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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข 
 

การต้ังขอสังเกตจิตในเวลาฟงเทศนหรือเวลาน่ังภาวนา เราไมตองกดขี่บังคับ
จิตจนเกินไป เปนเพียงทําความรูไวเฉพาะหนาเทาน้ัน ทานผูกําลังเริ่มฝกหัดโปรดจดจํา
วิธีไว แลวนําไปปฏิบัติ สวนจะปรากฏผลอยางไรน้ัน โปรดอยาคาดคะเนและถือเปน
อารมณในผลของสมาธิท่ีเคยปรากฏมาในคราวลวงแลว ขอใหตั้งหลักปจจุบัน คือ
ระหวางจิตกับอารมณมีลมหายใจเปนตน ที่กําลังพิจารณาอยูใหมั่นคง จะเปนเคร่ือง
หนุนใหเกิดความสงบเยือกเย็นข้ึนมาในเวลาน้ัน เมื่อปรากฏผลชนิดใดขึ้นมา จะเปน
ความสงบน่ิงและเย็นสบายใจก็ดี จะเปนนิมิตเรื่องตาง ๆ ก็ดี ในขณะนั่งฟงเทศน หรือ
ขณะน่ังภาวนาก็ตาม เวลาจะทําสมาธิภาวนาในคราวตอไป โปรดอยาถืออารมณที่ลวง
แลวเหลาน้ีเขามาเปนอารมณของใจในขณะน้ัน จิตจะไปทําความรูสึกกับอารมณอดีต 
โดยลืมหลักปจจุบันซึ่งเปนที่รับรองผล แลวจะไมปรากฏผลอะไรขึ้นมา 

โปรดทําความเขาใจวา เราทําคร้ังแรกซ่ึงยังไมเคยมีความสงบมากอนเลย ทําไม
จึงปรากฏขึ้นมาได ทั้งนี้เพราะการตั้งหลักปจจุบันจิตไวโดยถูกตอง สิ่งที่จะถือเอาเปน
แบบฉบับจากอดีตท่ีเคยไดรับผลมาแลวน้ัน คือหลักเหตุ ไดแกวิธีตั้งจิตกับอารมณแหง
ธรรมตามแตจริตชอบ ตั้งจิตไวกับอารมณแหงธรรมบทใดและปฏิบัติตอกันอยางไรใน
เวลาน้ัน จึงปรากฏผลเปนความสงบสุขขึ้นมา โปรดยึดเอาหลักการน้ีมาปฏิบัติในคราว
ตอไป แตอยาไปยึดผลที่ปรากฏขึ้นและลวงไปแลว จะไมมีผลอะไรในเวลาน้ัน นอกจาก
จะทําใหจิตเขวไปเทาน้ัน โดยมากท่ีจิตไดรับความสงบในวันน้ี แตวันตอไปไมสงบ ทั้งนี้
เพราะจิตไปยึดเอาสัญญาอดีตท่ีผานไปแลวมาเปนอารมณในเวลาทําสมาธิน้ัน ถาเรา
ยึดเอาเพียงวิธีการมาปฏิบัต ิ ผลจะปรากฏข้ึนเชนท่ีเคยเปนมาแลวหน่ึง จะแปลก
ประหลาดย่ิงกวาท่ีเคยเปนมาแลวเปนลําดับหน่ึง 

สวนมากผูบําเพ็ญทางดานจิตใจท่ีเคยไดรับความสงบเย็นใจมาแลว แตขาดการ
รักษาระดับท่ีเคยเปนมาแลว ทั้งความเพียรดอยลง เพราะไดรับความเย็นใจแลว
ประมาทนอนใจ จิตก็มีความเสื่อมลงได เมื่อจิตเสื่อมลงไปแลวพยายามหาทางปรับ
ปรุงจิตใหข้ึนสูระดับเดิม แตไมสามารถจะยกขึ้นสูระดับเดิมได ทั้งนี้เพราะจิตไปยึดเอา
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สัญญาอดีตท่ีเคยเจริญและผานมาแลวมาเปนอารมณ จึงเปนการกีดขวางหลักปจจุบัน
ใหตั้งลงเต็มที่ไมไดขณะที่นั่งทําความเพียร ฉะนั้น ผูจะพยายามทําใจใหมีความเจริญ
กาวหนาเปนลําดับ จึงควรระวังสัญญาอดีต อยาใหเขามารบกวนใจในเวลาเชนน้ัน ใหมี
แตหลักปจจุบันดังท่ีกลาวมาแลวลวน ๆ แมผูมีจิตเสื่อมลงจากสมาธิชั้นใดก็ตาม ถานํา
วิธีนี้ไปใช จะสามารถรื้อฟนสมาธิที่เสื่อมไปแลวคืนมาไดโดยไมตองสงสัย 

