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คําชี้แจง
คําสอนของฮวงโปนี้ เรี ยกในภาษาจีนว่า "ฮวงโป ฉวน สิ่ น ฟา หยาว" มร.John Bolfeld แปลออกเป็ นภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า The Zen Teaching of Huang Po พวกเราเห็นว่าควรแปลออกมาสู่ ภาษาไทยจึงทําให้เกิดหนังสื อเล่มที่ท่านถืออยูน่ ้ ี
ผูท้ ี่เคยอ่านหนังสื อเว่ยหล่างมาก่อนแล้ว พึงทราบว่า ฮวงโป เป็ นหลานศิษย์ของเว่ยหล่าง กล่าวคือ เมื่อเว่ยหล่าง สังฆปริ
นายกองค์ที่ 6 แห่งนิกายเซ็น ได้รับการถ่ายทอดธรรมโดยตรง ชนิ ดที่เรี ยกว่า จากจิตถึงจิต จากพระสังฆปริ นายกองค์ที่ 5
แล้ว นิกายเซ็น ก็แตกออกเป็ น 2 สาย สานเหนือนําโดย ชินเชา คู่แข่งของเว่ยหล่าง สอนวิธีปฏิบตั ิการตรัสรู ้อย่างเชื่ องช้าคือ
ค่อยเป็ นค่อยไป เจริ ญรุ่ งเรื องอยูพ่ กั หนึ่งโดยราชูปถัมภ์ของพระจักรพรรดิ ตั้งอยูไ่ ม่นานก็เงียบหายไป ส่ วนสายใต้ คือสาย
ของเว่ยหล่าง สอนวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นการตรัสรู ้ฉบั พลัน ได้เจริ ญรุ่ งเรื องและขยายตัวออกมาจนแตกเป็ นนิกายย่อยๆลงไป
ศิษย์คนที่สาํ คัญองค์หนึ่งของเว่ยหล่างมีนามว่า มา ตฺ สุ(ตาว อาย) ถึงแก่มรณภาพเมื่อ ค.ศ.788 สําหรับฮวงโปนี้ ถือกันว่าเป็ น
ศิษย์ช่วงที่เหนึ่งหรื อช่วงที่สอง ต่อจากท่าน มา ตฺ สุ เป็ นสองอย่างยิง่ อยู่ และกล่าวกันว่าถึงแก่มรณภาพในปี ค.ศ.850 ท่านได้
ถ่ายทอดคําสอนนิกายนี้ให้แก่ อาย สื่ น ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งนิกาย หลินฉิ หรื อที่เรี ยกอย่างญี่ปุ่น ว่า ริ นซาย อันเป็ นนิกายที่ยงั คงมี
อยูใ่ นประเทศจีน และแพร่ หลายที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยเหตุน้ ี ฮวงโป จึงได้ชื่อว่าเป็ นผูก้ ่อกําเนิ ดพุทธศาสนานิกายนี้
ตามธรรมดานั้น บรรพชิตจีนมีชื่อหลายชื่อ อย่างท่านฮวงโปนี้ เมื่อมีชีวิตอยูเ่ รี ยนกันโดยมากว่า อาจารย์ซิ หยึน บ้าง ว่าตวน
ชิ บ้าง แต่ชื่อที่เรี ยกกันเมื่อท่านมรณภาพนั้นเรี ยกว่าฮวงโป โดยถือเอาชื่อของภูเขาที่ท่านอาศัยอยูเ่ ป็ นส่ วนมากในชีวิตของ
ท่าน เป็ นต้นเหตุ และด้วยธรรมเนียมที่เป็ นการแสดงความเคารพ คือไม่ออกชื่อตัวโดยตรง ในญี่ปุ่น ท่านมีชื่อว่า โอบากุ อัน
เป็ นเสี ยงที่ใช้กบั อักษรจีน คํานั้น เนื่ องจากมิได้เป็ นสังฆปริ นายก ในที่น้ ีจึงเรี ยกท่านว่า ครู บา
พุทธศาสนาอย่างเซ็นนี้ จัดเป็ นพุทธศาสนาประเภทที่มีววิ ฒั นาการใหม่ ในถิ่นที่แพร่ หลายไปถึง โดยปกติถูกจัดเป็ นฝ่ าย
มหายาน แต่พวกเซ็นยังจัดตัวเองไว้นอกวงของมหายาน เพราะสอนไม่เหมือนมหายานต่างๆที่มีอยูก่ ่อน หรื อพ้องสมัยกับ
ตน ทําให้เกิดคําว่า "เอกยาน" หรื อ "พุทธยาน" ขึ้นเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดที่จะกล่าวได้ก็ตอ้ งจัดว่าเป็ นฝ่ าย
มหายานอยูน่ นั่ เอง เพราะมุ่งหมายจะพาคนทั้งหมดไปสู่ การตรัสรู ้ ซึ่ งเป็ นใจความสําคัญของนิกายนี้ ที่แตกต่างไปจากเถร
วาท แต่อย่าลืมว่า คําบัญญัติต่างๆของนิกายเซ็นนี้ ใช้กนั ไม่ได้กบั มหายานนิกายอื่น มิหนําซํ้ามีลกั ษณะขัดแย้ง ท้าทาย
ล้อเลียน อยูใ่ นตัวอย่างยิง่ จนในบางกรณี ถือว่าเป็ นคู่ขดั แย้งต่อสู ้กนั ทีเดียว ถ้ายิง่ เป็ นคําบัญญัติอย่างเถรวาทแล้ว ยิง่ ไม่มีทาง
ที่จะใช้แทนกันหรื อมีความหมายตรงกันได้ เว้นคําธรรมดาๆ บางคําเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้ท่านผูอ้ ่านทั้งหลายจงสํานึก

ข้อเท็จจริ งอันนี้ไว้เสี ยแต่แรก มิฉะนั้นนอกจากจะอ่านไม่ได้เรื่ องแล้ว ยังจะหาว่าเป็ นลัทธิ ที่ผดิ หรื อเป็ นมิจฉาทิฏฐิไปเสี ย
อีก เหตุการณ์ทาํ นองนี้ ได้เคยเป็ นมาแล้วเมื่อครั้งหนังสื อเว่ยหล่างได้ถูกแปลและพิมพ์ออกมาใหม่ๆ จึงขอชี้แจงครั้งหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
สําหรับผูอ้ ่านที่เป็ นเถรวาท เมื่อได้ฟังคําว่า จิต, จิตหนึ่ง, ทาง, พุทธะ, หรื อแม้แต่คาํ ว่า ธรรม ก็ตามอย่างได้เข้าใจว่ามี
ความหมายเหมือนกับที่เข้าใจหรื อรู ้อยูเ่ ดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อได้ยนิ คําพูดของฮวงโปซึ่ งผิดไปจากเว่ยหล่างอีกไม่นอ้ ย
เลย ตัวอย่างเช่นคําว่าจิต หรื อจิตหนึ่ง หมายถึงสิ่ งๆหนึ่ง ซึ่ งมีอยูก่ ่อนที่จะเกิดมีจิตตามความหมายที่เรารู ้จกั กัน หรื อยิง่ ไป
กว่านั้น ก็คือก่อนเกิดมีสิ่งทั้งปวงนัน่ เอง ก่อนเกิดมีสังสารวัฏและนิพพานตามความรู ้สึกทัว่ ไป สิ่ งที่เรี ยกว่า จิตหนึ่ง ก็มีอยู่
แล้ว คือมี ตั้งแต่ไม่มีใครทราบ คําว่าทางก็คือสิ่ งนี้ พุทธะก็คือสิ่ งนี้ ฉะนั้นจะต้องค่อยๆอ่านไป และค่อยๆจับใจความให้ได้
ว่ามันหมายถึงอะไร
ที่น้ ี ที่ยงุ่ ยากไปกว่านั้นอีก ก็คือ แม้คาํ ว่า นี้ก็มิได้มีความหมายเหมือนกับคําว่า มี ตามธรรมดาสามัญ คือมันอยูใ่ นสถานะ
ที่เรี ยกว่ามี ก็ไม่ถูก, เรี ยกว่า ไม่มี ก็ไม่ถูก หรื อถ้าถูก ก็ถูท้ งั ที่จะเรี ยกว่า มีและไม่มี เพราะว่ามัน มีโดยไม่ตอ้ งมีความมี ซึ่ งคน
ธรรมดาหรื อคนที่ยงั มองไม่เห็นสิ่ งๆนี้จะฟังไม่เข้าใจได้เลย
ที่ยงุ่ ยากต่อไปอีก ก็คือข้อความที่วา่ สัตว์ท้ งั หลายก็เป็ นสิ่ งๆเดียวกันกับสิ่ งที่เป็ น จิตหนึ่ง หรื อเป็ นพุทธะ อยูเ่ องแล้ว แม้
สิ่ งทั้งปวง ก็เป็ นสิ่ งเดียวกัน แต่สัตว์ท้ งั หลายถูกกิเลสห่อหุ ม้ หรื อปรุ งแต่งความรู ้สึกเสี ยเรื่ อย จิตเดิมแท้ หรื อจิตหนึ่ง จึงไม่
ปรากฏแก่เขา ทั้งที่กิเลสก็เป็ นสิ่ งๆเดียวกับสิ่ งที่เรี ยกว่า จิตหนึ่ง นั้นเหมือนกัน เมื่อสัตว์ท้ งั ปวง ก็เป็ นพุทธะอยูแ่ ล้ว ก็ไม่
จําเป็ นที่จะต้องมีการปฏิบตั ิอะไรอีก นอกจากการทําให้เห็นว่าตนเป็ นพุทธะอยูแ่ ล้ว และหาความเป็ นพุทธะนั้นให้พบ
เหมือนคนหาของที่ติดอยูท่ ี่หน้าผากของตนเองแล้ว การเที่ยวหาที่อื่น หรื อทําการปฏิบตั ิอย่างอื่นๆ อีกมากมายนั้น เป็ น
ความบ้าหลังเปล่าๆ นี้คือใจความสําคัญของคําว่า การตรัสรู ้ฉบั พลันหรื อการเดินทางลัด
ถัดไปอีกที่จะต้องทราบไว้ กันความยุง่ ยาก ก็คือว่าลัทธิ น้ ี เป็ นลัทธิ ไม่มีรูปธรรม หรื อไม่เกี่ยวกับรู ปธรรมเลย ทุกอย่าง
ถูกแปลเป็ นธรรมธิ ษฐาน หรื อฝ่ ายนามธรรมไปหมด เช่นคําว่า โพธิ สัตว์ มิได้หมายถึงคน แต่หมายถึงคุณธรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่นคําว่า โพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร หมายถึงความเมตตากรุ ณา โพธิ สัตว์มญั ชุศรี หมายถึงกฎแห่งเหตุผลที่วา่ สัตว์
เป็ นพุทธะอยูแ่ ล้ว ดังนี้เป็ นต้น ข้อนี้ผอู ้ ่านจะต้องสังเกต ให้เห็นชัดเจนว่า เป็ นความมุ่งหมายของคําสอนแห่งนิกายนี้
อีกทางหนึ่ง ซึ่ งทําให้เกิดอาการน่าเวียนหัว หรื อถึงกันสะดุง้ สะเทือนแก่คนบางพวก ก็คือข้อที่คาํ กล่าวของนิกายนี้
ใช้ตรรก หรื อใช้การกล่าวตามวิธีของตนเอง เช่นกล่าวยกย่องการที่ไม่มีความคิดปรุ งแต่งโดยยกเอาพระพุทธเจ้ามาเทียบกับ
คนสามัญ ว่าถ้าคนสามัญไม่มีความคิดปรุ งแต่ง ก็มีคุณธรรมสู งกว่าพระพุทธเจ้า ผูห้ มดความคิดปรุ งแต่งสิ้ นเชิงแล้ว ข้อนี้มี
เลศนัยอยูต่ รงที่วา่ คนสามัญที่ไม่มีความคิดปรุ งแต่งต้องถือว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าที่มีความคิดปรุ งแต่ง ดังนี้เป็ นต้น

สําหรับข้อที่ชวนให้เวียนหัวนั้น เป็ นวิธีพดู ของท่านฮวงโปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากประสงค์จะสกัดกั้นการยึดถือ
เสี ยโดยประการทั้งปวงโดยตะพึดตะพือไปทีเดียว ทําให้มีการปฏิเสธทั้งขึ้นทั้งล่อง ตัวอย่างเช่นกล่าวว่าพุทธะและสัตว์ท้ งั
ปวง คือจิตหนึ่ง หรื อออกมาจากจิตหนึ่ง, แล้วก็ต่อท้ายเลยต่อไปว่า จิตหนึ่งนั้นมิใช่ท้ งั พุทธะและมิใช่ท้ งั สัตว์ท้ งั หลาย ทั้งนี้
เพราะว่า ในจิตหนึ่งนั้น ไม่มีคติทวินิยม คนที่ไม่คุน้ เคยกันการพูดวิธีน้ ี ของท่านผูน้ ้ ี พอได้ฟังเข้าก็งงจนเวียนหัว ในกรณี
เช่นนี้ ท่านมุ่งหมายที่จะกล่าวว่าสิ่ งที่เรี ยกว่าจิตหนึ่งนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจถูกมอง ว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติสองอย่างชนิด
ตรงกันข้าม ที่เรี ยกว่าคติทวินิยมนัน่ เอง พระพุทธเจ้าเป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามจากสามัญสัตว์ทาํ นองดีกบั ชัว่ เป็ นของตรงกันข้าม
ต่อกันเป็ นต้น คติมีของหรื อมีลกั ษณะตรงกันข้ามเป็ นคู่ๆ เช่นนี้ มีในสิ่ งที่เรี ยกว่า จิตหนึ่ง ไม่ได้ ถ้ามีได้ก็ไม่เรี ยกว่าจิตหนึ่ง.
แต่แล้ว จิตหนึ่งนัน่ เอง เป็ นทั้งพระพุทธเจ้าและเป็ นทั้งสามัญสัตว์ท้ งั ปวง เมื่อเป็ นดังนั้น ก็ยอ่ มหมายความว่าพระพุทธเจ้า
และสามัญสัตว์เป็ นสิ่ งๆเดียวกัน มิได้ต่างกันแม้แต่นอ้ ยอย่าว่าที่จะต่างกันถึงตรงกันข้ามเลย นี่แหละคือความแปลก
ประหลาดผิดเขาทั้งหมด ของนิกายนี้ ผูอ้ ่านจะต้องสังเกตจับฉวยให้ได้ และข้อสําคัญก็คือ ต้องรู ้สึกตัวอยูต่ ลอดเวลาที่อ่าน
ว่าเรากําลังอ่านถ้อยคําที่มีหลักเกณฑ์ในการกล่าว ผิดจากของเราเอง หรื อที่เราเคยอ่านๆ กันมาแล้วแต่ก่อน อย่างสิ้ นเชิง
ตัวอย่างอีกอันหนึ่ง มีอยูว่ า่ ถ้าจิตของผูป้ ฏิบตั ิ ตกไปในฝ่ ายรู ปธรรมหรื อยึดรู ปธรรมเป็ นหลักแล้ว ทางของพุทธะ ก็เป็ น
อันตรายเท่ากับทางของมาร โดยเท่ากัน เพราะฉะนั้นพุทธะกับมารย่อมเป็ นของเท่ากัน หรื อสิ่ งเดียวกัน ในเมื่อเป็ นเพียง
ความคิดอย่างคติทวินิยม ที่เกิดขึ้นเพราะการหลงติดในฝ่ ายรู ปธรรม ข้อนี้ อธิ บายคล้ายข้อบน เป็ นแต่แสดงให้เห็นชัดลงไป
ว่า คติทวินิยมมีแต่ในฝ่ ายที่มองกันอย่างรู ปธรรมหรื อฝ่ ายรู ปธรรม ถ้าเข้าถึงตัวความจริ งแท้แล้ว พุทธะก็ไม่มี มารก็ไม่มี มี
แต่ จิตหนึ่ง หรื อ ความว่าง ทั้งจากพุทธะและจากมาร ฉะนั้น ถ้า จิตหนึ่ง คือพุทธะแล้ว มารก็คือ จิตหนึ่ง ด้วยเหมือนกัน ไม่
มีอะไรต่างกันเป็ นคู่ๆไปได้เลย มีแต่จิตหนึ่ง ธรรมหนึ่ง ธาตุหนึ่ง พุทธะหนึ่ง หรื ออะไรๆก็หนึ่ง คืออย่างเดียวเท่านั้น ไป
ทั้งนั้น ถ้าไม่มีความคิดปรุ งแต่งที่หลงผิดเนื่องจากหลงต่อคติทวินิยมแล้ว จะไม่เห็นว่ามีอะไรที่เป็ นคู่เลย และเห็นจิตหนึ่ง
นั้นได้ทนั ที นี้คือหลักสําคัญของนิกายนี้
สิ่ งที่เรี ยกว่า จิตหนึ่ง หรื อจิตเดิมแท้ ก็ตาม หาใช่จิตไม่ เป็ นเพียงธรรมชาติเดิมแท้ของสิ่ งทั้งปวง ก่อนแต่จะมีสิ่งทั้งปวง
แล้วก็ยงั คงมีอยูต่ ลอดเวลาพร้อมกับสิ่ งทั้งปวง ซึ่ งเป็ นเพียงมายาของจิตหนึ่ง เท่านั้น และจิตหนึ่งนั้นมีความหมายเท่ากับ
ความว่างจากสิ่ งทั้งปวงอีกต่อหนึ่งเช่นเดียวกับคลื่น เป็ นสิ่ งที่ปรากฏออกมาให้เห็นในเมื่อนํ้าถูกลมพัดแต่น้ าํ กับคลื่นหาใช่
สิ่ งๆเดียวกันไม่ คลื่นเป็ นเพียงมายาที่เกิดจากนํ้าตัวนํ้าแท้ ต้อว่างจากคลื่น ฉันใดก็ฉนั นั้น นี้เปรี ยบนํ้า กับจิตหนึ่ง
คติทวินิยมในที่น้ ี มีความหมายอย่างเดียวกันกับความหมายที่ใช้กนั ทัว่ ๆไปในลัทธิอื่น หรื อปรัชญาสาขาอื่น ข้อนี้
หมายถึง การไม่รู้ความจริ งของสิ่ งทั้งปวง แล้วหลงไปว่า มีของเป็ นคู่ๆ เช่น ดี-ชัว่ สุ ข-ทุกข์ บุญ-บาป ดํา-ขาว ชาย-หญิง มีจน ฯลฯ ดังนี้เป็ นต้น ถ้ามองให้ลึกซึ้ งถึงความจริ งแล้ว มันเป็ นเพียงสังขารธรรมหรื อมายา เหมือนกัน หรื อเท่ากัน จึงไม่มี
อะไรที่จะตรงกันข้ามเป็ นคู่ไปได้ เมื่อไม่รู้สึกเป็ นคู่ ก็ไม่รู้สึกรักทางหนึ่ง แล้วเกลียดในทางตรงกันข้าม ความคิดปรุ งแต่งก็
ไม่มี เมื่อความคิดปรุ งแต่งไม่มี จิตก็เข้าถึงความว่าง หรื อเข้าถึงความเป็ นจิตเดิมแท้ หรื อจิตหนึ่งนัน่ เอง คํานอนนิกายนี้จึงยํ้า
มากที่สุดเรื่ องไม่ให้เกิดความคิดปรุ งแต่งไปตามคติทวินิยม

จิตปรุ งแต่งนั้น ไม่ใช่จิตแท้ มันเป็ นมายาเท่ากับสิ่ งทั้งปวง, ความคิดปรุ งแต่ง ก็เป็ นอย่างเดียวกัน. ถ้าจิตปรุ งแต่ง หรื อ
ความคิดปรุ งแต่งกําลังมีอยูห่ รื อทําหน้าที่อยู่ จิตแท้หรื อจิตหนึ่งนั้น จะไม่ปรากฏเลย เมื่อใดไม่มีความคิดปรุ งแต่ง จิตหนึ่ง ก็
ปรากฏทันที เรี ยกอีกอย่างหนึ่ง ก็เรี ยกว่าจิตเข้าถึงความว่าง ตัวเองหาย กลายเป็ น ความว่าง หรื อจิตหนึ่ง ไป. ความคิดปรุ ง
แต่งนั้น เจือด้วยอุปทาน หรื อความยึดถือ ในของคู่ๆหรื อคติทวินิยมนัน่ เอง ถ้าไม่หลงในของคู่ อุปาทานก็ไม่เกิด คือกิเลส
ตันหาไม่เกิดนัน่ เอง สภาพจิตเดิมแท้จะปรากฏออกมาเป็ นความว่างจากกิเลสตัณหา หรื ออุปาทานโดยประการทั้งปวง
ผูอ้ ่านที่อ่านถูกวิธี ย่อมทราบได้วา่ ตัวเองอ่านถูกวิธี ด้วยการรู ้สึกว่าตนได้พบทางลัดที่รุนแรงทางหนึ่ง พบสิ่ งที่ติดอยู่
หน้าผากอยูก่ ่อนแล้วภายหลังที่เที่ยววิง่ หาเสี ยหลายรอบโลก ก็ไม่เคยพบอยูน่ นั่ เอง และยังรู ้สึกเลยไปถึงว่า การปฏิบตั ิเพื่อลุ
ถึงสิ่ งสู งสุ ดนั้น คือไม่ตอ้ งปฏิบตั ิอะไรเลย แม้แต่นิดเดียว เพราะมันมีอยูท่ ี่หน้าผากแล้ว หรื อถึงอยูก่ บั เนื้อกับตัวแล้ว
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ภาคหนึ่ง
ว่าด้วยบันทึกชึนเชา ของครู บา ฮวงโป (ตวนชิ) แห่งนิกายเซ็น
รวมบันทึกคําสอนและคําสนทนา ระหว่างเป่ ยสุ่ ย กับท่านครู บาฮวงโป ในขณะที่ท่านครู บา พักอยูใ่ นเมืองชินเชา
บันทึกชึนเชา
1
ท่านครู บาได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า
1 พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้ น ไม่ได้เป็ นอะไรเลย นอกจากเป็ นเพียง จิตหนึ่ง (One mind) นอกจากจิตหนึ่ง
นี้แล้ว มิได้มีอะไรตั้งอยูเ่ ลย.
2 จิตหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เกิดขึ้น* และไม่อาจจะถูกทําลายได้เลย มันไม่ใช่เป็ นของมี
สี เขียวหรื อสี เหลือง และไม่มีท้ งั รู ป ไม่มีท้ งั การปรากฏ มันไม่ถูกนับรวมอยูใ่ นบรรดาสิ่ งทั้งที่มีการตั้งอยู่ และไม่มีการตั้งอยู่
มันไม่อาจจะถูกลงความเห็นว่า เป็ นของใหม่หรื อของเก่า มันไม่ใช่ของยาว ของสั้น ของใหญ่ ของเล็ก ทั้งนี้เพราะมันอยู่
เหนือขอบเขต เหนื อการวัด เหนือการตั้งชื่ อ เหนือการทิ้งร่ องรอยไว้ และเหนื อการเปรี ยบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้ น
* คําว่าไม่ได้เกิด ในที่น้ ี มิได้หมายถึงความเป็ นอมตะ แต่หมายถึงสิ่ งตรงข้ามจากการเกิดเท่านั้น หรื อจะขยายความออกไปว่า มันเป็ นสิ่ งที่ไม่ยอมรับอํานาจของความ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ผูแ้ ปลเป็ นไทย

