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 ตามท่ีหารือของหมูคณะสานุศิษยของหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลที่
ตองการอยากจะสรางหนังสือหย่ังลงกนมหาสมุทร ข้ึนมา  ประโยชนสวนรวม 
ก็มีมากคือวายุคปจจุบันธรรมะลักษณะนี้ไมมี จึงไดปรึกษาหารือกันวาควร 
จะไดสรางหนังสือ หยั่งลงกนมหาสมุทร เพื่อเปนธรรมทานแกผูใฝในธรรม 
แลวก็ตองการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หยั่งลงกนมหาสมุทร เปน   
หนังสือท่ีมีคุณคาสําหรับผูศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผูท่ีตองการจะแหวกวาย 
ออกจากวัฏสงสารจริงๆ หลวงปูครูบาอาจารยเปนผูเขียนกลั่นกรองออก 
มาจากสภาวะแหงผลของการปฏิบัติ  ซ่ึงทานไดฌานนิโรธสมาบัติ  ดวยสงสาร 
เวไนยสัตวและสงสารเพื่อนสหธรรมิกที่รวมเกิด แก เจ็บ ตาย หลวงปูก็ 
เลยดําริคิดสรางหนังสือนี้ขึ้นมา หลวงปูครูบาอาจารยก็จากโลกนี้ไปแลว    
หนังสือก็ไมมีจะแจกจายใหแกคนท่ีศรัทธารุนหลัง   ก็เลยพรอมเพรียงกันเปน 
คณะสงฆหมูใหญ  ทางคณะสงฆบานหนองเรือ และหลวงพอไพรถ  อริยวํโส 
(รองศาสตราจารยไพรถ  เลิศพิริยกมล) จึงไดปรึกษาหารือกัน  คิดวาเปน  
ประโยชนแกลูกหลานในอนาคตกาลเบื้องหนา

 ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยูหลวงปูครูบาอาจารยสอนใหเราสรางบารมี
สิ่งไหนเราทําไดก็ทําไป จุดมุงหมายก็ไมมีอะไรอื่นไกล สวนจตุปจจัยที่เขา  
ถวายใหมา บริจาคมา เปนเงินที่เขาใหมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจ 
ดวยความศรัทธา ก็เลยคิดสรางหนังสือเลมนี้ขึ้นมาดวยความศรัทธา ก็ได       
หนังสือเปนรูปเลมดังที่เห็นอยูนี้

      ผูเปนธุระเรื่องการจัดพิมพคือ คุณสวิง และคุณวนิดา  ตันอุด   ซึ่งเปน
ผูดูแลและเผยแพรธรรมะของหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลทางเว็บไซต
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www.sawoklokudorn.com นั่นเอง  ผูพิสูจนอักษร คือ  รองศาสตราจารย 
เรไร ไพรวรรณ การพิมพหนังสือหยั่งลงกนมหาสมุทร  ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓ 
พิมพจากตนฉบับการพิมพครั้งที่ ๑  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒

 ธรรมะท่ีหลวงปูแสดงเปนธรรมะจากการบรรลุฌานนิโรธสมาบัติ
เปนธรรมะอัศจรรยท่ีหลวงปูครูบาอาจารยทานสามารถชี้ จุดที่คนทั้ง 
โลกอันกวางใหญไพศาล ไมมีใครสามารถชี้จุด สมุฏฐานการเกิดของใจ 
สมุฏฐานการเกิดของความคิด  วาหทัยประสาท อยูตรงไหนหนังสือเลมนี้มี
ประโยชนมาก หลวงปูครูบาอาจารยทานสามารถ ช้ีจุด สมุฏฐานการเกิดของ 
ใจของความคิดได  ถือวาเปนสุดยอดในพระพุทธศาสนา
 ขอใหทานทั้งหลายที่ไดอานและปฏิบัติธรรมตามหนังสือเลมน้ี  
พึงไดรับประโยชนสูงสุด  ตามบุญบารมีของแตละทาน  เทอญฯ
                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                

   

          พระอาจารยสุบิน   อธิจิตฺโต
       เจาอาวาสสํานักสงฆบานหนองเรือ

 บานหนองเรือ  หมู ๑๐ ต.ทาตะเกียบ  อ.ทาตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา
    ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓
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พิมพครั้งแรก
 คําบรรยายบางสํานวนในหนังสือเลมนี้ บางทีทานผูอานอาจจะเขาใจ 
ไปวาเปนคําพูดที่หนักๆ คลายกับเปนคําโออวด หรือเปนคําพูดยกตนขมทาน 
ในเชิงบรรยาย ขอรับรองวา สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางอาตมานี้  
ไมเคยมีทิฏฐิอันสามหาวลามกไปขมใครๆ ในโลกนี้เปนอันขาด

 แตถาหากมีผูมาเหยียบยําพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธ
องคจนเกินไปหมายความวาจะโดยรูเทาไมถึงการณหรือเพื่อความอยากโดง   
อยากดังหรือเพื่อทําเปนสินคาวานิชก็แลวแต ถามาอธิบายพระอมตธรรม 
คือ นิโรธธรรมและปฏิจฺจสมุปบาทของพระพุทธองค ทําใหชาวพุทธหลงทิศ
หลงทางหลงฟาหลงดินจนเกินไปแลว จําเปนก็ตองมีการขอรองหรือเตือนสติ
นิดหนอยเทานั้นเอง

 หนังสือเลมน้ีอาตมาเรียบเรียงแตงข้ึนมาเพ่ืออุทิศบูชาและทดแทน  
พระคุณอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค และเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนา   
ในทางปฏิบัติใหเจริญรุงเรืองสืบตอๆ ไป

 เพราะกอนบวช อาตมาไดตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนเอาไววา ลูก
บวชครั้งนี้จะขอฝากชีวิตไวกับพระพุทธศาสนาเปนชาติที่สุดทาย ลูกจะไม 
ขอตอภพตอชาติใหมันยืดยาวกลับมาเวียนวนทนทุกขคลุกเคลาไปกับกิเลสตัณ
หาอุปาทานตอไปอีกเปนอันขาด พอกันทีเร่ืองแสวงหาสมบัติพัสถานและกาม 
สุขอันจอมปลอมซึ่งมีธงไชยของมัน คือ ปาชาเทานั้นเอง

 หากลูกประพฤติพรหมจรรยใหรูยิ่งเห็นจริง จนเปนที่รูแจงแทงตลอด 
ในอริยสัจ ๔ และปฏิจฺจสมุปบาทใหกระจางแจงขึ้นในใจของตนไดแลวก็ขอ 
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ใหลูกไดเผยแพรสัจจธรรมของพระพุทธองค ใหเจริญรุงเรืองสืบตอๆ ไป

 บัดนี้ อาตมาไมรูวาจะเอาพระธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธ 
องคไปแสดงไปเทศนใหใคร ๆ ฟง เพราะเมืองไทยของเราในยุคนี้สมัยนี้ทั้ง
ฝายภิกษุสามเณรและฝายอุบาสกอุบาสิกา ก็ลวนแตมีครูบาอาจารยของ 
ตนเองเปนสายๆ อยูแลวอาตมายังเคยนึกในใจอยูวา ถาเผื่อวามีพระพุทธ      
เจาองคใดองคหนึ่งทานเสด็จลงมาเมืองไทยของเราในยุคเชนนี้ พระพุทธเจา 
องคน้ันก็คงกาวกายสายของเขาไมไดอยางแนนอน ขอนี้ แปลวา จะผิดหรือ 
ถูกจะชั่วหรือดี จะสวรรคหรืออเวจี ทานก็เปนครูบาอาจารยของเรา เปนสาย   
ของเรา เราจะกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาความพนทุกขใหมันเกินหนา  
เกินตาครูบาอาจารยของเรามันก็เทากับเนรคุณครูบาอาจารยของเราเทานั้น 
เอง ความคิดเชนนี้พระพุทธองคทรงเรียกวาสีลัพพตปรมาส คือลูบ ๆ  คลํา ๆ  
ในตัวอาจารย หรือตามศีลพรตแบบอาจารย จัดเขาอยูในจําพวกโมฆะบุรุษ 
คือ บุรุษตนกลวย บุรุษเปลา บุรุษปลอม เปนบุรุษหาแกนสารอะไรไมไดเลย

 สําหรับอาตมาเองก็มีครูบาอาจารยเหมือนกับพวกทานน้ันแหละ แตนิสยั
ใจคอของอาตมาผิดกับใคร ๆ ในโลกนี้ทั้งหมด เพราะอาตมาไมยอมนั่งดูด 
นมนอนดูดนมอยูกับใคร ๆ โดยไรเหตุผล  และทําใหตัวเองหลุดพนไปจาก  
กองทุกขไมไดเลยเปนอันขาด

 แตพระคุณอันสูงสุดของพระอุปชฌายและอาจารย ผูไดเคยสั่ง 
สอนอบรมมา อาตมาเคารพและกราบไหวบูชาไวเหนือเศียรเกลาตลอดมา 
แตเมื่อเขาไปพิสูจนทดลองหยั่งดูแลว ถาหากไมถึงวิมุติหลุดพนไปจากกอง
ทุกขกองกิเลสไดแลว เราก็ไมจําเปนจะเอาชีวิตอันมีคานี้ไปนั่งดูดนมนอน 
ดูดนมอยูกับใครๆ เปนอันขาด
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 ทานผูใฝความพนทุกขจากกองกิเลสทั้งหลาย หากทานสลัดความ 
เห็นอันลูบๆ คลําๆ ออกไดแลว ทานจงลองอานหนังสือเลมนี้ดูเถิด หาก   
ทานเปนผูมีสัจจะความจริงใจ กลาปฏิญาณตนเปนสาวกของพระพุทธเจาอยาง 
เด็ดเด่ียวจริงๆ และหากทานผูต้ังปณิธานไวอยางแนวแน วาจะเอาชาติน้ีเปน  
ชาติท่ีสุดทายของการเวียนวายตายเกิดในโอฆะสงสารอันมืดมนอนธกาลนี้
อยางเด็ดเดี่ยวเอาเปนเอาตาย จริงๆ จังๆ แลวพระอมตธรรมอันวิเศษสูง  
สุดของพระพุทธองคอยูในหนังสือเลมนี้ จะเปนที่พึ่งอันเกษมของทานไดเปน
อยางดี

 โดยเฉพาะขอใหทานอานตอนบรรลุนิโรธธรรมและตอนบรรยาย    
ปฏิจฺจสมุปบาท และตอนสรุปทายเลมใหเขาใจในคําบรรยายทุก ๆ  ตัวอักษร 
หากทานขัดของอยางไร จะไปถามอาตมาเปนสวนตัว ก็ยินดีใหคําตอบตาม
ที่ทานตองการทุกโอกาส
                                               
     หลวงปูสาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล
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              หนา

 คํานํา พิมพครั้งที่ ๓              (๕)

 คํานํา พิมพครั้งแรก      (๗)

 สารบัญ       (๑๐)

 ปริศนาธรรมพุทธาวิมุติ         ๑

 ปริศนาธรรมเตือนใจ       ๒

 ความหมายหรือคําแปลบางศัพท         ๓

 ความหมายแตละตอนในปฏิจฺจสมุปบาท       ๔

 ประวัติหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล     ๕

     
 หยั่งลงกนมหาสมุทร      ๑๑

 หยั่งเห็นดวยญาณ      ๔๗

 ญาณหยั่งรูรอบที่สอง      ๕๑

 ญาณหยั่งรูรอบที่สาม      ๕๕

 ญาณหยั่งรูรอบที่สี่      ๖๑

 ปฏิจฺจสมุปบาท       ๗๙

 สรุป       ๑๑๕

 

สารบัญ

(๑๐)



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

  

 พระพุทธเจาของเราและพระอรหันตทุกๆ

พระองคทานไดดับกองนามรูปในมโนทวารให 

ขาดสะบั้นไปในวิถีบัดดลนั่นเอง

 จึงไดบรรลุเขาสูนิโรธธรรม คือ เขา

ถึงซึ่งพระนิพพานอันเปนยอดพระอมตธรรม 

เสวยวิมุติศานติสุข ไปชั่วนิรันดร

 ฉะนั้น ในหนังสือเลมนี้ ตอนบรรยาย 

ปฏิจฺจสมุปบาทอาตมาจะบรรยายตีกองนาม

รูปแบบเผาผลาญใหพินาศวอดวายไปในวิถี     

บัดดลนั่นเอง      

ปริศนาธรรมพุทธาวิมุติ

หลวงปูสาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

 โดยเฉพาะ ระดับความรูสึกของผูปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพน 

จากกองทุกขกองกิเลสนั้น

 หากทานผูใดใครผูหน่ึงมีทิฏฐิเห็นวา ตอนน้ีเปนรูปจึงจะถูกตอนน้ีเปน

นามจึงจะถูก หรือสิ่งนี้เปนรูปจึงจะถูก สิ่งนี้เปนนามจึงจะถูก

 ถาทานมีความเห็นเกาะเปนสนิมดิ่งลงสุดโตงตายตัวลูบๆ คลําๆอยู 

เชนนี้

 ก็แปลวา ทานไดกลืนเอาตัวอวิชชา ความโงเขลาอยางนาทุเรศเขา  

ไปในจิตในใจในไสในพุงของทานแลว ถึงแปดหมื่นสี่พันอธรรมขันธนั่นเอง   

   

             ................................................................................                                                

 โดยเฉพาะ ระดับจิตของผูปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพนจากกองทุกข

กองกิเลสนั้น

 หากทานผูใดใครผูหนึ่งมีทิฏฐิเห็นวา อันนี้เปนรูปจึงจะถูก อันนี้เปน 

นามจึงจะถูก หรือ สิ่งนี้เปนรูปจึงจะถูก สิ่งนี้เปนนามจึงจะถูก

 หากทานมีความเห็นเกาะเปนสนิม ด่ิงลงสุดโตงตายตัวลูบ ๆ  คลํา ๆ   

อยูเชนนี้นั่นใหพึงรูเถิดวา ตัวถูกของทานนั่นแหละ มันเปนตัวสัสสตทิฏฐิเปน

ตัวอุปาทาน เปนตัวอหังการ มมังการ ปรังการ เปนอาตฺมันตัวตนเต็มบาน   

เต็มเมืองเต็มจิตเต็มใจเต็มไสเต็มพุงของทาน อยางสงาผาเผยเต็มภาคภูมิ 

เลยทีเดียว

     หลวงปูสาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล

ปริศนาธรรมเตือนใจ

๒



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

    ศัพท   ความหมายหรือคําแปล
    ปฏิจฺจสมุปบาท                สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปนไป

    นิโรธ                          ความดับ

    นิมมารกาย              กายที่มองเห็นทางใจ

    โอปปาติกะ                   สิ่งที่เกิดผุดขึ้นทางใจ

    ธรรมารมณ                อารมณที่เกิดกับใจ

    อุคหนิมิต                     นิมิตติดตา

    ลองหนเขาไป                  หายตัวเขาไป

    สัญญา                       ความจํา

    วิญญาณ                      ธาตุรู

    นิมมารผัว                   ผัวที่มองเห็นทางใจ

    ผัวโอปปาติกะ               ผัวที่เกิดผุดขึ้นทางใจ

    อวิชชา                        ความโงเขลา

    สัทธินทรีย                 ศรัทธาเปนใหญ ไมหวั่นไหว

    วิริยินทรีย                     ความเพียรเปนใหญไมหวั่นไหว

    สตินทรีย                สติเปนใหญไมหวั่นไหว

    สมาธินทรีย                   สมาธิเปนใหญไมหวั่นไหว

    ปญญินทรีย             ปญญาเปนใหญ ไมหวั่นไหว

    รูปราคะ                    ยินดีในตัวตนเราเขา

    อรูปราคะ                 ยินดีในความคิด

    ภพ                            ที่เกิดของความคิด

    ชาติ                          การเกิดของความคิด

    สังขาร                      การคิด หรือ ความคิด

ความหมายหรือคําแปลบางศัพทในหนังสือเลมนี้

๓



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

อวิชชา    ความไมรูอริยสัจ ๔ คือ ไมรูทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

สังขาร       ความเจตนาใสใจถึงรูป ความเจตนาใสใจถึงเสียง

  ความเจตนาใสใจถึงกลิ่น ความเจตนาใสใจถึงรส

  ความเจตนาใสใจถึงโผฏฐัพพะ ความเจตนาใสใจถึงธรรม

วิญญาณ        จักษุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานะวิญญาณ

   ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ

นามรูป    ความจงใจ ความดําริ ความครุนคิด เปนนาม ความเขาใจ 

          อันด่ิงลงสูกนพิภพของใจอันมืดดําลาํลึกน้ัน วารูปเสียงกล่ิน                    

  รสโผฏฐัพพะธรรมวาเปนของเท่ียงวาเปนรูปราง เปนกลุมเปน

  กอนเปนตัวเปนตน เรียกวารูป รวมนามกับรูปเขากันจึง

  เรียกวานามรูป

สฬายตนะ คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น

  ประสาทกาย ประสาทหทัย

ผัสสะ     คือ จักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานะสัมผัส ชิวหาสัมผัส   

  กายสัมผัส มโนสัมผัส

เวทนา    คือ การเสวยอารมณอันเปนสุข  ทุกข  อุเบกขา  ทางตา  

  หู  จมูก ลิ้น  กาย ใจ

ตัณหา  คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

อุปาทาน        กามุปาทาน ทิฏฐิปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน

ภพ        กามภพ รูปภพ อรูปภพ

ชาติ   หมายเอาการเกิดหรือการหย่ังลงเปนอุปานทานขันธหาอายตนะ

  ของใจที่เปนทุกขอันมีผลมาจากตัณหาอุปาทานภพนั่นเอง

ความหมายแตละตอนในปฏิจจฺสมุปบาท
(ลงรวมๆ ไวทั้ง ๖ ทวาร)

๔



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

 หลวงพอโลกอุดร เกิดวันเสารข้ึน ๓ คาํ เดือน ๓ ปเถาะ พ.ศ.๒๔๘๒

เกิดที่บานสงเปลือยหมู ๗ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ปจจุบันเขาในเขต  

เทศบาล เมืองกาฬสินธุไปแลว บิดาชื่อสมบูรณ มารดาชื่อที นามสกุล 

ดลอารมย

 อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ โดยพระครู        

โสภณสุตกิจเจาคณะอําเภอเมืองเปนอุปชฌาย พระทองอินทร โกวิโท เปน 

กรรมวาจาจารย  พระระมัดศักดิ์  สิริธโร เปนอนุสาวนาจารย

 บวชได  ๒  วันก็ไปเขาวิปสสนากับอาจารยมหาพิมพ หรือ พระครูสุคล 

คณารักษ ที่วัดบานหนองริวหนัง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 

นั่นเอง 

 ออกจากวัดหนองริวหนังแลวก็ออกเดินธุดงคไปทางภาคเหนือเดิน

ธุดงค์เรื ่อยลงไปจนถึงจันทบุรี ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู ่ที ่ป่าลึกสํานักสงฆ์เขา

ชองลม ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ออกจากเขาชองลมแลวก็เขาไป         

จําพรรษาอยูที่วัดอางหินในตัวเมืองจันทบุรี แลวออกธุดงคไปจําพรรษาอยูที่ 

สํานักสงฆ บานนาเบี้ย  ต.นาหอ อ.ดานซาย จ.เลยจนถึงปจจุบันนี้ (๒๕๓๒ 

คณะผูจัดพิมพ)

 

   ประวัติโดยสังเขป

๕



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

๖



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

 หลังจากนั้นไดจาริกเผยแผธรรมไปตามสถานที่ตาง ๆ ตามแตจะมีผู 

อาราธนานิมนต เชน ในงานเขาปริวาสกรรม และงานปฏิบัติธรรมตามท่ีตาง ๆ 

 ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกลับมาโปรดโยมท่ีวัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 

พ.ศ.๒๕๓๖ จําพรรษาท่ีวัดบอสรางพระอินทร อ.นาแก จ.นครพนม โดยการ 

อาราธนานิมนตจากพระมหาเชื้อ 

         พ.ศ. ๒๕๓๗ จําพรรษาที่วัดปาศรีรัตนพุทธาราม ต.โคกหินแฮ 

อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งที่นี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-๗ มีนาคมพ.ศ.๒๕๓๗ 

หลวงปูไดเปนประธานจัดงานปริวาสกรรมเปนคร้ังแรก และคร้ังท่ีสองท่ีวัดปา

อุทมุพรบานนามทา  อ.เรณนูคร  จ.นครพนม  ในวนัที ่ ๒๕ พฤษภาคม - ๓ มถินุายน  

ในปเดียวกัน และครั้งที่สามที่ บานโคกมวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 

โดยมีหลวงพอสุด พุทธญาโณ เจาอาวาสวัดเขาทองนพคุณอาราธนานิมนต

        พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ จําพรรษาท่ีวัดเขาทองนพคุณ (ภูเกา) บานตาดไฮ 

ต.โคกมวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ในระหวางนี้หลวงปูไดเปนประธานจัด

งานปริวาสกรรม ดังนี้  

 -  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ที่วัดประตูทรงธรรม  อ.วาปปทุม   

จ.มหาสารคาม  

       - วันที่ ๑๙-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ที่สะโทยธรรมสถาน 

ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี  

 -  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ปนี้หลวงปูไดแสดงธรรมที่อภิธรรมมูลนิธิวัด 

โพธิ์ ทาเตียน (วัดพระเชตุพน) กรุงเทพมหานคร 

 ในป พ.ศ.๒๕๓๙ หลวงปูไดประกาศ “สภาวธรรมดับทุกข” ทาม 

กลางคณะสงฆอําเภอโนนสัง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 

ประวัติเพิ่มเติม

๗



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

๘

พ.ศ. ๒๕๓๙ และเรียกองคทานเองวา “สาวกโลกอุดร” เปนตนมา

 - วันท่ี ๙-๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีปาชาบานหนองจิก 

ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร 

 -  พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ จําพรรษา ท่ีพักสงฆวัดเทพโลกอุดร บานซับ

กระทิงใต ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหวางนี้หลวงปูไดเปน

ประธานจัดงานปริวาสกรรม ดังนี้ 

     -      วันที่ ๓๐ มกราคม-๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ปาชาบานนานอย 

ต.เหลาพัฒนา อ.นาหวา จ.นครพนม วันท่ี ๒๕ มีนาคม-๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ 

ที่ปาชาบานนานอย ต.เหลาพัฒนา อ.นาหวา จ.นครพนม 

 -  พ.ศ. ๒๕๔๓ จําพรรษาท่ีวัดปาโพธ์ิชัย บานหนองเปง ต.ฝงแดง

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

    - พ.ศ. ๒๕๔๔ จําพรรษาที่ สํานักสงฆบานหนองเรือ หมู ๑๐ 

ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และที่นี่เปนที่หลวงปูไดละสัง 

ขารเมื่อวันที่๒๖ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ สิริรวมอายุ ๖๒ ป (ปจจุบันเจดียอัฐิธาตุ 

หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ไดสรางไว ณ สํานักสงฆบานหนองเรือนี่เอง) 

คณะผูจัดพิมพ



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

“อือ...ทานพระจักขุบาล
ทานคงเพงสติเขาไปที่ดวงตา หรือ

เพงตรงดั้งจมูกหัก เปนแนแท

ทานคงเพงหนัก
อธิษฐานไมนอนตลอดพรรษา

ถาลําพังตาของทานเปนโรคอยางอื่น
ก็คงไมสัปดนอุตตริปาฏิหาริยมาแตกเอาพรอม ๆ

กันกับตอนบรรลุนิโรธธรรมเชนนี้เลย...”
 

...การเพงสติวิธีนี้ ทานเรียกวาเพงฌาน
หรือเพงใหเปนกําลังฌาน

ฌานแปลวาเพง…”
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   การปฏิบัติธรรมของอาตมา  เปนไปดวยความลําบากอยางแสน  

สาหัสสมัยอยูเขาชองลมกิเลสมันเผาลนอยางหนัก พระพุทธองคไดทรงตรัส  

ไววาเหมือนเราจับปลาโยนข้ึนจากหนองนาํ ปลาน้ันมันก็จะกระเสือกกระสน

ถลันกลับคืนสูหนองนํานั้นตามเดิม จิตของอาตมาตอนน้ันเหมือนกับปลามัน

ใจจะขาดนั่นแหละมันอยากจะกลับคืนสูแมนาํกามตามเดิมของมัน คิดถึงเร่ือง 

เกากอนทีไรแทบใจจะขาดทุกที กําหนดอะไรก็ไมไดผล พองหนอแลวก็แลว 

ยุบหนอแลวก็แลว พุทธก็แลว โธก็แลว จะกําหนดยังไงก็สูกิเลสมันไมไหว

 ตอนนี้นึกไดนึกดีขึ้นมา เลยมาทองอาการ ๓๒ ทองเอาแตภาษา 

ไทยคําบาลีไมตองทอง แลวก็มาบริกรรมเพงสติไปตามจุดนั้น ๆ เพง 

บริกรรมจุดละ ๗ คําตลอดไปใชเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมงจึงจะจบการบริกรรม 

ก็ใหสมมุติถามมันดูไปในตัว ทุก ๆ จุด เชน

 

บริกรรมธาตุดิน
ผม          ๆๆๆๆๆๆๆ  ผมแกเปนอะไร  แกเปนของใคร

ขน         ๆๆๆๆๆๆๆ  ขนแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เล็บ          ๆๆๆๆๆๆๆ  เล็บแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ฟน         ๆๆๆๆๆๆๆ  ฟนแกเปนอะไร แกเปนของใคร

หนัง           ๆๆๆๆๆๆๆ  หนังแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เนื้อ              ๆ ๆๆๆๆๆๆ  เนื้อแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เอ็น          ๆๆๆๆๆๆๆ  เอ็นแกเปนอะไร แกเปนของใคร

หยั่งลงกนมหาสมุทร

๑๑
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กระดูก         ๆๆๆๆๆๆๆ  กระดูกแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เยื่อในกระดูก   ๆๆๆๆๆๆๆ  เยื่อในกระดูกแกเปนอะไร เแกเปนของใคร

มาม        ๆๆๆๆๆๆๆ  มามแกเปนอะไร แกเปนของใคร

หัวใจ    ๆๆๆๆๆๆๆ  หัวใจแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ตับ       ๆๆๆๆๆๆๆ  ตับแกเปนอะไร แกเปนของใคร

พังผืด        ๆๆๆๆๆๆๆ  พังผืดแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ไต             ๆๆๆๆๆๆๆ  ไตแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ปอด       ๆๆๆๆๆๆๆ  ปอดแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ไสใหญ        ๆๆๆๆๆๆๆ  ไสใหญแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ไสนอย        ๆๆๆๆๆๆๆ  ไสนอยแกเปนอะไร แกเปนของใคร

อุจจาระใหม     ๆ ๆๆๆๆๆๆ  อุจจาระใหมแกเปนอะไร แกเปนของใคร

อุจจาระเกา   ๆๆๆๆๆๆๆ  อุจจาระเกาแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เยื่อมันในสมอง  ๆ ๆๆๆๆๆๆ  เยื่อมันในสมองแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ธาตุนํา
ดี        ๆๆๆๆๆๆๆ  ดีแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เสลด        ๆๆๆๆๆๆๆ  เสลดแกเปนอะไร แกเปนของใคร

หนอง     ๆๆๆๆๆๆๆ  หนองแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เลือด         ๆๆๆๆๆๆๆ  เลือดแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เหงื่อ     ๆๆๆๆๆๆๆ  เหงื่อแกเปนอะไร แกเปนของใคร

มันขน       ๆๆๆๆๆๆๆ  มันขนแกเปนอะไร แกเปนของใคร

นําตา    ๆๆๆๆๆๆๆ  นําตาแกเปนอะไร แกเปนของใคร

เปลวมัน  ๆๆๆๆๆๆๆ  เปลวมันแกเปนอะไร แกเปนของใคร

นําลาย     ๆๆๆๆๆๆๆ  นําลายแกเปนอะไร แกเปนของใคร

๑๒
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นํามูก        ๆๆๆๆๆๆๆ  นํามูกแกเปนอะไร แกเปนของใคร

ไขขอ     ๆๆๆๆๆๆๆ  ไขขอแกเปนอะไร แกเปนของใคร

นําเยี่ยว     ๆๆๆๆๆๆๆ  นําเยี่ยวแกเปนอะไร แกเปนของใคร

 คําถามทั้งหมดมันไมมีเสียงตอบใดๆ รอดออกมาเลยมีแตความ 

คิดอันโงเขลา มืดมนอนธกาลนี้แหละ มันเขาใจวาเปนเราเปนตัวตนของ 

เรา แลวก็ใหบริกรรมตอไปอีก นึกในใจถามมันดูเหมือนกัน

         

 ความคิดแกเปนอะไร      ๆๆๆๆๆๆๆ

         ประสาทตาแกเปนอะไร      ๆๆๆๆๆๆๆ

         ประสาทหูแกเปนอะไร            ๆๆๆๆๆๆๆ

         ประสาทลิ้นแกเปนอะไร          ๆๆๆๆๆๆๆ

         ประสาทกายแกเปนอะไร         ๆๆๆๆๆๆๆ

         ประสาทหทัยแกเปนอะไร         ๆๆๆๆๆๆๆ

 จะถามยังไงสิ่งเหลานี้มันก็ไมมีเสียงตอบใด ๆ  รอดออกมาเลย

 

 ตอนนั้นถามันคิดหนักๆเขาอาตมาก็บริกรรมกันตายไวกอนคือกัน 

กิเลสมันกินตายไปเปนวันๆ เทานั้น ถามันคิดก็เพงบริกรรมในใจเบาๆ วา

       

 ธาตุคิด        ๆๆๆๆๆๆๆ          

 ธาตุเห็น                   ๆๆๆๆๆๆๆ

       ธาตุไดยิน                ๆๆๆๆๆๆๆ

       ธาตุรูกลิ่น                 ๆๆๆๆๆๆๆ

       ธาตุรูรส                   ๆๆๆๆๆๆๆ

        ธาตุรู (ทางกาย)     ๆๆๆๆๆๆๆ
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 เพื่อฝกจิตใหมันเคยชินใหเห็นวามันเปนสักแตวาธาตุสักแตวา

อายตนะเทาน้ันเอง ท้ังหมดท่ีบรรยายมาน้ี อาตมาต้ังใจทําอยางไมขาดตอน

การทําความเพียรเพื่อทําลายลางวัฏฏะวนทนทุกขนั้นจะทําแบบปลอยๆ 

วางๆ ไมไดเปนอันขาด ทําจากนาทีเปนชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมงเปน ๑ วัน ๗ วัน 

เปน ๑ สัปดาห ๔ สัปดาหเปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนเปน ๑ ป เวนแตเวลา

หลับนอนตามปกติของธาตุของขันธ ถาไมละความเพียร ความพยายาม 

อาตมาคิดวาคงไมนานเกินรอหรอก ในที่สุดกิเลสทั้งหลายมันก็จะเบาบาง  

สภาวะของจิตก็จะไหลเขาสูจุดบรรลุในที่สุด

 วิธีบรรยายมานี้ อาตมาทําสลับกับวิธีพองยุบ และทําสลับกับวิธี 

กําหนดรูรูปนามมากอน เชนกําหนดวา

 

 สีเปนรูป             รูเปนนาม

 เสียงเปนรูป             รูเปนนาม

 กลิ่นเปนรูป          รูเปนนาม

 รสเปนรูป          รูเปนนาม

 เครื่องมากระทบกายเปนรูป  รูเปนนาม

 คิดเปนนาม          หัวใจเปนรูป

 และกรรมฐานท่ีขาดไมไดเลยก็คือ อานาปานสติคือกําหนดรูลมหาย  

ใจเขาออกเอาสติไวปลายจมูกที่รูจมูกดานใน หายใจออกก็กําหนดวารู หาย 

ใจเขาก็กําหนดวารู

 หรือ กําหนดวา หายใจออกกําหนดวาลม หายใจเขาก็กําหนดวาลม 

แลวก็กําหนดปลงสังเวชวา ลมหายใจนอกฉันใด ลมอยูปลายจมูกก็ฉันนั้น 

๑๔
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ลมพัดอยูตามยอดไมฉันใด ลมพัดเขาออกอยูปลายจมูกก็ฉันนั้น ลมไมใชคน 

คนไมใชลม ลมไมใชสัตวบุคคล สัตวบุคคลไมใชลม ลมไมมีชีวิต ชีวิตไมมี 

ในลม สักแตวาเขาเปนอยางนั้นเทานั้นเอง

 การกําหนดลมหายใจเขาออกนี้ มีอานิสงสมากมายเลยทีเดียว  

สามารถระงับความฟุงซานรําคาญใจไดเปนชวง ๆ   พอสมควร  เมื่อถึงสภาวะ 

ผอนลมเขาออกใหละเอียดไดแลว บางครั้งถึงกับแนนิ่งไปเลยก็มี

 

 ระยะอยูเขาชองลมนั้น การปฏิบัติธรรมก็เปนไปอยางลมลุกคลุก

คลานและก็ไดเพงรางกายของตนและผูอื่น คือ เพงตามจุดตางๆ ในอาการ 

๓๒ นั้นใหเห็นเปนซากศพ หรือเปนซากของธาตุ ดิน นํา ลม ไฟ เปนซากเปน 

เศษเปนเดน เปนซากที่ไมมีใครๆ เขาตองการ เปนอสุภกรรมฐานไปดวย

 

 ตอนน้ันเกิดความเบ่ือหนายตอสังขารรางกายของตนเองและ 

ของผูอื่นอย่างแรงกล้าสุดขีด อานิสงส์ของอสุภกรรมฐาน ให้ผลอยาง  

อยัมภะทันตา เกิดปติอิ่มอกอิ่มใจอยางแรงกลา นึกวาตนเองสําเร็จเปนพระ 

อรหันต จึงไดประคองอสุภกรรมฐาน และกําหนดรู อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เห็นแจงการเกิดขึ้น ตั้งอยูดับไป ของรูปนามทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ    

ตลอดมา ระยะน้ันยังนึกวาตัวเองเปนพระอรหันตจริง ๆ เพราะตัวกามราคะ

และปฏิฆะไมมีวี่แวววาจะโผลมารบกวนอีกเลย

๑๕
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 แตยังมีดีอยูหนอยหน่ึงเพราะยังเฉลียวใจอยูวาเอ.....ถาเราเปน  

พระอรหันตจริง ๆ ทําไมเราจึงไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ในใจของตนให 

ได และเราก็ยังไมรูแจงแทงตลอดในวงปฏิจฺจสมุปบาท ท่ีมันหมุนเปนกิเลส 

อยูที่ใจของตนใหกระจางแจงได หรือวาพระอรหันตชนิดที่ไมรู ปฏิจฺจสมุป- 

บาทก็มีเหมือนกันตอนนี้นาสมเพชและนาขําเอาเหลือเกิน แตก็ชางเถอะ 

รูไมรูก็ชาง ขอใหอาสวกิเลสมันหมดไปก็เปนพอเรียกวาเราไดเปนพระอรหันต

สิ้นอาสวกิเลสเสียแลวคราวนี้

 จู ๆ เมื่อปลายป ๒๕๒๘ ตอนออกธุดงคไปกิ่งอําเภอนําอูนจังหวัด   

สกลนคร พลาดทาเสียทียังไงก็ไมรู กิเลสตัวกามระคะ และปฏิฆะเชื้อแหง      

โกรธมันพากันไหลมาเทมาเทาภูเขาเลากาทั้งโลกก็ไมปาน อสุภกรรมฐาน   

เขาหมดอานิสงสลงเสียแลวจะกําหนดพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโสโครก

ในอาการ ๓๒ อยางไรก็ไมไดผล และกําหนดรูรูปนามใหเห็นเปนอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา มีแต เกิดกับดับไปเทาน้ันเองถึงจะทําอยางไรก็เอาไมอยูเลย   

เรียกวากรรมฐานใด ๆ ในโลกน้ีก็ไมไดผลเลยแมแตนิดเดียว หลายปผานมา 

มองเห็นตนเองและผูอื่นเปน สิ่งปฏิกูล โสโครก เปนซากอสุภะเบื่อหนาย 

สะอิดสะเอียนไปหมดทั้งแผนดิน

 ตอนน้ี มองเห็นสีกงสีกาสวยงามเปนนางฟานางเทวดาไปหมดท้ังแผน

ดินเลย ระยะนี้ตัวกามราคะ ปฏิฆะเผาลนแทบใจจะขาดตาย กําหนดรูรูป 

นามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็รอมรอจะเปนบาตายอยูแลว กําหนดเทาไหร 

กิเลสตัณหาราคะมันก็กระหนาํมาเทาน้ันเปนรอยเทาพันทวี มีแตหนอไปหนอ

มาจะเปนบาตายใหไดจริง ๆ

๑๖
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 ตอนน้ีนาํตาของผูพายแพแหงกิเลสตัณหาราคะนาํตาของสาวกผูอาภัพ

อับโชคก็เริ่มไหลซึม อาบรดกระแสใจโดยไมมีวันเวลานาทีจะขาดสาย แตก็  

เก็บความรูสึกภายในเอาไวโดยไมใหใคร ๆ เขารูดวย เพราะอาตมาก็ไปอยู  

องคเดียวก็เลยเก็บเอาไวองคเดียวเทานั้นเอง

 ในคาํของคืนวันน้ัน ณ สถานยอดเขาภูพานดานแต ท่ีเขาเลาลือกันวา    

เปนดานผีกุมภัณฑที่ดุรายที่สุดเขตภูพานตอนนั้น ผีกุมภัณฑมันก็ไมยักมา 

กินกิเลสใหมันตายเสียบาง หรือวาผีกุมภัณฑมันก็กลัวกิเลสเหมือนกันก็ไมรู

จึงไมเห็นมันมาเยี่ยมมาถามขาวกันเลย

 น่ังอยูในกลดของคืนวันน้ัน อาตมาไดนึกนอมเอาพระคุณของบิดา 

มารดาผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และไดนึกนอมเอาพระพุทธคุณของพระสัมมา

สัมพุทธเจาของเรามาบูชาไวที่เหนือเศียรเกลา แลวจงใจกมกราบมนัสการ

นอบนอมลงไปตอเบื้องหนาโขดหินนั่นเอง

         อาตมาไดตั้งสัจจะอธิษฐาน วิงวอนถึงบุญกุศลบารมีแตปางกอนขึ้น

วา (เปนภาษาอิสาน)

 ตั้งแตซาดกอนกี้ หากผูขาเคยไดสรางสม

อบรมบุญกุศลบารมีเอาไว หากผูขานี้เคยไดกระ-

ทําทานไวกับภิกษุสามเณรในศาสนาของพระพุทธ - 

เจาองคใดองคน่ึง ถึงผลทานสวนน้ันสิทอเม็ดงาขา 

ฮิ้นกะตามถอน  ขอจงลงมาบันดลบันดาลใหเปน 

แสงแกวแสงทองปองสวาง จงมาซี้ซองปองทางให

ผูขาเห็นทางปฏิบัติอันถึกตอง ตามครองพระพุทธ
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 บาปบุญนั้นมีจริง ใครทําใครได ตื่นเชาขึ้นมาตอนออกเดินบาตร 

นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได เพราะตัวเองก็เคยอานพระไตรปฎกมาบาง นึกถึง 

พระดํารัสที่พระพุทธองคทรงตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งที่มีความกระสันจะสึก

อยางแรงกลาเพราะทานยุงยากลําบากใจในการเลาเรียนพระธรรมวินัยคือ 

ตอนเชาก็เรียนพระวินัย ตอนบายก็เรียนธรรมะ ตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิ 

ภาวนา ทานเกิดความยุงยากปนปวนจิตใจ อยากจะสึกหนีไปใหมันพนๆ 

พอดีพระพุทธองคทรงทราบเหตุจึงใหภิกษุอื่นไปตามมาเฝา พระพุทธองค  

จึงตรัสถามสาเหตุท่ีอยากจะสึก ภิกษุรูปน้ันก็ตอบโดยตรงวา ขาพระพุทธเจา 

ทนไมไหวเดี๋ยวเรียนโนน เดี๋ยวเรียนนี่ ยุงยากลําบากใจเหลือเกิน พระพุทธ  

องคจึงทรงตรัสวา เธอจะรักษาอยางเดียวไดไหม ภิกษุรูปนั้นก็ทูลตอบวา 

ถาใหทําอยางเดียวก็คงจะทําได พระพุทธองคจึงทรงตรัสวา ตอแตนี้ไปให 

เธอรักษาใจอยางเดียวก็พอ ภิกษุรูปนั้นเมื่อรับโอวาทแลวก็มาบริกรรม คือ  

มาเพงอยูท่ีใจ จนไดบรรลุเปนพระอรหันตองคหน่ึงในพระพุทธศาสนาของเรา

 และนึกถึงเรื่อง สามเณรสอนกรรมฐานใหพระโปฐิละวามีจอมปลวก 

อยูอันหนึ่ง มีรูอยู ๗ รู มีเหี้ยเขาไปทางรูอันหนึ่งใหทานปดรูทั้งหานั้นเสีย 

เจาใหผูขาน้ีไดบรรลุเขาสูมรรคผลนิพพานในปจจุบัน 

ซาดนี้แดถอน 

 ขอกุศลบารมีแตปางกอน อยาไดปลอย

วางทอดถิ่มผูขาถอนใจจริงแลว...ผูขายังบอทัน 

ไดอยากสึกไปเปนเหยื่อ เปนทาสรับใซของกิเลส 

ตัณหาระคะมันอีกตอไป......สาธุ
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แลวมาบริกรรมอยูที่ใจ แลวใหจับเอาตัวเหี้ยในรูที่มันเขาไปนั่นแล

 เอ.....มารักษาใจ มาบริกรรมอยูที่ใจ อาตมาทําไมถูก เพราะไมรูวา 

ใจมันอยูตรงไหนกันแน จึงลองเพงสติเขาไปกําหนดดู แลวก็เพงอยูที่หัวใจ   

ดานซายลองเพงทําใหมันใสเหมือนแกวอยางเขาวาน่ันแหละ ถาเรานึกสราง

นิมิตใหมันใสมันก็ใส ถาเรานึกสรางนิมิตใหมันมืดมันก็มืดไปตามความนึก 

เอาคิดเอาเทาน้ันเอง ผลสุดทายก็กันกิเลสอะไรไมไดตามเคยกันไดก็แตเฉพาะ

เวลาเรานั่งเพงอยูเทานั้นเอง เมื่อเลิกเพงพวกกิเลสมันก็พากันรุมเขามาตาม 

เดิม เพงหัวใจดานซายอยูต้ังหลายเดือน ก็ไมเห็นผลคืบหนาคืบหลังอะไรเลยเปน

อันวาแพกิเลสซวยไปตามเดิม

 หลายวันตอมา นึกไดนึกดียังไงก็ไมรู เลยลองมาเพงที่หนาผากลอง   

ดูคือ เพงสติเขาไปจดจออยูตรงหนาผากเจาของนั่นแหละ วาความคิดมันคง 

เกิดจากสมองตรงหนาผากนี้แหละวางั้นเถอะ เพงวันแรกเพงนานไปหนอย 

คือ เอาสติเพงเขาไปท่ีหนาผากเกือบสองช่ัวโมง ตอนน้ันเกือบหัวสมองจะ 

ระเบิดแตกตาย วันน้ันตื่นเชาขึ้นมา หัวสมองมึนงงหูตาลายทั่วไปหมด 

เอะ....เรานี้ชักจะบาใหญแลวคราวนี้ ถาหัวสมองมันระเบิดแตกตายจริง ๆ 

เราจะทํายังไง คิดไปคิดมาเลย ตกใจกลัวตนเองจะเปนบาตาย แตก็ยังทําอีก 

วันตอ ๆ มาเพงประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีก็พอ เวลานอกนั้นก็ไปทํากรรมฐาน 

อยางอื่นที่เคยทํามากอน

            

 ถึงจะเพงยังไง กิเลสตัณหาราคะมันก็ไมยอมลดยอมละแตก็ใชวิธีเพง 

อยูเชนนี้  สลับกับกรรมฐานอยางอื่นเรื่อยไป  เพงไปเพงมา  เพงวันละนิดละ 

หนอย ประสาทสมองก็หายมึนงง          
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 จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ จวนจะเขาพรรษาเหลืออยูอีกส่ีหาวันเทาน้ัน ทีน้ี 

นึกไดนึกดีอะไรขึ้นมาก็ไมรู เลยเปลี่ยนที่เพงเสียใหม แตกอนเคยเพงตรง    

หนาผากทีน้ีมาเพงสติเขาไปตรงกระบอกตาเสียเลย เปนไงเปนกันเพงวันแรก

เพงนานไปมากคือเพงในราวเกือบสองชั่วโมง ต่ืนเชาข้ึนมาตาท้ังสองขางแดง

โรไปหมด เหมือนกับเปนตาแดงเลยทีเดียว เลยตกใจ เอะ.......เรานี้ชักจะบา  

ใหญไปแลว ครูบาอาจารยประเทศไหนเขาพากันทําอยางนี้ เรานี้อุตริไมเขา 

เรื่องเผื่อเปนบาขึ้นมาจริง ๆ เราจะทํายังไง วันแรกที่อาตมาเพงนั้นประสาท

ตาประสาทสมองตึงเครียดมึนงงหูตาลายท่ัวไปหมดเลย เพราะเพงมากเกินไป

 

 ถาอาตมาไมทําโดยวิธีนี้ มันก็หมดวิธีที่จะทําเสียแลว วันตอ ๆ มา 

ก็เพงใหนอยลง เพงประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีก็เลิกเพง อาตมาเพียรเพงอยู 

เชนน้ีถึงกลางพรรษา เพงตอๆ มาประสาทตา ประสาทสมองก็หายตึงเครียด 

มึนงงอยูในสภาพปกติตามเดิม

            

 วันตอมา อาตมาขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาภูขี้เถา (เขาชวงนั้นเขาเรียก

วาดอยอางขาวจาว) ขึ้นไปเดินเลนตามหนาผาตามโขดหิน ทําใจใหเบิกบาน

ใหสดช่ืนไปตามธรรมชาติ เดินไปเดินมาก็ไปเจอขอนไมขนาดใหญ ท่ีมันนอน 

ขวางทางอยูอาตมาพินิจพิเคราะหดูรอยท่ีเขาเล่ือยไมขอนน้ันมีรอยท่ีเขาเล่ือย 

อยูตั้งหาหกแหงแตรอยอื่น ๆ นั้นไมมีรอยขาด มีขาดอยูรอยเดียวเทานั้นเอง 

อาตมาเลยนึกนอมเขามาเปรียบเทียบใสใจดู การเลื่อยหลายที่หลายแหงไม 

ขอนใหญนั้นก็จะไมมีทางขาดไดเลย เพราะการเลื่อยโดดโนนโดดนี่ เลื่อยไป 

เลื่อยมามันก็เหนื่อยหรือหมดกําลังไปเทานั้นเอง แตถาเขาเลื่อยเจาะจงลงที่ 

เดียวอยางไมทอถอยไมขอนใหญนั้นก็จะขาดไดโดยงาย
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 อาตมาเลยนึกนอมเขามาใสใจเปรียบเทียบกับพระกรรมฐานดูเดี๋ยว

นี้ เรากําหนดวกวนไปตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยางไมมีจุดมีที่ใหแนนอน 

เราแทบจะเปนบาประสาทตายอยูแลวก็ไมไดผลอะไรเลย

 อยางเกงก็เพียงรูจักรูจํา รูไปตามสมมุติบัญญัติของรูปนาม รูการ   

เกิดข้ึนต้ังอยูดับไปของรูปธาตุนามธาตุ ของรูปขันธนามขันธเทาน้ันเอง รูอยาง

นี้มันก็เปนการรูไปตามกนสภาวะ หรือรูไปตามหลังสภาวะหรือรูไปตามกน

ตามหลังของอารมณรูปนามเทาน้ันเอง และมันก็ไมผิดอะไรกับรูไปตามสัญญา

ความจํา เหมือนกับเราทองสวดมนตสวดพรเทานั้นเอง

 ความรูเพียงระดับนี้ เราก็เคยไดยินไดฟงพวกชาวบานทั่วทุกภาค    

เขาวิพากวิจารณสนทนาถกเถียงกันเรื่องรูปนามทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

จนหูเราจะอื้อแตกตายอยูแลว

 ที่คนยุคนี้เขาคุยโออวดวา เขารูแจง-รูแจงนั้นมันแจงอยูที่ริมฝปาก 

เทาน้ันเอง (ความรูแจงแทงตลอดในสัจจะท้ัง ๔ และปฏิจฺจสมุปบาทท่ีจะเขา  

ไปตัดภพตัดชาติลงไดนั้น เขาเกิดมีเฉพาะอยูในหวงพระนิโรธธรรมญาณ 

เทานั้นเองเกิดอยูที่อื่น ๆ ไมมีเลยเปนอันขาด) ถาเปนความรูเกิดอยูที่อื่น ๆ 

ตอใหเขารูหมดเกลี้ยงทั้งสามโลก คือ มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ตามที       

หรือมาตรแมนเขาจะรูขึ้นไปใหทะลุยอดฟาฝงขางโนนก็ตามเถิด

            

 ถาเปนความรูระดับเพียงแคนี้ มันก็ไมมีทางเกิดญาณวิมุติหลุดพน 

จากกองทุกขกองกิเลสไปไดเลย เม่ือไมมีทางหลุดพนจากกองทุกขกองกิเลส 

ไปไดเราก็ไมจําเปนตองบวชเขามานุงหมผากาสาวพัสตร ซึ่งเปนธงไชยของ

พระอรหันตใหเสื่อมเสียเลย ถึงเราเปนชาวบานธรรมดา เราก็เรียนรูจักรูจํา 

ไดดีเหมือนกัน
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 ทางดานความรูสึกสวนลึก  อยางเกงอยางดี  ก็ทําใหเราเกิดสังเวช 

สลดใจเบื่อหนายเปนชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้นเอง ถารูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ก็รูอยางระยิบระยับเหมือนพยับแดด มันเปนการรูอยางกะปริบกะปรอย ขอน้ี   

แปลวามันนึกมันคิดใหเปนอนัตตาธาตุเปนสิ่งวางเปลา นึกใหเห็นวาไมใช   

สัตวบุคคลตัวตนเราเขา นึกใหมันเห็นอยูในหวงของความนึกเอาคิดเอาเทา

น้ันเอง แตเปลาหรอกส่ิงเหลาน้ีเขาไมไดเปนไปตามท่ีเรานึกเอาคิดเอาหรือนึก

รูคิดรูแตประการใดๆ ทั้งสิ้น ตรงกันขาม เขาก็เปนตัวเปนตนของเราเปนเรา

อยูวันยังคํา คืนยังรุงตาม อํานาจตัวอวิชชาพามืดบอดน้ันเอง รูอยางน้ีมันก็ 

เปนอาการรูของสัญญาการรูจัก รูจํา รูไปตามจินตนาการท่ีเราเคยศึกษาเรียน

รูมาหรือเคยไดยินไดฟงมาเทาน้ันเอง

 รูอยางนี้ รูชนิดนี้ มันก็เทากับรูเสือเห็นเสือแตเราไมมีทางหลุดพน

หนี ออกจากเสือไปไดเลย มีแตเสือคือกิเลสมันคาบคอกินทุกๆ วัน

 ระยะนี้เราก็เลิกคําบริกรรมมาตั้งสองสามปแลว เพียงแตตั้งสติ ให

รูเทาทันกับอารมณในทวารทั้งหก และพิจารณาใหเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยูดับ 

ไปของรูปธาตุนามธาตุ เพ่ือยกเพ่ือปลงใหเปนอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดมา 

ถึงจะทําอยางไรก็ไมไดทําใหเราเปนผูรูแจงแทงตลอดนอกเหนือย่ิงข้ึนไปกวา

นี้ไดเลย ตอนนี้แปลวายังไมมีเกราะ คือวิมุติญาณอันวิเศษเพื่อปองกันไมให

นํากิเลสมันทวมตายไดเลย

 ขณะนั้นอุปมาอุทาหรณพุทธภาษิต อันแสนจะยากเย็นก็ไดเตือน   

อาตมาข้ึนวา พระพุทธองคทรงตรัสสอนภิกษุไววา ดูกอนภิกษุท้ังหลายเร่ืองนี้ 

ไดเคยมีมาแลว มีศาสดาเจาลัทธิคนหนึ่งชื่ออรกะ เปนคนปราศจาก ความ 
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กําหนัดยินดีในกามคุณ และสาวกของอรกะศาสดานั้นมีหลายรอยคนอรกะ 

ศาสดานั้น แสดงธรรมแกสาวกไดเฉพาะอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเทา

น้ันสวนอนัตตาธาตุเปนของลี้ลับสอนไมไดเลย

 แม.......ขนาดอรกะศาสดาพรอมทั้งสาวก เปนผูไมมีความกําหนัด

ยินดี ไมมีตัณหากามราคะในกามคุณทั้งหลาย ยังไมมีปญญารูแจงแทง   

ตลอดในอนัตตาธาตุไดเลย ยังบรรลุมรรคผลนิพพานไมไดเลย อันตัวเราน้ี 

จะขนาดไหนกันแน และตอนนี้เราก็ยังไมมีขนาดอะไรเลยแมแตนิดเดียว

 พอเกิดธรรมวิตกมาถึงตอนน้ีรูสึกวาโลกทั้งโลกมันมืดมิดไปทันที   

หัวใจเหี่ยวแหงมองไปอนาคตเบ้ืองหนามีแตความมืดมนอนธกาลไปหมด    

แตดวยความตั้งสัจจปณิธานเอาไววา จะขอฝากชีวิตไวกับพระพุทธศาสนา  

เปนชาติท่ีสุดทายเพียงชาติเดียวน้ีเทาน้ัน จะผิดถูกอยางไรก็ขอใหแลวแตปุเร-

ชาติวาสนาบุญกุศลบารมีอันเกากอน เขาจะติดตามอุปถัมภคําชูเอาเถิด

 หลายวันตอมา พลันก็นึกถึงเร่ืองราวของภิกษุสงฆคร้ังพุทธกาล นึกถึง 

ประวัติของพระจักขุบาล ทานไดบําเพ็ญเพียรอยางแกกลา จนตาของทาน  

แตกทั้งสองขางจึงไดบรรลุมรรคผลนิพพานในตอนทานตาแตกนั้นเอง 

 อือ......ทานพระจักขุบาล ทานคงเพงสติเขาไปท่ีดวงตาหรือเพงตรง 

ดั้งจมูกหักเปนแนแท ทานคงเพงหนักอธิษฐานไมนอนตลอดพรรษา ถาลําพัง 

ตาของทานเปนโรคอยางอื่น ก็คงไมสัปดนอุตริปาฏิหาริยมาแตกเอาพรอมๆ 

กันกับตอนบรรลุนิโรธธรรมเชนนี้เลย และก็คงไมแตกพรอมกันทั้งสองขาง 

อยางนี้โดยเด็ดขาด หรืออาจจะเปนดวยบุพกรรมของทาน และประกอบกับ  

ทานเปนโรคตาเรื้อรังมากอน จึงไดมาแตกเอาตอนบรรลุธรรมพอดี
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 เรื่องพระจักขุบาลตาแตกนี้อาตมาจะขอพูดเอาไวตอนนี้เสียเลย คือ 

ตามความเปนจริงแลว ตาของทานพระจักขุบาลจะแตกพอดีกับตอนบรรลุ

นิโรธธรรมนั้น เปนไปไมไดอยางเด็ดขาด ถาตาของทานแตกตอนนั้น ก็เปน 

อันวาทานไมไดบรรลุอะไรเลยเปนอันขาด ถาแตกก็คงจะแตกอยูในระหวาง     

สภาวะนิโรธธรรมทรงสภาวะแกกลาอยางสุดขีด คือตองเลย ๓๐ นาทีหรือ 

หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปตาถึงจะแตกไดเพราะสภาวะนิโรธธรรมไดทรงสภาวะแก 

กลาสุดขีดอยูในระหวางนั้น

 

 ตัวอยางท่ีบรรยายผานมาน้ีแหละ พระพุทธองคตรัสไววา สัตวท่ีจะ 

แหวกวายใหหลุดรอดออกจากตาขาย คือบวงกามโอฆะไปไดนั้นมีนอยเทา  

เขาโคสวนสัตวท่ีจมปลักติดอยูในตาขายคือบวงกามโอฆะน้ี มีมากเทาขนโค 

และสัตวผูที ่จะเพียบพรอมดวยกุศลบารมี หรือมีอุปนิสัยอันแกกลามา 

บําเพ็ญเพียรเพ่ือกระทําตนใหหลุดรอดไปจากตาขายคือดินแดนแหงบวงกาม

โอฆะนั้นยอมเปนของหาไดโดยยากอยางยิ่ง และก็เปนสิ่งที่กระทําไดโดย 

ยากอยางยิ่งทีเดียว ดั่งเรื่องพระจักขุบาลนี้เปนตัวอยาง

 เมื่อธรรมวิจัยเกิดขึ้นดังนี้แลว อาตมาจึงแนใจวาทานพระจักขุบาล 

ทานคงเพงสติเขาไปท่ีกระบอกตา หรือท่ีด้ังจมูกหักอยางแนนอน เพราะตาใน

หรือใจจะเกิดจากประสาทสวนสมอง หรือที่ทานสมมุติเรียกวาหทัยประสาท 

ก็ตาม ถาส่ิงใดใหสําเร็จความนึกความคิดไดแลว ทานก็เรียกวาหทัยประสาท 

เหมือนกัน

 

 และตาในหรือใจ มันก็อาศัยจําเอานิมิตจากตานอกน้ีเองแตมันทํางาน

กันคนละวิถีเทานั้น คือตานอกตองมองผานแสงสวางออกไปจึงจะเห็นสวน

ตาในนั้นไมเกี่ยวกับแสงสวางภายนอกวาจะมีหรือไมมีก็ตาม คือตาในมัน 
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อาศัย จําเอาเก็บเอามาคิดจึงจะเห็น ขอนี้แปลวา ตาในมันเก็บมันจําเอานิมิต 

จากปจจุบันอารมณ ทางตาหูจมูกล้ินกาย คือมันเก็บมันจําเอารูปเสียงกล่ินรส 

โผฏฐัพพะตามธรรมชาติแหงความจําของมัน หรือตามประสีประสาของมัน 

แลวถายทอดเขาไปถึงประสาทสมองหรือหทัยประสาท ที่เลยลูกกะตาหรือ 

เลยกระบอกตาเขาไปหรืออยูแถวๆ ขางๆ กระบอกตา หรือในสวนใดสวน 

หนึ่งในประสาทสมองท่ีทานสมมุติเรียกวาหทัยวัตถุนั่นแหละและตาเนื้อ   

หรือตานอกน้ันมันเปนปจจุบันอารมณสวนตาในน้ันมันเลยวิถีปจจุบันอารมณ 

ไปแลว และก็ไมไดเกี่ยวอะไรกับประสาทตานอกเลย

 เมื่อเลยวิถีปจจุบันอารมณไปแลว ทานเรียกวาสัญญาเจตสิก หรือ 

ใจสัญญา ใจความจําเอาจากนิมิตปจจุบันอารมณ ทางตาหูจมูกล้ินกาย คือมัน

จําเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อันนายินดียินราย มาเก็บผนึกไวเปน อนุสัย

ใหนอนเนื่องติดอยูกนบึ้งสวนลึก ๆ  ของความรูสึกมาผนึกกันเขาเปนดีเปนชั่ว

เปนอัตตาตัวตนเปนคนเปนสัตว เปนเรา เปนเขา เปนกิเลสตัณหาอุปาทานมา      

ใหเกิด สังขารคือความคิดเวียนวนเปนมลทินติดจําเจอยูกนบ้ึงสวนลึก ๆ ของ 

ความรูสึกนั้นเองตอไปก็เกิดเปนฟนเปนไฟ ลุกไหมเผาผลาญราญลนตัวคนผู

คิดคือสันดานของตนนั่นเอง ใหทนทุกขเวทนาพามืดบอดไปตลอดกาล

 

 ขอยกตัวอยางใหดู เชนตอนเราน่ังอยูกับเพ่ือนหรือตอนเราไหวพระ

สวดมนตบางครั้งปจจุบันอารมณทางตานอก ไมรูพระรูเณรวาเทาไหรดวย 

ซําไป เพราะตอนนั้นตาในมันไปเที่ยวหาอยูหากินตรงไหนก็ไมรู จะหลับตา 

หรือลืมตามันก็ยังเห็นบุคคลและสถานท่ี  ท่ีมันเคยไปหาอยูหากินมาแลวเชน

เดิมนั่นเอง

 หรือตอนเราฝน จนบางคนเขาใจวาเปนกายทิพย ความฝนนั่นแหละ 
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เปนกายไปเกิดมาเกิด เพราะตอนเราฝนนั้น มันก็ยังเห็นโนนเห็นนี่ เห็นเราเห็น 

เขาตามความจําเจตามความเคยชิน ตามประสีประสาอันปํา ๆ เปอ ๆ 

ของธาตุของขันธเทานั้น แทที่จริงมันไมใชเรื่องของคน มันเปนเรื่องที่สมมุติ

ตามประสีประสาของธาตุ ๆ ขันธ ๆ เทานั้นเอง

 เราจะสังเกตไดอีกวิธีหนึ่ง คือเมื่อตอนเราหลับตาหรือตอนกลางคืน

มืด ๆ  นั้น เมื่อเราคิดไปถึงใคร หรือคิดถึงเรื่องอันใดก็แลวแต จะสังเกตไดวา 

นัยนตาของเรามันยังดิ้นไปดิ้นมา กลิ้งไปกลิ้งมา หรือลอก ๆ แลก ๆ ไปมา 

ไมหยุดหยอนแตสําหรับพระผูที่ทานผานการบรรลุนิโรธธรรมมาแลวนัยนตา

ของทานจะนอนอยูในอาการสงบ ไมดิ้นรนอะไรเลยเปนอันขาด ทั้งกลางวัน 

และกลางคืนอีกดวย

 ที่บรรยายแนวความคิดมาโดยยอๆ นี้   ตามความเปนจริงแลว ใจเขา 

ไมไดออกไปเท่ียวท่ีไหนๆ หรอกนะ เปนแตวามันคิดปรุงแตง สรางเร่ืองสราง   

ราว  สรางสรรควิมานอยูในกระแสของความนึกเอาคิดเอาอยูในใจของมันน่ัน

เอง
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“...นิโรธ ความดับทุกข

หรือดับความคิด

ตอแตนี้ไปเราไมตองไปถามใครๆ ทั้งสิ้น

จะเปนโลกนี้หรือโลกใด ๆ ก็ตาม

เราไมตองไปเชื่อใคร ๆ อีกแลว

เพราะความคิดมันเปนสภาวะหยั่งลงทรงไว

ซึ่งความดับเปนที่สิ้นสุด

ความคิดเขาขาดสันตติ

ความคิดสืบตอลงเสียแลว

และความดับคือนิโรธธรรม

เขาก็เปลงรัศมี ทรงสภาวะใหเรารูเราเห็น

อยางแจมแจงแทงตลอดอยูแลวเกือบชั่วโมง

พระนิโรธธรรมญาณไดเผยความลี้ลับ

ปรากฏออกมาใหเราเห็นประจักษ

อยางเดนชัดเสียแลว...”
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หมายเหตุ - ยําหัวตะปู 

 สวนรูปหัวใจท่ีมันแขวนติดอยูดานซายของทรวงอกน้ัน มันเปนหัวใจ

หรือหทัยวัตถุของศาสนาพราหมณเขาตางหาก และมันก็ไมมีสวนรับรูอะไร 

กับความนึกคิดใดๆ ท้ังส้ิน เปนแตวามันเก่ียวโยงกันทางรางกาย หรือสาย 

เสนสายเอ็น หรือสายเลือดสายลมมันเกี่ยวโยงไปถึงกันเทานั้นเอง คือ 

เปน แตวารูปหัวใจที่ติดอยูดานซายนั้น มันเปนศูนยกลางการทํางานของ 

รางกายเทานั้นเอง แตถาระบบการทํางานของหัวใจไมเปนไปตามปกติ 

ก็อาจจะทําใหประสาทสวนตาง ๆ ของรางกายน้ีแปรปรวนไปดวย และดวย 

บาปกรรมของความโงเขลาในอวิชชาฐานะที่ความคิดความเขาใจ มันอวด 

อุตริไปแบกเอาไปยึดเอาสวนตาง ๆ ของรางกายนี้วาเปนของมัน ก็อาจจะ

ทําใหประสาทหทัยในสวนสมองนี้เกิดกลุมจิตกลุมใจแปรปรวนวิปลาสไป 

ดวยเหมือนกัน หรือบางคร้ังไดรับความกระทบกระเทือน ทําใหเสียวแปลบ ๆ 

ปลาบ ๆ อยูที ่หัวใจดานซายนั่น  มันก็เปนไปตามธรรมชาติของเสนเลือด 

เสนลม หรือสายฉีดเลือดฉีดลมของหัวใจดานซาย มันไดรับความกระทบ 

กระเทือนไปตามประสีประสาของธาตุของขันธ ตามธรรมชาติธรรมดาของมัน 

เทานั้นเอง

 และเรื่องนี้ ไมอยากจะบรรยายใหมันเปลืองหนากระดาษเลย จะเชื่อ 
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หรือไมเชื่อก็ตามใจเถิด แตอาตมาบรรยายเพื่อใหเปนประโยชนอยางยิ่งสํา 

หรับผูท่ีจะเปนพุทธโอรสของพระพุทธองคโดยตรงเทาน้ัน คือใหเปนประโยชน

อยางยิ่งสําหรับผูที่มีกุศลบารมีหรือมีอุปนิสัยอินทรียอันแกกลาที่จะเดินทาง 

เขาสูมรรคผลนิพพานตามเยี่ยงอยางของพระพุทธองคจริงๆ เทานั้น สวนผู

ท่ีงมงายสอนกันตามหนังสือหรือเขาใจวาความคิดมันเกิดจากหัวใจดานซาย   

นั้น ตลอดพระผูไมขวนขวายอะไรเลย ก็ขอใหทานอยูดีมีสุขไปตามทางของ

ทานเถิด

            

 และหากทานผูใด จะมีความคิดเห็นขัดแยงกับอาตมาก็ขอใหทาน  

ไปแปลพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ใหเขาใจความหมายทุก ๆ ตัวอักษรเสีย 

กอนดวยหากทานยังมีทิฏฐิขัดแยงตอไป ก็แปลวาทานเปนสัพพัญูโดยตรง 

เสียแลวหรือแปลวา ทานเปนคนละศาสนากับพระพุทธเจาของเราไปเสียแลว

            

 ทั้งนี้ บอกไปตามธรรมชาติความเปนจริงของธาตุของขันธ คือ ชี้

แจงแสดงธรรมออกไปอยางหมดเปลือกสิ้นเชิง โดยไมมีการปดบังอําพราง 

หรือผิดพลาดแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น ถาใครมีความเห็นไมตรงไมตามความ    

เปนจริง ก็แปลวาทานมีความเห็นตรงไปตามความเปนปลอม โดยไมตอง    

สงสัยเลย เทานั้นเอง   

 เม่ือเกิดธรรมะวิจัยถึงเร่ืองพระจักขุบาลเกิดข้ึนดังน้ีแลวอาตมาชัก

กลาๆ กลัวๆ เหมือนกัน แตก็จนดวยเกลาหมดทางเลือกเสียแลวเพราะ

กรรมฐานใดๆ ในโลกปจจุบันนี้ เราก็ทดลองอยางเอาจริงเอาจังผานมา

หมดทุกๆ วิธีแลว มีแตนึกในใจขึ้นวา ถาบุญวาสนาเรามี ก็คงไมตาแตก 

ถึงขนาดน้ัน และเราก็ไดฝกฝนวิธีเพงอยางน้ีมาแลวต้ังสามปเศษ ๆ จึงตัดสิน 

๓๐



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

๓๑

ใจอยางเด็ดเดี่ยว แตกเปนแตก ตายเปนตาย บาเปนบาละคราวนี้

 ตอนน้ีกรรมฐานอยางอ่ืน เพียงประคองไวใหเปนไปตามปกติเทาน้ัน

ขณะนี้มีแตเพงสติเขาไปที่จุดเดียวเทานั้น ระยะหลัง ๆ นี้ไมไดเพงใหเขา   

ไปถูกนัยนตาเหมือนตอนแรก ๆ คือ เพงสติใหจดจออยูตรงด้ังจมูกหักหรือ

ระหวางกึ่งกลางนัยนตาทั้งสองขางนั้นเอง การเพงก็ไมไดเพงเขาไปใหชิด 

ดั้งจมูกนัก และก็ไมหางนักเรียกวา เพงใหพอดีพอเหมาะกับความรูสึก       

อันเปนท่ีสะดวกสบายแกการเพงน่ันแหละ ทํานัยนตาท้ังสองขางใหนอนสงบ 

นิ่งอยูกับที่เฉย ๆ ไมมีการเหลือบไปเหลือบมาแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น            

พยายามอยาใหนัยนตาท้ังสองขางมันด้ินไปด้ินมาเปนอันขาด แตไมใชวาเปน 

การบีบบังคับหรือกดนัยนตาลงแนน ๆ แรง ๆ นะ  คือทําใหนัยนตาอยูใน 

ลักษณะอันเปนท่ีสบายน่ันแหละ ใหหลับตาพอเบา ๆ ใหหลบหรือเหลือบนัยน

ตาเขาดานในพอประมาณเทาที่จะทําไดแตไมใชใหไปมองหานิมิตหรือวัตถุ 

อะไรอยูในไสในพุงนะ และถาเปนกลางคืนตอนมืด ๆ ไมตองหลับตาลงก็ได

สวนการหลบหรือเหลือบนัยนตาเขาดานในนั้น ทําไมเปนก็ไมเปนไร

 การเพงสติวิธีนี้ ทานเรียกวาเพงฌาน หรือเพงใหเปนกําลังฌาน 

ฌาน แปลวาเพง ขอน้ีหมายความวา ใหเพงฌานสติไวเฉพาะตรงกลางใบ                                              

หนานั่นเอง

 สวนล้ินก็วางไวตามปกติธรรมดา และพยายามอยาใหล้ินมันด้ินไป 

ดิ้นมาเปนอันขาด แตถามันดิ้นไปดิ้นมาไมหยุด ก็ใหยกลิ้นกดขึ้นไวบน        

เพดานแตก็ใชวาจะใหกดจนกึบตายไปเลยนะ คือกดใหพอดพีอเหมาะ    

ใหล้ินเปนอยูอยางสบายนั่นแหละ
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หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