อารมณเชนท่ีวามาน้ีตองปลอยวางท้ังส้ินในขณะบําเพ็ญภาวนา โดยถือหลัก
ปจจุบันเปนหลักใจ เราชอบธรรมบทใดนอมมากํากับใจ ทําความรูไวกับธรรมบทน้ันให
มั่นคง ไมตองไปคาดผลวาจะเกิดขึ้นอยางไรบาง  ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิ
ภาวนาจะมีลักษณะเชนไรบาง เหตุการณตาง ๆ จะเกิดข้ึนจากการภาวนาจะเปนเหตุ
การณอะไรบาง และเก่ียวกับเร่ืองความไดเสียอะไรบาง เหลาน้ีเราไมตองไปสนใจและ
คาดคะเน โปรดทําความม่ันใจในหลักปจจุบันเปนสําคัญ ไมวาจิตของนักบวชไมวาจิต
ของฆราวาส และไมวาจิตของผูหญิง ผูชาย เพราะเปนธรรมชาติที่มุงตอความรูสึกในสิ่ง
ตาง ๆ อยูดวยกัน เมื่อไดรับการอบรมถูกทาง ตองหายพยศและหยั่งลงสูความสงบสุข
ไดเชนเดียวกัน ทั้งหญิง ชาย นักบวช ฆราวาส ทั้งจะเปนจิตที่มีหลักฐานมั่นคงไปโดย
ลําดับเชนเดียวกัน 
 นับแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปจจุบัน เวลาพระอุปชฌายจะบวชพระบวช
เณร ทานตองใหกรรมฐานหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียกวา ตจปญจก
กรรมฐาน แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนท่ีหา เพื่อเปนหลักใจของนักบวชนั้น ๆ ในเวลา
บําเพ็ญเพียรทุกประโยค จิตจะไดอาศัยอยูกับอาการทั้งหานี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูก
กับจริตนิสัยของตน โดยพิจารณาเขาขางในและพิจารณาออกขางนอก ใหความรูไดอยู
กับอาการเหลาน้ีเปนประจํา ความรูอาจจะซึมซาบไปสูอาการอ่ืน ๆ ท่ัวรางกายและ
ทราบไดวาส่ิงเหลาน้ีมีลักษณะเชนไรบาง หลักความจริงท่ีมีประจํารางกายน้ี แมทานจะ
ระบุไวเพียงหาอยางเทาน้ันก็ตาม สิ่งที่ไมระบุไวนอกนั้นจิตจะรูซาบซึ้งไปโดยตลอด ไม
มีสวนใดล้ีลับ 

เมื่อจิตไปอาศัยและมีสติอยูกับอาการใด ยอมจะรูและทําความเขาใจตนเองกับ
อาการเหลานั้นไดโดยถูกตอง และซึมซาบไปตามอาการตางๆ บางคร้ังก็ปรากฏเห็น
อาการของกายเชนเดียวกับเห็นดวยตาเน้ือ และจิตก็มีความสนใจใครจะรูความจริงของ
รางกายมากขึ้น น้ีเรียกวาจิตอยูในปจจุบันกายและปจจุบันจิต ท่ีเน่ืองมาจากการเห็น
กาย และมีความสนใจจดจอกับอาการท่ีเห็นน้ัน ความรูก็ซึมซาบไปทุกแหงทุกหน เบ้ือง
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บน เบ้ืองลาง ในสวนรางกาย จนเกิดความสลดสังเวชตอรางกายของตนวา มีส่ิงบาง ๆ 
ส่ิงเดียวเทาน้ัน ไมหนาเทาใบลานเลย ปกปดหุมหอไวจนทําความลุมหลงแกตนเอง 
นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา แตเพราะสติปญญามองขามไปเสีย จึง
เห็นสภาพเหลาน้ีกลายเปนตน เปนตัว เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนหญิง 
เปนชายขึ้นมา แลวกลายเปนจุดที่ยึดหมายของอุปาทานในขันธขึ้นมาอยางเต็มที่ 

