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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ 

 
 วันน้ีเทศนเร่ืองมนุษยสูงกวาบรรดาสัตว โลกสูงกวามนุษย ธรรมสูงกวาโลก 
เพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษยจึงเปนคูควรกัน มนุษยก็เหมาะสมกับธรรมที่จะรับธรรมไว
บนดวงใจเพื่อประพฤติปฏิบัต ิ ธรรมก็สมควรแกมนุษยท่ีจะเทิดทูนสักการบูชา นอก
เหนือจากธรรมแลวก็ยังมองไมเห็นอะไรที่เปนความเลิศประเสริฐในสกลโลกนี้ ไมมี
อะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งกวาธรรม 

ความฉลาดของโลกก็ไมมีใครจะเย่ียมย่ิงไปกวามนุษย ในโลกมนุษยที่มีพุทธ
ศาสนาประจํา จึงเหมาะสมกับมนุษยผูใครธรรมและมีธรรมในใจ แตศาสนธรรมไม
เหมาะสมกับผูเปนมนุษยเพียงแตรางไมมีธรรมภายในใจบางเลย ท้ังนาเสียดายภูมิแหง
มนุษยชาต ิ สูสัตวบางประเภทบางตัวที่มีจิตใจสูงสงก็ไมได นับวาขาดทุนสูญดอก ไมมี
ความดีงามงอกเงยไดบางเลย เกิดมาเปนมนุษยทั้งท!ี 
 เราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติ ไดนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐอยูแลวโดยหลักธรรมชาติของธรรม ช่ือวาเราเปนผูเหมาะสม ทั้งไดเกิดมาเปน
มนุษย ท้ังไดนับถือพระพุทธศาสนา ไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังความ
สามารถของตนๆ 
 เฉพาะอยางย่ิงทางจิตตภาวนาเปนส่ิงสําคัญมาก ที่จะทําใหมองเห็นเหตุผล
ตางๆ ซ่ึงมีอยูภายในตัวเราใกลไกลรอบดาน จะรูเห็นไดดวยภาคปฏิบัติคือ “จิตต
ภาวนา” การภาวนาทานถือเปนสําคัญในภาคปฏิบัติศาสนา ครั้งพุทธกาลจึงถือภาค
ปฏิบัติเปนเย่ียม เชนทานกลาวไววา “ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” แนะ! 
 “ปริยัต”ิ ไดแกการศึกษาเลาเรียน 
 “ปฏิบัติ” ไดแกศึกษาเลาเรียนมาเปนที่เขาใจแลว ออกไปประพฤติปฏิบัติตาม
เข็มทิศทางเดินของธรรมที่ไดเรียนมาแลวนั้น 
 “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงตลอดไปเปนลําดับๆ กระทั่งรูแจงแทงตลอดโดย
ท่ัวถึง ธรรมทั้งสามนี้เกี่ยวเนื่องกัน เหมือนเชือกสามเกลียวท่ีฟนติดกันไว 
 คําวา “ปริยัต”ิ นั้นเมื่อครั้งพุทธกาล สวนมากทานเรียนเฉพาะเรียนจากพระ
โอษฐของพระพุทธเจามากกวาอยางอื่น ผูจะมาเปนสาวกอรหัตอรหันต สวนมากเรียน
จากพระโอษฐของพระพุทธเจา เรียนอะไร? ขณะที่จะบวชทานทรงสั่งสอน “ตจปญจก
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กรรมฐาน” ให คือ “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา” โดย
อนุโลมปฏิโลม ยอนกันไปกันมาเพ่ือความชํานิชํานาญ น่ีคือทานสอนธรรมเปนเคร่ือง
ดําเนินของนักบวช การสอนธรรมเปนเคร่ืองดําเนินน้ันแลเปนการใหโอวาท ผูที่สดับฟง
ในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทก็ไดชื่อวา การเรียนดวยและการปฏิบัติไปใน
ตัวดวย 
 การสอนวา “ส่ิงน้ันเปนน้ัน ๆ” เชนทานสอนวา “เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ” อยางน้ีเปนตน นี่คือทานสอนธรรมซึ่งเปนปริยัติจากพระโอษฐ เราก็เรียนให
ทราบวา “เกสาคืออะไร โลมา นขา ทันตา ตโจ แตละอยาง ๆ คืออะไร 
 ผูเรียนก็เรียน และปฏิบัติดวยความสนใจใครรูใครเห็นจริงๆ ไมสักวาเรียนวา
ปฏิบัติเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงใดๆ พระพุทธเจาทรงสอนสภาพความเปนจริง ความเปน
อยูและเปนไปของส่ิงเหลาน้ีท่ีมีอยูกับตัวเอง ตลอดถึงอาการ ๓๒ ทุกแงทุกมุมโดย
ลําดับ ใหทราบวาส่ิงน้ันเปนน้ัน สิ่งนั้นเปนจริงๆ ตลอดความเปนอยูของสิ่งนั้น ความ
แปรสภาพของสิ่งนั้นวาเปนอยางไร และธรรมชาติน้ันคืออะไรตามหลักความจริงของ
มัน ใหพิจารณาทราบอยางถึงใจ เพื่อจะแก “สมมุติ” ที่เปนเครื่องผูกพันจิตใจมานาน 
