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จิตคือพุทธะ

พระพุทธเจาท้ังปวง และสัตวโลกทั้งสิ้นไมไดเปนอะไรเลย นอกจากเปนเพียง จิตหน่ึง นอกจากจิตหน่ึงแลว
มิไดมีอะไรตั้งอยูเลย จิตหน่ึง ซ่ึงปราศจากการต้ังตนน้ี เปนสิ่งที่มิไดเกิดขึ้น และไมอาจถูกทํ าลายได
เลย

มันไมใชเปนของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ ไมมีท้ังรูป ไมมีทั้งการปรากฏ ไมถูกนับรวมอยูในบรรดา
สิ่งที่มีการตั้งอยู และไมมีการต้ังอยู ไมอาจจะลงความเห็นวา เปนของใหมหรือเกา ไมใชของยาวหรือของ
สั้น ของใหญหรือของเล็ก

ท้ังน้ี เพราะมันอยูเหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการต้ังช่ือ เหนือการท้ิงรองรอยไว และ เหนือการ
เปรียบเทียบท้ังหมด

จิตหนึ่งนี้ เปนส่ิงท่ีเราเห็นตํ าตาเราอยูแทๆ  แตจงลองไปใชเหตุผล (วามันเปนอะไร เปนตน) กับมันเขาดูซิ
เราจะหลนลงไปสูความผิดพลาดทันที สิ่งนี ้ เปนเหมือนกับความวาง อันปราศจากขอบทุกๆ ดาน ซึ่ง
ไมอาจจะหย่ัง หรือวัดได

จิตหน่ึง น้ีเทาน้ันเปน พุทธะ ไมมีความแตกตางระหวางพุทธะกับสัตวโลกทั้งหลาย เพียงแตวาสัตว
โลกท้ังหลายไปยึดม่ันตอรูปธรรมตางๆ เสีย และเพราะเหตุนั้น เขาจึงแสวงหาพุทธะภาวะจากภายนอก การ
แสวงหาของสัตวเหลาน้ันน่ันเองทํ าใหเขาพลาดจากพุทธภาวะ การทํ าเชนนั้น เทากับ การใชส่ิงท่ีเปน
พุทธะ ใหเท่ียวแสวงหาพุทธะ และการใชจิตใหเท่ียวจับฉวยจิต แมวาเขาเหลานั้นจะไดพยายามจนสุด
ความสามารถของเขา อยูต้ังกัปปหนึ่งเต็มๆ เขาก็จะไมสามารถลุถึงภาวะพุทธภาวะไดเลย

เขาไมรูวา ถาเขาเอง เพียงแตหยุดความคิดปรุงแตง และหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวง
หา เสียเทาน้ัน พุทธะก็จะปรากฏตรงหนาเขา เพราะวา จิต น้ีคือ พุทธะ น่ันเอง และ พุทธะ คือ ส่ิงท่ีมี
ชีวิตทั้งหลายทั้งปวง น่ันเอง ส่ิงๆ น้ี เมื่อปรากฏอยูที่สามัญสัตว จะเปนสิ่งเล็กนอยก็หาไม และเม่ือ
ปรากฏอยูท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย จะเปนส่ิงใหญหลวงก็หาไม

สํ าหรับการบํ าเพ็ญปารมิตาทั้ง ๖ ก็ดี การบํ าเพ็ญของวัตรปฏิบัติท่ีคลายๆ กันอีกเปนจํ านวนมากก็ดี หรือ
การไดบุญมากมายนับไมถวน เหมือนจ ํานวนเม็ดทรายในแมน้ํ าคงคาก็ดี เหลาน้ีน้ันจงคิดดูเถิด เม่ือเราเปน
ผูสมบูรณโดยสัจจะพ้ืนฐานในทุกกรณีอยูแลว คือเปน จิตหนึ่ง หรือ เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับพุทธะท้ัง
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หลายอยูแลว เราก็ไมควรพยายามจะเพิ่มเติมอะไรใหแกสิ่งที่สมบูรณอยูแลวนั้น ดวยการบํ าเพ็ญวัตร
ปฏิบัติตางๆ ซึ่งไรความหมายเหลานั้นไมใชหรือ เมื่อไหรโอกาสอํ านวยใหทํ าก็ทํ ามันไป และเมื่อโอกาส
ผานไปแลว อยูเฉยๆ ก็แลวกัน

