จิต คือ พุทธะ
พระพุทธเจาทั้งปวงและสัตวโลกทั้งสิ้นไมไดเปนอะไรเลยนอกจากเปนเพียง ‘จิตหนึ่ง’ นอกจากจิต
หนึ่งแลวไมไดมีอะไรตั้งอยูเลย จิตหนึ่งซึ่งปราศจากการตั้งตนนี้ เปนสิ่งซึ่งไมไดเกิดขึ้น และไม
อาจจะถูกทําลายไดเลย
มันไมใชสิ่งของมีสีเขียวหรือสีเหลือง และไมมีทั้งรูป ไมมีทั้งการปรากฏ มันไมถูกนับรวมอยูใน
บรรดาสิ่งตาง ๆ ที่มีการตั้งอยู หรือไมมีการตั้งอยู ไมอาจจะลงความเห็นวาเปนของใหมหรือของ
เกา มันไมใชของยาว ของสั้น ของใหญ ของเล็ก
ทั้งนี้ เพราะมันอยูเหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการทิ้งรองรอยไว หรือแม
การเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้น
จิตหนึ่งนี้เปนสิ่งซึ่งเราเห็นวาตําตาเราอยูแท ๆ แตจงลองไปใชเหตุผล (วามันเปนอะไร เปนตน) กับ
มันเขาดูซิ เราจักหลนลงไปสูความผิดพลาดทันที สิ่งนี้มันเปนเหมือนกับของวาง อันปราศจาก
ขอบทุก ๆ ดาน ซึ่งไมอาจหยั่งหรือวัดได
จิตหนึ่งนี้เทานั้น เปนพุทธะ ไมมีแตกตางระหวางพุทธะกับสัตวโลกทั้งหลาย เพียงแตวาสัตวโลก
ทั้งหลายไปยึดมั่นตอรูปธรรมตาง ๆ เสีย และเพราะเหตุนั้น เขาจึงแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอก
การแสวงหาของสัตวเหลานั้นนั่นเองทําใหเขาพลาดจากพุทธภาวะ การทําสิ่งนี้เทากับการใชสิ่งซึ่ง
เปนพุทธะใหเที่ยวแสวงหาพุทธะ และการใชจิตใหเที่ยวจับฉวยจิต แมวาเขาเหลานั้นจะพยายามถึง
สุดความสามารถของเขาอยูตั้งกัปหนึ่งเต็ม ๆ เขาก็จะไมสามารถลุถึงพุทธภาวะไดเลย
เขาไมรูวา ถาเขาเองเพียงแตหยุดความคิดปรุงแตง และหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวง
หาเสียเทานั้น พุทธะก็จะปรากฏตรงหนาเขา เพราะวาจิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเอง พุทธะก็คือสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง สิ่ง ๆ นี้ในเมื่อปรากฏอยูที่สามัญสัตว จะเปนสิ่งเล็กนอยก็หาไม เมื่อ
ปรากฏอยูที่พระพุทธเจาทั้งหลายจะเปนสิ่งใหญหลวงก็หาไม