 ความสมมุติของโลกวา ส่ิงน้ันเปนน้ัน สิ่งนี้เปนนี ้ ไมมีสิ้นสุด แมจะสมมุติวาสิ่ง
ใดเปนอะไรก็ยึดถือในส่ิงน้ัน รักก็ยึด ชังก็ยึด เกลียดก็ยึด โกรธก็ยึด อะไรๆ ก็ยึดทั้งนั้น 
เพราะเรื่องของโลกก็คือกิเลสเปนสําคัญ มีแตเรื่องยึดและผูกพัน ไมมีคําวา “ปลอย
วาง” กันบางเลย ความยึดถือเปนสาเหตุใหเกิดทุกขกังวล โลกจงึมีแตความทุกขความ
กังวลเพราะความยึดถือ ถาความยึดถือเปนเหมือนวัตถุมองเห็นไดดวยตาเนื้อแลว 
มนุษยเราแบกหามกันท้ังโลกคงดูกันไมได เพราะบนหัวบนบาเต็มไปดวยภาระความ
แบกหามพะรุงพะรัง ที่ตางคนตางไมมีที่ปลงวาง ราวกับเปนบากันท้ังโลกน่ันแล ยังจะ
วา “ดี มีเกียรติยศชื่อเสียง” อยูหรือ? จนปราชญทานไมอาจทนดูไดเพราะทานสงสาร
สังเวชความพะรุงพะรังของสัตวโลกผูหา “เมืองพอดี” ไมม ีภาระเต็มตัวเต็มหัวเต็มบา 
 ธรรมทานสอนใหรูและปลอยวางเปนลําดับ คือปลอยวางภาระความยึดม่ันถือ
ม่ันซ่ึงเปนภาระอันหนัก เพราะความลุมหลงพาใหยึด พาใหแบกหาม ตนจึงหนักและ
หนักตลอดเวลา ทานจึงสอนใหรูทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน แลวปลอยวางโดยส้ิน
เชิง ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจาแลวนําไปปฏิบัติ จนกลาย
เปน “ปฏิเวธ” คือความรูแจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ 
 คร้ังพุทธกาลทานสอนกันอยางน้ีเปนสวนมาก สอนใหมีความหนักแนนม่ันคง
ในการประพฤติปฏิบัติย่ิงกวาส่ิงอ่ืนใด พระในครัง้พุทธกาลท่ีออกบวชจากตระกูลตางๆ 
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มีตระกูลพระราชา เปนตน ทานตั้งหนาบวชเพื่อหนีทุกขจริงๆ จึงสนใจอยากรูอยากเห็น
ธรรมดวยการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ทั้งตั้งใจฟงทั้งตั้งใจปฏิบัติดวยความจดจอตอเนื่อง
ในทางความเพียร พยายามสอนตนใหรูเห็นธรรมกอน แลวจึงนําธรรมน้ันมาส่ังสอน
โลก ทานเปน “พระธรรมกถึก” เพือ่องคทานเองกอนแลวจงึเพ่ือผูอ่ืน ธรรมทานจึง
สมบูรณดวยความจริงมากกวาจะสมบูรณดวยความจดจํา 
 พระธรรมกถึกในครั้งพุทธกาลเชน “พระปุณณมันตานีบุตร” ทานเปนพระ
ธรรมกถึกเอก ซึ่งไดรับคํายกยองชมเชยจากพระศาสดา ทานมักยก “สัลเลขธรรม” 
ขึ้นแสดง กลาวถึงเรือ่งควรขัดเกลากิเลสท้ังน้ัน นับแต “อัปปจฉตา” ความมักนอยข้ึน
ไปจนถึง “วิมุตต ิวิมุตติญาณทัสสนะ” คือความรูแจงแหงการหลุดพน  
 พระพุทธเจาทานทรงยกยองใหเปน “เอตทัคคะ” ในทางธรรมกถึก เรียกวา
เปนธรรมกถึกเอก พระปุณณมันตานีบุตรนั้นทานเปนพระอรหันตดวย รูแจงสัจธรรม
ทั้งสี่โดยตลอดทั่วถึงดวย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนดวยเหตุดวยผล ดวยความสัตยความ
จริง ซึ่งออกมาจากจิตใจของทานที่รูแลวจริงๆ ไมไดสอนแบบ “ลูบๆ คลําๆ” ตามที่
เรียนมา ซึ่งตนเองก็ไมแนใจวาเปนอะไรกันแน เพราะจิตใจยังไมสัมผัสธรรม เปนแต
เรียนจําชื่อของธรรมไดเทานั้น เพราะฉะน้ันทานจึงอธิบาย “สัลเลขธรรม ทั้ง ๑๐ 
ประการนี้ไดโดยถูกตองถองแท ไมมีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริง เนื่องจากจิต
ทานทรงหลักความจริงไวเต็มสวน น่ีธรรมกถึกท่ีเปนอรรถเปนธรรม เปนความถูก
ตองดีงามแทเปนอยางนั้น 
 สวนธรรมกถึกอยางเราๆ ทานๆ ท่ีมีกิเลสน้ันผิดกัน แตไมตองกลาวไปมากก็
เขาใจกัน เพราะตางคนตางมี ตางคนตางรูดวยกัน คร้ังพุทธกาลก็ยังมีอยูบางท่ีทาน
เรียนจนจบพระไตรปฎก และมีลูกศิษยลูกหาเปนจํานวนมากนับรอยๆ ที่ไปเรียนธรรม
กับทาน ทานสอนทางดานปริยัติถายเดียว พระพทุธเจาทรงตําหนิ 
 ที่ทรงตําหนินั้นดวยทรงเห็นอุปนิสัยของทานสมควรแกมรรคผลนิพพาน ทาน
ช่ือ “โปฐิละ” ซ่ึงแปลวา “ใบลานเปลา” ทานเปนผูทรงธรรมไวไดมากมายจนเปน 
“พหูสูต” แตไมใช “พหูสูต”อยางพระอานนท ทานเปนผูเรียนมาก มีลูกศิษยบริวาร
