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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

จุดทีร่ วมแหงอริยธรรม
วันนีจ้ ะแสดงธรรมปาลวน ๆ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายทราบ ทั้งที่ไดอุตสาห
มาจากทางใกลและทางไกล ทั้งผูที่อยูกับบานนี้ ตลอดถึงผูที่อยูในวัด คําวา ธรรมปา
นัน้ เปนธรรมที่ไมไดทองหรือจดจํามาจากคัมภีรไหน ๆ นอกจากจะแสดงตามหลัก
ธรรมชาติแหงธรรม ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปในโลกเทานั้น สวนจะถูกหรือผิดอยางไรนั้น
ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจงไตรตรองตามธรรมที่แสดง แลวเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมในคัมภีรอ นั เปนธรรมตายตัว
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาคือหลักแหงเหตุผล ถาเมื่อเหตุกับผลถูกตอง
กันแลวทั้งที่เปนฝายดีและฝายชั่ว พึงทราบวาสิง่ นัน้ เปนสิง่ ทีด่ แี ละเปนสิง่ ทีช่ ว่ั ไดอยาง
สมบูรณ และเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดวย องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาในคราวพระองคเสด็จออกจากหอปราสาทเพือ่ แสวงหาโมกขธรรม ในเบื้องตน
ก็ปรากฏวาพระองคไดพิจารณาหลักธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหรือพระพุทธเจาองค
ใดมาประกาศสอนพระองควา สภาวะทัง้ หลายเปนอยางนัน้ ๆ แมประชาชนพรอมทั้ง
บริษทั และบริวาร ซึ่งอยูในพระราชวังของพระองค ก็ปรากฏวาเปนคนธรรมดาเชนเดียว
กับพระองคทาน
แตในคืนที่พระองคจะเสด็จออกทรงผนวช หลักธรรมชาติแหงธรรมไดปรากฏ
ขึน้ ในพระทัยวา ทัง้ คนในพระราชวัง คือบริษทั บริวารทัง้ หลายดวย และนอกพระราชวัง
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุดวย ปรากฏวาเปนปาชาผีดิบไปทั้งดินแดน หาที่จะปลงจิตปลงใจ
พึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตวสักรายหนึ่งวา ไมใชปาชา ไมมีเลย นีค้ อื หลักธรรม
ชาติแหงธรรมซึ่งเปนของมีอยูในสัตวและบุคคลทั่วไป ไดปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ
องค แมที่สุดพระองคเองก็ปรากฏเปนปาชาผีดิบเชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั่ว ๆ ไป
จึงเปนเหตุใหทรงเบือ่ หนายในความเปนอยูข องโลกเกิดตาย อันเปนที่รวมแหงกอง
ทุกขนานาชนิดทั้งของเขาและของเรา นอกจากจะแสวงหาความพนจากความเปนเชนนี้
ไปเสียเทานัน้ ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเคยประกาศตัวอยูตลอด
มา ก็ทรงไดพระสติสะดุดพระทัยในขณะนั้น และเพราะหลักธรรมชาติเหลานัน้ ไดเตือน
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พระทัยใหมีความสลดสังเวชเพื่อหาทางพนจากทุกขโดยไมอําลาใคร ๆ และไดเสด็จ
ออกเวลากลางคืน
นีก่ เ็ ปนเครือ่ งแสดงใหเราทัง้ หลายไดเห็นวา หลักธรรมชาติคือธรรมที่แทจริง
นัน้ เปนสภาพมีอยูท ว่ั ไปในสัตวและสังขารทุกประเภท พระองคไดเสด็จออกทรงผนวช
ก็เพราะหลักแหงธรรมชาติเหลานีซ้ ง่ึ เตือนพระทัย ทรงบําเพ็ญพระองคเปนคนขอทาน
เหมือนคนขอทานทั่ว ๆ ไป ไมทําพระองคใหเปนผูมีคุณคาวาเปนกษัตริย เปนตน
ปรากฏพระองคเพียงเปนคนขอทานและเปนเหมือนผาขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไมมีราคา อันใคร
ๆ ไมตองการ ในเวลาพระองคทรงบําเพ็ญเพียรไดรบั ความกระทบกระเทือนและความ
ทุกขลาํ บากแสนสาหัส เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชประพฤติพระองคเปนคนอนาถา
เปนคนไมมคี ณ
ุ คาราคาแตอยางใด