3 จิตหนึ่ง นี้ เป็ นสิ่ งที่เธอเห็นตําตาเธออยูแ่ ท้ๆ แต่จงลองไปใช้เหตุผล (ว่ามันเป็ นอะไร เป็ นต้น) กับมันเข้าดูซิ เธอจัก
หล่นลงไปสู่ ความผิดพลาดทันที สิ่ งนี้เป็ นเหมือนกับความว่างอันปราศจากขอบเขตทุกๆด้าน ซึ่ งไม่อาจหยัง่ หรื อวัดได้
4 จิตหนึ่ง นี้เท่านั้น เป็ น พุทธะ ไม่มีความแตกต่างระหว่าง พุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลาย เพียงแต่วา่ สัตว์โลกทั้งหลาย ไป
ยืดมัน่ ต่อรู ปธรรมต่างๆเสี ย และเพราะเหตุน้ นั จึงได้แสวงหา พุทธภาวะจากภายนอก การแสวงหาของสัตว์เหล่านั้น นัน่ เอง
ทําให้เขาพลาดจาก พุทธภาวะ การทําเช่นนั้นเท่ากับการใช้สิ่งซึ่ งเป็ น พุทธะ ให้เที่ยวแสวงหา พุทธะ และการใช้จิตให้เที่ยว
จับ ฉวย จิต* แม้เขาเหล่านั้นจะได้พยายามสุ ดความสามารถของเขาอยูต่ ้ งั กัปป์ หนึ่งเต็มๆ เขาก็จะไม่สามารถลุถึงมันได้เลย
เขาไม่รู้วา่ ถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดปรุ งแต่ง ** และหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวงหาเสี ยเท่านั้น พุทธะ ก็
จะปรากฏตรงหน้าเขา เพราะว่า จิต นี้ ก็คือ พุทธะ นัน่ เอง และพุทธะก็คือสิ่ งมีชีวติ ทั้งหลายทั้งปวง นัน่ เอง สิ่ งๆนี้เมื่อ
ปรากฏอยูท่ ี่สามัญสัตว์ จะเป็ นสิ่ งเล็กน้อยก็หาไม่ และเมื่อปรากฏอยูท่ ี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็ นใหญ่หลวง ก็หาไม่
*

กล่าวให้ฟังง่ายที่สุด ก็เหมือนคนสวมหมวกอยูแ่ ล้ว เที่ยวหาหมวก เพราะไม่รู้จกั หมวก
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** ความคิดปรุ งแต่ง คือความไม่รู้จกั สิ่ งทั้งปวงตามที่เป็ นจริ ง แล้วก็เกิดคามคิดขึ้นในรู ปต่างๆเรื่ อยไป ด้วยอํานาจของความไม่รู้ ผสมกับอํานาจของสิ่ งแวดล้อม
ปรุ งแต่งอยู่

2
5 สําหรับการบําเพ็ญปารมิตาทั้งหก* ก็ดี การบําเพ็ญข้อวัตรปฏิบตั ิที่คล้ายๆกันอีกเป็ นจํานวนมากก็ดี หรื อการได้บุญ
มากมายนับไม่ถว้ นเหมือนจํานวนเม็ดทรายในแม่น้ าํ คงคาก็ดี เหล่านี้น้ นั จงคิดดูเถิด ถ้าเมื่อเธอเป็ นผูบ้ ริ บูรณ์ดว้ ยสัจจะ
พื้นฐานในทุกๆกรณี อยูแ่ ล้ว (คือเป็ นจิตหนึ่ง หรื อเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธะทั้งหลายอยูแ่ ล้ว เธอก็ไม่ควรพยายามจะ
เพิ่มเติมอะไรให้แก่สิ่งซึ่ งสมบูรณ์อยูแ่ ล้วนั้น ด้วยการบําเพ็ญวัตรปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่ งไร้ความหมายเหล่านั้น ไม่ใช่หรื อ เมื่อไร
โอกาสอํานวยให้ทาํ ก็ทาํ มันไปแหละเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว อยูเ่ ฉยๆก็แล้วกัน
* ปารมิตาทั้งหก คือ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ และปั ญญา -ผูแ้ ปลไทย

6 ถ้าเธอยังไม่เห็นตระหนักอย่างเด็ดขาดลงไปว่า จิต นั้นคือพุทธะ ก็ดี และถ้าเธอยังยัดมัน่ ถือมัน่ ต่อรู ปธรรมต่างๆอยูก่ ็ดี
ต่อวัตรปฏิบตั ิต่างๆอยูก่ ็ดี และต่อพิธีการบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆอยูก่ ็ดี แนวความคิดของเธอก็ยงั ผิดพลาดอยู่ และไม่
เข้าร่ องเข้ารอยกันกับทาง* ทางโน้นเสี ยเลย
* ทาง ทางโน้น คํานี้ เป็ นสํานวนที่ตอ้ งการความหมายเป็ นพิเศษ คือหมายถึงวิธีปฏิบตั ิที่ทาํ ให้จิตหนึ่ ง หรื อพุทธะแท้ ปรากฏตังได้เท่านั้น -ผูแ้ ปลไทย

7 จิตหนึ่งนัน่ แหละคือ พุทธะ ไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีก มันแจ่มแจ้งและไร้ตาํ หนิ เช่นเดียวกับ
ความว่าง คือมันไม่มีรูปร่ างหรื อปรากฏการณ์ใดๆเลย การใช้จิตของเธอให้ปรุ งแต่งความคิดฝันไปต่างๆนั้น เท่ากับเธอละ
ทิ้งเนื้อหาอันเป็ นสาระเสี ยแล้วไปผูกพันตัวเองกับรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นเหมือนกับเปลือก
8 พุทธะ ซึ่ งมีอยูต่ ลอดกาลนั้น ไม่ใช่พุทธะทางรู ปธรรมหรื อพุทธะของความยึดมัน่ ถือมัน่ การปฏิบตั ิปารมิตาทั้งหก และ
การบําเพ็ญข้อวัตรปฏิบตั ิต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันอีกเป็ นจํานวนนับไม่ถว้ น ด้วยเจตนาที่จะได้เป็ นพุทธะสักองค์หนึ่งนั้น เป็ น
การปฏิบตั ิชนิดคืบหน้าไปทีละชั้นๆ แต่ พุทธะ ซึ่ งมีอยูต่ ลอดกาลดังที่กล่าวแล้วนั้น หาใช่พุทธะที่ลุถึงได้ ด้วยการปฏิบตั ิ
เป็ นขั้นๆ เช่นนั้นไม่
9 เรื่ องมันเพียงแต่ตื่น และลือตาต่อ จิตหนึ่ง นั้นเท่านั้น และไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไร นี่แหละคือพุทธะ ที่แท้จริ ง
พุทธะและสัตว์โลกทั้งหลาย คือ จิตหนึ่ง นี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรอื่นนอกไปจากนี้ อีกเลย

3
10 จิตเป็ นเหมือนความว่าง ซึ่ งภายในนั้น ย่อมไม่มีความสับสนและความไม่ดีตา่ งๆ ดังจะเห็นได้ในเมื่อดวงอาทิตย์ไป
ในที่วา่ งนั้นย่อมส่ องแสงไปได้ท้ งั สี่ มุมโลก เพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ข้ ึน และให้ความสว่างทัว่ ทั้งพื้นโลก ความว่างที่แท้จริ ง
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นั้น ก็ไม่ได้สว่างขึ้น และเมื่อพระอาทิตย์ตก ความว่างก็ไม่ได้มืดลง ปรากฏการณ์ของความสว่างความมืด ย่อมสับเปลี่ยนซึ่ ง
กันและกัน แต่ธรรมชาติของความว่าง ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยูน่ นั่ เอง
11 จิต ของ พุทธะ และของสัตว์ท้ งั หลาย ก็เป็ นเช่นนั้น ถ้าเธอมองดู พุทธะ ว่าเป็ นเป็ นผูแ้ สดงออกซึ่ งความปรากฏของ
สิ่ งที่บริ สุทธิ์ ผอ่ งใสและรู ้แจ้ง ก็ดี หรื อมองดูโลกทั้งหลาย ว่าเป็ นผูแ้ สดงออกซึ่ งความปรากฏของสิ่ งที่โง่เง่า มืดมน และมี
อาการสลบไสลก็ดี ความรู ้สึกนึกคิดเหล่านั้น อันเป็ นผลเกิดมาจากความยึดมัน่ ต่อรู ปธรรมนั้น จะกันเธอไว้เสี ย จากความรู ้
อันสู งสุ ด ถึงแม้วา่ เธอจะได้ปฏิบตั ิมาตลอดกี่กปั ป์ นับไม่ถว้ น ประดุจเม็ดทรายในแม่น้ าํ คงคาแล้วก็ตาม
12 มีแต่ จิตหนึ่ง นี้เท่านั้น และไม่มีสิ่งอื่นใด แม้แต่อนุภาคเดียวที่จะอิงอาศัยได้ เพราะว่า จิต นัน่ เอง คือ พุทธะ ถ้าพวก
เธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ องทาง ทาง ทางโน้น ยังไม่ลืมตาต่อสิ่ งซึ่ งเป็ นสาระ กล่าวคือ จิต นี้ พวกเธอจะต้องปิ ดบัง จิต นั้นเสี ย
ด้วยความคิดปรุ งแต่งของเธอเอง พวกเธอจะเที่ยวแสวงหาพุทธะ นอกตัวเธอเอง และพวกเธอจะยังคงยึดมัน่ ต่อรู ปธรรม
ทั้งหลาย ต่อการปฏิบตั ิเมาบุญต่างๆ และสิ่ งอื่นๆ ทํานองนั้น ทั้งหมดนี้เป็ นอันตราย และไม่ใช่หนทางอันนําไปสู่ ความรู ้อนั
สู งสุ ดที่กล่าวนั้น แต่อย่างใดเลย
13 การถวายทานใดๆ ต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงในสากลโลกไม่เท่ากับการถวายทานต่อผูท้ ี่ดาํ เนินตาม ทาง ทางโน้น แม้
เพียงคนเดียว ซึ่ งเป็ นผูก้ าํ จัดความคิดปรุ งต่างเสี ยได้แล้ว เพราะเหตุใดเล่า? เพราะบุคคลประเภทนั้น ย่อมไม่ก่อนความคิดใน
รู ปใดๆ ทั้งสิ้ น
14 เนื้อแท้แห่ง สิ่ งสู งสุ ด สิ่ งนั้น โดยภายในแล้ว ย่อมเหมือนกับไม้หรื อหิ น คือภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวและ
โดยภายนอกแล้ว ย่อมเหมือนความว่าง กล่าวคือปราศจากขอบเขตหรื อสิ่ งกีดขวางใดๆ สิ่ ง นี้มิใช่เป็ นฝ่ ายนามธรรม (หรื อ
ฝ่ ายกรรตุการก) หรื อฝ่ ายรู ปธรรม (หรื อฝ่ ายกรรมการก) มันไม่มีที่ต้ งั เฉพาะ ไม่มีรูปร่ าง และไม่อาจจะหายไปได้
15 ผูท้ ี่รีบไปให้ถึง ก็ไม่กล้าเข้าไป เพราะกลัวว่าจะพุง่ ลงไปสู่ ที่วา่ ง โดยไม่มีสิ่งใดจะให้เกาะ หรื อให้อาศัยไม่ให้ตก เมื่อ
เป็ นอย่างนั้น เขาจึงดูอยูแ่ ต่ที่ขอบ และถอยออกมา ข้อนี้ เล็งถึงพวกแสวงหาความหลุดพ้นโดยการเรี ยนรู ้ เพราะฉะนั้น พวก
ที่แสวงหาความหลุดพ้นโดยการเรี ยนรู้ จึงมีมากเหมือนขนสัตว์ และพวกที่ได้ประสบความรู ้ แห่งทาง ทางโน้นด้วยใจ
ตนเอง มีนอ้ ยเหมือนเขาสัตว์

5
16 พระโพธิ สัตว์มญั ชุศรี เป็ นตัวแทนกฎแห่งธรรมที่เป็ นมูลฐานของสัตว์ และพระโพธิ สัตว์สมันตภัทร เป็ นตัวแทนกฎ
แห่งกรรม สิ่ งแรก หมายถึงกฎแห่งความว่างอันแท้จริ ง และไม่ถูกจํากัดขอบเขต และสิ่ งหลัง หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่รู้
จบที่ไม่รู้จกั หมดกําลัง ซึ่ งอยูภ่ ายนอกวงเขตของรู ปธรรม
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17 พระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร เป็ นตัวแทนของความเมตตากรุ ณาอันไม่มีสิ้นสุ ด พระโพธิ สัตว์ มหาสถามะ เป็ นตัวแทน
ของปั ญญาอันยิง่ ใหญ่และวิมลเกียรติ* เป็ นตัวแทนชื่ออันไร้ตาํ หนิ คําว่าไร้ตาํ หนิ เล็งถึงธรรมชาติอนั แท้จริ งของสิ่ งทั้งปวง
ในเมื่อคําว่า ชื่ อ เล็งถึงรู ปร่ าง ดังนั้นจึงเกิดมีคาํ รวมว่า "ชื่ออันไร้ตาํ หนิ" ดังนี้
* วิมลเกียรตินิทเทสสู ตร เป็ นพระสู ตรที่สาํ คัญของมหายาน เสถียร โพธิ นนั ทะ แปลไทยแล้ว

18 คุณสมบัติท้ งั หลายนี้ ซึ่ งถูกทําเป็ นบุคคลาธิ ษฐาน ว่าเป็ นโพธิ สัตว์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ชื่อนั้นชื่อนี้ข้ ึนมาเหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นสิ่ ง
ซึ่ งมีประจําอยูใ่ นคนเรา และก็ไม่แยกออกไปต่างหากจาก จิตหนึ่ง ที่กล่าวแล้ว จงลืมตาดูมนั เถิด มันอยูท่ ี่ตรงนั้นเอง พวก
เธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น เมื่อไม่ลืมตาต่อสิ้ งๆนี้ ซึ่ งมีอยูใ่ นใจของเธอเองแล้ว และยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ หรื อแสวงหาสิ่ งบางสิ่ งฝ่ ายรู ปธรรมจากภายนอกใจของเธอเอง อยูด่ งั นี้แล้ว ย่อมเท่ากับหันหลังให้ต่อ
ทาง ทางโน้นด้วยกันทุกคน
19 เม็ดทรายแห่งแม่น้ าํ คงคานั้นน่ะหรื อ? พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทรายเหล่านี้วา่ "ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระ
โพธิ สัตว์ท้ งั ปวงทุกๆพระองค์ รวมทั้งพระอินทร์ และเทพทั้งหมด พากันเดินไปบนทรายนั้น ทรายเหล่านั้นก็ไม่มีความยินดี
ปรี ดาอะไร และถ้าโค แกะ สัตว์เลื้อยคลาน และมดแมลงต่างๆ ทั้งหลาย จะพากันเหยียบยํ่า เลื้อยคลานไปบนมัน ทรายนั้นก็
ไม่รู้สึกโกรธ สําหรับเพชรนิ ลจินดาและเครื่ องหอมทรายนั้นก็ไม่มีความปรารถนา และสําหรับความปฏิกลู ของคูถและมูตร
อันมีกลิ่นเหม็น ทรายนั้นก็ไม่มีความรังเกียจ

6
20 จิต นี้ มิใช่จิตซึ่ งเป็ นความคิดปรุ งแต่ง มันเป็ นสิ่ งซึ่ งอยูต่ ่างหากปราศจากการเกี่ยวข้องกับรู ปธรรมโดยสิ้ นเชิง ฉะนั้น
พระพุทธเจ้าทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งปวง จึงไม่แตกต่างกันเลย ถ้าพวกเธอเพียงแต่สามารถปลดเปลื้องตนเอง ออกมาเสี ย
จากความคิดปรุ งแต่งเท่านั้น พวกเธอจะประสบความสําเร็ จทุกอย่าง
21 แต่ถา้ พวกเธอ ซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ไม่ปลดเปลื้องตัวเอง จากความคิดปรุ งแต่งเสี ยให้ได้ฉบั พลันแล้ว
แม้จะเพียรพยายามอยูก่ ปั ป์ แล้วกัปป์ เหล่า เธอก็จะไม่ประสบความสําเร็ จนั้นเลย ถ้าพวกเธอถูกผูกพันอยูก่ บั การปฏิบตั ิเพื่อ
หวังบุญต่างๆ ตามแบบของยานทั้งสาม* อยูด่ งั นี้ เธอจะไม่สามารถลุถึงความรู ้แจ้งเลย
* ยานทั้ง 3 นี้ หมายถึงลัทธิ นิกายอื่น ซึ่ งมิใช่เซ็น ซึ่ งพวกนิ กายเซ็นเห็นเป็ นงุ่มง่าม

22 อย่างไรก็ดี การรู ้แจ้งแทงตลอดต่อ จิตหนึ่ง นี้ อาจจะมีได้ท้ งั จากการปฏิบตั ิซ่ ึ งกินเวลาน้อยหรื อกินเวลานาน มีอยู่
หลายคนที่เมื่อได้ฟังคําสอนนี้แล้ว สามารถปลดเปลื้องความคิดปรุ งแต่งออกจากตนได้โดยแวบเดียว แต่ก็ยงั มีพวกอื่น ซึ่ ง
ประสบความสําเร็ จอย่างนี้ โดยการปฏิบตั ิตามหลักแห่งศรัทธา 10 ภูมิ กรรมบถ 10 และบุญกิริยาวัตถุ 10 และยังมีพวกอื่น
อีก ซึ่ งประสบความสําเร็ จหลังจากการปฏิบตั ิตามหลักแห่งภูมิ 10 ในความก้าวหน้าของพระโพธิ สัตว์* แต่ไม่วา่ เขาจะอยู่
เหนื อความคิดปรุ งแต่งเหล่านั้นได้ดว้ ยทางที่ยาวหรื อสั้นก็ตาม ผลที่ลุถึง ก็มีแต่สิ่งเดียว คือภาวะแห่ง สภาวะ อย่างหนึ่ง
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เท่านั้น ที่แท้ไม่มีการบําเพ็ญบุญและการทําให้เห็นแจ้งอะไร ที่ตอ้ งทํา คําพูดที่วา่ ไม่มีอะไรที่ตอ้ งลุถึงนั้น มันมิใช่คาํ พูด
พล่อยๆ แต่เป็ นความจริ ง
* เป็ นระเบียบการปฏิบตั ิอย่างมากมาย วิจิตรพิสดาร ซึ่ งไม่มีในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท และยิง่ ไปกว่าเถรวาท - ผูแ้ ปลไทย

23 ยิง่ กว่านั้นไปอีก ไม่วา่ เธอจะประสบความสําเร็ จตามความมุ่งหมายของเธอ ได้ดว้ ยเวลาชัว่ ความรู ้สึกแว็บเดียว หรื อ
ตลอดเวลาอันยาวนานแห่งการบําเพ็ญตามหลัก แห่งภูมิท้ งั สิ บของความก้าวหน้าของพระโพธิ สัตว์ก็ตาม ผลที่ได้รับก็จะ
เป็ นอย่างเดียวกัน เพราะภาวะแห่ง สภาวะ อันนี้ เป็ นสิ่ งซึ่ งไม่มีอนั ดับลดหลัน่ เพราะฉะนั้นวิธีอย่างหลัง จึงเป็ นวิธีที่ทาํ ให้
เสี ยเวลาเป็ นกัปป์ ๆด้วยต้องทนทุกข์ และพากเพียรเปล่าๆโดยไม่จาํ เป็ น*
* พวกนี้ถือว่า เมื่อไม่ทาํ อะไรๆเพราะอยากได้ หรื ออยากลุถึงอะไรเลย นัน่ แหละ สภาวะเดิมที่ปราศจากทุกข์ จะปรากฏตัวออกมาเอง - ผูแ้ ปลไทย
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24 การสร้างสมความดีและความชัว่ ทั้งสองอย่างนี้ เนื่องมาจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อรู ปธรรม ผูท้ ี่ยดึ มัน่ ในรู ปธรรม ซึ่ง
ทําความชัว่ จะต้องทนรับการเกิดแล้วเกิดอีกด้วยประการต่างๆอย่างไม่จาํ เป็ น ส่ วนผูท้ ี่ยึดมัน่ ในรู ปธรรม ซึ่ งทําความดี ก็ทาํ
ตัวเองให้ตกลงไปเป็ นทาสของความพยายาม มันจะเกิดความรู ้สึกว่าตนเป็ นผูข้ าดแคลนอยูเ่ สมอเท่าเทียมกัน อย่างไม่มีที่มุ่ง
หมาย ในทั้งสองกรณี น้ นั มันจะเป็ นการดีเสี ยกว่า ถ้าหากว่าเขาจะทําให้เกิดความเห็นแจ้งในตนเองอย่างฉับพลัน และใน
การที่จะยึด หลักธรรม อันเป็ นหลักมูลฐานของสัตว์ท้ งั หลาย ดังที่กล่าวแล้ว
25 หลักธรรมที่กล่าวนี้ ก็คือ จิต ซึ่ งถ้านอกไปจากนั้นแล้ว ก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลย และ จิต นี่แหละ คือหลักธรรมซึ่ง
นอกไปจากนั้นแล้ว มันก็ไม่มีจิต จิต นั้น โดยตัวมันเอง ก็ไม่ใช่จิต แต่ถึงกระนั้น มันก็ยงั มิใช่จิต การที่กล่าวว่า จิต นั้นมิใช่
จิตดังนี้ นนั่ แหละ ย่อมหมายความถึงสิ่ งบางสิ่ ง ซึ่ งมีอยูจ่ ริ ง ขอให้มีความเข้าใจอย่างนิ่งเงียบเถิด ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
26 จงเลิกละการคิดและการอธิ บายเสี ยให้หมดสิ้ น เมื่อนั้นเราอาจจะกล่าวได้วา่ คลองแห่งคําพูดได้ถูกตัดขาดไปแล้ว
และพฤติการของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นโดยสิ้ นเชิงแล้ว
27 "จิต นั้น คือ พุทธโยนิ* อันบริ สุทธิ์ ที่มีประจําอยูแ่ ล้วในคนทุกคน สัตว์ซ่ ึงมีความรู ้สึกนึกคิดกระดุกกระดิกได้
ทั้งหมดก็ดี และพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิ สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงก็ดี ล้วนแต่เป็ นของสิ่ งหนึ่งแห่งธรรมชาติ อันหนึ่งนี้
เท่านั้น และไม่แตกต่างกันเลย ความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากความคิดผิดๆ เท่านั้น และย่อมนําไปสู่ การสร้างกรรม
ทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิด ไม่มีหยุด
* หมายถึงกําเนิดและต้นตอ แห่งความเป็ นพุทธะ ผูแ้ ปลไทย
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28 ธรรมชาติแห่งความเป็ นพุทธะ ดั้งเดิมของเรานั้น โดยความจริ งอันสู งสุ ดแล้ว เป็ นสิ่ งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็ น
ตัวตนแม้แต่สักปรมาณูเดียว สิ่ ง นี้ เป็ น ความว่าง เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นที่ทุกแห่ง สงบเงียบและไม่มีอะไรเจือปน มันเป็ นศานติ
สุ ขที่รุ่งเรื องและเร้นลับ และก็หมดกันเพียงเท่านั้นเอง จงเข้าไปสู่ สิ่งนี้ให้ลึกซึ้ งโดยการลืมตาต่อมันด้วยตัวเธอเองเถิด
29 สิ่ งซึ่ งอยูต่ รงหน้าเธอนัน่ แหละ คือ สิ่ ง สิ่ งนั้น ในอัตราที่เต็มที่ท้ งั หมดทั้งสิ้ นของมัน และสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้ว ไม่มี
อะไรนอกไปจากนี้อีกแล้ว ถึงแม้เธอได้กา้ วไปจนถึง ความเป็ นพุทธะ โดยผ่านทางภูมิท้ งั สิ บ แห่งความก้าวหน้าของพระ
โพธิ สัตว์ ทีละขั้นๆ ไปตามลําดับจนกระทัง่ วาระสุ ดท้าย และเธอได้ลุถึงความรู ้แจ้งเต็มที่โดยแว็บเดียวก็ตาม เธอก็จะ
เพียงแต่ได้เห็นแจ้ง ซึ่ ง ธรรมชาติแห่งความเป็ นพุทธะอันนั้น ซึ่ งที่แท้ก็ได้มีอยูใ่ นตัวเอเองแล้วตลอดเวลา การปฏิบตั ิ
ก้าวหน้าตามลําดับดังกล่าวแล้วทั้งหมดของเธอนั้น ก็หาได้เป็ นการเพิ่มอะไรให้แก่ สิ่ ง สิ่ งนี้ไม่เลย แม้แต่หน่อยเดียว
30 ในที่สุด เธอก็จะมองเห็นว่า การบําเพ็ญบุญและผลที่เธอจะได้รับมาตลอดเวลาเป็ นกัปป์ ๆนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่า
การกระทําในความฝันอันไร้ตวั จริ ง นัน่ แหละ คือข้อที่วา่ ทําไมพระตถาคตจึงตรัสว่า "โดยแท้จริ งแล้ว เราตถาคตไม่ได้ลุถึง
อะไรจากการตรัสรู ้ที่สมบูรณ์ และไม่มีอะไรยิง่ กว่า ถ้ามีอะไรที่ได้ลุถึงแล้ว* พระพุทธเจ้าทีปังกร ก็จะไม่ทรงทําการ
พยากรณ์เกี่ยวกับเรา" ดังนี้
* คํากล่าวทํานองนี้ เป็ นสํานวนของท่านฮวงโปเอง ที่ถือว่าการตรัสรู ้ ไมม่มีผตู ้ รัสรู ้ สิ่ งที่ถูกตรัสรู ้ สิ่ งที่ไม่ถูกตรัสรู ้ และผูท้ ี่ไม่ตรัสรู ้ใดๆเลย เพราะความเป็ นของ
ว่างด้วยกันทั้งหมด และท่านถือว่า แม้พระพุทธะทีปังกร ก็ทรงมีหลักอย่างนี้ ซึ่ งมีอา้ งหลายแห่ ง โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง ผูแ้ ปลไทย