ต้ัง ๕๐๐ ทานมีอุปนิสัยอยู แตก็ลืมตัวในเวลาน้ัน เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจึง
ทรงแสดงเปนเชิงตําหน ิ เพราะพระพุทธเจาทรงตําหนิใครก็ตาม ทรงสรรเสริญใครก็
ตาม ตองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณในความติชมนั้นๆ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๑๘ 

๑๑๘ 

 เมื่อทานทรงตําหน ิ“พระโปฐิละ” พระโปฐิละจึงเกิดสังเวชสลดใจ ขณะที่เขาไป
เฝา พระองคทรงยํ้าแลวยํ้าเลาอยูน่ันแหละวา “โปฐิละ” ก็แปลวา “ใบลานเปลา” 
เรียนเปลาๆ ไดแตความจําเต็มหัวใจ สวนความจริงไมสนใจ 
 อยางทานอาจารยม่ันทานเคยเทศนอยางน้ันน่ี! “เรียนเปลาๆ”, “หัวโลน
เปลาๆ” “กินเปลาๆ นอนเปลาๆ” ย้ําไปย้ํามาจนผูฟงตัวชาไปโนนแนะ ทานวาไป 
ทานแปลศัพทของทาน “โปฐิละ” องคเดียวนี่แหละ คือทานสอนพระลูกศิษยของทาน 
ทานยกเอาเรื่องพระโปฐิละมาแสดง ใหเปนประโยชนสําหรับพระผูที่ฟงอยูในขณะนั้น 
ซึ่งมุงถือเอาประโยชนอยูแลวอยางเต็มใจ 
 เมื่อพระพุทธองคทรงเรียก “พระโปฐิละ” วา “โปฐิละ เขามา,โปฐิละ จงไป,
อะไรๆ ก็โปฐิละๆ โปฐิละ...ใบลานเปลา ๆ เรียนเปลาๆ แกกิเลสสักตัวเดียวก็ไมได 
เรียนเปลาๆ กิเลสมากและพอกพูนขึ้นโดยลําดับ ทานประทานอุบายใหพระโปฐิละรูสึก
ตัว และเห็นโทษแหงความลืมตัวมั่วสุมเกลื่อนกลนดวยพระเณรทั้งหลาย ไมหาอุบายส่ัง
สอนตนเองบางเพือ่ทางออกจากทกุขตาม “สวากขาตธรรม” 
 เวลาทูลลากลับไปแลว ดวยความสลดสังเวชเปนเหตุใหฝงใจลึก พอไปถึงวัดเทา
นั้นก็ขโมยหนีจากพระทั้งหลายซึ่งมีจํานวนตั้ง ๕๐๐ องคดวยกันบรรดาที่เปนลูกศิษย 
ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลําพังองคเดียวเทาน้ัน ทานมุงหนาไปสูสํานักหนึ่งซึ่งมีแตเปน
พระอรหันตทั้งนั้น นับแตพระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรนอย เปนพระ
อรหันตดวยกันทั้งหมด เหตุท่ีทานออกไปทานเกิดความสลดสังเวชวา “เราก็เรียนมาถึง
ขนาดนี ้ แทนที่พระพุทธเจาจะทรงชมเชยในการที่ไดศึกษาเลาเรียนมาของเรา ไมมีเลย 
มีแตอะไรๆ ก็ “โปฐิละ ๆ” ไปเสียหมด ทุกอาการเคลื่อนไหวไมมีแงใดที่จะทรงชมเชย
เลย แสดงวาเรานี้ไมมีสารประโยชนอะไรจากการศึกษาเลาเรียนมา หากจะเปน
ประโยชนอยูบางพระองคยอมทรงชมเชยในแงใดแงหนึ่งแนนอน” ทานนําธรรมเหลานี้
มาพิจารณาแลวก็ออกประพฤติปฏิบัติธรรม ดวนความเอาจริงเอาจัง 
 พอกาวเขาไปสูสํานักพระมหาเถระดังท่ีกลาวแลวน้ัน ก็ไปถวายตัวเปนลูกศิษย
ทาน แตบรรดาพระอรหันตทานฉลาดแหลมคมอยางลึกซ้ึง ฉลาดออกมาจากหลักธรรม
หลักใจท่ีบริสุทธ์ิ เวลาพระโปฐิละเขาไปมอบกายถวายตัวตอทาน ทานกลับพูดถอมตัว
ไปเสียทุกองค เพือ่จะหลีกเล่ียงภาระหนักน้ัน เพราะราวกับสอนพระสังฆราช หรือจะ
เปนอุบายอะไรก็ยากที่จะคาดคะเนทานไดถูก 
 ทานกลับพูดวา “อาว! ทานก็เปนผูท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาจนถึงขนาดน้ีแลว 
เปนคณาจารยมาเปนเวลานาน จะใหพวกผมสอนทานอยางไรได ผมไมมีความสามารถ
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จะสั่งสอนทานได” ทั้งๆ ที่ทานเปนพระอรหันตทั้งองค เต็มไปดวยความสามารถฉลาด
รูทุกแงทุกมุม 
 “ทานกลับไปถามทานองคน้ันลองดู บางทีทานอาจมีอุบายแนะนําส่ังสอนทาน
ได”  
 ทานก็ไปจากองคน้ีแลวไปถวายตัวตอองคน้ัน องคน้ันก็หาอุบายพูดแบบเดียว
กัน ใหไปหาองคน้ัน ๆๆ องคไหนก็พูดอยางเดียวกันหมด จนกระทั่งถึงสามเณรองค
สุดทาย แนะ! ยังพดูแบบเดียวกัน คือทานขอถวายตัวเปนลูกศิษยเณร เณรก็พูด
ทํานองเดียวกัน 
 ทีนี้พระมหาเถระทานเห็นทาจะไมไดการ หรือวาทานจะหากลอุบายใหเณรรับ
พระองคนี้ หรือใหองคนี้เขาไปเปนลูกศิษยเณรเพื่อดัดเสียบาง เพราะทานเปนพระที่
เรียนมาก อาจมีทิฐิมามากก็คาดไมถึง คาดยาก พระมหาเถระทานวา “ก็ทดลองดูซ ิ
เณร จะพอมีอุบายส่ังสอนทานไดบางไหม?” 