สําหรับการบําเพ็ญปารมิตาทั้ง ๖ ก็ดี การบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติที่คลาย ๆ กันอีกเปนจํานวนมากก็ดี
หรือการไดบุญมากมายนับไมถวน เหมือนจํานวนเม็ดทรายในแมน้ําคงคาเลยก็ดี เหลานี้นั้นจงคิดดู
เถิด ถาเราเปนผูสมบูรณโดยสัจจะพื้นฐานในทุก ๆ กรณีอยูแลว ซึ่งเปนจิตหนึ่ง หรือเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับพุทธะทั้งหลายอยูแลว เราก็ไมควรพยายามจะเพิ่มเติมอะไรใหแกสิ่งซึ่งสมบูรณอยู
แลวนั้น ดวยการบําเพ็ญวัตรปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งไรความหมายเหลานั้นไมใชหรือ เมื่อไรโอกาส
อํานวยใหทําก็ทํามันไป และเมื่อโอกาสผานไปแลว อยูเฉย ๆ ก็แลวกัน
ถาเรายังไมเห็นตระหนักอยางเด็ดขาดลงไปวาจิตนั้นคือพุทธะก็ดี แลวเราไปยึดมั่นถือมั่นตอ
รูปธรรมตาง ๆ อยูก็ดี ตอวัตรปฏิบัติตาง ๆ อยูก็ดี และตอวิธีการบําเพ็ญบุญกุศลตาง ๆ อยูก็ดี แนว
ความคิดของเราก็ยังคงผิดพลาดอยู ไมเขารองเขารอยกันกับ ‘ทาง’ ทางโนนเสียเลย
จิตหนึ่งนี้เทานั้นเปนพุทธะ ไมมีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไมมีจิตอื่นใดที่ไหนอีก มันแจมจาและไร
ตําหนิเชนเดียวกับความวาง คือ มันไมมีรูปรางและปรากฏการณใด ๆ เลย การใชจิตของเราปรุง
แตงคิดฝนไปตาง ๆ นั้นเทากับเราละทิ้งเนื้อหาอันเปนสาระเสีย แลวไปผูกพันตัวเองอยูกับรูปธรรม
ซึ่งเปนเหมือนกับเปลือก พุทธะซึ่งมีอยูตลอดกาลนั้น ไมใชพุทธะของความยึดมั่นถือมั่น
การปฏิบัติปารมิตาทั้ง ๖ และการบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติที่คลายคลึงกันอีกเปนจํานวนนับไมถวน
ดวยเจตนาที่จะไปเปนพุทธะสักองคหนึ่งนั้น เปนการปฏิบัติชนิดคืบหนาทีละขั้น ๆ แตพุทธะซึ่งมี
อยูตลอดกาลดังกลาวแลวนั้น หาใชพุทธะที่ลุถึงไดดวยการปฏิบัติเปนขั้น ๆ เชนนั้นไม เรื่องมัน
เพียงแต ‘ตื่น’ และ ‘ลืมตา’ ตอจิตหนึ่งนั้นเทานั้น และไมมีอะไรที่จะตองบรรลุถึงอะไร นี่แหละคือ
พุทธะที่แทจริง พุทธะและสัตวโลกทั้งหลาย คือ ‘จิต’ จิตหนึ่งนี้เทานั้น ไมมีอะไรอื่นนอกไปจาก
นี้อีกแลว
จิตเปนเหมือนกับความวาง ซึ่งภายในนั้นยอมไมมีความสับสนและความไมดีตาง ๆ ดังจะเห็นได
ในเมื่อดวงอาทิตยผานไปในที่วางนั้น ยอมสองแสงไปไดทั้งสี่มุมโลก เพราะวาเมื่อพระอาทิตยขึ้น
ยอมใหความสวางทั่วทั้งพื้นโลก ความวางที่แทจริงนั้น มันก็ไมไดสวางขึ้น และเมื่อพระอาทิตย
ตก ความวางก็ไมไดมืดลง ปรากฏการณของความสวาง และความมืดยอมสับเปลี่ยนซึ่งกันและ

กัน แตธรรมชาติของความวางนั้นยังคงไมเปลี่ยนแปลงอยูนั่นเอง จิตของพุทธะและของสัตวโลก
ทั้งหลายก็เปนเชนนั้น
ถาเรามองดูพุทธะ วาเปนผูแสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ ผองใส และรูแจงก็ดี หรือ
มองดูสัตวโลกทั้งหลายวา เปนผูแสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โงเงา มืดมน และมีอาการ
สลบไสลก็ดี ความรูสึกนึกคิดเหลานี้ อันเปนผลเกิดมาจากความคิดยึดมั่นตอรูปธรรมนั้น จะกัน
เราไวเสียจากความรูอันสูงสุด ถึงแมวาเราจะไดปฏิบัติมาตลอดกี่กัปนับไมถวน ประดุจเม็ดทราย
ในแมน้ําคงคาแลวก็ตาม มีแตจิตหนึ่งนี้เทานั้น ไมมีสิ่งอื่นใดแมแตอนุภาคเดียวที่จะอิงอาศัยได
เพราะจิตนั้นเอง คือ พุทธะ
เมื่อพวกเราเปนเพียงนักศึกษาเรื่อง ‘ทาง’ ทางโนน ยังไมลืมตาตอสิ่งซึ่งเปนสาระ กลาวคือ ‘จิต’ นี้
พวกเราจะปดบังจิตนั้นเสีย ดวยความคิดปรุงแตงของเราเอง พวกเราจะแสวงหาพุทธะนอกตัวเรา
เอง พวกเราจะยังคงยึดมั่นถือมั่นตอรูปธรรมทั้งหลาย ตอการปฏิบัติเมาบุญตาง ๆ และสิ่งอื่น ๆ
ทํานองนั้น ทั้งหมดนี้เปนอันตราย ไมใชหนทางอันนําไปสูความรูอันสูงสุดนั้นแตอยางใดเลย
เนื้อแทแหงสิ่งสูงสุดสิ่งนี้ โดยภายในแลวยอมเหมือนกับทอนไมหรือกอนหิน คือภายในนั้น
ปราศจากการเคลื่อนไหว และโดยภายนอกแลวยอมเหมือนกับความวาง กลาวคือ ปราศจาก
ขอบเขตหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ สิ่งนี้มันไมใชเปนฝายนามธรรมหรือฝายรูปธรรม มันไมมีที่ตั้ง
เฉพาะ ไมมีรูปราง และไมอาจจะหายไปไดเลย
จิตนี้ไมใชจิตซึ่งเปนความคิดปรุงแตง มันเปนสิ่งซึ่งอยูตางหาก ปราศจากการเกี่ยวของกับรูปธรรม
โดยสิ้นเชิง ฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายและสัตวโลกทั้งปวงก็เปนเชนนั้น ถาพวกเราเพียงแต
สามารถปลดเปลื้องตนเองออกเสียจากความคิดปรุงแตงเทานั้น พวกเราจะประสบความสําเร็จทุก
อยาง
หลักธรรมที่แทจริงก็คือ ‘จิต’ นั่นเอง ซึ่งถานอกไปจากนั้นแลว มันก็ไมมีหลักธรรมใด ๆ เลย จิต
นั่นแหละคือหลักธรรม ซึ่งถานอกไปจากนั้นแลวก็ไมใชจิต แตจิตนั้น โดยตัวมันเองก็ไมใชจิต
แตถึงกระนั้นมันก็ยังไมใช มิใชจิต การที่จะกลาววาจิตนั้นไมใชจิต ดังนี้นั่นแหละ ยอมหมาย

ความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยูจริง สิ่งนี้มันอยูเหนือคําพูด ขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียให
หมดสิ้น เมื่อนั้น เราอาจกลาวไดวา คลองแหงคําพูดก็ไดถูกตัดขาดไปแลว ‘พฤติของจิต’ ก็ถูกเพิก
ถอนขึ้นสิ้นเชิงแลว
จิตนี้คือพุทธโยนิอันบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจําอยูแลวในคนทุกคน สัตวซึ่งมีความรูสึกนึกคิด
กระดุกกระดิกไดทั้งหมดก็ดี พระพุทธเจาพรอมทั้งพระโพธิสัตวทั้งหลายทั้งปวงก็ดี ลวนแตเปน
ของแหงธรรมชาติอันหนึ่งนี้เทานั้น ไมมีแตกตางกันเลย ความแตกตางทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิด
ผิด ๆ เทานั้น ยอมนําเราไปสูการกอสรางกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไมมีหยุด
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะดั้งเดิมของเรานั้น โดยความจริงอันสูงสุดแลว เปนสิ่งซึ่งไมมีความ
หมายแหงความเปนตัวตนแมแตสักปรมาณูเดียว สิ่งนั้นก็คือ ‘ความวาง’ เปนสิ่งซึ่งมีอยูในที่ทุก
แหง สงบเงียบ และไมมีอะไรเจือปน มันเปนสันติสุขที่รุงเรืองและเรนลับ และก็หมดกันเพียงเทา
นั้นเอง
จงเขาไปสูสิ่ง ๆ นี้ไดลึกซึ้ง โดยการลืมตาตอสิ่งนี้ดวยตัวเราเอง สิ่งซึ่งอยูตรงหนาเรานี้แหละ คือ
สิ่ง ๆ นั้น ในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้น และสมบูรณถึงที่สุดแลว ไมมีอะไรนอกไปจากนี้อีกแลว
จิตก็คือพุทธะ (สิ่งสูงสุด) มันยอมรวมสิ่งทุกสิ่งเขาไวในตัวมันทั้งหมด นับตั้งแตพระพุทธเจาที่
ตรัสรูแลวทั้งหลายเปนที่สุดในเบื้องสูง ลงไปจนกระทั่งถึงสัตวประเภทที่ต่ําตอยที่สุด ซึ่งเปนสัตว
เลื้อยคลานอยูดวยอกและแมลงตาง ๆ เปนที่สุดในเบื้องต่ํา สิ่งเหลานี้ทุกสิ่งนั้นยอมมีสวนแหงความ
เปนพุทธะเทากันหมด และทุก ๆ สิ่งมีเนื้อหาเปนอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้น ดังนั้น สัตวทั้งหลาย
ทั้งปวงไดเปนสิ่งที่มีเนื้อหาเปนอันเดียวกันกับพุทธะอยูแลวตลอดเวลา
ถาพวกเราเพียงแตสามารถทําความเขาใจในจิตของเราเองนี้ใหสําเร็จ แลวคนพบธรรมชาติอันแท
จริงของเราเองได ดวยความเขาใจอันนั้นเทานั้น มันก็จะเปนที่แนนอนวา ไมมีอะไรที่พวกเราจํา
เปนจะตองแสวงหาแมแตอยางใดเลย

