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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
จุดท่ีรวมแหงอริยธรรม 

 
วันน้ีจะแสดงธรรมปาลวน ๆ ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายทราบ ทั้งที่ไดอุตสาห

มาจากทางใกลและทางไกล ทั้งผูที่อยูกับบานนี้ ตลอดถึงผูที่อยูในวัด คําวา ธรรมปา 
น้ัน เปนธรรมที่ไมไดทองหรือจดจํามาจากคัมภีรไหน ๆ นอกจากจะแสดงตามหลัก
ธรรมชาติแหงธรรม ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปในโลกเทานั้น สวนจะถูกหรือผิดอยางไรนั้น
ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจงไตรตรองตามธรรมที่แสดง แลวเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมในคัมภีรอันเปนธรรมตายตัว 
 ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาคือหลักแหงเหตุผล ถาเมื่อเหตุกับผลถูกตอง
กันแลวทั้งที่เปนฝายดีและฝายชั่ว พึงทราบวาส่ิงน้ันเปนส่ิงท่ีดีและเปนส่ิงท่ีช่ัวไดอยาง
สมบูรณ และเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดวย องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาในคราวพระองคเสด็จออกจากหอปราสาทเพ่ือแสวงหาโมกขธรรม ในเบื้องตน
ก็ปรากฏวาพระองคไดพิจารณาหลักธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหรือพระพุทธเจาองค
ใดมาประกาศสอนพระองควา สภาวะท้ังหลายเปนอยางน้ัน ๆ แมประชาชนพรอมทั้ง
บริษัทและบริวาร ซึ่งอยูในพระราชวังของพระองค ก็ปรากฏวาเปนคนธรรมดาเชนเดียว
กับพระองคทาน 

แตในคืนที่พระองคจะเสด็จออกทรงผนวช หลักธรรมชาติแหงธรรมไดปรากฏ
ข้ึนในพระทัยวา ท้ังคนในพระราชวัง คือบริษัทบริวารท้ังหลายดวย และนอกพระราชวัง 
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุดวย  ปรากฏวาเปนปาชาผีดิบไปทั้งดินแดน หาที่จะปลงจิตปลงใจ
พึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตวสักรายหนึ่งวา ไมใชปาชา ไมมีเลย น้ีคือหลักธรรม
ชาติแหงธรรมซึ่งเปนของมีอยูในสัตวและบุคคลทั่วไป ไดปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ
องค แมที่สุดพระองคเองก็ปรากฏเปนปาชาผีดิบเชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั่ว ๆ ไป 
จึงเปนเหตุใหทรงเบ่ือหนายในความเปนอยูของโลกเกิดตาย อันเปนที่รวมแหงกอง
ทุกขนานาชนิดทั้งของเขาและของเรา นอกจากจะแสวงหาความพนจากความเปนเชนน้ี
ไปเสียเทาน้ัน ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเคยประกาศตัวอยูตลอด
มา ก็ทรงไดพระสติสะดุดพระทัยในขณะนั้น และเพราะหลักธรรมชาติเหลาน้ันไดเตือน



 

แวนดวงใจ ๑๕ 

๑๕ 

พระทัยใหมีความสลดสังเวชเพื่อหาทางพนจากทุกขโดยไมอําลาใคร ๆ และไดเสด็จ
ออกเวลากลางคืน 

น่ีก็เปนเคร่ืองแสดงใหเราท้ังหลายไดเห็นวา หลักธรรมชาติคือธรรมที่แทจริง
น้ันเปนสภาพมีอยูท่ัวไปในสัตวและสังขารทุกประเภท พระองคไดเสด็จออกทรงผนวช
ก็เพราะหลักแหงธรรมชาติเหลาน้ีซ่ึงเตือนพระทัย ทรงบําเพ็ญพระองคเปนคนขอทาน
เหมือนคนขอทานทั่ว ๆ ไป ไมทําพระองคใหเปนผูมีคุณคาวาเปนกษัตริย เปนตน 
ปรากฏพระองคเพียงเปนคนขอทานและเปนเหมือนผาขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไมมีราคา อันใคร 
ๆ ไมตองการ ในเวลาพระองคทรงบําเพ็ญเพียรไดรับความกระทบกระเทือนและความ
ทุกขลําบากแสนสาหัส เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชประพฤติพระองคเปนคนอนาถา 
เปนคนไมมีคุณคาราคาแตอยางใด 