 พอทราบอุบายเชนน้ันแลว พระโปฐิละก็มอบกายถวายตัวตอสามเณรน้ันทันที 
แลวเณรก็ส่ังสอนดวยอุบายตางๆ อยางเต็มภูม ิ
 เราลองฟงซิเณรสอนพระที่เปนมหาเถระ หาอุบายสอนดวยวิธีตางๆ เชนใหพระ
มหาเถระไปเอาอันน้ันมาให ไปเอาอันน้ีมาใหบาง แลวใหครองจวีร เชนตองการส่ิงของ
อะไรที่อยูในน้ํา ก็ใหมหาเถระครองผาไป ถาจะเปยกจีวรจริงๆ ก็ใหข้ึนมาเสีย “พอ
แลวไมเอา” ความจริงเปนการทดลองทั้งนั้น 
 ทานมหาเถระที่เปนธรรมกถึกเอกนั้นไมมีขัดขืนไมมีทิฐิมานะ สมกับคําวา 
“มอบกายถวายตัว” จรงิๆ เณรใชใหไปไหนไปหมด บางทีใหไปเอาอะไรอยูในกอไผ 
หนามๆ รกๆ ทานก็ไป แลวใหครองผาไปดวยทานก็ทํา เวลาถึงหนามเขาจริงๆ เณรก็
ใหถอยมาเสีย “หยุดเสียอาจารย ผมไมเอาละมันลําบาก หนามเกาะผา” เณรหาอุบาย
หลายแงหลายมุมจนกระทั่งทราบชัดวาพระองคนั้นไมมีทิฐิมานะ เปนผูมุงหนาตออรรถ
ตอธรรมจริงๆ แลวเณรจึงไดเริ่มสอนพระมหาเถระดวยอุบายตางๆ 
 เณรสอนพระมหาเถระโดยอุบายวา “มีจอมปลวกแหงหน่ึง มีรูอยู ๖ รู เหี้ยใหญ
มันอยูในจอมปลวกน้ี และเท่ียวออกหากินทางชองตางๆ เพื่อจะจับตัวเหี้ยใหได ทาน
จงปด ๕ ชองเสีย เหลือเอาไวเพียงชองเดียว แลวน่ังเฝาอยูท่ีชองน้ัน เหี้ยไมมีทางออก 
จะออกมาทางชองเดียวน้ี แลวก็จับตัวเหี้ยได” 
 นี่เปนขอเปรียบเทียบ แมภายในตัวของเรานี้ก็เปนเหมือนจอมปลวกนั่นแล  
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 ทานแยกสอนอยางน้ี ทานอุปมาอุปมัยเขามาใน “ทวาร ๖” คือ ตาเปนชองหนึ่ง 
หูเปนชองหนึ่ง จมูกเปนชองหนึ่ง ล้ินชองหน่ึง กายชองหน่ึง ใจชองหนึ่ง ใหทานปดเสีย 
๕ ทวารน้ัน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลือไวแตใจเพียงชองเดียว แลวใหมีสติรักษาอยู
ที่ใจแหงเดียว ขณะรักษาใจดวยสติ จงทําเหมือนไมรูไมเห็นไมรูไมชี้อะไรทั้งหมดที่มา
สัมผัส ทําเหมือนวาโลกอันน้ีไมมีเลย มีเฉพาะความรูคือใจอันเดียวที่มีสติควบคุมรักษา
อยูเทาน้ัน ไมเปนกังวลกับสิ่งใดๆ ในโลกภายนอกมีรูป เสียง เปนตน จงตั้งขอสังเกต
ดูใหดีวาอารมณตางๆ มันจะเกิดขึ้นที่จิตแหงเดียว ไมวาอารมณดีอารมณชั่ว มันจะ
ปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งมีชองเดียวเทานั้น เมื่อเรามีสติจองมองดูอยูตลอดเวลาไมประมาท
แลว ก็จะจับเห้ียคือจติ และความคิดปรุงตางๆ ของจิตได 
 จิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่ว อดีตอนาคต ปรุงไปรัก ปรุงไปชัง เกลียดโกรธกับ
อะไร ก็จะทราบไดทุกระยะๆ เพราะความมีสติกํากับรักษาอยูกับความรูคือใจ ใหทํา
อยางน้ีอยูตลอดไป จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงโดยทางอารมณ และวิธีดัดแปลงแกไข 
 พระเถระพยายามทําตามอุบายที่เณรสอนทุกประการ ไมมีมานะความถือตัว 
พระเถระองคนั้นเมื่อไดฟงและปฏิบัติตามสามเณร ก็ไดสติและไดอุบายข้ึนมาโดยลําดับ
จนมีหลักใจ เณรเห็นวาสมควรที่จะพาไปเฝาพระพุทธเจาไดแลว ก็พาพระเถระนี่ไป 
เณรเปนอาจารย พระมหาเถระเปนลูกศิษย 
 เมื่อไปถึงสํานักพระศาสดา พระองคตรัสถามวา “เปนอยางไรเณร, ลูกศิษยเธอ
นะ?” เณรกราบทูล “ดีมากพระเจาคะ ทานไมมีทิฐิมานะใดๆ ทั้งสิ้น และตั้งใจปฏิบัติ
ดีนาเคารพเลื่อมใสมาก แมจะเปนผูเรียนมากและเปนขนาดมหาเถระก็ตาม แตกิริยา
อาการท่ีทานแสดงเปนความสนใจ เปนความออนนอมถอมตน เปนความสนใจที่จะรู
เห็นความจริงทั้งหลายตลอดมา” น่ัน! ฟงซิเปนยังไง นักปราชญสนทนากันและปฏิบัติ
ตอกัน ระหวางพระมหาเถระกับสามเณรผูเปนอาจารย ซึ่งหาฟงไดยาก 
 หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงสอนพระมหาเถระวา “ปฺญา เว ชายเต ภูริ” 
ปญญาซึ่งมีความหนักแนนมั่นคงเหมือนแผนดิน ยอมเกิดขึ้นแกผูใครครวญเสมอ! 
