ความจริงไดปรากฏอยางชัด
เจน กิเลสซ่ึงเปนความจรงิอันหน่ึงก็ทราบอยางชัดเจน แลวตัดขาดไดดวย “มรรค” อัน
เปนหลักความจริง คือสติปญญา แลวนํามาพูดมาแสดงเพื่อผูฟงดวยความตั้งใจตองเขา
ใจ 

ธรรมเหลาน้ีพระองคแสดงไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ไมไดนอกเหนือไป
จาก “เบญจขันธของเรา” มีใจเปนประธานสําหรับรับผิดชอบช่ัวดีทุกส่ิงท่ีมาเก่ียวของ
สัมผัส ธรรมแมจะมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ตาม ทานแสดงไปตามอาการ
ของจิต อาการของกิเลส อาการของธรรม เพื่อบรรดาสัตวที่มีนิสัยตางๆ กัน จึง
ตองแสดงออกอยางกวางขวางถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เพื่อใหเหมาะสมกับจริต
นิสัยน้ันๆ จะไดนําไปประพฤติปฏิบัติและแกไขตนเองในวาระตอไป และควรจะทราบ
ไววา ผูฟงธรรมจากผูรูจริงเห็นจริง ควรจะแกกิเลสอาสวะได ในขณะสดับธรรมจาก
พระพุทธเจาและพระอรหันต หรือครูอาจารยท้ังหลาย โดยไมเลือกกาลสถานท่ี 

ธรรมทั้งหลายรวมลงที่จิต จิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งในธรรมทุกขั้น การ
แสดงธรรมมีอะไรเปนเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู ที่จําตองพูดถึงสิ่งนั้นๆ เพ่ือความ
เขาใจและปลอยวาง สําหรับผูฟงท้ังหลายก็มีธาตุขันธ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส
ภายนอกอันหาประมาณมิได เขามาเกี่ยวของกับตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา ซึ่งเปน
ภายในตัวเรา จึงตองแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพราะจิตหลงและติดไดทั้งภาย
นอกและภายใน รักไดชังไดทั้งภายนอกภายใน 

เมื่อแสดงใหทราบตามเหตุผลทั้งขางนอกขางในตามหลักความจริง จิตที่
ใครครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยูโดยเฉพาะแลว ตองทราบไดโดยลําดับ
และปลอยวางได เม่ือทราบส่ิงใดแลวก็ยอมปลอยวางส่ิงน้ัน และหมดปญหาในการท่ีจะ
พิสูจนพิจารณาอีกตอไป คือสิ่งใดที่เขาใจแลว สิ่งนั้นก็หมดปญหา เพราะเมื่อเขาใจแลว
ก็ปลอยวางส่ิงน้ันๆ ปลดปลอยไปเรื่อยๆ เพราะความเขาใจถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ 
โดยสมบูรณแลว 

การพิจารณาธรรมในข้ันท่ีควรแคบก็แคบ ในข้ันท่ีควรกวางก็ตองกวางขวางเต็ม
ภูมิจิตภูมิธรรม ดังน้ันใจของนักปฏิบัติธรรมท่ีควรใหอยูในวงแคบ ก็ตองจํากัดใหอยูใน
วงนั้น เชน การอบรมในเบ้ืองตน จิตมีแตความวาวุนขุนมัวอยูตลอดเวลาหาความ
สงบสุขไมได จึงตองบังคับใหจิตอยูในวงแคบ เชน ใหอยูกับคําบริกรรม “พุทโธ” 
หรือลมหายใจเขาออก เปนตน เพื่อจะตั้งตัวไดดวยบทบริกรรม เพื่อความสงบนั้น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๑ 

๑๗๑ 

เปนบาทเปนฐานหรือเปนรากฐานของใจพอตั้งตัวไดในการปฏิบัติตอไป จึงตองสอน
ใหจิตมีความสงบจากอารมณตางๆ ดวยธรรมบทใดบทหนึ่งตามจริตชอบไปกอน พอ
เปนที่พักผอนหยอนใจทางความสงบ 