จิตของเรานั้น ถาเราทําความสงบอยูจริง ๆ เวนขาดจากการคิดนึกซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของจิตแม
แตนอยที่สุดเสียใหไดจริง ๆ ตัวแทของมันก็จะปรากฏออกมาเปนความวาง แลวเราก็จะไดพบวา
มันเปนสิ่งที่ปราศจากรูป มันไมไดกินเนื้อที่อะไร ๆ ที่ไหน ๆ แมแตจุดเดียว มันไมไดตกลงสูการ
บัญญัติวาเปนพวกที่มีความเปนอยู หรือวาไมมีความเปนอยูแมแตประการใดเลย เพราะเหตุที่สิ่งนี้
เปนสิ่งที่เรารูสึกไมไดโดยทางอายตนะ เพราะจิตซึ่งเปนธรรมชาติที่แทของคนเรานั้น มันเปน
ครรภหรือเปนกําเนิด ซึ่งไมไดมีใครทําใหเกิดขึ้น และไมอาจจะถูกทําลายไดเลย
ในการทําปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ นั้น มันเปลี่ยนรูปของมันเองออกมาเปนปรากฏ
การณตาง ๆ เพื่อสะดวกในการพูด เราพูดถึงจิตในฐานะที่เปนตัวสติปญญา แตในขณะที่มันไมได
ทําการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม คือไมไดเปนตัวสติปญญาที่คิดนึก หรือสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นมานั้น
มันเปนสิ่งที่ไมอาจถูกกลาวถึงในการที่จะบัญญัติวามันเปนความมีอยู หรือไมใชความมีอยู
ยิ่งไปกวานั้นอีก แมในขณะที่มันทําหนาที่สรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา ในฐานะที่ตอบสนองตอกฎแหง
ความเปนเหตุและผลของกันและกันนั้น มันก็ยังเปนสิ่งที่เรารูสึกไมไดโดยทางอายตนะ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และมโนทวาร อยูนั่นเอง ถาเราทราบความเปนจริงขอนี้ เราทําความสงบเงียบ
สนิทอยูในภาวะแหงความไมมีอะไรในขณะนั้น พวกเรากําลังเดินอยูแลวในทางแหงพระพุทธเจา
ทั้งหลายโดยแทจริง ดังนั้น เราควรเจริญจิตใหหยุดอยูบนความไมมีอะไรเลยทั้งสิ้น
มูลธาตุทั้ง ๕ ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนวิญญาณนั้น มันเปนของวางเปลา แตละมูลธาตุทั้ง ๔ ของรูป
กายนั้นไมใชเปนสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเปนตัวของเรา จิตจริงแทนั้น ไมมีรูปราง และไมมีอาการมา
ไมมีอาการไป ธรรมชาติเดิมแทของเรานั้นเปนสิ่ง ๆ หนึ่ง ซึ่งไมมีการตั้งตนขึ้นที่การเกิด และไมมี
การสิ้นสุดลงที่การตาย แตเปนของสิ่งเดียวรวด และปราศจากการเคลื่อนไหวใด ๆ ในสวนลึกจริง
ๆ ของมันทั้งหมด
จิตของเรากับสิ่งตาง ๆ ซึ่งแวดลอมเราอยูนั้นเปนสิ่ง ๆ เดียวกัน ถาเราสามารถทําความเขาใจไดตาม
นี้จริง ๆ เราจะไดลุถึงความรูแจงเห็นแจงไดโดยแวบเดียวในขณะนั้น และเราเปนผูที่ไมตองของ
เกี่ยวในโลกทั้งสามอีกตอไป เราจะเปนผูอยูเหนือโลก จะไมมีการโนมเอียงไปสูการเกิดใหมอีกแม
แตนิดเดียว เราจะเปนแตตัวของเราเองเทานั้น ปราศจากความคิดปรุงแตงโดยสิ้นเชิง และเปนสิ่ง