เพราะสมัยนัน้ การใหทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาก็ดี ไมมีใครไดสั่ง
สอนไววา ผลแหงการใหทานเปนตนนัน้ มีมากนอยเพียงไร จึงไมมใี ครสนใจจะพยายาม
บํารุงบําเรอและตามอุปฏ ฐากพระองคใหทรงไดรบั ความสุขในสวนแหงพระกาย ความ
เปนกษัตริยที่พระองคทรงลดทิฐิมานะลงถึงขนาดเปนคนขอทาน
เชนเดียวกับคน
ธรรมดาสามัญที่ขอทานทั่ว ๆ ไป แทนที่จะเปนทุกขจนทนไมไหว แตกก็ ลับเปนการ
สะดวกตอการบําเพ็ญธรรม เพราะการลดทิฐิมานะอยางนั้น เนื่องจากพระองคไดทรง
เห็นหลักธรรมชาติที่เตือนพระทัย แลวบําเพ็ญพระองคใหเปนไปในหลักแหงธรรมนัน้
ๆ
ขอสรุปวาหกปพระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน โลกวิทู รู
โลก ทั้งเปนโลกนอกทั้งเปนโลกใน กวางแคบโดยตลอดทั่วถึง ไมมีอันใดจะปดบังลี้ลับ
วาพระองคจะไมสามารถหยั่งทราบไดโดยพระปญญาญาณ แมที่สุดในพระทัยของพระ
องคที่มีอะไรเคลือบแฝงอยูก็ปรากฏชัด เชนเดียวกับวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงสวางจา
ขึน้ ในคืน ซึ่งตรงกับเดือนหกเพ็ญที่เรียกวา วิสาขมาส ธรรมทั้งหมดที่พระองคทรงรู
เห็นนัน้ เปนธรรมในหลักธรรมชาติทง้ั นัน้ โดยทรงบําเพ็ญตามหลักธรรมชาติ พิจารณา
ในหลักธรรมชาติที่ประกาศกังวานอยูทั้งภายนอกภายในตลอดกาล แมความรูส กึ ซึง่
ปรากฏเปนอยูต ลอดเวลา ณ ภายในก็เปนหลักธรรมชาติอนั หนึง่ พระองคไดรูแจงเห็น
จริงโดยตลอด ทัง้ นีล้ ว นแลวแตเปนหลักธรรมชาติทง้ั นัน้ กอนที่พระองคจะตรัสรู ก็
ปรากฏวาไดอยูในที่สงบสงัด ซึง่ เปนหลักธรรมชาติและปราศจากความพลุกพลานดวย
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ฝูงชนและบรรดาสัตว มีพระกายอันเปลี่ยว จิตใจก็วเิ วกวังเวง ความรูส กึ ภายในของ
พระองคก็เดนขึ้นในขณะนั้น
ตามธรรมดา ธรรมชาติรทู เ่ี ราเรียกวาใจนี้ จะมีความรูอยูตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ไมเคยลดละแมขณะเดียว แตเพราะสิ่งแวดลอมมากระทบและกลบไวโดยทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จึงเปนเหตุใหความรูอ นั นัน้ ซุม ซอนอยูต ามรูป
เสียง กลิ่น รสเปนตน ไปเสีย ไมสามารถจะพินจิ พิจารณาความรูน น้ั วามีความหนักเบา
ไปในแงไหนบาง ทั้งทางชั่วและทางดี แตเมือ่ ไดรบั ความสงัดวิเวก จิตก็ไมพัวพันกับสิ่ง
ใดซึง่ เคยรูเ คยเห็นมาแตกอ น ความรูที่ปรากฏขึ้นในใจจะสงกระแสไปทางใดจะเปน
ทางอดีต ทางอนาคตก็ปรากฏรูเ ทาทันในวงปจจุบนั เสมอไป ดวยอํานาจพระสติ ซึ่งทรง
ตั้งไวแลวดวยดี ความรูอ นั นีก้ ป็ รากฏเดนขึน้ โดยลําดับ
ความรูท เ่ี ดนขึน้ นีจ้ ะเดนขึน้ ทางดีกท็ ราบชัด จะเดนขึ้นทางชั่วก็ทราบชัด เมื่อจะ
เดนขึน้ ในทางสัง่ สมกิเลสตัณหา เพื่อความมัวหมองภายในจิตใจ พระองคก็พยายามแก
ไขใหทนั กับเหตุการณ ไมปลอยใหฝายต่ําฉุดลากไป จนจิตคอยกลายเปนจิตที่ผองใส
สะอาดเปนลําดับ และมีความเฉลียวฉลาดดวยอุบายปญญา เพราะเหตุนน้ั ทานจึงสอน
ใหบาํ เพ็ญสมาธิ คือความสงบใจ เมือ่ ใจไดรบั ความสงบแลว ยอมเห็นเงาของตัวเองใน
ทางปญญา เหมือนน้าํ ทีใ่ สสะอาด สามารถมองเห็นสัตวนาํ้ หรือสิง่ ตาง ๆ ที่มีอยูในน้ํา
นั้นไดโดยชัดเจนฉะนี้
เมื่อจิตยังไมสงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ไมชัดเจน แมจะพิจารณาทางปญญาก็
กลายเปนสัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะกอเหตุเปนสมุทัย สะสมกิเลสขึ้น
ภายในใจ เพราะความรูค วามเห็นทีม่ าผานทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว จะพิจารณาสภาวธรรมก็เห็นชัดเจนแจมแจง เชนเดียวกับบุคคลทีก่ าํ ลัง