 อาตมาเพียรเพงโดยวิธีเชนนี้ จนตลอดออกพรรษาจนกระทั่งถึงวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ วันนั้นรูสึกสดชื่นเปนพิเศษ อากาศของอําเภอดาน 

ซาย จังหวัดเลย ก็เริ่มหนาวเยือกเย็นขึ้นมาแลว อาตมารีบสรงนําตั้งแตบาย

สองโมงเปนประจํา ตอนจะสรงนาํในวันน้ัน บังเอิญยังไงก็ไมรูอาตมาไดแหงน

หนาข้ึนไปดูดวงตะวัน แพล็บเดียวเทาน้ันแหละสายตาท่ือไปหมดเลย ตอนน้ัน 

เลยนึกยอนไปถึงครั้งพุทธกาล คือนึกใหรูตามอนุพุทธประวัตินั่นแหละ วา  

นักบวชสมัยกอนพุทธกาล โดยมากพากันออกบวชเปน ษีชีไพร ตั้งตนเปน

ศาสดาอยูตามปาเขาลําเนาไพร และก็มีการบวงสรวงบูชายัญและมีการเพง

กองไฟกันแทบทั้งนั้น คือเพงไฟเพื่อทําใหตนมีตบะแกกลา เพื่อใหตบะอันแก

กลานั้นรอนขึ้นไปถึงเทวโลก พรหมโลก เพื่อใหเทพเจาเบื้องบนสรวงสวรรค

เสด็จลงมาประทานพรอมตธรรมใหตนตามปรารถนา

            

 อาตมาเลยนึกนอมเขามาใสใจดูวา  ษีชีไพรเหลาน้ันทานพากันยาง 

ไฟเพงไฟเปนประจํา เพงเปน ๑๐ ป ๒๐ ป หรือเพงจนแกตายไปก็มี       สายตา    

นอกและสายตาในของทานคงคมกลาเอาการ เพราะสายตาที่สูกับเปลวไฟ 

แสงไฟโดยไมมีการกระพรบิตานัน้ คงเปนสายตานอกและสายตาในทีค่มกลา

ที่สุดและคงเปนสายตาในที่ควรแกการงานเบื้องสูง โดยไมติดขัดหรือขัดของ 

อะไรเลย

 

 ยกตัวอยาง เชน ชฎิล ๓ พี่นองพรอมบริวาร รวมเปน ๑๐๐๓ องค 

ชฎิลทั้งสามพี่นองพรอมบริวารนี้ ก็มีขอวัตรปฏิบัติบูชายัญและเพงไฟเปน 

ประจํา แมตอนกลางวันแสงแดดจะกลาสักปานใด ทานก็พากันน่ังรอบกองไฟ 

เพงไฟกันท้ังน้ัน แตทานเหลาน้ีลวนเปนผูมีบารมีชนิดดอกบัวพนนาํ เพราะ 

ถูกคัดเลือกมาแลวจากหัวหนาชฎิล เม่ือพระพุทธองคทรงแสดงบทพระธรรม

๓๒
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อาทิตตะปริยายสูตร เพื่อฟอกจิตของชฎิลสามพี่นองพรอมบริวารใหสะอาด

ปราศจากกามมลทินแลว พระพุทธองคคงตรัสบอกใหเพงฌานสติจ้ีจุดเขาไป 

ตรงความคิดนั่นแล คือเพงฌานสติจี้จุดเขาไปตรงสังขารการปรุงใจใหคิดที่

มันคิดวอบ ๆ  แวม ๆ  อยูน่ันแล  ดวยอานุภาพของสายตาใน คือสตินทรียฌาน 

อันคมกลาสุดขีดอยูแลว ชฎิลทั้งสามพี่นองพรอมบริวารจึงไดบรรลุถึงนิโรธ 

ธรรมพรอม ๆ กันในวิถีบัดดลนั่นเอง

            

 น้ีแหละคือสายตาใน พรอมท่ีจะเพงเขาไปตัดภพตัดชาติคือตัดสังขาร

การปรุงใจใหคิด ใหขาดกระเด็นในทันทีทันใดน่ันเอง และเปนสายตาในพรอม

ที่จะเกิดธรรมจักษุปญญาวิชชาญาณขึ้นในบัดดลนั่นเอง

 

 พอใกลเวลาจะหาโมงเย็น ก็เริ่มเตรียมตัวเขาหองกรรมฐานนึกถึง  

ธรรมะวิจัยขออุปมาอุทาหรณตอนกลางวันนั้นแลวย่ิงเพิ่มกําลังใจใหมีความ

เช่ือม่ันข้ึนไปอีก วันน้ีถึงจะเปนจะตายยังไงก็ยอมท้ังน้ัน สํารวจดูอายุอานาม

ของตนเองก็แกมากแลว อายุตอนนี้ก็ ๔๙ ปพอดี ถึงจะตายวันนี้หรือตาย   

วันพรุงนี้ก็คงมีคาเทากัน เราจะมัวกลัวบากลัวตายอยูมันจะสําเร็จอะไรได  

คนปญญาทราม คนไมมีความเพียร คนออนแอ คนหวงแหนชีวิต ยอมตกเปน 

ทาสของกิเลสตัณหาราคะอยางไมมีชาติจะสงบจบสิ้นลงไดเลย

 ชาติแลวชาติเลา เรานี้เกิดมาเพื่อสังเวยกิเลสตัณหาราคะ และเอา  

รางกายอันกวางศอกยาววาหนาคืบนี้ มาสังเวยบําบวงปาชาทุกภพทุกชาติ 

ตลอดไป โลกอันไมมีประมาณกัปปประมาณกัลปนี้ มีแตครองทุกขอยาง      

มหันตจนหลงลืมภพชาติแหงอนันตกาล มาตรวาจะเอาเศษกระดูกแหงราง

กายเรานี้ มารวมกันเขาคงกองพะเนินเทินทึกมหึมา คงสูงใหญยิ่งกวาภูเขา 

๓๓
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หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

เลากาเปนแสนเทา อันปาชาเขามีไวสําหรับเผามวลมนุษยเราจะสุดแสนเสนหา

ปาชาอยูทําไม เมื่อธรรมะวิตกมาถึงตอนนี้ โดยไมมีการฟงเสียงนกเสียงกา  

ใด ๆ อีกแลว ไดเวลาหาโมงเย็นก็รีบเขากลด นั่งขัดสมาธิเพงทันที

 ยมฺหิ ฌานฺจ ปญญา จ สเว นิพฺพานสนฺติเก

 ฌานและปญญามีในผูใด  ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน.

 เต ฌายิโน  สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา

  ผุสนฺติ  ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ

 ธีระเหลานั้น เขาฌาน มีเพียรติดตอ

 มีความบากบั่นเปนนิตย ยอมถูกตองพระนิพพาน 

 อันเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิไดฯ

 ตอไปนี้ขอพูดเปนสํานวนบาง เพื่องายแกการอานและการเขาใจให

ถูกตอง 

 พอไดเวลาหาโมงเย็น ของวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราชพระพุทธ    

ศาสนายุกาลลวงไปแลวได ๒๕๓๑ ป วันนี้ตรงกับวันแรม ๓ คําเดือน ๑๒ 

ปมะโรง

 วันนี้  เปนวันเสี่ยงบารมีของสาวกผูอาภัพอับโชค 

 วันนี้  เปนวันเสี่ยงบารมีของสาวกผูเกิดมาสุดทายภายหลัง

 วันนี้  เปนวันเปดศึกชิงบัลลังก ระหวางสองขุนพลผูยิ่งใหญในพิภพ 

จักรวาล

๓๔
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 ขุนพลหนาเกาเจาเลห ผูครองภพครองชาติมาแลวเปนอนันตกาล   

จนนับประมาณแหงภพชาติไมไดนั้นมันชื่ออวิชชาพาโง มันเปนเอกอัครสาวก 

ของเทพเจาผูมีนามวา สวัตตีพญามาร มันมีกองพลสมุนคูพระทัย  หรือมี 

กองทัพอันแสนยานุภาพมากมายกายกองเหลือจะคณนา เชน สักกาย 

ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตุปรมาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ 

มานะ อุทธัจจะ และกิเลสตัณหาอาสวะอนุสัย ทั่วทั้งพิภพแผนดิน 

หมดทั้งโคตรทั้งโขยง รวมเขาเปนกองทัพบันลือโลกอันแสนยานุภาพของมัน

            

 กับขุนพลหนาใหม ผูทาชิงตําแหนง ซึ่งประกาศตนเองเปน 

สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา อยางเอาเปนเอาตายมอบกายถวายชีวิต

ซึ่งมีนามกระเดื่องดินแดนพุทธจักรมีสมญานามกองพิภพโลกันตวา พระ 

ปญญินทรียฌานอันแกกลา หวังจะถลมบัลลังกชวงชิงตําแหนงใหได มี     

สมุนเอกคูใจลวนเปนขุนพลระดับแนวหนาเขารวมกองทัพ คือ สัทธินทรีย   

วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย เขารวมพลังแหงกองพลหวังจะพิชิตปอม 

ปราการของพญาสวัตตีมารใหราบคาบลงใหได

 จุดสมรภูมิ คือสังขารการคิด หรือสังขารการปรุงใจใหคิดนั่นเอง   

ขอใหทานผูอานทําความเขาใจวาถาเรียกวาสังขารการปรุงแตงใจแลว ก็พึง

รูเถิดวาน่ันมันเปนช่ือแทนของอวิชชาโดยตรงทีเดียว เพราะมันเปนผลอันลอง

หนมาจากอวิชชาโดยตรงนั่นเอง และมันเองก็ผนึกกันเขาอยูจุดเดียวกันนั่น 

แหละ

 พอเปดศึกลงสูสมรภูมิ เฒาอวิชชาหนาเกาเจาเลหจนเคยตัว โดยมัน 

ไมคํานึงถึงกติกงกติกาอะไรเลย มันก็เผนเขาควาบัลลังกไปครองภพครอง 

ชาติตามเดิม โดยมิไดรอชาเหมือนกัน ฝายปญญินทรียฌานหรือปญญาพลัง 
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ฌานอันแกกลา ก็แผลงศร คือ พลังฌานสติอันแกกลา  พุงเขาถลมทลาย    

บัลลังกทันทีระหวางนั้นสองขุนพลพยายามตอสูกันอยางใจจดใจจอ

 บางครั้งเผลอแพล็บเดียวเทานั้นแหละ เฒาอวิชชาหนาโง มันก็ไป  

ควาเอารูปภาพที่ลามกจกหาบแตปางไหนก็ไมรูมาใหเราดูเพลินไปเลย กวา 

จะรูสึกตัวเกือบพลาดทามันจนได ไอนี่เหลือผีรับประทานจริง ๆ บางที    

เผลอแพล็บเดียวมันพาเราคิดไปรอบจักรวาลก็มี กวาจะรูตัวมันก็พาเราไป 

ควาเอานางฟานางเทวดามาเปนฝูง ๆ ก็มี บางทีมันพาเราไปดูเรื่องราวที่เคย 

เจ็บแสบนําใจ และเคยอาฆาตมาดรายตั้งแตกอน ๆ จนทําใหเราเกือบเกิด 

ปฏิฆะโทสะไปเลยก็มี

 ฝายปญญินทรียฌาน หรือปญญาพลังฌาน ผูกลาหาญชาญชัยก็   

มิไดยอทอหวั่นไหวใด ๆ ทั้งสิ้น พยายามใชความรอบคอบอยางหนัก ถามัน      

สงนิมิตหรือรูปภาพอันลามกจกหาบมาใหเราดู ก็รีบเพงพลังฌานสติอันแก 

กลาอันเคลือบดวยอสุภกรรมฐาน พุงเขาเผาผลาญใหมันเปนจุณวอดวายไป

อยาไดรอชา

 ถามันสงรถเกงคันงามๆ ตึกรามบานชองใหญโตหรูหรา โรงแรมราคา  

รอยลาน โรงหนัง โรงละคร ไรนาสาโท มาประเคนใหเรา ก็รีบเพงอานุภาพ 

ของพลังฌานสติอันแกกลาที่เคลือบดวยธาตุกรรมฐาน พุงเขาเผาผลาญอยา 

ใหมันเหลือหลอตอไปอีกเลย

 ถามันสงเร่ืองท่ีเคยเจ็บแสบนาํใจ หรือเร่ืองอาฆาตมาดรายมากอกวน 

เราก็รีบเพงพลังฌานสติอันแกกลา อันเคลือบดวยธาตุกรรมฐานพุงเขาถลม
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ทลาย มันทันที

 อาว........เผลอแพล็บเดียว  งวงอีกแลว  ทีนี้มันขาดอะไร โอ.....

มันขาด สัมปชาโนความรูสึกตัวทั่วพรอมนี้เอง ตอไปนี้เราตองทําความรูสึก

ตัวอยูเสมอ เราตองทําความตื่นตัวตื่นใจอยูตลอดเวลา

 

 ทีนี้มันขาดอะไรกันอีก อือ.......มันขาดโยนิโสมนสิการ มันขาดความ 

แยบคายนี่เอง ถึงไดพลาดทาเสียทีเจาอวิชชาหนาโงมันอยูตลอดเวลา

 ในสภาวะเช่นนี ้ จะขออธิบายถึงพระพุทธภาษิตท่ีพระองคตรัสไว

วาเราเรียกมหาภูตรูปทั้งสี่นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตดวงหนึ่ง 

เกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไป ทั้งกลางวันและกลางคืน บุคคลผูไมไดสดับเรื่องจิต 

หรือ เรื่องมโน หรือเรื่องวิญญาณจากสัตตบุรุษ ใหรูเห็นอยางแจมแจงแลว 

จะไมเกิดความรู จะไมเกิดความเบื่อหนาย คลายกําหนัดไดเลย

 

 พระพุทธภาษิตนี้ ก็บงบอกโดยชัดอยูแลววา จิตมันเกิดคิดขึ้นมาที

ละหนึ่งครั้งหรือหนึ่งดวงหรือหนึ่งสภาวะเทานั้น มันจะเกิดซอน ๆ กันหรือ 

พรอม ๆ กันทีละหลาย ๆ ครั้งหรือทีละหลาย ๆ ดวงหรือทีละหลายๆ 

สภาวะน้ันไมไดเปนอันขาด คือสภาวะหน่ึงเกิดข้ึนแลวดับไปเสียกอน ดวงอ่ืน

หรือสภาวะอื่นหรือดวงหลังๆ หรือสภาวะหลัง ๆ จึงจะเกิดใหมขึ้นมาได 

แตการเกิดของจิตมันเร็วมาก จนไมมีเคร่ืองมือใด ๆ ในโลกน้ีจะไปจับมันทัน 

ไดนอกจากพระทานผูผานการบรรลุนิโรธธรรมมาแลวเทานั้นจึงจะเกิดมี 

วิชชาญาณไปจับจิตมันทัน นอกนั้นไมมีเลยเปนอันขาด
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 ฉะน้ัน สรรพสัตวนอยใหญทุกหยอมหญาฟาดินน้ีจึงมองเห็นจิตวาเปน

ดวง ๆ หรือเปนสาย ๆ หรือเปนตัว ๆ หรือเปนตน ๆ หนัก ๆ เขาก็พากันเหมา 

เอาสภาวะรูของจิต และเหมาเอาอารมณของจิตวาเปนกายทิพยกายละเอียด

เปนกายไปเกิดมาเกิดไปซะเลย เรียกวา เขาพากันนับถือแบบอัญญสัตถุทเทส

คือนับถือคําสอนนอกพระพุทธศาสนา และมีทิฏฐิความเห็นพากันสอนแบบ 

ศาสนาอ่ืน ๆ ไปเลย เม่ือเขารูวาจิตมันเปนเชนน้ี บุคคลผูรูน่ันแหละจึงมืดบอด

ไปตลอดกาล

            

 จะเปรียบเทียบเจตสิกเครื่องประกอบจิตใหดู เชน ความโกรธเกิดขึ้น 

เมตตาก็หายไป เมื่อเมตตาเกิดขึ้น ความโกรธก็หายไปเมื่อโลภะเกิดขึ้น 

ความมักนอยก็หายไป เมื่อความมักนอยเกิดขึ้น ความโลภก็หายไป เมื่อ     

ความใครเกิดขึ้นอุเบกขาวางเฉยก็หายไป เมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นความใครก็หาย 

ไป และการคิดทั้งสมมุติวาดีและชั่วนั้น มันก็เปนสภาวะของจิตอันเดียวกัน 

และก็มีความหมายตกอยูในกฎอันเดียวกัน คือเกิดข้ึนแลวก็ตองดับไปเหมือน

กันหมด เราจะพอใจหรือไปบังคับบัญชาใหมันเปนของเรา ตั้งแตฝายดี ๆ 

ก็ไมได ท้ังฝายดีและฝายช่ัวมันก็ไมไดเปนของเรา และมันก็ไมไดเปนของเขา 

ทั้งสิ้น และมันก็ไมไดเปนของมันอีกดวย จะวามีก็ไมได จะวาไมมีก็ไมถูก   

ควรจะกลาวแตเพียงวา สักแตวาเมื่อสิ่งหนึ่งมี สิ่งหนึ่งจึงมีเทานั้นเอง

            

 ดึกสงัดของคืนวันนั้น ราวกับฟาดินเขาเปนใจใหอาตมาเปนอยาง

ดีนาน ๆ จะไดยินเสียงนกมันรองสักทีหน่ึงเพราะสถานท่ีสํานักสงฆท่ีไปพักปฏิบัติ  

ธรรมจําพรรษานั้น อยูติดเชิงดอยอางขาวจาว ตีนเขาดอยอางขาวจาวนั้น     

เปนปาชาเกาแกของชาวบานนาเบี้ยมาแตดึกดําบรรพ หมูบานก็ราว ๓๐ 

กวาหลังคาการบิณฑบาตขบฉันก็พอทรงตัวอยูได   
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 การทําความเพียรวันน้ีไมไดกําหนดเวลานาทีอะไรเลยระหวางทํา  

การเพงอยูน้ันก็ไมรูเลยวาผลจะลงเอยเปนประการใด เพราะกรรมฐานท่ีใชวิธี  

เพงอยางน้ีไมมีใคร ๆ ในโลกปจจุบันเขาทํากันเลย แตอาตมาหมดท่ีพ่ึงหมด  

หนทางเลือกเสียแลวจึงไดตัดสินใจทําเชนนี้ ในคืนวันนั้นรูสึกวาสติปญญา  

คลองแคลวดีเปนพิเศษสายตาในและหัวสมองก็ปลอดโปรงเปนพิเศษจะเพ่ง

นาน ๆ สักเทาไหรก็ไมรูสึกตึงเครียดหรือมึนงงแตประการใด ๆ เลย

      

 ดึกสงัดแลว ประมาณก็ในราวสี่ทุมเศษ ๆ (ตอนนั้นนาิกาปลุก 

เรือนเล็ก ๆ ก็วางอยูขาง ๆ นั้นแหละ แตไมมีโอกาสบีบไฟฉายดูมันเลย)

          

 ตอนนั้นอินทรียของสติปญญาก็แกกลาขึ้นทุกขณะ เรียกวาแกกลา 

จนจะถึงสุดขีดอยูแลว ขณะนั้นแทบจะไมมีการเผลอเอาทีเดียว ระหวางนั้น

ความคิดปรุงแตงกับสติก็ตอสูกันอยางใจจดใจจออยางไมมีลดละ มีแตเพง 

สติเขาไปอยางเดียวเทานั้นนะ ไมมีการกําหนดรูหรือพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 พอฌานสติอันแกกลาพุงเขาไป ความปรุงคิดก็หายไป เมื่อสติเผลอ 

การปรุงคิดก็เกิดขึ้น เมื่อการปรุงคิดเกิดขึ้นสติก็หายไป เมื่อสติเกิดขึ้นการ  

ปรุงคิดก็หายไปสลับกันไปสลับกันมาอยูเชนนี้

     การคิดครั้งสุดทายในคืนวันนั้น เฒาอวิชชาจอมโงเขลา มันพาเรา 

ไปดูเรื่องราวที่เคยเจ็บแสบนําใจใหเกิดอาฆาตมาดรายกันแตปางกอน          

โดยไมมีการนับหน่ึงสองสาม ฝายปญญินทรียฌานหรือปญญาพลังฌาน 

อันแกกลาสุดขีด ก็แผลงศรพุทธบันดาล คือพลังฌานสติอันแกกลาสุดขีด 

พุงเขาถลมทลายบัลลังกทันที ในวิถีจุดเดียวกันนั่นเอง ยอดปราสาทของ    
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ขุนพลพญามารหรือปอมปราการของกองนามรูปไดขาดสันตติความสืบตอ   

ลงในบัดดลนั่นเอง ตอนนี้ทานผูอานคงไมเขาใจหรอกวา ขาดสันตติความ 

สืบตอของกองนามรูปอะไรกัน ตอนนี้ไปคนละโลกเสียแลวกับศัพทบัญญัติ

 

 (พอเขียนมาถึงตอนนี้ชักระอาใจ ถาไมไดตั้งสัจจะปฏิญาณตนเอาไว

กอน จะไมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเลย เพราะเมื่อเขียนขึ้นมาแลว ตัวเองก็เปนพระ 

หลวงพอหลวงตาเปนพระปาพระดอย ไมรูจักสังคมอันทันสมัย จึงไมรูวาจะไป 

หาเงินที่ไหนไปจางเขาพิมพ และเมื่อพิมพออกมาแลวก็ไมรูวาใครหนอ.......

ในผืนแผนดินนี้ จะเปนผูมีวาสนาบุญญาธิการยอมเชื่อยอมทําตามนี้ ดีไมดีก็

จะหาวาอาตมาเปนบาเสียสติไปเทานั้นเอง หรือถึงวันดีคืนดีพวกเถรานุเถระ 

ก็จะพากันแหไปเลนงานอาตมาจับมันสึกไปเสียเลย เรื่องนี้ไมเปนไรหรอก  

ครับเพราะของแทของจริงยอมเปนสิ่งที่ไมตาย ธรรมดาการที่จะเผยแพรของ 

ดีของวิเศษอันสูงสุดของพระพุทธเจา เพื่อใหผูปฏิบัติไดรูยิ่งเห็นจริงตามนั้น 

ก็ตองมีการระมัดระวัง ตองเปนธรรมดาตามยุคตามสมัยของมัน กระผมทํา

ประโยชนตอชาวพุทธของเราทั่วโลก เพื่อใหชาวพุทธของเราไดดื่มกินรสแหง

พระอมตธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางถูกตอง จึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปน 

ธรรมทานแกชาวพุทธของเรา หรือเพื่อชี้ชองทางในการปฏิบัติ ใหพระพุทธ 

ศาสนาของเราเจริญรุงเรืองสืบตอ ๆ ไป)

 บรรยายตอไป เพื่อความเขาใจไดโดยงายมากขึ้น จะขอเรียกสภาวะ 

เชนนี้วา ขาดสันตติความสืบตอของความคิด หรือขาดสันตติความสืบตอ 

ของสังขารการปรุงคิดนั่นเอง สวนคําวาขาดสันตติของรูปนามนั้น เพื่อไมให 

สับสนจะอธิบายใหเขาใจ ในตอนบรรยายปฏิจฺจสมุปบาทในตอนขางหนา
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 สภาวะอันมีนามวา สังสารวัฏฏะแหงการปรุงใจใหคิดมาขาดสันตติ

ความสืบตอดวนดับลงอยางกะทันหันเชนนี้ อาตมาไมเคยรูเคยเห็นมากอน 

เลยพึ่งมารูมาเห็นเอาตอนนั้นเอง เรียกวาพึ่งมารูมาเห็นสิ่งที่ไมเคยรู เคยเห็น 

มากอนเลย แตไมมีการตกตลึงแตประการใดๆ เลย เพราะตอนนั้นความ    

แกกลาของอินทรียไดถึงสุดขีดเสียแลว จึงไมมีการสะทกสะทานหรือหว่ันไหว 

ไปมาใด ๆ ทั้งสิ้น

       สภาวะเชนนี้ อาตมาก็อธิบายเปนตัวหนังสือไมถูกเพราะเขาไมมี 

นิมิตไมมีเครื่องหมายใด ๆ  พอจะหยิบออกมาพูดมาอธิบายเปนตัวหนังสือได 

นี้แหละทานเรียกวาเปนปตจัตตัง คือรูไดเฉพาะผูปฏิบัติรูปฏิบัติเห็นเทานั้น   

คนอ่ืนจะรูดวยเห็นดวยก็ไมได จะอธิบายใหฟงก็ไมรูวาจะพูดจะเขียนอยางไร 

ทานผูฟงจึงจะเชื่อจึงจะเขาใจไดดี  เพราะสภาวะเชนนี้ไดเลยสมมุติบัญญัติ 

ไปเสียแลวและสภาวะเชนนี้ จะพออธิบายได พูดไดเขียนไดก็พอเปนลาง ๆ 

เปนเงา ๆ เทานั้นเอง

 ตอนขาดสันตติดับลงทรงตัวอยูนั้น ไมมีลักษณะของการนึกคิดนึกรู

ไมมีลักษณะของการพิจารณาใดๆเลย ไมมีอาการหรือการกระทําชนิดที่นึก

ใหรู คิดใหรู ไมมีจุติและอุบัติ ไมมีการมาการไป ไมมีการเขาการออก ของ 

ทุกขของสุขหรือของอะไรทั้งนั้น ไมมีนิมิตไมมีเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น

 ในขณะสภาวะแหงความดับ หรือสภาวะแหงนิโรธธรรมเปลงรัศมีทรง 

สภาวะอยูเชนน้ันประมาณเกือบช่ัวโมง  สภาวะน้ันจึงคอย ๆ คลายออกหนอย   

เดียวจึงเกิดปญญาชนิดหย่ังรูไดทันทีเลยวาสภาวะเชนน้ีเขาคืออะไร จึงไดเพง 

ปญญาเขาพินิจดูจะเรียกวาพิจารณาเลยทีเดียวก็ไมได เพราะสภาวะเชนน้ี 
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เขาไมมีสภาวะเสียแลว ทานจึงไดเรียกวาหยั่งเขาไปรูหยั่งเขาไปเห็นดวย

ญาณอันละเอียดนั่นแหละ

  

 ถาจะเรียกวาพิจารณา ก็ตองสมมุติเรียกวา พิจารณาในญาณอัน 

ละเอียดนั่นแหละ เพราะการพิจารณาในขั้นหยาบ ๆ นั้น ถาไมผานวิชชา 

ญาณ ในนิโรธธรรมมาโดยเฉพาะแลวสวนมากยังอยูในขั้นจินตนาการ คือ 

นึกรูคิดรูเอาเอง หรือนึกรู คิดรู ไปตามตัวหนังสือ หรือนึกรูคิดรูตามที่ไดยิน 

ไดฟงมาหรือคํานวณเอาเอง ลงความเห็นเอาเอง ยังประกอบดวยลักษณะของ 

ความดําริที่มีวิจิกิจฉาอยูทั้งนั้น

  สวนคําวาญาณอันละเอียดสุขุมคัมภีรภาพน้ันไมมีอาการของวิจิกิจฉา

ความลังเลสงสัยแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น จึงมีการหยั่งเขาไปรูหยั่งเขาไปเห็น

ไดโดยแยบคายโดยไมมีการผิดพลาดแตประการใด ๆ โดยเด็ดขาด ลักษณะ

ท่ีหย่ังรูหย่ังเห็นโดยแยบคายอยางไมมีการผิดพลาดน้ีแหละพระพุทธองคทาน

ทรงเรียกวาหยั่งรู หยั่งเห็นดวยญาณนี้เอง

 ระหวางหรือขณะที่สภาวะแหงความดับ หรือสภาวะนิโรธธรรมลด 

รัศมีลงหนอยเดียวนั้น  ก็ไมมีอะไรเขาไปปรุงแตงใด ๆ นะ ขอนี้หมายความ 

วาไมมีอารมณภายนอกใด ๆ เขาไปรบกวนทั้งสิ้น

 สภาวะเชนน้ีถาจะเรียกวาเปนสังขาร  ก็ตองเรียกวาเปนวิสังขารน่ัน 

แหละ คือวิสังขารนี้ เปนวิสังขารฝายตัด คือตัดภพตัดชาตินั่นเอง หรือเปน 

วิสังขารการหย่ังเขาไปตัด คือตัดวงจรของปฏิจฺจสมุปบาท ไมใหมันหมุนไป 

เปนทุกขเปนกิเลสนั่นเอง
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 คําวา วิสังขาร นี้ ไมไดเปนสังขารฝายตอภพตอชาติเหมือนการปรุง

ใหคิดไปกับอารมณที่นารักนาใคร หรือนายินดียินราย

 ขอใหทําความเขาใจวา สังขารการคิดดวยอํานาจอวิชชาพาโงนั้น 

เปนสังขารหรือเปนความคิด ที่เทิดทูนบูชาอารมณไวเหนือเศียรเกลาอยาง 

ไมตองสงสัยเลย หรือเปนสังขารคือความคิดนอมนมัสการกราบไหวบูชา

อารมณ ไปจนกวาชีวิตจะหาไม หรือจนกวาแหลงหลาฟาดินน้ีจะสลายไปเปน

ที่สุด

 ชวงนี้ขอฝากแนวความคิด เปนคําสอนเฉพาะภิกษุสามเณร ผูที่กําลัง   

ดิ้นรนเสาะแสวงหาความพนทุกขเทานั้น  (ผูไมปฏิบัติไมเกี่ยว)

 คือสังขารการคิดชนิดตอภพตอชาตินี้ เปรียบเหมือนกระโถนหรือ 

โถสวมนั่นเอง ใจโถสวมชนิดนี้ ยอมเปนที่ถายรดของกามคุณ กามโทษทั้งหา 

ไปตลอดกัปปตลอดกัลปอยางไมตองสงสัยใด ๆ เลย

 คือถารักเขา ชอบเขา คิดถึงเขา ก็แปลวาเขาถายรดใจโถสวมของเรา 

เสียแลว  ถาโกรธเขา เกลียดเขา ชังเขา ก็แปลวาเขาถายรดใจโถสวมของ 

เราเหมือนกัน ถาเราเกิดปติภูมิใจยินดีลําพองผยองขนอยูในทรวดทรงรูปกาย

ของตนเองและของผูอ่ืน ก็แปลวาเราภูมิใจยินดีลําพองผยองขนอยูในใจโถสวม

ของเราน่ันเอง ถาเรายินดีเหอเหิมเกริมใจไปกับเคร่ืองประดับประดา เชนสวม

ใสแวนตาราคาแพงเดินวางมาดโกเกตามถนนหนทางเหมือนฆราวาส ก็แปลวา

สิ่งเหลานั้นมันถายรดใจโถสวมของเราอยางเต็มแปลเลยทีเดียว     
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   บรรยายตอไปสวนวิสังขาร เปนปญญาหรือญาณ หรือวิชชาญาณ 

ที่มีอานุภาพยิ่ง ไมตกอยูใตแอกของอารมณใดๆ เปนอันขาด และเปน วิสังขาร 

ที่มีอานุภาพยิ่ง ที่จะหยั่งหรือแทงทะลุเขาไปใหรูแจงแทงตลอด ใหเห็นตาม

ความเปนจริงโดยแยบคายใหหมดความสงสัยเลยทีเดียว และเปนวิสังขารที่

มีอานุภาพยิ่งที่จะแทงทะลุเขาไปทําลาย หรือเผาภพเผาชาติใหพินาศมอด 

ไหม ไปในบัดดลนั้นเอง
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“ ตัวความคิดนั่นแล  เปนตัวสมุทัย

เมื่อคิดแสไปหาความ  ยินดี  ยินรายมันก็เปนทุกข 

ดับไอตัวความคิด  อันเปนตัวสมุทัยนั่นแล 

เรียกวาดับความทุกขเปนนิโรธธรรม

การเพียรเพงพลังณานสติ 

เขาไปประหารความคิดนั่นแล

 

คือ อริยมรรคสมังคี ”
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หยั่งเห็นดวยญาณ

 แทท่ีจริงกองทุกขท้ังมวล มันก็อยูที่สนิมของความ

รูสึกอันลึก ๆ ที่ฝงอยูกนบึ้งของใจ อุปาทานและวัฏฏะสัง

สารการทุกขท้ังมวล  มันก็เกิดจากพิภพกนบึ้งของการเขา 

ใจอันมืดดําลําลึกของความโงเขลานี้เอง

 แลวใจอุปาทาน มันก็เขาใจไปวา กายเปน 

ตัวเปนตนของเรา เราจึงทุกขกาย

 แลวมันก็เขาใจเหมาเอาอีกวาความคิดเปนตัวเปน

ตนของเรา เราเปนผูคิด เราจึงทุกขใจ

 ทันใดนั้นเอง  วิชชาญาณอันละเอียดเขาก็หยั่งรูขึ้นมาวา สภาวะ    

เชนนี้ คือการขาดสันตติความสืบตอของความคิดนั่นเอง และความดับชนิด

ที่ขาดสันตติความสืบตอแลว ทรงสภาวะเปลงรัศมีใหเรารูเราเห็นอยูนานๆ  

เกือบชั่วโมงนี้แหละเปนนิโรธธรรม คือการดับความคิด อันเปนตัวสมุทัยเหตุ

พาใจใหเปนทุกขนั่นแล แลวก็เกิดวิชชาญาณหยั่งรูขึ้นมาวาทุกขมันคืออะไร
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 แลวมันก็เหมาเอาอีกวา ความคิดเปนตัวเปนตนติดอยูกับกายของ

เรากายของเราเปนฆนะสัญญา เปนกลุมเปนกอน เปนแทงทึบ  เปนตัวตน 

ติดอยูกับใจนั่นแล  แลวมันก็เห็นเปนคนเปนสัตว  เห็นเปนผูเปนคนที่มีชีวิต 

จิตใจ มันเขาใจผิดดวยอํานาจของสมุทัยใจตัณหา มันจึงพาใหเปน มหันตคิด 

มหันตทุกข อยางไมมีภพชาติจะสงบจบสิ้นลงไดเลย

 ทุกขมันเปนผลมาจากอันใด แลวสาวเขาไปหาเหตุ เหตุพาใจใหเปน 

ทุกขก็คือ สมุทัย

 สมุทัย ก็คือ วิถีการเกิดของปฏิจฺจสมุปบาท คือ อวิชชา สังขาร 

วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา มาผนึกกันเขากลาย 

เปนสมุทัยกําลังแปด แลวรวมพลังเปนตัณหาพาใหอยากคิด คิดจนหลงฟา 

หลงดินไปกับความคิด ตัณหาพาใหคิดอยากเสพกามสุขกามารมณ คิดอยาก     

เปนนั่นเปนนี่คิดอยากโดงอยากดัง อยากดี ของไมดีไมงามไมอยากเห็นคิด 

เลือกเฟนเอาแตยอด ๆ ของดี ๆ งาม ๆ ทั้งนั้นเลย

 การคิดชนิดเปนสมุทัย ทําใจใหหลงฟาหลงดินนี้แหละ มันพาใจ 

ใหเปนทุกขการขาด การดับความคิดอันเปนตัวตัณหาสมุทัยนี้แหละ คือ       

นิโรธธรรมความดับทุกข หรือดับความคิดนั่นเอง เพราะเมื่อเหตุ คือความคิด 

ดับไปแลว ผลก็ยอมสลายไปทันที อยางไมตองสงสัยเลย

 มรรคก็คือ มรรคสมังคี ของพลังฌานสติปญญาที่เพงเขาไป ทําลาย 

เผาผลาญความคิดนั่นแล เชน
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            ๑. มีความเห็นถูก   ๒. มีความดําริถูก