เมื่อจิตไดรับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆ พอเปนปากเปนทางแลว ก็เริม่พินิจ
พิจารณาปญญา ความรูก็คอยแตกแขนงออกไปโดยลําดับ หรือตีวงกวางออกไปจนไมมี
ประมาณ เม่ือถึงกาลอันควรท่ีจะพักจิตดวยสมาธิภาวนา ก็กําหนดทาง “สมถะ” ดวยบท
ธรรมดังทีเ่คยทํามาแลว โดยไมตองสนใจทางดานปญญาแตอยางใด ในขณะน้ันต้ังหนา
ตั้งตาทําความสงบดวยธรรม บทที่เคยเปนคูเคียงของใจ หรือท่ีเคยไดปฏิบัติเพ่ือความ
สงบมาแลว กําหนดธรรมบทน้ันเขาไปโดยลําดับ ดวยความมีสติควบคุม จนปรากฏเปน
ความสงบขึ้นมา แลวมีความสุขความเย็นใจ เรียกวา “การพักผอนหยอนจิตดวยสมาธิ
ภาวนา” 

เม่ือจิตถอนออกจากการพกัสงบน้ันแลว ปญญาก็ตองคล่ีคลายพิจารณาดูส่ิง
ตางๆ อันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะใดเวลาใด ก็พิจารณาในเวลาน้ันๆ จนเปนที่เขา
ใจ เม่ือปญญาไดเร่ิมไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเปนเคร่ืองหนุนแลว ปญญาจะตอง
ทําการพิจารณาอยางกวางขวางโดยลําดับๆ ตอนน้ีปญญาจะวากวางก็กวาง ธรรมจะวา
กวางก็กวางตอนน้ี ปญญามีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใด ก็ยิ่งพิจารณากระจาย
ออกไปจนรูเหตุรูผลในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง แลวหายสงสัยและปลอย
วางไปโดยลําดับ ตามข้ันของสติปญญาท่ีควรแกการถอดถอนกิเลสประเภทน้ันๆ ออก
จากใจเปนลําดับๆ ไป 

จิตคอยถอนตัวเขามาสูวงแคบเทาที่เห็นจําเปนโดยลําพัง ไมตองถูกบังคับ
เหมือนแตกอน ก็เมื่อพิจารณารูตามความเปนจริงแลว จะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งใดอีก
เลา เทาท่ีกังวลวุนวายน้ัน ก็เพราะความไมเขาใจจึงไดเปนเชนนั้น เมื่อเขาใจดวยปญญา
ที่ไดพิจารณาคลี่คลายเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ แลว จิตก็ถอยและปลอยกังวลเขามา
เรื่อยๆ จนกลายเปนวงแคบเขามา ๆ จนถึงธาตุถึงขันธถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะ ระยะนี้
จิตทํางานในวงแคบ เพราะตัดภาระเขามาโดยลําดับแลว 

ธาตุขันธมีอะไรบาง? แจงลงไป ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
จนหายสงสัยในเง่ือนหน่ึงเง่ือนใดก็ตาม เชน พิจารณาในรูป เรื่องเวทนานั้นก็เปนอัน
เขาใจไปตามๆ กัน หรือพิจารณาเวทนา ก็ว่ิงมาถึงรูป ถึงสัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี
ลักษณะเชนเดียวกัน เพราะออกจากกระแสจิตอันเดียวกัน สรุปความแลวขันธท้ังหา
ทานก็บอกวา “เปนคลังแหงไตรลักษณ หรือเปนกองแหงไตรลักษณ” ท้ังส้ินอยาง
สมบูรณอยูแลว 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๒ 

๑๗๒ 

มีส่ิงใดท่ีควรจะถือเอา รูปธาตุรูปขันธ รูปทั้งปวง ก็เปนกองแหงธาตุอยูแลว 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ก็เปนเพียงนามธรรม ปรากฏ “ยิบ
แย็บๆๆ” แลวหายไปในขณะๆ จะถือเปนสาระแกนสารอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ปญญา
หยั่งทราบเขาไปโดยลําดับคือทราบความจริง และซ้ึงถึงจติจรงิๆ แลวก็ปลอยวางดวย
ความรูซึ้งนั้น คือปลอยวางอยางถึงใจ เพราะรูอยางถึงใจก็ปลอยอยางถึงใจ งานก็แคบ
เขาไป ๆ ตามความจําเปนของการทํางานทางดานปญญา 