หยุดนิ่งอยู มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญมา คําวา
“สมาธิ” นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแนนหนามั่นคงของใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว ความสุขจะปรากฏขึน้ มาในขณะนัน้ ถายังไมสงบก็ยังไมปรากฏเปน
ความสุขขึ้นมา เมือ่ มีความสงบสุขแลว เราพอมีชองทางจะพิจารณาทางปญญา
คําวา “ปญญา” หมายถึงความสอดสองมองดูเหตุการณตาง ๆ ไดทะลุปรุโปรง
เปนลําดับหรือความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจํา ปญญา คือความ
คลีค่ ลายในสิง่ ทีต่ นจดจําไวนน้ั เชนเดียวกับเรามัดไมหลายกิง่ หลายแขนงเขาเปนมัด ๆ
สัญญาเชนเดียวกับตอกหรือลวดทีเ่ รามัดไมเปนกําไว ปญญาเปนผูค ลีค่ ลายไมทเ่ี รามัด
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ไวนน้ั ใหเห็นวามีกช่ี น้ิ ดวยกัน มีไมอะไร และชือ่ วาอะไรบาง เรื่องของปญญาจึงเปน
ธรรมชาติคลีค่ ลายดูสภาวธรรมซึง่ เปนของมีอยูใ นตัวของเรา
อนึ่ง คําวา “สมาธิ” การทําใจใหมคี วามสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะ
เคยไดทราบแลววามีหลายชัน้ ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมา
เสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวมสงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ ที่มา
สัมผัสใจในขณะนัน้ จะเปนเรือ่ งสัตว บุคคล หรือภูตผีกต็ าม จัดเขาในวงอุปจารสมาธิน้ี
สวนอัปปนาสมาธิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และรวมอยูไ ดเปนเวลานาน
ๆ คําวา “อัปปนาสมาธิ” นีม้ คี วามหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยูไ ดนานดวย มี
ความชํานิชํานาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการ
ดวย
แตเราผูบ าํ เพ็ญในทางปญญานัน้
ไมจําเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะ
ตองพิจารณาทางปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปน
บาทฐานแหงวิปส สนาคือปญญาเปนขัน้ ๆ ไป เพราะปญญามีหลายขัน้ ขัน้ หยาบ ขั้น
กลาง ขั้นละเอียด สมาธิในขัน้ หยาบก็เปนบาทฐานของวิปส สนาขัน้ หยาบได ขัน้ กลาง
ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้นละเอียดได และในขณะเดียวกันพึง
ทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไมออก ควรใชปญ
 ญาคู
เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยถายเดียว
ไมคํานึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ
เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุ
ขันธโดยทางไตรลักษณ วันนีก้ พ็ จิ ารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พจิ ารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรองอยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชํานาญ
ในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชํานาญเชนเดียวกันกับทางสมาธิ ปญญาใน
เบือ้ งตนตองอาศัยการบังคับใหพจิ ารณาอยูบ า ง ไมใชจติ เปนสมาธิแลวจะกลาย
เปนปญญาขึน้ มาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาขึน้ มาเอง โดยผู
บําเพ็ญไมตอ งสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว
จิตก็ไมมโี อกาสจะติด
สมาธิ ดังที่เคยปรากฏดาษดื่นในวงนักปฏิบัติ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมา
พิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมีความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยว
ของเปนลําดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทางปญญา
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คําวาไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการ
พิจารณา เชนเราพิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสว นหยาบ พิจารณาใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเปนไตรลักษณสว นกลาง พิจารณาเรือ่ งจิตทีเ่ ปนราก
เหงาแหงวัฏฏะจริง ๆ แลว นั่นคือไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสูไตร
ลักษณสว นหยาบ ไตรลักษณสว นกลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณ
ทั้งสามนี้ไปแลว ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใด ๆ นัน้ จะ
เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตามความสมมุตินิยมใด ๆ ทั้งนั้น เพราะ
อัตตากับอนัตตาเปนเรื่องของสมมุติ ซึ่งโลกก็มีอยูดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ
โลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตาและอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาไดทรงพิจารณาในสภาวะทัง้ หลาย โดยไตรลักษณ
สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด จนเห็นประจักษแจมแจงพระทัยแลว กาลใด
กาลนัน้ พระองคจึงทรงเปลงพระอุทานขึ้นวา เรียนจบไตรภพโดยสมบูรณแลว จากนัน้
ก็ทรงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวทั้งหลาย มีเบญจวัคคียเ ปนตน พรอมกับการประกาศ
พระองควาเปนศาสดาของโลกได ถาพระองคยังไมผานไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียดไปแลว พระองคจะเปนศาสดาของ
โลกอยางเต็มที่ไมไดเลย เราทัง้ หลายผูม งุ จะเปนครูสอนตน เปนผูฝกฝนทรมานตน เรา
ก็ตองดําเนินไปตามแนวทางที่พระองคทรงพิจารณา และทรงรูเ ห็นไปโดยลําดับเชนนี้
คําวา ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวย ไตรลักษณขน้ั หยาบ ขัน้ กลาง
ขั้นละเอียดดวย พึงทราบวามีอยูใ นกายในใจของเราทุกทาน ไมใชมีแตพระพุทธเจา
พระองคเดียวและพระสาวกของพระองคเทานั้น พึงทราบวาเราทัง้ หลายเวลานีก้ าํ ลัง
เปนภาชนะทีส่ มบูรณอยูแ ลวทีจ่ ะสามารถพิจารณา และรับรองสภาวะทีไ่ ดอธิบายมานี้
ใหเห็นแจมแจงขึน้ ในใจ ซึง่ เรียกวา ธรรมในหลักธรรมชาติ เปนของมีอยูตั้งแตวันกาว
เขาสูป ฏิสนธิวญ
ิ ญาณมาเปนลําดับจนถึงวันนี้
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย ไมไดไปคนหาที่ไหน ธรรมทัง้ หลายมีอยูแ ลวอยาง
สมบูรณ พระองคพจิ ารณาตามหลักธรรมชาติเหลานีใ้ หเห็นชัดแจมแจงตามหลักแหง
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูอยางสมบูรณทั้งภายนอกและภายใน จนหายสงสัยของพระทัยทุก
อาการแลว จึงไดประกาศพระองควา เปนผูส น้ิ แลวจากสังสารจักร คือความหมุนเวียน
เปลีย่ นแปลง ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตายเหลานี้
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เราซึ่งเปนพุทธบริษัทของพระองคเจา ขอไดโปรดพิจารณาสภาวธรรมซึ่งมีอยู
ในตัว และเราอยาคิดมากไปวา เราไมมีศีลจะบําเพ็ญสมาธิใหเปนไปไมได เราไมมี
สมาธิจะบําเพ็ญปญญาใหเปนไปไมไดดังนี้ พึงทราบวา ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูกับหัวใจของผูตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกทาน ศีล หมายถึงปกติ
ความเปนปกติของใจในปจจุบนั นัน้ ปรากฏเปนศีลขึน้ มาแลว ความสงบของใจในขณะที่
กําลังภาวนาอยูน น้ั เรียกวาจิตเปนสมาธิขน้ึ มาแลว การพิจารณาไตรตรองในหลักธรรม