ตามธรรมดาของจิตถาไดปกปนมั่นหมายลงในที่ใด ยอมฝงลึกจนตัวเองก็ไม
ยอมถอนและถอนไมขึ้น ขอยกรูปเปรียบเทียบ เชน มีผูไปปกปนเขตแดนลงในที่แหง
ใดแหงหน่ึง โดยถือวาเปนของตนขึ้นมา แมที่นั้นจะยังไมมีสมบัต ิสิ่งเพาะปลูกชนิดตาง 
ๆ มีเพียงที่ดินวาง ๆ อยูเทาน้ันก็ตาม เกิดมีผูใดผูหน่ึงเขามาลวงลํ้าเขตแดนน้ันเขา 
อยางนอยก็ตอวาตอขานกัน มากกวาน้ันก็เปนถอยเปนความ หรือฆาฟนรันแทงกันจน
เกิดเร่ืองเกิดราวข้ึนโรงข้ึนศาล เกิดความเสียหายปนป ไมมีชิ้นดีเลย  เพราะท่ีวาง ๆ มี
ราคานิดเดียว ยังยอมเอาตัวซึ่งเปนของมีคุณคามากไปพนันขันตายแทนได 

ลักษณะของอุปาทานในขันธก็มีนัยเชนเดียวกัน เขตแดนประเภทนี้ตองอาศัย
การไตรตรองพิจารณาโดยทางปญญาซ้ํา ๆ ซาก ๆ และถือเปนงานประจําของผูจะรื้อ
ถอนเชื้อวัฏฏะออกจากใจ เหมือนเขานวดดินเหนียวเพ่ือทําภาชนะตาง ๆ ตองถือเปน
งานใหญ และจําเปนจริง ๆ ไมเชนนั้นสิ่งที่สําเร็จรูปออกมาจะไมมีคุณภาพ ความสวย
งาม และความแนนหนาม่ันคงพอ เราจะไปท่ีใด อยูที่ใด ในอิริยาบถความเคล่ือนไหว
ใหเปนเรื่องของสติปญญาทํางานในขันธ 

ของจริงกับของจริงตองเจอกันวันหนึ่งแนนอน คือ ขันธก็ทรงความจริงไวตาม
ธรรมชาติของตน สติปญญา ความพากเพียรก็เพียรเพื่อรูเห็นของจริงที่มีอยูภายในขันธ
ในจิต ธรรมของจริงอันเปนสวนผลเปนข้ัน ๆ ก็มีอยูในขันธและในจิต  ของจริงทั้งสาม 
คือ ขันธ ความเพียร ธรรมอันเปนผลตองเจอกันและรวมลงในธรรมแหงเดียวไดในวัน
หน่ึงขางหนา ขออยางเดียว คือ อยาเห็นความเพียรเปนขาศึกแกตนเอง จะหาทางเล็ด
ลอดไปไมได ถาเห็นความเพียรเปนคูมิตรผูรวมคิดชวยปราบศัตรูแลว อยางไรตองมี
หวังผานพนจากอุปสรรคนานาชนิดไปไดโดยแนนอน 