            ๓. พูดถูก     ๔. การงานถูก

            ๕. เลี้ยงชีวิตถูก     ๖. เพียรถูก

            ๗. ระลึกถูก      ๘. ตั้งใจถูก

 อริยมรรคท้ังแปดองค  ผนึกรวมกันเขาเปนอริยมรรคสมังคีมีอานุภาพ

กลายเปนพลังฌาน พุงทะยานเขาประหารกิเลสนั่นแล
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 แลวก็หยั่งรูดวยวิชชาญาณในรอบที่สองตอไปอีกวา การเขาใจผิด 

คิดวาเปนอุปาทาน การคิดแสไปหาอารมณที่นายินดียินราย มีความมั่น 

หมายวาเปนเราเปนเขา มีความเขาใจไปตามอํานาจอุปาทานอวิชชา พา     

ใหมองเห็นวาเราเปนทุกขเขาเปนทุกข มันจึงเปนมหันตคิดมหันตทุกข ก็ทุกข 

นี้แหละเปนสิ่งที่ควรกําหนดรู

 ตัณหาสมุทัย ความอยากที่ฝงอยูในสันดานความคิดความอยากคิด

คิดอยางไมรูฟา รูดิน มันคิดอยากเสพกามสุขกามารมณ คิดอยากเปนนั่นเปน 

นี่คิดอยากดังอยากเดนอยากดี คิดอยากมี อยากไดยศถาบรรดาศักดิ์อยาง 

ไมมีที่สิ้นสุด สิ่งดีๆ งามๆ จึงอยากเห็นของเกาๆ เหม็นๆ ไมอยากพบความ 

คิดชนิดนี้เปนความคิดสมุทัย เหตุพาใจใหเปนทุกข เปนสิ่งควรกําหนดละ

 นิโรธ อันสภาวะของความคิดน้ี มันเปนสภาวะท่ีหย่ังลงสูความดับมัน      

มีความดับเปนที่สิ้นสุด ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมัง    

ความคิดมันเกิดขึ้นเปนธรรมดาแลวมันก็ดับไปเปนธรรมดา ก็ความดับของ 

ความคิดนี้แหละเปนสภาพที่ควรทําใหแจง และรูแจงแทงตลอด

ญาณหยั่งรูรอบที่สอง
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 มรรค ระหวางทําการเพงอยูน้ัน   อยาไดวิตกหว่ันไหว จงทําใจใหเปน 

หนึ่งใหเขาถึงอริยมรรคสมังคี จงมีความเพียรอันแกกลา จงตั้งหนาเพงอยาง 

ถูกตอง ผองเทา-เขาสูนิโรธธรรม อันเปนแดนสงบนั่นเทอญ
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“...จุดสมรภูมิ คือสังขารการคิด

หรือสังขารการปรุงใจใหคิดนั่นเอง

ขอใหทานผูอานทําความเขาใจวา

ถาเรียกวาสังขารการปรุงแตงใจแลว

ก็พึงรูเถิดวา

 นั่นมันเปนชื่อแทนของอวิชชาโดยตรงนั่นเอง

และมันเองก็ผนึกกันเขา

อยูจุดเดียวกันนั่นแหละ…”
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 แลวก็หย่ังรูดวยวิชชาญาณในรอบท่ีสามตอไปอีกวาการทุกขกาย 

ทุกขใจทั้งมวล หรือกระแสอันมหันตทุกข  อันเปนผลมาจากความคิดที่มัน     

อุตริแสไปหาอารมณที่นายินดียินรายนั้น เปนสิ่งที่ควรกําหนดรูหรือเพงเขา 

ไปรู ญาณก็ไดหยั่งรูแลว 

 สมุทัย ความอยากคิด ความอยากที่หลงใหลอยูในความคิด คิด 

อยางไมเกรงพระเกรงเณร มันคิดอยากเสพกามสุขกามารมณ มันคิดอยาก 

เปนเทพไทเทวา มันคิดอยากมีหนามีตา มันคิดอยากไดยศถาบรรดาศักดิ์ 

มันคิดรักในความเดนในความดังจนเหลือที่ สิ่งไมดีไมงามขาไมอยากเห็นสิ่ง 

เนา ๆ เหม็น ๆ ขาไมอยากพบ ความคิดชนิดนี้แหละมันเปนตัวสมุทัยเหตุ 

พาใจใหเปนทุกข เปนสิ่งที่ควรกําหนดละ  ญาณก็ไดละแลวทุก ๆ ความคิด

 นิโรธ ความดับทุกขหรือดับความคิด ตอแตนี้ไปเราไมตองไปถาม   

ใครๆ ทั้งสิ้น จะเปนโลกนี้หรือโลกใดๆ ก็ตามเราไมตองไปเชื่อใครๆ อีก    

แลวเพราะความคิดมันเปนสภาวะหยั่งลงทรงไวซึ่งความดับเปนที่สิ้นสุด   

ความคิดเขาขาดสันตติความคิดสืบตอลงเสียแลว และความดับคือนิโรธธรรม 

เขาก็เปลงรัศมีทรงสภาวะใหเรารูเราเห็นอยางแจมแจงแทงตลอดอยูแลว 

เกือบชั่วโมง พระนิโรธธรรมญาณไดเผย ความลี้ลับปรากฏออกมาใหเราเห็น   

ประจักษอยางเดนชัดเสียแลว

ญาณหยั่งรูรอบที่สาม
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 แตกอนความคิดมันเกิด ๆ ดับ ๆ เพราะวิถีการเกิดดับ ของ 

ความคิดมันเร็วมาก จนเราดูเรารูไมทัน จนเราจับตนชนปลายไมถูกนึกวา 

เปนตัวเปนตน เปนคนเปนสัตว เปนเราเปนเขา นึกวาความคิดเจามีชีวิต 

จิตใจเปนผูเปนคน นึกวาความคิดเจาเปนผูเปนคนที่มีชีวิตจิตใจ มันเกิด 

สืบตอกันอยางไมหยุดย้ัง จนถ่ียิบ จนเรามองไมรูดูไมเห็นของเง่ือนปมอันแสน 

จะยุงเหยิงนี้เลย

 บัดนี้ สังสารวัฏฏะการเวียนวายตายเกิดของความปรุงใจใหคิด หรือ 

ของความคิดชนิดอยางเปนจอมบรมโงนี้ มันไดสิ้นชาติขาดภพลงเสียแลว   

สังสารวัฏฏะการเวียนวนของภพชาติอันกอน ๆ หรือความปรุงใจใหคิดหรือ 

ความคิดอันกอนๆ มันคงไมมีโอกาสหวนกลับคืนมาตอภพตอชาติกันขึ้นอีก

อยางแนนอน คราวนี้มันคงสืบภพหลงชาติอันเกาๆ กอนๆ ของมันอยางไม 

ตองสงสัยใดๆ เลย

 วาระน้ี  ถึงคราวแลวถึงจุดอวสานการส้ินภพ  ส้ินชาติของสังสารวัฏฏะ 

อันยาวนาน ที่วิ่งเวียนวนทนทุกขคลุกเคลามากับสายนําตาแหงกิเลสตัณหา

และปาชาอันศิวิไลย

 ทุกกัปปทุกกัลป ทุกภพทุกชาติที่ผานมา สายนําตาของขาได

หลั่งไหลลงทวมทนอาบภพอาบชาติ ภพแลวภพเลา ชาติแลวชาติเลา 

จนรวมกันเขาเปนหวงมหันตนพ กลายเปนพิภพทะเลหลวง บวงกามโคตร 

สมโภชนกันข้ึนเปนวัฏฏะกาม แบกหามขาใหสุขสันตหรรษาไปกับปาชาตลอด

กาล นี้นะหรือคือวิมานกามสวรรคมหันตทุกข อยางแสนสาหัสฉกาจฉกรรจ 

จนนับประมาณกาล แหงภพชาติไมไดเลย
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 บัดน้ีสายสัมพันธแหงวัฏฏะกิเลสอันเวียนวนทนทุกข คือยอดมงกุฎทอง 

ของขุนพลพญามาร มันไดขาดสะบั้นพังทลายลงเสียแลว ดวยอานุภาพของ 

พระปญญินทรีย พลังฌานอันแกกลา ซึ่งเปนแนวทางธรรมโอสถ เปนยอด  

พระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปน 

ศาสดาเอกของโลก

 เมื่อสมเด็จพอของเรา ทําลายบัลลังกของพญามารใหราบคาบ 

อยู ณ ควงไมมหาโพธิ์นั้น สมเด็จพอของเราเปลงพระอุทานออกมาอยางไร 

สาวกผูมีชัยคราวนี้  จะขอนอบนอมเอาปฐมพุทธอุทานนั้นมารําลึกไวดวยวา

 

 

 เสียงพระดํารัส ที่พระพุทธองคทรงตรัสกับโจรองคุลีมาลดังกองขึ้น

มาวา เราหยุดเสียแลว แตเธอนั่นแหละยังไมหยุด (คือยังไมไดหยุดคิดหรือ 

ความคิด มันยังไมดับน่ันเอง) ทันใดน้ัน ดาบอันเปอนดวยเลือดกระเด็นหลุด

ออกจากมือขององคุลีมาลทันที น้ีแหละคือการหยุดลงแหงสังสารวัฏฏะอยาง

แทจริง

 และพุทธองคไดทรงตรัสไววา เราไมไดกลาววาคนจะพนทุกขได 

เพราะการไมรูไมเห็น แตเรากลาววา คนจะพนทุกขได เพราะการรูการเห็น 

อยางแจมแจงแทงตลอดเทานั้นเอง

 “ โอ....เจากิเลส ตัณหา อาสวะทั้งปวงเอย 

แทที่จริง......เจา ก็เกิดจาก ความคิด อันเปนจอมบรมโงนี้เอง 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขาจะไมคิดถึงเจาอีกเลยเปนอันขาด    

สิ้นสุดกันทีพอกันทสัีงสารวัฏฏะอันแสนจะจอมปลอม ”
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 ขอนี้เปรียบเหมือนเราท่ีไมรูเสือเห็นเสือที่มันหมอบอยูพุมไมขาง 

ทางนั่นแหละ ถาเราไมรูไมเห็นวามีเสือมันหมอบอยูที่นั่น เราก็ไมไดหลีกมัน 

เมื่อไมมีการหลีก เสือมันก็กระโจนออกมาตะครุบคอกินเทานั้นเอง

 ขอนี้ฉันใด เมื่อเราไมรูไมเห็นวากิเลสมันมีสมุฏฐานเกิดมาจากอะไร 

เมื่อเราไมรูไมเห็นตามความเปนจริง ก็มีแตกิเลสเทานั้นเอง มันจะตะครุบคอ

เรากินเปนเหยื่อของมันอยางไมมีชาติจะสงบจบสิ้นลงไดเลย

         แตถาเรารูเห็นสมุฏฐานการเกิดของมันอยางแทจริงแลวเราก็จะได 

ทําลายมันใหพินาศส้ินซากไป เราก็จะอยูอยางเปนผูเบิกบานถึงแดนศานติสุข 

ปราศจากกิเลสมลทินตลอดชั่วฟาดินสลาย

 ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา ผูใด 

เห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม การเห็นแจงแทงตลอดในนิโรธธรรมนี้แหละ คือ 

เห็นพระพุทธองคอยางแทจริง นี้แหละคือการทํานิโรธใหแจมแจงแทงตลอด

อยางไมมีที่ปดที่บังใดๆ ทั้งสิ้น ญาณก็ไดหยั่งรูหยั่งเห็นโดยแจมแจงแทง 

ตลอด โดยสิ้นความสงสัยแลวทุกประการ

 อริยมรรค   อันวิเศษสูงสุด  อันเปนปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเพื่อใหถึงซึ่ง

ความดับทุกข คือนิโรธธรรมนี้ ญาณก็ไดทําใหยิ่งแลว เจริญใหยิ่งแลวจนเขา 

สูถึงนิโรธธรรม จนสิ้นความสงสัยทุกประการ

           บัดนี้ ขุนพลแกว แนวทางสมังคี เสร็จศึกปราบไพรี หมูมารมวลทุกข 

จึงผองแผวเบิกบาน ศานติสุข ลาสั่งทุกขชั่วฟาดิน  สิ้นมลาย
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 ที่บรรยายมานี้ เปนการหยั่งรู อริยสัจ ๔ สามชั้น อาตมาสมมุติ 

เรียกวา วิสุทธิญาณ คือหยั่งรูหยั่งเห็นดวยวิชชาญาณอันบริสุทธิ์หมดจดนั่น 

เอง รวมเรียกเปนอาสวักขญาณ คือญาณทําลายอาสวะใหสิ้นไป
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 ตอไปนี้เปนญาณหยั่งรูในคํารบที่สี่ เปนญาณทบทวนรวบยอด เปน 

ญาณสลัดออกหรือสลัดทิ้ง จะขอบรรยายโดยยอๆ พอเขาใจหรือใหเขาใจงาย 

ยิ่งขึ้นการอธิบายมากๆ ถาจําไมไดก็ไมมีประโยชนอันใดเลย

 อริยสัจ ๔ อันวิเศษสูงสุดลนฟาลนแผนดินนี้ อาตมาจะจี้จุดโดย     

เนื้อ ๆ โดยแกน ๆ เพื่อใหเขาถึงแกนแทของอริยสัจ ๔ โดยไมมีใจลังเล      

สงสัยใด ๆ เลย

 

 อริยสัจทั้ง ๔ นี้เขาไมไดไปเกิดอยูที่อื่นเลยเขาเกิดๆ ตายๆ อยูที่ 

ใจหรือความคิด จุดเดียวเทานั้นเอง คือ

 ตัวความคิดนั่นแล เปนตัวสมุทัย เมื่อคิดแสไปหาความยินดียินราย 

มันก็เปนทุกข ดับไอตัวความคิด อันเปนตัวสมุทัยนั่นแล เรียกวาดับความ 

ทุกขเปนนิโรธธรรม การเพียรเพงพลังฌานสติ เขาไปประหารความคิดนั่น        

แลคืออริยมรรคสมังคี   

 และการเสียสละที่ยอดยิ่งนั้น ก็คือการเสียสละความคิดนั้นแล เปน 

การเสียสละที่ยอดยิ่งในโลกทั้งสาม ตอนนี้เปนญาณทบทวนตอไปเปนวิมุติ

ญาณโดยสั้นๆ คือ

ญาณหยั่งรูรอบที่สี่
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 การทุกขกายทุกขใจ ก็ไมใชเราทุกขเขาทุกข ความทุกขนั้นมีอยู 

แตผูทุกขหามีไม สมุทัย คือความคิดอันพาใจใหเปนทุกขนั้นมีอยูแตผูคิด  

หามีไม

 นิโรธความดับทุกข หรือการดับความคิดนั้นมีอยู แตผูดับหามีไม

 อริยมรรคสมังคีการเพียรเพงสติพลังฌานน้ันมีอยูแตผูเพียรเพงหามีไม

 อริยสัจทั้ง ๔ เขาเปนอนัตตาธาตุปราศจากเจาของและปราศจาก 

ตัวตนปราศจากคน ปราศจากสัตว

 อริยสัจท้ัง ๔ เขาเปนสุญญตาธาตุ ปราศจากการมีการเปน ปราศจาก

สิ่งที่มีชีวิตจิตใจดวยประการทั้งปวง

 การหยั่งรูในคํารบที่สี่นี้ อาตมาสมมุติเรียกวาวิมุติญาณ เปนญาณ 

สลัดทิ้งสลัดออก คลายออกใหหลุดพนเปนสมุทเฉทประหาณ สํารอกกิเลส  

ใหขาดกระเด็นในญาณนี้ หรือเปนนิสสรณวิมุติ คือหลุดพนดวยการสลัดออก

ไปคลายออกไปนั่นเอง

 พระพุทธองคไดทรงตรัสไววาญาณทํากิจในอริยสัจ ๔ ยอมเกิดขึ้น 

และทํากิจสี่อยางในวิถีหรือขณะเดียวกันนั่นเอง เปรียบเหมือนการจุดประทีป 

ยอมประกอบดวยกิจสี่อยางเหมือนกันคือ

 ๑. สองแสงสวาง   ๒. ทําลายความมืด

 ๓. ทํานํามันใหหมดไป  ๔. ทําไสใหหมดไป 

 นี้เปนคําเปรียบเทียบ จะอธิบายใหเขาใจตามตัวเลย  คือ
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 อริยมรรคที่จบกิจในอริยสัจ ๔ ก็เหมือนกัน  คือ

  ๑. เกิดวิชชาญาณหยั่งเขาไปรูแจงแทงตลอด

  ๒. ทําลายอวิชชาความโงเขลาใหสิ้นไป

  ๓. ทําลายสมุฏฐานของอาสวกิเลสใหพินาศไป

 

 ตอไปเมื่อบรรลุนิโรธธรรมแลว ทานจะกระทําธาตุขันธของทานไว

อยางไรตอนนี้อาตมาจะขอนอมนําเอาภาษิตตอนหนึ่ง ของทานพระสารีบุตร

ที่ทานตอบพระมหาโกฐิตะ มาลงไวเพื่อเปนอุทาหรณตอไป ทานพระสารีบุตร 

ไดกลาวกับพระมหาโกฐิตะวา   ดูกอนโกฐิตะ   ภิกษุผูไดสดับแลว   ผูยังศึกษา 

อยูและภิกษุผูเปนโสดาบัน ภิกษุผูเปนสกทาคามี ภิกษุผูเปนอนาคามีและ 

ภิกษุ ผูเปนพระอรหันตก็ควรกระทําอุปาทานขันธหาเหลาน้ีน่ันแลไวในใจโดย 

แยบคาย

                        โดยความเปนของไมเที่ยง          

                        เปนทุกข

                        เปนดังโรค

                        เปนดังหัวฝ

                        เปนดังลูกศร

                        เปนความคับแคน

                        เปนของอาพาธ

                        เปนของแปรปรวน

                        เปนของทรุดโทรม

                        เปนของสูญ

                        เปนของไมใชตัวตน
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 ดูกอนทานโกฐิตะ กิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปหรือการสั่งสมกิจที่ทํา 

แลวยอมไมมีแกพระอรหันต และถึงแมธรรมเหลานี้ ภิกษุผูเปนพระอรหันต 

เจริญแลว กระทําใหมากแลว ก็เปนไปเพื่ออยูสุขในปจจุบันเทานั้น และเพื่อ 

สติสัมปชัญญะเทานั้น

 และดังพระพุทธองค ไดตรัสพุทธภาษิตสวนหนึ่งไววา ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเพงพินิจโดยวิธีสามประการเปนอยางไร

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเพงพินิจโดยความเปนธาตุใหเห็นสักแต 

วา เปนธรรมดาของ ดิน นํา ไฟ ลม สักแตวาเขาเปนอยางนั้น เทานั้นเอง 

ประการหนึ่ง

 โดยความสักแตวาเปนอายตนะ เทานั้นประการหนึ่ง

 โดยความเปนปฏิจฺจสมุปบาท คือสักแตวา สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปน

ไปเทานั้น ประการหนึ่ง

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเพงพินิจโดยวิธีสามประการนี้ เราเรียกวา 

ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจ ผูจบพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ฯ

 ตอไปจะขอเปรียบเทียบใหผูอานเขาใจในสภาวะนิโรธธรรมใหถูก

ตองยิ่งข้ึนคือเปรียบเทียบดวยเคร่ืองสง หรือสถานีถายทอดวิทยุและโทรทัศน หรือ     

เปรียบเทียบดวยเครื่องฉายหนังก็ได

 สมมุติวาสถานีถายทอดวิทยุ และสถานีถายทอดโทรทัศน มันเกิด 

ชํารุดเสียหาย หรือเขาไมถายทอดเสียเลย พวกที่มีเครื่องรับวิทยุและมี        

เครื่องรับโทรทัศนนั้น ถึงจะมีเปนหมื่น ๆ เครื่องก็ตามเถิดอาตมาขอรับรอง 

วา เครื่องรับเหลานั้น มันก็จะตองตั้งอยูโด ๆ ไปตามประสีประสาของมัน 
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อยางไมมีความหมายใด ๆ เลยเทานั้นเอง

 และเครื่องฉายหนังก็เหมือนกัน สมมุติวาเรากําลังดูหนังเพลินๆ อยู 

ถาเกิดเคร่ืองฉายมันดับปุบลงทันที  ก็แปลวา เราตองดูจอผาอันวางเปลาเทา

น้ันเอง

 ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อสถานีใจ หรือสถานีความคิดมันดับไปบรรดา 

นักจัดรายการ ที่มีชื่อเสียงในทางเตนกินรํากินทั้งหลาย คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ มันจะอวดอุตริลองหนเขามาปรุงแตง 

หรือมาถายทอดรายการที่ไหนได เพราะสถานีมันดับไป หรือสถานีมันถูก 

เผาใหพินาศวอดวายไปเสียแลว

 และทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย อันเปนเครือขายเครื่องรับอารมณ 

มันก็ตองตั้งอยูโด ๆ ไปตามยถากรรมของมันเทานั้นเอง

 หลายปที่ผานมา สมัยที่อาตมายังมีนําตานองหนา ไดทองเที่ยว 

แสวงหาครูบาอาจารยอยูนั้น เคยไดยินเกจิอาจารยสมัยใหมทั้งหลายพากัน

พูดเปนเสียงเดียวกันวา คนไมคิดก็มีแตคนตายเทานั้นเอง พระนิโรธธรรมก็ 

คือการดับความคิดนี้เอง เมื่อความคิดดับแลว ไมมีการ คิดไปคิดมาเปนชั่วโมง 

บางครั้งเปนหลาย ๆ ชั่วโมงก็มีก็ไมเห็นอาตมาตาย

 ขอใหทานทําความเขาวา การเปนอยูของวัตถุ ดิน นํา ไฟ ลม 

ที่ประกอบกันเขา ที่สมมุติวาเปนรางกายนี้กับการปรุงใจใหคิด หรือการ 

คิดไปตาง ๆ นานาอยูในสวนมันสมองนี้ เพียงแตวามันอาศัยกันเปนไปเทา
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นั้น มันไมไดเปนตัวเดียวกัน หรือเปนแทงเดียวกันชนิดติดกันเลย หรือ มัน 

ไมไดเปนของตายตัวติดอยูกับรางกายนี้เลย เพียงแตวา สิ่งหนึ่งมี สิ่งหนึ่ง 

จึงมี ถาสิ่งหนึ่งหมดไป สิ่งหนึ่งก็หมดไปเชนกัน จะวามีเลยทีเดียวก็ไมได 

จะวาไมมีเลยทีเดียวก็ไมถูก

 

 สวนคําที่ชาวโลกเขาพากันพูดวา คนใจขาดตายนั้นมันหมายถึง 

ลมหายใจเขาออก ทั้งชนิดหยาบและละเอียดดับขาดไป คนถึงจะตายได 

หรือกอนวัตถุหัวใจดานซาย อันเปนศูนยกลางการทํางานของรางกายนี้ มัน

ชํารุดทรุดโทรมหรือหยุดการทํางานเทานั้น คนถึงจะตายได

 แตถาความคิดหรือการคิดอยูในสวนมันสมองนี้มันดับไปขาดไป 

เรียกวาความคิดใด ๆ ก็ไมมีเลยนั้น  สวนลมหายใจเขาออกทางรางกายเขา 

ก็ระรวย ๆ อยูอยางละเอียดแผวเบาตามธรรมดา  ตามประสีประสาของเขา 

นั่นแหละ

 เร่ืองการหายใจหรือไมหายใจน้ี สมเด็จพอของเราไดเพียรพยายาม  

กล้ันลมหายใจเขาออก จนกระท่ังลมทะลักออกตามขุมขนตามผิวหนัง พระองค    

เรงความเพียรอยางแกกลา กลั้นใจไวไมยอมหายใจใด ๆ เลย พระองค     

เพียรพยายามจะใหตรัสรูโดยวิธีที่ไมหายใจเลยนี้แหละอยูตั้งหกปแตก็ไม  

ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานตรัสรูใด ๆ เลย

 เพราะลมเขาไมใชความคิด ความคิดก็ไมใชลมอันลมหายใจเขาออก   

เขาเปนเพียงสิ่งที่สมมุติเรียกวาเปนลมเทานั้นเอง   เขาไมรูประสีประสาอันใด 

เลยเขาเปนอนตัตาธาตุ ไมมีใคร ๆ ในโลกน้ีหรือโลกใด ๆ จะไปบังคับบัญชา 
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ใหเขาสําเร็จเปนดีเปนชั่ว หรือใหสําเร็จมรรคผลนิพพานอะไรไดเลย

 เพราะลมพัดไปพัดมาอยูบนยอดไมใบหญาฉันใด ลมพัดอยูปลาย  

จมูกหรือพัดอยูในทองในไสก็ฉันนั้นแล

 ถาการดับลม หรือการไมหายใจ เปนพระพุทธเจาไดคนท่ีตายไปแลว

ก็ตองเปนพระพุทธเจาไปหมดเทานั้นเอง

 

 แลวก็ไมตองมีมรรคแปดมรรคเกาอะไรกันหรอกเพียงแตกลั้นใจไว

ไมตองหายใจสักหกเจ็ดวัน ก็ไดเปนพระพุทธเจาไปเลยเทานั้นเองหรือเพียง  

แตกลั้นใจตายไปเลยก็ไดเปนพระอรหันตฟรี ๆ ไปเทานั้นเอง

 

 แตอยาลืมวา เมื่อพระองคไดตรัสรูแลว หรือเมื่อพระองคดับความคิด 

ลงไดแลวนั่นเอง พระองคไดเสวยวิมุติสุขอยูตั้งสี่สิบเกาวัน พระองคก็หายใจ

เขาออกเปนธรรมดาสามัญเหมือน ๆ กับพวกเรานี้เอง

 ฉะนั้น ขอรองเถิด คณาจารยใหญ ๆ ทั้งหลาย อยาไดเขาใจ หรือ  

แปลความหมายของพระนิโรธธรรมญาณอันวิเศษสูงสุดลนฟาลนแผนดิน   

ของสมเด็จพอของเรา ไปปะปนกับรูปธรรมนามธรรมเลย มันจะเปนบาป       

อันมหันตติดสอยหอยตามทานไปโดยไมรูตัว เพราะนิโรธ ไมใชรูปธรรมนาม        

ธรรมและรูปธรรมนามธรรมก็ไมใชนิโรธ

 พระพุทธองคทรงตรัสไววา เปรียบเหมือนไมออสองกําตั้งพิงกันอยู 

ถาดึงกําหนึ่งออกแลว อีกกําหนึ่งก็ตองลมไป ปริศนาธรรมขอนี้ก็บงบอกอยาง 
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เดนชัดอยูแลววา ถาดึงสังขารการปรุงใจออกไปแลว วิญญาณมันก็ไมมีการรู

เมื่อไมมีการรูก็ไมมีการคิด เพราะสังขารการปรุงใจใหคิดนี้แหละ มันเปนอัต

ตาตัวตนอยางเต็มภาคภูมิเลยทีเดียว ถาไมมีการคิดเกิดขึ้นแลว กิเลสตัณหา

อุปาทานมันจะมาจากไหนมันก็ตองเอวังไปเทานั้นเอง

 ปริศนาธรรมขอนี้ พระองคไมไดทรงมุงหมายเอากายกับใจเลย

แตพระองคทรงมุงหมายเอาสภาพการปรุงแตงกับใจเทานั้น คือเมื่อดึง 

สังขารการปรุงแตงออกไปแลว ใจมันก็ไมไดคิด เมื่อไมมีการคิด ก็ไมเห็น

พระพุทธองคทานตายในตอนตรัสรูนั้นเลย พระองคอยูตอมาอีกตั้ง ๔๕ ป 

จึงปรินิพพาน ขอนี้หมายความวาเมื่อพระพุทธองคออกจากสภาวะสัญญา 

เวทยิตตนิโรธ หรือออกจากอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นแลว พระองคก็เสวย 

วิมุติสุขไปตามวิสุทธิขันธ หรือเสวยวิมุตสุขอยูในอุปาทิเสสนิพพานธาตุ

หรือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุตลอดมา และพระอรหันตทุก ๆ พระองคก็ 

เชนเดียวกัน

 

 แตทานอยาเขาใจวา ฌานนิโรธสมาบัติ หรือสัญญาเวทยิตตนิโรธนั้น 

คือการนั่งตายแบบไมหายใจเขาออกใด ๆ ตั้งเจ็ดวันสิบวันนะ เพราะการ 

เขาใจแบบปรัมปราเชนน้ัน มันเปนการเขาใจของเถรสองบาตร คําวานิโรธ   

สมาบัติหรือสัญญาเวทยิตตนิโรธน้ัน ก็คือการเขาฌานแบบดับความคิดอยาง

เดียวเทานั้นทานจะดับไดหนึ่งสองสามสี่หาชั่วโมง หรือเจ็ดวันสิบวัน ก็แลว         

แตความแกกลาของอินทรียของแตละทาน

 เมื่อพระอริยเจาเขานิโรธสมาบัติหรือเขาสัญญาเวทยิตตนิโรธนั้น คือ 

เมื่อถึงจุดดับความคิดลงไดแลวนั้น ทานจะไมคํานึงถึงลมหายใจ หรือไมมี  
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ความคิดใด ๆ ไปเก่ียวกับเบญจขันธ หรือไปเก่ียวกับรูปธรรมนามธรรมใด ๆ 

เลยทั้งสิ้น

 เพราะนิโรธกับนิพพานก็เปนศัพทเดียวกัน และนิพพานก็หมายเอา 

การดับความคิดนี้เอง และไมมีจุติและอุบัติของความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น

 และนิพพานก็ไมไดแปลวา หรือไมไดหมายความวาดับลมหายใจ 

แบบคนตายแตอยางใดเลย สวนนิพพานที่ตายไปเลยนั้น ทานเรียกวาอนุปาทิ 

เสสนิพพานธาตุ เพราะไมมีเบญจขันธทรงตัวอยูตอไป

 และพระอริยเจาที่เขาสัญญาเวทยิตตนิโรธนั้นทานก็เรียกวาอนุปาทิ 

เสสนิพพานธาตุเหมือนกันเพราะเปนสภาวะหรือลักษณะไมเสวยเบญจขันธ 

คลายคลึงกันนั่นแล เปนแตวาทานยังไมตายไปเลยจริง ๆ เทานั้นเอง

 สวนพระอริยเจาผูทรงสภาวะไปตามวิสุทธิขันธ คือตอนที่ทานไมเขา 

นิโรธสมาบัตินั้น ทานเรียกวา อุปาทิเสสนิพพานธาตุ หรือเรียกวาสอุปาทิ 

เสสนิพพานธาตุ นั่นแล

 

 ขอใหทําความเขาใจวา ที่จะเรียกวานิโรธธรรมไดนั้น ตองมีการ    

ขาดสันตติความสืบตอของการปรุงใจใหคิดดับลงทรงตัว ใหเรารูเราเห็น 

อยางนอย ๆ ต้ังแต ๓๐นาทีข้ึนไป หรือเปนช่ัวโมงหรือมากกวาน้ัน แลวแตความ 

แกกลาหรือยิ่งหยอนของอินทรียของแตละทาน แตสําหรับพระสารีบุตรนั้น 

ทานทรงไวไดเปนวัน ๆ  คืน ๆ  เลยทีเดียว สวนการกําหนดใหเห็นการเกิดดับ 

เปนสันตติสืบตอของรูปนาม ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ชนิดวน ๆ เวียน ๆ 
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เกิด ๆ ดับ ๆ ไป ๆ มา ๆ อยูนั้น พระพุทธองคทานไมไดทรงเรียกวา นิโรธ

ธรรมอยางรูแจงแทงตลอดแตประการใด ๆ เลย นั่นมันเปนนิโรธแบบลุม ๆ 

ดอน ๆ แบบผลุบ ๆ โผล ๆ มีแตโรธไปโรธมา ทําใหเราปวดเศียรเวียนหัว 

ดีไมดีก็เขาโรงพยาบาลไปเทานั้นเอง โรธชนิดนั้น จะเรียกไดแตเจริญสติ

ปญญาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเทานั้นเอง คือยังเปนผูเจริญตามทางมรรคคา 

ปฏิปทาเทานั้นเอง

 พูดตรง ๆ เลยวา ถาสภาพการปรุงใจใหคิดไมขาดสันตติดับลง

ทรงสภาพอยู ใหเรารูเราเห็นอยูนาน ๆ เปนชั่วโมงหรือมากกวานั้น เรา 

จะเกิด วิชชาญาณชนิดที่จะหยั่งเขาไปใหรูยิ่งเห็นจริง ใหรูแจงแทงตลอด 

ของสัจจะทั้ง ๔ และปฏิจฺจสมุปบาท อันลําลึกที่ลี ้ลับอยูในใจของเรา

ไดอยางไรกัน (อาตมายังมองไมเห็นทางเลย) ขอยกตัวอยางใหดู เชน 

เสียงเกิดทางหูทําใหเราสนใจ เรากําลังพิจารณาใหเห็นวามันไมเที่ยง เปน 

ทุกขเปนอนัตตา ยังพิจารณาไม่ทันไร รูปสวย ๆ ก็มาทางตาอีกแลว 

เดี๋ยวก็เกิดความพอใจอีกแลว เลยกําหนดพิจารณาไมทันยุงเหยิงไปหมด 

ตกลงไมไดอะไรเลยกลุมใจเปลา ๆ

 ขอพูดตามภาษาชาวบานอีกทีวา เราไมมีฌานสตินทรียอันแกกลา  

เขาไปล็อคสภาวะของการปรุงใจใหหยุดชะงักลงได แตพระผูทานผานการ 

บรรลุนิโรธธรรมมาแลว ทานมีฌานสตินทรียอันแกกลา เขาไปล็อคสภาวะ 

อันกําลังปรุงคิดอยูน้ันใหชะงักหยุดลงดับลงขาดลงไดอยางทันทีทันใดน้ันเอง

ทานจะล็อคใหสภาวะของนิโรธธรรมทรงสภาพอยูได หน่ึงหรือสองสามช่ัวโมง 

ก็แลวแตทานจะปรารถนา ฉะนั้นทานจึงมีวิชชาญาณอันแกกลาบังเกิดขึ้น   

ในหวงนิโรธธรรมนั้นเขาไปหยั่งใหรูยิ่งเห็นจริงใหแจงแทงตลอดในสภาวะใจ 
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อยางไมผิดพลาดแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น

 นี่แหละคือสุดยอดของพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเขาของเรา จะสรรหาสิ่งใด ๆ  ในโลกนี้ ตลอดเทวโลกพรหม

โลกมาเสมอเหมือนมิไดเลย ทุกวันนี้อาตมายังอุทานถึงความวิเศษเสมอวา...