ๆ เดียวกับสิ่งสูงสุดสิ่งนั้น และเราจะไดลุถึงภาวะแหงความที่ไมมีอะไรปรุงแตงไดอีกตอไป
ฉะนั้น นี้แหละคือหลักธรรมะที่เปนหลักมูลฐานอยูในที่นี้
‘สัมมาสัมโพธิ’ เปนชื่อของการเห็นแจงชัดวาไมมีธรรมใดเลยที่ไมเปนโมฆะ ถาเราเขาใจความจริง
ขอนี้แลว ของหลอกลวงทั้งหลายจะมีประโยชนอะไรแกเรา
ปรัชญาก็คือความรูแจง ความรูแจงคือจิตตนกําเนิดดั้งเดิมซึ่งปราศจากรูป ถาเราสามารถทําความ
เขาใจได
ผูกระทําและสิ่งที่ถูกกระทําคือจิตและวัตถุ เปนของสิ่งเดียวกันนั่นแหละ จะนําเราไปสูความเขาใจ
อันลึกซึ้ง และลึกลับเหนือคําพูด และโดยความเขาใจอันนี้เอง พวกเราจะไดลืมตาตอสัจธรรมที่
แทจริงดวยตัวเราเอง
สัจธรรมที่แทจริงของเรานั้น มันไมไดหายไปจากเรา แมในขณะที่เรากําลังหลงผิดอยูดวยอวิชชา
และไมไดรับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู มันเปนธรรมชาติแหงภูตตถตา ในธรรมชาตินี้ไมมี
ทั้งอวิชชา ไมมีทั้งสัมมาทิฏฐิ มันเต็มอยูในความวาง และเปนเนื้อหาอันแทจริงของจิตหนึ่งนั้น
เมื่อเปนดังนั้นแลว อารมณตาง ๆ ที่จิตของเราไดสรางขึ้น ทั้งฝายนามธรรมและฝายรูปธรรม จะ
เปนสิ่งซึ่งอยูภายนอกของความวางนั้นไดอยางไร
โดยหลักมูลฐานแลว ความวางนั้นเปนสิ่งซึ่งปราศจากมิติตาง ๆ แหงการกินเนื้อที่ คือปราศจาก
กิเลส ปราศจากกรรม ปราศจากอวิชชา และปราศจากสัมมาทิฏฐิ พวกเราตองทําความเขาใจอยาง
กระจางแจงวา โดยแทจริงแลว ไมมีอะไรเลย ไมมีมนุษยสามัญ ไมมีพุทธะทั้งหลาย เพราะวาใน
ความวางนี้ ไมมีอะไรบรรจุอยูแมเทาเสนขนที่เล็กที่สุด อันจะเปนสิ่งซึ่งจะมองเห็นไดโดยทางมิติ
หรือกฎแหงการกินเนื้อที่เลย มันไมตองอาศัยอะไร และไมติดเนื่องอยูกับสิ่งใด มันเปนความงาม
ที่ไรตําหนิ เปนสิ่งซึ่งมีอยูไดโดยตัวมันเอง และเปนสิ่งสูงสุดที่ไมมีอะไรสรางขึ้น มันเปนเพชร
พลอยที่อยูเหนือการตีคาทั้งปวงเสียจริง ๆ
เราตองแยกรูปถอดดวยวิชชามรรคจิต เหตุตองละ ผลตองละใช หนี้ก็หมด พนเหตุเกิด

สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในจักรวาล มีนับไมถวนรวมแลวมีรูปกับนาม สองอยางเทานั้น นามเดิมก็
คือความวางของจักรวาลเขาคูกัน เปนเหตุเกิดตัวอวิชชา เกิดเหตุกอ ที่ใดมีรูปที่นั้นตองมีนาม ที่
ใดมีนามที่นั้นตองมีรูป รูปนามรวมกันเปนเหตุเกิดปฏิกิริยา ใหเปลี่ยนแปลงตลอดกาล และเกิด
กาลเวลาขึ้น คือรูปยอมมีความดึงดูดซึ่งกันและกัน จึงเปนเหตุใหรูปเคลื่อนไหว และหมุนรอบตัว
เองตามปจจัย รูปเคลื่อนไหวได ตองมีนาม ความวางคั่นระหวางรูป รูปจึงเคลื่อนไหวได
เมื่อสภาวธรรมเปนอยางนี้ สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไมมีชีวิต จึงตองเปลี่ยนแปลงเปน
ไตรลักษณ เกิด ดับสืบตอทุกขณะจิต ไมมีวันหยุดนิ่งใหคงทนเปนปจจุบันทุกยามได
จิตวิญญาณก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาล เพราะเปนมายาหลอกลวงแลวเปลี่ยนแปลงใหคนหลง
จากรูปนามไมมีชีวิต เปลี่ยนมาเปนรูปนามมีชีวิต จากรูปนามมีชีวิต มาเปนรูปนามมีชีวิตที่มีจิต
วิญญาณ แลวจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไป คงเหลือแตนามวางที่ปราศจากรูป นี้
เปนจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนาม
ตนเหตุเกิดรูปนามของจักรวาล เปนเหตุเกิดรูปนามพิภพตาง ๆ ตลอดดวงดาวอันนับไมถวน
เพราะไมมีที่สิ้นสุด รูปนามพิภพตาง ๆ เปนเหตุใหเกิดรูปนามพืช รูปนามพืชเปนเหตุใหเกิดรูป
นามสัตวเคลื่อนไหวได จึงเรียกกันวาเปนสิ่งมีชีวิต
ความจริงรูปนามจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได เพราะมีรูปกับนามเปนเหตุเปนผลให
เกิดปฏิกิริยาอยูในตัว ใหเคลื่อนไหวตลอดกาลและเปลี่ยนแปลง เพราะมองดวยตาเนื้อไมเห็น จึง
เรียกกันวาเปนสิ่งไมมีชีวิต
เมื่อรูปนามของพืชเปลี่ยนมาเปนรูปนามของสัตว เปนจุดตั้งตนชีวิตของสัตว และเปนเหตุใหเกิด
จิตวิญญาณ การแสดงเคลื่อนไหวเปนเหตุใหเกิดกรรม
สัตวชาติแรกมีแตสรางกรรมชั่ว สัตวกินสัตว และความโกรธ โลภ หลง ตามเหตุปจจัยภายนอก
ภายในที่มากระทบ กรรมที่สัตวแสดงมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ อยาง ไปกระทบกับรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส ๕ อยาง แลวก็เขามาประทับ บรรจุ บันทึก ถายภาพ ติดอยูกับรูปปรมาณู ซึ่ง