31 พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้วา่ "ธรรมสภาวะ นี้ เป็ นสิ่ งซึ่ งไม่มีทางที่จะถูกแยกเป็ นฝักฝ่ ายโดยเด็ดขาด เช่นไม่เป็ นของสู ง
หรื อของตํ่า และมันมีชื่อว่า โพธิ " สิ่ งนี้ คือจิตล้วนๆที่กล่าวแล้วนัน่ แหละ มันเป็ นสิ่ งที่กาํ เนิดของทุกๆสิ่ ง และไม่วา่ จะ
ปรากฏออกมาเป็ นแม่น้ าํ และภูเขาในโลก ซึ่ งมีรูปร่ าง หรื อเป็ นสิ่ งอื่นที่ไม่มีรูปร่ าง หรื อเป็ นสิ่ งที่ซึมแทรกอยูท่ วั่ สากลโลกก็
ตาม มันก็ยงั เป็ นสิ่ งไม่มีทางที่จะถูกแยกเป็ นฝักฝ่ ายโดยเด็ดขาดอยูน่ นั่ เอง ไม่มีทางที่จะเกิดสมญานามต่างๆ เช่น สมญาว่า
"ตัวเอง" หรื อ "ผูอ้ ื่น" ขึ้นมาได้เลย

9
32 จิต ล้วนๆ นี้ ซึ่ งเป็ นที่กาํ เนิดของสิ่ งทุกสิ่ ง ย่อมส่ องแสงอยูต่ ลอดกาล และส่ องความสว่างจ้าแห่งความสมบูรณ์ของ
มันเองลงบนสิ่ งทั้งปวง แต่ชาวโลกไม่ประสี ประสาลืมตาต่อมัน ไปมัวเข้าใจเอาแต่สิ่งซึ่ งทําหน้าที่ดู ทําหน้าที่รู้สึก และทํา
หน้าที่คิดนึก ว่านัน่ แหละคือ จิต เขาเหล่านั้นถูกการดู การฟัง การรู ้สึก และการคิดนึกของเขาเอง ทําเขาให้ตาบอด เขาจึงไม่
รู ้สึกต่อแสงอันสว่างจ้าของสิ่ งซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดทางฝ่ ายจิต
33 ถ้าเขาเหล่านั้น จะเพียงแต่ได้ขจัด ความคิดปรุ งแต่ง เสี ยชัว่ แว็บเดียวเท่านั้น สิ่ งซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดของสิ่ งทั้งปวงดังที่
กล่าวนั้น จะแสดงตัวมันเองออกมาทันที เหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ข้ ึนมาท่ามกลางที่วา่ งและส่ องสว่างทัว่ จักรวาล โดย
ปราศจากสิ่ งขดบังและขอบเขต
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34 เพราะฉะนั้น ถ้าพวกเธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น มูง่ ทําความก้าวหน้าโดยการดู การฟัง การรู ้สึก และการ
คิดนึกอยู่ เมื่อถูกหลอกโดยสัญญาต่างๆของเธอเองเสี ยแล้ว ทางที่เธอจะเดินตรงยัง จิต โน้น ก็จะถูกตัดขาดออก และเธอก็
จะหาทางเข้าไม่พบ
34 พวกเธอเพียงแต่มองให้เห็นชัดว่า แม้ จิต จริ งแท้น้ นั จะเป็ นสิ่ งที่ถูกกล่าวรวมอยูก่ บั สัญญาเหล่านี้ก็ตาม มันก็ไม่ได้
ตั้งอยูใ่ นฐานะเป็ นส่ วนประกอบของสัญญาเหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้แยกออกไปต่างหากจากสัญญาเหล่านี้
35 เธอไม่ควรตั้งต้นการใช้เหตุผลไปจากสัญญาเหล่านี้ หรื อยอมให้มนั ก่อความคิดปรุ งแต่งขึ้นมา แม้กระนั้น เธอก็ไม่
ควรแสวงหา จิตหนึ่ง นั้น ในที่ต่างหากไปจากสัญญาเหล่านั้น หรื อละทิ้งสัญญาเหล่านั้นเสี ย ในการคิดค้น ธรรม นั้นของ
เธอ พวกเธออย่าเก็บมันไว้ และอย่าทิง้ มันเสี ย หรื อพวกเธออย่างอยูใ่ นมัน และอย่าแยกไปจากมันเบื้องบนก็ตาม เบื้องล่างก็
ตาม และรอบๆตัวเธอก็ตาม สิ่ งทุกสิ่ งย่อมมีอยูเ่ องตามปกติ เพราะว่าไม่มีที่ไหนที่อยูภ่ ายนอกขอบวงของ พุทธะหรื อจิต นั้น
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37 เมื่อชาวโลก ได้ฟังคํากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงถ่ายทอดธรรม คือ จิต เขาก็พากันเหมาเอาว่า มีอะไรบาง
สิ่ ง ซึ่ งจะต้องลุถึงหรื อเห็นแจ้งต่างหากไปจาก จิต และเพราะเหตุน้ นั เขาจึงใช้ จิต เพื่อการแสวงหา ธรรม โดยไม่รู้เลย
ว่า จิต และธรรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เขาพากันแสวงหานั้น เป็ นสิ่ งๆเดียวกัน
38 จิต ไม่ใช่สิ่งซึ่ งอาจนําไปใช้แสวงหาสิ่ งอื่น นอกจาก จิต เพราะถ้าทําดังนั้น แม้เวลาล่วงไปแล้ว เป็ นล้านๆกัปป์ วัน
แห่งความสําเร็ จก็ยงั ไม่โผล่มาให้เห็นอยูน่ นั่ เอง การทําตามวิธีน้ นั ไม่สามารถจะนํามาเปรี ยบกันได้กบั วิธีแห่งการขจัด
ความคิดปรุ งแต่งโดยฉับพลับ ซึ่ งนัน่ แหละคือตัว ธรรม อันเป็ นหลักมูลฐาน
39 เหมือนอย่างว่านักรบคนหนึ่ง เขาลืมไปว่าได้ประดับไข่มุกของตนไว้ที่หน้าผากตัวเอง เรี ยบร้อยแล้ว กลับเที่ยว
แสวงหามันไปในที่ทุกแห่งเขาอาจจะเที่ยวหาไปได้ทวั่ ทั้งโลก แต่ก็มิอาจจะพบมันได้ แต่ถา้ เผอิญมีใครสักคนหนึ่ง ซึ่งรู ้วา่
นักรบคนนั้นทําผิดอยูอ่ ย่างไร แล้วไปชี้ไข่มุกที่หน้าผากของเขา ให้เขาเห็น นักรบคนนั้นก็จะเกิดความรู ้แจ้งขึ้นใน
ทันทีทนั ใดนั้น ว่าไข่มุกได้มีอยูท่ ี่นนั่ แล้วตลอดเวลา
40 ข้อนี้ฉนั ใด เรื่ องของพวกเธอก็เป็ นฉันนั้น คือถ้าพวกเธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น กําลังสําคัญผิดเกี่ยวกับ
จิต จริ งแท้ของเธอ คือจับฉวยความจริ งไม่ได้วา่ จิต นัน่ แหละ คือพุทธะ ดังนี้แล้วพวกเธอก็จะต้องเที่ยวแสวงหาพุทธะนั้น
ไปในที่ทุกหนทุกแห่งเฝ้ าสาละวนอยูแ่ ต่กบั การบําเพ็ญวัตรปฏิบตั ิ และการเก็บเกี่ยวผลของการปฏิบตั ิ มีประการต่างๆ มัว
หวังอยูแ่ ต่การที่จะลุถึงซึ่ งความรู ้แจ้งโดยการปฏิบตั ิที่ค่อยๆ คืบ ค่อยๆคลาน ไปด้วยอาการเช่นนี้ เท่านั้น แต่แม้วา่ จะได้
แสวงหา ด้วยความขยันขันแข็งอยูต่ ลอดเวลาเป็ นกัปป์ ๆพวกเธอก็ไม่สามารถลุถึง ทาง ทางโน้นได้เลย
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41 วิธีการอย่างนี้ ไม่อาจนํามาเปรี ยบเทียบกันได้กบั วิธีการชนิดฉับพลันกล่าวคือการขจัดความคิดปรุ งแต่ง โดยอาศัย
ความรู ้อนั เด็ดขาดว่าไม่มีอะไรเลย ที่จะตั้งอยูอ่ ย่างไม่ตอ้ งแปรผัน ไม่มีอะไรเลย ที่จะอิงอาศัยได้ ไม่มีอะไรเลย ที่จะมอบ
ความไว้วางใจได้ ไม่มีอะไรเลย ที่ควรจะเข้าไปอยูอ่ าศัย ไม่มีอะไรเลย ที่ต้ งั อยูใ่ นฐานะเป็ นผูก้ ระทําหรื อผูถ้ ูกกระทํา
42 มันต้องทําโดยการป้ องกัน ไม่ให้ความคิดปรุ งแต่งเกิดขึ้นมาให้ได้เท่านั้น ที่พวกเธอจะสามารถรู ้แจ้งเห็นจริ งต่อ โพธิ
และเมื่อเธอทําได้ดงั นั้น เธอก็จะเห็นแจ้งต่อ พุทธะ ซึ่ งมีอยูใ่ น จิต ของเธอเองตลอดเวลา ได้จริ ง
43 ความดิ้นรนตลอดเวลาเป็ นกัปป์ ๆ เหล่านั้น จะพิสูจน์ตวั มันเองให้เห็นว่า เป็ นความพากเพียรที่เสี ยแรงเปล่า อย่าง
มหึมา เปรี ยบเหมือนกับเมื่อนักรบผูน้ ้ นั ได้พบไข่มุกของเขาแล้ว เขาก็เพียงแต่คน้ พบสิ่ งซึ่ งแขวนอยูท่ ี่หน้าผากของเขาเองมา
ตลอดเวลาแล้วเท่านั้น และเหมือนกาบการพบไข่มุกของเขานัน่ เอง ที่แท้ก็ไม่มีอะไรที่ตอ้ งทํา เกี่ยวกับความเพียรของเขา ที่
ไปเที่ยวค้นหามันทุกหนทุกแห่ง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า "โดยแท้จริ งแล้ว เราตถาคตไม่ได้ลุถึงผลอะไรจากการ
ตรัสรู ้ที่สมบูรณ์ และที่ไม่มีอะไรอื่นยิง่ กว่า"
44 โดยทรงเกรงว่าประชาชนจะไม่เชื่อคําตรัสข้อนี้ พระองค์จึงทรงดึงความสนใจมายังสิ่ งซึ่ งมนุษย์เห็นได้ โดยการเห็น
5 วิธี*และสิ่ งซึ่ งมนุษย์พดู กันอยูแ่ ล้ว ด้วยการพูด 5 วิธีดุจกัน ดังนั้น คํากล่าวนี้ จึงมิใช่คาํ พูดพล่อยๆ แต่ประการใดเลย แต่
ได้แสดงถึงสัจจะอันสู งสุ ดทีเดียว
* คือเห็นด้วยตาเนื้อ ตาทิพย์ ตาปัญญา ตาธรรม และตาพุทธะ
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45 นักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ควรจะแน่แก่ใจว่า ธาตุท้ งั สี่ ที่ประกอบกันขึ้นเป็ นร่ างกายนั้น ไม่ได้ทาํ ให้เกิดมี "ตัวตน"
ขึ้นมาได้และ "ตัวตน" ก็มิใช่เป็ นความมีอยูจ่ ริ ง และเพราะว่ามันว่างจากข้อเท็จจริ งอันนี้ เองทําให้ลงสันนิษฐานได้วา่
ร่ างกายนั้น ไม่ใช่ท้ งั "ตัวตน" ไม่ใช่ ทั้งความมีอยูจ่ ริ ง
46 ยิง่ กว่านั้นอีก ส่ วนประกอบ 5 ส่ วน ซึ่ งประกอบกันขึ้นเป็ นจิต (ตามที่รู้กนั อยูท่ วั่ ไป) ก็ไม่ก่อให้เกิด "ตัวตน" หรื อ
ความมีอยูจ่ ริ งขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น จึงสันนิษฐานลงไปได้วา่ จิต (ซึ่ งเรี ยกกันว่าตัวตน)นั้น ไม่ได้เป็ นทั้ง "ตัวตน" หรื อทั้ง
ความมีอยูจ่ ริ ง
47 อวัยวะแห่งอายตนะทั้งหก* (รวมสมองอยูด่ ว้ ย) พร้อมทั้งสัญญา 6 อย่าง** และอารมณ์ 6 ชนิด*** ของบสัญญานั้น
ซึ่ งได้ก่อให้เกิดโลกทางอายตนะขึ้นมานี้ ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งได้รับการทําความเข้าใจในทํานองเดียวกันกับที่กล่าวนั้น
* คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (ซึ่งใช้คาํ ว่าสมองในที่น้ ี )
** คือความรู้สึกในรู ป ในเสี ยง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสทางผิวหนัง และในความรู ้สึกทางใจ
*** คือในรู ป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัสทางผิวหนัง และความรู ้ทางใจเอง ผูแ้ ปลไทย
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48 สิ่ งทั้ง 18 สิ่ ง ซึ่ งเนื่องด้วยอายตนะดังที่กล่าวแล้วนั้น จะโดยแยกกันหรื อรวมกันก็ตาม ย่อมเป็ นของว่าง มันมีอยูแ่ ต่
จิต ต้นกําเนิดซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกจํากัดในทุกทิศทุกทาง และประกอบด้วยความไม่มีอะไรเจือปนอย่างเด็ดขาด
49 ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ย่อมมีการกินอย่างมีกิเลสตัณหา และการกินอย่างมีสติปัญญา เมื่อร่ างกายซึ่ งประกอบอยูด่ ว้ ย
ธาตุท้ งั สี่ กระวนกระวายอยูเ่ พราะการบีบคั้นของความหิ ว และเธอต้องให้อาหารแก่มนั ถ้าปราศจากการละโมบ ก็เรี ยกว่า
เป็ นการกินอย่างมีสติปัญญา
50 ในทํานองที่ตรงกันข้าม ถ้าเธอมีความยินดีอย่างตะกละในอาหารที่มีความสะอาดและรสอร่ อย ก็ชื่อว่าเธอยอมให้มี
การแบ่งแยกเป็ นฝักฝ่ าย อันเป็ นความรู ้สึก ที่เกิดจากความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้ว การที่เพียงแต่มุ่งจะปรนเปรออวัยวะทางรส
โดยปราศจากการรู ้แจ้งว่า เมื่อไรหรื อเพียงไหน เป็ นการบริ โภคที่เพียงพอแล้วนัน่ แหละ คือการบริ โภคอย่างมีกิเลสตัณหา

13
51 พวกสาวก (ยาน) ลุถึงการตรัสรู้ โดยการฟังธรรม ดังนั้น เขาจึงถูกเรี ยกว่า สาวก พวกสาวกเหล่านั้น ไม่มีความเข้าใจ
อย่างทัว่ ถึงต่อจิตของตนเอง แต่ก็ได้ยอมให้ความคิดต่างๆ เกิดขึ้นจากการฟังธรรมนั้น
52 ไม่วา่ เขาเหล่านั้นจะได้ยนิ ถึงความมีอยูข่ อง โพธิ และ นิพพาน โดยทางกําลังจิตที่เหนื อธรรมชาติมนุษย์ก็ตาม เขาจะ
ลุถึง ความเป็ นพุทธะได้ ก็ตอ้ งหลังจากเวลาอันยึดยาว ทั้ง 3 กัปป์ ล่วงไปแล้วเท่านั้น วิธีท้ งั 3 นี้ เป็ นวิธีของพวกสาวก(ยาน)
ดังนั้นเขาจึงถูกขนานนามว่าสาวกพุทธะ
53 แต่การทําตัวเองให้ลืมตาโดยฉับพลัน ต่อความจริ งที่วา่ จิต ของเธอนัน่ แหละ คือ พุทธะ และว่า ไม่มีอะไรที่จะต้อง
บรรลุ หรื อไม่มีไรสักสิ่ งเดียวที่จะต้องปฏิบตั ิ นี้คือวิธีช้ นั ยอดสุ ด นี่คือวิธีที่จะทําให้เป็ น พุทธะ ได้อย่างแท้จริ ง
54 สิ่ งที่ควรกลัวมีอยูแ่ ต่วา่ พวกเธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ องทาง ทางโน้น เมื่อความคิดเกิดขึ้นแม้แต่เพียงอย่างเดียว ก็จะ
กลายเป็ นว่า เธอได้สร้างสิ่ งกีดขวางขึ้น ระหว่างเธอเองกับ ทาง ทางโน้น เสี ยแล้ว
55 จากขณะจิตหนึ่งถึงขณะจิตหนึ่ง ก็ไม่มี (การก่อ) รู ป (ของความคิดปรุ งแต่ง) จากขณะจิตหนึ่งถึงขณะจิตหนึ่ง ก็ไม่มี
การกระทํา (กรรม) นัน่ แหละ คือวิธีที่จะเป็ น พุทธะ ละ
56 ถ้าพวกเธอซึ่งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ปรารถนาที่จะเป็ นพุทธะ พวกเธอไม่ตอ้ งศึกษาคําสอนใดๆ หมด จง
เรี ยนแต่เพียงว่าทําอย่างไร จึงจะเว้นขาดจากการแสวงหา หรื อการผูกพันตัวเอง ต่อสิ่ งทุกสิ่ งเท่านั้น เมื่อไม่มีอะไรถูก
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แสวงหา ข้อนี้ หมายความว่า จิต ไม่เกิดเมื่อไม่มีการยึดมัน่ อยู่ ข้อนี้ หมายความว่า จิต ไม่ถูกทําลาย สิ่ งซึ่ งไม่เกิดและไม่ถูก
ทําลายนัน่ แลหะ คือ พุทธะ
57 วิธีการตั้งแปดหมื่นสี่ พนั วิธี สําหรับต่อสู ้กบั สิ่ งซึ่ งเป็ นมายาหลอกลวงจํานวนแปดหมื่นสี่ พนั อย่างนั้น เป็ นเพียงคําพูด
อย่างบุคคลาธิ ษฐานเพื่อชักชวนคนให้มาสู่ ประตู นี้เท่านั้น
58 ตามที่จริ งแล้ว ไม่มีสักอย่างเดียว ที่มีอยูจ่ ริ ง การสลัดสิ งทุกๆสิ่ งออกไปเสี ย นัน่ แหละ คือ ตัวธรรม ผูซ้ ่ ึ งเข้าใจความ
จริ ง ข้อนี้นนั่ แหละ คือ พุทธะ แต่การสลัดสิ่ งที่เป็ นมายา ทุกสิ่ ง ออกไปเสี ยนั้น ต้องไม่เหลือธรรมะอะไรๆไว้ให้ยดึ ถือกัน
อีกจริ งๆ
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59 ถ้าพวกเธอผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ประสงค์จะได้ความรู ้ เรื่ องของสิ่ งอันเร้นลับใหญ่หลวงนี้ พวกเธอก็
เป็ นเพียงแต่เว้นขาดจากการยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อสิ่ งทุกสิ่ งเสี ย เว้นแต่ จิต นั้นอย่างเดียว
60 การกล่าวว่า ธรรมกาย ที่แท้จริ งของพุทธะ ย่อมเหมือนกับความว่างนั้น เป็ นวิธีกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ของการที่จะกล่าว
ว่าธรรมกาย คือ ความว่าง หรื อว่า ความว่าง คือธรรมกาย ก็ตาม
61 คนทั้งหลายมักจะอวดอ้างว่า ธรรมกาย มีอยูใ่ นความว่าง และว่า ความว่า บรรจุไว้ซ่ ึ ง ธรรมกาย นี้เป็ นเพราะเขาไม่รู้
แจ้งเห็นจริ งว่า สิ่ งทั้งสองนั้นเป็ นเพียงของสิ่ งเดียว และเป็ นอันเดียวกัน แต่ถา้ พวกเธอให้คาํ จํากัดความลงไปว่า ความว่าง
นั้น เป็ นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ต้ งั อยู่ ถ้าเป็ นดังนั้น ความว่าง นั้นก็ไม่ใช่ ธรรมกาย และถ้าพวกเธอให้คาํ จํากัดความลงไปว่า
ธรรมกาย นั้น เป็ นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ต้ งั อยู่ ถ้าเป็ นดังนั้น ธรรมกายนั้น ก็ไม่ใช่ความว่าง
62 พวกเธอจงเพียงแต่ละเว้นเสี ยจากความคิด ที่เป็ นไปในทางความมีตวั มีตน อันเกี่ยวกับ ความว่าง นั้นเสี ยเท่านั้น
เพราะเมื่อเป็ นดังนั้นนัน่ แหละ คือ ธรรมกาย แล้วถ้าพวกเธอเพียงแต่ละเว้นเสี ยจากความคิดที่เป็ นไปในทางความมีตวั มีตน
ใดๆ อันเกิดเกี่ยวกับ ธรรมกาย นั้นเสี ยเท่านั้น ก็พอแล้ว ทําไมเล่า เพราะถ้าเป็ นดังนั้น นัน่ แหละ คือ ความว่าง
63 สิ่ งทั้งสองนี้ ไม่แตกต่างจากกันและกันเลย หรื อนัยหนึ่งก็คือไม่มีความแตกต่างใดๆ ในระหว่างสามัญสัตว์ท้ งั ปวง กับ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายหรื อระหว่างสังสารวัฏ กับนิพพาน หรื อระหว่างโมหะ กับโพธิ เมื่อใดรู ปบัญญัติ* เหล่านี้ ถูกเพิกถอน
ไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้ น นัน่ แหละคือ พุทธะ
* รู ปบัญญํติ หมายถึงการบัญญัติชื่อ และบัญญัติอย่างคติทวินิยม เช่นว่า ดี-ชัว่ บุญ-บาป พุทธะ-สามัญสัตว์ ฯลฯ ผูแ้ ปลไทย

64 คนธรรมดาสามัญมองดูแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา พร้อมกันนั้นพวกผูป้ ฏิบตั ิฝ่าย ทาง ทางโน้น ก็มองดูไปยัง จิต แต่
ธรรม ที่แท้จริ งนั้น คือไม่ใส่ ใจมันเลยทั้งสองอย่าง
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65 อย่างแรก ง่ายพอใช้ แต่อย่างหลังนั้น ยากมาก คนทั้งหลายไม่กล้าที่จะทําความรู ้สึกว่าตนไม่มีจิตของตน โดยกลัวว่า
จะตกลงไปในความว่าง ซึ่ งปราศจากที่เกาะที่ยดึ ในการตกนั้น เพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้วา่ ความว่าง นั้น ไม่ได้เป็ นความว่าง
อย่างที่พวกเขารู ้จกั กันอยูต่ ามธรรมดา แต่เป็ น "เมือง"* แห่ งธรรม อันแท้จริ ง
* คําว่าเมือง ในที่น้ ี มีความหมายเช่นคําว่าเมือง ในเมื่อมีการพูดว่า เมืองนรก เมืองสวรรค์ เมืองนิ พพาน ผูแ้ ปลไทย

66 ธรรมชาติที่เป็ นความรู ้แจ้งทางฝ่ ายจิตนี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่มีการเริ่ มต้นเป็ นของเก่าเท่าความว่าง ไม่อยูใ่ ต้อาํ นาจของการเกิด
หรื อการทําลาย ไม่ต้ งั อยู่ หรื อไม่ได้ต้ งั อยู่ ไม่ใช่ของมีมลทินหรื อของบริ สุทธิ์ ไม่อึกทึกครึ กโครมหรื อเงียบสงบ ไม่แก่ไม่
หนุ่ม ไม่กินเนื้ อที่ ไม่มีภายใน ไม่มีภายนอก ไม่มีขนาด ไม่มีรูปร่ าง ไม่มีท้ งั สี หรื อเสี ยง