เพราะสมัยน้ันการใหทานก็ดี การรักษาศีลก็ด ี เจริญภาวนาก็ดี ไมมีใครไดสั่ง
สอนไววา ผลแหงการใหทานเปนตนน้ันมีมากนอยเพียงไร จึงไมมีใครสนใจจะพยายาม
บํารุงบําเรอและตามอุปฏฐากพระองคใหทรงไดรับความสุขในสวนแหงพระกาย ความ
เปนกษัตริยที่พระองคทรงลดทิฐิมานะลงถึงขนาดเปนคนขอทาน เชนเดียวกับคน
ธรรมดาสามัญที่ขอทานทั่ว ๆ ไป แทนที่จะเปนทุกขจนทนไมไหว แตก็กลับเปนการ
สะดวกตอการบําเพ็ญธรรม เพราะการลดทิฐิมานะอยางนั้น เนื่องจากพระองคไดทรง
เห็นหลักธรรมชาติที่เตือนพระทัย แลวบําเพ็ญพระองคใหเปนไปในหลักแหงธรรมน้ัน 
ๆ  
 ขอสรุปวาหกปพระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน โลกวิท ู รู
โลก ทั้งเปนโลกนอกทั้งเปนโลกใน กวางแคบโดยตลอดทั่วถึง ไมมีอันใดจะปดบังลี้ลับ
วาพระองคจะไมสามารถหยั่งทราบไดโดยพระปญญาญาณ แมที่สุดในพระทัยของพระ
องคที่มีอะไรเคลือบแฝงอยูก็ปรากฏชัด เชนเดียวกับวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงสวางจา
ข้ึนในคืน ซึ่งตรงกับเดือนหกเพ็ญที่เรียกวา วิสาขมาส ธรรมทั้งหมดที่พระองคทรงรู
เห็นน้ัน เปนธรรมในหลักธรรมชาติท้ังน้ัน โดยทรงบําเพ็ญตามหลักธรรมชาต ิพิจารณา
ในหลักธรรมชาติที่ประกาศกังวานอยูทั้งภายนอกภายในตลอดกาล แมความรูสึกซ่ึง
ปรากฏเปนอยูตลอดเวลา ณ ภายในก็เปนหลักธรรมชาติอันหน่ึง พระองคไดรูแจงเห็น
จริงโดยตลอด ท้ังน้ีลวนแลวแตเปนหลักธรรมชาติท้ังน้ัน กอนที่พระองคจะตรัสรู ก็
ปรากฏวาไดอยูในที่สงบสงัด ซ่ึงเปนหลักธรรมชาติและปราศจากความพลุกพลานดวย



 

แวนดวงใจ ๑๖ 

๑๖ 

ฝูงชนและบรรดาสัตว มีพระกายอันเปลี่ยว จิตใจก็วิเวกวังเวง ความรูสึกภายในของ
พระองคก็เดนขึ้นในขณะนั้น  

ตามธรรมดา ธรรมชาติรูท่ีเราเรียกวาใจน้ี จะมีความรูอยูตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
ไมเคยลดละแมขณะเดียว แตเพราะสิ่งแวดลอมมากระทบและกลบไวโดยทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จึงเปนเหตุใหความรูอันน้ันซุมซอนอยูตามรูป 
เสียง กลิ่น รสเปนตน ไปเสีย ไมสามารถจะพินิจพิจารณาความรูน้ันวามีความหนักเบา
ไปในแงไหนบาง ทั้งทางชั่วและทางดี แตเม่ือไดรับความสงัดวิเวก จิตก็ไมพัวพันกับสิ่ง
ใดซ่ึงเคยรูเคยเห็นมาแตกอน ความรูที่ปรากฏขึ้นในใจจะสงกระแสไปทางใดจะเปน
ทางอดีต ทางอนาคตก็ปรากฏรูเทาทันในวงปจจุบันเสมอไป ดวยอํานาจพระสต ิซึ่งทรง
ตั้งไวแลวดวยด ีความรูอันน้ีก็ปรากฏเดนข้ึนโดยลําดับ 

ความรูท่ีเดนข้ึนน้ีจะเดนข้ึนทางดีก็ทราบชัด จะเดนขึ้นทางชั่วก็ทราบชัด เมื่อจะ
เดนข้ึนในทางส่ังสมกิเลสตัณหา เพื่อความมัวหมองภายในจิตใจ พระองคก็พยายามแก
ไขใหทันกับเหตุการณ ไมปลอยใหฝายต่ําฉุดลากไป จนจิตคอยกลายเปนจิตที่ผองใส 
สะอาดเปนลําดับ และมีความเฉลียวฉลาดดวยอุบายปญญา เพราะเหตุน้ัน ทานจึงสอน
ใหบําเพ็ญสมาธิ คือความสงบใจ เม่ือใจไดรับความสงบแลว ยอมเห็นเงาของตัวเองใน
ทางปญญา เหมือนนํ้าท่ีใสสะอาด สามารถมองเห็นสัตวนํ้าหรือส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในน้ํา
นั้นไดโดยชัดเจนฉะนี ้