ขันธเปนหลักธงชัยอันสําหรับผูตองการผานพนทุกขโดยสิ้นเชิง เพราะฉะน้ัน 
กรรมฐานหาที่พระอุปชฌายมอบให จึงเปนหลักใหญอันสําคัญในสวนแหงกาย ถาจะ
พูดถึงอริยสัจ ก็มีอยูที่กายนี้ คือทุกข เกิดขึ้นที่กาย สมุทัยก็หมายถึงความถือกาย มรรค 
แมจะมีอยูในที่แหงเดียวกันก็หาทางเดินไมได เพราะรางกายทอนน้ีเกล่ือนไปดวยเร่ือง
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สมุทัยเที่ยวปกปนเขตเอาไว  ดังนั้น อุบายทั้งหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อัน
เปนสวนใหญท่ีทานมอบใหแกนักบวช จึงเปนเหมือนใหอาวุธเขาถากถางเพื่อถอดถอน
อุปาทานที่ฝงเกลื่อนอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ เร่ิมแตการ
พิจารณาช้ันตนจนถึงข้ันความชํานาญ และสามารถรูเทาทันสวนรางกาย ทั้งภายนอก 
ภายใน ทั้งเบื้องบน เบื้องลางโดยทั่วถึง 

ถาจะแยกกายนี้ออกเปนประเภทของทุกข ทุกอาการของกายจะวิ่งลงสูสายทุกข
ตามกันหมด ไมมีชิ้นใดฝนตัวอยูได  เพื่อความประจักษใจและแนนอนกับทุกขในกาย 
ลองเอาปลายเข็มจรดลงดานใดดานหนึ่งของกายสักนิดหนึ่ง จะทราบทันทีวาทุกขมีอยู
ทุกขุมขนทั่วรางกายของบุคคลและสัตวผูหนึ่ง ๆ ดังนั้น ผูใชสติปญญาตรวจตรองอยู
กับขันธ ยอมมีทางทราบเรื่องของตัวและทุกขที่อยูในขันธนี้ทั้งขันธโดยลําดับ เพราะ
ทุกขทั้งมวลไมนอกไปจากขันธนี้เลย แมคําวาอริยสัจซ่ึงถือวาเปนธรรมลึกซ้ึง จึงไมเลย
ความรูสึกของผูรับสัมผัสไปได ตองอยูในวงความรูสึกของเราดวยกัน จะสูงก็ไมเลยกาย
กับใจนี้ไปได สมุทัยก็ไมลึกเลยความรูอันนี ้เพราะความรูสึกเปนฐานที่เกิดของสมุทัย 

สมุทัยไมมีที่อื่นเปนแดนเกิดนอกจากใจดวงนี้เทานั้น การพิจารณาทางปญญา
ไปตามสวนตาง ๆ ของขันธ จึงเปนอุบายจะรื้อถอนอุปาทานคือตัวสมุทัยนั้นขึ้นมา เพื่อ
ใหธรรมชาติเหลาน้ันไดอยูเปนปกติ ไมถูกกดบังคับจับจองจากใจ เพื่อใจไดอยูเปนสุข 
ไมตองกังวลกับสิ่งใด เปนเราเปนของเรา คือตางอันตางจริง ตางอันตางอยู ท่ีเรียกวา 
ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเห็นตามเปนจริงดวยปญญาจริง ๆ ไมเพียงจําไดและพูดออกมา
ดวยสัญญา ยังสามารถถอดถอนหนามจากอุปาทานของขันธที่ทิ่มแทงใจไดอีก 

สมุทัยที่ทํางานเกี่ยวกับกายก็ถอนตัวออกไป สวนสมุทัยท่ีเก่ียวกับใจโดยเฉพาะ
ก็เปนวิสัยของสติปญญาจะตามสอดรูและทําลายเชนเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นจากใจอันเดียวกัน ฉะนั้น ทุกข สมุทัย จึงไมมีเกาะ
ใดจะเปนที่ออกตัว วาไดผานพนสายตาของสติปญญาไปได และไมสูงต่ําไปที่ไหนนอก
จากใจดวงน้ี 

ที่ไมอาจมองเห็นความจริงอันตั้งปรากฏชัดอยูยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เนื่องจากการ
มองขามกายขามใจดวงนี้ไปเสียเทานั้น จึงไมทราบวาอริยสัจอันแทจริงอยูท่ีไหนและ
เปนอยางไร เราเคยทราบมาจนชินหูวาพระพุทธเจาและสาวกตรัสรูมรรคผลนิพพาน 
ทานตรัสรูอะไร นอกจากจะรูแจงทุกข สมุทัย ท่ีไดยินแตเสียงและรูอยูดวยใจทุกเวลาท่ี
เขาแสดงตัวอยูในหองมืดอยางเปดเผย ไมเกรงขามตอผูใด โดยการเปดมานออกดูดวย