เปนสุขุมรูป แฝงอยูในความวาง เราไมสามารถมองเห็นดวยตาได ที่แฝงอยูในความวางคั่น
ระหวางตา หู จมูก ลิ้น กายนั้นไวไดหมดสิ้น
เมื่อสัตวชาติแรกเกิดนี้ไดตายลง มีกรรมชั่วอยางเดียวเปนเหตุใหสัตวตองเกิดอีก เพื่อใหสัตวตอง
ใชหนี้เกิด กรรมชั่วที่ไดทําไว แตสัตวเกิดขึ้นมาแลวหายอมใชหนี้เกิดกันไม มันกลับเพิ่มหนี้ให
เปนเหตุเกิดทวีคูณจนปจจุบันชาตินี้
ดังนั้น ดวยอํานาจกรรมชั่วที่พวกสัตวติดอยูในสุขุมรูป ๕ กอง ตลอดเพศผูเมีย เปนสุขุมรูปที่ติด
อยูใน ๕ กองนั้น ก็เกิดหมุนรวมกันเขาเปนรูปปรมาณูกลม คงรูปอยูไดดวยการหมุนรอบตัวเอง มิ
หยุดนิ่ง เปนคูหาใหจิตไดอาศัยอยูในขางใน เรียกวา ‘รูปวิญญาณ’ หรือจะเรียกวา ‘รูปถอด’ ก็ได
เพราะถอดมาจากนามวาง ภาวะคั่นรูปหยาบนั่นเอง ซึ่งเปนสุขุมรูปแฝงอยูในความวาง รูป
วิญญาณจึงมีชีวิตอยู คงทนอยูยืนนานกวารูปหยาบ มีกรรมชั่วคอยรักษาใหหมุนคงรูปอยู ๑ ไมมี
เทพเจาองคใดฆาใหตายได นอกจากนิพพานเทานั้น รูปวิญญาณจึงจะสลาย ๑
เรื่องการแสดงกรรมของสัตวที่ประทับติดอยูในสุขุมรูป ตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ กองนั้น รวมกัน
เขาเรียกวา ‘จิต’ จึงมี ‘สํานักงานของจิต’ ติดอยูในวิญญาณ ๕ กอง รวมเปนที่ทํางานของจิตกลาง
และก็ติดตอกับ ตา หู จมูก ลิ้น กายภายนอก ซึ่งเปนสื่อติดตอของจิต ดังนั้น ‘จิต’ กับ ‘วิญญาณ’
จึงไมเหมือนกัน จิตเปนตัวรูนึกคิด สวนวิญญาณเปนคูหาใหจิตไดอาศัยอยู และเปนยานพาหนะ
พาจิตไปเกิด หรือจะไปไหน ๆ ก็ได เปนชีวิต...รูปสุขุม๒ รูปที่ถอดมาจากรูปหยาบ มีรูปเพศผูเมีย
รูปตา หู จมูก ลิ้น กาย อยูในวิญญาณไว ไดเปนเหตุเกิดสืบตอภพชาติตอไป
เมื่อสัตวตาย ชีวิตรางกายหยาบของภพชาตินั้น ๆ ก็หมดไปตามอายุขัยชีวิตรางกายหยาบของภพภูมิ
ชาตินั้น ๆ สวนชีวิตแท รูปปรมาณู วิญญาณ จะไมตายสลายตาม จะตองไปเกิดตามภพภูมิตาง ๆ
ตามเหตุปจจัย มันเปนวัฏฏะ หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยชีวิตแทรูปถอดหรือวิญญาณหมุนรอบตัว
เองนี้เอง เปนเหตุใหจิตเกิดดับสืบตอคอยรับเหตุการณภายนอกภายในที่มากระทบตา หู จมูก ลิ้น
๑