เมื่อจิตยังไมสงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ไมชัดเจน แมจะพิจารณาทางปญญาก็
กลายเปนสัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะกอเหตุเปนสมุทัย สะสมกิเลสขึ้น
ภายในใจ เพราะความรูความเห็นท่ีมาผานทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว จะพิจารณาสภาวธรรมก็เห็นชัดเจนแจมแจง เชนเดียวกับบุคคลท่ีกําลัง
หยุดนิ่งอยู มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญมา คําวา 
“สมาธ”ิ นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแนนหนามั่นคงของใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว ความสุขจะปรากฏข้ึนมาในขณะน้ัน ถายังไมสงบก็ยังไมปรากฏเปน
ความสุขขึ้นมา เม่ือมีความสงบสุขแลว เราพอมีชองทางจะพิจารณาทางปญญา 

คําวา “ปญญา” หมายถึงความสอดสองมองดูเหตุการณตาง ๆ ไดทะลุปรุโปรง
เปนลําดับหรือความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจํา ปญญา คือความ
คล่ีคลายในส่ิงท่ีตนจดจําไวน้ัน เชนเดียวกับเรามัดไมหลายก่ิงหลายแขนงเขาเปนมัด ๆ 
สัญญาเชนเดียวกับตอกหรือลวดท่ีเรามัดไมเปนกําไว  ปญญาเปนผูคล่ีคลายไมท่ีเรามัด



 

แวนดวงใจ ๑๗ 

๑๗ 

ไวน้ันใหเห็นวามีก่ีช้ินดวยกัน มีไมอะไร และช่ือวาอะไรบาง เรื่องของปญญาจึงเปน
ธรรมชาติคล่ีคลายดูสภาวธรรมซ่ึงเปนของมีอยูในตัวของเรา 
 อนึ่ง คําวา “สมาธ”ิ  การทําใจใหมีความสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะ
เคยไดทราบแลววามีหลายช้ัน ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมา
เสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวมสงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ ที่มา
สัมผัสใจในขณะน้ัน จะเปนเร่ืองสัตว บุคคล หรือภูตผีก็ตาม จัดเขาในวงอุปจารสมาธิน้ี 
สวนอัปปนาสมาธ ิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และรวมอยูไดเปนเวลานาน 
ๆ  คําวา “อัปปนาสมาธ”ิ น้ีมีความหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยูไดนานดวย มี
ความชํานิชํานาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการ
ดวย 

แตเราผูบําเพ็ญในทางปญญาน้ัน ไมจําเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะ
ตองพิจารณาทางปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปน
บาทฐานแหงวิปสสนาคือปญญาเปนข้ัน ๆ ไป เพราะปญญามีหลายข้ัน ข้ันหยาบ ขั้น
กลาง ขั้นละเอียด สมาธิในข้ันหยาบก็เปนบาทฐานของวิปสสนาข้ันหยาบได ข้ันกลาง 
ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้นละเอียดได และในขณะเดียวกันพึง
ทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไมออก ควรใชปญญาคู
เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยถายเดียว 
ไมคํานึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ 

เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุ
ขันธโดยทางไตรลักษณ วันน้ีก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรองอยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชํานาญ
ในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชํานาญเชนเดียวกันกับทางสมาธ ิ ปญญาใน
เบ้ืองตนตองอาศัยการบังคับใหพิจารณาอยูบาง ไมใชจิตเปนสมาธิแลวจะกลาย
เปนปญญาข้ึนมาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาข้ึนมาเอง โดยผู
บําเพ็ญไมตองสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว จิตก็ไมมีโอกาสจะติด
สมาธิ ดังที่เคยปรากฏดาษดื่นในวงนักปฏิบัต ิ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมา
พิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมีความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยว
ของเปนลําดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทางปญญา 



 