 

แวนดวงใจ ๑๖๐ 

๑๖๐ 

มรรค คือสต ิ กับ ปญญา นิโรธก็แสดงตัวออกมาในขณะมานเครื่องกั้นหองของสมุทัย
ไดถูกเปดขึ้น เปนความดับสนิทแหงทุกขข้ึนมาเทาน้ัน ธรรมของจริงซ่ึงควรจะรูภายใน
ใจจะเปนอื่นมาแตที่ไหน ก็ตองเปนของจริงอยูกับใจ และรูข้ึนท่ีใจ พนทุกขที่ใจ เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกเทาน้ันแล ถาทําถูกตามแบบทาน 

ฉะนั้น คําวา มัชฌิมา ในคร้ังน้ันกับคร้ังน้ีจึงเปนอริยสัจอันเดียวกัน และตั้งอยู
ทามกลางแหงขันธของทานกับของเราเชนเดียวกัน ไมเคยยายตําแหนงหนาท่ีไปทํางาน
ที่ไหน คงเปนธรรมของจริงอยูประจําขันธและประจําจิตตลอดมา จึงควรจะกลาวไดวา
อริยสัจใหความเสมอภาคท่ัวหนากัน นอกจากเรายังไมไดนํามาใชใหเปนประโยชนแก
ตนเทาท่ีควรแกเพศและฐานะเทาน้ัน อริยสัจจึงไมมีชองทางจะอํานวยประโยชนใหสม
กับวาเปนธรรมอันประเสริฐ 

อนึ่ง ความไมสงบก็คือเรา ผูพยายามทําเพื่อความสงบโดยวิธีดัดแปลงตาง ๆ ก็
เปนเร่ืองของเราเอง แตเหตุใดจึงจะเปนไปเพื่อความสงบไมได อยางไรใจจะหนีจาก
ความพยายามไมไดแนนอน ตองหยั่งลงสูความสงบได ก็ความสงบของใจมีหลายขั้น 
สงบลงไปชั่วขณะแลวถอนขึ้นมา น่ีก็เรียกวา ความสงบ  ความสงบที่รวมจุดลงแลวถอย
ออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ เปนเร่ืองภายนอกบาง ภายในของตัวออกแสดง
บาง แตตัวเองไมรู เพราะข้ันเร่ิมแรกสติไมทัน น้ีก็เรียกความสงบประเภทหน่ึง 

แตความสงบอยางสนิททานเรียกวา อัปปนาสมาธ ิ แมจะถอนออกจากสมาธิมา
ทรงตัวเปนจิตธรรมดาก็มีความสงบประจํา ไมฟุงเฟอไปกับอารมณตาง ๆ ตั้งอยูดวย
ความสงบสุข มีความเยือกเย็น สบายเปนประจํา จะคิดอานการงานอะไรไดตามความ
ตองการ แตความสงบของสมาธิที่เปนภาคพื้นอยูแลว ยอมทรงตัวอยูเปนปกต ิ ขณะที่
รวมสงบเขาไปก็ปลอยวางกิริยาความคิดปรุงตาง ๆ เสีย อยูเปนเอกจิตหรือเอกัคคตา 
เทาน้ัน ไมเก่ียวของกับอารมณและรวมไดเปนเวลานาน ๆ ตามตองการ 

ปญญาก็มีเปนขั้น ๆ เหมือนกับสมาธิที่เปนขณิกะ อุปจาระ และอัปปนาสมาธ ิ
ปญญามีข้ันหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียด ซึ่งจะควรใชไปตามขั้นของสมาธิขั้นนั้น ๆ 
ปญญาที่เริ่มฝกหัดเบื้องตนก็เปนขั้นหยาบ อาศัยการฝกหัดเสมอก็คอยมีกําลังขึ้นเปน
ลําดับ อาศัยการฝกหัดมากเทาไร ก็ยอมมีความชํานาญคลองแคลวและรวดเร็วข้ึน เชน
เดียวกับสมาธิที่ฝกอบรมจนพอตัวแลว ตองการจะใหจิตสงบลงสูสมาธิเมื่อไรก็ไดตาม
ความตองการ  ปญญาก็จําตองอาศัยการฝกเชนเดียวกัน มิใชเพียงจิตเปนสมาธิแลวจะ