เปนสวนที่มีอยูในตนฉบับเดิมจากการถอดเทปครั้งแรก โดย ดร. ดาราวรรณ เดนอุดม เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๒๖ แตขอความสวนนี้ในไฟลเสียงที่เปนตน

ฉบับในการถอดความครั้งนี้ขาดหายไป
๒

สวนที่เปนจุดไขปลา คือ สวนที่ไมสามารถถอดความจากไฟลเสียงได

กาย ใจ แลวจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยที่มากระทบ จะดีหรือชั่วก็สะสมเขาไวเปนทุนเหตุ
เกิด เหตุดับ หรือปรุงแตงตอไป จนกวากรรมชั่วเหตุเกิดจะหมดไป ชีวิตรูปถอดหรือวิญญาณก็จะ
หยุดการหมุน รูปสุขุมรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากกรรมชั่ว สืบตอมาแตชาติแรกเกิด ก็จะสลายแยก
ออกจากกันไป คงรูปอยูไมได มันก็กระจายไป สวนกิจกรรมดี ธรรมะที่ติดอยูกับวิญญาณ มันก็
กระจายไปกับรูปปรมาณู คงเหลือแตความวางที่คั่นชองวางของรูปปรมาณูทุก ๆ ชอง ฉะนั้น โดย
ปราศจากรูปปรมาณู ความวางนั้นจึงบริสุทธิ์และสวาง รวมเขากับความวาง บริสุทธิ์ สวาง ของ
จักรวาลเดิม เขาเปนหนึ่ง เรียกวานิพพาน
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระองคสรางชีวิตพระพุทธศาสนา ใหกอเกิดเปนชีวิตอยาง
บริบูรณดังพระประสงคแลว พระพุทธองคจึงไดละวิภวตัณหานั้น เสด็จสูอนุปาทิเสสนิพพาน คือ
เปนผูหมดสิ้นทุกตัณหา เปนผูดับรอบ โดยลักษณาการแหงอนุปาทิเสสนิพพานของพระพุทธองค
ก็คือ ลําดับแรก ก็ทรงเจริญฌานดิ่งสนิทเขาไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ หมายความวา เขาไปดับ
ลึกสุดอยูเหนืออรูปฌาน
ในวาระแรกนั้น พระองคยังไมไดดับขันธตาง ๆ ใหสิ้นสนิทเปนเด็ดขาดแตอยางใด ยังเพียงเขาไป
เพื่อทรงกระบวนการแหงการสูนิพพาน หรือนิโรธ เปนครั้งสุดทายแหงชีวิต พูดงาย ๆ ก็คือสูสิ่งที่
พระองคไดสราง ไดพากเพียรกอเปนทาง เปนแบบอยางไว เปนครั้งสุดทายเสียหนอย ซึ่งเรียกได
วาสิ่งอันเกิดมาจากที่พระองคไดยอมอยูกับธุลีทุกข อันเปนธุลีทุกขที่มนุษยธรรมดาผูมีจิตหยาบเกิน
กวาจะสัมผัสมันวาเปนทุกข
และกระบวนการกระทําจิตตนใหถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธนี้นั้น เปนกระบวนการที่พระอนุตตรสัม
มาสัมพุทธเจา พระผูเปนยอดแหงศาสดาในโลกเทานั้นที่ทรงคนพบ ทรงนํามาตีแผเผยแจงออกสู
สัตวโลกใหพึงปฏิบัติตาม เมื่อทรงสิ่งซึ่งสุดทายนี้แลว จึงไดถอยกลับมาสูภาวะตนคือปฐมฌาน
แลวจึงไดตัดสินพระทัยสุดทายเสด็จดับขันธตาง ๆ ไปทีละขันธ วิญญาณขันธในชีวิตและรางกาย
นั้นไดดับไปเสียตั้งแตกอนจะเขาสูปฐมฌานนานแลว เพราะตองดับสังขารขันธและสังขารธรรม
ชั้นแรกเสียกอน วิญญาณขันธจึงไดดับ ดังนั้น จึงไมมีเชื้อใดเหลืออยูแหงวิญญาณขันธที่หยาบนั้น
๑

เปนสวนที่มีอยูในตนฉบับเดิมจากการถอดเทปครั้งแรก โดย ดร. ดาราวรรณ เดนอุดม เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๒๖ แตขอความสวนนี้ในไฟลเสียงที่เปนตน
ฉบับในการถอดความครั้งนี้ขาดหายไป