67 สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ หรื อเป็ นสิ่ งที่ถูกแสวงหาไม่อาจจะเข้าใจได้ดว้ ยปั ญญา หรื อความรู ้ อธิ บาย
ไม่ได้ดว้ ยคําพูด สัมผัสได้ได้อย่างวัตถุ หรื อไม่อาจลุถึงได้ดว้ ยการประกอบบุญกุศลใดๆ
68 พระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ทุกพระองค์ รวมทั้งสิ่ งซึ่ งมีชีวติ ที่เคลื่อนไหวได้ท้ งั หมด ย่อมมีส่วนใน ธรรมชาติของ
นิพพาน อันใหญ่หลวงนี้ท้ งั นั้น ธรรมชาติที่กล่าวนี้ คือ จิต จิต ก็คือ พุทธะ และ พุทธะ ก็คือ ธรรม
69 ความคิดใดๆที่ออกไปนอกลู่นอกทาง ของความที่กล่าวนี้ ย่อมเป็ นความคิดที่ผดิ โดยสิ้ นเชิง พวกเธอไม่อาจจะใช้ จิต
ให้แสวงหา จิต ใช้ พุทธะ ให้แสวงหา พุทธะ หรื อใช้ ธรรม ให้แสวงหา ธรรม

70 เพราะฉะนั้น พวกเธอซึ่ งเป็ นนักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ควรจะละเว้นขาดจากความคิดปรุ งแต่งเสี ยทันที ขอให้
เข้าใจอย่างเงียบเฉี ยบอย่างเดียวก็เป็ นพอ
71 พฤติกรรมทางจิตไม่วา่ ชนิดไหนหมด ย่อมนําเราไปสู่ ความผิดพลาดทั้งนั้น มีสิ่งที่ตอ้ งทําอยูก่ ็แต่เพียงการถ่ายทอด
จิต ด้วย จิต เท่านั้น นี้คือทัศนะอย่างเดียวที่ตอ้ งถือไว้
72 จงระวังอย่าให้เพ่งเล็งไปทางภายนอก ไปยังสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ทางวัตถุ การเข้าใจผิดว่าสิ่ งแวดล้อมต่างๆทางวัตถุ มี
อยูเ่ พื่อ จิต นั้นก็เท่ากับไปเขาใจโจร ว่าลูกของเธอ*
* มีเรื่ องเล่าว่า คนๆหนึ่ง เข้าใจผิดในโจรคนหนึ่ ง ว่าเป็ นลูกชายของตน ที่หายสาบสู ญไปนานแล้ว จึงต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น เป็ นเหตุให้โจรขโมยเอาทรัพย์ที่มีอยู่
ไปเกือบหมด พวกที่มอบความไว้วางใจให้กบั สิ่ งต่างๆทางวัตถุ เป็ นพวกที่ตกอยูใ่ นอันตราย ที่จะต้องสูญเสี ยสิ่ งที่มีค่าที่สุดกว่าสิ่ งทั้งหลาย นัน่ คือกุญแจ ที่จะใช้ไข
ปริ ศนาชีวิตเพื่อเปิ ดประตูนิพพาน

15
73 มันต้องเป็ นไปในทางที่จะขจัด เสี ยซึ่ งความโลภ ความโกรธและความไม่รู้เท่านั้น ด้วยความสํารวม ความสงบ และ
ปั ญญาตั้งอยู่ ถ้าไม่มีความหลงผิดแล้ว การตรัสรู ้จะมีข้ ึนได้อย่างไร ด้วยเหตุน้ นั ท่านโพธิ ธรรมจึงได้กล่าวว่า "พระพุทธเจ้า
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ได้ประกาศธรรมทั้งปวงโดยมุ่งหวังที่จะขจัดเสี ยซึ่ งลู่ทางทุกๆชนิดแห่งความคิดปรุ งแต่ง ถ้าฉันปราศจากความคิดปรุ งแต่ง
โดยสิ้ นเชิงแล้ว ธรรมทั้งปวง จะมีประโยชน์อะไรแก่ฉนั * ดังนี้
* หมายความว่า ถ้าคนเราไม่มีความคิดปรุ งแต่ง ก็จะไม่มีปัญหาที่จะต้องใช้ธรรมะเพื่อสิ่ งใดๆเลย เพราะไม่มีความทุกข์อยูแ่ ล้ว ผูแ้ ปลไทย

74 พวกเธอจงอย่าผูกพันตัวเองกับสิ่ งใด นอกจากกับ ธรรมชาติแห่งความเป็ นพุทธะ ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดของสิ่ งทั้งปวง
สมมติวา่ พวกเธอเอาเพชรพลอยจํานวนนับไม่ถว้ น ไปประดับเข้าที่ความว่าง จงคิดดูเถิดว่ามันจะติดอยูท่ ี่นนั่ ได้อย่างไร
75 ธรรมชาติแห่งความเป็ นพุทธะ นั้น เป็ นเหมือนกับความว่าง แม้เธอจะประดับมันด้วยบุญกุศลและปั ญญา อันมากมาย
จนประมาณมิได้ก็จงคิดดูเถิดว่า สิ่ งเหล่านั้นจะติดอยูท่ ี่ ธรรมชาติแห่งความเป็ นพุทธะนั้นได้อย่างไร* บุญและปั ญญาชนิด
นั้น ก็รังแต่จะปิ ดคลุมธรรมชาติด้ งั เดิมของ พุทธภาวะ เสี ย และทําให้มนั กลายเป็ นสิ่ งที่เห็นไม่ได้ไปเสี ยเท่านั้น
* เพชรพลอยในที่น้ ีหมายถึงบุญกุศลทุกชนิ ด ซึ่ งพวกนิ กายอื่นถือว่าจําเป็ น แต่พวกนิ กายเซ็น ถือว่าสิ่ งเหล่านั้นเกิดจากคตินิยม และเป็ นอุปสรรคต่อการเห็นแจ้งจิต
หนึ่งนั้น ผูแ้ ปลไทย

76 ลัทธิ ที่มีชื่อว่า "ลัทธิ แสดงมูลฐานของจิต" (อันปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นนิกายอื่นบางนิกาย) นั้น วางหลักคําสอนไว้วา่ สิ่ งทุก
สิ่ งก่อตั้งขึ้นในจิต และว่าสิ่ งเหล่านั้นแสดงตัวเองออกมาให้เห็นได้ ก็ต่อเมื่อได้สัมผัสกันกับอารมณ์ภายนอก และไม่แสดง
อะไรเลย เมื่ออารมณ์ภายนอกไม่มี แต่นี่มนั ผิดอยูต่ รงที่ไปคิดว่าสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้น เป็ นอีกส่ วนหนึ่งต่างหาก นอกไปจาก
ธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของสิ่ งทั้งปวง

77 ลัทธิ ที่มีชื่อว่า "ลัทธิ แว่นส่ องสมาธิ และปั ญญา" (หมายถึงมหายานซึ่ งมิใช่เซ็นอีกนิกายหนึ่ง) นั้น ต้องการประโยชน์
ของการเห็น การฟัง การสัมผัส และความรู ้ที่เกิดจากการกระทําเหล่านั้น ซึ่ งล้วนแต่นาํ ไปสู่ ภาวะแห่งความสงบ ซึ่ งสลับกัน
อยูก่ บั ความวุน่ วายอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับอยูก่ บั ความคิดต่างๆ ซึ่ งมีรากฐานอยูท่ ี่อารมณ์ต่างๆ ที่แวดล้อม
มัน มันเป็ นการกระทําอย่างขอไปที และเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของรากเหง้าแห่งกกุศลชั้นตํ่าๆ รากเหง้าของกุศลชั้นนี้ สามารถ
เพียงแต่ทาํ ให้คนเขาได้ยนิ ได้ฟังเท่านั้น
78 ถ้าเธอต้องการเข้าถึงตัวความตรัสรู ้ดว้ ยตัวเธอเองจริ งๆ เธอต้องไม่ปล่อยตัวไปตามความคิดเช่นนั้น สิ่ งเหล่านั้น
ทั้งหมด เป็ นธรรมประเภทเครื่ องแวดล้อม ซึ่ งเนื่องกันอยูก่ บั สิ่ งต่างๆ อันเป็ นอยูแ่ ละไม่ได้เป็ นอยู่ ซึ่ งมีรากฐานอยูบ่ นความ
มีอยู่ และความไม่มีอยู่ ถ้าเธอจะเพียงแต่ทาํ จิตให้วา่ งจากความคิด เรื่ องความมีอยู่ และความไม่มีอยูเ่ กี่ยวกับสิ่ งทุกๆสิ่ ง
จริ งๆได้เท่านั้น เธอก็จะลุถึงธรรมตัวจริ งได้

16
79 เมื่อวันหนึ่งคํ่าเดือนเก้า ท่านครู บาได้กล่าวแก่ขา้ พเจ้า
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นับตั้งแต่วนั ที่ท่านโพธิ ธรรมผูป้ รมาจารย์ ได้มาถึงประเทศจีนเป็ นต้นมา ท่านได้พดู ถึง จิตหนึ่ง นี้เท่านั้น และได้
ถ่ายทอด ธรรมหนึ่ง นี้ แต่อย่างเดียวเท่านั้น ท่านได้ใช้ พุทธะ (คือ จิตหนึ่ง ที่กล่าวแล้วนัน่ เอง) นี้ถ่ายทอด พุทธะ นี้ ไม่เคย
กล่าวถึงพุทธะอื่นใดเลยท่านได้ใช้ ธรรมะ นี้ ถ่ายทอด ธรรมะ นี้เท่านั้น ไม่เคยกล่าวถึงธรรมะอื่นใดเลย
80 ธรรมะ ที่กล่าวนั้น เป็ นธรรม ที่ไม่อาจจะบรรยายได้ดว้ ยคําพูดและ พุทธะ นั้น ก็เป็ น พุทธะ ที่ไม่เห็นได้ดว้ ยตา หรื อ
คลําได้ดว้ ยมือ เพราะว่าโดยที่จริ งนั้น สิ่ งทั้งสองนั้นก็คือ จิตล้วน ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดของสิ่ งทั้งปวง นัน่ เอง นี่แหละ คือ สัจจะ
ซึ่ งมีอยูเ่ พียงอย่างเดียว ข้ออื่นนอกไปจากนี้ เป็ นสัจจะเทียม
81 ปรัชญา คือ ความรู้แจ้ง ความรู้แจ้ง คือ จิต-ต้นกําเนิ ด ดั้งเดิมซึ่งปราศจากรู ป
82 คนธรรมดาทัว่ ไป ไม่แสวงหา ทาง ทางโน้น เขาเหล่านั้นได้แต่ปล่อยตนไปตามอํานาจของอายตนะทั้งหก ซึ่ งย่อมนํา
เขาวกกลับไปสู่ การกําเนิดในคติท้ งั หก* ไปตามเดิม นักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น ก็ยงั พลัดตกลงไปสู่ พวกมารร้ายได้ โดย
การยอมให้ตนเองเกิดมีความคิดอย่างสังสารวัฏ** ขึ้นมา แม้เพียงครั้งเดียว ถ้าเขายอมให้ความคิดชนิดที่นาํ ไปสู่ ความสําคัญ
มัน่ หมายมีประการต่างๆ เกิดขึ้นแก่เขาเองเพียงครั้งเดียว เขาก็ตกไปสู่ ความเป็ นมิจฉาทิฏฐิ
* คติท้งั หก หมายถึงกําเนิดสัตว์ชนิ ดต่างๆ ตังแต่ต่าํ ที่สุด เช่นนรก สู งขึ้นไปจนถึงชั้นสู งสุ ด เช่นพรหม
** คือความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหา อันเป็ นเหตุให้ทาํ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งลงไปจนต้องรับผลของกรรมนั้น แล้วมีกิเลสตัณหาต่อไป โดยสิ้ นสุด

83 การถือว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น และการพยายามขจัดความเป็ นอย่างนั้นเสี ยนั้น ก็จะทําให้ตกลงไปอยูใ่ นระหว่าง
บรรดาพวกสาวก(ยาน)* การถือว่าสิ่ งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้น แต่ก็อยูใ่ นวิสัยที่จะแตกทําลายไปนั้น ก็จะทําให้ตกลงไปอยู่
ระหว่างบรรดาพวกปั จเจกะ(ยาน)**
* ตามปกติ ฮวงโป ใช้คาํ ว่าสาวกนี้ อย่างมีความหมายว่า หี นยาน พวกหี นยานเป็ นพวกทวินิยมในข้อที่วา่ เขาต้องการจะเข้ามสังสารวัฏ เพื่อไปสู่ นิพพาน ในขณะที่
ฝ่ ายเซ็นถือว่าสังสารวัฏกับนิพพาน เป็ นของสิ่ งเดียวกัน
** ตามปกติ ฮวงโป ใช้คาํ ๆนี้ อย่างมีความหมายว่า พวกมัธยมิกะ หรื อพวกยานกลาง ผูแ้ ปลไทย

84 ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรทําลายไป จงเหวีย่ งคติทวินิยมไปเสี ยให้พน้ รวมทั้งความชอบและความไม่ชอบของเธอ
ด้วย สิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งๆเพียงสิ่ งเดียวเท่านั้น คือ จิตหนึ่ง นี้ เท่านั้น เมื่อเธอเข้าถึงสิ่ งๆนี้ดว้ ยใจแล้ว เธอก็จะได้สู่ราชรถแห่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย (พุทธยาน)

17
85 คนธรรมดาทัว่ ไปทุกคน พากันปล่อยตัวไปตามความคิดปรุ งแต่งซึ่ งอาศัยปรากฏการณ์ท้ งั หลายที่แวดล้อมอยู่
เพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดความรู ้สึกที่เป็ นความรักและความชัง ถ้าจะขจัดปรากฏการณ์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องแวดล้อมเหล่านั้นเสี ย เธอ
ก็เพียงแต่หยุดความคิดปรุ งแต่งของเธอเสี ย เมื่อความคิดปรุ งแต่งหยุดไป ปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็ นเครื่ องแวดล้อม ก็
กลายเป็ นของว่างเปล่า เมื่อปรากฏการณ์ต่างๆ กลายเป็ นของว่างเปล่า ความคิดก็สิ้นสุ ดลง
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86 แต่ถา้ เธอพยายามขจัดสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้น โดยไม่ทาํ ให้ความคิดปรุ งแต่งหยุดไปเสี ยก่อน เธอจะไม่ประสบ
ความสําเร็ จ กลับมีแต่จะเพิ่มกําลังให้แก่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้น ให้รบกวนเธอหนักขึ้น
87 เพราะฉะนั้นสิ่ งทั้งปวงก็ไม่ได้เป็ นอะไร นอกจาก จิต คือ จิต ซึ่ งสัมผัสไม่ได้ทางอายตนะ เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว อะไรเล่า
ที่เธอหวังว่าอาจจะบรรลุได้
88 พวกที่เป็ นนักศึกษาด้านปรัชญา (ของเซ็น) ย่อมถือว่าไม่มีอะไรเลย ที่จะต้องสัมผัสได้ดว้ ยอายตนะ เมื่อเป็ นดังนั้น
เขาจึงหยุดคิดถึงยานทั้งสาม*
* นิกายอื่นอีก 3 นิกาย ซึ่งไม่ใช่เซ็น เพราะมีคาํ สอนในระบบค่อยเป็ นค่อยไปจนกว่าจะตรัสรู ้

89 มีความจริ งอยูก่ แ็ ต่เพียง ความจริ ง อย่างเดียวนั้น ซึ่ งเป็ นความจริ งที่ไม่ตอ้ งรู ้ หรื อต้องลุถึง การพูดว่า "ข้าพเจ้าสามารถ
รู ้ ถึงสิ่ งบางสิ่ ง" หรื อ "ข้าพเจ้าสามารถ ลุ ถึงสิ่ งบางสิ่ ง" นั้น คือการจัดตัวเองเข้าไว้ในระหว่างบรรดาคนผูเ้ ป็ นนักอวดโอ้
เหมือนพวกคนที่สะบัดฝุ่ นที่เครื่ องนุ่งห่มของเขา แล้วลุกไปจากที่ประชุม ดังที่มีกล่าวอยูใ่ นสัทธรรมปุณฑรี กสู ตรนัน่ แหละ
คือคนพวกนี้ทีเดียว*
* คนพวกที่คิดว่าเขาเข้าใจธรรม และมีความอิ่มใจตัวเองอย่างสุ ดซึ้ ง ผูแ้ ปลไทย

90 เพราะเหตุดงั นั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า "โดยแท้จริ งแล้ว เราตถาคตไม่ได้บรรลุถึงผลอะไร จากการตรัสรู ้ของเรา"
ดังนี้ มีอยูก่ ็แต่ความเข้าใจซึ มซาบอย่างเงียบกริ บและเร้นลับที่สุดเท่านั้น ไม่มีอะไรอีกแล้ว

18
91 ถ้าคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง เมื่อเขาร่ อแร่ จวนจะตาย หากว่าเขาสามารถเพียงแต่เห็นว่ามูลธาตุท้ งั ห้า ซึ่ งประกอบกัน
ขึ้นเป็ นวิญญาณนั้นเป็ นของว่างเปล่า และเห็นว่ามูลธาตุทางรู ปกายนั้น ไม่ใช่สิ่งซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นตัว "ข้าพเจ้า"และเห็นว่า
จิต จริ งแท้น้ นั ไม่มีรูปร่ าง และไม่ใช่สิ่งที่มีการมาหรื อการไป และเห็นว่าธรรมชาติเดิมแท้ของเขานั้น เป็ นสิ่ งๆหนึ่ง ซึ่ งมิได้
มีการตั้งต้นขึ้นที่การเกิด หรื อมิได้มีการสิ้ นสุ ดลงที่การตายของเขา แต่เป็ นของสิ่ งเดียวรวด และปราศจากการเคลื่อนไหว
ใดๆในส่ วนลึกจริ งๆของมันทั้งหมด และว่า จิต ของเขา กับสิ่ งต่างๆซึ่ งแวดล้อมเขาอยูน่ ้ นั เป็ นสิ่ งๆเดียวกัน ถ้าเขาสามารถ
ทําได้ตามนี้จริ งๆเขาจะลุถึงการรู ้แจ้งได้โดยแว็บเดียว ในขณะนั้น
92 เขาจะเป็ นผูท้ ี่ไม่ตอ้ งข้องเกี่ยวกับโลกทั้ง 3 อีกต่อไป เขาจะเป็ นผูอ้ ยูเ่ หนือโลกได้ เขาจะไม่มีการโน้มเอียงไปสู่ การ
เกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียว
93 แม้หากว่าเขาจะได้มองเห็นภาพอันรุ่ งโรจน์ ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กาํ ลังเสด็จมาต้อนรับเขา ห้อมล้อมไปด้วย
สิ่ งอันวิจิตรตระการตาทุกชนิ ด เขาก็ไม่เกิดความรู ้สึกอยากเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านั้น หรื อถ้าเขาจะได้มองเห็นสิ่ งอันน่า
หวาดเสี ยวทุกๆชนิดมาแวดล้อมอยูร่ อบตัวเขา เขาก็จะไม่รู้สึกกลัวเลย
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94 เขาจะเป็ นแต่ตวั ของเขาเองเท่านั้น ที่ปราศจากความคิดปรุ งแต่งโดยสิ้ นเชิง และเป็ นสิ่ งๆเดียวกันกับ สิ่ งสู งสุ ด สิ่ งนั้น
เขาจะได้ลุถึงภาวะแห่งความที่ไม่มีอะไรปรุ งแต่งได้อีกต่อไป ฉะนั้นนี่แหละ คือหลักธรรมะที่เป็ นหลักมูลฐานในที่น้ ี *
* ข้อความแห่งบรรพที่ 18 บางทีจะเป็ นคําอธิ บายชั้นเลิศของนิ กายเซ็นชิ้นหนึ่ ง เพราะว่าได้ประมวลเอาสติปัญญาอันกว้างขวางและแหลมคมทั้งหมดทั้งสิ้ น เข้ามา
ไว้ในถ้อยคําเพียงไม่กี่คาํ

19
95 ในวันแปดคํ่าเดือนที่สิบ ท่านครู บาได้กล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า ลัทธิ ที่มีชื่อว่า นครแห่งมายา นั้นได้กล่าวถึงยานสองอย่าง
ภูมิสิบแห่งการก้าวหน้าของโพธิ สัตว์ และการตรัสรู ้เต็มที่สองแบบ เรื่ องทั้งหมดนี้เป็ นคําสอนที่มีอิทธิ พลในการเร้าความ
สนใจของประชาชน แต่แล้วมันก็ยงั คงเป็ นเพียงสิ่ งของในนครแห่งมายา* สมชื่อของมันอยูน่ นั่ เอง
96 ถิ่นที่เรี ยกว่า แดนแห่งสิ่ งลํ้าค่านั้น(ถ้ามีจริ ง) ก็คือ จิต จริ งแท้ซ่ ึ งเป็ น เนื้อแท้ด้ งั เดิมของพระพุทธเจ้า และเป็ นขุมทรัพย์
แห่งสภาวะอันแท้จริ งของพวกเราเอง เพชรพลอยเหล่านี้ วัดหรื อตวงไม่ได้ สะสมให้มากขึ้นก็ไม่ได้
97 เมื่อพระพุทธะหรื อสามัยสัตว์ท้ งั หลายเอง ก็ยงั ไม่มี และสิ่ งซึ่ งจะเป็ นตัวตนผูท้ าํ หรื อตัวตนผูถ้ ูกกระทํา ก็ยงั ไม่มีเสี ย
เองแล้ว นครแห่งสิ่ งลํ้าค่าจะมีได้ที่ไหนอย่างไรเล่า?
98 ถ้าพวกเธอถามว่า "เอาละครับ นครแห่งมายา มีอยูม่ ากพอแล้ว ส่ วนแดนแห่งสิ่ งลํ้าค่านั้นเล่า มันอยูท่ ี่ไหนกัน" ฉัน
ของตอบว่ามันเป็ นถิ่นซึ่ งไม่มีทิศทางที่ไม่อาจชี้ให้แก่เธอได้ เพราะว่าถ้ามันเป็ นสิ่ งที่อาจจะชี้ได้ มันก็ตอ้ งเป็ นถิ่นที่มีอยูใ่ น
อวกาศมิใช่หรื อ เมื่อเป็ นดังนั้น มันก็ไม่อาจจะเป็ นแดนแห่ งสิ่ งลํ้าค่าที่จริ งแท้อะไรๆไปได้เลย อย่างมากที่สุดที่เราจะพูดได้
ก็คือว่ามันอยูแ่ ค่จมูกนี่เอง มันเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจจะระบุตรงๆลไปได้จริ ง แต่เมื่อใจของพวกเธอมีความเข้าใจซึ มซาบ ถึงเนื้อ
แท้ของมันอยูอ่ ย่างหุ บปากเงียบ พูดอะไรไม่ออกแล้ว มันก็อยูท่ ี่ตรงนั้นแหละ
* คําๆนี้นาํ มาจากสัทธรรมปุณฑรี กสู ตร และในสู ตรนั้นเล็งถึงนิพพานชนิ ดชัว่ คราวและไม่สมบูรณ์ ตามความเห็นของเซ็นนั้น เห็นว่าคําสอนของนิกายเป็ นอัน
มากอาศัยความเชื่อในช้อที่วา่ การตรัสรู ้ตอ้ งเป็ นไปอย่างช้าๆ ตามลําดับ เพราะฉะนั้นจึงนําสาวกเหล่านั้นไปสู่ นครแห่ งมายา เพราะคําสอนเหล่านั้นนําไปสู่ ลทั ธิ ทวิ
นิยม ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อย่างที่เห็นอยูโ่ ดยชัดแจ้ง ผูแ้ ปลไทย