แวนดวงใจ ๑๘ 

๑๘ 

คําวาไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการ
พิจารณา เชนเราพิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสวนหยาบ พิจารณาใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเปนไตรลักษณสวนกลาง พิจารณาเร่ืองจิตท่ีเปนราก
เหงาแหงวัฏฏะจริง ๆ แลว นั่นคือไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสูไตร
ลักษณสวนหยาบ ไตรลักษณสวนกลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณ
ทั้งสามนี้ไปแลว ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใด ๆ น้ัน จะ
เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตามความสมมุตินิยมใด ๆ ทั้งนั้น เพราะ
อัตตากับอนัตตาเปนเรื่องของสมมุต ิซึ่งโลกก็มีอยูดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ 
โลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตาและอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพิจารณาในสภาวะท้ังหลาย โดยไตรลักษณ
สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด จนเห็นประจักษแจมแจงพระทัยแลว กาลใด 
กาลน้ัน พระองคจึงทรงเปลงพระอุทานขึ้นวา เรียนจบไตรภพโดยสมบูรณแลว จากน้ัน
ก็ทรงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวทั้งหลาย มีเบญจวัคคียเปนตน พรอมกับการประกาศ
พระองควาเปนศาสดาของโลกได ถาพระองคยังไมผานไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียดไปแลว พระองคจะเปนศาสดาของ
โลกอยางเต็มที่ไมไดเลย เราท้ังหลายผูมุงจะเปนครูสอนตน เปนผูฝกฝนทรมานตน เรา
ก็ตองดําเนินไปตามแนวทางที่พระองคทรงพิจารณา และทรงรูเห็นไปโดยลําดับเชนน้ี 

คําวา ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวย ไตรลักษณข้ันหยาบ ข้ันกลาง 
ขั้นละเอียดดวย พึงทราบวามีอยูในกายในใจของเราทุกทาน ไมใชมีแตพระพุทธเจา
พระองคเดียวและพระสาวกของพระองคเทานั้น พึงทราบวาเราท้ังหลายเวลาน้ีกําลัง
เปนภาชนะท่ีสมบูรณอยูแลวท่ีจะสามารถพิจารณา และรับรองสภาวะท่ีไดอธิบายมาน้ี 
ใหเห็นแจมแจงข้ึนในใจ ซ่ึงเรียกวา ธรรมในหลักธรรมชาติ เปนของมีอยูตั้งแตวันกาว
เขาสูปฏิสนธิวิญญาณมาเปนลําดับจนถึงวันน้ี องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมท้ังหลาย ไมไดไปคนหาที่ไหน ธรรมท้ังหลายมีอยูแลวอยาง
สมบูรณ พระองคพิจารณาตามหลักธรรมชาติเหลาน้ีใหเห็นชัดแจมแจงตามหลักแหง
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูอยางสมบูรณทั้งภายนอกและภายใน จนหายสงสัยของพระทัยทุก
อาการแลว จึงไดประกาศพระองควา เปนผูส้ินแลวจากสังสารจักร คือความหมุนเวียน
เปล่ียนแปลง ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตายเหลาน้ี 



 

แวนดวงใจ ๑๙ 

๑๙ 

เราซึ่งเปนพุทธบริษัทของพระองคเจา ขอไดโปรดพิจารณาสภาวธรรมซึ่งมีอยู
ในตัว และเราอยาคิดมากไปวา เราไมมีศีลจะบําเพ็ญสมาธิใหเปนไปไมได เราไมมี
สมาธิจะบําเพ็ญปญญาใหเปนไปไมไดดังนี้ พึงทราบวา ศีล สมาธ ิ ปญญา เปนธรรม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูกับหัวใจของผูตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกทาน ศีล หมายถึงปกติ 
ความเปนปกติของใจในปจจุบันน้ันปรากฏเปนศีลข้ึนมาแลว ความสงบของใจในขณะที่
กําลังภาวนาอยูน้ัน เรียกวาจิตเปนสมาธิข้ึนมาแลว การพิจารณาไตรตรองในหลักธรรม
ชาต ิคือไตรลักษณที่มีอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจทั้งภายในและภายนอก จะเปน
เวลาใดก็ตาม พึงทราบวาปญญาเร่ิมปรากฏข้ึนมาภายในใจของเราแลว 