ฉะน้ันจงพยายามทําปญญาใหม่ันคงเหมือนแผนดิน และสามารถจะแทงทะลุอะไรๆ ได 
ใหเกิดข้ึนดวยการพิจารณาอยูเสมอ ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาปญญา ปญญานี้แล
เปนเครื่องตัดกิเลสทั้งมวล ไมมีอะไรจะเหนือปญญาไปได พระองคทรงสอน 
“วิปสสนา”ในขณะน้ัน โดยสอนใหแยกธาตุแยกขันธ อายตนะ สวนตางๆ ออกเปน
ชิ้นเปนอัน อันน้ีเปนอยางน้ี อันน้ันเปนอยางน้ัน ใหพระมหาเถระเขาใจเปนลําดับๆ 
โดยทาง “วิปสสนา” จากนั้นก็แสดงเรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละ
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อยาง ๆ อันเปนอาการของจิต สรุปธรรมที่ทรงแสดงแก พระโปฐิละ ก็คือ อริยะสัจส่ี 
ปรากฏวาทานไดบรรลุอรหัตผลในวาระสุดทายแหงการประทานธรรม 
 จะอธิบายขันธหาตอ สวนมากจิตไปหลงอาการเหลาน้ี จึงไมทราบวาตัวของ
ตัวอยูท่ีไหน ไปอิงอยูกับอาการคือรูป วารูปเปนตนบาง วาเวทนาเปนตนบาง สัญญา
เปนตนบาง สังขาร วิญญาณ เปนตนบาง เลยหาตนไมได อะไรๆ ก็วา “ตน” เสียส้ิน 
เวลาจะจับ “ตน” เพื่อเอาตัวจริงเลยหาตัวจริงไมได! ทั้งนี้ก็เพราะจิตหลงไปควาไป
ยึดเอาสิ่งไมใชตนมาเปนตนเปนตัวนั่นแล ซึ่งเปนเพียงอาการหนึ่งๆ ท่ีอาศัยกันอยูช่ัว
ระยะกาลเทาน้ัน จึงทําใหจิตเสียเวลาเพราะความเกิดตาย ๆ อยูเปลาๆ แตละภพ
ละชาต!ิ 
 นอกจากเสียเวลาเพราะความหลงกับส่ิงเหลาน้ีแลว ยังไดรับความทุกขความ
บอบชํ้าท้ังทางกายและทางจติใจอีกดวย เพราะฉะนั้นจงใชปญญาพิจารณาใหเห็นตาม
ความจรงิของมันเสียแตบัดน้ีซ่ึงเปนกาลอันควรอยู ตายแลวหมดวิสัยจะรูความจริงได 
 พระพุทธเจาประทานพระโอวาทไวอยางชัดเจนแลว ไมนาสงสัยวาจะมีอะไรดี
กวาความพนจากทุกข อันมีการเกิดตายเปนตนเหต ุเอา! พิจารณาลงไป! 
 “รูป” มีอะไรบางที่เรียกวา “รูป?” มันผสมกับอะไรบาง? คําวา “รูป” นี้มีกี่
อาการ? อาการหน่ึง ๆ คืออะไร? ที่รวมกันอยู สภาพความเปนอยูของมันเปนอยาง
ไร? เปนอยูดวยความบําบัดรักษา เปนอยูดวยความปฏิกูลโสโครก เหมือนกับปาชาผี
ดิบซ่ึงเต็มอยูภายในรางกายน้ี แตใจเราก็ยังด้ือดานอาจหาญถือวา รูปนี้เปนเราเปนของ
เรา ไมทราบวาส่ิงน้ีเปนของสกปรกโสมม เปนกอง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เปนปาชาผีดิบ
บางเลย ตางคนตางมีปาชาเต็มตัว ทําไมมัวเพลิดเพลิน มัวเสกสรรปนยอ ชนิดไมรูเนื้อ
รูตัววาเปนปาชาผีดิบกันบางเลย เวลา “เขา” แตกดับไป “เรา” จะเอาสาระอะไรเปน
เคร่ืองอบอุนใจ ถาปญญาไมถากถางใหเห็นความจรงิไวกอนแตบัดน้ี 
 ในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุ สมมุติเพิม่เขามาก็คือสกลกาย เต็มไปดวย 
“ปุพโพ โลหิต” นํ้าเหลือง นํ้าเลือด แสดงความปฏิกูลโสโครก และความทุกขใหรูให
เห็นอยูตลอดเวลานับแตวันเกิดมา ไมเคยขาดวรรคขาดตอนเลย มีอันใดสิ่งใดที่จะควร
ยึดวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ดวยความสนิทใจ? ไมมีเลย! 