20
99 พวกลัทธิ อิจฉันติกา เป็ นพวกที่มีหลักลัทธิ อนั ไม่สมบูรณ์ สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงซึ่ งมีอยูใ่ นคติภพทั้งหกนี้ ซึ่ งมีท้ งั พวก
มหายานและหี นยานรวมอยูด่ ว้ ยนั้น ถ้าเขาไม่มีความเชื่ อต่อ พุทธภาวะ อันเป็ นสิ่ งที่ไม่มีอะไรยิง่ กว่า ซึ่ งมีอยูใ่ นตัวเขาเอง
แล้ว ก็เป็ นการสมควรแล้ว ที่จะถูขนานนามว่าเป็ นพวกอิจฉันติกา ที่มีรากเหง้าแห่งกุศลอันขาดด้วนเสี ยแล้ว
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100 พวกพระโพธิ สัตว์ต่างๆ ซึ่ งมีความเชื่อใน พุทธธรรม อย่างลึกซึ้ งและไม่ยอมรับการแบ่งแยก เป็ นมหายาน และ
หีนยานแล้วก็ตาม แต่ถา้ ยังไม่เห็นแจ้งต่อ สภาวะหนึ่ง เดียว ของพุทธะทั้งหลาย และสัตว์โลกทั้งปวงแล้ว ก็ควรถูกขนาน
นามว่าเป็ นพวกอิจฉันติกาประเภทที่รากเหง้าแห่งกุศลยังดีอยู่
101 พวกที่การรู ้แจ้งของเขาส่ วนใหญ่มีมูลมาจากการได้ยนิ ได้ฟังธรรมที่มีผแู ้ สดงนั้น ถูกขนานนามว่าพวกสาวก พวกที่
รู ้แจ้งเห็นจริ งด้วยกาซาบซึ้ งต่อกฎแห่งกรรม ถูกขนานนามว่าพวกปั จเจกพุทธ พวกที่เป็ นพุทธะ โดยได้มาจากการรู ้แจ้งเห็น
แจ้งอันแท้จริ ง ซึ่ งแสวงหาเอาได้จากใจของเขาเองนั้น ถูกขนานนามว่าพวกสุ ตพุทธะ
102 นักศึกษาเรื่ อง ทาง ทางนี้แทบทั้งหมด รู ้แจ้งโดยทางธรรมะซึ่งสอนกันเป็ นคําพูด ไม่ใช่โดยทางธรรมะที่เห็นได้ดว้ ย
ใจ แม่วา่ เขาจะได้ทาํ ความพากเพียรมาแล้วเป็ นกัปป์ ๆ ไม่ขาดสาย เขาก็จะไม่เป็ นผูท้ ี่กลมกลืนกันได้กบั เนื้อแท้ด้ งั เดิมของ
พุทธะ พวกที่ไม่รู้แจ้งเป็ นแจ้งภายใน จิต ของเขาเอง ได้แต่ฟังธรรมซึ่ งสอนกันด้วยคําพูดนั้น สร้างแสงสว่างให้จิตเอาเอง
และไปเห็นความสําคัญอยูท่ ี่คาํ สอน ดังนั้นเขาจึงมัวแต่กา้ วไปทีละขั้นๆโดยไม่ประสี ประสาต่อ จิตเดิมแท้ ของตนเองเลย
103 เมื่อเป็ นดังนั้น ถ้าเธอเพียงแต่มีความเข้าใจซึ มซาบต่อ จิต อย่างหุ บปากเงียบ ไม่ตอ้ งพูดอะไรเท่านั้น เธอก็ไม่
จําเป็ นต้องเที่ยวแสวงหาธรรมใดๆเลย เพราะเมื่อทําได้ต้ งั นั้น จิต นัน่ แหละ คือ ธรรมนั้น*
* ข้อความทั้งหมดแห่งบรรพนี้ มุ่งหมายที่จะชี้ ให้กระจ่างว่า ถึงแม้วา่ พุทธศาสนาแบบนิ กายค่อยเป็ นค่อยไปทีละขั้น จะยังทําให้เกิดผลได้จริ งก็ตาม มันก็กินเวลานาน
หรื ออย่างน้อยที่สุดก็ยงั ไม่สมบูรณ์ ในเมื่อนําไปเปรี ยบกันกับผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิเซ็น ผูแ้ ปลไทย
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104 คนเป็ นอันมากมักถูกปิ ดกั้นเสี ยจากการรู ้แจ้งต่อ จิต โดยปรากฏการณ์ตา่ งๆ ซึ่ งแวดล้อมอยูร่ อบๆตัวเขา และถูกปิ ด
กั้นเสี ยจากการรู ้แจ้งต่อหลักธรรมที่สาํ คัญที่สุด โดยเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะตน ดังนั้นเขาจึงพยายามหาทางหลีกเลี่ยงจาก
ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้นเสี ย ด้วยหวังว่าจะทําจิตของเขาให้สงบ หรื อพยายามที่จะระงับเหตุการณ์
ต่างๆเสี ย ด้วยหวังจะยึดหน่วงเอาธรรมะนั้นให้ได้ เขาไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า การทําอย่างนี้เป็ นการกลบเกลื่อน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยจิต กลบเกลื่อนเหตุการณ์ต่างๆด้วยหลักธรรม
105 จงเพียงแต่ทาํ จิตของเธอให้วา่ งเท่านั้น ปรากฏการณ์ที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ก็จะเป็ นของว่างไปในตัวมันเอง จงให้
หลักการต่างๆหยุดแกว่ง แล้วเหตุการณ์ต่างๆก็หยุดวุน่ วาย ก็หยุดวุน่ วายได้ดว้ ยตัวมันเอง จงอย่าใช้ จิต ไปในทางอตริ
แผลงๆเช่นนั้นเลย
106 คนส่ วนมากขี้ขลาดต่อการทําจิตของตนให้วา่ ง โดยเกรงไปว่าเขาจะพลัดตกลงไปในความว่าง เขาเหล่านั้นไม่ทราบ
ว่า จิต ของเขาเองเป็ น ความว่าง คนโง่มวั แต่หลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่หลบหลีกจากความคิดปรุ งแต่ง ส่ วนคนฉลาด
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ย่อมหลบหลีกจากความคิดปรุ งแต่งและไม่ตอ้ งหลบหลีกปรากฏการณ์*
* คําสอนอันลึกซึ้งนี้ ส่วนหนึ่งได้เล็งถึงพวกพุทธบริ ษทั ซึ่ งปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนา โดยหวังจะถอนออกซึ่งโลกฝ่ ายวัตถุเพียงชัว่ คราว

107 จิตของพระโพธิ สัตว์น้ นั เหมือนกับความว่าง เพราะท่านได้เพิกถอนสิ่ งต่างๆออกเสี ยแล้ว และไม่ปรารถนา แม้แต่
จะสร้างสมบุญกุศล*
* ในที่น้ ีพึงเข้าใจเสี ยด้วยว่า ความหมายของคําว่า โพธิ สตั ว์ อย่างเถรวาท กับอย่างมหายานนั้นต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก็ต่างกันอยูอ่ ย่างนี้ - ผูแ้ ปลไทย

108 การเพิกถอนนั้นมีวธิ ี อยู่ 3 ชนิดด้วยกัน
เมื่อทุกๆสิ่ งทั้งภายในและภายนอก ทั้งรู ปธรรมและนามธรรมถูกเพิกถอนแล้ว เมื่อความยึดมัน่ ต่างๆไม่มีเหลืออยู่
เช่นเดียวกันกับใน ความว่าง เมื่อการกระทําทั้งหมด เป็ นไปแต่ตามควรแก่สถานที่และสิ่ งแวดล้อมล้วนๆ (ไม่มีกิเลสเจือ
ปน) และเมื่อความรู ้สึกว่ามีตวั ตนในฐานะเป็ นผูก้ ระทํา และความรู ้สึกว่ามีตวั ตนในฐานะเป็ นผูถ้ ูกกระทํานั้นถูกเลิกล้างไป
หมดแล้ว นั้นคือวิธีแห่งการเพิกถอนชนิดสู งสุ ด
109 เมื่อในขณะหนึ่ง หนทาง ทางนี้ มีการดําเนินโดยการประกอบกุศลกรรมมีประการต่างๆ และอีกในขณะหนึ่ง การ
เพิกถอนกุศลเหล่านั้นก็มีอยู่ และไม่ดาํ รงความหวังที่จะรับผลแห่งบุญกุศลนั้นไว้ นั้นคือวิธีแห่งการเพิกถอนชนิ ดกลางๆ
110 เมื่อการประกอบบุญกุศลทุกชนิด ได้ทาํ ไปเพื่อหวังที่จะได้รับผลตอบแทน ของบุคคลผูซ้ ่ ึงแม้จะมีความรู้เรื่ อง ความ
ว่าง โดยได้ยนิ ได้ฟัง ธรรมะ ข้อนี้ แล้วทําตนเป็ น (ประหนึ่งว่า) ผูไ้ ม่ยดึ ถือ-นัน่ คือวิธีแห่งการเพิกถอนชนิดตํ่าที่สุด
111 วิธีชนิดแรก เหมือนกับไต้ลุกโพลง ที่ถือส่ องยืน่ ไปข้างหน้าอันไม่สามารถจะทําให้หลงทางไปได้ วิธีชนิดที่สอง
เหมือนกับไต้ลุกโพลงที่ถือยืน่ ไปข้างๆซึ่ งบางทีก็เห็นทาง บางทีก็มืด ส่ วนวิธีที่สามนั้นเหมือนกับไต้ลุกโพลง ที่ถือไขว้ไป
ข้างหลัง จนกระทัง่ หลุมมีอยูข่ า้ งหน้าก็มองไม่เห็น*
* วิธีการเพิกถอนทั้งสามนี้ คงจะเล็งถึงเซ็น มหายาน และหี นยาน ตามลําดับ ผูแ้ ปลไทย

23
112 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้วา่ จิตของพระโพธิ สัตว์น้ นั เหมือนกับความว่าง และสิ่ งทุกสิ่ งถูกเพิกถอนหมดสิ้ น
โดยจิตนั้น เมื่อความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับอดีตไม่ถูกยึดถือไว้ นัน่ คือการเพิกถอนส่ วนอดีต เมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับ
ปั จจุบนั ไม่ถูกยึดถือไว้ นัน่ คือการเพิกถอนส่ วนปั จจุบนั เมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ถูกยึดถือไว้ นัน่ คือการเพิก
ถอนส่ วนอนาคต นี้ เรี ยกว่าการเพิกถอนที่สุดทั้ง 3 กาล
113 จําเดิมแต่พระตถาคตได้ทรงมอบ ธรรมะ แก่พระมหากศยปะมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ จิต ได้ถูกถ่ายทอดด้วย จิต ตลอด
มา และ จิต เหล่านี้ ล้วนแต่เป็ น จิตๆเดียวกัน

18 | คํา ส อ น ข อ ง ฮ ว ง โ ป :

บั น ทึ ก ชึ น เ ช า

114 การถ่ายทอด ความว่าง ให้กนั และกันนั้น ไม่สามารถได้โดยทางคําพูด การถ่ายทอดตามความหมายทางฝ่ ายวัตถุน้ นั
ไม่สามารถใช้กนั ได้กบั ธรรมะ เมื่อเป็ นดังนั้น จิต เป็ นสิ่ งที่ถูกถ่ายทอดด้วย จิต และ จิต เหล่านี้ไม่แตกต่างกันเลย
115 การถ่ายทอด และการรับการถ่ายทอด ทั้งสองอย่างนี้ เป็ นความเข้าใจอันเร้นลับ ที่เข้าใจได้ยากที่สุด จนถึงกับมีไม่กี่
คนจริ งๆ ที่สามารถรับเอาได้
116 ถึงอย่างไรก็ตาม ตามความเป็ นจริ งนั้น จิต นั้นก็ยงั มิใช่ จิต และการถ่ายทอดนั้น ก็มิใช่การถ่ายทอด ที่เป็ นจริ งเป็ นจัง
อะไรเลย

24
117 พุทธะองค์หนึ่ง มีกาย 3 กาย โดยคําว่า ธรรมกาย ย่อมหมายถึงธรรมะ(ธรรมดา) แห่ง ความว่าง อันมีอยูใ่ นที่ทุกแห่ง
ของธรรมชาติอนั แท้จริ งที่เป็ นอยูเ่ องของสิ่ งทุกสิ่ ง โดยคําว่า สัมโภคกาย ย่อมหมายถึงธรรมะ (สภาวะธรรมดา) แห่ งความ
บริ สุทธิ์ สากลอันสําคัญยิง่ ของสิ่ งทั้งปวง โดยคําว่า นิ รมานกาย ย่อมหมายถึง ธรรม ต่างๆแห่งวัตรปฏิบตั ิ 6 ประการ ซึ่ง
นําไปสู่ พิพพาน และอุบายวิธีอื่นๆทํานองนั้นทั้งหมดด้วยกัน
118 ธรรม (ธรรมดา) ของธรรมกาย นั้น ไม่อาจแสวงหาได้โดยทางการพูดจา หรื อโดยทางการฟัง หรื อโดยทาง
ตัวหนังสื อ ไม่มีอะไรที่อาจจะพูด หรื อทําให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นรู ปเป็ นร่ าง ขึ้นมาให้เห็นได้ มีอยูก่ ็แต่ความว่างแห่ง
สภาวะธรรมดาที่แท้จริ ง ของสิ่ งทุกสิ่ งซึ่ งเป็ นอยูเ่ อง อันมีอยูใ่ นที่ทุกหนทุกแห่ง และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีก
เพราะฉะนั้น การบอกให้รู้วา่ ไม่มี ธรรมะ ที่ตอ้ งอธิ บายด้วยคําพูดนัน่ แหละ เรี ยกว่าการเผยแพร่ ธรรมละ
119 สัมโภคกาย และ นิรมานกาย ทั้งสองอย่างนี้ ย่อมตอบสนองด้วยปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่ งเหมาะสมแก่สิ่งแวดล้อม
เฉพาะอย่างยิง่ ธรรมะต่างๆที่มีผนู ้ าํ มากล่าว เพื่อสนองแก่เหตุการณ์ต่างๆ โดยความรู ้สึกทางอายตนะและในทุกๆชนิดแห่ง
รู ปและแบบนั้น ไม่มีอนั ไหนเลยที่เป็ นธรรมะ จริ ง ดังนั้น จึงมีคาํ กล่าวว่า สัมโภคกาย ก็ตาม นิรมานกายก็ตาม หาใช่พุทธะ
ทีแท้จริ งไม่ ทั้งไม่ใช่ผปู ้ ระกาศธรระด้วย*
* ตามปรกติ ฮวงโปมทักใช้คาํ สันสกฤต ตามความหมายของตนเอง จึงมีการอธิ บายไปอย่างนั้นตามที่รู้กนั อยูท่ วั่ ไปนั้น ธรรมกาย หมายถึงลักษณะอันสูงสุดของ
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ กล่าวคือ เช่นลักษณะที่เรี ยกกันว่า สัจจธรรมอันเด็ดขาด เป็ นต้น สัมโภคกาย นั้นเป็ น พระกายของพระพุทธเจ้าที่รุ่งเรื องเพราะความอยูเ่ หนือ
โลก และนิรมานกาย อาจจะหมายถึงการแปลงรู ป ชนิ ดใดก็ได้ ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาปรากฏในโลกนี้ ส่ วนในนิ กายเซ็นนั้นสิ่ งแรก หมายถึงธรรมที่สูงสุ ดที่อยูใ่ น
รู ปที่ใครๆ จะคิดเอาไม่ได้ และเป็ นรู ปที่สมบูรณ์ที่สุด สิ่ งที่สอง หมายถึงสัจจธรรมสู งสุ ดที่อยูใ่ นรู ปความคิด ที่มนุษย์สามัญซึ่งมีความรู ้แจ้งแล้ว อาจจะหยัง่ ทราบได้
ได้แก่ ความบริ สุทธิ์ และสภาวะแห่งความเป็ นอันเดียวกัน ของสิ่ งทั้งปวง ซึ่ งเป็ นสิ่ งวิเศษที่สุด สิ่ งที่สามนั้นหมายถึงวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ที่เราหวังจะใช้เพื่อลุถึงความ
เข้าใจ ซึมซาบ ต่อสัจจะอันสู งสุ ดนั้น -ผูแ้ ปลไทย
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120 คําว่า เอกสภาวะ เล็งถึงสิ่ งที่มีความรุ่ งเรื องทางฝ่ ายจิต ซึ่ งมีเนื้ อหาเป็ นอันเดียวกันหมดสิ่ งหนึ่ง ที่แบ่งแยกออกเป็ นมูล
ธาตุ ที่เจือกันอย่างสนิทสนมเป็ นเนื้ อเดียวกัน มีจาํ นวน 6 ธาตุ สิ่ งที่มีความรุ่ งเรื องทางฝ่ ายจิต ซึ่ งมีเนื้อหาเป็ นอันเดียวกัน
ดังกล่าวนั้น ก็คือ จิตหนึ่ง นัน่ เองพร้อมกันนั้นมูลธาตุท้ งั หกที่มีการเจือกันอย่างสนิทนั้น ก็คืออวัยวะแห่งอายตนะทั้งหกอีก
นัน่ เอง
121 อวัยวะแห่งอายตนะทั้งหกเหล่านี้ ต่างก็เข้าคลุกคลีกนั กับสิ่ งที่จะทําให้มนั เศร้าหมอง กล่าวคือ ตากับรู ป หูกบั เสี ยง
จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ และใจกับธรรมารมณ์ ในขณะแห่งการสัมผัสระหว่างอวัยวะเหล่านี้ กับวัตถุที่มนั
สัมผัส ย่อมเกิดความรู ้สึกทางอารมณ์ข้ ึนอีก 6 ชนิ ด (คือเวทนา) ดังนั้น จึงทําให้เกิดมีสิ่งซึ่ งเนื่องกันอยูก่ บั อายตนะขั้นเป็ น
18 อย่างด้วยกัน
122 ถ้าพวกเธอเข้าใจได้วา่ สิ่ งซึ่ งเนื่องกันอยูก่ บั อายตนะทั้ง 18 อย่างเหล่านี้ ไม่มีความมีอยูท่ ี่เป็ นตัวเป็ นตนอะไรเลย เธอ
ก็อาจจะคุมมูลธาตุที่มีการเจือกันอย่างสนิททั้ง 6 ธาตุน้ นั เข้าเป็ นสิ่ งซึ่ งมีความสว่างไสวทางฝ่ ายจิตเพียงสิ่ งเดียวได้ สิ่ งซึ่ งมี
ความสว่างไสวทางฝ่ ายจิตเพียงสิ่ งเดียวนั้น ซึ่ งได้แก่ จิตหนึ่ง นัน่ เอง
123 นักศึกษาทุกคนแห่ง ทาง ทางนี้ ย่อมรู ้ขอ้ นี้ดี แต่เขาไม่สามารถจะเว้นเสี ยจากการสร้างรู ปความคิดต่างๆ อันเกี่ยวกับ
"สิ่ งซึ่ งมีความรุ่ งเรื องทางฝ่ ายจิตสิ่ งเดียว" และมูลเหตุต่างๆที่เจือกันสนิท 6 อย่างนั้น เมื่อเป็ นอย่างนั้น เขาก็กลายเป็ นผูถ้ ูก
จองจําอยูก่ บั ความยึดถือในความมีอยูต่ ่างๆ และพลาดจากการได้รับความเข้าใจ ชนิ ดที่หุบปากเงียบไม่ตอ้ งพูดในเรื่ อง จิต
เดิมแท้*
* ข้อนี้เล็งถึงคนพวกที่สามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างเฉลียวฉลาด แต่ยงั ไม่สามารถทําได้สาํ เร็ จในการสลัดภาวะแห่ งความคิดปรุ งแต่งเสี ยได้ ผูแ้ ปลไทย

26
124 เมื่อพระตถาคตได้ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏในโลกนี้ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประกาศแต่ สัจจยาน เพียงอย่าง
เดียว แต่ประชาชนจะไม่เชื่ อพระองค์ และจะพากันจมลงในทะเลแห่งสังสารวัฏ เพราะพากันหัวเราะเยาะพระองค์ ด้วย
ความไม่เชื่อ

125 อีกประการหนึ่ง ถ้าหากว่าพระองค์จะไม่ตรัสอะไรเสี ยเลย ข้อนั้นจะเป็ นการเห็นแก่ตวั และพระองค์ก็จะไม่สามารถ
กระจายความรู ้เรื่ องทาง อันเร้นลับนั้น ให้เป็ นคุณประโยชน์แก่สัตว์ท้ งั ปวงได้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงใช้วธิ ี ที่เหมาะสม คือ
ประกาศว่า มียานอยู่ 3 ยาน
126 อย่างไรก็ตาม เมื่อยานทั้งสามนี้ เป็ นสิ่ งที่ใหญ่เล็กกว่ากันและกันอยู่ มันจึงเกิดมีคาํ สอนตื้นและคําสอนลึกขึ้นมา
อย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลื่ยงได้ แต่ก็ไม่มีอนั ไหนที่เป็ นธรรมะ เดิมแท้ ดังนั้น จึงมีคาํ กล่าวไว้วา่ มีแต่ทางแห่งยาน ยานเดียว ถ้า
มันเกิดมีมากกว่านั้น มันก็ไม่อาจเป็ นของจริ งไปได้

20 | คํา ส อ น ข อ ง ฮ ว ง โ ป :

บั น ทึ ก ชึ น เ ช า

127 นอกไปกว่านั้นอีก มันไม่มีวถิ ีทางใดเลย ที่จะบรรยายถึงธรรม แห่งจิตหนึ่ง นี้ให้แก่กนั และกันได้โดยเด็ดขาด เมื่อ
เป็ นดังนั้น พระตถาคตจึงได้รับสั่งให้พระมหากาศยะปะมาเฝ้ า และนัง่ กับพระองค์บนอาสนะแห่งการประกาศสัจจธรรม
ทรงมอบ ธรรม แห่ง จิตหนึ่ง นี้ ซึ่ งเป็ นธรรมที่ไม่เกี่ยวกับคําพูดแต่ประการใดเลย ให้แก่ท่านเป็ นพิเศษ ธรรมที่ไม่อาจจะ
แตกแขนงข้อนี้ เป็ น ธรรม ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นพิเศษต่างหากจากธรรมเหล่าอื่น และผูท้ ี่จะรู ้แจ้งเห็นจริ งซึ่ งธรรม นี้ โดยมิตอ้ ง
มีการเอ่ยปากพูดกันนัน่ แหละ จะได้ลุถึงภาวะแห่ง ความเป็ นพุทธะนั้น