 

แวนดวงใจ ๑๖๑ 

๑๖๑ 

กลายเปนปญญาขึ้นมาเอง และจิตเปนสมาธิขั้นไหน จะกลายเปนปญญาขั้นนั้น ๆ ขึ้น
มาตาม ๆ กัน ตองอาศัยการฝกหัดเปนสําคัญ 

ถาปญญาจะปรากฏตัวแฝงขึ้นมาตามสมาธิ โดยไมตองอาศัยการฝกหัดแลว ผู
บําเพ็ญใจเปนสมาธิแลวจะไมติดอยูในสมาธิเลย เพราะปญญาก็มีแฝงขึ้นมาและมีหนา
ที่ทํางานแกไขปลดเปลื้องกิเลส ชวยสมาธิไปเชนเดียวกัน  แตการติดสมาธิรูสึกจะมี
ดาษดื่น เพราะความเขาใจวาสมาธิก็เปนตัวของตัวไดพออยูแลว ทางท่ีถูกและราบร่ืน
ในการปฏิบัติควรจะเปนทํานองวา สมาธิก็ใหถือวาเปนสมาธิเสีย ปญญาก็ควรถือวา
เปนปญญาเสีย ในเวลาท่ีควรจะเปน คือขณะที่จะทําเพื่อความสงบก็ใหเปนความสงบ
จริง ๆ 

เมื่อจิตถอนออกจากความสงบแลว ควรฝกหัดคิดอานไตรตรองธาตุขันธ 
อายตนะ และสภาวธรรมตาง ๆ แยกสวนแบงสวนของส่ิงเหลาน้ันออกดูใหชัดเจนตาม
เปนจริงของเขาดวยปญญา จนมีความชํานาญเชนเดียวกับสมาธิ ปญญาก็จะรูหนาท่ีการ
งานของตนไปเอง ไมใชจะตองถูกบังคับขูเข็ญอยูตลอดเวลา และจะกาวขึ้นสูระดับอัน
ละเอียดเปนขั้น ๆ ไป จนกลายเปนมหาสติมหาปญญาไปพรอม ๆ กัน และกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัต ิ โดยไมตองส่ังเสียบังคับวาใหพิจารณาส่ิงน้ัน ใหตรวจตราส่ิงน้ี ให
เห็นส่ิงน้ี ใหรูส่ิงน้ี แตสติกับปญญาจะทํางานกลมเกลียวกันไปในหนาที่ของตนเสมอกัน 

สิ่งใดมาสัมผัสตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สติกับปญญาจะรูและแกไขสิ่งที่มาสัมผัส
นั้นไดทันทวงท ีแตสติปญญาข้ันน้ีทํางานเก่ียวกับนามธรรมลวน ๆ ซ่ึงเปนสวนละเอียด 
ไมเกี่ยวกับเรื่องของกายเลย เพราะกายน้ีเพียงสติปญญาข้ันกลางก็สามารถพิจารณารู
และปลอยวางได สวนนามธรรมซ่ึงเปนสวนละเอียดและเกิดกับดับพรอมอยูจําเพาะใจ 
เปนหนาที่ของสติปญญาอันละเอียดจะทําการพิจารณา  เพราะสติปญญาข้ันน้ีมีความ
กระเพื่อมและหมุนตัวเองอยูเสมอ นอกจากเวลาเขาอยูในสมาธิและเวลานอนหลับเทา
น้ัน ทั้งไมมีการบังคับ นอกจากจะทําการยับยั้งไวเพื่อพักสงบตามโอกาสอันควรเทานั้น 
ไมเชนนั้นจะไมคอยมีเวลาพักผอนตัวเองเลย เพราะความเพลิดเพลินในการคิดอาน
ไตรตรอง เพื่อการถอดถอนตัวเอง 