เม่ือเราไดพยายามบําเพ็ญในธรรมท้ังสามประเภท คือ ศีล สมาธ ิปญญา ใหมี
การติดตอกันเปนลําดับไป ศีล สมาธ ิปญญา จะเปนธรรมที่มีกําลังกลาอาจปรากฏขึ้น
ภายในใจของเราท้ังสามประเภทพรอม ๆ กัน เราอยาเขาใจวาเราเปนหญิงหรือฆราวาส
แลวจะไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม คือคุณงามความด ี มีมรรค ผล นิพพานท่ีเรา
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวได ถาเราคิดเชนน้ันเปนความคิดผิด จะเปนอุปสรรคตอตนเอง 
เพราะองคแหงอริยสัจธรรมทั้งสี่ไมไดนิยมวานี้คือผูหญิง น้ันคือผูชาย น้ันฆราวาส น้ัน
คือนักบวช พระ เณร เถร ชี แตมีอยูในสัตว สังขารบรรดาท่ีมีวิญญาณครองท่ัวไป เม่ือ
ผูใดมีปญญาพิจารณาอริยสัจธรรมท้ังส่ีน้ี ผูน้ันแลเปนผูกําลังกาวดําเนินตามเสด็จพระ
องคทานเปนลําดับ อริยสัจธรรมท้ังส่ีน้ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

คําวา “ทุกข” เปนชื่อแหงธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในกายและ
ในจิตของเรา ความไมสงบกายก็ดี ความไมสงบใจก็ด ีทานเรียกวา อริยสัจ คือของจริง
อยางประเสริฐ ของจริงที่ไมเอนเอียงไปตามบุคคลผูใด ใครจะตําหนิธรรมชาติน้ีวาดีก็
ตาม วาช่ัวก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้นั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตําหนิติชมของบุคคลหรือสัตวใด ๆ ทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ของจริง และมีอยูเหมือน
เงาตามตัว แตเงาจะปรากฏในท่ีแจงเทาน้ัน เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนอริยสัจ
ธรรมทั้งสี ่มีทุกขสัจเปนตน เราจะอยูในที่มืดก็ตาม อยูในที่แจงก็ตามจะปรากฏในกาย
ในใจของเราเสมอไป ไมวาเปนทุกข หรือเปนสุข ฉะน้ันโปรดกําหนดพิจารณาใหท่ัวถึง
ตามที่อริยสัจปรากฏอยู 

เรื่องการพิจารณากองทุกขนี้ เราไมไดหมายจะเอาทุกขมาเปนสมบัติของเรา แต
ถาเราไมพิจารณาทุกข เราก็ไมมีอุบายปญญารูรอบคอบและหายสงสัยในทุกข ก็จะเกิด
ความลุมหลงนําทุกขมาพัวพันภายในใจวา เราทั้งอวัยวะนี้เปนทุกข หรือวาทุกขทั้งหมด



 

แวนดวงใจ ๒๐ 

๒๐ 

น้ีเปนตัวของเราไปเสีย การท่ีเราพิจารณาทุกขใหเห็นชัดตามเปนจริงแลว เรากับทุกข
นั้นจะแยกกันออกได โดยไมตองคาดหมายใหเปนกังวล จะเห็นวาทุกขน้ันเปนสวนหน่ึง
จากเรา ในขณะเดียวกันเราผูรูในสุขก็ดี ในทุกขก็ดี ก็จะเห็นวาเปนสภาพอันหน่ึงจาก
เวทนาท้ังสามน้ัน 

การพิจารณาทุกขโดยอุบายแยบคายและความรอบคอบอยางน้ี จึงเปนทาง
ปลอยวางความกังวลในทุกข หรือแยกความเปนทุกขนั้นออกจากตัวเราได โดยเห็นวา
ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง ธรรมชาติที่รูทุกขคือใจนี้ก็เปนของจริงอันหนึ่ง ไมสับสน
ปนกันโดยถือทุกขนั้นวาเปนเรา และถือเราวาเปนทุกข แมทุกขจะปรากฏขึ้นทางกายก็
เห็นวาเปนสภาพอันหน่ึงจากความรู ไมใชเรา ย่ิงพิจารณาเขาไปภายใน คือทุกขทางใจ
ก็จะเห็นเชนเดียวกัน การพิจารณาทุกขทั้งนี้ เรียกวาไดดําเนินมรรคไปในตัวแลว เพราะ
ถาไมใชปญญาก็ไมมีเครื่องมือเพื่อดําเนิน การไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข 
กําหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแตเปนเร่ืองของมรรค คือ ศีล สมาธ ิปญญาทั้งนั้น 

คือการพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจอันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุให
คิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เชนเราเสียใจในขณะท่ีประสบส่ิงท่ีไมนาปรารถนา 
โดยมีใครมาดาทอใหกระทบกระเทือนเราดวยกิริยามารยาทอันไมสมควร เกิดความ
เสียใจข้ึนมา เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุแหงความเสียใจวา เกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด 
และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธีใด ดังนี้ก็เรียกวา เราพยายามจะถอนสมุทัยอยูใน
ขณะเดียวกันน้ันแลว เม่ือเราทําการพิจารณาเร่ือง ทุกข สมุทัย โดยมรรค คือสติกับ
ปญญาไปโดยทํานองนี้ ก็เปนการทําใหแจงซ่ึงนิโรธโดยลําดับในขณะเดียวกัน 

อนึ่ง โปรดทราบวาทุกขกับสมุทัยมีหลายข้ัน มรรคก็มีหลายข้ัน มีอยางหยาบ 
อยางกลาง อยางละเอียด นิโรธก็มีหลายข้ันเชนเดียวกัน ทุกขสวนหยาบดับไป นิโรธ
สวนหยาบไดเร่ิมปรากฏตัวข้ึนมา ทุกขสวนกลางดับไป นิโรธสวนกลางไดปรากฏตัวข้ึน
มา ทุกขสวนละเอียดดับไป นิโรธไดปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที ่ จึงควรทราบไวอยางน้ี 
ไมใชวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเปนธรรมข้ันเดียว แยกกันไดอยางนี้ เราพิจารณา
เบื้องตนก็ตองเปนขั้นหยาบ ตอมาก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขั้นกลาง ขั้นละเอียด โดย
ความรูอันเดียวเปนผูพิจารณา ความรูอันเดียวเปนผูวิพากษวิจารณ จนกลายเปนความ
แยบคายโดยลําดับ และกลายเปนความรูความฉลาดอันยอดเย่ียมข้ึนมาเปนข้ัน ๆ จาก
ดวงใจอันเดียวกัน 



 

แวนดวงใจ ๒๑ 

๒๑ 

พระพุทธเจาผูดําเนินมากอนก็ทรงทําเชนนี ้ รูสึกวาพระองคเปนมาดวยความ
ทุกขความลําบาก เปนมาดวยความอดทน เปนมาดวยความขยันหม่ันเพียรและกลาเสีย
สละ แมชีวิตก็ไมทรงเสียดาย เพื่อใหไดอริยสัจซึ่งเปนธรรมสายเอก ทรงพยายามเพื่อรู
ชัดในทุกขซึ่งเปนความเดือดรอนในทุกขทั้งมวล และพยายามรื้อถอนสมุทัยอันเปนตัว
กอใหเหตุทั้งมวลเกิดขึ้น ดวยมรรค คือ ศีล สมาธ ิ ปญญา เพื่อปรากฏผลคือ นิโรธ 
ความดับทุกขเปนขั้น ๆ จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจ แมอริยสัจส่ีซ่ึงเปนธรรมท่ีเคย
เห็นวาล้ีลับ ก็ปรากฏผลเปนธรรมเปดเผยตอพระทัยขึ้นมาจนได เพราะความพยายาม
เปนกุญแจดอกสําคัญ 

ฉะนั้น บรรดาเราทุกทานผูมุงตอแดนพนทุกขตามพระองค โปรดพิจารณาโดย
โอปนยิโก นอมอริยสัจท้ังส่ีเขามาสูกายสูใจ ใหตรงตามหลักความจริงซึ่งเปนของมีอยู
เชนเดียวกับพระพุทธเจาไมมีอะไรบกพรอง และไมมีสิ่งใดแปลกกันแมแตนอย ปญญา
ที่หยั่งทราบในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียว เราผูกําลังฟงเทศนอยูในบัดนี้จึงไมมี
ความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาล และเปนปจจุบันกาลอยูเสมอ ภายในใจของผูตั้ง
ไวดวยดีแลวในคลองแหงธรรม และเปนผูสามารถจะรับรูในสัจธรรมท้ังหลายซ่ึงเปน
ของมีอยูในตัว เมื่อกําลังปญญาสามารถแลว ยอมรอบรูท้ังภายนอกและภายใน ตลอด
ดวงจิตไมมีอันใดเหลือ คําวารอบรูภายนอกน้ัน หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ือง
สัมผัสและปลอยวางได การพิจารณาภายใน คือ ยอนจิตเขามาสูภายในกาย จนสามารถ
รูเทากายทุกสวน เพราะอํานาจการพิจารณา จนถอนจากอุปาทานความถือกายเสียได
 สวนเวทนาจะเปนสุขก็ดี ทุกขก็ด ี เฉย ๆ ก็ดี สัญญาความจําไดหมายรูก็ดี 
สังขาร ความปรุง จะปรุงด ีปรุงชั่ว ปรุงกลาง ๆ ปรุงอดีต อนาคต ก็ทราบชัดวาเปน
เพียงสภาวะอันหน่ึง ๆ วิญญาณ ความรับรูก็เปนเพียงสภาวะอันหน่ึง รวมแลวเรียกวา
กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น ปญญารูรอบแลวปลอยวางเขาไปเปนลําดับ ทีนี้ยัง
เหลือจิตซ่ึงเปนตัวเหตุอันสําคัญ และเปนผูใหนามวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณก็ดี และเปนผูหลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี มายึดในรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ปญญาขุดคนตามเขาไปเปนระยะ ๆ จนถึงรากฐาน
แหงวัฏจักร คือ ความรูอวิชชาผูเปนจอมแหงไตรภพอันเปนเร่ืองบรรจุแหงเร่ืองท้ังปวง 
ชื่อวาเรื่องทั้งหมดรวมอยูที่นี ้เพราะเหตุน้ันทานจึงใหนามวาปมแหงวัฏจักร 