น่ีแหละการพิจารณาและรูวิถีทางเดินของจิต ท่ีไปเก่ียวของกับอารมณตางๆ 
ยอมทราบเขามาและปลอยวางเขามาโดยลําดับ ตัดทางเสือโครงที่เคยออกเที่ยวหากิน 
ดังทานวาไวในหนังสือธรรมบทหน่ึง “ตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิน” คือออกจากทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไปเที่ยวเกี่ยวของกับทางรูป ทางเสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส แลวกวานเอาอาหารท่ีเปนพิษเขามาเผาใจ ปญญาจึงตองเที่ยวพิจารณา
ตามรูป ตามเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อตัดทางเสือโครงที่เคยหากิน โดยการ
คิดคนเขาไป ๆ ตามสายทางเสือโครงเสือดาวท่ีชอบเท่ียวทางน้ี ทานวา คนเขามาตัด
ทางของมันเขามา จนกระทั่งเอาเสือโครงเขาใสกรงได คือ “อวิชชา” ท่ีเปรียบเหมือน
เสือโครงเขารวมตัวในจิตดวงเดียว กิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียว ก่ิงกาน
สาขาตัดขาดไปหมด เหลือแตจิต กิเลสอยูในจิตดวงเดียว ไมมีท่ีออกเท่ียวเพนพานหา
อาหารกินไดดังแตกอน 

“จิตอวิชชา” น้ีจะวาเปนเหมือนลูกฟุตบอลก็ได เพราะปญญาคลี่คลายถีบเตะไป
เตะมาจนแตกแหลกละเอียด คือกิเลสอวิชชาแตกกระจายภายในน้ัน จิตข้ันน้ีเปนข้ัน
รวมตัวของกิเลส ขณะที่ถูกปญญาคลี่คลายไปมา จึงเหมือนลูกฟุตบอลถูกถีบถูกเตะ
น่ันแหละ ถูกเตะไปเตะมาอยูในวงขันธเสียจนแตกกระจายดวยปญญา เม่ือจิตท่ีเปน 
“สมมุติ” แตกกระจายไป จิตที่เปน “วิมุตติ” ก็แสดงตัวข้ึนมาอยางเต็มท่ี 

ทําไมจึงเรียกวา “จิตเปนสมมุติ” กับ “จิตเปนวิมุตติ” เลา? มันกลายเปนจิต
สองดวงอยางนั้นเหรอ? ไมใชอยางน้ัน! จิตดวงเดียวนั้นแหละที่มี “สมมุติ คือกิเลส
อาสวะครอบอยูน้ัน” เปนจิตลักษณะหนึ่ง แตเมื่อไดถูกชําระขยี้ขยําดวยปญญาจนจิต
ลักษณะนั้นแตกกระจายไปหมดแลว สวนจิตแทธรรมแทที่ทนตอการพิสูจนไมได
สลายไปดวย สลายไปแตส่ิงท่ีเปน “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ท่ีแทรกอยูในจติเทาน้ัน 
เพราะกิเลสอาสวะแมจะละเอียดเพียงใดก็ตาม มันก็เปน “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” และ
เปน “สมมุต”ิ อยูโดยดีน่ันแล 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๓ 

๑๗๓ 

เม่ือส่ิงน้ีสลายไป จิตแทเหนือสมมุติจึงปรากฏตัวอยางเต็มที่ ที่เรียกวา “วิมุตติ
จิต” ส่ิงน้ีแลทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ”์ ขาดจากความสืบตอเก่ียวเน่ืองใดๆ ท้ังส้ิน 
เหลือแตความรูลวนๆ ที่บริสุทธิ์สุดสวนอยางเดียว 

ความรูลวนๆ นี ้ เราพูดไมไดวาเปนจุดอยู ณ ท่ีใดในรางกายเรา แตกอน
เปนจุดเดนรูเห็นไดอยางชัดเจน เชน สมาธิ เราก็ทราบวาอยูในทามกลางอก ความรู
เดนอยูตรงนั้น ความสงบเดนอยูที่ตรงนั้น ความสวางความผองใสของจิตเดนอยูที่ตรง
นั้นอยางชัดเจนโดยไมตองไปถามใคร บรรดาทานผูมีจิตสงบเปนฐานแหงสมาธิแลว จะ
ปรากฏชัดเจนวา จุดผูรูเดนอยูในทามกลางอกนี้จริงๆ ทั้งสิ้น ไมมีการถกเถียงกันวา
อยูมันสมอง เปนตน ดังท่ีผูไมเคยรูเห็นทางดานสมาธิภาวนาพูดกัน หรือถกเถียงกัน
เสมอในที่ทั่วไป 