27
128 ถาม ทาง นั้นเป็ นอย่างไร และต้องเดินมันอย่างไร
ตอบ เธอจะสมมติให้ ทาง นั้นเป็ นของคนชนิดไหนกันนะ จนถึงกับเธออยากจะเดิน
129 ถาม อาจารย์มีคาํ แนะนําอะไรบ้าง ที่จะให้แก่ศิษย์ในที่ทวั่ ไป เพื่อปฏิบตั ิยานะและศึกษาธรรม
ตอบ ถ้อยคําต่างๆที่ใช้เป็ นเครื่ องดึงดูดความสนใจของพวกปั ญญาทึบนั้น ใช้อาศัยอะไรไม่ได้หรอก
130 ถาม ถ้าคําสอนเหล่าโน้น มุ่งหมายสําหรับพวกปั ญญาทึบแล้ว กระผมก็ยงั ต้องการจะฟังว่า ธรรมอะไร ที่ใช้สอน
พวกที่ปัญญากว้างขวางจริ งๆ
ตอบ ถ้าเขาเหล่านั้นเป็ นคนมีปัญญากว้างขวางจริ งๆแล้ว เขาจะหาพบคนที่เขาควรเดินตาม ได้ที่ไหนเล่า ถ้าเขา
แสวงหาจากภายในตัวเขา เขาจะพบว่าไม่มีอะไรที่เป็ นตัวเป็ นตนอยูแ่ ล้ว คิดดูเถิดว่า เขาจะพบธรรมะที่ควรแก่ความสนใจ
ของเขา ในที่อื่นๆ ภายนอกนั้น น้อยมากลงไปอีกเพียงไร? อย่ามองมุ่งไปยังสิ่ งซึ่งพวกนักเผยแพร่ ท้ งั หลายเรี ยกกันว่าธรรมะ
เลย เพราะธรรมะชนิ ดนั้นจะเป็ นธรรมะอะไรที่ไหนได้
131 ถาม ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว เราไม่ควรแสวงหาสิ่ งใดๆ กันบ้างเลยเชียวหรื อ?
ตอบ ด้วยการทําอย่างนั้นแหละ พวกเธอจะประหยัดความเหน็ดเหนื่อยทางจิต ให้เธอเองได้มากที่สุด
132 ถาม แต่สิ่งทุกๆสิ่ ง จะต้องถูกขจัดออกไปด้วยการปฏิบตั ิวธิ ี น้ ี แล้วจะว่าไม่มีอะไรเลย ได้อย่างไรกัน?
ตอบ ใครเป็ นคนเรี ยกสิ่ งทุกๆสิ่ งนั้นว่าไม่มีอะไร? ใครเป็ นคนเรี ยก?มันมีแต่พวกเธอที่ตอ้ งการจะแสวงหาอะไรสัก
อย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
133 ถาม ถ้าไม่มีความจําเป็ นต้องแสวงหา ทําไมท่านอาจารย์จะต้องกล่าวว่าไม่ใช่ทุกๆสิ่ งจะต้องถูกขจัดออกไป ดังนี้
ด้วยเล่า? (มันย่อมหมายความว่ามีสิ่งบางสิ่ งเหลืออยูใ่ ห้แสวงหามิใช่หรื อ?)
ตอบ การไม่แสวงหา คือกาอยูส่ งบ ใครได้บอกเธอ ว่าให้ขจัดมันเสี ย ตะพืดเล่า? ดูความว่างที่ตรงหน้าเธอนี่ ซิ เธอ
จะสร้างมันขึ้น หรื อขจัดมันออกไปได้อย่างไรกันหนอ?
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134 ถาม ถ้ากระผมสามารถเขาถึง ธรรมะ นั้นได้เล่า มันจะเป็ นเหมือนความว่างนี้ไหม?
ตอบ อาตมาได้อธิ บายให้แก่พวกเธอแล้ว ทั้งเช้าทั้งเย็น ว่า ความว่างนั้นเป็ นทั้ง หนึ่ง และเป็ นทั้ง หลายซับหลาย
ซ้อน อาตมากล่าวความข้อนี้ ในฐานะที่มนั เหมาะสมสําหรับระยะเริ่ มแรก แต่พวกเธอก็กาํ ลังสร้างรู ปความคิดต่างๆ ขึ้นจาก
มันเรื่ อยเปื่ อยไป
135 ถาม ท่านอาจารย์หมายความว่า พวกเราไม่ควรมีการสร้างรู ปความคิดต่างๆเหมือนกับที่มนุษย์ธรรมดา เขาทํากัน
อยูเ่ ป็ นปกติดงั นั้นหรื อ?
ตอบ อาตมาไม่ได้ห้ามพวกเขาดอก แต่รูปความคิดต่างๆ นั้นมันขึ้นอยูก่ บั อายตนะ เมื่อใดความรู ้สึกทางอายตนะ
เกิดขึ้น ปั ญญาก็ถูกปิ ดบังเสี ยทันที
136 ถาม
ตอบ
137 ถาม
อาจารย์?
ตอบ

ถ้าอย่างนั้นเราควรหลีกเลี่ยงจากความรู ้สึกทุกชนิด แม่ที่เกี่ยวกับธรรมะ นั้น ดังนั้นหรื อ?
ถ้าในที่ที่ไม่มีความรู ้สึก เกิดขึ้นเล่า ใครคนไหน กล้ากล่าวว่าเธอพูดถูก?
ทําไมท่านอาจารย์จึงกล่าวราวกับว่า กระผมเป็ นฝ่ ายผิดไปเสี ยทั้งหมดในทุกคําถาม ที่กระผมได้ถามท่าน
เธอเป็ นบุคคลที่ไม่เข้าใจอะไรๆ ที่เขาพูดให้ฟัง ไอ้ท้ งั หมดที่เรี ยกว่า ผิด-ผิด นั้น มันอะไรกันนะ*

*ฮวงโป มิได้มุ่งหมายเฉพาะแต่จะให้ลูกศิษย์ถอนคติทวินิยมเสี ย เพียงอย่างเดียว (ผิด หรื อ ถูก นั้น เป็ นคติทวินิยม คือเป็ นมายา) ซํ้ายังต้องการให้ลูกศิษย์รู้จกั การ
พูดที่ไม่ผิดทางตรรกอีกด้วย ผูแ้ ปลเป็ นไทย

138 ถาม จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้ ท่านอาจารย์ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าผิดไปเสี ยทุกสิ่ งเท่าที่กระผมได้กล่าวไปแล้ว ท่านอาจารย์
ไม่ได้ทาํ อะไรเลย ในการที่จะชี้ให้พวกเราเห็น ธรรมะ ที่แท้จริ ง
ตอบ ใน ธรรม ที่แท้จริ งนั้น ไม่มีความสับสนเลย แต่พวกเธอเองได้สร้างความสับสนขึ้น ด้วยคําถามต่างๆทํานอง
นั้น ธรรมะ ที่แท้จริ งอย่างไหนกันนะ ที่เธอจะเที่ยวแสวงหาเอาได้?
139 ถาม ถ้าความสับสนเกิดขึ้นจากคําถามต่างๆของผมแล้ว คําตอบของท่านอาจารย์เล่า มีอยูอ่ ย่างไร?
ตอบ จงสังเกตให้เห็นสิ่ งต่างๆตามที่มนั เป็ นอยูจ่ ริ ง และอย่าไปสนใจกับคนอื่น มีคนบางพวกเหมือนกับสุ นขั บ้าแท้ๆ
มัวเห่าทุกสิ่ งที่เคลื่อนไหวเห่าจนกระทัง่ ใบหญ้าใบไม้ที่กระดุกกระดิกเมื่อถูกลดพัด*
*คนชนิดนั้นเข้าใจผิด หลงเอาพฤติต่างๆภายนอกกาย มาเป็ นพฤติต่างๆภายในจิตตนเอง ผูแ้ ปลเป็ นไทย

29
140 เมื่อกล่าว ธรรมะอย่างเซ็น ของพวกเรา ขอให้จาํ ไว้วา่ จําเดิมตั้งแต่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็ นครั้งแรกนั้น ไม่เคยสอนกัน
เลยว่า คนเราจะต้องแสวงหาด้วยการศึกษา หรื อต้องสร้างความคิดขึ้นในรู ปต่างๆ คําที่พดู ว่า "การศึกษาเรื่ อง หนทาง ทาง
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โน้น" นั้น เป็ นแต่เพียงโวหารกล่าวทางบุคคลาธิ ฐานเท่านั้น นัน่ มันเป็ นเพียงวิธีการสําหรับเร้าความสนใจของบุคคลขั้น
เริ่ มแรก ของการดําเนินตามทางธรรมดาของเขาเท่านั้น
141 ตามความจริ งแล้ว ทาง ทางนั้นไม่รวมอยูใ่ นสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาเลย การศึกษา ย่อมนําไปสู่ การหน่วงเอาความคิดในรู ป
ต่างๆไว้โดยท่าเดียว เมื่อเป็ นดังนั้น ทาง ทางโน้นก็มีแต่จะถูกเข้าใจผิดโดยสิ้ นเชิง
142 ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ทาง ท่านโน้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่ งใด ที่ต้ งั อยูเ่ ป็ นพิเศษมันถูกขนานนามว่า มหายาน-จิต คือ จิต ซึ่ งไม่
อาจหาพบได้ขา้ งในหรื อข้างนอก หรื อตรงกลาง โดยแท้จริ งแล้วมันไม่ได้มีตาํ แหน่งแหล่งที่อยู่ ณ ที่ใดเลย

143 ข้อปฏิบตั ิข้ นั แรกที่สุด คือการเว้นเสี ยจากความคิดในรู ปต่างๆ ซึ่ งตั้งรากฐานอยูบ่ นความรู ้ที่เคยเล่าเรี ยนมา ข้อนี้
หมายความว่า แม้พวกเธอจะได้ดาํ เนิ นการปฏิบตั ิไปโดยวิธีที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ชนิ ดนั้นตามที่เธอเคยเชี่ยวชาญมา จนหมด
ความรู ้ ถึงขั้นนั้นแล้ว เธอก็จะยังไม่สามารถพบตําแหน่งแหล่งที่ของ จิต นั้นอยูน่ นั่ เอง
144 ทาง ทางนี้ เป็ น สัจจธรรม ฝ่ ายนามธรรม และเป็ นสิ่ งที่ไม่มีชื่อ ไม่มีสมญามาแต่เดิม
145 มันเป็ นเพราะสัตว์โลก ได้พากันแสวงหาสัจจะนี้อย่างโง่เขลา และคว้าไปคว้ามา ในขั้นทดลองอยูร่ ่ าํ ไปเท่านั้นเอง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มาปรากฏในโลกนี้ และสอนสัตว์เหล่านั้น ให้เพิกถอนวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อการเข้าถึงสัจจะวิธีน้ นั
เสี ยให้หมดสิ้ น โดยทรงเกรงไปว่า จะไม่มีผใู ้ ดเข้าใจในวิธีการของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอา คําว่า "ทาง" มาใช้
146 พวกเธอต้องไม่ปล่อยให้คาํ ว่า "ทาง" คํานี้ จูงเธอไปสู่ การก่อรู ปแห่งความคิดขึ้นในจิต ว่าเป็ นทางสําหรับเท้าเดิน
(ถนน) ด้วยเหตุน้ ีแหละ จึงมีคาํ กล่าวไว้วา่ "เมื่อปลาตัวนั้นถูกจับได้แล้ว เราก็ไม่สนใจกับ ลอบ อีก ต่อไป" ดังนี้
147 เมื่อใดกายและจิต มีการโพล่งออกไปเอง ถึงธรรมชาติเดิมของมันได้* ทาง ทางนั้นก็เป็ นอันว่าเดินเสร็ จแล้ว และ จิต
ก็เป็ นอันว่าได้ถูกเข้าใจอย่างซึ มซาบแล้ว
* เหมือนแสงสว่างที่มีของบังอยู่ พอเอาของบังออก แสงก็โพล่งถึงสิ่ งที่มนั ส่ องได้ทนั ที -ผูแ้ ปลเป็ นไทย

148 สมณะ ได้นามว่า สมณะ ก็เพราะรู ้แจ้งแทงตลอดแหล่งกําเนิดเดิมของสิ่ งทั้งปวง ผล คือความเป็ นสมณะเช่นนั้น ลุถึง
ได้ดว้ ยการทําความสิ้ นสุ ดให้แก่ความกระหายใคร่ จะลุถึงทุกอย่างเสี ย มันไม่ได้มาจากการศึกษาจากตําราเลย
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149 บัดนี้ ถ้าเธอมัวแต่สาละวนในการใช้จิตของเธอเอง แสวงหาจิต มัวอยูแ่ ต่จะฟังคําสอนจากผูอ้ ื่น และหวังอยูแ่ ต่จะลุ
ถึงจุดหมายปลายทางด้วยการศึกษาล้วนๆแล้ว เมื่อไรเล่า เธอจะประสบความสําเร็ จสักที?
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150 คนโบราณบางคนมีจิตใจแหลมคม เขารี บสลัดความรู ้ท้ งั หมดเสี ยได้ ในทันทีที่ได้รับฟังธรรมซึ่ งประกาศออกมา
ดังนั้นเขาจึงได้นามว่า "ปราชญ์ผซู ้ ่ ึ งสลัดการศึกษาเสี ยได้ แล้วมาอาศัยอยูก่ บั การโพล่งรวดเดียวถึงตัว ธรรมะ ได้ในตัวมัน
เอง"
151 คนในทุกวันนี้ได้แต่แสวงหาเพื่อจะยัดไส้ตวั เอง ด้วยความรู ้ความสามารถในการใช้เหตุผลทางอนุมาน แสวงหา
ความรู ้ทางพระคัมภีร์อยูท่ ุกหนทุกแห่ง และเรี ยกการทําอย่างนั้น ว่าการปฏิบตั ิธรรม เขาเหล่านั้นไม่รู้ ว่าความรู ้และ
สติปัญญาชนิดนั้น ยิง่ มีมากก็ยงิ่ มีผลในทางตรงกันข้ามคือเป็ นการสุ มกองสิ่ งกีดขวาง ให้สูงยิง่ ขึ้นไปอีกนัน่ เอง ลําพังการ
รวบเอาเอาความรู ้ต่างๆ เข้าไว้อย่างท่วมหัวนั้น มันเหมือนกับเด็กที่ทาํ ตนให้เกิดอาหารไม่ยอ่ ย เพราะสวาปามเต้าหู ้เข้าไป
มากเกินไป พวกที่ศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้นตามแบบของพวก ตรี ยาน นั้น เหมือนกับเด็กคนนี้ทุกอย่าง ทั้งหมดเท่าที่เธอจะ
เรี ยกคนพวกนี้ให้ดีที่สุดได้ ก็คือ เรี ยกเขาว่า พวกคนที่เดือดร้อนเพราะท้องเสี ย
152 เมื่อสิ่ งที่เรี ยกว่า ความรู ้และสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดชนิดนั้นเกิดย่อยไม่ได้ข้ ึนมา มันก็กลายเป็ นพิษขึ้น เพราะมัน
เป็ นได้แต่เพียงของในเครื อเดียวกันกับสังสารวัฏเท่านั้น ในฝ่ าย ธรรมอันสู งสุ ด นั้นไม่มีของชนิดนี้เลย ดังนั้นจึงมีคาํ กล่าว
ไว้วา่ "ในคลังแสงสรรพาวุธแห่งราชาธิ ปัตย์ของข้า หามี ดาบแห่งความเป็ นเช่นนั้น ไม่" ดังนี้
153 ความคิดในรู ปต่างๆ ซึ่ งเธอได้ก่อมันขึ้นในอดีต (เหลืออยูใ่ นแห่งตถาคตครรภ์*
* ที่กาํ เนิดแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย

154 คําว่า "ตถาคตครรภ์" หมายถึงสิ่ งที่ไม่มีเนื้อที่พอให้สิ่งใดซึ่ งมีขนาดแม้เท่เส้นขนเล็กที่สุด ตั้งอยูไ่ ด้ นัน่ แหละ คือข้อ
ที่วา่ เหตุใดพระธรรมราชา(พระพุทธเจ้า) ผูท้ ี่ได้ทาํ ลายความยึดถือว่ามีตวั มีตนลงเสี ยได้ ได้ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏ
ออกมาในโลกนี้ และนัน่ แหละ คือข้อที่ทาํ ไมพระองค์จึงตรัสว่า "เมื่อเราอยูใ่ นที่เฉพาะพระพักตร์ พระพุทธทีปังกร เรารู ้สึก
ว่าไม่มีอะไร แม้แต่อนุภาคเดียวสําหรับเรา เพื่อจะบรรลุถึง"* ดังนี้
* คํากล่าวข้อนี้ เข้าใจว่าฮวงโป กล่าวไปตามหลักของตนเอง และคงจะเป็ นคํากล่าวทีแม้แต่มหายานพวกอื่นก็กลืนไม่ลง โดยไม่ตอ้ งพูดถึงเถรวาทเลย ข้อนี้
หมายความว่า การตรัสรู้ตามแบบนี้ ไม่ตอ้ งมีการลุถึงอะไร มีแต่ทาํ ให้รู้จกั สภาวะเดิมแท้ของตนเท่านั้น อีกนัน่ เอง ผูแ้ ปลไทย

155 คําตรัสนี้ เป็ นคําตรัสที่มุ่งหมายโดยตรง เพื่อทําให้ความรู ้และสติปัญญาชนิ ดนั้น ของพวกเธอ ให้เป็ นของว่างไปเสี ย
156 มีแต่พวกที่เว้นขาดจากร่ องรอย ของการปฏิบตั ิอย่างคว้าไปคว้ามาเพราะติดแน่นอยูใ่ นความรู ้ของตน (ดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น) ทุกอย่างทุกชนิ ดเสี ยได้ และเว้นขาดจากการหวังพึ่งสิ่ งใดๆ ทั้งหมดแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถเป็ นผูส้ งบถึงที่สุดได้
157 คําสอนตามพระคัมภีร์ ของยานทั้งสามนั้น ก็เป็ นแต่เพียงยาบําบัดความเจ็บไข้ ในขั้นปฐมพยาบาลเท่านั้น คําสอน
เหล่านั้น ถูกสอนไปเพื่อสนองความต้องการในทํานองนั้น ดังนั้นมันจึงเป็ นของมีคุณค่าเพียงชัว่ คราว และขัดกันไปขัดกัน
มา อยูใ่ นตัวมันเอง ถ้าเพียงแต่ความจริ งข้อนี้ เป็ นที่กระจ่างกันแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูใ่ ห้เป็ นที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้อีก
ต่อไป
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158 ยิง่ ไปกว่านั้นทั้งหมดก็คือ มันเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด ที่จะไม่ไปเลือกเอาคําสอนที่เหมาะเฉพาะบางโอกาส บางเรื่ อง แล้ว
เอามาถือว่ามันเป็ นความคิดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไป เพราะมันจับใจเขา โดยการที่มนั ปรากฏอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งในพระ
คัมภีร์ ทําไมจึงเป็ นดังนั้นเล่า? เพราะว่าตามความจริ งนั้น ไม่มีธรรม (สิ่ ง)ใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งความข้อนี้พระตถาคตก็
ได้ประกาศไว้แล้ว คนในนิกายเราจะไม่แย้งเลย ในข้อที่วา่ สิ่ งทํานองนี้คงจะมีได้
159 เรารู ้จกั ทําให้การเคลื่อนไหวต่างๆทางจิต หยุดเสี ยทั้งหมดเท่านั้นและเพราะเหตุน้ นั ย่อมได้รับความความสงบอัน
แท้จริ ง โดยแน่นอนเราไม่ควรตั้งต้นด้วยการคิดสิ่ งต่างๆออกมามากมาย แล้วจบลงแค่ความฉงนสนเท่ห์นานาชนิ ด
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160 ถาม จากข้อความทั้งหมด เท่าที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้ว ได้ความว่า จิต คือ พุทธะ แต่มนั ไม่กระจ่างในข้อที่วา่
หมายถึงจิตชนิดไหนในประโยคที่วา่ "จิต" ซึ่ งเป็ น "พุทธะ"นั้น?
ตอบ เธอมีจิตอยูแ่ ล้วกี่มากน้อยเล่า?
161 ถาม ก็แต่วา่ พุทธะนั้น เป็ นจิตธรรมดา หรื อจิตที่ตรัสรู ้แล้วเล่า?
ตอบ ก็ในโลกนี้ ที่ตรงไหนเล่า ที่เธอเก็บจิตธรรมดา และจิตที่ตรัสรู ้แล้วของเธอไว้?
162 ถาม ในคําสอนของ ยานทั้งสาม มีกล่าวไว้วา่ มีจิตอยูท่ ้ งั สองอย่าง ทําไมท่านอาจารย์จึงปฏิเสธมันเสี ยเล่า?
ตอบ ในคําสอนแห่ง ยานทั้งสาม นั้น มีการอธิ บายอย่างกระจ่างอยูแ่ ล้วว่าทั้งจิตธรรมดา และจิตที่ตรัสรู ้แล้วนั้น ก็
ล้วนแต่เป็ นมายา เธอไม่เข้าใจเอง ความยึดมัน่ ต่อความคิดว่าสิ่ งทั้งปวงมีอยู่ ทั้งหมดนี้ เป็ นความสําคัญผิด ไปเอาของลวง
เหล่านั้นมาเป็ นสัจจะ ความคิดต่างๆชนิดนั้น จะไม่เป็ นมายาได้อย่างไรกัน? เมื่อเป็ นมายา มันก็บงั จิตนั้นเสี ยจากเธอ
163 ถ้าเธอเพียงแต่ขจัดความคิดว่ามีจิตธรรมดา มีจิตตรัสรู ้แล้วนั้นออกไปเสี ยจากเธอเท่านั้น เธอจะพบว่าไม่มีพุทธะ
อะไรที่ไหนอีก นอกจากพุทธะในจิตของตนเอง
164 เมื่อท่านอาจารย์โพธิ ธรรม จากตะวันตกมาถึง ท่านได้ช้ ีออกไปว่าสิ่ งซึ่ งคนทุกคนมีส่วนประกอบร่ วมอยูด่ ว้ ยนัน่
แหละคือ พุทธะ คนจําพวกเธอ พากันเตลิดไปด้วยความเข้าใจผิด คือไปจับฉวยเอาความคิดเช่นว่า "อย่างธรรมดา" หรื อ
อย่างตรัสรู ้แล้ว"ขึ้นมา พร้อมกันนั้นก็บงั คับความคิดต่างๆของเธอได้เตลิดออกไปข้างนอก สู่ ที่ซ่ ึ งมันพากันควบห้อไป
เหมือนกะม้า ทั้งหมดนี้ มันเกิดขึ้นครอบคลุมปิ ดบังจิต ของพวกเธอ ดังนั้น ฉันขอบอกเธอว่า จิต คือ พุทธะ
165 ในทันทีที่ความคิด หรื อความรู ้สึกทางอายตนะเกิดขึ้น พวกเธอก็พลัดตกลงสู ้คติทวินิยม กาลเวลาทั้งหมด ซึ่ ง
ปราศจากการตั้งต้นและขณะซึ่ งเป็ นปั จจุบนั ขณะหนึ่งนั้นเป็ นของอันเดียวกัน ไม่มีน้ ี ไม่มีโน้น การเข้าใจซึ มซาบในสัจจะ
ข้อนี้ เรี ยกว่าการรู ้แจ้งเห็นจริ งที่สมบูรณ์ และไม่มีอะไรเหนือกว่า
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166 ถาม ถ้อยคําที่ท่านอาจารย์กล่าวมานี้ มีรากฐานอยูบ่ นหลักธรรมอะไร?
ตอบ เอ้า หาหลักหาเหลิกกันทําไมอีกเล่า? พอสักว่าเธอมีหลักเท่านั้น เธอก็พลัดผลุงลงไปสู่ ความคิดแบบคติทวิ
นิยมทันที
167 ถาม เมื่อตะกี้น้ ีเอง ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงอดีตซึ่ งไม่มีใครรู ้วา่ ตั้งต้นเมื่อไร กับปั จจุบนั นั้น เป็ นของอันเดียวกัน
ด้วยการกล่าวอย่างนั้น ท่านอาจารย์หมายถึงอะไร?
ตอบ มันเป็ นเพราะการแสวงหาด้วยความอยากของเธอแท้ๆ นี้ ที่เธอไปทํามันให้มีความแตกต่างกันขึ้น ระหว่าง
ของสองอย่าง ถ้าเธอจะหยุดการแสวงหาด้วยความอยากเสี ยได้ แล้วมันจะมีความแตกต่างใดๆในระหว่างของสองอย่างนี้ได้
อย่างไร?
168 ถามถ้ามันไม่แตกต่างกันแล้ว ทําไมท่านอาจารย์จึงใช้คาํ เรี ยกมันต่างกันเล่า?
ตอบ ถ้าเธอไม่ไปเอ่ยถึง "อย่างธรรมดา" กับ "อย่างตรัสรู ้แล้ว" ขึ้นมาแล้ว ใครเล่าจะอยากลําบาก ไปพูดกันถึงเรื่ อง
ชนิดนี้ ในเมื่อสิ่ งซึ่ งจัดเป็ นอย่างๆ พวกๆ เหล่านั้น ก็มิได้มีอยูจ่ ริ ง แล้วจิต ก็มิได้เป็ น "จิต"จริ ง และเมื่อทั้งจิต และทั้งสิ่ งซึ่ ง
ถูกจัดเป็ นอย่างๆ พวกๆ เหล่านั้นโดยแท้จริ งเป็ นมายาแล้ว เธอจะหวังหาสิ่ งใดๆได้ที่ไหนกันเล่า?
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169 ถาม มายา ได้บงั จิต ของเราเอง เสี ยจากเรา แต่จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้ ท่านอาจารย์ก็ยงั ไม่ได้สอนพวกเรา ว่าทําอย่างไร
จึงจะกําจัดมายานั้นเสี ยได้?
ตอบ การเกิดขึ้นของมายาก็ดี การถอนมายาออกเสี ยได้ก็ดี ล้วนแต่เป็ นมายาด้วยกัน มายามิใช่สิ่งซึ่ งมีรกรากอยูใ่ น
ความจริ ง มันตั้งอยูไ่ ด้ก็เพราะความคิดแบบทวินิยมของพวกเธอ ถ้าพวกเธอเพียงแต่หยุดปล่อยตนไปตามความคิดที่ทาํ ให้
เกิดของเป็ นคู่ตรงกันข้ามเช่น "อย่างธรรมดา" กับ "อย่างตรัสรู ้แล้ว" เสี ยเท่านั้น มายาก็จะสิ้ นสุ ดลงไปได้เองทันที และแล้ว
ถ้าเธอยังขืนอยากจะทําลายมัน ในที่ทุกๆแห่งที่มนั อาจจะมีอยู่ เธอจะพบว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออยูเ่ ลย แม้แต่เส้นขนเดียวให้เธอ
เกาะ นี่แหละ คือความหมายของคําที่วา่ "ฉันจะปล่อยเสี ยทั้งสองมือ" เพราะเมื่อเป็ นดังนั้นแล้ว ฉันจะพบ พุทธะ ใน จิต ของ
ฉัน โดยแน่แท้" นัน่ เอง
170 ถาม ถ้าไม่มีอะไรให้เกาะยึดเสี ยเลยแล้ว ธรรมะ จะถูกถ่ายทอดได้อย่างไรกัน?
ตอบ มันเป็ นการถ่ายทอด จิต ด้วย จิต
171 ถาม ถ้า จิต เป็ นสิ่ งที่ถูกใช้สาํ หรับการถ่ายทอด ทําไมท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า จิต ก็ไม่ได้ต้ งั อยูเ่ หมือนกัน ดังนี้แล?
ตอบ การไม่ได้รับ ธรรมะ อะไรเลย นัน่ แหละ เรี ยกว่าการถ่ายทอดจิต การเข้าใจซึ มซาบ จิต ชนิดนี้ หมายความว่า
ไม่มี จิต และไม่มีธรรมะ
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172 ถาม ถ้าไม่มี จิต และไม่มี ธรรมะ แล้ว การถ่ายทอด หมายถึงอะไรกันเล่า?
ตอบ พวกเธอได้ยนิ คนเขาพูดกันถึงการถ่ายทอด จิต แล้วพวกเธอก็พดู กันถึงอะไรบางอย่าง ทีพวกเธอเองหวังว่าจะ
ได้รับ ดันนั้น ท่านอาจารย์โพธิ ธรรม จึงได้กล่าวว่า
ธรรมชาติแท้ของจิต จิต นั้น ถ้าเข้าใจซึ มซาบแล้ว
คําพูดของมนุษย์ ไม่สามารถหว่านล้อ หรื อเปิ ดเผยมันได้
ความตรัสรู ้ คือความไม่มีอะไรให้ใครต้องลุถึง
และผูซ้ ่ ึ งได้ตรัสรู ้แล้ว ก็ไม่พดู ว่าเขารู ้อะไร
ถ้าเผอิญอาตมาทําความกระจ่างในข้อนี้ให้แก่พวกเธอ อาตมาสงสัยว่า พวกเธอจะทนมันไหวหรื อ?
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173 ถาม ความว่าง ซึ่ งเห็นแผ่อยูต่ รงหน้าเรา ในสายตาของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่เห็นได้วา่ มีอยูจ่ ริ ง เมื่อเป็ นดังนั้น มิเป็ นว่า
ท่านอาจารย์กาํ ลังชี้ปังสิ่ งบางสิ่ ง ซึ่ งเห็นๆอยู่ และกําลังเห็น จิต อยู่ อยูใ่ นมันไปหรื อ?
ตอบ จิตชนิ ดไหนกันนะ ที่ฉนั อาจจะบอกให้ดูได้ ในสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นวิสัยแห่งการดูดว้ ยตา? สมมติวา่ เธอดูเห็นได้
มันจะเป็ นแต่เพียง จิตส่ วนที่เป็ นแสงสะท้อนกลับ อยูต่ ามสิ่ งต่างๆที่เห็นได้ดว้ ยตาเท่านั้นเอง เธอจะเป็ นเหมือนคนที่กาํ ลัง
มองดูหน้าตัวเองในกระจกเงา แม้เธออาจจะเห็นมันได้กระจ่างเหมือนของจริ งไปทุกอย่าง เธอก็ยงั คงเป็ นเพียงผูม้ องอยูท่ ี่เงา
สะท้อนล้วนๆเท่านั้นเอง นี่มนั มีผลคุม้ ค่าอะไรที่ไหนกันที่ทาํ ให้พวกเธอต้องวิง่ มาหาอาตมา?
174 ถาม ถ้าไม่ให้เราเห็นด้วยอํานาจของแสงสะท้อนแล้ว เมื่อไรเล่าเราจะเห็นกันได้สักที?
ตอบ ตลอดเวลาที่พวกเธอยังฝากตัวเองไว้กบั "ด้วยอํานาจของ" อยู่ ดังนี้ พวกเธอก็จะตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสิ่ งที่
เป็ นมายาบางสิ่ งอยูร่ ่ าํ ไปเมื่อไรพวกเธอจะเข้าใจได้สาํ เร็ จกันสักทีนะ? แทนที่จะปฏิบตั ิตามผูท้ ีบอกให้เธออ้ามือกว้างหมด
ทั้งสองมือเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะปล่อยอีกแล้ว เธอก็มวั ไปเสี ยแรงงานในการเที่ยวโอ้อวด ว่ามีอะไรสารพัดอย่าง
175 ถาม แม้ผทู ้ ี่เข้าใจเรื่ องแสงสะท้อนดี แสงสะท้อนก็ยงั ไม่มีอยูอ่ ีกหรื อ?
ตอบ ถ้าของเป็ นดุน้ ๆ ก็ยงั ไม่มีตวั ตนที่ต้ งั อยูเ่ สี ยแล้ว มันจะยิง่ ไม่มีมากลงไปอีกสักเท่าไร ในการที่เราจะเอาอะไร
กับสิ่ งที่เป็ นเพียงแสงสะท้อน อย่าเที่ยวได้พดู พรํ่าเหมือนคนเดินฝันลืมตา (คนเดินละเมอ)ไปให้มากเลย
176 เมื่อก้าวเข้าในศาลาธรรมประจําเมือง ท่านอาจารย์ได้ประกาศออกมาว่า "การมีความรู ้ตา่ งๆมากมายหลายประเภท
นั้น ไม่อาจจะเปรี ยบกันได้ กับการที่สามารถเพิกถอนเสี ยได้ซ่ ึงการแสวงหาทุกสิ่ งซึ่งการทําได้อย่างนั้น เป็ นสิ่ งเลิศสุ ดเหนื อ
สิ่ งทั้งปวง จิต มิได้เป็ นสิ่ งที่มีมากมายหลายชนิด ไม่มีหลักธรรมแท้จริ งอะไร ที่อาจจะพูดกันได้ โดยทางคําพูด"
เมื่อไม่มีอะไรต้องพูดกันอี ก็ตอ้ งเลิกประชุม
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177 ถาม สัจจะอย่างโลก หมายความว่าอะไร?
ตอบ เธอจะไปทําอะไรกับไม้กาฝากชนิดนั้นนะ? ความจริ งคือ ความบริ สุทธิ์ถึงที่สุด ทําไมจะต้องไปถกกันถึงคําที่
ไม่บริ สุทธิ์ เหล่านั้นเล่า? ความที่ปราศจากความคิดนึกต่างๆ อย่างเด็ดขาด เรี ยกว่า ปรี ชาของความมีจิตปรกติ
178 ทุกวันไม่วา่ เดินอยู่ ยืนอยู่ นัง่ อยู่ หรื อนอนอยูก่ ต็ าม หรื อในการพูดจาทั้งหมดก็ตาม จึงยังคงเป็ นผูม้ ีจิตที่ปราศจากการ
ยึดถือ ทุกๆอย่างในสิ่ แวดล้อมทั้งปวง ไม่วา่ จะพูด หรื อแม้เพียงแต่กระพริ บตาขอให้ทาํ มันไปด้วยความที่จิตปรกติถึงทีส่ ุ ด
179 เดี๋ยวนี้ เรากําลังอยูใ่ นตอนปลายของระยะห้าร้อยปี ที่ 3 นับแต่พุทธปริ นิพพานมา นักศึกษาเซ็นแทบทั้งหมด ได้เอียง
ไปในทางยึดถือเสี ยงและรู ปทุกชนิด
180 ทําไมพวกเธอจึงไม่ลอกแบบเรา ด้วยการปลดเปลื้องความคิดทุกอย่างออไปไปเสี ย เรากะว่ามันมิได้มีอยูเ่ ลย หรื อราว
กะว่ามันเป็ นไม้ผๆุ ชิ้นหนึ่ง หิ นก้อนหนึ่ง หรื อขี้เถ้าที่ชืดแล้วเท่านั้นเล่า? หรื อลอกแบบเรา ด้วยการตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ
อย่างแผ่วเบาที่สุด เท่าที่ควรจะทําได้ในแต่ละโอกาสเล่า? ถ้าเธอไม่อยากทําอย่างนั้น และเผอิญตายลงเดี๋ยวนี้ เธอจะถูก
ทรมานโดยยมพบาล*
* คือเจ้าแห่งนรก โดย บุคคลาธิ ษฐาน (โดยธรรมธิ ษฐาน หมายถึงความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากการตาย) ผูแ้ ปลไทย