จงพิจารณาจนเห็นวาน้ีก็คือไตรลักษณ และเปนเครื่องมือของไตรจักร เชนเดียว
กับสภาวธรรมอ่ืน ๆ เม่ือรูเห็นชัดแลวความถือม่ันยึดม่ันในความรูท่ีเจือดวยยาพิษจะ
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หมดไป เพราะเห็นเปนอสรพิษอยางแนใจ ตองสลัดปดทิ้งทันท ี ความรูซ่ึงเปนตัว
อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากใจ เรื่องทั้งหลายที่เต็มอยูกับความรูที่เต็มไปดวยเรื่องก็
ขาดไปพรอม ๆ กัน เรื่องที่เปนกิเลสทั้งมวลไมมีทางเกิดขึ้นจึงยุติลง ความสัมผัสจาก
การเห็น การไดยิน การสูดกลิ่น ลิ้มรสทั้งปวงจึงเปนเพียงสักวากิริยา ไมมีเรื่องจะให
เกิดความซึมซาบและยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนตัวอุปาทานอีกตอไป เพราะความรูท่ีเปนไป
ดวยเรื่องซึ่งเปนผูบงการไดหมดสิ้นไปแลว เรื่องทั้งหลายจึงไมม ี

พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ด ี ไดทําลายความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้ขาดสิ้น
ไปจากจิตใจแลว แมทานจะทรงขันธอยู ขันธก็สักวาขันธ คือรูปก็สักวารูป เสียง กลิ่น 
รส เคร่ืองสัมผัสท้ังหลายก็สักวาเทาน้ัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนของ
มีอยูประจําขันธ ๕ ก็สักแตวาอาการน้ัน ๆ เทาน้ัน ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับจิตอันจะให
เกิดความกังวล เพราะจิตกลายเปนจิตท่ีพนจากเร่ืองแลว คือเปนจิตที่ไมมีสมมุติแลว ก็
จิตที่เปนสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปดวยเรื่องดังกลาว คือมีอวิชชาเปนหัวหนา ความรูท่ี
อยูใตอํานาจอวิชชาจัดวาความรูท่ีเต็มไปดวยเร่ือง ฉะนั้นเรื่องจะโกรธก็ด ี เรื่องจะโลภก็
ดี เรื่องจะหลงก็ด ี จึงขึ้นอยูกับความรูอันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรูอันนี้ไดดับลงไป เร่ืองจะ
โลภ เรื่องจะหลงจึงไมมีอีกตอไป เพราะรากเหงามันดับแลวก่ิงกานสาขาจะทนอยูได
อยางไร จําตองดับตามกันไปหมด 

ปญญาท่ีพิจารณาเปนไปตามลําดับจนรูแจงเห็นจริงแลว คําวาจิตก็หมดสมมุติ
ไป จะใหชื่อใหนามก็สักแตวา ไมไดมีความผูกพันมั่นหมายในความรูประเภทนั้น ทาน
จึงเปนผูหมดเรื่องทางภายใน อยูดวยความไมมีปจจัยสืบตอระหวางจิตกับอารมณ เปน
บรมสุขในอิริยาบถท้ังส่ี คือ ยืน เดิน น่ัง นอนไมมีเรื่องทั้งนั้น หลับหรือต่ืนก็เปนสุข 
เพราะไมมีส่ิงรบกวนใจ เปนอยูดวยความหมดเร่ือง ขันธ ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนประโยชนของนักปราชญโดยสมบูรณกอน แตยังไมรูเทาทันขันธทั้ง ๕ 
ตองเปนเครื่องมือของมหาโจรผูลือนามซึ่งเปนหัวหนาบังคับขันธทั้ง ๕ 