ถาเราไมเห็นตระหนักอยางเด็ดขาดลงไปวา จิต น้ันคือ พุทธะ ก็ดี และถาเรายัง ยึดมัน่ถือม่ัน ตอ
รูปธรรมตางๆ อยูก็ด ีตอวัตรปฏิบัติตางๆ อยูก็ด ี และตอวิธีการบํ าเพ็ญบุญกุศลตางๆ ก็ดี แนวความ
คิดของเราก็ยังคงผิดพลาดอยู และไมเขารองเขารอยกันกับ ทาง ทางโนนเสียแลว

จิตหน่ึง น่ันแหละคือ พุทธะ ไมมีพุทธะอ่ืนใดท่ีไหนอีก ไมมีจิตอ่ืนใดท่ีไหนอีก มันแจมจาและไรตํ าหนิเชน
เดียวกับความวาง คือ มันไมมีรูปรางหรือปรากฏการณใดๆ เลย ถาเราใชจิตของเราใหปรุงแตงความคิด
ฝนตางๆ น้ัน เทากับเราทิ้งเนื้อหาอันเปนสาระเสีย แลวไปผูกพันตัวเองอยูกับรูปธรรมซ่ึงเปนเหมือนกับ
เปลือก พุทธะซ่ึงมีอยูตลอดกาลน้ัน ไมใชพุทธะของความยึดมั่นถือมั่น

การปฏิบัติปารมิตาท้ัง ๖ และการบํ าเพ็ญขอวัตรปฏิบัติตางๆ ท่ีคลายคลึงกันอีกเปนจํ านวนนับไมถวน ดวย
เจตนาที่จะเปนพุทธะสักองคหนึ่งนั้น เปนการปฏิบัติชนิดท่ีคืบหนาทีละข้ันๆ แตพุทธะซ่ึงมีอยูตลอดกาลดังท่ี
กลาวแลวน้ัน หาใชพุทธะท่ีลุถึงไดดวยการปฏิบัติเปนข้ันๆ เชนนั้นไม เรื่องมันเปนเพียงแต ตื่น และ ลืมตา
ตอจิตหนึ่งนั้นเทานั้น และ ไมมีอะไรท่ีจะตองบรรลุถึงอะไร นี่แหละคือพุทธะที่แทจริง พุทธะและสัตวโลก
ท้ังหลาย คือ จิตหน่ึงน้ีเทาน้ัน ไมมีอะไรอ่ืนนอกไปจากน้ีอีกเลย

จิตเปนเหมือนกับความวางซึ่งภายในนั้นยอมไมมีความสับสน และความไมดีตางๆ ดังจะเห็นได
ในเมื่อดวงอาทิตยผานไปในที่วางนั้น ยอมสองแสงไปไดท้ังส่ีมุมโลก เพราะวาเมื่อดวงอาทิตยขึ้น
ยอมใหความสวางทั่วพื้นโลก ความวางที่แทจริงนั้น มันก็ไมไดสวางขึ้น และเมื่อดวงอาทิตยตก
ความวางก็ไมได มืดลง ปรากฏการณของความสวาง และความมืดยอมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
แตธรรมชาติของความวางนั้นยังคงไมเปลี่ยนแปลงอยูนั่นเอง จิตของพุทธะและของสัตวโลกท้ัง
หลายก็เปนเชนนั้น

ถาเรามองดูพุทธะ วาเปนผูแสดงออกซ่ึงความปรากฏของส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ ผองใสและรูแจงก็ดี หรือมองสัตวโลก
ท้ังหลายวา เปนผูแสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โงเงา มืดมน และมีอาการสลบไสลก็ดี ความรูสึกนึกคิด
เหลาน้ี อันเปนผลเกิดมาจากความคิดยึดม่ันตอรูปธรรมน้ัน จะกันเราไวเสียจากความรูอันสูงสุด ถึงแมวาเรา
จะไดปฏิบัติมาตลอดก่ีกัปปนับไมถวน ประดุจเม็ดทรายในแมน้ํ าคงคงแลวก็ตาม มีแตจิตหน่ึงเทาน้ัน และ
ไมมีสิ่งใดแมแตอนุภาคเดียวท่ีจะอิงอาศัยได เพราะ จิตน้ันเอง คือ พุทธะ