181 พวกเธอต้องหลีกเลี่ยงจากคําสอนเรื่ องความมีอยู่ และเรื่ องความไม่มีอยูเ่ สี ยให้หมด เพราะ จิต นั้นเหมือนกับดวง
อาทิตย์ในข้อที่มนั อยูใ่ นความว่างตลอดนิรันดร ส่ องแสงได้โดยธรรมชาติของมันเอง และส่ องแสงโดยไม่ต้ งั ใจจะส่ องแสง
นี่ไม่ใช่สิ่งซึ่ งพวกเธออาจจะทําให้สาํ เร็ จได้โดยปราศจากความพากเพียร แต่เมื่อเธอลุถึงขั้นที่ไม่มีความยึดถือต่อสิ่ งใดๆ
หมดแล้ว เธอก็จะเป็ นผูท้ ี่ทาํ อยู่ เหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทํา
182 การทําอย่างนี้ จะเป็ นการกระทําที่เข้าร่ องเข้ารอยกันได้จริ งๆกับคําที่กล่าว่า "จงทําจิตให้เป็ นจิตชนิดที่ไม่อิงอาศัยอยู่
บนอะไรเลย"*เพราะว่านี่แหละ คือธรรมกายแท้ ของเธอ ซึ่ งเรี ยกได้วา่ การตรัสรู ้ที่สมบูรณ์ถึงที่สุด
* ธรรมภาษิต ที่สาํ คัญที่สุด จากวัชรปรัชญาปารมิตาสู ตร พระสู ตรนี้ เสถียร โพธิ นนั ทะ แปลสู่ ภาษาไทย ผูแ้ ปลไทย

183 ถ้าเธอไม่สามารถเข้าใจซึ มซาบในข้อนี้ แม้เธอจะมีความรู ้อย่างลึกซึ้ งจากการศึกษาของเธอ หรื อแม้เธอจะมีความ
เพียรอย่างสาหัส และบําเพ็ญทุกรกิริยาอย่างตึงเครี ยดที่สุด เธอก็จะยังคงล้มเหลวต่อการรู ้แจ้งถึงจิตของเธอเองอยูน่ นั่ เอง
ความพยายามทั้งหมดของเธอจะเดินทางผิด และเธอก็จะเข้าไปสมทบในครอบครัวของมาร โดยแน่นอน อานิสงส์อะไรกัน
ที่เธอจะได้รับจากวัตรปฏิบตั ิชนิดนี้ ?
184 มันเหมือนกับที่ครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ ชิกุง ได้พดู ไว้วา่ "พุทธะ นั้น คือสิ่ งซึ่ งจิตของเธอเองสร้างขึ้นแท้ๆ เมื่อเป็ น
ดังนั้น จะแสวงหา พุทธะ นั้น จากพระคัมภีร์ต่างๆได้อย่างไรกัน?" ดังนี้
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185 แม้พวกเธอจะได้ศึกษาถึงเรื่ อง ทําอย่างไรถึงจะบรรลุถึงความเป็ นพระโพธิ สัตว์สามประเภท ความเป็ นพระอรหันต์สี่
ประเภทและภูมิท้ งั สิ บแห่งความก้าวหน้า ต่อการตรัสรู ้ของพระโพธิ สัตว์ จนกระทัง่ ใจของเธอเต็มไปด้วยความรู ้เหล่านี้แล้ว
ก็ตาม เธอก็จะยังคงทําตัวให้เคว้งคว้างอยูต่ รงกลางระหว่าง "อย่างธรรมดา" และ "อย่างตรัสรู ้แล้ว" อยูน่ นั่ เอง
186 การที่ไม่ดูให้รู้วา่ วิธีการแห่งการปฏิบตั ิ เพื่อลุถึง ทาง ทางโน้นทุกวิธี ล้วนแต่กิเวลานิดเดียวทั้งนั้น นัน่ เป็ นสังสาริ ก
ธรรม (คือสิ่ งที่ทาํ ให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสาร ไม่รู้สร่ าง)
187 เรงยิงของมัน เมื่อใช้ไปแล้วครั้งเดียว (ก็หมด) ลูกศรก็ตกดิน
พวกเธอสร้างขึ้นแต่ชีวิต ชนิดที่ไม่ทาํ ให้ความหวังของเธอเต็มได้
ช่างอยูต่ ่าํ กว่าประตู โคตรภู เสี ยนี่กระไร
ซึ่ งจากนั้น กระโดดแผล็บเดียว ก็ถึง พุทธเกษตร*
* โคตรภู หมายถึงสุ ดยอดของความเป็ นมนุษย์ธรรมดา หลังจากนั้นก็เป็ นพระอริ ยเจ้า พุทธเกษตร หมายถึงเขตของความเป็ นพระพุทธเจ้า ผูแ้ ปลไทย

188 มันเป็ นเพราะว่า เธอไม่อยูใ่ นพวกที่กระโดดแผล็บเดียวถึง เธอจึงยังคงดันทุรังไปในทางที่จะเรี ยนให้ทวั่ จบถึงวิธีการ
ต่างๆ ที่พวกคนโบราณตั้งไว้ เพื่อการมีความรู ้ที่ยงั อยูใ่ นระดับของความคิดปรุ งแต่ง
189 ท่านอาจารย์ ชิกุง ยังได้กล่าวไว้ดว้ ยว่า "ถ้าเธอไม่พบอาจารย์ช้ นั ยอด เธอก็กลืนยา มหายานเข้าไป เป็ นหมันเปล่า"
ดังนี้
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190 ถ้าพวกเธอจะใช้เวลาของเธอทั้งหมด ไม่วา่ เดินอยู่ ยืนอยู่ นัง่ อยู่ หรื อนอนอยูก่ ็ตามให้เป็ นการฝึ กฝนเพื่อจะหยุดเสี ย
ซึ่ งการกระทําต่างๆ ของจิตของเธอเอง ในการที่จะก่อรู ปความคิดต่างๆขึ้น เมื่อเป็ นดังนั้นเธอก็จะเป็ นผูเ้ ที่ยงแท้ต่อการลุถึง
จุดหมายปลายทางชั้นสุ ดท้าย เนื่องจากธรรมที่เป็ นกําลังของเธอยังมีไม่พอ เธอจึงไม่สามารถที่จะข้ามสังสารวัฏได้ ด้วยการ
กระโดดทีเดียวถึง แต่เมื่อห้าหรื อสิ บปี ผ่านไป เธอก็จะมีการตั้งต้นที่ดีข้ ึนได้อย่างแน่นอน แล้วก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไป
ได้เองเป็ นธรรมดา
191 แต่มนั เป็ นเพราะเธอไม่เป็ นบุคคลประเภทนั้น เธอจึงรู ้สึกว่าจําเป็ นต้องใช้จิตของเธอเอง ใน "การศึกษาธยานะ" และ
"ศึกษาเรื่ อง ทาง ทางโน้น" การทําอย่างนั้น มันมีอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยเล่า?
192 ดังนั้นจึงมีคาํ กล่าวว่า ทั้งหมดเท่าที่พระตถาคตได้สอนนั้นมีอยูเ่ พียงเพื่อจะกลับใจมหาชน มันเหมือนกับแสร้งลวง
ไปว่าใบไม้เหลืองๆเป็ นทองคําแท้ เพื่อให้น้ าํ ตาของเด็กหยุดไหล เท่านั้น ฉะนั้นมันต้องไม่ถูกยึดถือว่า เป็ นความจริ งที่
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เด็ดขาด แต่ประการใด ถ้าเธอถือเอาเป็ นความจริ ง เธอก็ไม่ใช่สมาชิกแห่งนิกายเรา แล้วมันจะมีผลอะไรกับธรรมชาติเดิมแท้
ของเธอเล่า?
193 ดังนั้น ข้อความในสู ตรจึงกล่าวว่า "สิ่ งซึ่ งเรี ยกว่าปั ญญาอันสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้น หมายความว่าไม่มีอะไรเลยจริ งๆ ที่
ต้องลุถึง" ถ้าเธอสามารถเข้าใจความข้อนี้ได้ เธอก็จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าทั้ง พุทธวิถี และมารวิถี ก็ลว้ นแต่พลาดจาก
เป้ าหมายนี้อย่างอย่างสิ้ นเชิงโดยเท่ากัน
194 จักรวาลเดิมที่รุ่งเรื องและบริ สุทธิ์ น้ นั ไม่ใช่ของเหลี่ยมหรื อของกลม ไม่ใช่ของใหญ่หรื อของเล็ก มันปราศจากความ
แตกต่างว่ายาวหรื อสั้นใดๆ ทั้งหมด มันอยูเ่ หนื อการเกี่ยวข้อง เหนือการกระทํา เหนือวิชชา และเหนือการตรัสรู ้
195 พวกเธอต้องการเห็นให้ชดั ลงไปว่า โดยแท้จริ งแล้ว ไม่มีอะไรเลย ไม่มีท้ งั มนุษย์สามัญ ไม่มีท้ งั พุทธะทั้งหลาย มหา
โลกธาตุมีจาํ นวนนับไม่ถว้ นดุจเม็ดทรายในโลก ก็เป็ นเพียงฟองนํ้าเม็ดเล็กๆ ญาณทั้งหลาย และอริ ยะภาวะทั้งปวง เป็ นเพียง
เส้นแฉกๆของแสงฟ้ าแลบ ในบรรดาสิ่ งเหล่านั้นทั้งหมด ไม่มีอะไรซึ่ งเป็ นตัวแท้ของจิต
196 ธรรมกาย ตั้งแต่โบราณกาลมา จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ รวมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งปวง และพระสังฆปริ ณายกทั้งหลาย
เป็ น หนึ่ง แล้วมันจะขาดอะไรไปสักเส้นขนเดียว ได้อย่างไรกันเล่า?
197 ถ้าแม้เธอเข้าใจความข้อนี้ เธอก็ตอ้ งทําความพากเพียรเข้มแข็งถึงที่สุด ตลอดทั้งชีวติ นี้ พวกเธอไม่อาจจะมีอะไรเป็ น
ที่แน่นอนอยูท่ ุกเวลาว่าจะได้มีชีวติ อยูย่ นื ยาว จนกระทัง่ ได้หายใจอีกครั้งหนึ่งหรื อไม่
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198 ถาม ท่านพระสังฆปริ นายกองค์ที่หก เป็ นคนไม่รู้หนังสื อ ทําไมท่านจึงได้รับมอบผ้ากาสาวพัสตรเครื่ องหมาย
ตําแหน่ง ซึ่ งยกท่านสู่ ตาํ แหน่งนั้น? ท่านเชนสุ่ ย เพื่อนนักศึกษาคู่แข่งขันคนหนึ่งอยูใ่ นฐานะสู งกว่าศิษย์อื่นๆตั้งห้าร้อยคน
เพราะเป็ นอาจารย์ช่วยสอนและสามารถสามารถอธิ บายความหมายอันลึกซึ้ งของพระสู ตรต่างๆได้ถึง 32 คัมภีร์ ทําไมท่าน
จึงไม่ได้รับผ้ากาสาวพัสตรนั้น?
ตอบ เพราะท่านเชนสุ่ ย ยังคงปล่อยตนไปในความคิดปรุ งแต่ง คือในธรรมที่นาํ ไปสู่ การกระทํา ประโยคที่วา่ เมื่อ
เธอปฏิบตั ิเธอจึงจะบรรลุ" นั้น ท่านองค์น้ นั ก็ยงั ยึดถือว่าเป็ นของจริ งอยู่ ดังนั้นพระสังฆปริ นายกองค์ที่หา้ ท่านจึงทําการ
มอบหมายธรรมแห่ท่านฮุยเหน่ง(เว่ยหล่าง)ชัว่ ขณะนั้นเอง ท่านฮุยเหน่งก็ได้บรรลุถึงความเข้าใจซึ มซาบชนิดที่ไม่ตอ้ งมี
คําพูดและได้รับธรรมหฤทัยอันลึกซึ้ งที่สุด ของพระตถาคตไปอย่างเงียบกริ บ นัน่ แหละ คือข้อที่วา่ ทําไม ธรรม นั้น จึงถูก
ถ่ายทอดไปยังท่าน
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199 พวกเธอไม่เห็นว่า หลักคําสอน อันเป็ นรากฐานของธรรมนั้น คือหลักที่วา่ ไม่มีธรรม ถึงกระนั้น หลักที่วา่ ไม่มีธรรม
นัน่ แหละ เป็ นธรรมอยูใ่ นตัวมันเอง และบัดนี้ หลักที่วา่ ธรรมไม่มีน้ นั ก็ได้ถูกถ่ายทอดไปแล้ว หลักที่วา่ มีธรรม จะเป็ น
ธรรมได้อย่างไรกัน?
200 ใครก็ตามเข้าใจซึ มซาบความหมายของข้อความนี้ ย่อมควรที่จะได้นามว่า ภิกษุ คือผูซ้ ่ ึงเชี่ยวชาญต่อ "ธรรมปฏิบตั ิ"
201 ถ้าเธอไม่เชื่อความข้อนี้ เธอลองอธิ บายความหมายของเรื่ องต่อไปนี้ ดู ท่านเว่ยมิง ได้ปีนขึ้นไปยังยอดสู งสุ ดแห่งภูเขา
ต่ายืน่ เพื่อพบพระสังฆปริ นายกองค์ที่หก ท่านสังฆปริ นายกได้ถามว่ามาทําไม มาเพื่อจีวรหรื อมาเพื่อ ธรรม? ท่านเว่ยมิงได้
ตอบว่า ไม่มาเพื่อจีวรแต่มาเพื่อ ธรรม เมื่อเป็ นดังนั้น พระสังฆปริ นายกได้กล่าวว่า "ขอให้ท่านทําจิตของท่านให้เป็ นสมาธิ
สักขณะหนึ่ง และเว้นการคิดในความหมายของคําว่า ดีและชัว่ เสี ยให้หมด" ท่ายเว่ยมิงได้ทาํ ตามคําสัง่ และพระสังฆปริ นายก
ได้กล่าวต่อไปว่า "เมื่อท่านไม่คิดถึงความดีและไม่คิดถึงความชัว่ อยู่ ตรงขณะนี้แหละเธอจะย้อนกลับไปสู่ ภาวะที่เธอได้
เป็ นอยู่ ในขณะก่อนแต่ที่มารดาบิดาของเธอเองเกิดมา" พอพูดจบท่านเว่ยมิงก็ได้ลุถึงความเข้าใจซึ มซาบชนิดที่ไม่ตอ้ งมี
เสี ยงพูด ได้โดยแว็บเดียว ต่อจากนั้นท่านได้หมอบลงบนพื้นดินและได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเหมือนกับคนที่ดื่มนํ้าอยู่ ย่อมรู ้ได้
ด้วยตนเอง ว่ามันเย็นอย่างไร ข้าพเจ้าได้อยูก่ บั ท่านสังฆปริ นายกองค์ที่หา้ และศิษย์ของท่านมาเป็ นเวลา 30 ปี แต่เพิ่งวันนี้เอง
ที่ขา้ พเจ้าสามารถขจัดความผิดพลาดต่างๆในวิธีคิดอย่างเก่า ของข้าพเจ้าเสี ยได้" พระสังฆปริ นายกองค์ที่หกได้ตรัสว่า "ถูก
แล้ว" อย่างน้อยที่สุด บัดนี้ท่านย่อมเข้าใจว่า ทําไมเมื่อพระสังฆปริ นายกองค์ที่หนึ่งจากอินเดียมาถึง ท่านจึงได้ช้ ีตรงไป แต่
ที่จิต ของคน ซึ่ งโดย จิต นั้นเอง เขาเหล่านั้นสามารถรู ้แจ้งเห็นจริ งถึงธรรมชาติ เดิมแท้ของเขา และกลายเป็ น พุทธะ ได้
และข้อที่วา่ "ทําไมพระสังฆปริ นายกองค์น้ นั จึงไม่เคยพูดถึงสิ่ งอื่นนอกไปจากนี้ เลย
202 เรายังไม่เห็นกันอีกหรื อ ว่าทําไมเมื่อพระอานนท์ได้ถามพระมหากาศยปะว่า พระพุทธองค์ซ่ ึ งโลกบูชา ได้ทรง
มอบหมายอะไรให้อีก พร้อมกับจีวรทอง พระมหากาศยปะจึงร้องขึ้นว่า "อานนท์" เมื่อพระอานนท์ขานตอบ ด้วยความ
เคารพว่า "อะไรครับ" ดังนี้ ท่านมหากาศยปะได้กล่าวต่อไปว่า "ทิง้ เสาธงลงเสี ยที่ประตูวดั เถิด" ดังนี้ นี่แหละคือนิมิตซึ่ ง
พระสังฆปริ นายก(สายอินเดีย)องค์ที่1* ท่านได้ให้แก่พระอานนท์
* พระมหากาศยปะ ทางนิ กายเซน ถือว่าเป็ นพระสังฆปริ นายก องค์ที่1