ท่ีทานกลาวไวในธรรมข้ันสูงวา อุทธัจจะความฟุงของใจนั้น ไดแกความเพลินใน
การพิจารณาธรรมท้ังหลายท่ีสัมผัสใจจนเกินไป ไมตั้งอยูในความพอดีนั่นเอง เมื่อจิต
ผานไปแลวจึงจะยอนกลับมารูวา การท่ีจิตเพลินในธรรมจนเกินไป แมจะเปนไปเพื่อ
ถอดถอน ก็จัดเปนทางผิดไดทางหนึ่งเหมือนกัน เพราะจิตไมไดพักผอนทางดานความ



 

แวนดวงใจ ๑๖๒ 

๑๖๒ 

สงบ ซึ่งเปนทางถูกและเปนการเสริมกําลังปญญา เพียงการทํางานตลอดเวลาไมมีการ
พักผอนหลับนอน ก็ยังรูสึกเหนื่อยและทอนกําลัง แมจะเปนไปเพื่อผลรายไดจากงานที่
ทํา 

ดังนั้น จิตแมจะอยูในปญญาขั้นไหนจําเปนตองพักสงบ ถอนจากความสงบออก
มาแลวก็ทํางานตอไปตามแตอะไรจะมาสัมผัส สติกับปญญาตองวิ่งออกรับชวงและ
พิจารณาทันที ที่ทํางานของจิตก็คือธรรมทั้งสี ่ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งเปนงานติดกับตัวซึ่งควรจะพิจารณาไดทุกขณะที่เคลื่อนไหว การ
เกิดและการดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันเปนสวนภายใน เม่ือนํามาเทียบ
กับดานวัตถ ุ คือกายแลว ก็คือการเกิด การตายของแตละสิ่งนั่นเอง ที่ตางกันอยูบางก็
เพียงไมเห็นซากของส่ิงเหลาน้ียังเหลืออยูเหมือนซากแหงรางกายเทาน้ัน ฉะนั้น การ
สังเกตทบทวนดูเรื่องความเกิดดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปญญา จึงเปนเหมือนไป
เย่ียมคนตายในสงครามหรือเมรุเผาศพน่ันเอง ไมมีอะไรผิดแปลกกัน 

ทั้งขันธหยาบ (รูปขันธ) ทั้งขันธละเอียด (นามขันธ) สงเคราะหลงในความพัง
พินาศเสมอกัน ไมมีใครมีอํานาจราชศักดิ์ไปยึดเอาขันธเหลานี้มาเปนขันธเที่ยง ขันธ
เปนสุข ขันธไมมีทุกข ขันธเปนอัตตา คือนึกเอาตามใจหวังไดแมแตรายเดียว ผู
พิจารณาหยั่งลงถึงไตรลักษณะ ดวยไตรลักษณญาณจริง ๆ แลวก็มีอยูทางเดียว คือ
ตองรีบออกไปใหพนจากปาชาแหงความเกิดตายทุกประเภทเทานั้น ไมตองมาเปน
กังวลซากศพของเขาของเรา ซึ่งเปนสภาพที่นาทุเรศเสมอกันทั้งสัตวทั้งคนอีกตอไป 

ฉะนั้น นักคนควาทางดานจิตใจ จึงควรคํานึงถึงฐานที่เกิดและดับของขันธทั้ง
สองประเภทนี้ ดวยปญญาอันหลักแหลมวา ขันธเหลาน้ีเกิด-ดับ เกิด-ดับจากอะไร ฐาน
ที่ตั้งของเขาคืออะไร นอกจากจิตดวงงมงายซึ่งกําลังเปนเขียงเช็ดเทาและเปนผูให
กําเนิดของเขาแลว สมมุติเครื่องกังวลนอยใหญไมมีทางเกิดได ก็จิตดวงงมงายนี้มีอะไร
แทรกซึมเขา เขาจึงกลายเปนจิตท่ีมีโรคเบียดเบียนเปนประจํา ไมมีความแยบคายพอ
จะถอนตัวออกจากหลมลึก คือความเกิดตายได  ลองใชจอบและดาบเพชร คือ สติ
ปญญาขุดคนฟาดฟนดูดวงใจนั้นดวยความเพียร จะเห็นซากของอวิชชาทั้งเปน เกาะกิน
อยูในจิตดวงนั้น เมื่ออวิชชาถูกจอบและดาบเพชรขุดคนฟาดฟนอยางหั่นแหลก ก็แตก
กระเด็นออกจากใจ เสียงดังสะทานหว่ันไหว ประหนึ่งแผนดินถลมทั่วขอบเขตจักรวาล 
เสียงสะเทือนสะทานทั่วทั้งไตรภพ 