คือกาย จําตองทําไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา เวทนาท่ีปรากฏข้ึนมาก็ปรากฏ
ข้ึนมาดวยอํานาจกิเลสตัณหา สัญญาจําข้ึนมาก็จําเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สังขารก็
ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งมวล วิญญาณก็รับรูเพ่ือกิเลสตัณหาอาสวะไปเสียท้ังน้ัน เพราะ
เจาอวิชชาเปนตัวมหาโจร คือเจาเรือน เจากิเลสตัณหา รากเหงาแหงกิเลสตัณหาท้ัง
มวลอยูที่นั้นทั้งหมด พออวิชชาดับไปเทานั้น ขันธทั้ง ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือของ
อวิชชาวิมุตติไป วิชชาวิมุตติไดผุดขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ขันธกลายเปนบริษัทบริวาร 
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คือเครื่องมือวิชชาวิมุตตินั้นไปเสีย กิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็จะเปนไปโดยธรรม 
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทางกายก็เปนไปโดยธรรม สัญญา จํา
ไดหมายรูก็จําไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงโดยธรรม วิญญาณก็รับรูโดยธรรมท้ังน้ัน ไมได
เปนตามกิเลสตัณหาอาสวะท่ีเคยเปนมา 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคทานทรงทําปริวรรต ทานทําอยางน้ี ทองเที่ยวใน
วัฏสงสาร พระพุทธเจาก็ทองเที่ยวมานานไมมีจบสิ้น เที่ยวที่ไหนก็เกิดตายที่นั่น ทุกขที่
น่ัน เม่ือไดปริวรรต กลับเขามาทองเท่ียวในสกลกายและใจ คือ จุดท่ีรวมแหงอริยธรรม 
โดยหลักธรรมชาติน้ีแลว จึงไดยกธงชัยวา “พุทโธ” อยางเต็มดวง ผูขามหวงแหงความ
หลงแลวก็นํามาประกาศใหเราท้ังหลายไดถือเปนสรณะ คือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ อยูจนบัดน้ี ธรรมท้ังน้ีเกิดข้ึนมาจากการปริวรรตเขามาสูภายใน เรียกวา โอปนยิ
โก นอมเขามาสูภายใน พิจารณาใหเห็นชัดแจมแจง 

การขามโลกสงสารไมขามที่ไหน โลกก็คือดวงใจที่เปนอวิชชานี้ทั้งดวง สังสาระ
ความทองเที่ยวก็หมายถึงจิตดวงนี้ วัฏจักร ตัวหมุนก็คือความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้เอง 
เปนเหตุใหวกเวียนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบตอกันไปโดยลําดับ เพราะธรรมชาติซ่ึง
เปนตัวจักรใหญพาหมุนอยูตลอดเวลา เมื่อตัวจักรใหญไดทําลายลงแลว ตัวจักรเล็กก็
พลอยถูกทําลายไปตาม ๆ กัน ผลสุดทายไมมีอะไรเหลืออยู เชนเดียวกับตนไมที่ถูก
ถอนขึ้นหมดทั้งราก แมกิ่งกานสาขาจะมีมากมายก็จะตองตายฉิบหายไปตาม ๆ กัน
หมด เรื่องอวิชชาดับไปก็เชนเดียวกัน กิเลสตัณหาประเภทใด ๆ ดับไปหมด ไมมีอะไร
เหลือ 

วันน้ีแสดงธรรมเทศนาใหทานผูฟงท้ังหลายทราบในลักษณะแหงธรรมปา หาก
ไมถูกจริตจิตใจในหลักธรรมบางประการ ผูแสดงยังหวังไดรับอภัยจากบรรดาทานผูฟง
ทั้งหลายดวยจิตเมตตา ถาธรรมที่แสดงนี้พอจะเปนประโยชนไดบาง ก็ขอไดโปรดนําไป
ไตรตรองและปฏิบัติตามในโอกาสอันควร ความสุขความเจริญท่ีโลกปรารถนามานาน
จะเปนเครื่องสนองตอบแทนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ผูอุตสาหพยายามเปนลําดับ นับ
แตขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตตินิพพานฯ ในอนาคตอันใกลนี ้ ดังน้ันการแสดง
ธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติการแสดงเทานี ้เอวํ 
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