ทีน้ีเวลาจิตน้ีกลายเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิแลว จุดน้ันหายไป จึงพูดไมไดวาจิตอยู
เบื้องบน เบ้ืองลาง หรืออยูสถานท่ีใด เพราะเปนความรูที่บริสุทธิ์ดวย เปนความรูที่
ละเอียดสุขุมเหนือสมมุติใดๆ ดวย แมเชนนั้นก็ยังแยกเปนสมมุติมาพูดวา “ละเอียด
สุด” ซึ่งไมตรงตอความจริงนั่นนักเลย คําวา “ละเอียดสุด” น่ีมันตองเปนสมมุติอันหน่ึง
นะซิ พูดไมไดวาอยูสูงอยูตํ่า มีจุดมีตอมอยูท่ีไหน ไมมีเลย! มีแตความรูเทานั้นไมมี
อะไรเขาไปแทรกซึม แมจะอยูในธาตุในขันธซ่ึงเคยคละเคลากันมากอน ก็ไมเปนเชน
น้ันอีกแลว กลับเปนคนละโลกไปแลว! 

ทราบไดอยางชัดเจน ขันธก็เปนขันธ จิตก็เปนจิต กายก็เปนกาย เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ท่ีมีอยูภายในรางกายน้ี ก็เปนขันธแตละอยางๆ สวนเวทนาในจิตน้ัน
ไมมี นับแตจิตไดหลุดพนกิเลสท้ังมวลไปแลว เพราะฉะน้ันคําวา “ไตรลักษณ” ใดก็
ตามซ่ึงเปนตัวสมมุติ จึงไมมีในจิตดวงนั้น จิตดวงน้ันไมมีการเสวยเวทนา นอกจาก 
“ปรมํ สุขํ” อันเปนธรรมชาติของตัวเอง และคําวา “ปรมํ สุข”ํ ไมใชสุขเวทนา 

ท่ีทานวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ’ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คําวา “สุขอยางยิ่ง” 
น้ันไมใชสุขเวทนา เหมือนเวทนาของจิตท่ียังมีกิเลส และเวทนาของกายซึ่งเปนสุข
เปนทุกขแสดงอยูเสมอๆ “ปรมํ สุข”ํ น้ันไมใชเวทนาเหลาน้ี ทานนักปฏิบัติพึงทราบ
อยางถึงใจ และปฏิบัติใหรูดวยตัวเองน่ันแลจะหมดปญหา สมดังธรรมทานวา “สนฺทิฏ
ฐิโก” ซึ่งไมทรงผูกขาดไวโดยเฉพาะพระองคผูเดียว  



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๔ 

๑๗๔ 

จิตที่ “บริสุทธ์ิลวนๆแลว” เราจะเรียกวา “จิตมีเวทนา” จึงเรียกไมได จิตน้ีไมมี
เวทนา คําวา “ปรมํ สุขํ” น้ัน เปนสุขในหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธ์ิ  จึงหา อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปแทรกใน “ปรมํ สุขํ” น้ันไมได 

นิพพานเท่ียง ปรมํ สุขํ เที่ยง อันเดียวกัน ทานวา “นิพพานเทีย่ง ปรมํ สุขํ ก็
เที่ยง ปรมํ สฺุญํ ก็เที่ยง เปนอันเดียวกัน” แตสูญแบบพระนิพพานที่นอกสมมุต ิไมได
สูญแบบโลกสมมุติกัน 

จะพูดอะไรแยกอะไรก็ไดถารูประจักษใจแลว ถาไมเขาใจพูดวันยังคํ่าก็ผิดวันยัง
ค่ําไมมีทางถูก เพราะจิตไมถูก พูดออกมาดวยความเขาใจวาถูกตามอรรถตามธรรม
เพียงใดก็ตาม แตจิตผูแสดงตัวออกมาน้ันไมถูกอยูแลว จะถูกไดอยางไร เหมือนอยาง
เราเรียกคําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” เรียกจนติดปากติดใจก็ตาม 
จิตก็คือจิตท่ีมีกิเลสอยูน่ันแล มันถูกไปไมได เมื่อจิตไมพาถูกเสียอยางเดียวอะไรก็ถูก
ไปไมได! 