จิตคือพทุธะ  ๓

เมื่อพวกเราท่ีเปนนักศึกษาเร่ือง ทาง ทางโนนไมลืมตาตอสิ่งซึ่งเปนสาระ กลาวคือ จิตนี ้ พวกเราจะปดบัง
จิต น้ันเสีย ดวยความคิดปรุงแตงของเราเอง พวกเราจะเที่ยวแสวงหา พุทธะ นอกตัวเราเอง พวกเรายังคง
ยึดม่ันตอรูปธรรมท้ังหลาย  ตอการปฏิบัติเมาบุญตางๆ ทํ านองน้ัน ท้ังหมดน้ีเปนอันตราย และไมใชหนทาง
อันนํ าไปสูความรูอันสูงสุดท่ีกลาวน้ันแตอยางใด

เน้ือแทแหงสิ่งสูงสุดสิ่งนั้น โดยภายในแลวยอมเหมือนกับไมหรือกอนหิน คือภายในนั้นปราศจาก
การเคล่ือนไหว และโดยภายนอกแลวยอมเหมือนกับความวาง กลาวคือ ปราศจากขอบเขตหรือ
สิ่งกีดขวางใดๆ ส่ิงน้ีไมใชเปนฝายนามธรรม หรือฝายรูปธรรม มันไมมีที่ตั้งเฉพาะ ไมมีรูปราง
และไมอาจจะหายไปไดเลย

จิตน้ีไมใชจิตซึ่งเปนความคิดปรุงแตง มันเปนส่ิงซ่ึงอยูตางหาก ปราศจากการเกี่ยวของกับรูปธรรม
โดยสิ้นเชิง ฉะน้ัน พระพุทธเจาท้ังหลาย และสัตวโลกทั้งปวงก็เปนเชนนั้น พวกเราเพียงแต
สามารถปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดปรุงแตงเทานั้น พวกเราจะประสบความส ําเร็จทุก
อยาง

หลักธรรมท่ีแทจริงก็คือ จิต น่ันเอง ซ่ึงถานอกไปจากน้ันแลวก็ไมมีหลักธรรมใดๆ จิตน่ันแหละคือหลัก
ธรรม ซึ่งถานอกไปจากนั้นแลวมันก็ไมใชจิต จิตน้ัน โดยตัวมันเองก็ไมใชจิต แตถึงกระน้ันมันก็ยังไมใช
มิใชจิต การที่จะกลาววาจิตนั้นมิใชจิต ดังน้ีน่ันแหละ ยอมหมายถึง ส่ิงบางส่ิงซ่ึงมีอยูจริง สิ่งนี้มัน
อยูเหนือคํ าพูด ขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียใหหมดส้ิน เมื่อนั้น เราอาจกลาวไดวา คลองแหงคํ า
พูดก็ไดถูกตัดขาดไปแลว และ พฤติของจิต ก็ถูกเพิกถอนข้ึนส้ินเชิงแลว

จิตน้ีคือพุทธโยน ิอันบริสุทธ์ิ ซ่ึงมีประจํ าอยูแลวในคนทุกคน สัตวซึ่งมีความรูสึกนึกคิด กระดุกกระดิก
ไดท้ังหมดก็ดี พระพุทธเจาพรอมทั้งพระโพธิสัตวทั้งหลายทั้งปวงก็ดี ลวนแตเปนของแหงธรรมชาติอันหน่ึงน้ี
เทาน้ัน และไมแตกตางกันเลย ความแตกตางท้ังหลายเกิดข้ึนจากเราคิดผิดๆ เทาน้ัน ยอมนํ าเราไปสูการกอ
สรางกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไมมีหยุด

ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะดั้งเดิมของเรานั้น โดยความจริงอันสูงสุดแลว เปนสิ่งที่ไมมีความหมายแหง
ความเปนตัวตนแมแตสักปรมาณูเดียว ส่ิงน้ันคือ ความวาง เปนส่ิงท่ีมีอยูในทุกแหงสงบเงียบ และไม
มีอะไรเจือปน มันเปนสันติสุขที่รุงเรืองและเรนลับ และก็หมดกันเพียงเทานั้นเอง