 จึงควรพิจารณาดูตามหลักความจริงนี้ ทั้งความเปนอยู ท้ังความสลายทําลายลง
ไป มันลงไปเปนอยางนั้น คือลงไปเปนธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ 
 สวน “เวทนา” ก็พิจารณาแยกแยะใหเห็น ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ความ
เฉยๆ ก็ดี มันเกิดข้ึนไดท้ังทางกายและทางใจ สักแตวาอาการอันหน่ึง ๆ เกิดข้ึนและ
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ดับไปเทานั้น รูอยูเห็นอยูประจักษตาประจักษใจ ทุกขปรากฏข้ึนมาก็เปนเพยีงความ
จริงอันหนึ่งของมัน ตัวมันเองก็ไมทราบความหมายของมัน การท่ีเราไปใหความหมาย
มันน้ันก็เทากับผูกมัดตนเอง เทากับเอาไฟมาเผาลนตนเอง เพราะความลุมหลงนี้เองจึง
ไปหมาย “เขา” ในทางที่ผิด โดยที่ถือเอาวาเปน “เรา” ทุกขก็เปนเรา เปนไฟทั้งกอง
ยังถือวาเปนเรา อะไรๆ ก็เปนเรา ๆ หมดทั้งที่หาตัวเราไมเจอ ไปเจอแตความทุกข
ตลอดเวลาท่ีสําคัญม่ันหมาย 
 สัญญา ก็คือความจํา จําแลวหายไป ๆ เม่ือตองการก็จาํข้ึนมาใหม มีความเกิด
ความดับ ๆ ประจําตัวของเขา ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ มีลักษณะเชน
เดียวกัน ถาพิจารณาส่ิงหน่ึงใหเขาใจแจมแจงหรือประจักษดวยปญญาแลว อาการท้ัง
หาน้ีก็เหมือนกันหมด ความเขาใจหากกระจายท่ัวถึงกันไปเอง 
 เม่ือสรุปความแลว กองธาตุกองขันธเหลาน้ีไมใชเราไมใชของเราท้ังน้ัน เปน
ความจริงของเขาแตละอยาง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็เปนสาเหตุมาจากจิต แต
เพราะ “ใจ” เปนใหญ ใจเปนประธาน จึงสุดทายก็ใจเปน “บอยเขา” เพราะรับใชดวย
ความลุมหลง ตัวเองยังยืนยันวา “เขา” เปน “เรา” “เปนของเรา” ก็เทากับถือ 
“เขา” เปนนายเราน่ันเอง ฟงซิฟงใหถึงใจ จะไดถึงตัวกิเลสเสียบางและทําลายมันลงได
ดวยสติปญญา 
 ธรรมของนักปราชญทานสอนพวกเรา ยังจะพากันมามัวเมาไปหาความวิเศษวิโส
จากธาตุขันธ ซ่ึงเหมือนปาชาอะไรกันอีก! นอกเหนือจากความรูย่ิงเห็นจรงิในส่ิงเหลาน้ี
เทานั้น พวกเราพากันหลงตามความเสกสรรธาตุขันธ วาเปนเราเปนของเรา มาก่ีกัปก่ี
กัลปแลว สวนผลเปนอยางไร? เราภาคภูมิใจกับคําวา “เรา” “ของเรา” เหมือนเรามี
อํานาจวาสนาเหนือส่ิงเหลาน้ี และเปนผูปกครองสิ่งเหลานี ้
 ความจริงเราเปน “คนรับใช” ส่ิงเหลาน้ี ลุมหลงก็คือเรา ไดรับความทุกขความ
ลําบาก ไดรับความกระทบกระเทือนและแบกหามส่ิงเหลาน้ีดวยความลุมหลง ก็คือเรา 
ผลสุดทายเราเปนคนแยและแยกวาอะไรบรรดามีในโลกเดียวกัน สิ่งทั้งหลายไมใชผู
หลงผูยึดถือ ไมใชผูแบกหาม ไมใชผูรับความทุกขทรมาน ผูรับภาระทั้งปวงจากสิ่งเหลา
น้ี คือเราคนเดียวตางหากนี ่
 เพราะฉะนั้นจึงควรแยกสิ่งเหลานี้ออกใหเห็นตามความจริงของมัน จิตจะได
ถอนตนออกมาอยูตามหลักธรรมชาติไมมีเครื่องจองจํา การพิจารณาน้ันเม่ือถึงความ
จรงิแลวก็ตางอันตางจริง ไมกระทบกระเทือนกัน และปลดเปลื้องภาระทั้งหลายจาก
ความยึดถือ คืออุปาทานเสียได ใจเปนอิสรเสรีและเรืองฤทธิ์เรืองเดชตลอดกาล 
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 ระหวางใจกับขันธก็ทราบกันตามความจริงและไมยึดไมถือกัน การพะวักพะวน
กันเร่ืองขันธเพราะอํานาจแหงอุปาทานน้ีไมมี เวลายังครองขันธอยูก็อยูดวยกันราวกับ
มิตรสหาย ไมหาเรื่องรายปายสีกันดังที่เคยเปนมา ฉะนั้นจึงอยากใหเราชาวปฏิบัติธรรม 
พิจารณาเขาไปถึงตัวจติน้ันแล “เหี้ยจริงๆ คือตัวจิต”เห้ียน้ันมันออกชองน้ีถึงได
พิจารณาชองนี ้จนกระทั่งเขาไปหาตัวมัน คือจิต 
 “จิต” คืออะไร? คือรังแหง “วัฏจกัร” เพราะกิเลสอาสวะสวนละเอียดสุดฝง
จมอยูภายในจิต ตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะ กําหนดเอาจิตน้ันเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา เชนเดียวกับอาการตางๆ ที่เราไดพิจารณาลงไปเปนลําดับๆ ดวยปญญา
มาแลว 
 เม่ือถือจติเปนเปาหมายแหงการพิจารณา ดวยความไมสงวนสิ่งใดไวทั้งสิ้น 
ตองการทราบความจริงจากจิตที่เปนแหลงสรางปญหาทั้งมวลนี้โดยตลอดทั่วถึง การ
พิจารณาไมหยุดย้ัง ก็จะทราบดวยปญญาวา ในจิตน้ันมีอะไรฝงจมอยูอยางลึกลับ
สลับซับซอน อยูดวยกลมารยาของกิเลสท้ังปวง 
 จงกําหนดเขาไป พิจารณาเขาไป จิตถาพูดตามหลักการพิจารณาแลว จิตก็เปน
ตัวอนิจฺจ ํ เปนตัวทุกฺขํ เปนตัวอนตฺตา เพราะยังมีสมมุติแทรกอยูจึงตองเปนลักษณะ
สาม คือ “ไตรลักษณ” ได จงฟาดฟนหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้น โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น
วาจิตนี้เปนเรา จิตนี้เปนของเรา ไมเพียงแตไมยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ วาเปนเราเปนของเราเทานั้น ยังกําหนดใหเห็นชัดเจนในตัวจติอีกวา ควรจะ
ถือเปนเราเปนของเราหรือไม เพราะเหตุไร! เอา กําหนดลงไปพิจารณาลงไป แยกแยะ
ใหเห็นชัดตามความเปนจริง 
 สิ่งที่เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจติน้ีจะกระจายออกหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย เมื่อธรรมชาตินี้ไดกระจายหายไปไมมีอะไรเหลือแลว อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่มีอยู
ภายในจติก็หายไปพรอมกัน เปนจิตที่สิ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว! 