พอจิตถูกเสียอยางเดียว ไมพูดก็ถูก เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยูแลว พูดหรือไม
พูดก็ถูก เม่ือถึงข้ันท่ีถูกแลวไมมีผิด  น่ีแหละความอัศจรรยท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
ศาสนธรรม 

พระพุทธเจาก็ทรงสอนถึงภูมินี้เทานั้น ไมทรงสอนอะไรตอไปอีก หมดสมมุติ 
หมดบัญญัติ หมดกิเลส หมดทุกข ดวยประการท้ังปวง! จึงไมทรงแสดงอะไรตอไป
อีก เพราะถึงจุดที่มุงหมายอยางเต็มที่แลว หรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแลว 

ในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาท เรียกวา “ปจฉิมโอวาท”วา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราเตือนทานท้ังหลาย สังขารมีความเกิดขึ้นและดับไป

ตลอดเวลา ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแลวเสื่อมไป หรือเกิดแลวดับไป 
ดวยความไมประมาทเถิด!” 

เทาน้ัน แลวปดพระโอษฐไมรับสั่งอะไรอีกตอไปเลย 
ในพระโอวาทที่เปนขนาดนั้น “ปจฉิมโอวาท” แลว เราจะถือหรือเขาใจคําวา 

“สังขาร” นี้เปนสังขารประเภทใด โดยแยกออกเปน สังขารภายนอกหรือสังขารภายในก็
ไดไมผิด 

แตในขณะน้ันสวนมากแนใจวา มีแตพระสงฆผูเปนนักปฏิบัติที่มีภูมิจิตภูมิธรรม
สูงทั้งนั้น นับแตพระอรหันตลงมา ที่เขาเฝาพระองคในขณะที่ประทาน “ปจฉิมโอวาท” 
ในปจฉิมยามนั้น 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๕ 

๑๗๕ 

หลักใหญจึงคิดวา พระองคประทานเพื่อสังขารภายในที่คิดปรุงอยูภายในจิต รบ
กวนจติอยูตลอดเวลา ใหพิจารณาถึงความเกิดความดับแหงสังขารอันน้ัน ดวยความไม
ประมาท คือพิจารณาดวยสติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง สังขารอันน้ีครอบโลกธาตุ! 

ถาเราจะแยกไปเปน “สังขารภายนอก” ก็ได เชน ตนไม ภูเขา สัตว บุคคล ก็ได 
แตไมเหมาะกับภูมิพระสงฆที่สันนิบาตอยูในที่นั่น และไมเหมาะกับกาลเวลาท่ีเปนเวลา
สุดทายของพระพุทธเจาที่จะปรินิพพาน แลวประทานพระโอวาทอันเปนยอดคําสอนใน
วาระสุดทายใหแกพระสงฆในขณะนั้น 

การแสดงปจฉิมโอวาทเก่ียวกับเร่ืองสังขารในขณะท่ีจะปรินิพพานน้ัน จึง
ควรหมายถึงสังขารท่ีละเอียดท่ีสุดท่ีมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ เม่ือทราบ “สังขารภาย
ใน” นี้ชัดเจนแลว ทําไมจะไมทราบรากฐานของสังขารนี้วามันเกิดขึ้นมาจากอะไร ก็ตอง
หยั่งเขาไปถึง ‘บอแหงวัฏจักร” คือ “จิตอวิชชา” อันเปนทางที่จะหยั่งเขาในจุดสําคัญนั้น 
ผูท่ีอยูในภูมิน้ันจะตองทราบ ผูท่ีกําลังกาวเขาไปโดยลําดับลําดาท่ียังไมถึงภูมิน้ันสนิท ก็
ทราบชัดเจน เพราะกําลังพิจารณาอยูแลว ซึ่งเปนพระโอวาทในทามกลางเหตุการณอัน
สําคัญอยางย่ิงดวย 