จงเขาไปสูสิ่งสิ่งนี้ไดลึกซึ้ง โดยการลืมตาตอส่ิงน้ีดวยตัวเราเอง ส่ิงซึ่งอยูตรงหนาเราน้ีแหละ คือสิ่ง ส่ิง
น้ัน ในอัตราท่ีเต็มท่ีท้ังหมดท้ังส้ิน และสมบูรณถึงท่ีสุดแลว ไมมอีะไรนอกไปจากน้ีอีกแลว
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จิตคือพุทธะ (ส่ิงสูงสุด) มันยอมรวมสิ่งทุกสิ่งเขาไวในตัวมันทั้งหมด นับแตพระพุทธเจาที่ตรัสรูแลวทั้ง
หลายเปนสิ่งท่ีสุดในเบ้ืองสูง ลงไปจนกระทั่งถึงสัตวประเภทที่ตํ ่าตอยท่ีสุด ซ่ึงเปนสัตวเล้ือยคลานอยูอีกดวย
และแมลงตางๆ เปนท่ีสุดในเบ้ืองต่ํ า สิ่งเหลานี้ทุกสิ่ง มันยอมมีสวนแหงความเปนพุทธะเทากันหมด
และทุกๆ สิ่งมีเนื้อหาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ พุทธะ อยูตลอดเวลา

ถาพวกเราเพียงแตสามารถทํ าความเขาใจในจิตของเราเองน้ีไดสํ าเร็จ แลวคนพบธรรมชาติอันแทจริงของ
เราเองได ดวยความเขาใจอันน้ันเทาน้ัน มันก็จะเปนท่ีแนนอนวา ไมมีอะไรที่พวกเราจํ าเปนท่ีจะตองแสวงหา
แมแตอยางใดเลย

จิตของเรานั้น ถาเราทํ าความสงบเงียบอยูจริงๆ เวนขาดจากการคิดนึก ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของ
จิตแมแตนอยที่สุดเสียใหไดจริงๆ ตัวแทของมันก็จะปรากฏออกมาเปนความวาง แลวเราจะไดพบ
วามันเปนสิ่งท่ีปราศจากรูป มันไมไดกินเนื้อที่อะไรๆ ท่ีไหนแมแตจุดเดียว มันไมไดตกลงสูการบัญญัติวาเปน
พวกท่ีมีความเปนอยู หรือไมมีความเปนอยูแมแตประการใดเลย เพราะเหตุที ่ ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีเรารูสึก
ไมไดโดยทางอายตนะ เพราะจิตซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีแทของคนเราน้ัน มันเปนครรภหรือกํ าเนิด ไมมีใครทํ า
ใหเกิดขึ้นและไมอาจถูกทํ าลายไดเลย

ในการทํ าปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมตางๆ น้ัน มันเปล่ียนรูปของมันเองออกมาเปนปรากฏการณ
ตางๆ เพื่อสะดวกในการพูด เราพูดถึงจิตในฐานะท่ีเปนตัวสติปญญา แตในขณะที่มันไมไดทํ าการตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม คือไมไดเปนตัวสติปญญาท่ีนึกคิด หรือสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมานั้น มันเปนสิ่งที่ไมอาจถูกกลาว
ถึงในการท่ีจะบัญญัติวามันเปนความมีอยู หรือไมใชความมีอยู

ย่ิงไปกวาน้ันอีก แมในขณะที่มันทํ าหนาที่สรางสิ่งตางๆ ขึ้นมา ในฐานะท่ีตอบสนองตอกฎแหงความเปนเหตุ
และผลของกันและกันน้ัน มันก็ยังเปนส่ิงท่ีเรารูสึกไมไดโดยทางอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนทวาร
อยูน่ันเอง ถาเราทราบความเปนจริงขอน้ี เราทํ าความสงบเงียบสนิทอยูในภาวะแหงความไมมีอะไร
ในขณะนั้น พวกเรากํ าลังเดินอยูแลวในทางแหงพระพุทธเจาท้ังหลายโดยแทจริง ดังน้ัน เราควร
เจริญจติใหหยุดอยูบนความไมมีอะไรเลยท้ังส้ิน