ธรรมะวะโรจึงวิเศษถึงขนาดนี้ ตั้งแตเกิดมาไมเคยพบเคยเห็นของวิเศษขนาด

นี้มากอนเลยนี้แหละทานเรียกวา วิเศษเกินวิเศษจริง ๆ จะคิดก็ไดไมคิดก็ได 

แตกอนไมเปนอยางนี้เลยบางวันคิดหนัก ๆ เขาจนหนามืดไปเลยก็มีคิด 

กลุมจิตกลุมใจ บางครั้งแทบหัวกระหมองจะระเบิดแตกตายก็มี บุญโขที่ไม 

เปนโรคประสาทกินตายไปเสียกอน ปจจุบันน้ีไมรูวาความคิดชนิดน้ันมันหาย

หนาหายตากันไปไหนเสียหมด หรือมันคงรูตัวของมันดี ถามันขืนมาเพนพาน

อีกเหมือนกอน มันคงเจ็บตัวเปนแน

 แตกอนเจามนินทรีย มันเปนใหญในความคิด มันคิดตะพึดตะพือคิด 

อยางไมรูเหนือรูใต คิดอยางไมเกรงฟาเกรงดินใด ๆ  ทั้งสิ้น ขนาดนอนหลับมัน 

ยังอุตริคิดไปแบบปํา ๆ  เปอ ๆ  อยางสะบั้นหั่นแหลก เลนเอารอมรอจะเปนบา 

ประสาทตายเพราะความคิดอันโง ๆ นี้เอง ถาพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุด 

ของพระพุทธองคมาชวยไวไมทัน ปานนี้คงเขาโรงพยาบาลโรคประสาท 

โรงไหนไปแลวก็ไมรู

 แตบัดนี้ปญญินทรียฌานอันแกกลา เขาไดเขายึดปอมปราการแหง

ความปรุงคิดไวไดเสียแลว สภาวะของความปรุงคิดจึงตกอยูใตอํานาจการ 

ปกครองของปญญินทรียฌานอยางไมตองสงสัยเลย เจามนินทรียผูทรงไวซึ่ง 

ความคิดทั้งหลายเอยตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เจาจะมาเปนใหญในความคิด 
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ไมไดอีกแลว เจาจะอุตริมาคิดตะพึดตะพือแบบไมเกรงพระเกรงเณรเหมือน 

กอนไมไดเปนอันขาด

 เมื่อสภาวะคืนเขาสูปกติธรรมดาแลว หรือขณะเราเดินไปเดินมาอยู

ตามวัดวาอาราม หรือเราไปไหนมาไหนตามกิจอันสมควรของสมณะ ก็ไมมี 

การปรุงแตงใหเกิดกิเลสตัณหาราคะแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตวาเขา 

ทรงไวตามความรูสึกโดยธรรมดาธรรมชาติ อันประคองธาตุประคองขันธ 

เทานั้น และหลังจากนั้นเปนตนมา หากเพื่ออยูสุขในปจจุบันและเพื่อสติ 

สัมปชัญญะ อาตมาก็เขาอยูในนิโรธสภาวะนั่นแหละตลอดมา ครั้งละหนึ่ง 

ชั่วโมงบางสองชั่วโมงบาง สามชั่วโมงบาง สี่ชั่วโมงบางตามความสมดุลยของ 

รางกาย แตทานผูอานอยาเขาใจไปวาสภาวะนิโรธธรรมเปนตัวเปนตนหรือ 

เปนสถานที่ ๆ ใดที่หนึ่งนะ แตพระภิกษุผูทานผานนิโรธญาณมาแลว ทานก็

ไมรูสึกวามีการเขาอยูหรือออกจากญาณนิโรธธรรมแตประการใด ๆ เลย

 เทาที่บรรยายมานี้ บางทานอาจะสงสัยไปวา ไมไดอธิบายไปถึง 

ทวารทั้งหา คือตา หู จมูก ลิ้น กายเลย ถูกแลวอาตมาไมไดอธิบายไปถึง

นั่น และเรื่องการกําหนดรูจักรูจํา และทั้งที่เปนรูปนามขันธหา ในรูปแบบ         

ของอานาปานสติกําหนดลมหายใจเขาออกก็เหมือนกัน อาตมาผานมาแลว 

ทุก ๆ วิธีบางครั้งทําอานาปานสติจนแนนิ่งไปเลยก็มี และอาตมากําหนด 

พิจารณายกขึ้นสูไตรลักษณ อยางเอาเปนเอาตายมาแลวตั้งหลายป ยิ่งยก 

เทาไหรก็ยิ่งจมเทานั้น เมื่อเราสลัดคืนปลอยวางรูปนามไมได ก็เทากับเราไม 

ยอมปลอยวางเสือนั่นเอง อาตมาทําวิธีนี้มาตั้งหลายป ก็ไมเห็นสําเร็จมรรค 

ผลนิพพานอะไรไดเลย เพราะกรรมฐานทุก ๆ  ประเภททุก ๆ  จริต เขาเปน 

แตเบื้องบาทของวิปสสนาพาดิ่งตรงเขาไปสูจุดบรรลุนิโรธธรรมเทานั้นเอง  
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พูดตรง ๆ เลยวาทุก ๆ กรรมฐาน ยังเปนกรรมฐานที่กําลังเดินทางอยูเทา

นั้นเอง แตสําหรับที่เราจะใหบรรลุถึงนิโรธธรรมไดนั้น ถาเราไมรูจุดไมรูวิธีที่

จะเพงเขาไปคือเราไมรูวิธีที่จะเพงสติใหเปนกําลังฌานได เราก็ทําไมถูกเทา 

นั้นเอง

 แตทานทั้งหลายอยาพึ่งเหมาเอาวา อาตมามีความคิดเห็นขัดแยงกับ 

อานาปานสติกรรมฐาน และการกําหนดรูเรื่องรูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกาย

ใจนะแตสําหรับพื้นฐานของวิปสสนาแลว ก็ตองควรกําหนดใหรูจักรูจําเปน

อยางยิ่ง ถาปญญาทึบ ๆ ปก ๆ หนา ๆ เชน อาตมานี้ ก็ไมควรกําหนด 

ใหเกินสามสี่พรรษา ถาผูมีปญญาดีมีความจําแมนก็ควรกําหนดใหรูจักรูจํา 

เรื่องธาตุสี่ขันธหา อายตนะสิบสอง ธาตุสิบแปด อินทรียยี่สิบสอง อริยสัจสี่ 

สติปฏฐานสี่ สัมมัปปทานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด    

ตามศัพทบัญญัติตามสมมุติบัญญัติใหรูจักรูจําอยางแมนยํา ก็ควรกําหนด  

ไมเกินหนึ่งหรือสองพรรษาก็เพียงพอแลวหากทานมีความประสงค อยากจะ 

พนทุกขจากกิเลสทางใจอยางจริง ๆ จัง ๆ แลวก็จงมาเพงสติเหมือนวิธี 

อาตมาทําลองดูเถิด เพราะการจะบรรลุเขาสูนิโรธธรรมไดนั้น มีวิธีเดียวเทานี้ 

ถาเราดับการปรุงแตงลงไมไดเมื่อใด ก็อยาหวังเลยที่จะบรรลุถึงนิโรธธรรม 

เพราะการปฏิบัติอยางอ่ืนน้ัน ก็เปนแตเพียงพ้ืนฐาน หรือเปนแตเพียงมรรคคา 

ปฏิปทาพาดิ่งตรงไปสูจุดบรรลุเทานั้น จุดบรรลุมีจุดเดียวหรือวิธีเดียว คือดับ

การปรุงแตงใจลงใหไดเมื่อใด ก็บรรลุเขาสูนิโรธธรรมเมื่อนั้น สวนการปฏิบัติ

เพื่อใหใจสงบจากนิวรณธรรมนั้น ก็ใหแลวแตจริตของแตละทานเถิด
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 พระพุทธองคไดทรงตรัสไววา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญมีใจเปน 

หัวหนา ถาเราดับตัวใหญ่ ๆ ดับตัวหัวหนาคือใจลงไดแลวลูกนองมันจะ

หนีไปไหนพน คือเมื่อปอมปราการใหญของใจมันพังพินาศไปเสียแลว ระดับ

พลทหารหางแถวถามันไมแตกกระเจิงหนี มันก็ตองเขามายอมศิโรราบกราบ 

ตีนหรือไมมันก็ตองผูกคอตายไปเทานั้นเอง

 สวนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ และตาหูจมูกลิ้นกาย หรือทุกตาราง 

เม็ดงาของรางกายตนเองและผูอื่น ที่มีสวนเกี่ยวของกันไปในทางยินดียิน  

รายอันสมมุติวาเปนคนเปนสัตวเปนเราเปนเขานี้ มันเปนเพียงสายใยหรือ 

สายสะพานการทองเที่ยวใหเวียนเกิดของกระแสใจเทานั้น ถาเราดับการ 

ปรุงใจใหคิดลงไดเมื่อใด สายสะพานมันจะไปไหนรอด สายสะพานอันไมมี 

กระแสความพอใจไปทองเที่ยว มันจะอุตริลองหนเขามาปรุงใจไดอยางไรกัน 

มันก็ตองตั้งอยูโด ๆ ไปตามปกติธรรมดาธรรมชาติของมันเทานั้นเอง

 กามคุณท้ังหาซึ่งมีใจเปนที่หกมันจะวิเศษวิโสขึ้นมาไดมันก็เพราะ  

อวิชชาความโงเขลาเขาปรุงใจใหคิดไปถึงมันนี้เอง ถาเราดับอวิชชาความ       

โงเขลาพาปรุงใจใหคิดไปถึงมันลงไดอยางเด็ดขาดเมื่อใดแลว มาตรแมน              

จะเปนกามทิพยกามเทพวิเศษวิโสเลอเลิศประเสริฐฟาสักปานใดก็ 

ตามเถิด มันจะเกิดมีความหมายใด ๆ ขึ้นมาไมไดเลยเปนอันขาดขอนี้แปล    

วากามคุณทั้งหา ถาไมมีความพอใจเขาไปผูกพันเปนที่หก กามทั้งหามันก็ 

เปนหาอยูตามเดิมของมันนั่นเอง มันจะอุตริลองหนมาเปนกามคุณกามโทษ

ขึ้นมาในใจก็ไมได เพราะไมมีใจเขาไปผูกเอาพันเอาเสียแลว
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 ฉะนั้น พระพุทธองคไดตรัสรูก็ไดตรัสรู ในมโนทวารนี้เอง คือพระ

พุทธองคไดตรัสรูดวยตาใน พระองคไมไดตรัสรูดวยตานอกแตประการใด 

สําหรับ ตา หู จมูก ลิ้น กายนั้น มันเปนแตเพียงสวนประกอบใหเปนไป มัน 

เปนเพียงตัวประกอบเปนสายใยสายสะพานทอดผานเขามาหาใจเทานั้น

 

 จะสังเกตรูไดในวันที่พระพุทธองคไดตรัสรูนั้นก็เปนตอนกลางคืน   

เสียดวยอันยามดึกดื่นคําคืนในปาลึกเชนนั้นก็คงไมมีใครอวดอุตริหาบไหเงิน

ไหคํา และหาบสมบัติพัสถานไปอวดใหพระองคเห็นดวยตานอกเปนปจจุบัน 

อารมณในตอนนั้น และยามดึกดื่นคอนคืนเชนนั้น ก็คงไมมีเทพีเมืองไหนไป  

เดินเพนพานใหพระองคเห็นดวยตาเนื้อเปนปจจุบันอารมณเปนแนแท

 ถามีก็คงมีแตโอปปาติกะพระราชสมบัติพัสถาน และสามธิดามาร 

นางเปลือย ที่มันลองหนมาในโฉมเทพธิดาลาวัลย ชนิดที่มันเปนเทวดา       

โอปปาติกะอุบัติผลุดเกิดขึ้นในมโนทวารที่ทานเรียกวามารผจญนั่นแล และก็      

นิมมารเทวดาโอปปาติกะทั้งสาม เทวมารนางเปลือยนั่นแหละ มันไดอุตริ     

ลองหนเขาไปเดินเพนพานสําแดงมารยาสาไถ อยูในหวงหทัยของพระองค

 พระองคจึงไดแผอานุภาพพุทธรังษี หรือเปลงพุทธานุภาพรัศมีของ 

พระปญญินทรียฌานอันแกกลา พุงเขาถลมทลายเผาผลาญ ปอมปราการ  

ของกองนามรูปท่ีมันอวดอุตริลองหนมา ในหวงพิภพอันมืดดําลาํลึกของจอม

บรมอวิชชาพาโง ที่มันเกิดเปนรูปเปนรางเปนตัวเปนตนเปนผูเปนคนแบบ 

โอปปาติกะ ผลุบ ๆ โผล ๆ วอบ ๆ แวม ๆ อยูหวงหทัยของพระองคนี้ให  

กระจุยกระจายวอดวายไปในบัดดลนั้นเอง
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       พระสัพพัญุตญาโน ก็บังเกิดขึ้นกับพระองคในตอนนั้นนิโรธธรรม   

ญาณอันรูยิ่งเห็นจริงรูแจงแทงตลอดก็บังเกิดขึ้นกับพระองคในตอนนั้น พระ

นิพพานอันเปนยอดพระอมตธรรมศานติสุขก็บังเกิดข้ึนกับพระองคในตอนน้ัน

 นี่แหละคือการตรัสรูในมโนทวารอยางแทจริง เมื่อพระองคไดตรัสรู

แลวในคืนนั้นเองพระพุทธองคยังไดเปลงพระอุทานออกมาวา

 “โอ.......เจากิเลสตันหาอาสวะทั้งปวงเอย แทที่จริงเจาก็เกิดจาก    

ความคิดนี้เอง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เราจะไมคิดถึงเจาอีกเลยเปนอันขาด”

   

 พระพุทธภาษิตบทน้ีอาตมาไดจําเอาไวอยางติดหัวสมองเลยทีเดียว

และก็เปนกังขาอยูในใจตลอดมา พึ่งมารูแจงแทงตลอดในพุทธภาษิตบทนี้ 

เมื่อตอนบรรลุนิโรธธรรมนั่นเอง

 และก็พระพุทธภาษิตบทเดียวนี้แหละ ที่พาชีวิตของอาตมาไปพบ  

กับความสําเร็จจนได สวนคําบาลีอาตมาไมรูดวยนะ เห็นแตภาษาไทยอยูใน  

พระไตรปฎกก็เลยจําเอาแตภาษาไทยเทานั้นเอง
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“...การคิดชนิดเปนสมุทัย 

ทําใจใหหลงฟาหลงดินนี้แหละ

มันพาใจใหเปนทุกข การขาด 

การดับความคิดอันเปนตัวตัณหาสมุทัยนี้แหละ

คือนิโรธธรรมความดับทุกข 

หรือดับความคิดนั่นเอง 

เพราะเมื่อเหตุ

คือความคิดดับไปแลว

ผลก็ยอมสลายไปทันที 

อยางไมตองสงสัยเลย…”
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 ตอไปนี้เปนการบรรยายปฏิจฺจสมุปบาท ซึ่งเปนยอดพระธรรมอันลึก 

ซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ เปนของยากอยางยิ่งเปนของลี้ลับอยางยิ่ง ยากที่มนุษย  

ในแผนดินนี้ที่มีใจเคลือบไวดวยอวิชชาอาสวะจะรูแจงแทงตลอดไดโดยงาย

 

 ความลึกของปฏิจฺจสมุปบาทนั้น 

   ๑. ลึกดวยอรรถ คือ  ลึกดวยใจความ

   ๒. ลึกดวยเทศนา คือ  ยากแกการจะแสดงใหรู

   ๓. ลึกดวยธรรม คือ  ลึกดวยการสาวไปหาเหตุ

   ๔. ลึกดวยปฏิเวท     คือ  ลึกดวยการจะรูแจงแทงตลอด 

 

 แมแตพระอานนทเห็นวาเปนของงายพระพุทธองคยังตรัสหามวา ดูกร 

พระอนุชาของเรากําลังจะคิดผาเขาสุเนรุราช เขาไปเอาแกวผลึกอยูในกลาง 

ใจเขานั้น เพราะตอนนั้นพระอานนทก็ยังเปนพระโสดาบันอยู คือยังไมได   

บรรลุนิโรธธรรม เม่ือยังไมไดบรรลุถึงนิโรธธรรม ก็ยังละสังโยชนคือตัวมานะ 

อุทธัจจะ และอวิชชาใหขาดจากสันดานไปไมได เมื่อละสังโยชนเบื้อง 

บนยังไมไดก็จะไมเกิดวิชชาญาณเขาไปรูแจงแทงตลอดปฏิจฺจสมุปบาทวงใน

มโนทวารไดเลยเปนอันขาด ปฏิจฺจสมุปบาทวงในมโนทวารจะรูแจงแทง 

ตลอดได ก็มีแตพระผูทานผานการบรรลุนิโรธธรรมมาแลวเทานั้น นอกนั้น 

ไมมีเลยเปนอันขาด แตถาจะมีก็อาจจะไปอานเห็น ไปไดยินไดฟงจาก 

ปฏิจฺจสมุปบาท
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สัตตบุรุษทานมา แตจะอธิบายใหนอกเหนือไปกวานั้นก็ไมไดอีกนั่นแหละ    

เพราะสภาวะใจของตนเองยังมืดมัวอยู จะอวดอุตริไปรูแจงแทงตลอดโดย 

สิ้นความสงสัยไดอยางไรกัน

           คําบรรยายตอไปนี้  หากทานผูอานมีความเห็นวาอาตมาเปนพระ 

ปาพระดอยอธิบายไมถูกก็อยาพ่ึงโทษพ่ึงตําหนิอาตมาเลย เพราะคําตําหนิของ         

ทานมันยังประกอบไปดวยความดําริอันมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเปนแนว

หนาอยูคือถาเราคิดเขาไปรู คดิเขาไปเห็นหรือรูดวยการนกึเอาคิดเอาคํานวณ

เอาลงความเห็นเอาเอง ก็พึงรูเถิดวา นั่นคือการไมรูอะไรเลยถาจะเรียกวารูก็

เปนการรูแบบงมฟางมดินหรือรูอยางงู ๆ ปลา ๆ หรือ รูอยางผิดทางนั่นเอง

 เพราะการหยั่งรูโดยไมมีการผิดพลาดแตประการใด ๆ  นั้นมันเปน 

สภาวะเขาปรากฏอยางเดนชัดออกมา ใหวิชชาญาณไดรูแจงแทงตลอดอยาง 

สิ้นความสงสัยเลยทีเดียว และวิชชาญาณการหยั่งรูอันละเอียดสุขุมนี้ ก็มี     

เฉพาะเกิดอยูในหวงนิโรธธรรมเทานั้นเอง เกิดอยูที่อื่นไมมีเลยเปนอันขาด

 ขอยํา ตอกหัวตะปูอีกที คือการหยั่งรูโดยไมมีการผิดพลาดแต  

ประการใด ๆ   นั้นมันเปนสภาวะเขาปรากฏอยางเดนชัดออกมา ใหวิชชาญาณ 

ไดรูแจงแทงตลอดอยางสิ้นความสงสัยเลยทีเดียว และวิชชาญาณการหยั่ง  

รูอันละเอียดสุขุมนี้ก็มีเฉพาะเกิดอยูในหวงนิโรธธรรมเทานั้น เกิดอยูที่อื่นไม

มีเลยเปนอันขาด

 ฉะนั้น ถึงจะแสนยากอยางไร อาตมานามสาวกผูมีชาตินี้เปนชาติ

ที่สุดทายของการเวียนวายตายเกิดเสียแลว จะขอพลิกความลี้ลับออกมาให

ชาวโลกดู และหากทานผูใดมีวาสนาบุญญาธิการ จะไดเปนผูหลุดพนไปใน
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ชาตินี้แลว ก็จะไดดื่มกินรสแหงพระอมตธรรมของพระพุทธองค เขาไปดับ       

กระแสทุกขกระแสกิเลสและดับกระแสของการเวียนวายตายเกิดใหหลุดพน

ไป ตามวาสนาบารมีของตน

 เอหิปสสิโก ทานจงมาดูเถิด ทานจงเขามาดูเขามารูเขามาเห็นของ

แทของจริงเถิด อาตมาขอทาทายแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของ   

เราอาตมาขอทาทายแทนสมเด็จพอของเรา อาตมาขอทาทายทั้งสามโลก 

คือมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก หรือจะเอาลงไปถึงโลกแหงอเวจีมหานรก

เลยก็ได อาตมาขอทาทายดวยเสียงประกาศกองวา ทานจงเขามาดูเขามารู   

เขามาเห็นของแทของจริงดวยตัวของทานเถิด ไมใชทาทายใหมาอวดภูมิอวด 

ดีอวดเกงกันนะ แตทาทายใหมาปฏิบัติดู ปฏิบัติรู ปฏิบัติใหเห็นดวยตัวทาน

เองจึงจะพนทุกขไดดวยตนเอง และไมใชทาทายใหไปถามไปเถียงแบบเอา  

ผิดเอาถูกเอาแพเอาชนะกันแตประการใด ๆ ทั้งสิ้น ถาไปถามไปเถียงแบบ

จับผิดจับถูกเพื่อเอาแพเอาชนะกัน แลวอยาหวังเลยที่อาตมาจะใหการตอน  

รับคนพรรคนี้อาตมาจะขอตอนรับเฉพาะผูที่มีนําตาแหงกิเลสนองหนานอง 

ใจจริง ๆ เทานั้น สวนทานที่ไมมีกิเลสตัณหาอะไรเลย ก็ขอใหทานจงอยูดีมี 

สุขไปตามวิถีทางของทานเถิด

 กอนจะบรรยายตอไป ขอทําความเขาใจกับทานผูอานเสียกอน คือ 

สําหรับการอธิบายปฏิจฺจสมุปบาทฝายเกิดทุกขนั้น เปนการอธิบายฝายที่เห็น 

วา มีรปูมีราง เปนกลุมเปนกอนเปนตวัเปนตน หรอืฝายมองอวชิชาพาโงนัน่เอง 

ขอใหทานทําความเขาใจวา ความจริงในปฏิจฺจสมุปบาทนี้ มีสองความจริง 

จริงอยางที่หนึ่งคือจริงของคนโงเขลา หรือจริงอยางมีความเห็นถูกตองดวย

อํานาจของกิเลสหรือจริงอยางมีรูปมีราง มีตัวมีตนของคนโงหรือของกิเลส 
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การมองเห็น เปนรูปเปนราง เปนกลุมเปนกอน เปนตัวเปนตน เปนผูเปนคน 

ดวยอํานาจของกิเลส มันก็เปนความจริงของกิเลส เมื่อกิเลสเปนผูมองเห็น   

เมื่ออวิชชาความโงเขลาเปนผูมองเห็น กองทุกขทั้งมวลของหมูสัตวยอมเกิด

ขึ้นดวยประการดังนี้ แล

 สวนความจริงอยางวิเศษ คือความจริงของผูฉลาดคือพระอรหันต 

ความจริงอยางที่สองนี้เปนความจริงฝายดับทุกข เปนความจริงที่ตัดกระแส

หรือตัดหวงปฏิจฺจสมุปบาท ไมใหมีการหมุนไปใหเกิดทุกขเกิดกิเลสขึ้นในใจ

อีกเลยเปนอันขาด

 

 และการอธิบายปฏิจฺจสมุปบาทฝายเกิดทุกขนั้น จะอธิบายแบบแยก 

รูปแยกนามอยางละเอียดลออ เหมือนผูฉลาดก็ไมได เพราะกิเลสเขาไมมี

วิชชาญาณไปกระจายรูปนามใหเห็นเปนสวน ๆ ไดเลย หรือกิเลสเขาไมมี 

ปญญาไปแยกรูปแยกนามใด ๆ เลย และกิเลสมันก็ไมรูความหมายของ 

รูปนามใด ๆ ทั้งสิ้น กิเลสมันเขาใจหรือมองเห็นแตวาเปนกลุมเปนกอน       

เปนแทงทึบอันเดียวกันและเปนรูปเปนราง เปนตัวเปนตน เปนเราเปนเขา 

เปนผูเปนคนอยางสวย ๆ งาม ๆ ตา เลิศดินเลิศฟาท้ังน้ันเลย ฉะน้ันจึงอธิบาย

ไปตามความเปนจริงของกิเลสนั่นเอง

 ถาอธิบายฝายเกิดทุกขแบบแยกรูปแยกนาม เหมือนผูฉลาด ก็พึงรู  

เถิดวานั่นคือคนโงเขลาในพระพุทธศาสนา ถาอธิบายอยางโง ๆ ใหเปนไป  

ตามความจริงของกิเลสก็พึงรูเถิดวานั่นคือผูฉลาด

 ถาอธิบายฝายเกิดทุกขอยางผูฉลาด กองทุกขจากกิเลสมันก็เกิดขึ้น 
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ไมไดเทานั้นเอง เชน ถาใครรูวาสิ่งนี้สักแตวาเปนรูป สิ่งนี้สักแตวาเปนนาม 

มันหาตัวหาตนอะไรไมไดเลย มันก็ตองเปนเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติหลุดพน 

จากกองทุกขกองกิเลสไปเทานั้นเอง อันนี้ก็เพราะกิเลสมันโง มันไมรู    

ตามความเปนจริง มันเห็นตามสัญญาโอปปาติกะธรรมารมณอันโง ๆ วา 

เปนรูปเปนราง เปนตัวเปนตน เปนผูเปนคน เปนเราเปนเขา เชนเราคิด 

เห็นเหตุการณตาง ๆ ที่ผานมาตั้งหลายเดือนหลายปแลว สัญญาความจํา 

โอปปาติกะชนิดนี้ มันยังมองเห็นรูปภาพของเราหรือรูปรางตัวตนของเรา

จริง ๆ ไปรวมสุขรวมทุกขอยูกับใคร ๆ ก็สุดท่ีจะพรรณนาใหละเอียดได เพราะ 

มันผิดวิสัยของสมณะ

 ก็สัญญาโอปปาติกะชนิดมหาประลัยน้ีแหละ มันรอยรัดรูปนามขันธของ 

สรรพสัตว ใหเวียนวนทนทุกขเวทนาพาเปนสังโยชนโอดโอย ไปตามกระแส 

ทุกขกระแสกิเลสอยูรําไป

          สรรพสัตวนอยใหญ จึงตกอยูใตอํานาจของเจตสิกสัญญาโอปปาติกะ    

ธรรมารมณ ที่มันลองหนเขาไปเปนรูป เปนราง เปนผูเปนคน เปนเราเปนเขา 

อยูในวิถีวิญญาณการรูเห็นของกิเลสอันดํามืดลําลึกอยางโง ๆ นั่นเอง

 ขออภัย  ยกตัวอยาง  เชน  หนุมสาวเขารักกันชอบกัน  แตถาหนุมสาว 

คูนั้นเขามองกันเห็นกันสักแตวารูสักแตวาเห็นเฉย ๆ กิเลสตัณหามันก็มีขึ้น 

มาไมไดทีนี้มันไมเปนอยางนั้นขนาดอยูคนละหมูบาน คนละอําเภอ คนละ  

จังหวัดแถมบางทีอยูคนละประเทศดวยซาํไป จากกันไปแลวต้ังนมนานหลาย

วันหลายเดือน เสียงอันหวานจอยของแตละฝายมันยังเปนสัญญาโอปปาติกะ 

ธรรมารมณดังกองอยูในหูไมรูจะจืดจางและรูปภาพทรวดทรงของแตละฝาย

๘๓



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

มันยังอุตริลองหนเขาไปนอนยิ้มนั่งยิ้ม จู ๆ  จี๋ ๆ  อยูในใจของแตละฝาย 

อยางไมรูลืมเลยทีเดียวบางทียืนละเมอยิ้มหวานอยูคนเดียวก็มี ถาอาการ 

หนกั ๆ เขาอดรนทนไมไหวก็ข้ึนรถจาํอาวไปถึงตัวจริง รีบขอแตงงานกันซะ 

เลย ถาไมไดแตงงานกันอยูดวยกันจริง ๆ แลวมันก็อาจจะตายจริง ๆ วา 

งั้นเถอะลงไดหวิว ๆ อยูที่ใจแลวมันก็เขาขั้นโคมาเลยทีเดียว

 ดังนั้น สภาพสัตวนอยใหญ ถวนทั่วทุกตัวตนจึงไดหมุนวนตะเกียก    

ตะกายเวียนวายตายเกิดไปกับกระแสสัญญาโอปปาติกะธรรมารมณที่ 

กิเลสมันเห็นเปนรูปเขารูปเรา กําลังเสวยวิมานแหงกามสุขอยูในหวงของใจ 

กิเลสอันโง ๆ อยางไมมีภพชาติจะสงบจบสิ้นลงไดเลย นี้แหละกองทุกขทั้ง 

มวลของสรรพสัตวนอยใหญอยูในแหลงหลาฟาดินนี้ ยอมมีดวยประการดัง 

นี้แลฯ

 ขอใหทานทําความเขาใจวาพระอรหันตทุก ๆ  พระองค ทานได 

บรรลุนิโรธธรรมทางใจมาโดยเฉพาะ ทานจึงมีวิชชาญาณเขาไปรูยิ่งเห็นจริง 

ในปฏิจฺจสมุปบาทวงในมโนทวารไดอยางแจมแจงแทงตลอด อยางไมมีการ 

ผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น เชน พระโมคคัลลานสารีบุตรทานมีปญญามากดุจดัง 

แผนดินทีเดียวในแผนดินนี้จะมีเม็ดดินเม็ดทรายเทาไรก็ไมมีใครไปคณนาได  

แตปญญาพระสารีบุตรมีมากย่ิงกวาน้ัน แตสําหรับอาตมาเปนสาวกผูอาภัพจึง 

ไดเกิดมาในยุคที่มันกําลังบอด ๆ  อยูเชนนี้ เปนสาวกผูเกิดมาสุดทายภายหลัง 

เปนสาวกผูมีปญญานอย ไมอาจเทียบไดกับเม็ดดินเม็ดทรายเพียงแคเม็ดเดียว

เลย และเพื่อจรรโลงไวซึ่งพุทธคําสอนอันถูกตอง และเพื่อเผยแพรพระอมต

ธรรมใหถูกตอง ถาสาวกผูรูแลวไมเอาธุระแทนพระพุทธองค ใครที่ไหนเลา 

เขาจะมาทํานุบํารุง เชิดชูพระพุทธศาสนาของเราใหเจริญรุงเรืองสืบตอ ๆ ไป 

๘๔



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

 

 ตอไปน้ีถามีใครมีความเห็นวา อาตมาอธิบายไมถูกก็พึงรูเถิดวาน่ัน

คือทานกําลังกลาวตําหนิติเตียน หรือเหยียบยํายอดพระอมตธรรม ของ 

พระพุทธเจาของเราเลยทีเดียว เพราะปฏิจฺจสมุปบาทเปนยอดพระอมตธรรม  

ที่มีความลี้ลับลึกซ้ึงที่พระพุทธเจาของเราคนพบจึงไดตรัสรูได อาตมาเปน  

แตเพียงสาวกผูรูตามพระพุทธเจาเทาน้ัน เม่ือรูแลวอาตมาจึงทําหนาท่ีแทน 

พระพุทธองค คือ เผยแพรประกาศสัจจธรรมใหชาวโลกไดดื่มกินพระอมต 

ธรรม เพื่อความพนทุกขของตนตอ ๆ ไป

 ขอเลานิทานประกอบเสียกอน และปฏิจฺจสมุปบาทวงในมโนทวาร 

ตอไปนี้ เอานางพราหมณีเปนเอกในทองเรื่อง เอาสามีของนางพราหมณีนั่น

แหละเปนตัวพระเอกในทองเรื่อง คือ เอาผัวของนางเปนอธิบดีอารมณเรียก 

วาผัวของนางเปนตัวใหเกิดกิเลส เกิดทุกขใหญในทองเรื่อง

 เรื่องก็มีอยูวา ยังมีนางพราหมณีคนหนึ่งพึ่งแตงงานในวันนั้น พอตื่น 

เชาขึ้นมา สามีของนางก็มีกิจธุระรีบดวนออกสําเภาไปคาขายตางเมืองซึ่ง

อยูฝงทะเลดานโนน อยูตอมานางพราหมณีคนนี้ก็เฝาคิดถึงสามีแทบใจจะ

ขาด เรียกวามีแตนั่งคิด นอนคิดนึกเห็นแตหนาสามีแทบไมเปนอันอยูอัน

กินเลยทีเดียว จากวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ด ตอนนี้นางคิดมากจนลืมตนลืมตัว 

พอตกตอนกลางคืนยิ่งคิดหนักจนนางคลุมคลั่งดวยอํานาจของกิเลส 

ตัณหาราคะ นางคิดอยางไมรูสึกสติอะไรเลย จึงเดินลงจากบานอยาง 

ไมรูเนื้อรูตัวใด ๆ เลย ตอนนี้รูปผัวโอปปาติกะของนางเกิดเปนอุคหะนิมิต 

ธรรมารมณติดตาในของนาง อย่างชนิดแกะไมไดคลายไมออกเลยทีเดียว 

คือรูปผัวของนางนั้นแหละ  มันผุดเกิดขึ้นไปสิงสูติดอยูกับใจของนางเรียกวา    
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ผัวโอปปาติกะมันเกิดแบบผุดขึ้นในใจเลยทีเดียว มันไมไดเกิดแบบออก 

จากทองแมแตอยางใดเลย   ในระหวางนั้นนางไมมีสติสตังอันใดเหลือ

อยูเลย จนกระทั่งนางเดินลุยลงไปในทะเล เรียกวาทะเลก็ทะเลไมมีการหลีก 

กันเลย นางเดินลุยลงไปในทะเลจนนําทะเลทวมหัว นางจึงไดตะเกียก 

ตะกายวายนําทะเลตอไปอีก วายไปดวยอํานาจกามฤทธิ์ของกิเลสตัณหา

ราคะ จนนางจะหมดกําลังจมนําตายอยูแลว บังเอิญในคืนวันนั้นมีเรือของ 

ชาวประมงผานมาพอดี หัวหนาชาวประมงจึงไดเขาชวยเหลือนางเอาไว 

ถาไมเห็นเรือชาวประมงในตอนนั้น นางพราหมณีก็คงจมนําตายอยางไม 

ตองสงสัย ฉะนั้นปฏิจฺจสมุปบาทวงนี้มีโทษทัณฑถึงชีวิตเลยทีเดียว

 ทีนี้จะอธิบายยังไงจึงจะเปนปฏิจฺจสมุปบาทวงในมโนทวารไดอยาง

ไมผิดพลาดใด ๆ เลย ขอใหทานตั้งใจอานตอไประหวางวันที่ ๑-๒-๓-๔-๕-

๖-๗ น้ันปฏิจฺจสมุปบาท คือกองกิเลสกองทุกขใหญมันก็หมุนอยูเต็มท่ีน่ันแหละ 

และมันก็หมุนเปนหมื่น ๆ แสน ๆ รอบผานมาแลวแตจะอธิบายสรุปเอา 

ตอนเดียว พอเปนแนวทางของการปฏิบัติเทานั้น

                                     

เริ่มเลย

     ตามปกติธรรมดา ธาตุสี่รูปนามขันธหา อายตนะของนางก็มีอยาง 

เปนไปตามปกติ ตามธรรมดา ตามประสีประสาของธาตุของขันธอยูแลว

 แตตอนปกติธรรมดานั้น มันยังไมไดถูกสายฟาแลบสายฟาผาของ

กิเลสผาเขาไปใหเปนใจมหันตทุกขเหมือนตอนนี้ แตบัดนี้ สายฟาแหงกิเลส 

มันไดอุตริลองหนผาเปรี้ยงเขาไปกลางใจนางอยางรวดเร็วเหมือนกับสาย 

๘๖



หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

ฟาผานั่นเอง และในจุดวิถีนั้นเองอํานาจกามฤทธิ์ของสายฟาแหงกิเลส มัน       

ไดเขาบันดลใหรูปนามขันธหาอายตนะของนาง เปลี่ยนวิถีจากปกติธรรมดา 

ไปเปนวิถีแหงกองไฟใจกิเลสอยางมหันตทุกขทันที

 