 

แวนดวงใจ ๑๖๓ 

๑๖๓ 

เสียงทั้งนี้ คือเสียงอวิชชาพังทลายลงจากแทนบัลลังก องคพุทธะที่บริสุทธิ์ผุด
ขึ้นแทนแทนบัลลังกของอวิชชาที่สิ้นซากลงไป เรื่องภพนอยภพใหญก็ทราบชัดในขณะ
น้ัน วาเปนไปจากธรรมชาติอันเดียวน้ีพาใหเกิดใหตาย  ถาเปนไมก็คือรากแกวของตน
ไม ถาเปนภพชาติก็รากแกวของภพชาต ิ คือ อวิชชาที่เชื่อมกันกับจิตอยางสนิทมาเปน
เวลานาน จนไมสามารถจะทราบวาอะไรเปนจิต อะไรเปนอวิชชา จําตองหลงแลวหลง
เลา จนกวาสติปญญามีความสามารถแกลวกลาถึงข้ันมหาสติมหาปญญาแลว จึงจะ
ทราบรากฐานที่เกิดภพชาติไดอยางชัดเจน พรอมท้ังการทําลายดวยมรรคญาณคือ 
ปญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงสิ้นสุดลงจากดวงใจ 

น่ันแล ท่ีทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กต ํกรณียํ เปนผูเสร็จกิจในพระศาสนาโดย
สมบูรณ ทานจึงใหนามวา วิมุตต ิ สมมุตินั้นเราตั้งชื่อดวย มีความติดใจในส่ิงน้ันดวย 
เปนอุปาทานในสมมุติน้ันดวย สวนวิมุตติตั้งขึ้นจากใจของทานผูบริสุทธิ ์ จึงไมมีความ
ติดใจกับชื่อวิมุตต ิ เพียงตั้งไวเปนคูเคียงของสมมุติเทานั้น เมื่อใจไดถึงขั้นนั้นแลว 
อริยสัจไปอยูที่ไหนเลาก็ขณะจิตยังลุมหลงอยู อริยสัจไปอยูที่ใด เม่ือรูแลวอริยสัจก็จะ
อยูที่นั่นเอง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนไมได เพราะสัจธรรมเปนธรรมอันตายตัว ไม
เคยเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนแตกาลไหน ๆ มา 

อริยสัจสี่เปนเสนทางเดินถึงความสิ้นทุกขทั้งมวล ไมใชเปนสิ่งจะแบกหามไป
ดวย ทุกขก็สิ้นไปจากใจ เพราะสมุทัยถูกถอนขึ้นดวยมรรค คือ ศีล สมาธ ิ ปญญา  
นิโรธก็แสดงเปนความดับทุกขขึ้นในขณะเดียว แลวก็ส้ินสุดลง ผูที่รูวาทุกขดับไปผูนั้น
เปนธรรมพิเศษจากอริยสัจส่ีอันหน่ึงตางหาก ควรเรียกวา วิสุทธิธรรม เพราะหมดเร่ือง
เกี่ยวของโดยประการทั้งปวงแลว 

ทานนักใจบุญทุกทานที่ไดยินไดฟงแลว โปรดฝงใจลงในธรรม ปฏิบัติใหถูก
ตามทางของพระพุทธเจา ผลเปนที่พึงพอใจจะสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจาก
การบําเพ็ญของเรา โดยไมวาเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส อยาได
ประมาทวาสนาของตนท่ีสรางมาแลว โปรดมีความภาคภูมิใจ และพยายามบําเพ็ญตอ
เติมวาสนาของเราใหมากมูนข้ึนไป ใจจะถึงแดนแหงความสมหวังในวันหน่ึงแนนอน 

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษา
ใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญ 
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