มูลธาตุทั้ง ๕ ซ่ึงประกอบกันข้ึนเปนวิญญาณน้ัน เปนของวาง และมูลธาตุทั้ง ๕ ของรูปกายน้ันไมใชเปนส่ิง
ซ่ึงประกอบกันข้ึนเปนตัวของเรา จิต จริงแทน้ัน ไมมีรูปราง และไมมีอาการมาหรืออาการไป ธรรมชาติเดิม
แทของเรานั้นเปนสิ่งๆ หน่ึง ซึ่งไมมีการตั้งตนที่การเกิด และไมมีการสิ้นสุดลงที่การตาย แตเปน
ของส่ิงเดียวกันรวด และปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ ในสวนลึกจริงๆ ของมันท้ังหมด
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จิตของเรากับสิ่งตางๆ ซึ่งแวดลอมเราอยูนั้นเปนสิ่งสิ่งเดียวกัน ถาเราทํ าความเขาใจไดตามนี้จริงๆ
เราจะไดลุถึงความรูแจงเห็นแจงไดโดยแวบเดียวในขณะนั้น และเราเปนผูที่ไมตองเกี่ยวของในโลกทั้งสาม
อีกตอไป เราจะเปนผูอยูเหนือโลก เราไมมีการโนมเอียงไปสูการเกิดใหมอีกแมแตนิดเดียว เราจะเปนแตตัว
เราเองเทาน้ัน ปราศจากความคิดปรุงแตงโดยส้ินเขิง และเปนสิ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดสิ่งนั้น เราจะไดลุถึงภาวะ
แหงความที่ไมมีอะไรปรุงแตงไดอีกตอไป ฉะนั้น น้ีแหละคือหลักธรรมท่ีเปนหลักมูลฐานอยูในท่ีน้ี

สัมมาสัมโพธิ เปนชื่อของการเห็นแจงชัดวาไมมีธรรมใดเลยที่ไมเปนโมฆะ ถาเราเขาใจความจริงขอ
น้ีแลว ของหลอกลวงทั้งหลายจะมีประโยชนอะไรแกเรา

ปรัชญา คือการรูแจง ความรูแจง คือจิตตนกํ าเนิดด้ังเดิม ซ่ึงปราศจากรูป ถาเราสามารถทํ าความเขาใจได
วา ผูกระทํ าและส่ิงท่ีถูกกระทํ า คือจิตและวัตถุเปนส่ิงๆ เดียวกัน น่ันแหละ จะนํ าเราไปสูความเขาใจ
อันลึกซึ้ง และลึกลับเหนือคํ าพูดและโดยความเขาใจอันน้ีเอง พวกเราจะไดลืมตาตอสัจธรรมท่ีแทจริงดวยตัว
เราเอง

สัจธรรมท่ีแทจริงของเราน้ัน ไมไดหายไปจากเรา แมในขณะที่เราก ําลังหลงผิดอยูดวยอวิชชา และ
ไมไดรับกลับมา ในขณะท่ีเรามีการตรัสรู มันเปนธรรมชาติแหงภูตัตถตา ในธรรมชาตินี้ไมมีทั้ง
อวิชชา ไมมีทั้งสัมมาทิฐิ มันเต็มอยูในความวาง เปนเน้ือหาอันแทจริงของจิตหน่ึงน้ัน เม่ือเปนดังน้ันแลว
อารมณตางๆ ที่จิตของเราไดสรางขึ้น ทั้งฝายนามธรรมและฝายรูปธรรม จะเปนส่ิงซ่ึงอยูภายนอกความวาง
นั้นไดอยางไร

โดยหลักมูลฐานแลว ความวางน้ันเปนส่ิงซ่ึงปราศจากมิติตางๆ แหงการกินเน้ือท่ี คือปราศจากกิเลส
ปราศจากกรรม ปราศจากอวิชชา และปราศจากสัมมาทิฏฐ ิพวกเราตองท ําความเขาใจอยางกระจางแจงวา
โดยแทจริงแลว ไมมีอะไรเลย ไมมีมนุษยสามัญ ไมมีพุทธทั้งหลาย เพราะวาในความวางนั้น ไมมีอะไรบรรจุ
อยูแมเทาเสนขนท่ีเล็กท่ีสุด อันเปนส่ิงซ่ึงสามารถจะมองเห็นไดโดยทางมิติ หรือกฎแหงการกินเน้ือท่ีเลย มัน
ไมตองอาศัยอะไร และไมติดเน่ืองอยูกับส่ิงใด มันเปนความงามท่ีไรตํ าหนิ เปนส่ิงซ่ึงอยูไดดวยตัวมันเอง
และเปนสิ่งสูงสุดที่ไมมีอะไรสรางขึ้น มันเปนเพชรพลอยท่ีอยูเหนือการตีคาท้ังปวงเสียจริงๆ เราตอง แยกรูป
ถอด ดวยวิชชามรรคจิต เหตุตองละ ผลตองละ ใชหนี้ก็หมด พนเหตุเกิด

สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในจักรวาล มีนับไมถวนรวมแลวมี รูปกับนาม สองอยางเทาน้ัน นามเดิม ก็คือ ความ
วางของจักรวาล เขาคูกันเปน เหตุเกิด ตัวอวิชชา เกิดเหตุกอ ท่ีใดมีรูป ท่ีน้ันตองมีนาม ที่ใดมีนาม ท่ี
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น้ันตองมีรูป รูปนามรวมกัน เปนเหตุเกิดปฏิกิริยา ใหเปล่ียนแปลงตลอดกาล และเกิดกาลเวลาข้ึน คือรูป
ยอมมีความดึงดูดซึ่งกันและกัน จึงเปนเหตุใหรูปเคล่ือนไหว และหมุนรอบตัวเองตามปจจัย รูปเคล่ือนไหวได
ตองมีนาม ความวางค่ันระหวางรูป รูปจึงเคล่ือนไหวได

เมื่อสภาวธรรมเปนอยางนี ้ สรรพสิ่งของวัตถุ สสารมีชีวิต และไมมีชีวิตจึงตองเปลี่ยนแปลง เปนไตรลักษณ
เกิด ดับ สืบตอทุกขณะจิตไมมีวันหยุดน่ิงใหคงทนเปนปจจุบันได

จิต วิญญาณ ก็เกิดมาจาก รูปนามของจักรวาล มันเปนมายาหลอกลวงแลวเปล่ียนแปลงใหคนหลง
จากรูปนามไมมีชีวิต เปลี่ยนมาเปนรูปนามที่มีชีวิต จากรูปนามที่มีชีวิต มาเปนรูปนามมีชีวิตที่มี
จิตวิญญาณ แลวจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกัน คงเหลือแต นามวางที่ปราศจากรูป น้ี เปน
จุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนาม

ตนเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลนั้น เปนเหตุเกิด รูปนามพิภพ ตางๆ ตลอดจนดวงดาวนับไมถวน เพราะไม
มีที่สิ้นสุด รูปนามพิภพตางๆ เปนเหตุใหเกิด รูปนามพืช รูปนามพืชเปนเหตุใหเกิด รูปนามสัตว เคลื่อนไหว
ได จึงเรียกกันวา เปนสิ่งมีชีวิต

ความจริง รูปนามจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได เพราะมันมีรูปกับนาม เปนเหตุเปนผลใหเกิด
ปฏิกิริยาอยูในตัว ใหเคล่ือนไหวตลอดกาล และ(เกิด) การเปล่ียนแปลง บางอยาง เรามองดวยตาเน้ือไมเห็น
จึงเรียกกันวาเปนสิ่งไมมีชีวิต

เมื่อรูปนามของพืชเปลี่ยนมาเปนรูปนามของสัตว เปนจุดต้ังตนชีวิตของสัตว และเปนเหตุใหเกิด จิต
วิญญาณ การแสดง การเคลื่อนไหว เปนเหตุใหเกิดกรรม

สัตวชาติแรกมีแตสรางกรรมชั่ว สัตวกินสัตว และ(มี)ความโกรธ โลภ หลง ตามเหตุ ปจจัย ภายนอกภายในที่
มากระทบ กรรมท่ีสัตวแสดง มี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ๕ อยาง ไปกระทบกับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ๕
อยาง แลวมาประทับ บรรจุ บันทึก ถายภาพ ติดอยูกับ รูปปรมาณู ซึ่งเปน สุขุมรูป แฝงอยูในความวาง เรา
ไมสามารถมองเห็นดวยตาได ท่ีแฝงอยูในความวางระวางค่ัน ตา หู จมูก ล้ิน กาย นั้นไวไดหมดสิ้น

 เมื่อสัตวชาติแรกเกิดน้ี ไดตายลงม ีกรรมชั่ว อยางเดียว เปนเหตุใหสัตวตองเกิดอีก เพื่อใหสัตวตอง ใช
หน้ี กรรมชั่วท่ีไดทํ าไว แตสัตวเกิดข้ึนมาแลวหายอม ใชหนี้เกิด กันไม มันกลับ เพ่ิมหน้ี ใหเปน เหตุเกิด
ทวีคูณ ดวยเพศผูเพศเมียเกิดเปน สุขุมรูป ติดอยูใน ๕ กองน้ี เปนทวีคูณจนปจจุบันชาติ
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ดังน้ัน ดวยอํ านาจกรรมชั่วในสุขุมรูป ๕ กอง ก็เกิดหมุนรวมกันเขาเปน รูปปรมาณูกลม คงรูปอยูได
ดวยการหมุนรอบตัวเอง มิหยุดน่ิง เปนคูหาใหจิตใจไดอาศัยอยูขางใน เรียกวา รูปวิญญาณ หรือจะ
เรียกวา รูปถอด ก็ได เพราะถอดมาจากนามระวางค่ัน ตา หู จมูก ล้ิน กาย น่ันเอง  ซึ่งเปนสุขุมรูปแฝงอยู
ในความวาง รูปวิญญาณ จึงมีชีวิตอยูคงทนอยู ยืนนานกวา รูปหยาบ มีกรรมช่ัวคอยรักษาใหหมุนคงรูป
อยู ไมมีเทพเจาองคใดฆาใหตายได นอกจาก นิพพาน เทาน้ัน รูปวิญญาณจึงจะสลาย