 เพราะนางมีความโงเขลาเปนทุนเดิมอยูแลว ก็เพราะความโง ๆ นี้ 

แหละมันจับหนึบ นอนเนื่องอยูกนบึ้งของใจนางมาแลวตั้งแตเดิม

 

 ความโง่เขลามันจึงเป็นปัจจัย ให้เกิดสังขารการปรุงแต่งใหใจ 

คิดหรือใหวิญญาณคิด หรือปลุกใหวิญญาณคิด และวิญญาณชนิดนี้แหละ 

มันไดเปนปจจัยพุงออกไปรู พุงออกไปเห็น พุงออกไปสนใจจึงเกิดมี 

ความจงใจ เกิดมีความดําริเกิดมีความครุนคิดไปถึงรูป กระแสของ 

วิญญาณคือ ความจงใจ ความดําริ ความครุนคิดเขาไปถึงอารมณน้ีแหละ 

รวมเรียกวานาม ทีนี้อะไรเปนรูป รูปก็คือรูปนิมมารผัวโอปปาณิธรรมารมณ

ที่นางรูนางเห็น วาเปนรูปเปนรางเปนผูเปนคนทางใจนั่นแหละเปนรูป มัน 

เปนรูปของอะไร มันเปนรูปอยางความจริงของพิภพกิเลส กิเลสมันจึงเกิด 

ข้ึน และมันเปนรูปของพิภพอวิชชาพาใหเห็นอยางโงเขลาพาใหนางรูนางเห็น

วา เปนรูปเปนราง เปนตัวเปนตน อยางโง ๆ นั่นเอง

 ในกรณีเชนนี้ ถานางพราหมณีมองเห็นรูปผัวนางที่มันลองหนมาใน

นามนิมมารผัวหรือผัวโอปปาติกะธรรมารมณนั้น ถานางมีปญญาชนิดที่เปน

เจโตวิมุติปญญาวิมุติรูแจงแทงตลอดมีความเห็นอยางถูกตองวาสิ่งนี้ก็สักแต

วานาม สิ่งนี้ก็สักแตวาธรรมารมณเทานั้นมันไมมีรูปมีราง ไมใชคนไมใชสัตว 

ไมใชเราไมใชเขาสักแตวาเทานั้นเอง มันหาตัวหาตนหารูปหารางอะไรไมได 

เลย และมันก็เปนธรรมดาของการคิดไปตามประสีประสาของธาตุของขันธ 
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เทานั้น มันหารูปรางตัวตนผูเปนเจาของผูรับผูเอาใด ๆ ไมมีเลย ถานาง    

พราหมณีมีความเห็นถูกตองตามเปนจริงอยางนี้ นางพราหมณีก็เปนอรหันต

เทานั้นเอง

 แตทีน้ีมันไมเปนอยางน้ัน นางมองเห็นรูปนิมมารผัวหรือผัวโอปปาติกะ 

ที่มันผลุบ ๆ โผล ๆ วับ ๆ แวม ๆ อยูในใจนางนั่นแหละ วาเปนรูปเปนราง 

เปนตัวเปนตนเปนคนเปนสัตวเปนเราเปนเขา และก็เขาใจไปตามพิภพอันโง 

เขลานั้นวา ตัวของเราผูรูตัวของเราเปนผูเห็น เมื่อนางเห็นวามันเปนพิภพอัต

ตาตัวตนไปเสียหมด ไฟมหาประลัยกัลปอันมหันตทุกขจากกองกิเลสนั้น มัน

จึงไดพุงทะยานเขาเกี่ยวรัดคอนางในบันดลนั้นเอง

 บางทีตอนนางกําลังเปนโรคสวิงสวอยกําลังกระเซ็นกระสันฝนหวาน

อยูนั้น ตัวจริงของผัวนางไดตายไปแลวตั้งแตเมื่อไหรไมมีใครรู นี้แหละคือ  

การมองเห็นดวยอํานาจกามฤทธิ์ของกิเลส มันจึงเปนรูปเปนรางอัตตาตัวตน 

ตามความเปนจริงของพิภพกิเลส นางมองเห็นดวยอํานาจของอวิชชาความ

โงเขลามันจึงเปนรูปเปนรางเปนอัตตาตัวตนตามความเปนจริงของหวงพิภพ

อันโง ๆ นั้น  เมื่อนางมองเห็นดวยอํานาจกามฤทธิ์ของความมืด ๆ บอด ๆ  

มันก็เปนรูปเปนรางเปนอัตตาตัวตนเราเขาตามความเปนจริงของพิภพอัน

มืด ๆ บอด ๆ นั่นเอง

 ถามองเห็นตามความเปนจริงอยางของผูฉลาด เชน พระอรหันตแลว 

ไฟมหันตทุกขจากกองกิเลสมันก็เกิดขึ้นไมไดเทานั้นเอง จะไปหลงละเมอเพอ 

ฝนงมฟางมดินกินสวรรควิมานอะไรกับมันอีก

 บรรยายตอไป ทีนี้เมื่อนามคือกระแสความจงใจ ความดําริ ความ 
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ครุนคิดไปถึง กับรูปผัวโอปปาติกะของนางพราหมณี ผูกกันเขา พันกันเขา 

ผนึกกันเขา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว จึงเรียกวานามรูป นามรูปจึงเปน

ปจจัยใหสฬายตนะคือ หทัยประสาท มันเกิดมีงานกิเลสทําเสียแลวตอนนี้ 

แตกอนไมมีงานชนิดที่เปนกิเลส หทัยประสาทก็ไมไดมีทุกขมีรอนอะไรมาก

มาย และหทัยประสาทก็ไมไดตึงเครียดจนหัวกระหมองจะระเบิดแตกตาย 

เหมือนตอนนี้ ตอนนี้เกิดมีรูปรางอัตตาตัวตนของกิเลสพากันไหลกรูเขามา 

เสียแลว ทําใหหทัยประสาทแบกรูปรางอัตตาตัวตนเราเขาอยางเต็มแปลไป 

เลย

       ขอนี้แปลวา คนอาศัยคือมโนวิญญาณ มันกําลังทําพิษมันกําลัง      

กอกามวินาศกรรมทําริยําปนปกันคราวนี้ เพราะอยูดี ๆ หทัยประสาทก็เลย

เกิดเปนอัตตาตัวตนไปกับเขาดวยเหมือนกัน แปลวา ปฏิจฺจสมุปบาทวงนี้มี    

แตโงกับโงทั้งนั้นเลยจะหาฉลาดหนอยเดียวก็ไมได

 ทีนี้เมื่อธรรม ๓ ประการ คือหทัยประสาท และนามรูป และ 

มโนวิญญาณ ประชุมกันเขาแลวจึงเกิดผัสสะ เรียกวามโนสัมผัส และ 

มโนสัมผัสจึงเปนปจจัย ใหเกิดมโนสัมผัสสชาเวทนา ตอนนี้นางพราหมณี 

มีทุกขใจอยางหนัก เกิดไฟทุกขไฟกิเลสเขาเผาลน ใหกระเสือกกระสน              

กระวนกระวายใจอยางเหลือดินเหลือฟาสุดจะพรรณนาใหละเอียด เพราะ 

มันผิดวิสัย

 ทีน้ีเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา เกิดหิวอยากอยูในความรัก ๆ ใคร ๆ 

ใจกระเซ็นกระสันทานก็เรียกกามตัณหา เกิดหลงใหลอยากไดอยากเอาใน 

รูปผัวนาง ทานก็เรียกภวตัณหา เกิดไมพอใจตามสภาพอันปกติธรรมดา 

ตามประสีประสาของธาตุของขันธอันเปนกิเลสใหญใหใจเปนมหันตทุกข    

๘๙



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

หรือเกิดอยากไดในกามสุขมาบํารุงบําเรอใหประเสริฐเลิศฟาข้ึนไปทานก็เรียก 

วิภวตัณหา

 ทีนี้ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของกระแสฟาผาเขาไปอีก คือ เมื่อ อวิชชา 

สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา ทั้งแปดสมุทัยไฟ 

กิเลสนี้มันวิ่งมาเต็มแรงวิถีการหมุนปนของพิภพกามกิเลส แลวผนึกกันเขา 

จนมืดมิดอยางเหนียวแนน แลวกลายเปนพลังแหงสมุทัยเปนปจจัยผนึกกัน 

เขา ใหเกิดเปนกําลังของอุปาทานการยึดมั่นถือมั่น

 ตอนนี้วิถีกระแสวิญญาณของนางไดยึดมั่น ถือมั่นวาความใครก็เปน

ตัวเปนตน เราเปนความใคร ความใครก็เปนเรา เราก็เปนของความใคร ความ

ใครก็เปนของเราทานก็เรียกวากามุปาทาน

 กระแสวิญญาณของนาง ไดยึดมั่น ถือมั่นไปตามทิฏฐิของกามกิเลส 

ไดยึดมั่นถือมั่นไปตามทิฏฐิความเห็นอันผิด ๆ  อันโง ๆ  ของตน ทานก็เรียกวา  

ทิฏฐิปาทาน

 กระแสวิญญาณของนางไมรูเร่ืองธรรมะของพระพุทธเจาไมมีปญญา 

เขาไปพิจารณาใหเห็นโดยแยบคาย ไมไดพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง 

โดยถองแทเพราะใจของนางมัวแตวน ๆ เวียน ๆ ลูบ ๆ คลํา ๆ อยูกับผัว   

โอปปาติกะทานก็เรียกวาสีลัพพตุปรมาสเพราะมัวแตลูบ ๆ คลํา ๆ ไมอยาก 

พิจารณาใหเกิดปญญารูเห็นเปนไปตามความเปนจริง

 กระแสวิญญาณของนางไดเขาไปยึดเอา แบกเอา หามเอารูปราง ตัว 
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ตนของผัวโอปปาติกะและนางก็เขาไปอยูในสวนลึก ๆ ของกนพิภพใจกิเลส 

อันมืดดําลําลึกนั้นวา เราเปนผูรู เราเปนผูเห็น ผูรูก็เปนเรา เราเปนผูรู 

ผูเห็นก็เปนเรา เราเปนผูเห็น ทั้งรูปผัวโอปปาติกะของนาง ทั้งกระแส 

วิญญาณของนาง จึงกลายเปนพิภพรูปรางอัตตาตัวตนเราเขากันทั้งนั้น ทาน 

ก็เรียกวา อัตตวาทุปาทาน

 ก็อุปาทานการเขายึดเขาครองเปนเจาของน้ีแหละเปนปจจัยใหเกิด 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตอนนี้กระแสกนบึ้งวิญญาณของนางไดเขาคูจับ   

หมึกมีขีดสุดดิ่งลงสุดโตงตายตัว   ตกอยูในกนพิภพของวงจรของกระแส 

ความใคร ๆ ใจกระเซ็นกระสันรําพันหาอาลัยอาวรณ ทานก็เรียกวา กามผัว 

หรือกามภพ

 กระแสกนบึ้ง วิญญาณของนางมีขีดสุดดิ่งลง สุดโตงตายตัวเกิดเปน 

พิภพผัวอุคคหะนิมิตฝงติดอยูตาในของใจนางอยางแกะไมไดคลายไมออก 

ทานก็เรียกวา รูปผัวหรือรูปภพ

 ตอนนี้วิญญาณของนางไดเสวยสุขารมณชมเชยความใครอยูในหวง

พิภพสนธยาสุขาวดีอยางลม ๆ แลง ๆ  ทานก็เรียกวาอรูปผัวหรืออรูปภพ  

 ทีนี้อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา อุปาทาน ภพท้ัง ๑๐ พลัง สมุทัยไฟแรงสูงน้ีมันว่ิงวนมาเต็มแรงวิถีของ

พิภพกาม กิเลส  แลวหมุนเกลียวผนึกกันเขาเปน ๑๐ พลังสมุทัยไฟทุกข 

ไฟกิเลส จึงมีนามเรียกตามสภาพพอใหรูความหมายวา กามภพ รูปภพ 

อรูปภพ

 ทีนี้ชาติการเกิดของกระแสใจไฟทุกขไฟกิเลส จึงไดหยั่งลงเกิดเปน 
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โสกปริวทุกข โทมนัส อุปายาสะ กระเสือกกระสนดิ้นรนกระวนกระวาย 

ตะเกียกตะกาย เวียนวายตายเกิดแบบงมฟางมดินกินวิมานอยูในวิถี ๑๐ 

พลังสมุทัยไฟแรงสูง ชนิดที่มันหมุนตายหมุนเกิดอยูที่ใจจุดเดียว อยางมืด 

บอดตลอดกาลนั่นเอง

 นี้แหละพระพุทธองคทรงเรียกวา การเกิดแหงกองไฟใจมหันตทุกข 

แหงอุปาทานขันธหาอายตนะของสรรพสัตวนอยใหญ และเมื่อเปนดั่งวามา

นี้กองทุกขทั้งมวลของสรรพสัตว ในแหลงหลาฟาดินนี้ ยอมมีดวยประการ 

ดังนี้แล

 ขอใหทานเขาใจวา หลักการบรรยายปฏิจฺจสมุปบาท เพื่อใหผูอานนํา 

ไปพิจารณาเปนขอวัตรปฏิบัติใหถึงความหลุดพนทางใจไดนั้น จะไมมีการ  

บรรยายใหเขวออกนอกเรื่องนอกราวแตอยางใดเลย คือบรรยายมุงจับเอา 

เฉพาะตัวพระเอกกับนางเอก คือจับเอาเฉพาะตัววิญญาณกับตัวอธิบดีอารมณ 

เทานั้น  และก็ไมใชเปนของจะพูดจะเขียนไดอยางงาย ๆ เลย และขอให    

ทานเอาไปเปรียบเทียบกับตอนมันมีกิเลสเขาเผาลนอยางหนัก ๆ  ลองดูวาจะ 

เปนไปตามน้ีหรือไม อาตมาขอรับรองวาจะไมมีการผิดพลาดแตประการใด ๆ 

เลย เปนแตวาอาจกิเลสมันอยูในคนละลักษณะเทานั้นเอง

 นี้แหละคือกนมหาสมุทรอันลี้ลับลึกซ้ึงของปฏิจฺจสมุปบาทจะสังเกต

เห็นไดวา เมื่อตอนพระพุทธองคไดตรัสรูแลวนั้น พระองคยังทอแทพระหฤทัย 

ไมอยากจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว เพราะพระองคเกรงวาจะไมมีสัตวใด

ในโลกนี้ จะมีปญญาหยั่งรูถึงความลี้ลับลึกซึ้งถึงขนาดนี้ได แตดวยพระมหา 

กรุณาธิคุณอันลนฟาลนแผนดิน พระองคจึงไดยอมเสียสละวิมุติสุขสวน 
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พระองค ออกจาริกแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว ใหรูยิ่งเห็นจริงใหรูแจงแทง 

ตลอดตามกําลังอินทรียของตนจนตั้งศาสนาลงมาไดจนถึงกาลบัดนี้

 เทาที่อาตมาบรรยายปฏิจฺจสมุปบาทวงในมโนวิญญาณมาน้ี พวกนัก 

อภิธรรม และทานมหาเปรียญทั่วประเทศทั้งหลายก็คงเห็นแลววา นามรูป 

ของอาตมาไมเหมือนกับนามรูปอยูในปฏิจฺจสมุปบาทในพระไตรปฎกเลย 

ถูกแลวไมใชอยางแนนอน เพราะอาตมาออกบวชเพื่อแสวงโมกขธรรม ความ

พนทุกขอยางมอบกายถวายชีวิตตอพระพุทธองคโดยเฉพาะ ฉะนั้นอาตมาจึง

ไมยอมงมงายพอที่จะไปงมฟางมดินแบกเอายึดเอาตัวหนังสือเฮงซวยพรรค

น้ัน อยูไมเปนท่ีเปนทางเอาเสียเลยก็รูปนามขันธหาอายตนะชนิดท่ีกระจายออก  

แลวดวยพระวิชชาญาณของพระพุทธองค เพื่อใหเปนขอวัตรปฏิบัติ เพื่อให  

เปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูท่ีกําลังประพฤติปฏิบัติใหไดบรรลุถึงนิโรธธรรม

นั้น พระอรหันตแตปางกอนทานไดทําสังคายนารอยกรอง ใหรวมลงอยูใน 

หมวดมัคคสัจจกันท้ังน้ัน (เร่ืองปริศนาธรรมของพระอรหันต คือคําวารอยกรอง

พระธรรมวินัยใหเปนหมวดเปนหมูนั้น อาตมาจะอธิบายใหเขาใจในตอนสรุป 

ทายเลม) ดังนั้นเมื่อนามรูปในปฏิจฺจสมุปบาท เขาเปนชื่อแทนทุกขแทนกิเลส 

โดยตรง อาตมาจึงไมไปโกยเอารูปนามขันธหาอายตนะ ชนิดที่กระจายออก

แลวมาอธิบายอยางงู ๆ ปลา ๆ วกไปวนมาตบตาชาวโลกโดยไรเหตุผล

 เพราะในวงปฏิจฺจสมุปบาทนั้น  มีแต่อุปาทานขันธชนิดที่ยังไม 

ไดกระจายออกเป็นรูปเป็นนามอะไรเลย คือมันยังเห็นเป็นแท่งทึบเปน 

กลุมเปนกอนอยู จึงไดเรียกวาอุปาทานขันธ คือชาติการเกิดของกองทุกข 

แหงอุปาทานขันธ  ซึ่งอยูในชาติหวงสุดทายของปฏิจฺจสมุปบาทนั้นเอง
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 และพระพุทธองคก็ไดตรัสไวอยางเดนชัดแลววา การเขาถึงของ 

กระแสใจคือการเขาถึงดวยความจงใจ ดวยความดําริ และความครุนคิดอยูกับ   

อารมณนั่นแหละคือนามในปฏิจฺจสมุปบาท

                สวน รูป เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการนั้น มันก็คือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ในขันธหานั่นเอง เปนแตวาผีอรหันตปลอมองคนั้น 

เขาหยิบเอาจากท่ีอ่ืนไปเขียนผัดเขาไว เพ่ือหลอกตาชาวพุทธของเราใหเขา 

ใจไขวเขวไปเทานั้นเอง

 และนามรูปของผีอรหันตปลอมองคนั้น มันก็คือนามรูปชนิดที่กําลัง 

นอนอยูในทองแมของเขานั่นเอง ถาเปนนามรูปชนิดนี้ อยาวาแตอาตมาเลย 

มาตรแมนทานโมคคัลลานสารีบุตรผูมีปญญาประดุจดังแผนดินทานก็คง 

อธิบายไปไมได เพราะเมื่ออธิบายมาถึงนามรูปในศาสนาพราหมณนั้นแลว 

มันเลยหลุดหายเขาไปในทองแมของเขาตามเดิมใครจะตามเขาไปอธิบายได  

แบบนี้มันก็ยุงใหญเทานั้นเอง

 วิถีการเกิดทุกขจากกองกิเลส มันเร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ สายฟาฝา 

ตั้งหลายเทา แตอุตริปาฏิหาริยมามีวิญญาณขึ้นถึงสองที่ซอน ๆ กันอยางนี้ 

ใครเปนคนสั่งคนสอนก็ไมรู รับรองคําสอนอันเปนอมตธรรมของพระพุทธ

องคไมไดเปนแบบนี้เปนอันขาด ถามันเปนแบบนี้มันก็เกิดเปน สฬายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ขึ้นมาอีกไมไดเลย  มันก็จะสุด

ตอนสุดวิถีอยูกับนามรูป ชนิดที่มันวกเขาไปในทองแมของเขานั่นแหละ เมื่อ 

ขึ้นไปไมถึงผัสสะ มันก็เลยไมมีทุกขมีกิเลสอะไรเลย ตอนนี้เรียกวาอยูดี ๆ 

ก็ไดเปนพระอรหันตไปในตัว โดยไมไดลงทุนลงแรงอะไรเลย
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 พระพุทธองค ไดตรัสสอนถึงวิธีการเกิดขึ้นของไฟกิเลส ที่มันหมุน 

เปนปฏิจฺจสมุปบาทประจําแตละทวารเทานั้น แตนี้พวกอุตริไปโกยเอา 

ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย 

ประสาทหทัย และรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และการกินอาหาร ทั้งการพูด 

การทํางาน ตลอดกําลังจะเกิดอยูในทองแม ตลอดถึงการกําลังเกิด แก เจ็บ 

ตายไปทางรางกาย ไปหอบไปโกยมารวมเขาไวที่จุดนามรูปแหงเดียวกันทั้ง

วงนอกวงในของปฏิจฺจสมุปบาททุก ๆ วงหมดเลย แปลวานามรูปชนิดของ          

ผีอรหันตปลอมองคนั้นไปซํากันกับทั้งวิญญาณ กับทั้งสฬายตนะ ทําใหยุง

เหยิงปนปยี่ยําไปทั้งนั้นเลย ไมบอดคราวนี้มันจะไปบอดคราวไหน นี้แหละ      

เขาเรียกวาพระอรหันตบอดที่แทจริงเขาไมไดเปนพระอรหันตในพระพุทธ 

ศาสนาของเราแตประการใดเลย ถาเปนพระอรหันตรับรองไดวาจะไมมีคํา 

สอนชนิดมหาประลัยกัลปเชนนี้เกิดขึ้นมาสับสนในพุทธศาสนาเปนอันขาด 

 ที่พระพุทธองคทรงตรัสวา เมื่อนามรูปดับวิญญาณก็ดับ หรือเมื่อ 

นามรูปดับสฬายตนะก็ดับนั้น พระองคตรัสเปนปริศนาธรรมตางหาก คือ   

พระองคไมไดหมายเอาการตายทางเนื้อหนังทางรางกายแตอยางใดเลย แต

พระองคหมายเอาเฉพาะการตายของกิเลสตัณหาตางหาก และก็หมายเอา 

นามรูปอันเปนตัวอธิบดีอารมณของกิเลส คือ หมายเอานามรูปชนิดที่มัน    

เปนความจริงของกนพิภพใจกิเลสอันโง ๆ ดังที่อาตมาอธิบายมาแลวในวง       

ปฏิจฺจสมุปบาทของนางพราหมณีนั่นเอง   หรือบางครั้งพระพุทธองคก็ตรัส   

ทรงมุงหมายเอานามรูปชนิดที่เปนปจจุบันอารมณทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้น 

เอง เพราะวงทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเปนวงตื้นผูฟงก็รูไดงายกวากัน และบาง  

ครั้งพระพุทธองคก็ทรงตรัสเขาไปลึก ๆ ยิ่งกวานั้นเชนตรัสวา ถาปราศจาก 

รูป เวทนา สัญญา สังขารเสียแลว เปนฐานะที่จะมีวิญญาณไมได ตอนนี้          
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พระองคตรัสเอารูปในวิถีกําลังจะผัสสะ และก็ตรัสผานผัสสะไปเลย ทานอยา 

ลืมวาวิถีสายฟาผาของปฏิจฺจสมุปบาทนั้นมันเกิดอยูจุดเดียวเทานั้น คือ มัน 

เกิดอยูท่ีใจหรือวิญญาณจุดเดียวเทาน้ันเอง แตพระองคจําแนกออกเปนตอน ๆ 

พอใหพวกเราศึกษาได และเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตองไดเทานั้น และการ

เกิดของมันก็เร็วยิ่งกวาเรากระพริบตาเสียอีก ฉะนั้นการพูดจะพูดเอาตอนใด

ตอนหนึ่ง ไปเขากับตอนใดตอนหนึ่งก็ยอมไดในบางกรณี  แตการเขียนมัน    

เขียนสลับหนาสลับหลังเหมือนคําพูดไมได ยกตัวอยางเชน พระองคตรัสวา 

เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี แทนที่พระองคจะตรัส 

เรียกไปตามนามรูป แตนี่พระองคตรัสผานไปตั้งหลายตอน และเชนพระองค 

ตรัสวาเม่ือบุคคลละความพอใจในเวทนาท้ังภายนอกและภายในแลววิญญาณ   

จึงดับ  ตอนน้ีพระองคตรัสยอนไปหาวิญญาณเลย  ความจริงไมไดยอนหรอก 

เพราะมันอยูจุดเดียวกันนั่นเอง แตนี้พระองคตรัสเพื่อใหพวกเราเกิดปญญา  

เทาน้ันเองความจริงแลวตัวพระเอกของพิภพกิเลส คือตนเหตุมันอยูท่ีวิญญาณ 

จุดเดียวเทานั้นเอง

 อาตมาจะหาส่ิงมาเปรียบเทียบมาประกอบพอใหเกิดปญญาใน 

ทางปฏิบัติกันบาง เชนเปรียบเทียบดวยความฝน สวนมากบุคคลธรรมดา         

ทั่ว ๆ ไปถาฝนธรรมดาก็ไมเปนไรหรอก  แตถาเกิดฝนชนิดทีท่างไสยศาสตร 

เขาสมมุติวาจะมีโชคราย เชนฝนเห็นผีรายตัวใหญ ๆ มันจะเขามาหักคอ 

หรือฝนเห็นยักษตัวใหญ ๆ สูงเทาภูเขาเลากามันจะมาหักคอใหตาย หรือฝนเห็น

จายมบาลจะมาลากเอาตัวไปลงนรก หรือจายมบาลมาบอกวาแกถึงคราว 

ตายเสียแลว และถึงวันที่เทานั้นแกจะตายอยางแนนอน ถาลงไดฝนแบบนี้  

รายไหนก็รายนั้นเปนอันวาตองตาลีตาลานหาพอมด หมอผี หมอพราหมณ

ทางไสยศาสตรมาแตงแกสะเดาะเคราะห เสียเคราะหเสียขวัญใหยุงเหยิงกัน      
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ไปหมด และอันความฝนนี้ทั้ง ๆ ที่เปนไปตามธรรมดาตามประสีประสาของ      

ธาตุของขันธของเขาเทานั้นเอง แตเปนเพราะวากนบึ้งของพิภพใจอันมืด

ดําลําลึกของคนธรรมดาทั้งหลายนั้น ยังเขาใจฝงติดอยูในกนพิภพของ 

ความรูสึกอันลาํลึกอันมืด ๆ ดํา ๆ น้ัน จึงทําใหเขาใจและมองเห็นดวยการยึด       

ม่ันถือมั่นวาเปนรูปเปนราง  เปนตัวตนเราเขา  แมกระทั่งความฝนอันลม ๆ 

แลง ๆ และเกิดยึดม่ันถือม่ันวาเปนรูปรางตัวตนเราเขาตามความเปนจริงของ 

กนพิภพใจอันมืดดําลําลึกนั้นเอง

 คําตอไปน้ีขออภัยดวย  เชนฝนเร่ืองลามกอนาจารในเร่ืองรัก ๆ ใคร ๆ 

นิมิตในความฝนอันบัดสีนั้น มันยังทําใหรางกายแปรปรวนกระเซ็นกระสัน

ไปตามกระแสของความฝนนั้นได ซํามิหนําเมื่อตื่นขึ้นมาแลว มันยังทํา

ใหจิตใจแปรปรวนเกิดหลงใหลรัก ๆ ใคร ๆ อยูในนิมิตจากความฝนนั้น 

และความฝนอันมหาประลัยนั้น มันยังอุตริลองหนเขามาติดอยูตาในคือติด

อยูที่ใจตั้งหลายวันหลายเดือน และก็เสือกมาบังคับจิตใจใหแปรปรวนไปกับ

มันอยูเรื่อย ๆ

 ในกรณีของความฝนดั่งวามานี้ จะนับประสาอะไรกับเรื่องของนาง 

พราหมณีจะไมละเมอเพอฝนกระเซ็นกระสันไปตามความเขาใจอยูในสวน 

ลึก ๆ ของกนพิภพใจอันมืดดําลําลึกนั้น เพราะขนาดความฝนไปตามประสี 

ประสาของธาตุของขันธแท ๆ มันยังเปนนิมิตติดตามมาเผาลนจิตใจให     

กระเซ็นกระสันกระวนกระวายเกิดรอน ๆ หนาว ๆ ไปกับมันดวย และขนาด

คนท่ีเขาตายไปแลวตั้งหลายสิบปมันยังฝนเห็นเปนรูปเปนรางเปนผูเปนคน 

เหมือนเดิม ซํามิหนําคนเคยรวมสุขรวมทุกขกันมากอนเขาไดตายจากโลก

นี้ไปแลวต้ังนมนานมันยังอุตริฝนวาไดรวมสุขรวมทุกขกันอยูแตเดิม ท้ังน้ีก็เปน   
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เพราะวาความรูสึกอันเปนสวนลึก ๆ ของกนบึ้งพิภพใจอันมืดดําลําลึกนั้น 

เอง มันยังมีความเขาใจฝงติดอยูวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้เปนรูปรางอัตตา

ตัวตนไปเสียหมด มันก็เลยเปนความจริงตามความรูสึกสวนลึก ๆ ของกน 

พิภพใจอันมืดบอดตลอดกาลนั้นเอง

 อุทาหรณเรื่องความฝนดั่งวามานี้ ขอใหเปรียบเทียบกับเรื่องนาง 

พราหมณีนั้นดูเถิด ถึงจะไมเหมือนกันเลยทีเดียว มันก็อาจจะละมายคลาย 

คลึงกัน และตกอยูในเกณฑชะตาของหวงพิภพกนบึ้งของความรูสึกอันมืด 

ดําลําลึก ละมายคลายคลึงกันนั่นแล

 ถาผูใดยึดมั่นถือมั่นหลงใหลไปตามกระแสของความเปนจริงจาก   

กนบ้ึงพิภพใจกิเลสอันมืดดําลาํลึกด่ังวามานี้  กองทุกขท้ังมวลของสรรพสัตว   

นอยใหญยอมมีดวยประการดังนี้แลฯ

 ปฏิจฺจสมุปบาทวงตอไป เอานางสิริมานองสาวของโกมารภัทร 

เปนนางเอกคือเปนอธิบดีอารมณ เอาภิกษุผูมีนามสมมุติช่ือวา ก.เปนพระเอก  

ในทองเรื่องวงนี้เปนวงจักษุวิญญาณปจจุบันอารมณ

 เรื่องนิทานก็มีอยูวา นางสาวสิริมาคนนี้เปนหญิงสาวที่มีรูปโฉมสวย

สดงดงามประจํานครราชคฤหนั้นเอง และนางสิริมานั้นก็มีจิตศรัทธาใน     

พระพุทธศาสนาของเราดวยและไดยินมาวานางก็ไดเปนพระโสดาบันคนหน่ึง  

เหมือนกัน  กิจวัตรของนางก็คือใสบาตรใหภิกษุสงฆเปนประจําทุก ๆ วัน วัน

ละประมาณสี่รูปพระภิกษุสงฆในเวฬุวันมหาวิหารก็ผลัดเปลี่ยนเวรกันเขาไป

รับบิณฑบาตที่บานนางทุก ๆ วัน
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 กิติศัพทความสวยงามของนางสิริมานั้น ไดยินไปถึงภิกษุ ก. ภิกษุ 

ก. ก็นึกอยูในใจนั้นวาเมื่อไหรหนอ.....จะถึงรอบของเราสักที จะไดดูใหเต็ม

ตาเสียทีวานางจะสวยงามขนาดไหน ตอมาก็ถึงเวรภิกษุ ก. พอดีวันนี้ทาน 

ก. รูสึกยิ้มแยมแจมใสดีอกดีใจเปนพิเศษยิ้มนอยยิ้มใหญไปเลยทีเดียว พอ       

ไดเวลาก็รีบครองจีวรพาพวกเดินมุงหนาไปที่บานนางสิริมาทันที ตอนนี้นาง 

สิริมายังไมทันไดตื่นหรอกเพราะทาน ก. รีบมาแตเชาเหลือเกินทาน ก. ก็จึง 

พาพวกยืนรออยูหนาบานนั่นแหละ สักประเดี๋ยวนางสิริมาก็พาคนใชลงมา    

ใสบาตร บังเอิญในวันนั้นนางก็เปนไขซะดวย การแตงตัวก็มะลุงตุงนังไม 

เรียบรอยเทาไหรนัก ผมเผาก็ปลอยยาวยุงเหยิงไมไดหวีเหมือนทุกวัน ตอน

นี้นางสิริมาก็มายืนอยูตรงหนาทาน ก. พอดีวิถีโคจรออกรับบิณฑบาตวันนี้ 

เกิดมีบุพพกรรมของกิเลสตัณหาราคะไดตามทันทาน ก. เสียแลว ทาน ก. 

ยืนตัวแข็งทื่อ ลืมอสุภกรรมฐานเกลี้ยง เลยนึกอะไรก็ไมออกตื้นตันใจไปหมด 

ทันใดนั้นเองดวยอํานาจของกามฤทธิ์จากพิษไฟใจกามไดพุงทะยานเขาเผา

ลนทาน ก. ทันที จนเผลอตัวออกอุทานขึ้นมาในตอนนั้นเลยวา แหม............