น่ีคิดวาเหมาะกับโอกาสและเวลํ่าเวลาท่ีพระองคประทานพระโอวาท เพราะเหตุ
ใด เพราะปกติของจิตที่ไดพิจารณา มีภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับแลว สังขารภายในคือ
ความคิดปรุงตางๆ จึงเปนส่ิงสําคัญมากตอการพิจารณา เพราะอันนี้แสดงอยูทั้งวันทั้ง
คืน และเปนไปอยูทุกระยะภายในจิต จิตท่ีมีภูมิควรพิจารณาธรรมข้ันภายในแลว ก็ตอง
ถือเอาสังขารน้ันเปนเปาหมายแหงการพิจารณา ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวเน่ืองกันกับปจฉิม
โอวาทอยางยิ่งทีเดียว 

การท่ีจะ ‘ควํ่าอวิชชา” ใหลมจมลงไปได ก็ตองสืบทอดไปจากการพิจารณา 
“สังขารภายใน” เปนสําคัญ พอกําหนดตามลงไป ๆ เขาไปถึงรากเหงาเคามูลของกิเลส 
และทําลายสังหารกันลงได หลังจากน้ันสังขารน้ีก็ไมมีความหมายท่ีจะยังกิเลสใหเกิด
อีก นอกจากนํามาใชใหเปนประโยชนในดานอรรถธรรม ใชคิดปรุงแตงอรรถธรรมเพื่อ
ประโยชนแกโลก การแสดงธรรมก็ตองใชสังขาร สังขารประเภทน้ีก็เลยกลายเปนเคร่ือง
มือของธรรมไป 

สังขารที่เปนเครื่องมือของ “อวิชชา” บังคับใหใชน้ัน เปนอันวาเปล่ียนตัวผูปก
ครองขันธไปแลว กลายมาเปนสังขารซึ่งเปนเครื่องมือของธรรมไป คือเครื่องมือของใจ
ท่ีบริสุทธ์ิ ทานนําสังขารน้ีออกแสดงธรรมแกโลก ดวยการปรุงอรรถปรุงธรรมตางๆ 
ธรรมที่กลาวมาทั้งนี้ไมไดมีอยูในครั้งพุทธกาล หรืออดีตท่ีผานมาแลว ไมไดมีอยู



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๖ 

๑๗๖ 

อนาคตที่ยังไมมาถึงโดยถายเดียว พอที่จะใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดหวัง แตมีอยูใน
ระหวางขันธกับจิตของเราเอง หรืออยูในธาตุในขันธในจิตใจของเราน้ี ไมมีอยูท่ีอ่ืนใด 
นอกจากกายกับจิตของมนุษยหญิงชาย ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายมรรค ท้ังความบริสุทธ์ิมีอยู
ที่ใจน้ี ไมอยูท่ีกาลโนนสมัยโนน กับคนโนนคนน้ี แตอยูกับผูปฏิบัต ิ ผูมีสติปญญา
พิจารณาอยูเวลาน้ี 

เพราะเหตุไร เพราะวาเราตางคนตางมุงตออรรถตอธรรม มุงตอความจริง เชน
เดียวกับธรรมของจริงที่ทานแสดงไวแลวในสมัยนั้นๆ และเขากับหลักวา “มัชฌิมา” 
เปนศูนยกลางเสมอ ไมเอียงไปสมัยโนน ไมเอียงมาสมัยนี ้ ไมเอียงไปกาลโนน สถานท่ี
น้ี เปนธรรมคงเสนคงวา เพราะอยูในทามกลางแหงธาตุแหงขันธของเรานี ้ มัชฌิมา 
ทามกลางหรือเหมาะกับการแกกิเลสอยูตลอดเวลา ขอจงปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนี้
เถิด จะเห็นผลแหง “มัชฌิมา” อันเปนธรรมเหมาะสมตลอดกาลสถานท่ีแสดงออก ดัง
กลาวมาวา ‘นิพฺพาน ํปรมํ สุขํ” จะไมพนไปจากจิตดวงรูๆ น้ีเลย จึงขอยุติเพียงเทานี้   