สวนการแสดงกรรมของสัตวท่ีประทับอยูในสุขุมรูป มีรูป ตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ กองน้ันรวมกันเขาเรียกวา
จิต จึงม ีสํ านักงานจิต ติดอยูในวิญญาณ ๕ กอง รวมกันเปนท่ีทํ างานของ จิตกลาง แลวไปติดตอกับ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ภายนอก ซ่ึงเปนส่ือติดตอของจิต ดังน้ัน จิต กับ วิญญาณ จึงไมเหมือนกัน จิตเปนผูรูสึก
นึกคิด สวนวิญญาณเปนคูหาใหจิตไดอาศัยอยู และเปนยานพาหนะพาจิตไปเกิด หรือจะไปไหนๆ
ก็ได เปนผูรักษา สุขุมรูป รูปที่ถอดจากรูปหยาบ มีรูปเพศผู เพศเมีย รูป ตา หู จมูก ล้ิน กาย อยู
ในวิญญาณไวไดเปนเหตุเกิดสืบภพตอชาติ

เมื่อสัตวตาย ชีวิตรางกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นๆ ก็หมดไปตามอายุขัย (ของ) ชีวิตรางกายหยาบของภูมิ
ชาติน้ันๆ สวนชีวิตแท รูป ปรมาณ ูวิญญาณ จะไมตายสลายตาม จะตองไปเกิดตามภพภูมิตางๆ ตามเหตุ
ปจจัยของวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนไปดวย

ชีวิตแท-รูปถอดหรือวิญญาณหมุนรอบตัวเอง นี้เอง เปนเหตุใหจิตเกิดดับ สืบตอ คอยรับเหตุการณภาย
นอกภายในท่ีมากระทบ จะดีหรือชั่วก็สะสมเขาไว เปนทุน เหตุเกิด เหตุดับ หรือปรุงแตงตอไป จนกวา กรรม
ชั่ว-เหตุเกิด จะหมดไป ชีวิตแท-รูปถอดหรือวิญญาณ ก็จะหยุดการหมุน รูปสุขุม-รูปวิญญาณ ซึ่งเกิดมาจาก
กรรมชั่ว สืบตอมาแตชาติแรกเกิด ก็จะสลายแยกออกจากกันไป คงรูปอยูไมได มันก็กระจายไป สวนกิจกรร
มดี ธรรมะท่ีติดอยูกับวิญญาณ มันก็จะกระจายไปกับรูปปรมาณู คงเหลือแตความวางท่ีค่ันชองวางของรูป
ปรมาณูทุกๆ ชอง ฉะนั้น โดยปราศจากรูปปรมาณู ความวางนั้น จึงบริสุทธ์ิและสวาง รวมเขากับความ
วาง บริสุทธิ ์สวาง ของจักรวาลเดิม เขาเปนหนึ่งเรียกวา นิพพาน

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงสรางชีวิตพระพุทธศาสนา ใหกอเกิดเปนชีวิตอยางบริบูรณดัง
พระประสงคแลว พระพุทธองคจึงไดทรงละวิภวตัณหานั้น เสด็จสูอนุปาทิเสสนิพพาน คือเปนผูหมดส้ินทุก
ตัณหา เปนผูดับรอบโดยลักษณาการแหงอนุปาทิเสสนิพพานของพระพุทธองคก็คือ ลํ าดับแรก ก็เจริญฌาน
ด่ิงสนิทเขาไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ หมายความวา เขาไปดับลึกสุดอยูเหนือ อรูปฌาน
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ในวาระแรกน้ัน พระองคยังไมไดดับขันธตางๆ ใหส้ินสนิทเปนเด็ดขาดแตอยางใด ยังเพียงเขาไปเพื่อทรง
กระบวนการแหงการสูนิพพาน หรือนิโรธ เปนคร้ังสุดทายแหงชีวิต พูดงายๆ ก็คือสูสิ่งที่พระองคไดทรงสราง
ไดทรงพากเพียรกอเปนทาง เปนแบบอยางไว เปนคร้ังสุดทายเสียหนอย ซ่ึงเรียกไดวาส่ิงอันเกิดจากท่ีพระ
องคไดยอมอยูกับธุลีทุกข อันเปนธุลีทุกขท่ีมนุษยธรรมดา (เปน) ผูท่ีมีจิตหยาบเกินกวาจะสัมผัสวา มันเปน
ทุกข