 การใชคําวา “จิต” เราจะเรียก “จิต” ก็ไดไมเรียกก็ได เพราะนอกโลกนอก
สมมุติไปแลว เมื่อจิตแยกตัวออกจากสมมุติแลว คําวา “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” จึง
ไมมีในจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล 
 เม่ือทุกส่ิงทุกอยางสลายตัวไปแลว แตความรูน้ันกลับบริสุทธ์ิข้ึนมา ไมสลาย
หรือไมฉิบหายไปกับส่ิงท้ังหลาย น่ีเรียกวา “จับตัวเห้ียไดแลว!” เห้ียใหญคือจติน้ีเอง! 
ที่เณรสั่งสอนพระโปฐิละนะ! จงจับตัวนี้ใหไดจะเปนผูสิ้นจากทุกข พระโปฐิละก็ไดหลุด
พนจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทจบลง เพราะเขาถึงจุดนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๔ 
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คือเห้ียใหญตัวน้ี และทําลายเหี้ยใหญตัวนี้ไดดวยปญญา ที่ทานวา “ปฺญา เว ชายเต 
ภูร”ิ ทําปญญาใหเปนเหมือนแผนดิน มั่นคงตอความจริงทั้งหลาย พิจารณาใหเขาถึง
ความจริงใหรูความจริง สมกับปญญาคือความจริงอันฉลาดแหลมคมมากในองค 
“มรรคแปด” 
 ท่ีทานสอนใหหย่ังเขาถึงจุดสุดยอดแหงกิเลสท้ังหลายคืออะไร? ก็คือจิตที่เต็ม
ไปดวย “อวิชชา” น่ันแล เมือ่พิจารณาธรรมชาติน้ีใหแตกกระจายออกไปแลว จิตก็
บริสุทธ์ิ เมื่อจิตบริสุทธิ์ขึ้นแลว คําวา “เหี้ย” จะเรียกวา “ถูกจับไดและทําลายได” ก็
ถูก “ถึงตัวจริงของธรรม” ก็ถูก และหมดปญหา! 
 นี่แหละการพิจารณาธรรม พระพุทธเจาของพวกเราชาวพุทธทานสอนอยางน้ี 
 สวนพวกเราชาวพุทธพากันงัวเงีย ต่ืนหรือยัง? หรือยังหลับสนิทพากันฝนเพลิน 
วาดวิมานเพ่ือราคะตัณหาอยูรํ่าไป? 
 วันนี้พูดเรื่อง “ปริยัต,ิ ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” ในคร้ังพุทธกาลก็มีมาอยางน้ันเหมือน
กัน แตทานมีความหนักแนนในการประพฤติปฏิบัติมากกวาอยางอ่ืน ไมเหมือนสมัย
ปจจุบันนี้ซึ่งมีแตการเรียนมากๆ ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติกันบางเลย ความจํา
อรรถจําธรรมไดมันก็ไมผิดอะไรกับนกขุนทองที่วา “แกวเจาขา ๆ”แตเวลาเอาแกวมา
ใหนกขุนทองดูจริงๆ แลว มันก็ไมทราบเลยวาน่ันคืออะไร นอกจากเปนผลไมนก
ขุนทองจะทราบและทราบดีกวาคน แตแกวนกขุนทองไมสนใจทราบ! 
 ธรรมเปรียบเหมือนแกวดวงประเสริฐ อยาพากันจาํแตช่ือจะเปนนกขุนทองไป 
 จงคนดูแกว คือธรรมภายในใจใหรู เมื่อรูแลว ช่ือของธรรมก็เจอกันท่ีน่ันเอง 
 คําวาธรรมคืออะไร? ถาไมสนใจกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ไดร่ํา
เรียนมา ก็เทากับวา “แกว คืออะไร” น้ันเอง “ธรรมคืออะไรก็ไมทราบ “สมาธิ” คือ
อะไรใจไมเคยสัมผัส เพราะไมเคยนั่งสมาธิ “ปญญา” คืออะไร?ก็ไมไดสัมผัสอีก 
เพราะไมไดเจริญปญญาทางดานการปฏิบัต ิ“วิมุตติ” คืออะไร? ไมทราบ เพราะจิตไม
เคยหลุดพน นอกจากจะส่ังสมกิเลสใหเต็มหัวใจจนแบกไมไหว น่ังอยูก็คราง นอนอยูก็
คราง ไปไหนก็บนเปนทุกขยุงไปตลอดกาลสถานท่ี ทั้งๆ ที่เขาใจวาตนฉลาดเรียนรูมาก 
แตก็บนวา “ทุกขๆ” ไมไดวายแตละวัน 
 เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้และหายบน จึงตองเรียนและปฏิบัติ
ใหเขาถึงความจริง ใหสัมผัสสมาธิถึงความสงบเย็นใจ ดวยการปฏิบัติ ใหสัมผัสปญญา 
คือความฉลาดแหลมคม ดวยการปฏิบัติภาวนา ใหสัมผัส “วิมุตต”ิ ความหลุดพนจาก
กิเลสทั้งมวล ดวยการปฏิบัติภาวนา 
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 การสัมผัสสมาธิ ปญญา วิมุตต ิ ดวยการปฏิบัติของตัว และธรรมเหลานี้เปน
สมบัติของตัวแทแลว ยอมหายสงสัยไมถามใคร แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาเรา
น้ีก็ตาม จะไมทูลถามพระพุทธเจาใหทรงรําคาญและเสียเวล่ําเวลาเลย เพราะเปนการ
แสดงความโงออกมาทั้งๆ ท่ีตนรูแลว ใครจะแสดงออกมาละก็รูแลว ถามทําไม น่ัน! 