ชาติ คือไตรลักษณที่มีอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจทั้งภายในและภายนอก จะเปน
เวลาใดก็ตาม พึงทราบวาปญญาเริม่ ปรากฏขึน้ มาภายในใจของเราแลว
เมือ่ เราไดพยายามบําเพ็ญในธรรมทัง้ สามประเภท คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหมี
การติดตอกันเปนลําดับไป ศีล สมาธิ ปญญา จะเปนธรรมที่มีกําลังกลาอาจปรากฏขึ้น
ภายในใจของเราทัง้ สามประเภทพรอม ๆ กัน เราอยาเขาใจวาเราเปนหญิงหรือฆราวาส
แลวจะไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม คือคุณงามความดี มีมรรค ผล นิพพานทีเ่ รา
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวได ถาเราคิดเชนนัน้ เปนความคิดผิด จะเปนอุปสรรคตอตนเอง
เพราะองคแหงอริยสัจธรรมทั้งสี่ไมไดนิยมวานี้คือผูหญิง นัน้ คือผูช าย นัน้ ฆราวาส นัน้
คือนักบวช พระ เณร เถร ชี แตมอี ยูใ นสัตว สังขารบรรดาทีม่ วี ญ
ิ ญาณครองทัว่ ไป เมือ่
ผูใ ดมีปญ
 ญาพิจารณาอริยสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี ผูน น้ั แลเปนผูก าํ ลังกาวดําเนินตามเสด็จพระ
องคทานเปนลําดับ อริยสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
คําวา “ทุกข” เปนชื่อแหงธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในกายและ
ในจิตของเรา ความไมสงบกายก็ดี ความไมสงบใจก็ดี ทานเรียกวา อริยสัจ คือของจริง
อยางประเสริฐ ของจริงที่ไมเอนเอียงไปตามบุคคลผูใด ใครจะตําหนิธรรมชาตินว้ี า ดีก็
ตาม วาชัว่ ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้นั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตําหนิติชมของบุคคลหรือสัตวใด ๆ ทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ของจริง และมีอยูเหมือน
เงาตามตัว แตเงาจะปรากฏในทีแ่ จงเทานัน้ เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนอริยสัจ
ธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจเปนตน เราจะอยูในที่มืดก็ตาม อยูในที่แจงก็ตามจะปรากฏในกาย
ในใจของเราเสมอไป ไมวาเปนทุกข หรือเปนสุข ฉะนัน้ โปรดกําหนดพิจารณาใหทว่ั ถึง
ตามที่อริยสัจปรากฏอยู
เรื่องการพิจารณากองทุกขนี้ เราไมไดหมายจะเอาทุกขมาเปนสมบัติของเรา แต
ถาเราไมพจิ ารณาทุกข เราก็ไมมอี บุ ายปญญารูร อบคอบและหายสงสัยในทุกข ก็จะเกิด
ความลุม หลงนําทุกขมาพัวพันภายในใจวา เราทั้งอวัยวะนี้เปนทุกข หรือวาทุกขทั้งหมด
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นีเ้ ปนตัวของเราไปเสีย การทีเ่ ราพิจารณาทุกขใหเห็นชัดตามเปนจริงแลว เรากับทุกข
นั้นจะแยกกันออกได โดยไมตองคาดหมายใหเปนกังวล จะเห็นวาทุกขนน้ั เปนสวนหนึง่
จากเรา ในขณะเดียวกันเราผูร ใู นสุขก็ดี ในทุกขก็ดี ก็จะเห็นวาเปนสภาพอันหนึง่ จาก
เวทนาทัง้ สามนัน้
การพิจารณาทุกขโดยอุบายแยบคายและความรอบคอบอยางนี้
จึงเปนทาง
ปลอยวางความกังวลในทุกข หรือแยกความเปนทุกขนั้นออกจากตัวเราได โดยเห็นวา
ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง ธรรมชาติที่รูทุกขคือใจนี้ก็เปนของจริงอันหนึ่ง ไมสบั สน
ปนกันโดยถือทุกขนั้นวาเปนเรา และถือเราวาเปนทุกข แมทุกขจะปรากฏขึ้นทางกายก็
เห็นวาเปนสภาพอันหนึง่ จากความรู ไมใชเรา ยิง่ พิจารณาเขาไปภายใน คือทุกขทางใจ
ก็จะเห็นเชนเดียวกัน การพิจารณาทุกขทั้งนี้ เรียกวาไดดาํ เนินมรรคไปในตัวแลว เพราะ
ถาไมใชปญญาก็ไมมีเครื่องมือเพื่อดําเนิน การไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข
กําหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญาทั้งนั้น
คือการพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจอันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุให
คิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เชนเราเสียใจในขณะทีป่ ระสบสิง่ ทีไ่ มนา ปรารถนา
โดยมีใครมาดาทอใหกระทบกระเทือนเราดวยกิรยิ ามารยาทอันไมสมควร เกิดความ
เสียใจขึน้ มา เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุแหงความเสียใจวา เกิดขึน้ มาเพราะเหตุใด
และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธีใด ดังนี้ก็เรียกวา เราพยายามจะถอนสมุทัยอยูใน
ขณะเดียวกันนัน้ แลว เมือ่ เราทําการพิจารณาเรือ่ ง ทุกข สมุทัย โดยมรรค คือสติกับ
ปญญาไปโดยทํานองนี้ ก็เปนการทําใหแจงซึง่ นิโรธโดยลําดับในขณะเดียวกัน
อนึ่ง โปรดทราบวาทุกขกบั สมุทยั มีหลายขัน้ มรรคก็มหี ลายขัน้ มีอยางหยาบ
อยางกลาง อยางละเอียด นิโรธก็มหี ลายขัน้ เชนเดียวกัน ทุกขสว นหยาบดับไป นิโรธ
สวนหยาบไดเริม่ ปรากฏตัวขึน้ มา ทุกขสวนกลางดับไป นิโรธสวนกลางไดปรากฏตัวขึน้
มา ทุกขสวนละเอียดดับไป นิโรธไดปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที่ จึงควรทราบไวอยางนี้
ไมใชวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเปนธรรมขัน้ เดียว แยกกันไดอยางนี้ เราพิจารณา
เบื้องตนก็ตองเปนขั้นหยาบ ตอมาก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขั้นกลาง ขั้นละเอียด โดย
ความรูอ นั เดียวเปนผูพ จิ ารณา ความรูอ นั เดียวเปนผูว พิ ากษวจิ ารณ จนกลายเปนความ
แยบคายโดยลําดับ และกลายเปนความรูค วามฉลาดอันยอดเยีย่ มขึน้ มาเปนขัน้ ๆ จาก
ดวงใจอันเดียวกัน
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พระพุทธเจาผูดําเนินมากอนก็ทรงทําเชนนี้ รูส กึ วาพระองคเปนมาดวยความ
ทุกขความลําบาก เปนมาดวยความอดทน เปนมาดวยความขยันหมัน่ เพียรและกลาเสีย
สละ แมชีวิตก็ไมทรงเสียดาย เพื่อใหไดอริยสัจซึ่งเปนธรรมสายเอก ทรงพยายามเพื่อรู
ชัดในทุกขซึ่งเปนความเดือดรอนในทุกขทั้งมวล และพยายามรื้อถอนสมุทัยอันเปนตัว
กอใหเหตุทั้งมวลเกิดขึ้น ดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อปรากฏผลคือ นิโรธ
ความดับทุกขเปนขั้น ๆ จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจ แมอริยสัจสีซ่ ง่ึ เปนธรรมทีเ่ คย
เห็นวาลีล้ บั ก็ปรากฏผลเปนธรรมเปดเผยตอพระทัยขึ้นมาจนได เพราะความพยายาม
เปนกุญแจดอกสําคัญ
ฉะนั้น บรรดาเราทุกทานผูมุงตอแดนพนทุกขตามพระองค โปรดพิจารณาโดย
โอปนยิโก นอมอริยสัจทัง้ สีเ่ ขามาสูก ายสูใ จ ใหตรงตามหลักความจริงซึ่งเปนของมีอยู
เชนเดียวกับพระพุทธเจาไมมีอะไรบกพรอง และไมมีสิ่งใดแปลกกันแมแตนอย ปญญา
ที่หยั่งทราบในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียว เราผูกําลังฟงเทศนอยูในบัดนี้จึงไมมี
ความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาล และเปนปจจุบนั กาลอยูเ สมอ ภายในใจของผูตั้ง
ไวดว ยดีแลวในคลองแหงธรรม และเปนผูส ามารถจะรับรูใ นสัจธรรมทัง้ หลายซึง่ เปน
ของมีอยูในตัว เมื่อกําลังปญญาสามารถแลว ยอมรอบรูท ง้ั ภายนอกและภายใน ตลอด
ดวงจิตไมมีอันใดเหลือ คําวารอบรูภ ายนอกนัน้ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ ง
สัมผัสและปลอยวางได การพิจารณาภายใน คือ ยอนจิตเขามาสูภ ายในกาย จนสามารถ
รูเ ทากายทุกสวน เพราะอํานาจการพิจารณา จนถอนจากอุปาทานความถือกายเสียได
สวนเวทนาจะเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี สัญญาความจําไดหมายรูก ด็ ี
สังขาร ความปรุง จะปรุงดี ปรุงชั่ว ปรุงกลาง ๆ ปรุงอดีต อนาคต ก็ทราบชัดวาเปน
เพียงสภาวะอันหนึง่ ๆ วิญญาณ ความรับรูก เ็ ปนเพียงสภาวะอันหนึง่ รวมแลวเรียกวา
กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น ปญญารูร อบแลวปลอยวางเขาไปเปนลําดับ ทีนี้ยัง
เหลือจิตซึง่ เปนตัวเหตุอนั สําคัญ และเปนผูใ หนามวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณก็ดี และเปนผูห ลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี มายึดในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ปญญาขุดคนตามเขาไปเปนระยะ ๆ จนถึงรากฐาน
แหงวัฏจักร คือ ความรูอ วิชชาผูเ ปนจอมแหงไตรภพอันเปนเรือ่ งบรรจุแหงเรือ่ งทัง้ ปวง
ชื่อวาเรื่องทั้งหมดรวมอยูที่นี้ เพราะเหตุนน้ั ทานจึงใหนามวาปมแหงวัฏจักร
จงพิจารณาจนเห็นวานีก้ ค็ อื ไตรลักษณ และเปนเครื่องมือของไตรจักร เชนเดียว
กับสภาวธรรมอืน่ ๆ เมือ่ รูเ ห็นชัดแลวความถือมัน่ ยึดมัน่ ในความรูท เ่ี จือดวยยาพิษจะ
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หมดไป เพราะเห็นเปนอสรพิษอยางแนใจ ตองสลัดปดทิ้งทันที ความรูซ ง่ึ เปนตัว
อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากใจ เรื่องทั้งหลายที่เต็มอยูกับความรูที่เต็มไปดวยเรื่องก็
ขาดไปพรอม ๆ กัน เรื่องที่เปนกิเลสทั้งมวลไมมีทางเกิดขึ้นจึงยุติลง ความสัมผัสจาก
การเห็น การไดยิน การสูดกลิ่น ลิ้มรสทั้งปวงจึงเปนเพียงสักวากิริยา ไมมีเรื่องจะให
เกิดความซึมซาบและยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนตัวอุปาทานอีกตอไป เพราะความรูท เ่ี ปนไป
ดวยเรื่องซึ่งเปนผูบงการไดหมดสิ้นไปแลว เรื่องทั้งหลายจึงไมมี
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี ไดทําลายความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้ขาดสิ้น
ไปจากจิตใจแลว แมทานจะทรงขันธอยู ขันธก็สักวาขันธ คือรูปก็สักวารูป เสียง กลิ่น
รส เครือ่ งสัมผัสทัง้ หลายก็สกั วาเทานัน้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนของ
มีอยูประจําขันธ ๕ ก็สกั แตวา อาการนัน้ ๆ เทานัน้ ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับจิตอันจะให
เกิดความกังวล เพราะจิตกลายเปนจิตทีพ่ น จากเรือ่ งแลว คือเปนจิตที่ไมมีสมมุติแลว ก็
จิตที่เปนสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปดวยเรื่องดังกลาว คือมีอวิชชาเปนหัวหนา ความรูท ่ี
อยูใ ตอาํ นาจอวิชชาจัดวาความรูท เ่ี ต็มไปดวยเรือ่ ง ฉะนั้นเรื่องจะโกรธก็ดี เรื่องจะโลภก็
ดี เรื่องจะหลงก็ดี จึงขึ้นอยูกับความรูอันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรูอันนี้ไดดับลงไป เรือ่ งจะ
โลภ เรื่องจะหลงจึงไมมีอีกตอไป เพราะรากเหงามันดับแลวกิง่ กานสาขาจะทนอยูไ ด
อยางไร จําตองดับตามกันไปหมด
ปญญาทีพ่ จิ ารณาเปนไปตามลําดับจนรูแ จงเห็นจริงแลว คําวาจิตก็หมดสมมุติ
ไป จะใหชื่อใหนามก็สักแตวา ไมไดมีความผูกพันมั่นหมายในความรูประเภทนั้น ทาน
จึงเปนผูหมดเรื่องทางภายใน อยูดวยความไมมีปจจัยสืบตอระหวางจิตกับอารมณ เปน
บรมสุขในอิรยิ าบถทัง้ สี่ คือ ยืน เดิน นัง่ นอนไมมีเรื่องทั้งนั้น หลับหรือตืน่ ก็เปนสุข
เพราะไมมสี ง่ิ รบกวนใจ เปนอยูด ว ยความหมดเรือ่ ง ขันธ ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนประโยชนของนักปราชญโดยสมบูรณกอน แตยังไมรูเทาทันขันธทั้ง ๕