น่ีแหละ กระบวนการกระทํ าจิตตน ใหถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธน้ัน เปนกระบวนการท่ีพระอนุตตรสัมมาสัม
พุทธเจา พระผูเปนยอดแหงศาสดาในโลกเทาน้ันท่ีทรงคนพบ ทรงนํ ามาตีแผเผย แจงออกสูสัตวโลกใหพึง
ปฏิบัติตาม เมื่อทรงสิ่งซึ่งสุดทายนี้แลว จึงไดถอยกลับมาสูสภาวะตน คือ ปฐมฌาน แลวจึงไดตัดสินพระ
ทัยสุดทาย เพราะตองดับสังขารขันธ หรือสังขารธรรมช้ันแรกเสียกอน วิญญาณขันธจึงไดดับ ดังน้ัน จึงไมมี
เชื้อใดเหลืออยูแหงวิญญาณขันธที่หยาบนั้น

พระองคเร่ิมดับ สังขารขันธ หรือ สังขารธรรม ช้ันในสุดอีกที อันจะสงผลใหกอน วิภวตัณหา ไดชั้นหนึ่งเสีย
กอน แลวจึงไดเล่ือนเขาสู ทุติยฌาน แลวจึงดับ สัญญาขันธ เลื่อนเขาสู ตติยฌาน เมื่อ พระองคดับสังขาร
ขันธ หรือสังขารธรรม ช้ันในสุดอีกที ก็เปนอันเล่ือนเขาสู จตุตถฌาน คงมีแต เวทนาขันธ สุดทายแหงชีวิต
น้ันแล คือลักษณาการแหงข้ันสุดทายของการจะดับส้ินไมเหลือ

เมือ่พระองคดับ สังขารขันธ หรือ สังขารธรรม ใหญสุดทายที่มีทั้งสิ้นแลว แลวก็มาดับ เวทนาขันธ อัน
เปน จิตขันธ หรือ นามขันธ ท่ีในจติสวนในคือ ภวังคจิต เสียกอน แลวจึงไดออกจาก จตุตถฌาน พรอม
กับมาดับ จิตขันธ หรือ นามขันธ สุดทายจริงๆ ของพระองคเสียลงเพียงนั้น

น้ี พระองคเขาสูนิพพานอยางจริงๆ อยูตรงน้ี พระองคไมไดเขาสูนิพพานในฌานสมาบัติอะไรท่ีไหนดอก เมื่อ
พระองคออกจากจตุตถฌานแลว จิตขันธหรือนามขันธก็ดับพรอม ไมมีอะไรเหลือนั่นคือ พระองคดับ
เวทนาขันธในภาวะจิตตื่น หรือวิถีจิตปกติของมนุษย ครบพรอมท้ังสติและสัมปชัญญะ ไมถูก
ภาวะอื่นใดท่ีมาครอบงํ าอ ําพราง ใหหลงใหลใดๆ ท้ังส้ิน เปนภาวะแหงตนเองอยางบริบูรณ

เมื่อ เวทนาขันธ สุดทายแทๆ จริงๆ ไดถูกทํ าลายลงอยางสนิท จึงเปนผูบริสุทธิ ์หมดสิ้นแลวซึ่งสังขารธรรม
และหมดเชื้อ จิตขันธ หรือ นามขันธ ท้ังปวงใดๆ ในพระองคทาน ไมมีเหลือ คงทิ้งแต รูปขนัธ อันจะมี
ชีวิตนั้นไมไดแน เพราะรูปไมใชชีวิตหากสิ้นนามเสียแลว ก็คือแทง คือกอนวัตถุหน่ึง เทาน้ันเอง
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น่ันแล คือ ลํ าดับฌาน ท่ีพระอนุรุทธเถระเจาไดนํ าฌานจิตเขาไปดู เปนวิธีการดับโดยแท ดับโดยจริงโดย
พระองคเปนผูดับเองเสียดวย