เพราะความจริงเหมือนกันและเสมอกัน ก่ีหม่ืนก่ีแสนองค ก่ีพันก่ีหม่ืนคน ที่ไดสัมผัส
วิมุตติธรรมดวยใจตัวเองแลว ไมมีแมรายหนึ่งจะทูลถามพระพุทธเจาใหทรงลําบาก
รําคาญเลย 
 เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองนั้น พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด แตมีไวสําหรับผูปฏิบัติโดยท่ัวกัน ตั้งแตครั้งนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ตามหลัก
ธรรมท่ีทานทรงสอนไวไมมีเปล่ียนแปลงแตอยางใด ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ 
ธรรมเปนธรรมชาติที่คงเสนคงวาเสมอมา ถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามหลักธรรมนั้น เรื่อง
มรรคผลนิพพานไมตองไปถามใคร ผูปฏิบัติจะพึงขุดคนขึ้นมาชมอยางเต็มใจไดดวย
การปฏิบัติโดยทางศีล สมาธิ ปญญา ที่เปน “สวากขาตธรรม” ไมตองสงสัย และไมมี
สิ่งอื่นใดที่จะมีอํานาจมาปดกั้นมรรคผลนิพพานใหสิ้นเขตสิ้นสมัยได และไมมีสิ่งใดที่จะ
ขุดคนมรรคผลนิพพานขึ้นมาใหรูเห็นได นอกจากการประพฤติปฏิบัติดวยศีล สมาธิ 
ปญญา น้ีเทาน้ัน 
 เพราะฉะนั้นหลักมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐ ิเปนตน มีสัมมาสมาธิเปนท่ีสุด ที่ทาน
เรียกวา “มัชฌิมา” จึงเปนธรรมคงเสนคงวาตอทางมรรคทางผลอยางสมบูรณ และ
เปนธรรมสม่ําเสมอ เปนธรรมศูนยกลางในการแกกิเลสอาสวะทุกประเภทตลอดมา ต้ัง
แตโนนจนบัดนี้และตลอดไปไมมีทางสิ้นสุด ตองเปน “มัชฌิมาปฏิปทา” แกผูปฏิบัติ
ถูกตองตามน้ันตลอดกาลสถานท่ี 
 ผลที่พึงไดรับจากการปฏิบัติจะไมตองไปถามใคร ขอใหดําเนินไปตามหลัก
ธรรมนี้ใหถูกตองเทานั้น จะเหมาะสมอยางยิ่งตอมรรคผลนิพพาน อันเปนสมบัติลนคา
ของตน ๆ แตผูเดียวไมมีใครเขายุงได 
 ท่ีวา “มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแลว” น้ัน ก็คือคนที่ไมเคยปฏิบัติ คน
ไมเคยสนใจกับธรรมเลย แตอุตริตั้งตนเปนศาสดาเหนือพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆ คอยใหคะแนนตัดคะแนนพระรัตนตรัยและชาวพุทธทั้งหลาย เขาคนนั้นคือ “ตัว
แทนเทวทัต” จะไปรูเรื่องมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไดอยางไร ไมมีอะไรมาคุย
อวด มีอยางไรก็พูดไปอยางนั้นตามประสาของคนที่มีนิสัยตางกัน เพื่อคนอื่นแมไมเชื่อ
แตสนใจฟงบางชั่วขณะก็ยังด ี



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๖ 

๑๒๖ 

 พระพุทธเจา สัตวโลกรูและกราบไหวกันทั้งนั้น แตสัตวแปลกประหลาดไมมีตน
มีตัว ปรากฏแตคําอวดฉลาด ไมมีใครนับถือและกราบไหวก็พูดอยางน้ันเอง ผลของ
การพูดก็ทําใหคนอื่นพลอยโงไปดวย ถาผูตองการจะโงอยูแลวก็โงไดจริงๆ เพราะคํา
พูดคํานี้เปนคําพูดที่ทําคนใหโง ไมใชเปนคําพูดใหคนฉลาด ถาผูปฏิบัติมีเหตุมีผลถอด
แบบ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” แลวจะไมสนใจกับคําน้ีเลย แตสนใจกับหลักธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสอนไว แลวปฏิบัติตามน้ัน นั่นแลเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือถูกตองที่สุด เรา
ท้ังหลายไดรับพระโอวาท คือศาสนธรรมจากพระพุทธเจามาโดยถูกตองแลว จึงพากัน
นําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนภัยแกตน ผลที่จะพึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เพราะ
เราจะเปนผูรับ จะเปนผูครอง จะเปนเจาของสมบัติที่ตนปฏิบัติไดโดยทั่วกัน ตามหลัก
ธรรมวา “ผูทําดียอมไดด ี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว ผูทําตนถึงข้ันบริสุทธ์ิยอมพนจากทุกขท้ัง
มวล”   
 จงจําใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม ผลพึงใจทั้งมวลคือเราเปนผูเสวย ไมมีใครแยง
ชิงไดตลอดไป จึงขอยุติเพียงนี ้ 
 