ตองเปนเครื่องมือของมหาโจรผูลือนามซึ่งเปนหัวหนาบังคับขันธทั้ง ๕
คือกาย จําตองทําไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา เวทนาทีป่ รากฏขึน้ มาก็ปรากฏ
ขึน้ มาดวยอํานาจกิเลสตัณหา สัญญาจําขึน้ มาก็จาํ เพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สังขารก็
ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งมวล วิญญาณก็รบั รูเ พือ่ กิเลสตัณหาอาสวะไปเสียทัง้ นัน้ เพราะ
เจาอวิชชาเปนตัวมหาโจร คือเจาเรือน เจากิเลสตัณหา รากเหงาแหงกิเลสตัณหาทัง้
มวลอยูที่นั้นทั้งหมด พออวิชชาดับไปเทานั้น ขันธทั้ง ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือของ
อวิชชาวิมุตติไป วิชชาวิมุตติไดผุดขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ขันธกลายเปนบริษทั บริวาร
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คือเครื่องมือวิชชาวิมุตตินั้นไปเสีย กิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็จะเปนไปโดยธรรม
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทางกายก็เปนไปโดยธรรม สัญญา จํา
ไดหมายรูก จ็ าํ ไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงโดยธรรม วิญญาณก็รบั รูโ ดยธรรมทัง้ นัน้ ไมได
เปนตามกิเลสตัณหาอาสวะทีเ่ คยเปนมา
องคสมเด็จพระผูม พี ระภาคทานทรงทําปริวรรต ทานทําอยางนี้ ทองเที่ยวใน
วัฏสงสาร พระพุทธเจาก็ทองเที่ยวมานานไมมีจบสิ้น เที่ยวที่ไหนก็เกิดตายที่นั่น ทุกขที่
นัน่ เมือ่ ไดปริวรรต กลับเขามาทองเทีย่ วในสกลกายและใจ คือ จุดทีร่ วมแหงอริยธรรม
โดยหลักธรรมชาตินแ้ี ลว จึงไดยกธงชัยวา “พุทโธ” อยางเต็มดวง ผูข า มหวงแหงความ
หลงแลวก็นาํ มาประกาศใหเราทัง้ หลายไดถอื เปนสรณะ คือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ อยูจ นบัดนี้ ธรรมทัง้ นีเ้ กิดขึน้ มาจากการปริวรรตเขามาสูภ ายใน เรียกวา โอปนยิ
โก นอมเขามาสูภ ายใน พิจารณาใหเห็นชัดแจมแจง
การขามโลกสงสารไมขามที่ไหน โลกก็คือดวงใจที่เปนอวิชชานี้ทั้งดวง สังสาระ
ความทองเที่ยวก็หมายถึงจิตดวงนี้ วัฏจักร ตัวหมุนก็คือความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้เอง
เปนเหตุใหวกเวียนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบตอกันไปโดยลําดับ เพราะธรรมชาติซง่ึ
เปนตัวจักรใหญพาหมุนอยูต ลอดเวลา เมื่อตัวจักรใหญไดทําลายลงแลว ตัวจักรเล็กก็
พลอยถูกทําลายไปตาม ๆ กัน ผลสุดทายไมมีอะไรเหลืออยู เชนเดียวกับตนไมที่ถูก
ถอนขึ้นหมดทั้งราก แมกิ่งกานสาขาจะมีมากมายก็จะตองตายฉิบหายไปตาม ๆ กัน
หมด เรื่องอวิชชาดับไปก็เชนเดียวกัน กิเลสตัณหาประเภทใด ๆ ดับไปหมด ไมมีอะไร
เหลือ
วันนีแ้ สดงธรรมเทศนาใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายทราบในลักษณะแหงธรรมปา หาก
ไมถูกจริตจิตใจในหลักธรรมบางประการ ผูแ สดงยังหวังไดรบั อภัยจากบรรดาทานผูฟ ง
ทั้งหลายดวยจิตเมตตา ถาธรรมที่แสดงนี้พอจะเปนประโยชนไดบาง ก็ขอไดโปรดนําไป
ไตรตรองและปฏิบัติตามในโอกาสอันควร ความสุขความเจริญทีโ่ ลกปรารถนามานาน
จะเปนเครื่องสนองตอบแทนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ผูอ ตุ สาหพยายามเปนลําดับ นับ
แตขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตตินิพพานฯ ในอนาคตอันใกลนี้ ดังนัน้ การแสดง
ธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติการแสดงเทานี้ เอวํ
www.Luangta.or.th
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