ขนาดนางเปนไขนะนี่นะ ขนาดไมไดแตงเนื้อแตงตัวอะไรเลยยังมีความ 

งามนาเอ็นดูถึงขนาดนี้ ถานางไดแตงตัวใสเสื้อผาอาภรณอันหลากสีมี

สายสรอย ตุมหู กําไลแขน แหวนเพชร สวมใสเขาไปอีกแลวมันจะขนาดไหน 

มิเปนเทวดาไปเลยหรือนี่

 ในวิถีที่ทาน ก. จองมองนางสาวสิริมาอยางมีความสนจิตสนใจ 

หรืออยางมีความจงจิตจงใจนั่นเอง อนิจจา อะตะสังขารา สังขาร ทั้งหลาย 

ไมเที่ยงหนอทาน ก. ยืนตกตะลึงลืมกําหนดยุบหนอพองหนอ เกลี้ยงเลย 

และวิถีที่ ทาน ก. จองมองดวยความจงใจนั้นเอง ทันใดนั้น ปุเรชาติวาสนา 

แห่งกิเลสตัณหาราคะอันหมักหมมนอนจมอยู ่ในใจ คือ ไฟประลัย                
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กามก็ไดพุงทะยานกระโดดเขาตะคลุบคอหอยของทาน ก. ในบัดดลนั้นเอง 

ตอนนี้ทาน ก. เลยเกิดมีอาการกามแสลงเกิดมีอาการรอน ๆ หนาว ๆ เวียน

หัวตัวรอนเปนไขขึ้นมาอยางกะทันหัน โดยไมมีสาเหตุวาจะแพอากาศที่ไหน

มากอนเลย

   พอนางสาวสิริมาใสบาตรเรียบรอยแลว คนใชก็เขาประคองนาง

ขึ้นไปบนบาน ทาน ก. ก็เลยพาพวกอุมบาตรกลับวัด สุขโข สุขขัง อนิจจัง 

ตามเดิม วันนี้ทาน ก. ไมไดอุมเอาแตบาตรเฉย ๆ เหมือนทุกวันหรอก 

แตทาน ก. ไดเขาไปอุมเอาตัวนางสาวสิริมาโอปปาติกะรีบเดินจําอาวเขาเวฬุ

วันทันที พอไปถึงกุฏิเปดบาตรทิ้งไวนอกชาน ไมตองฉงตองฉันกันหรอกวันนี้ 

รีบเขาหองปดประตูลงกลอนซะเรียบรอยเขานอนคลุมโปงเปนไขจับสั่นขึ้น 

มาจริง ๆ มีแตนอนคลุมโปงอยูอยางนั้นตั้งสามสี่วัน ขาวนําก็ไมยอมฉันจน

หนอนข้ึนบาตรเต็มไปหมด พระเณรในวัดไปถามก็ไมยอมพูดยอมจากับใคร ๆ 

เลย

 ตอนน้ี ทาน ก. คงเปนโรคทางเดินหัวใจอยางหนักเพราะนางสาวสิริมา 

โอปปาติกะไดเขามานอนแนบสนิท ติดกับใจทาน ก. เสียแลว ทาน ก. จึงมี 

แตคิดสรางสรรคถึงกามสวรรคสิริมา มีแตความเสนหาอาลัยปานใจจะขาด

ตอนนี้ทาน ก. ก็กลายเปนทานกึบไปเลย บุญโขที่ไมเปนโรคสวิงสวายช็อค 

ตายไปในตอนนั้น  แตดวยบุพเพวาสนากุศลบารมีแตปางกอน คือ ทาน ก. ผู 

นี้ทานเคยไดส่ังสมอบรมบารมีมาแลวอยางเต็มเปยม จะไดถึงจุดอ่ิมตัวในเร็วๆ 

วันนี้
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 ตอนนี้วิถีจิตของท่าน ก. จ ึงได้ย ้อนลงไปสุดโต่งทางกามสุข 

ขัลลิกานุโยค หรือยอนกลับไปสุดโตงขางใดขางหนึ่งเสียกอน เสมือนหนึ่ง 

เปนการโกงคันธนู หรือโกงคันศร เพื่อเหนี่ยวเอาสายมาใสลูก เมื่อโกงคันศร  

ไดระดับอยางเต็มเหยียดเต็มกําลังแลว จึงไดปลอยลูกศร คือ บวงกามโลกีย 

วิสัยพุงใหหลุดออกไปขางหนาอยางสุดหลาฟาเขียวอยางไมเหลียวหลังย้ังคิด 

ใด ๆ อีกเลย เพราะอีกหาวันขางหนาน้ี ทานจะไดสําเร็จประโยชนอยางย่ิง คือ 

เปนพระอรหันตในตอนนางสาวสิริมาตายแลว มีศพข้ึนอืด แตกพอง มีแตนาํ   

เลือดนําหนองไหลเยิ้มออกมาทวมกายนั้นเอง

 กอนจะบรรยายตอไป ขอยําใหทานเขาใจเสียกอน คือตอนพระ ก. 

ยืนจองมองนางสาวสิริมาดวยความจงจิตจงใจอยูนั้น ตอนเชนนั้น  วิญญาณ 

ของทาน ก. ไดถูกอวิชชาสังขารเขาไปปรุงแตงวิญญาณ  ใหคิดไปในดาน 

กิเลสเสียแลว จักษุวิญญาณของทาน ก. จึงมีกระแสคิดไปดวยความจงใจ 

ดวยความดําริ ดวยความครุนคิดไปถึง ไปผูกไปพันไปติดกับรูปนางสาวสิริมา 

นั้น   ตอนเชนนี้แหละทานเรียกวานามรูป คือ กระแสความจงใจ ความ    

ดําริความครุนคิดไปผูกพันน่ันแหละเปนนาม     รูปนางสาวสิริมาน้ันแหละเปนรูป  

การจองมองดวยอํานาจของกิเลสนี้พิภพกิเลสมันมองเห็นเปนฆนะสัญญา 

คือ สําคัญวารางกายอันกวางศอกยาววาหนาคืบของนางสาวสิริมานั้น มัน  

เปนกลุมควันตัวตนแทงทึบอันเดียวกัน มีความเขาใจอยูในกนพิภพอันมืด 

ดําลาํลึกน้ันวา ดานในของรางกายก็สวยสดหยาดยอยเหมือนกับผิวหนังดาน 

นอกนั่นเอง

 ขอทําความเขาใจเร่ืองวิญญาณกับทานผูอานบาง คือ หากเปนวิญญาณ

การรูที่ยังไมมีอวิชชาสังขารเขาไปปรุงแตงนั้น ก็เปนวิญญาณการรูไปตาม 
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ปกติธรรมดาของเขาเทานั้น เชน เมื่อมีแสงสวางเขาตาแลวก็มองเห็นรูปแทง

ทึบตาง ๆ ตามปกติธรรมดาของเขา คือ รูเห็นไปตามประสีประสาของธาตุ

ของขันธเทานั้น เชน รูคนรูสัตว รูถนนหนทางรูรถ รูเรือรูวัดรูวา รูกุฏิรูวิหาร 

รูบานรูเรือน รูสบงจีวร รูฟารูดิน รูตนไมภูเขารูแมนําลําธาร รูนกรูกา รูเปดรูไก 

รูไปตามปกติธรรมดาของธาตุของขันธอันไมกอใหเปนทุกขเปนกิเลสขึ้นมา 

เลย ขอนี้หมายความวาถาไมมีกระแสความสนใจ ความจงใจ ความดําริ 

ความครุนคิดชนิดที่เปนกิเลสเขาไปผูกพันกอน รูปเหลานั้นมันก็อยูเฉย ๆ 

ตามมีตามเกิดของมันนั่นแหละ มันจะอุตริลองหนเขามาเปนนามเปนรูป 

อยูที่ใจก็ไมได จะเรียกวาเปนนามรูปก็ไมไดเพราะยังไมมีนามเขาไปผูกพัน 

ตอเมื่อมีกระแสความจงใจ ความดําริความครุนคิดเขาไปผูกเอาพันเอาเสีย 

กอน รูปนั้นก็จึงจะลองหนเขามาเปนนามรูปอยูที่ใจทันที และการผัสสะชนิด 

ที่เปนกิเลสก็เกิดข้ึนอยูในวิถีที่กําลังผูกพันนั่นเองถาไมสําเร็จเปนนามรูปเสีย

กอนก็เกิดเปนผัสสะชนิดท่ีเปนกิเลสข้ึนมาไมได เพราะยังไมมีตัวแมเหล็กของ 

กิเลสดึงดูด ถายังไมมีกระแสความจงใจ ความดําริเขาไปผูกเอาพันเอา      

ก็เปนผัสสะตามปกติธรรมดาไปตามเรื่องตามราวตามประสีประสาของธาตุ

ของขันธเทานั้น และเปนผัสสะที่เกิดแลวก็ดับหายสลายไปไมไดสงผลไปเปน

เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติ แตอยางใดเลย

 ในกรณีดังที่บรรยายมานี้ ก็ยังมีผูเอานามรูปอันเปนตัวสมุทัยใน 

ปฏิจฺจสมุปบาท ไปอธิบายเปนรูปนามขันธหา ซึ่งเขาอยูในหมวดมัคคสัจจที่

ตนกําลังศึกษาเพื่อการปฏิบัติอยูก็มี ทานอยาลืมวาพิภพกิเลสอันมืดบอดมัน

ไมมีคําอธิบายเชนนั้นหรอก ขอยกตัวอยางใหดู เชน ภิกษุ ๓๐ รูปพากันเดิน 

เขาไปในปาชาบังเอิญในวันน้ันมีหญิงสาวคนหน่ึงตายดวยโรคปจจุบันทันดวน 

พวกญาติก็พากันหามศพไปทิ้งไวที่ปาชา แลวถอดเอาเสื้อผากลับบานหมด  
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เพราะเขาเปนคนยากจนและก็กลัวโรคจะติดตอกัน จึงรีบหามเอาศพไปทิ้ง 

ไวในปาชาในตอนใจขาดใหม ๆ นั่นเอง

 ตอนไลเล่ียกันน่ันเอง ภิกษุท้ัง ๓๐ รูปน้ันก็เขาไปเจอศพสาวเปลือยน้ัน

พอดี โดยมิทันไดตั้งมะตั้งโมอะไรเลย เสือโครงลายพาดกลอน คือกระแสไฟ 

แรงสูงแหงกิเลสตัณหาอาสวะ ก็พุงกระโจนเขาคาบคอหอยของพระภิกษุ

ทั้ง ๓๐  รูปน้ันใหหนามืดตามัวไป ในบัดดลน้ันเอง เพราะอสุภกรรมฐานของ 

ทานเหลาน้ัน หมดอานิสงสลงเสียแลว

 

 ในกรณีเชนน้ีจะเห็นไดวาตัวอธิบดีอารมณท่ีทําใหเกิดไฟกิเลสคือ       

รูปศพของสาวเปลือยนั้นคงไมมีรูปธรรมครบทั้ง ๒๘ รูปเลย และนาม 

คือเวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ หรือเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของสาวเปลือยนั้น ก็คงไมมีอยางแนนอน ถาจะมีก็คงมีแต ธาตุ ดิน 

นํา ไฟ และธาตุลมที่ขังอยูในทองนิดหนอยเทานั้น และศพนั้นมันก็ไดอุดตัน 

เริ่มจะแตกพองเปอยเนาไปเทานั้นเอง

 ในกรณีเชนนี้ ถาหากภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้นทานมีวิชชาญาณหยั่งเขา 

ไปรูเห็นตามความเปนจริงวา อันซากศพอสุภะของสาวเปลือยนี้ ก็ปราศจาก 

วิญญาณและไออุนเสียแลว เขาเปนซากที่อมนําเลือดนําหนองอันนาเกลียด 

นาเบื่อหนายไมมีใคร ๆ เขาตองการเสียแลว ซากเหลานี้เขาไมมีญาติพี่นอง 

ใด ๆ  เลยเขาเปนซากอสุภะของ ดิน นํา ไฟ ลม ที่จะเปอยเนาไปเทานั้น อัน ซาก 

ของ ดิน นํา ไฟ ลมนี้ เขาก็เปนสาธารณธาตุ หรือเปนของกลาง อยูในโลกน้ีท้ัง

น้ันผูใดจะเขายึดครองจับจองเอาเปนเจาของน้ันไมไดเลย  มาตรแมนวาซากดิน    

นํา ไฟ ลม อันสมมุติวาเปนตัวอาตมานี้ เขาก็จะเสื่อมสลายกลายไปเปนของ 
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สาธารณะเปนของกลางอยูในโลกนี้ เชนเดียวกับศพเจานั้นแล และซากดิน 

นํา ไฟ ลม อันสมมุติวาเปนตัวอาตมานี้ มันก็เปนซากที่อมนําปสสาวะ 

อมอุจจาระ อมนําเลือดนําหนอง เหมือนศพเจานั้นแล ถาภิกษุทั้ง ๓๐ รูป 

นั้น มีความเห็นอย่างถูกต้องเช่นนี ้ อย่างน้อยภิกษุทั ้ง ๓๐ รูปนั้น 

ก็เปนพระอนาคามีไปเทานั้นเอง รอแตจะไดบรรลุถึงนิโรธธรรมเทานั้น 

ก็ไดเปนพระอรหันต ไปเทานั้นเอง

 และในกรณีของทาน ก. ก็เหมือนกัน คือ หากทาน ก. มีความเห็น 

ใหเปนไปตามความเปนจริงวา รูปนางสาวสิริมานั้นก็เปนเพียงธาตุเพียง     

ขันธมันอาศัยเหตุปจจัยอื่นใหเปนอยู เชน มันอาศัยอาหารใหเปนไป มัน 

อาศัยลมหายใจเขา ๆ ออก ๆ ปรนเปรอพอทรงตัวใหเปนไปเทานั้น มันเปน 

แตเพียงวัตถุธาตุที่รวมกันเขาของดิน นํา ไฟ ลม ตามธรรมชาติเทานั้น       

แตละธาตุนั้นมันก็ไมมีเจาของผูคุมครองและรับผิดชอบใด ๆ เลย มันเปน 

สภาวะการทยอยไหลวนเวียนเกาะกุมกันเขาตามธรรมชาติของเขาเทานั้น 

มันอาศัยการทยอยไหลซึมของธาตุนํา มันอาศัยอุณหภูมิจากแสงดวงอาทิตย      

มันอาศัยธาตุลมทยอยไหลวนพัดไปพัดมาอยูตามชองวางของโกฏฐาฏหรือ

ตามชองวางของลําคอและของเสนของเอ็นเทานั้น มันอาศัยธาตุดินโอชะ      

จากอาหารการกินอยูในโลกนี้ใหเปนไปเทานั้น ถาขาดปจจัยเหลานี้เขาไป   

เก้ือหนุนปรนเปรอใหเปนอยูแลวรางกายน้ีมันก็ต้ังอยูไมได อันรูปนางสาวสิริมา 

นี้มันก็ไมไดเปนเอกเทศหรือเปนใหญดวยตัวของมันเอง เปนแตมันอาศัย       

เหตุปจจัยอยางอื่นมาพยุงไวใหเปนไปเทานั้น และเหตุปจจัยของธาตุ ดิน นํา 

ไฟ ลม เหลานี้ มันก็ทยอยไหลวนเกาแกครําคราชราภาพดับหายสลายตายไป 

อยูทุก ๆ วิถีการทยอยไหลวนของมันนั้นเอง และเมื่อกระจายธาตุเหลา 

นี้ออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเปนสวน ๆ กระจายออกใหเปนเม็ดดินเม็ดทราย   
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กระจายออกใหเปนฝุนเปนละอองเปนผงธุลีเปนอากาศ คือกระจายออกดวย 

การหยั่งรูดวยวิชชาญาณแลวทุก ๆ ธาตุมันก็เปนสุญญตาธาตุ วางเปลา   

จากความเปนชิ้นเปนอันดวยประการทั้งปวง (ความเปนจริงเราไมไดไป 

กระจายเขาหรอก เขากระจายของเขาเองโดยธรรมชาติอันเปนอยางนั้นอยู 

แลว แตทานผูรูทานมีวิชชาญาณ เขาไปหยั่งดู หยั่งรูใหเห็นตามความเปน 

จริงเทานั้น)

 พดูตรง ๆ    เลยวา รปูธาตหุรอืรปูธรรมทกุ ๆ  ชนิดทีอ่ยูในโลกน้ีทัง้หยาบ 

และละเอียด มันก็มีคาเทากับรูปผัวโอปปาติกะของนางพราหมณีเทานั้นเอง 

(นี้คือพูดอยางผูฉลาด)

 ขอยําอีกที ไมวารูปธาตุหรือนามธาตุ การมีก็มีคาเทากับไมมีนั้นเอง 

(ขอนี้หมายความวา สักแตวาถาสิ่งหนึ่งมี สิ่งหนึ่งจึงมี ถาสิ่งหนึ่งหมดไปสิ่ง

หน่ึงก็หมดไป อยาตีความหมายใหเปนอุทรฉททิฏฐินะ) และไมวารูปธาตุหรือ  

นามธาตุมันไมมีการหยุดมีหยุดเปน ชนิดที่จะชะลอหยุดพักการทยอยไหล 

วนไว ใหมันรวมตัวกันเขาเปนอาตฺมันตัวตนอยูในระหวางใดระหวางหนึ่งใน

สภาวะของมันเปนอันขาด

 แตมันอธิบายแสนจะยากเย็นเอาเหลือเกินจึงอธิบายอิงไปตามสมมุติ

บัญญัติบาง ตามที่เปนจริงบาง และก็เรียกเปนรูปเปนนาม พอประกอบ 

กับคําอธิบายเทานั้น เเทที่จริงทุกสิ่งทุกอยางอยูในโลกนี้ เขาไมไดเปนรูปเปน

นามแตอยางใดเลย แตพระพทุธองคทานทรงบญัญติั ทานทรงเรียกพอใหพวก 

เราคลําเปาหมายถูก หรือรูแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากกอง

ทุกขกองกิเลสทางใจเทานั้น
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 และขอสําคัญที่สุดในหลักการปฏิบัติ เพื่อความพนทุกขนี้ หากทาน 

ผูใดผูหนึ่ง มีทิฏฐิเห็นวาตอนนี้เปนรูปจึงจะถูก  ตอนนี้เปนนามจึงจะถูกหรือ 

สิ่งนี้เปนรูปจึงจะถูก สิ่งนี้เปนนามจึงจะถูก หากทานผูใดมีความเห็นสุดโตง 

ดิ่งลงสูกนพิภพของความรูสึกอันมืดดําลําลึกอยางตายตัวเชนนี้ก็ใหพึงรู 

เถิดวา ตัวถูกของทานนั่นแหละมันเปนตัวสัสสตทิฏฐิ มันเปนตัวอุปาทาน 

มันเปนตัวอหังการ มมังการ ปรังการ มันเปนตัวอาตฺมันตัวตนของศาสนา 

พราหมณพุทธ เต็มบานเต็มเมืองเต็มจิตเต็มใจเต็มไสเต็มพุงของทานอยาง 

สงาผาเผยเต็มภาคภูมิเลยทีเดียว

 เทาที่บรรยายมานี้ หากพระ ก. มีวิชชาญาณหยั่งรู เขาไปรู หยั่งเขา 

ไปเห็น ใหรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงดังวามานี้ พระ ก. ก็เปนอรหันตไป 

เทานั้นเองแตทีนี้มันไมไดเปนอยางนั้น พระ ก. ทานจองมองนางสาวสิริมา 

และเห็นวานางสวยสดสะดุดใจสะดุดตา อยางเลิศฟาเลิศดินไปเลย กิเลส 

ตัณหามันจึงคาบคอ เอาในบัดดลนั้นเอง

 วงนี้เปนปจจุบันอารมณทางจักษุวิญญาณ จะไดบรรยายเอาเฉพาะ 

ตอนนางสิริมายืนอยูตรงหนาพระ ก. เทานั้น ตอนพระ ก. เดินกลับวัด และ 

ตอนนอนคลุมโปงอยูกุฏินั้น ก็อธิบายเหมือนวงของนางพราหมณีนั้นเอง ไดที่ 

แลวมันก็หมุนเวียนวายตายเกิดไปทุกๆจุดในวงปฏิจฺจสมุปบาทนั้นเอง

 เมื่อเกิดผัสสะแลว จึงจะหมุนไปเปน เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 

ชาติ ตอ ๆ ไปเม่ือกิเลสเกาะไดท่ีแลว มันก็หมุนเวียนวายตายเกิดไปทุก ๆ 

จุด ในวงปฏิจฺจสมุปบาทนั้นเอง
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  ในวิถีปจจุบันอารมณ ที่พระ ก. เห็นนางสิริมายืนอยูตอหนานั้น 

เองอวิชชาความโงเขลา มันจึงเปนปจจัยใหเกิดสังขารการเจตนาใสใจ       

สังขารชนิดนี้มันจึงเป็นปัจจัยไปปรุงแต่ง ไปปลุกวิญญาณให้คิดทันที 

คิดไมคิดเปลา ๆ ละคราวนี้ คือ คิดดวยความสนใจ ดวยความจงใจ 

ดวยความดําริ ดวยความครุนคิดไปผูกพันกับรูปนางสาวสิริมา ความจงใจ 

ความดําริ ความครุนคิดนั่นแหละเปนนาม นามชนิดนี้เลยไปผูกเอาพันเอา 

ไปสิงสูติดอยูกับรูปนางสาวสิริมา และรูปนางสาวสิริมา ก็คงไวเปนรูป         

ปจจุบันอารมณทางจักษุวิญญาณตามเดิม เมื่อรูปนางสิริมามีนามไปติดไป 

ผูกพันเอาแลว จึงเรียกวานามรูป ทั้งรูปทั้งนามชนิดกิเลสนี้ไดกลายเปน

รูปรางอัตตาตัวตนข้ึนมาทันทีนามรูปชนิดน้ีจึงเปนปจจัยใหเกิดประสาทตา            

คือเกิดมีรูปร่างตัวตนเราเขา ชนิดกิเลสเข้าไปอยู่ประสาทตาเสียแลว 

ประสาทตา ก็เกิดวิปริตแปรปรวนตึงเครียดข้ึนมาทันที ขอน้ีแปลวา คนอาศัย 

คือ จักษุวิญญาณมันกําลังกอกรรมทําเข็ญ มันกําลังกอกามวินาศกรรมทําริยํา 

ปนปกันคราวนี้ เพราะอยูดี ๆ พวกรูปราง ตัวตน แหงกิเลสทั้งหลายก็พากัน 

ไหลกรูเขามาเสียแลว ประสาทตาอดรนทนไมไหวก็เลยกลายเปนอัตตาตัว 

ตนของกิเลสไปกับเขาดวยเหมือนกัน

 เมื่อเพียบพรอมดวยธรรม ๓ ประการ คือ ประสาทตา นามรูป 

และวิญญาณ ประชุมกันเขาแลวจึงเกิดผัสสะ เรียกวา จักษุสัมผัส ผัสสะก็

เลยเปนปจจัยใหเกิดเวทนา ตอนนี้พระ ก. มีทุกขเวทนารอนรนกระวน 

กระวายเพราะถูกพิษไฟประลัยกามเขาเผาลนจิตใจและเวทนาชนิดรอนแรง

เชนนี้เลยเปนปจจัยสงผลไปใหเกิดเปนตัณหา เกิดราคะไฟ มีความคิดรัก ๆ 

มีความคิดใคร ๆ ทานก็เรียกวากามตัณหา เกิดอยากเอา อยากไดตัวนาง 

สาวสิริมาทานก็เรียกวา ภวตัณหา เกิดไมพอใจตามสภาพอันปกติธรรมดา 
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ตามประสีประสาของธาตุ ของขันธ อันเปนกิเลสใหญใหใจเปนมหันตทุกข 

และเกิดคิดไปตอเติมเสริมแตงในรูปนางสาวสิริมา ใหเลอเลิศประเสริฐฟา 

ขึ้นไป ทานก็เรียกวาวิภวตัณหา

 เมื่อความคิดสมุทัยใจกระสันชนิดนี้ผนึกกันเขา มันก็เกิดเปนปจจัย 

กลาย เปนพลังของอุปาทานการยึดมั่นถือมั่น ตอนนี้ทาน ก. หลงใหลยึดมั่นถือ 

มั่นกระเซ็นกระสันอยูในสภาวะความรัก ๆ  ใคร ๆ  ทานก็เรียกวากามุปาทาน 

ตอนนี้ทาน ก. หลงใหลยึดมั่นถือมั่นไปตามทิฏฐิความเห็นอันโง ๆ หลงใหล 

ยึดมั่นไปตามกนบึ้งพิภพของกระแสใจกิเลสอันมืดดําลําลึกทานก็เรียกวา 

ทิฏุปาทาน

 ตอนนี้กระแสวิญญาณของทาน ก. ลืมบทพระกรรมฐานของพระ 

พุทธองคเสียสิ้น แทนที่จะเอาพระกรรมฐานมาปองกันกิเลสในตอนปจจุบัน 

อารมณเชนนี้แตทาน ก. มัวแตยืนกึบอยู เลยไมมีปญญาเขาไปพิจารณาให 

เห็นโดยแยบคาย ทาน ก. ไมมีปญญาเขาไปรูเห็นความเปนจรงิโดยถองแท

เพราะมัวแตทํากรรมฐานแบบลูบ ๆ คลํา ๆ และมัวแตคิดไปลูบ ๆ คลําๆ 

อยูกับตัวนางสาวสิริมา เมื่อไมยอมพิจารณาก็ไมเกิดปญญาเขาไปรูเห็น

ตามความเปนจริง ของธาตุ ของขันธ ทานก็เรียกวา สีลัพพตุปรมาส ทาน 

ก. มีความยึดมั่นถือมั่น และเขาใจไปกับกนบึ้งของความรูสึกอันมืดดําลํา

ลึกนั้นวาเปนเราเปนเขา และเขาใจวาตัวเขาเปนผูรู ตัวของเราเปนผูเห็น

และเขาใจวารูปนางสาวสิริมานี้ ก็เปนของเที่ยงเปนตัวเปนตนเปนแทงทึบ 

เปนกลุมเปนกอน เปนสวย ๆ งาม ๆ เหมือนผิวหนังดานนอกทุกส่ิงอันทาน

ก็เรียกวา อัตตวาทุปาทาน ตอนนี้กระแสวิญญาณของทาน ก. มีขีดสุดโตง     

ดิ่งลงสูกนบึ้งพิภพของกระแสใจไฟกิเลสอันมืดดําลําลึก หมุนเกลียวผนึกกัน
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เขาเปนพิภพราคะ ไปตกลงสูกนพิภพความรัก ๆ ใคร ๆ ใจกระเซ็นกระสัน 

ทานก็เรียกวา กามภพ

 ตอนนี้ทรวดทรงรูปโฉมโนมพรรณ ของนางสาวสิริมาเกิดปาฏิหาริย 

เปนพิภพอุคหะนิมิตมาฝงติดกับจักษุวิญญาณทาน ก. อยางเหนียวแนนจน 

แกะไมได คลายไมออก ทานก็เรียกวารูปภพ

 ตอนนี้วิญญาณของทาน  ก. ไดเสวยสุขารมณชมเชยความใคร อยูใน

หวงพิภพสนธยาแดนสุขาวดีอยางลม ๆ  แลงๆ จนหลงละเมอยืนหนาแหงผาก 

ทานก็เรียกวา อรูปภพ

 ทีนี้ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา  อุปาทาน ภพ จึงผนึกหมุนเกลียวกันเขาเปนภพสมุทัย คลุกเคลากัน 

เวียนวนอยูที่กนพิภพใจ จึงมีสมญานามรวมเรียกไปตามสภาพพอใหรูวา 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ

 ทีนี้ อุปาทานขันธหา อายตนะ ของทาน ก. จึงหยั่งลงเกิดเปน        

โสกปริเทวทุกขโทมนัส อุปายาสะ กระเสือกกระสนทุรนทุราย เวียนวาย     

ตายเกิดไปกับกระแสพิภพราคะไฟที่มันกรุเผาลนอยูกนบึ้งแหงพิภพใจอัน  

มืดดําลําลึกผนึกกันหมุนเวียนตายเวียนเกิด อยูในวิถีของ ๑๐ พลังสมุทัยใจ 

กระสันชนิดท่ีมันเวียนวายตายเกิดอยูที่ใจหรือวิญญาณจุดเดียวอยางมืด 

บอดตลอดกาลนั้นเอง
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 ถาเปนดั่งวามานี้ กองทุกขทั้งมวลของสรรพสัตวนอยใหญ อยูใน   

แหลงหลาฟาดินนี้ ยอมมีดวยประการดังนี้แล 

 เทาที่บรรยายมานี้ จะพูดจะเขียนก็แสนจะยุงยากแสนลําบากเอา 

หนักหนาเหลือฟาเหลือดินจริง ๆ เพราะสภาวะของใจ จะเอาออกมาพูดมา 

เขียนเปนตัวหนังสือนั้น มันไมใชของงาย ๆ เลย ฉะนั้น ขอใหทานเขาใจ 

วาการอธิบายปฏิจฺจสมุปบาทนั้น ตองอธิบายไปตามตัวอธิบดีอารมณ หรือ 

อธิบายมุงจับเอาเฉพาะตัวพระเอก กับนางเอกคือตัววิญญาณกับนามรูปเทา

นั้น ถาอธิบายหลุดออกไปจากวิญญาณกับนามรูป ซึ่งเปนตัวพระเอกนางเอก 

ของกิเลสในทองเรื่องแลว ก็เปนปฏิจฺจสมุปบาทของวงอื่นไปเลยทันทีเชน 

พระ ก. หลงรักหลงใหลตัวนางสิริมา แตในปฏิจฺจสมุปบาทจะอธิบายพาดพิง 

ไปจับเอาคนใช หรือบานเรือนของนางก็ไมได ถาไปจับเอาคนใชก็เปนวงอื่น 

ไปเลย

 ตอนมาถึงตัณหาอุปาทานก็เหมือนกัน ถาไปโกยเอามาหมดทั้งโลก 

มาอธิบายลงตอนตัณหาอุปาทาน หรือตอนภพก็ตาม ก็พึงรูเถิดวา นั่น        

ไมใชหลักการอธิบายเพื่อใหผูอานไดนําเอาไปเปรียบเทียบ เพื่อเปนแนว        

ทางในการปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอะไรไดเลย และไมใชหลักการของกิเลสใน 

ปฏิจฺจสมุปบาทแตอยางใด

  แตหากเปนหลักการของการพุงนําลายแบบชมฟาชมดินกินลมกิน 

อากาศ แบบอุตริอวดภูมิ หรือแบบจนมุมไปไมรอดเทานั้นเอง เพราะกระแส

การว่ิงวนของกิเลสในปฏิจฺจสมุปบาทน้ัน มันรวดเร็วย่ิงไปกวาสายฟาแลบเสีย

อีก ฉะนั้น จึงอธิบายพาดพิงไปถึงจุดอื่น ๆ ไมไดเลยเปนอันขาด
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 สวนวงอื่น ๆ เชน วงยึดมั่นถือมั่น ในแนวรูปกรรมฐานนั้น และอรูป 

กรรมฐานนั้นเขามีวงหนึ่งตางหากแตไมไดบรรยายลงในนี้และวงยึดมั่นถือ 

มั่นในแนวศาลปูตา หรือศาลพระภูมิเจาที่นั้น เขาก็มีวงหนึ่งอีกตางหาก

 

 และวงหลงใหลลุมหลงมัวเมา มีความกําหนัดยินดีอยูในรูปกายทรวด 

ทรงของตนเองนั้น เขาก็มีวงหนึ่งอีกจําเพาะเหมือนกัน

 และวงยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบของเสื้อผาอาภรณ หรือเครื่องประดับ 

ประดาแวนตาราคาแพง หรือแกวแหวนเงินทอง ตึกรามบานชอง หองหอ 

ไรนาสาโทชางมาวัวควาย จิปาถะเหลานี้ เขาก็มีวงอื่นเฉพาะแตละจุดนั้น ๆ 

ขอนี้แปลวาวงไหนก็วงนั้นเปนจุด ๆ ที่ ๆ ไปตามอธิบดีอารมณนั้นเอง จะ   

อธิบายมากาวกายกันก็ไมไดเปนอันขาด ถาอธิบายมากาวกายกัน มันก็ผิด 

หลักความเปนจริงของพิภพกิเลสอันมืดดําลําลึกเทานั้นเอง

 และสําหรับวงเมืองฟาเมืองสวรรคนั้น เขาก็มีวงหนึ่งอีกตางหาก 

แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับผูรูทานจะไดอธิบายตามโอกาสอันสมควรเทาน้ัน 

และวงเมืองฟา เมืองสวรรคนั้น จะไดบรรยายขึ้นไปถึงเทวโลกพรหม 

โลกแตตัวพระเอก อยูเมืองมนุษยแลวก็หยั่งลงไปถึงอเวจีมหานรกเลย

ทีเดียวแตไมใชเรื่องปรัมปราแตอยางใดนะ แตเปนเรื่องจริงในพระพุทธ 

ศาสนาของเราเมื่อครั้งพุทธกาล และตัวพระเอกในทองเรื่องก็จะเอาตัวทาน 

พระอุรุเวลกัสสปะ คือ จะเอาตอนที่ทานเปนชฎิลมีการบวงสรวงบูชายัญอยู

นั้น มาเลาลงในปฏิจฺจสมุปบาท และวงนี้เปนวงโลกแตกกระจายเลยทีเดียว 

และก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งใหญไพศาล อยางลนฟาลนแผนดินใหกับ 

พระพุทธศาสนาของเราอีกดวย แตมันเปนวงยาวมากพิมพเรื่องเดียวไดเปน 
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เลม ๆ เลยทีเดียว ตอนนี้อาตมาไมมีอะไรไปจางเขาพิมพ จึงของดการ      

บรรยายวงเมืองฟาเมืองสวรรคไวกอน
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“...พอฌานสติอันแกกลาพุงเขาไป

ความปรุงคิดก็หายไป

เมื่อสติเผลอการปรุงคิดก็เกิดขึ้น

เมื่อการปรุงคิดเกิดขึ้นสติก็หายไป

เมื่อสติเกิดขึ้นการปรุงคิดก็หายไป

สลับกันไปสลับกันมาอยูเชนนี้

การคิดครั้งสุดทายในคืนวันนั้น

เฒาอวิชชาจอมโงเขลา

มันพาเราไปดูเรื่องราวที่เคยเจ็บแสบนําใจ

ใหเกิดอาฆาตมาดรายกันแตปางกอน

โดยไมมีการนับหนึ่งสองสาม 

ฝายปญญินทรียฌาน 

หรือปญญาพลังฌานอันแกกลาสุดขีดพุงเขา

ถลมทลายบัลลังกทันที…”
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  ขอสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาของเรานี้ พระพุทธองคทรง    

มุงหมายใหพุทธบริษัทของพระองค ใหปฏิบัติบําเพ็ญตนใหไดบรรลุถึง

นิโรธธรรมเปนขอสําคัญที่สุด และเมื่อผูใดมีวาสนาบุญญาธิการไดบรรลุถึง

นิโรธธรรมแลว ทุกสิ่งทุกอยาง อยูในสกลกายและจิตใจของตนนี้ ก็จะแจม 

แจงแทงตลอดไปหมดสิ้น เทาที่อาตมาบรรยายนิโรธธรรมและปฏิจฺจสมุป-

บาทมาน้ี ก็เพ่ือใหทานท้ังหลายไดคลําเปาหมายในการปฏิบัติใหถูกตองตาม

พุทธประสงคเทานั้น อาตมามิไดมีจุดมุงหมายเพื่อความอยากโดงอยากดัง 

หรือเพื่อไปขมใคร ๆ ทั้งสิ้น  ถารูแลวมัวแตอําอึ้งอยู มันก็ไมใชสาวกที่แท 

จริงของพระพุทธองคเทานั้นเอง ถารูแลวพูดไมถูกอธิบายไมเปน และแนะนํา 

ผูอ่ืนอยางถูกตองไมไดก็แปลวา คนน้ันโกหกตนเองและโกหกผูอ่ืนอีกดวยเทา

นั้นเอง หรือถารูแลวมัวแตอําอึ้งอยูมันก็เทากับสงเสริมพวกจินตนาเดาเอา 

อยางผิด ๆ เทานั้นเอง หรือถารูแลวมัวแตอําอึ้งอยูพระพุทธศาสนาของเรา

ก็ปนปไปกับพวกผิด ๆ เทานั้นเอง  หรือถารูแลวมัวแตอําอึ้งอยูมันก็เทากับ    

พระพุทธศาสนาของเราไมมีผูรูอะไรเลยเทานั้นเอง

 ฉะนั้น ในหนังสือเลมนี้จะไดสรุปลงเปนอริยสัจ ๔ เสียเลย หลายป 

ผานมาแลวที่อาตมาไปพักปฏิบัติธรรมอยูดอยสัพพัญู หรือดอยกองขาว 

ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ตอนน้ันพระมหาทานหน่ึงไปสนทนาธรรมเปน 

เชิงสอนอาตมาไปในตัวดวย ทานมหาองคนั้นไดพูดวา อริยสัจ ๔ เปนอริยสัจ 

สรุป
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เล็ก ปฏิจฺจสมุปบาทจึงเปนอริยสัจใหญ เพราะมันมีถึง ๑๑ ตัว มันจึงใหญกวา 