พระองคเริ่มดับสังขารขันธหรือสังขารธรรมชั้นใน อันจะสงผลใหกอเกิดวิภวตัณหาไดแลวชั้น
หนึ่งเสียกอน จึงไดเลื่อนขึ้นสูทุติยฌาน แลวจึงดับสัญญาขันธเลื่อนขึ้นสูตติยฌาน เมื่อพระองคดับ
สังขารขันธหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกที ก็เปนอันเลื่อนขึ้นสูจตุตถฌาน คงมีแตเวทนาขันธสุด
ทายแหงชีวิต นั่นคือลักษณาการแหงชั้นสุดทายของการจะดับสิ้นไมเหลือ
เมื่อพระองคดับสังขารขันธหรือสังขารธรรมใหญสุดทายที่มีอยูทั้งสิ้นแลว ก็มาดับเวทนาขันธ อัน
เปนจิตขันธ หรือนามขันธที่มีจิตสวนใน คือภวังคจิตเสียกอน แลวจึงไดออกจากจตุตถฌาน
พรอมกับมาดับจิตขันธหรือนามขันธสุดทายจริง ๆ ของพระองคเสียลงเพียงนั้น
นี่ พระองคเขาสูนิพพานอยูตรงนี้ นั่นคือพระองคดับเวทนาขันธในภาวะจิตตื่น หรือวิถีจิตอันเปน
ปรกติของมนุษย ครบพรอมทั้งสติและสัมปชัญญะ ไมไดถูกภาวะอื่นใดครอบงํา เปนภาวะจงใจ
ไมถูกภาวะใดครอบคลุมอําพรางใหหลงใหลใด ๆ ทั้งสิ้น เปนภาวะแหงตนเองอยางบริบูรณ
เมื่อเวทนาขันธสุดทายแท ๆ จริง ๆ ไดถูกทําลายลงอยางสนิท จึงเปนผูบริสุทธิ์ หมดสิ้นแลวซึ่ง
สังขารธรรม และหมดเชื้อจิตขันธหรือนามขันธทั้งปวงใด ๆ ในพระองคทาน ไมมีเหลือ คงทิ้งแต
รูปขันธอันจะมีชีวิตนั้นไมไดแน เพราะรูปไมใชชีวิต หากสิ้นนามเสียแลวก็คือแทง ก็คือกอนวัตถุ
หนึ่งนั้นเทานั้นเอง
นั่นแล คือ ลําดับฌาน ที่พระอนุรุทธเถระเจาไดนําฌานจิตเขาไปดู เปนวิธีการดับโดยแท ดับโดย
ตรง โดยพระองคเปนผูดับเองเสียดวย
คําสอนของพุทธะทั้งหมดในวัฏฏนี้ ก็คือการเพาะใหพุทธจิตนั้นผลิออกมาใหเราปรากฏเห็นเทานั้น
เอง เพียงแตเราทําใหมันวางจากความคิดปรุงแตงตาง ๆ ซึ่งลวนแตนําไปสูการเกิดและการดับอยู
ตลอดกาล และนําไปสูความทุกขเดือดรอนใจของสัตวโลก และโลกอื่นไปจริง ๆ เทานั้น เราก็ไม
มีความจําเปนที่จะตองมีวิธิปฏิบัติเพื่อการตรัสรูและหาทางออกทั้งหลายทั้งสิ้นเลย

คําสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัตถุประสงคขอนี้เพียงขอเดียว คือพาพวกเราขามขึ้นใหพนเสียจากภูมิ
แหงความคิด บัดนี้ถารีดความคิด หรือหยุดความคิดของเราไดสําเร็จแลว ประโยชนอะไรดวย
ธรรมทั้งหลายที่พุทธะไดสอนไว มันหมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดปรุงแตงตาง ๆ
เสียได ไมมีอะไรสามารถปรุงใหจิตคิดไปตามอํานาจกิเลสตัณหาไดอีกตอไป เปนจิตที่วางจากสิ่ง
ปรุงแตงและความคิดทั้งปวง นั่นแหละเปนตัวธรรม หรือพุทธะ หรือธรรมชาติเดิมแทอยูในความ
เปนเชนนั้น เพราะเรานั้น ถาเราสามารถทําความเขาใจอยางลึกซึ้งแลว คําพูดของมนุษยไม
สามารถหวานลอม หรือเปดเผยมันได ความตรัสรูคือความไมมีอะไรใหระลึกถึง ผูถึงไดก็ไมพูด
แลว ไมพูดวาเขารูอะไร เพราะสิ่งนี้มันอยูเหนือคําพูด๓

๓

การจัดพิมพหนังสือเลมนี้ครั้งแรกไมมีขอความในสองยอหนาสุดทาย แตในไฟลเสียงที่เปนตนฉบับในการถอดความครั้งนี้มีขอความดังกลาวอยูดวย