อริยสัจ  ๔ ซึ่งมี ๔ ตัวเทานั้นเอง ทานมหาองคนั้นทานก็พูดอยางเอาจริงเอา  

จังและเปนเชิงแนะนําอาตมาไปดวย  อาตมาก็หลงเชื่ออยูตั้งหลายป  เพราะ 

ตอนนั้นอาตมาไมมีปญญาเปนที่พึ่งของตัวเองไดเลย เรียกวาใครเขาสอน 

ยังไง อานพบยังไงก็อยากจะเชื่อไปตามนั้นเลย แตก็ใชวาอาตมาจะงมงาย  

ไปยึดมั่นถือมั่นตลอดไปแตอยางใด คือ เชื่ออยางฟงหูไวหูเทานั้นเอง

 แตบัดนี้ อาตมาขอประกาศกองพิภพโลกาอันกวางใหญไพศาลนี้

เสียเลยวา อริยสัจ ๔ นั่นแหละเปนอริยสัจที่วิเศษสุด ยิ่งใหญประเสริฐสุด

ในโลกสวนปฏิจฺจสมุปบาทฝายเกิดทุกขน้ัน มีสองสัจจะเทาน้ันเอง คือมันมี

สมุทัยเหตุใหเกิดทุกขกับตัวทุกขเทานั้นเอง เมื่อดับกิเลสในปฏิจฺจสมุปบาท 

ฝายเกิดทุกขลงไดเมื่อใด จึงเปนอริยสัจ ๔ โดยวิเศษสุดนั่นแล ขอนี้ 

แปลวา  เมื่อดับสังขารการปรุงใจใหคิดลงไดเมื่อใดจึงเปนนิโรธสัจจะ  ทีนี้ 

พระพุทธองคของเราพระองคเห็นวาสรรพสัตวทั้งหลาย เปนผูเวียนวายตาย    

เกิดไปกับกระแสกามโอฆะวัฏฏะสังสาร และเปนทุกขไปตามกระแสอุปาทาน 

ขันธหา อายตนะนี้ พระองคจึงไดแยกรูปแยกนามหรือกระจายรูปรางของ

คนเราน้ี ออกเปนธาตุส่ี ขันธหา อายตนะสิบสอง ธาตุสิบแปด อินทรียย่ีสิบสอง 

ออกเปนสวน ๆ  ออกเปนกอง ๆ  เรียกวากองรูปกองนามกองธาตุกองขันธ เพื่อ 

ใหพวกเราไดศึกษาแนวทางปฏิบัติสรุปเรียกอีกวิธีหนึ่งวา กองศีล กองสมาธิ 

กองปญญา ท้ังหมดที่ว่ามาโดยย่อ ๆ นี ้ เขาก็อยู ่หมวดมัคคสัจจทั้งสิ้น 

เขาจะไปอยูหมวดกิเลสสมุทัย หมวดกิเลสทุกขหาสวรรควิมานอะไรกันอีก

 แตยุคนี้สมัยนี้พวกเลนไปโกยเอาขันธหาชนิดที่กระจายออกมา

แลวดวยพระวิชชาญาณของพระองคนั้น แลวจับยัดเขาไปใสตรงนามรูป
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ในปฏิจฺจสมุปบาทซ่ึงเปนอธิบดีอารมณของกิเลส และเปนชื่อแทนกิเลส 

โดยตรงทีเดียว แลวก็พากันแยกรูปแยกนามหรือกระจายออกแทนกิเลส 

มันซะเลย เพราะกิเลสนามรูปตัวนี้มันโง มันยังมองเห็นเปนเราเปนเขาเปน 

คนเปนสัตวเปนกลุมเปนกอนอยู กิเลสมันไมมีปญญาไปกระจายออก 

ไดเราก็ชวยเหลือมันบาง บางทีถึงวันดีคืนดีก็จะไดพากันเปน อรหันต 

เร็วๆ วางั้นเถอะ บางทานอธิบายตอนนามรูปไปไมรอดก็เลยจับเอานาม

รูปวกเขามาทดชะลอพักไว หรือเอาเขามาเปนกายกับใจของเจาของตาม          

เดิมทําแบบน้ีมันก็เพิ่มวิญญาณเข้าไปอีก หลายจุดหลายท่ีเทาน้ันเองและ

ก็แปลวาไปจับเอาตัวอธิบดีอารมณของกิเลส มาเปนตัวเจาของเสียเลย วง                                    

ปฏิจฺจสมุปบาทเลยขาดอธิบดีอารมณอยูตอนนามรูปนี้เอง การวิ่งของกิเลส

ในปฏิจฺจสมุปบาทเลยไมเปนวงซะแลวคราวนี้ เกิดวิ่งซิกแซกวนหนาวนหลัง 

วกไปวนมา ตัวพระเอกของกิเลสคือวิญญาณพเนจร ก็เลยตกมาตายอยู 

ตรงนามรูปนี้เอง เมื่อกิเลสไปถึงผัสสะไมได ตอนนี้ก็เลยเกิดมีบุญหลนทับ 

เลยไดกลายเปนพระอรหันตฟรี ๆ โดยที่ไมรูเนื้อรูตัวมากอนเลย

 ทานผูใฝความพนทุกขทั้งหลาย ตอแตนี้เปนตนไปทานพึงรูเถิดวา 

ถาเรียกวานามรูปอยูที่ใดแลว ก็แปลวานั่นเปนชื่อของกิเลสสมุทัยโดยตรงที  

เดียว ถาเปนธาตุหรือเปนขันธหาชนิดท่ีกระจายออกแลว ก็ตองเรียกวา รูปขันธ 

นามขันธ หรือเรียก ตามพระนักปฏิบัติทานพากันเรียกวา รูปนามเทานั้นเอง

 เหตุที่ไดเรียกวานามรูปนั้น เพราะกระแสของนาม คือความจงใจ 

ความดําริ ความครุนคิด มันเปนชนวนกอน คือมันเปนปจจัยเปนตนเหตุให

กิเลสเกิดกอน ทานจึงเรียกเอานามกอนเลยรวมกันเขาจึงเรียกวานามรูปเทา

นั้นเอง
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 แตพระภิกษุยุคตอ ๆ มา ตีปริศนาธรรมของพระองคไมออก เลยไป 

เอารูปนามขันธหาชนิดที่กระจายออกแลวดวยพระวิชชาญาณของพระองค

ซ่ึงเขาอยูในหมวดมัคคสัจจน้ัน เอามาจับยัดเขาไปเปนนามรูปในหมวดสมุทัย

ในวงปฏิจฺจสมุปบาทใหยุงเหยิงไปหมดเลย แลวก็พากันเขียนเหมาเอาเอง 

วาเปนพุทธพจนทั้งนั้นเลย ขอนี้แปลวากิเลสสมุทัยในปฏิจฺจสมุปบาทของ   

ยุคปจจุบันนี้เขาฉลาดหลักแหลมเอาเหลือฟาเหลือดินจริง ๆ อาตมาไมเคย 

พบเคยเห็นวากิเลสสมุทัยโลกไหนมันจะกําแหงกลามาอวดอุตริมนุษยธรรม

มีวิชชาญาณไปเที่ยวแยกรูปแยกนามอยางหนาตาเฉยอยูถึงขนาดนั้น เห็น 

มีแตวา เมื่อกิเลส มันเจอของสวย ๆ งาม ๆ แลวเห็นแตวามันคอขึ้นหืด    

หนามืดตามัวกระเซ็นกระสายตาลายไปเทานั้นเอง และเมื่อกิเลสยุคปจจุบัน 

มันหัวสมองใสถึงขนาดนี้ มินาละถึงตีปริศนาธรรมของพระองคไมออก 

และอาตมาก็ขอรับรองยืนยันไดวา ไมมีใคร ๆ  จะตีปริศนาธรรมของพระองค 

ออกอยางแนนอน นอกเสียจากวาทานผูนั้นไดผานวิชชาญาณในนิโรธธรรม 

มากอนแลว จึงจะรูแจงแทงตลอดในปริศนาธรรมของพระองคได นอกนั้น 

ไมมีเลยเปนอันขาด

 และอาตมาไดตั้งสัจจะปฏิญาณตนเอาไวแลววา จะเผยแพรสัจจะ 

ธรรมพุทธคําสอนอันถูกตอง เพ่ือทดแทนพระคุณอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธ 

องคไปจนกวาชีวิตจะหาไม ดังที่แจงอยูในคํานํานั้นแลว  

 ฉะน้ันตอไปน้ีจะไดบรรยายถึงวิธีการทําสังคายนาใหชาวพุทธของเรา

รูไวเปนขวัญตาขวัญใจกันบาง

 คือ การทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยใหเปนหมวดเปนหมู 
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ที่รวมเรียกวา พระไตรปฎกนั้น

 พระอรหันตแตปางกอน ทานไมไดรอยกรองใหเปนหมวดพระวินัย 

หมวด พระสูตร และหมวดพระอภิธรรมดังชาวโลกทุกวันนี้เขาใจกันเลย

 

 คือ ถาเพียงแตวาจะรอยกรองใหเปนหมวดพระวินัย หมวดพระสูตร 

และหมวดอภิธรรม เพียงแคนี้ มันไมจําปงจําเปนจะตองใหเดือดรอนไปถึง 

พระอรหันตหรอก เพียงแคคนธรรมดาสามัญก็รอยกรองกันไดทั้งนั้น เพียง 

แตเรียนแปลบาลีเปนมหาเปรียญแลว ก็พากันรอยกรองกันไดทั้งนั้น

 แตเรื่องนี้มันไมไดเปนไปตามที่ชาวโลกทุกวันนี้เขาใจกันเลย เพราะ

พระไตรปฎกของพระอรหันตแตปางกอนนั้นกับพระไตรปฎกทุกวันนี้มันไม 

เหมือนกันเลย มันคนละฟากฟาฟากดินกันเลยทีเดียว

 คือพระอรหันตแตปางกอนนั้น ทานไดพรอมกันทําสังคายนารอย   

กรองพระธรรมวินัยท้ังแปดหม่ืนส่ีพันพระธรรมขันธน่ันแหละ ลงในอริยสัจ ๔ 

ใหเปนสามหมวด คือหมวดทุกขกับสมุทัยก็ใหอยูในหมวดเดียวกัน เพราะสอง 

สหายนี้มันผูกพันกันอยูในวงปฏิจฺจสมุปบาทฝายเกิดทุกขนั่นแหละ และมันก็

เปนเหตุเปนปจจัยกันอยูในนั้น มันเลยทิ้งกันไมคอยได ทานเลยจัดแจงใหมัน 

อยูรวมหองรวมหออันเดียวกันซะเลย และหมูที่มันเปนกิเลสทั้งหลายที่มัน   

เปนวิสัยอยูในปฏิจฺจสมุปบาททั้ง ๑๑ ตอนนั้น ทานก็รอยกรองเขาในตอน  

น้ัน ๆ ใหเปนกอง ๆ ไปและจัดแจงเขาล็อคลงในหมวดทุกขกับสมุทัยตามเดิม

 และหมวดนิโรธธรรม หรือหมวดนิพพานทานก็รอยกรองใหเปนหมวด

หน่ึง
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 สวนทาน ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีสงเคราะหเขาในมรรคแปดไดน้ันก็เปน

หมวดมัคคสัจจกันทั้งนั้น จะยกหลักธรรมมาประกอบเปนตัวอยางพอยอๆ 

ใหดูคือ ธาตุขันธชนิดที่กระจายออกแลวดวยพระวิชชาญาณของพระพุทธ  

องคนั้น เชน ธาตุสี่ ขันธหา อายตนะสิบสอง ธาตุสิบแปด อินทรียยี่สิบสอง 

สติปฏฐานสี่ สัมมัปปทานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด 

และหมวดสมาธิ หมวดปัญญาชั ้นโลกียะทั ้งหมด และหมวดทาน 

หมวดศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามเบื้องตน และหมวดพระวินัยทั้งหมดทาน

ก็ไดรอยกรองลงในหมวดมัคคสัจจกันทั้งนั้น

 รวมเรียกวารอยกรองพระธรรมวินัย ลงในอริยสัจ ๔ ใหเปนสาม   

หมวดคือหมวดทุกขสมุทัยและหมวดนิโรธธรรมรือหมวดนิพพานและหมวด 

มัคคสัจจรวมเรียกสั้น ๆ  วา รอยกรองเปนสามหมวด หรือสามปฎกเหมือนกัน 

นี้แหละคือพระไตรปฎก ของพระอรหันตตั้งแตปางกอน รวมเรียกวา              

พระไตรปฎกเหมือนกันแตมันเปนคนละรูปการณหรือคนละความหมายกับ 

พระไตรปฎกของพวกเราทุกวันนี้

 จะยกอุทาหรณมาใหดูประกอบเปนตัวอยางที่แนนอน เชน ตอนจะ 

ทําปฐมสังคายนานั้น กอนจะถึงวันกําหนดทําสังคายนาพระมหากัสสปะ 

ผูเปนประธานสงฆ ทานไดตักเตือนใหพระอานนทเรงกระทําความเพียรให 

มากขึ้นเพื่อใหไดบรรลุถึงนิโรธธรรม  คือใหไดเปนพระอรหันตนั่นเอง จึง    

จะเขาวิสัชนารอยกรองบทพระธรรมลงในหมวดอริยสัจ ๔ ใหถูกตองได 

คือ ถายังไมไดบรรลุถึงนิโรธธรรมเสียกอนก็แปลวา ยังไมรูแจงแทงตลอด 

ในอริยสัจ ๔ นั่นเองและตอนนั้น ถึงพระอานนทจะเปนผูทรงจําหมวด 

พระธรรมไดมากกวาใคร ๆ ก็จริง แตถาไมไดบรรลุถึงนิโรธธรรมเสียกอน           
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แลวก็จะไมมีวิชชาญาณไปรอยกรองจัดแจง    บทพระธรรมลงในหมวด 

อริยสัจ ๔ ใหถูกตองไดเลยเปนอันขาด และเม่ือรอยกรองบทพระธรรมตาง ๆ 

ลงในอริยสัจ ๔ ใหอยูเปนหมวดเปนหมูอยางเรียบรอยแลว หมวดพระธรรม 

อันมากมายนั้นก็จะไมกระจัดกระจายหรือสับสนกันแตประการใด 

และก็จะงายแกการศึกษา และก็จะงายแกการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองยิ่ง

ขึ้นอีกดวย

 แตในยุคตอ ๆ มา เมื่อหมดสมัยของพระอรหันตแตปางกอนนั้น 

แลวสมัยตอ ๆ มา ภิกษุสวนมากไมรูความมุงหมายในการทําสังคายนาของ

พระอรหันตแตปางกอน  และประกอบกับมีผูบวชปลอมแปลงเขามาบอนทํา

ลายพระพุทธศาสนาของเราอยูเรื่อย ๆ มา

 และบางยุคบางสมัย ผูเปนใหญเปนโตเปนประธานของคณะสงฆ 

ในยุคนั้น ๆ ก็เปนผูบวชปลอมแปลงเขามาทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรง

ก็มีและเม่ือมีโอกาสจึงพากันทําสังคายนาขึ้นมาในรูปแบบทําลายพระพุทธ    

ศาสนาไปในตัวเลยก็มีและก็พากันงุบงิบโมเมรอยกรองใหเปนหมวดพระวินัย  

หมวดพระสูตร  และหมวดพระอภิธรรมไปเสียเลย ขอนี้แปลวาเขาเหลานั้น 

พากันทําใหพระสัทธรรมของพระพุทธองคเลอะเลือนเคล่ือนหายแตกกระจาย

ออกนอกลูนอกทางของหมวดอริยสัจ ๔ ไปเสียสิ้น และประกอบกับพระภิกษุ 

ผูรวมกันทําสังคายนาในยุคตอ ๆ มานั้น ก็ยังไมไดบรรลุถึงนิโรธธรรมแต 

ประการใดเลย เมื่อพระภิกษุเหลานั้นไมไดบรรลุถึงนิโรธธรรมเสียกอนจะ

อุตริเกิดมีวิชชาญาณไปรอยกรองบทพระธรรมวินัยตั้งมากมายกายกองลง 

ในหมวดอริยสัจ ๔ ใหถูกตองไดอยางไรกัน ขอนี้อาตมายังมองไมเห็นทาง

ที่จะเปนไปไดเลย เพราะผูที่จะรูแจงแทงตลอดในอริยสัจ ๔ โดยไมมีการผิด 

๑๒๑



หยั่งลงกนมหาสมุทร
หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค

พลาดใด ๆ นั้น ตองเปนผูผานการบรรลุนิโรธธรรมมาโดยเฉพาะเทานั้นจึง 

จะรูแจงแทงตลอดได นอกนั้นเปนฐานะที่จะมีไมไดเลยเปนอันขาด

 และทานอยาลืมวา พระพุทธเจาของเรา และพระอรหันตทุก ๆ 

พระองค ทานเปนผูไดตรัสรูในอริยสัจ ๔ อยางแจมแจงแทงตลอดกันทั้งนั้น 

 

 ฉะนั้น หมวดพระธรรมวินัยทุก ๆ หมวด จึงถือเอาอริยสัจ ๔ เปน 

เกณฑตัดสิน และขอใหทานเขาใจวา หมวดพระธรรมวินัย หรือรวมพุทธคํา 

สอนทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนั้น ก็รอยกรองใหรวมลงในหมวด     

อริยสัจ ๔ ไดทั้งนั้น ถาบทไหนรอยกรองเขาในอริยสัจ ๔ ไมได คือ 

หมายความวา ถามันไมมีประโยชนอะไรกับชาวพุทธของเราเลยแมแตนิด 

เดียว ก็แปลวาพระธรรมวินัยเนื้องอกเหลานั้นมันเปนของศาสนาอื่น ตางหาก 

ไปเลย

 ทุกวันนี้อาตมายังนึกในใจอยูวา ถาเผื่อวาอาตมามีเงินเปนหมื่น ๆ 

จะไปซื้อพระไตรปฎกมาสักหนึ่งชุด (เพราะสํานักสงฆที่อาตมาอยูนั้นไมเคย

มีพระไตรปฎกกับเขาหรอก) เมื่อไดพระไตรปฎกมาแลวก็จะจัดแจงเขาเปน  

หมวดเปนหมูในอริยสัจ ๔ และปฏิจฺจสมุปบาทใหเรียบรอย แลวก็จัดพิมพขึ้น 

เพื่อใหลูกหลานชาวพุทธของเราไดศึกษา และนําไปประพฤติปฏิบัติใหงาย 

ยิ่งขึ้น และถูกตองมากยิ่งขึ้นและพระพุทธศาสนาของเราจะไดเจริญรุงเรือง

สืบตอ ๆ ไปจนกวาดินฟาจะสลายหายไปเปนที่สุด

 เทาที่บรรยายเรื่องการทําสังคายนาพอยอ ๆ มานี้ อาตมาพูดออก 

ไปเปดเผยความลี้ลับออกไป หรือบอกขาวหรือแจงขาวอันวิเศษออกไปอยาง

ไมมีที่ปดที่บังใด ๆ เลย หากชาวพุทธยุคนี้จะเชื่อหรือไมเชื่อนั้นก็ตามใจเถิด   
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เพราะเรื่องสําคัญที่มีความวิเศษสูงสุดถึงขนาดนี้ หรือ เรื่องที่จะเปนประโยชน 

อันยิ่งใหญไพศาลถึงขนาดนี้ อาตมาเองก็รูแกใจอยู คงไมอยูในฐานะที่พวก 

ทานจะยอมเชื่อและคงในฐานะ คือไมอยูในวิสัยของพวกทานจะรูแจงแทง 

ตลอดไดเลย

 เพราะมีแตพระภิกษุผูผานการบรรลุนิโรธรรมมาแลวเทานั้นจึงจะ

เกิดมีอตีตังสญาณ หยั่งไปรูเหตุการณเรื่องตื้นลึกหนาบางถึงขนาดนี้ไดโดย 

แจมแจงแทงตลอด อยางไมมีที่ปดที่บังใด ๆ เลยทั้งสิ้น

 เทาที่บรรยายมานี้ บางทานอาจจะนึกเขมนอาตมาดวยซําไปวา 

เกิดอยูในยุคเดียวกันแท ๆ ทําไมจึงไปรูเรื่อง ทําสังคายนาวงศพระอรหันต  

แตปางกอนไดอยางไรกัน เร่ืองเชนน้ี ถาทานผูใดมีความสงสัยถึงขนาดน้ัน หรือ    

ถาเปนผูคอยแตจะจับผิดจับกุมผูอื่นอยูเรื่อยไป จําเปนก็จะขอยกเรื่องอจิน 

ไตย คือเหตุสุดวิสัยของคนธรรมดาสามัญจะรูไปถึงได

       เรียนวา อจินไตย แปลวา สุดที่จะหยั่งรูได  มาเลาใหฟงสักสี่อยางคือ

 ๑.   พุทธวิสัย คือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจา เราไมควรคิด

 ๒.   ญาณวิสัยคือเรื่องญาณเรื่องอภิญญาของผูที่ผานการบรรลุนิโรธ

ธรรมมาแลว เราก็ไมควรคิด

 ๓. กรรมวิบาก คือ เรื่องเกี่ยวกับผลกรรมของสรรพสัตวตางๆ

กัน เชน คนหูหนวก ตาบอด แขนขาด ขาขาด มาแตกําเนิด และหมู 

หมา เปด ไก ชาง มา วัว ควาย วามันทํากรรมอะไรไว มันจึงเปนเชนนั้น 

เรื่องนี้เราก็ไมควรคิด

 ๔. เรื่องความเปนไปของโลก หรือของจักรวาล คือเรื่องเกี่ยวกับ 
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ดิน ฟา อากาศ แผนดิน ภูเขา ตนไมนานาพันธ ทองทะเลมหาสมุทร 

แมนําลําธาร ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว วันเวลา กลางวัน กลางคืน 

วาส่ิงเหลาน้ีใครเปนคนสรางมา เรื่องเหลานี้เราก็ไมควรคิด

 เพราะพุทธองคไดทรงตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมควรคิด 

๔ อยางนี้ ถาผูใดคิดผูนี้ก็จักเปนบา หรือมีความยุงยากลําบากใจเปนแนแท

 ฉะนั้น เทาที่บรรยายมาในหนังสือเลมนี้ ก็มิไดมีความประสงคเปน 

อยางอื่นเลย เพียงแตวาอาตมามีความสมเพชเวทนาเพื่อนมนุษยผูปฏิบัติ 

ธรรม เพ่ือความพนทุกขท้ังหลายท่ีกําลังปฏิบัติแบบงมฟางมดินเปนสวนมาก

อยูในขณะนี้และเพื่อใหเปนประโยชนกับชาวพุทธของเราสืบตอ ๆ ไป และ 

คําบรรยายบางตอนก็อาจจะหนัก ๆ ไปบาง แตก็เพื่อกระตุนความรูสึก หรือ

ยําใหเขาถึงความรูสึกอันลึก ๆ ของทานผูอานเทานั้นเอง และก็ไมไดมีความ

ประสงคจะอวดดีอวดเดนแตประการใด ๆ เลย

 แตถาผูใดยังมีทิฏฐิอันลามกจะเหมาเอาวาอาตมาอวดดีอวด 

เดนก็แปลวา พระสาวกทั้ง ๖๐ รูป ที่พระพุทธองคสงออกไปเผยแผพระ 

พุทธศาสนานั้น ก็ตองอยูในเกณฑออกไปประกาศอวดดีอวดเดนเหมือน     

กันเทานั้นเองหรือแปลวาพระสาวกที่ทานพากันทําสังคายนามานั้น ก็อยูใน 

เกณฑที่ทานทําดวยความอวดดี อวดเดน เหมือนกันเทานั้นเอง

 หรือมิฉะนั้นก็แปลวา ถาภิกษุสามเณรรูปใดไดบรรลุถึงนิโรธธรรม

แลวก็ตองใหตายกันไปเลย ไมตองมาเผยแผศาสนาธัมมะธัมโมอะไรกัน

หรอก ทานจะเอายังงั้นเชียวรึ
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 ขอนี้อยาลืมวา พระพุทธองคไมไดทรงบัญญัติหามไวในที่ไหน ๆ  เลย 

มีแตพระพุทธองคทรงสรรเสริญวาเปนสัตตบุรุษ ผูทําหนาท่ีสืบตอแทนพระองค 

เปนอยางดีเทานั้นเอง

 และคําบรรยายในหนังสือเลมนี้ เขาก็ไมไดเปนประโยชนใด ๆ กับ 

ตัวอาตมาเลย ผูที่จะไดประโยชนก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือผู 

ท่ีกําลังด้ินรนแสวงหาโมกขธรรม เพ่ือความหลุดพนจากกองทุกขอยางจริง ๆ 

จัง ๆ เทานั้น

 ฉะน้ันทายท่ีสุดน้ี อาตมาไดนมัสการนอมเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ อันหมดจดวิเศษสูงสุดลนฟาลนแผนดินนี้ เขามาสถิตบูชาไว 

เหนือเศียรเกลา 

 แลวจงใจตั้งสัจจาธิษฐานลงในหนังสือเลมนี้ดวยวา

 

 ถา มาตรแมนผูใดมีสัจจะความจริงใจ  ไดนอบนอมเอาพุทธคําสอน 

อันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคไปประพฤติปฏิบัติอยางมอบกายถวายชีวิต  

อยางเอาเปนเอาตายจริง ๆ แลว ก็ขอใหทานจงเปนผูไดรับแสงสวางแหง 

พระอมตธรรม และขอใหทานจงบังเกิดธรรมจักษุไดบรรลุเขาถึงนิโรธธรรม 

คือ พระนิพพาน แดนศานติสุข ตามวาสนาบารมีของตนทุก ๆ ทาน เทอญ
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 และอาตมาขอตั้งสัจจาธิษฐาน

 ขอใหพุทธคําสอนอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค   จงไดยืนยงคง 

สถิตสถาพรคูฟาดินตลอดไป   และขอใหเปนรมโพธิ์ทองของประชาชนชาว 

ไทยตลอดไปชั่วนิรันดร .......
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ดวยความปรารถนาดี

หลวงปูสาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล

๑๒๗

บุญประเสริฐเกิดมาพบคําสอน
จอมบวรชินวงษผูทรงศีล

ชี้ทางธรรมนําเหินหางทางมลทิน
ชุบชีวินที่มืดบอดไดปลอดภัย
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 “ โอ....เจากิเลส ตัณหา อาสวะทั้งปวงเอย 

แทที่จริง......เจา ก็เกิดจาก ความคิด อันเปนจอมบรมโงนี้เอง 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขาจะไมคิดถึงเจาอีกเลยเปนอันขาด    

สิ้นสุดกันทีพอกันทสัีงสารวัฏฏะอันแสนจะจอมปลอม ”

                

         ปฐมพุทธอุทาน
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คุณสวิง  คุณวนิดา  ตันอุด  เชียงใหม                         คุณติณ  ตันอุด เชียงใหม                       

คุณตาน ตันอุด เชียงใหม                          คุณแมชีกาญจนา  เพิ่มทรัพย กระบี่                        

คุณแมเกยูร  แซเอี้ยว                                          คุณยายยอง  ตราชู นศ.                                            

คุณพอประจํา  คุณแมบุญสืบ  พุมพวง เพชรบูรณ             คุณแมสมศรี  ศิริสุวัฒน  นศ.               

คุณอุดม  คุณจงดีและบุตร  นศ.                               คุณมวลศรี  ศิริสุวัฒน  นศ.                                      

คุณนิรมล  ศิริสุวัฒน  นศ.                                   คุณมาลินี  ศิริสุวัฒน  นศ.                                    

คุณอรนุช  ศิริสุวัฒน  นศ.                                     คุณพัชรินทร  ศิริสุวัฒน  นศ.                                      

คุณพิรุฬห คุณเบญจวรรณ  ศิริสุวัฒน นศ.             คุณพัณณินอร  ศิริสุวัฒน  นศ.                                  

คุณนิชาพัฒน  จารุกิจพิพัฒน  ฉะเชิงเทรา                   คุณรักษใจ  พนาอภิชน  กทม.

คุณสมศักดิ์  คุณศรีแกว  ศรีตะพันธ ลําพูน                 คุณณัฏฐะกา  ศรีตะพันธและอภิชิต  วิญูชัย

คุณสุชาดา  สุวรรณเทศและครอบครับ อุตรดิตถ            คุณธานินทร  นอยอําและครอบครัว เชียงใหม                

คุณเสนห ปุอุบล และครอบครัว นาน                  คุณกิตติภาส  บุญปลูก  กทม.                               

คุณพิพัฒน  อุไชย  กทม.                                   คุณจรัส  และครอบครัว  กทม.                                       

คุณสมศักดิ์  แกวสกุลงาม  กทม.                       คุณประเสริฐ  เทียนประเสริฐ  ชม.                       

คุณศุภางค  เทียนประเสริฐ เชียงใหม                  คุณทวี  เทียนประเสริฐ  ชม.                          

นายแพทยปารเมศ เทียนประเสริฐ เชียงใหม           คุณชนนิกานต  เทียนประเสริฐ  ชม.                         

นองบุคและครอบครัว กทม.                        คุณฟองจันทร  อินสมและครอบครัว  ชม.

คุณบัวเขียว  จันปางและครอบครัว  ชม.               พอเสาร  แมบัว  ดอกแกวนาค ลําพูน

คุณวิมล  สิงหแกว เชียงใหม                            คุณกรรณิการ  เลิศธนารักษ  กทม.                                  

คุณกิตติยา  มธุรพงษธร  กทม.                            คุณดํารงค  คุณศรีพร  ปญจบุตรและครอบครับ  ชม.                 

คุณดรุณี  รองพืช  และครอบครัว แพร                   คุณนุจิรัตน อองฬะและครอบครัว  ชม.                                                       

อรทัย  สายใจ และครอบครัว  ชม.                  คุณแสงเวียง-คุณคํา จิ่งตะ ชม.                                      

คุณละออง-คุณวรรณ  นั่นแกว  ชม.                      คุณถนอม  ทองดีเลิศและครอบครัว เชียงใหม                    

คุณขวัญเรือน  กิติกาศและครอบครัว ลําพูน              คุณมหิศักดิ์  คุณมลฤดี  ศรีตะพันธและธิดา ชม.              

คุณสวาง  คุณวันเพ็ญ ตันอุดและครอบครัว  ชม.            คุณชุมพล  คุณเสาวคนธ  พันธุมโนและครอบครัว ชม.            

คุณสมชาติ คุณฐิติยา ศรีตะพันธพรอมบุตร ธิดา  ชม.         คุณสมเจตน  ออดี นส.เกศสุดา  จะวรรณะ  ตาก                       

คุณอยู คุณแกวรุณ  จะวรรณะ  ตาก                      คุณปน  จะวรรณะ  ตาก  
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คุณหอม คุณหมาก แกวสุติน   ตาก          คุณวิโรจน  คําปวน  คุณเกศวดี  แกวสุติน ตาก                         

คุณเยาวลักษณ  พิบูลอาลักษณ                    คุณประภัสสรณ  จอมแปง 

ร.ต.อ.รวีพันธ - คุณนิดา - ด.ญ.พรรณภัสร   ปุยะติ     คุณโยทิน  คุณสมจิตร ตันติภัทราศิลปและครอบครัว         

คุณแมวชิรา  สุขทวี                                       คุณเสาวนีย  และสุฑัศศา หาญณรงค นครสวรรค  

คุณอําภา  ภูทองวัฒนวงคและครอบครัว        คุณศิระวิทย  เนตรคํายวงและครอบครัว  ชม.                  

คุณโกเหนียน  ตลาดเจเจ เชียงใหม ชม.           คุณธนภัทร  วงศษาและครอบครัว  ชม.                       

คุณธนภัทร  เฉลิมชุติเดช  ชม.                        คุณสุกัญญา(นอย)และคุณพอ คุณแม  ชม.                  

คุณวิสุภา  เกตุกอ                                   คุณกิ่งแกว  จิรเศวตวิมล                                            

คุณประไพพิมพ  คุณอารีย มะโนรา  ชม.        คุณนิตยา  มาแปง  ชม.                   

คุณเทียมจันทร  คุณกิ่งกาญจน ดาตา  ชม.       คุณบุญเสริม  เจิดสิริพันธพงค พรอมครอบครัว                   

คุณวจีกาญจน  ธนายัญญลักษณพรอมครอบครัว      คุณชนิดา  แสนสุขและครอบครัว                                     

คุณศักดา  คุณบัวแกว  องอาจอิทธิชัย  ชม.         คุณพอบุญเย็น  คุณแมจันทรคํา กิติกาศ  ลําพูน                     

คุณนพพรรัตน  ชนะกุล นว.                           คุณจุฑามาศ ยิ้มละไม  นว.                                    

คุณสมนึก  โชติศรีลือชา พรอมครอบครัว-บุตร-ธิดา     คุณอธิสรรค  ฐิติจรัสพรสุข  กทม. 

คุณสุมาลี  ใสแกวและครอบครัว  ชม.                     คุณสุจิตรา  จงอยูสุขและครอบครัว  กทม.  

คุณบํารุง  ชวยเจริญ  สมุทรปราการ                      คุณทุเรียน  เกสุดา  สมุทรปราการ

ด.ต ธนพล เกสุดา สมุทรปราการ               คุณบุศรา  รอดเคราะห   สมุทรปราการ

คุณวสุ  ไพรสิงห     สมุทรปราการ                  คุณพันธชา  ทองเอื้อ สมุทรปราการ

คุณวิวรรณ  สารกิจปรีชา  กทม.                   คุณศึกษา พันเดช          

คุณนงชนก  หมั่นเฮง  กทม.                           คุณอภันตรี  ขายม        

คุณวิมลลักษณ  วิภามณีรัตน                    คุณจุฑาทิพย  มาตขาว   

คุณอัมพวรรณ  นอมนุช                        คุณชุติยา  ปญญาธนศาล                                    

คุณเพียงพิศ  บรรเทาทุกข                            คุณวารุณี  สมศรี                                                           

คุณเกษม  ปยะทรงสุทธิ                  คุณเบญญาภา  ศิริพรรณธุ                                                 

คุณขวัญเรือน  พิมพิสร                        คุณจันทรนภา  สมพงษ                                                       

คุณณพวัฒน  วงศตั้ง                             คุณมยุรี  ทรงโฉม                                                  

คุณนันทนา  แยมสอาด                 คุณประชิด  ลือมอญ                                                    

คุณกฤษณา  ปณยวณิช                       คุณฤดี,ด.ญ.กานตธิตา  อนันตะ                                           

คุณสุนิศา  ชื่นจันทร                              คุณสุมาลี  อุตมะ                                                         

คุณรัชนี  บัวบาน                        คุณจรวยพร  เหมือนแตง                                               

คุณชาญ,ศศิมาศ,กฤตภาส  คุมสุภา           คุณพานทิพย  อึ้งใช                                                                                

คุณพิมทิลา  คําพันธ                         คุณศศิกาญน  สีชมพู                                                    

ด.ญ.สุวพิชชา  ถนอมพุทรา                     คุณดวงเดือน  ปุอุบล                                                     

คุณมาโนช  ปุอุบล           คุณกนกวรรณ  แชมประชุม                                             

คุณสมัคร  วงศมณี                         คุณฉันทนา  มาขุมเหล็ก                                                                       

คุณเดช,ยุพิน  นอยขุมเหล็ก                              คุณสุภาพ  มณี 

คุณสมพิศ  แซเลา  สมุทรปราการ                คุณปาอี๊ด  สมุทรปราการ 

คุณคชลักษณ  เข็มประดับและครอบครัว ชม.      คุณสุพล  คุณศิริวรรณ  พันธุมโน และครอบครัว

คุณจินตนา  วิจักรขณา และคณะ      คุณเนตรดาว ยั่งยุบล และครอบครัว  เพชรบุรี  
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