203 ตลอดเวลา 30 ปี ที่พระอานนท์คนฉลาด ปฏิบตั ิรับใช้ตามพระพุทธประสงค์ส่วนพระองค์มา แต่เนื่องจากท่านเป็ น
คนรักการได้ความรู ้มากเกินไป พระพุทธองค์จึงได้ทรงตักเตือนท่านโดยตรัสว่า "แม้เธอเที่ยวหาความรู ้อยูต่ ้ งั 1000 วัน มันก็
ยังทําประโยชน์ให้แก่เธอได้นอ้ ยกว่าการฝึ กฝนเรื่ อง ทาง ทางนี้โดยเฉพาะ แม้เพียงวันเดียว ถ้าเธอได้ฝึกฝนมัน เธอจะไม่
สามารถย่อยได้ แม้แต่น้ าํ หยดเดียว"

จบบันทึกชึนเชา
( http://www.mahayana.in.th )
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ภาคสอง
บันทึกวาน-ลิง

๑
ถาม ในบรรดาคนที่ชมุ นุมกันอยู่ประมาณ ๔-๕ ร้ อยคนบนภูเขานี ้ มีสกั กี่คน ที่ได้ เข้ าใจในคําสอนของท่านอาจารย์
อย่างเต็มที่ ?
ตอบ จํานวนที่ว่านันไม่
้ อาจจะทราบได้ ทําไม ? เพราะว่า ทาง ของอาตมา เป็ นไปในทางการปลุก จิต ให้ ตื่นออกมา มัน
จะถูกถ่ายออกมาเป็ นคําพูดได้ อย่างไรกัน ? คําพูดจะมีผลได้ บ้าก็ตอ่ เมื่อพูดใส่หเู ด็ก ๆ ที่ยงั ไม่เคยได้ รับคําสัง่ สอนอะไรมา
ก่อนเท่านัน้
๒
ถาม พุทธะ (ซึง่ หมายถึงสิ่งสูงสุด) นันคื
้ ออะไร ?
ตอบ จิต คือ พุทธะ ในเมื่อการดสิ ้นสุดลงแห่งความคิดปรุงแต่ง เป็ น ทาง พอสักว่า เธอหยุดการปลุกเร้ าความคิดปรุง
และการคิดค้ นในเรื่ องอันว่าด้ วยความมีอยูแ่ ละความไม่มีอยู่ ความยาวและความสัน้ คนอื่นหรื อตัวเอง ผู้ทําหรื อผู้ถกู ทํา
และเรื่ องอื่นทํานองนี ้เสียให้ จบสิ ้นเท่านัน้ เธอจะพบว่า จิต ของเธอเป็ น พุทธะ โดยแท้ จริง ว่า พุทธะ คือ จิต โดยแท้ จริง
และว่าจิตเป็ นสิ่งที่คล้ ายกับความว่าง เพราะฉะนัน้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “ธรรมกาย อันแท้ จริงนัน้ คล้ ายกับความว่าง”
จงอย่างแสวงหาสิ่งอื่นใด นอกไปจากสิ่งนี ้ มิฉะนันแล้
้ วการแสวงหาของพวกเธอจะจบลงด้ วยความเศร้ า แม้ พวกเธอจะ
บําเพ็ญบารมีทงหกตลอดกั
ั้
ปเป็ นอันมากเท่าจํานวนเม็ดทรายในแม่นํ ้าคงคา รวมทังวั
้ ตรปฏิบตั ิอย่างอื่นที่จะทําให้ ได้ ตรัสรู้
อีกทังหมดทั
้
งสิ
้ ้นก็ตาม เธอก็ยงั อยูไ่ กลจากจุดหมายปลายทางอยู่นนั่ เอง
ทําไมเล่า ? เพราะว่าการทําเช่นนันเป็
้ นการสร้ างกรรมไม่มีหยุด และเมื่อกุศลกรรมที่ได้ สร้ างขึ ้นนัน้ หมดอํานาจลงพวกเธอ
ก็จะกลับไปกําเนิดในภูมิอนั ตํ่าอีก ด้ วยเหตุนี ้เองจึงมีคําจารึกไว้ อีกว่า “สัมโภคกาย นัน้ ไม่ใช่พทุ ธะที่แท้ จริง หรอผู้ประกาศ
ธรรมะก็ไม่ใช่”
เพียงแต่เธอรู้จกั ธรรมชาติแท้ แห่งจิตของเธอเองเท่านัน้ ซึง่ ในธรรมชาตินนไม่
ั ้ มีตนเองไม่มีผ้ อู ื่น แล้ วเธอก็จะเป็ นพุทธะองค์
หนึง่ จริง ๆ
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๓
ถาม เมื่อยอมรับว่า คนรู้แจ้ งเห็นจริงแล้ ว ซึง่ หยุดความคิดปรุงแต่งของตนเสียได้ คือ พุทธะ ดังนี ้แล้ ว ก็คนที่ยงั โง่อยูเ่ ล่า
เมื่อหยุดคิดอย่างปรุงแต่งเสียหมดแล้ ว จะมิกลายเป็ นคนหลงลืมไม่มีสมปฤดีไปหรื อ ?
ตอบ ไม่มีคนรู้แจ้ งเห็นจริง ไม่มีคนมี่ยงั โง่อยู่ และไม่มีแม้ ความหลงลืมไม่มีสมปฤดี ถึงกระนันก็
้ เถอะ แม้ ว่าโดยหลักทัว่ ไป
สิ่งทุกสิ่งจะปราศจากความมีอยูอ่ ย่างเป็ นวัตถุตวั ตนก็ตาม พวกเธอก็ต้องไม่คิดไปในทํานองที่วา่ ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ และ
แม้ วา่ สิ่งทังหลายมิ
้
ใช่เป็ นสิ่งที่ไม่มีอยู่ พวกเธอก็ต้องไม่ไปคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่
ความคิดว่า “มีอยู่” ก็ตาม ความคิดว่า “ไม่มีอยู่” ก็ตาม ทังสองอย่
้
างล้ วนแต่เป็ นความคิดที่เคยตัว ไม่ดีอะไรไปกว่าสิ่งซึง่
เป็ นมายาทังหลาย
้
ดังนันจึ
้ งมีคําจารึกไว้ วา่ “สิ่งใดก็ตามที่เข้ าใจเอาเองตามความรู้สึกทางอายตนะ ย่อมเป็ นเหมือนกับ
มายา ข้ อนี ้หมายถึงทุกสิ่งนับตังแต่
้ สิ่งที่เป็ นเพียงความคิดไปจนถึงสิ่งที่มีชีวิตเป็ นอยูจ่ ริ ง ๆ”
ท่านอาจารย์ผ้ กู ่อกําเนิดนิกายเซ็นของเรา ไม่ได้ สอนอะไรให้ แก่สาวกของท่านเลย นอกจากการทําให้ วา่ งไปโดยสิ ้นเชิง ซึง่
นําไปสูก่ ารเพิกถอนเสียซึง่ ความรู้สกึ ต่าง ๆ ทางอายตนะ ในการทําให้ วา่ งไปโดยสิ ้นเชิงนี่เอง ทาง ของพวกพุทธะทังหลาย
้
ได้ เป็ นไปอย่างรุ่งเรื อง และในขณะเดียวกันนันเอง
้ จากการเที่ยวแยกออกไปว่านัน่ เป็ นนัน่ นี่เป็ นนี่ อย่างตรงกันข้ ามเป็ นคู่
ๆ นัน่ แหละ ฝูงปี ศาจร้ ายก็รุ่งเรื องโชติชว่ งขึ ้นมา
๔
ถาม ถ้ า จิต กับ พุทธะ เป็ นของสิ่งเดียวกันโดยเนื ้อแท้ แล้ ว เราจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ ไปในปารมิตาทังหก
้ และการปฏิบตั อิ ื่น
ๆ ดังที่กล่าวไว้ ในแบบฉบับเพื่อการตรัสรู้นนั ้ ๆ หรื อไม่เล่า ?
ตอบ การตรัสรู้ ย่อมโพล่งออกมาจากจิตโดยตรง ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการบําเพ็ญปารมิตาทังหกและข้
้
อปฏิบตั ิอื่นใด ๆ
ของพวกเธอเลย การปฏิบตั ิบําเพ็ญทํานองนี ้ ทังหมดทั
้
งสิ
้ ้นเป็ นเพียงอุบายสําหรับกุมเอาประโยชน์ทางวัตถุ อันเนื่องอยูก่ บั
ปั ญหาชีวิตประจําวันเท่านันเอง
้
ถึงแม้ การตรัสรู้ก็ตาม สิ่งสูงสุดก็ตาม ภาวะแห่งสัจจะก็ตาม การบรรลุฉบั พลันก็ตาม ธรรมกาย และอื่น ๆ ทังหมดลงไป
้
จนถึงภูมแห่งการก้ าวหน้ าทังสิ
้ บก็ตาม อริยผลทังสี
้ ่ อริยภาวะ และมรรคญาณ ก็ตาม ทุกอย่างล้ วนแต่เป็ นเพียงคิดเอาด้ วย
ความคิด เพื่อช่วยประคับประคองเราไประหว่างสังสารวัฏเท่านัน้ ทังหมดนั
้
นไม่
้ ใช่สิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับจิตที่เป็ นพุทธะแต่
ประการใดเลย

33 | คํา ส อ น ข อ ง ฮ ว ง โ ป :

บั น ทึ ก ก ว า น - ลิ ง

เนื่องจาก จิต คือ พุทธะ วิธีที่ฉลาดเพื่อลุถึงสิ่ง ๆ นี ้ก็คือการเพาะให้ พุทธะ-จิต นัน้ ผลิออกมาให้ เห็นเท่านันเอง
้ เพียงแต่
เธอทํามันให้ ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ซึง่ ล้ วนแต่นําไปสูก่ ารเกิดและการดับอยู่ตลอดกาล และนําไปสู่ความทุกข์
เดือดร้ อนใจของสัตว์โลกและโลกอื่น ๆ เพ่อให้ สิ ้นเชิงเท่านัน้ พวกเธอก็จะไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีวิธีปฏิบตั เิ พื่อการตรัส
รู้และอะไรทํานองนัน้ นานาชนิดเลย
ฉะนันจึ
้ งมีคําจารึกไว้ วา่ ...
คาสอนของพุทธะทัง้ หมด มี วตั ถุประสงค์ข้อนีเ้ พียงข้อเดี ยว
คื อ พาพวกเราข้ามขึ้นให้พน้ เสี ยจากภูมิแห่งความคิ ด
บัดนี ้ ถ้าข้าพเจ้าหยุดความคิ ดของข้าพเจ้าได้สาเร็ จแล้ว
ประโยชน์อะไรด้วยธรรมทัง้ หลายทีพ่ ทุ ธะได้สอนไว้ ?
นับตังแต่
้ พระพุทธะโคตมะ ลงมาจนตลอดสายของพระสังฆปริณายกทังหลาย
้
กระทัง่ ถึงท่านโพธิธรรมเป็ นที่สดุ ไม่มีใคร
เคยสอนว่ามีอะไร นอกจาก จิตหนึง่ นี ้ หรื ออีกนัยหนึง่ ก็คือสิ่งที่ร้ ูกนั อยูว่ ่า ได้ แก่ยานแห่งความรอดเพียงยานเดียว ดังนัน้
แม้ พวกเธอจะเที่ยวแสวงหากันให้ ตลอดสากลจักวาล เธอก็จะไม่พบยานอื่นใดเลย ไม่มีที่ไหนดอก ที่โอวาทข้ อนี ้จะแตก
หน่อแยกกิ่งออกไปได้ มากหลาย คุณภาพเพียงอย่างเดียวของมัน คือ จริงตลอดกาล ดังนัน้ จึงเป็ นคําสอนที่รับเอาได้ ยาก
เมื่อท่านโพธะรรมได้ มาสู่ประเทศจีน จนลุถึงอาณาจักรเหลียงและอาณาจักรเว่ย ก็มีแต่ทา่ นสาธุคณ
ุ โก องค์เดียวเท่านัน้
ที่ได้ รับการเห็นแจ้ งอย่างไม่ต้องเอ่ยปากพูดสักคําเดียวต่อจิต ของท่านเอง ในทันทีที่มีการอธิบายแก่ทา่ น ท่านเข้ าใจได้ วา่
จิต คือ พุทธะ และว่า ใจและกายของแต่ละคนนันไม่
้ เป็ นอะไรเลย คําสอนนี ้เรี ยกว่ามหายาน เนื ้อแท้ ของมหายานนัน้ คือ
ความว่างสิ ้นเชิงจากของที่ตรงกันข้ ามเป็ นคู่ ๆ ท่านโพธิธรรมได้ มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นในการ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
กับเนื ้อหาอันแท้ จริงของสากลจักรวาลในชีวิตทันตาเห็นนี ้ !
จิต กับ “เนื ้อหา” อันนี ้ไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้ แต่นิดเดียว คือว่า “เนื ้อหา นัน่ แหละ คือ จิต สิ่งทังสองนี
้
้ไม่สามารถ
แยกกันได้ เลย เพราะเหตุที่ท่านอาจารย์ได้ เปิ ดเผยความข้ อนี ้เอง ท่านจึงได้ รับสมญาตําแหน่งสังฆปริณายกแห่งนิกายของ
เรา และเพราะเหตุนนั ้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “ขณะที่มีการเห็นแจ้ งต่อความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ของ จิต และ เนื ้อหา อัน
นัน้ ซึง่ ก่อให้ เกิดมีหลักสัจจธรรมขึ ้นมานัน่ แหละ เป็ นขณะที่อาจกล่าวได้ อย่างแท้ จริงว่า ขณะแห่งการเลิกล้ างการพรํ่ าพูด
การบรรยายกันเสียที
๕
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ถาม พระพุทธเจ้ าทรงช่วยสัตว์โลกทังหลายให้
้
หลุดพ้ นจากสังสารวัฏได้ อย่างแท้ จริงหรื อ ?
ตอบ ตามสภาพที่เป็ นจริงนัน้ หามีสตั ว์โลกทังหลาย
้
ที่ต้องกรับการปลดปล่อยโดยพระตถาคตไม่เลย ถ้ าเมื่อตนเองก็
มิได้ มีสภาพที่เป็ นตัวตนอันแท้ จริงอย่างใดแล้ ว คิดดูเถิด สิ่งอื่นนอกไปจากตน จะเป็ นสิ่งที่มีสภาพแห่งความเป็ นตัวตน
น้ อยลงไปอีกสักเท่าไรเล่า ดังนัน้ จึงไม่มีทงพุ
ั ้ ทธะ ไม่มีทงสั
ั ้ ตว์โลกทังหลาย
้
ที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยสภาพที่เป็ นตัวตนอันแท้ จริงเลย
๖
ถาม ถึงอย่างไรก็ยงั มีคําจากรึกไว้ วา่ “ใครก็ตาม ที่ประกอบอยู่ด้วยพุทธะลักษณะ ๓๒ ประการ ย่อมเป็ นผู้สามารถ
ปลดปล่อยสัตว์โลกทังหลาย
้
จากสังสารทุกข์” ท่านอาจารย์จะปฏิเสธความข้ อนี ้ได้ อย่างไร ?
ตอบ สิ่งใด ๆ ที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะใด ๆ ล้ วนแต่เป็ นมายาทังสิ
้ ้น ต่อเมื่อรู้ชดั แจ้ งว่า ลักษณะทุกลักษณะหาใช่
ลักษณะไม่ นัน่ แหละ พวกเธอจึงจะรู้จกั พระตถาคตเจ้ า
พระพุทธเจ้ าก็ดี สัตว์โลกทังหลายก็
้
ดี ทังสองอย่
้
างนี ้เป็ นเพียงความคิดปรุงขนมาอย่างผิด ๆ ในจิตของเธอเองนานาชนิด
เท่านัน้ เป็ นเพราะพวกเธอไม่ได้ ร้ ูจกั จิตจริงแท้ พวกเธอจึงได้ ลวงตัวเองด้ วยความคิดปรุงแต่งในทางความมีตวั มีตน
ทํานองนัน้
ถ้ าเธอยังจะถือว่ามีพทุ ธะอยู่ เธอก็จะถูกปิ ดกันเสี
้ ยด้ วยพุทธะนัน้ นัน่ เอง และเมื่อเธอยังจะถือว่า มีสตั ว์โลกทังหลายอยู
้
่
เธอก็จะถูกปิ ดกันเสี
้ ยด้ วยสัตว์โลกทังหลายเหล่
้
านัน้ นัน่ เอง ความคิดปรุงแต่งที่เป็ นคติทวินิยม เช่นเห็นว่ามี “สัตว์ที่ยงั โง่
หลง” หรื อ “สัตว์ที่ตรัสรู้แล้ ว” มี “บริ สทุ ธิ์” หรื อ “ไม่บริ สทุ ธิ์” ดังนันเป็
้ นต้ นก็ตาม นัน่ แหละคือสิ่งกีดกันปิ
้ ดบังไม่ให้ เห็นแจ้ ง
มันเป็ นเพราะจิตของพวกเธอ ถูกปิ ดกันเสี
้ ยด้ วยสิ่งเหล่านัน้ นัน่ เอง ธรรมจักรจึงยังจําเป็ นที่จะต้ องหมุนไป ๆ มันเหมือนกับ
ลิงที่ขว้ างอะไรลงไปแล้ วหยิบมันขึ ้นมาอีก ขว้ างอะไรลงไปแล้ วหยิบมันขึ ้นมาอีก ดังนี ้เรื่ อยไปไม่มีหยุด นี ้ฉันใด พวกเธอ
และการศึกษาของพวกเธอก็เป็ นฉันนัน้
ทังหมดเท่
้
าที่เธอควรปรารถนานัน้ มันมีแต่หยุด “การศึกษา” ของเธอเสีย เลิกล้ างความคิดว่า โง่หรื อฉลาด บริ สทุ ธิ์หรื อไม่
บริ สทุ ธิ์ ใหญ่หรื อเล็ก เป็ นต้ น เสียให้ สิ ้นเชิง ตัดความยึดมัน่ ถือมัน่ และหยุดการกระทํากรรมเสียอย่างเด็ดขาดเท่านัน้ สิ่ง
เหล่านี ้ทังหมด
้
เป็ นเพียงสิ่งที่เพิ่มความลําบากให้ มากขึ ้น เพื่ออํานายความสะดวกนิดหน่อยเท่านัน้ หรื อเป็ นเพียง
เครื่ องประดับประดา (ที่ไม่จําเป็ น) ภายใน จิตหนึง่ นันเท่
้ านัน้
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อาตมาได้ ยินว่าพวกเธอเคยได้ ศกึ ษาสูตรต่าง ๆ แห่งตรี ยานทังสิ
้ บสองหมวด สิ่งเหล่านี ้ทังหมด
้
เป็ นเพียงข้ อคิดที่เขา
ระบายกันออกไปพล่อย ๆ ตามที่เคยประสบ เพราะเคยปากเท่านัน้ พวกเธอจะต้ องสลัดออกไปเสียให้ หมดจริง ๆ
ดังนัน้ พวกเธอจงสลัดเสียให้ ได้ ทกุ สิ่งที่เคยเรี ยนเข้ าไว้ ซึง่ มันไม่มีอะไรมากไปกว่าผ้ าปูนอนที่เขาปูให้ เธอเมื่อคราวเจ็บไข้
เท่านัน้
มันเป็ นได้ เฉพาะต่อเมื่อพวกเธอ ได้ สลัดความรู้สกึ สําคัญมัน่ หมายต่าง ๆ เสียทังหมด
้
จนไม่มีอะไรเหลืออยูใ่ นสภาพที่เป็ น
ตัวตนให้ ยึดถืออีกต่อไป และเฉพาะต่อเมื่อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่แวดล้ อมเธอ ไม่สามารถสกัดกันปิ
้ ดบังเธอได้ อีกเลย และ
เฉพาะต่อเมื่อ พวกเธอได้ พรากตัวเองออกมาเสียจากความคิดอย่างคติทวินิยมได้ ตลอดแนว ไม่มีเหลือให้ ร้ ูสกึ ว่า มีคน
ที่ “ยังโง่” และคนที่ “ตรัสรู้แล้ ว” อีกต่อไปจริง ๆ เท่านัน้ ที่พวกเธอจะนําตนขึ ้นสูส่ มญาว่า พุทธะผู้อยูเ่ หนือโลกได้ ในที่สดุ
ด้ วยเหตุดงั กล่าวมานี ้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “การเชื่ออย่างหมอบราบคาบแก้ วของพวกเธอนันเป็
้ นสิ่งที่ไร้ ผล อย่าปลงความ
เชื่อลงไปในพิธีรีตองต่าง ๆ ทํานองนัน้ รี บหนีไปเสียโดยเร็ ว จากความเห็นผิดเชื่อผิดทํานองนัน้
เนื่องจาก จิต เป็ นสิ่งที่ไม่อาจถูกแบ่งแยกให้ เป็ นนัน่ เป็ นนี่ได้ เลย เพราะฉะนัน้ ปรากฏการณ์ทงหลายที
ั้
่ ปรากฏแก่เธอก็ต้อง
ไม่ถกู แยกเป็ นชนิดนันชนิ
้ ดนี ้ ตามคติทวินิยม โดยเท่าเทียมกัน
เนื่องจาก จิต เป็ นสิ่งที่อยูเ่ หนือการกระทํากรรมทังปวง
้ ดังนัน้ ปรากฏการณ์ทงหลายก็
ั้
ต้องเป็ นเช่นนันด้
้ วย
ปรากฏการณ์ทกุ อย่างตามที่ปรากแก่เราอยูน่ ี ้เป็ นสิ่งสร้ างสรรค์ขึ ้นของความคิด เพราะฉะนัน้ อาตมาจึงต้ องการเพียงให้ ทํา
จิตของเธอให้ วา่ ง เพื่อจะได้ พบความจริงว่าทุกสิ่งทังหมดนั
้
นเป็
้ นของว่างจริง ๆ วัตถุหรื ออารมณ์ตา่ ง ๆ ที่ร้ ูสกึ กันอยู่ทาง
อายตนะทังหลายก็
้
ล้วนแต่เป็ นอย่างเดียวกันกับปรากฏการณ์ทงหลายที
ั้
่กล่าวแล้ ว ไม่วา่ มันจะอยูใ่ นจําพวกไหน สักกี่หมื่น
กี่แสนจําพวกก็ตาม
ความว่างอันใหญ่หลวงที่ครอบงําสิ่งทังปวงอยู
้
ท่ กุ ทิศทุกทางนัน้ เป็ นเนื ้อแท้ อนั เดียวกันกับ จิต นัน้ และเนื่องจาก จิต นัน้
เป็ นสิ่งที่ไม่อาจถูกแบ่งแยกออกเป็ นส่วน ๆ ได้ ตามธรรมชาติในตัวมันเอง ดังนันสิ
้ ่งต่าง ๆ ทุกสิ่งจึงต้ องเป็ นเช่น นันด้
้ วย
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ความมีความเป็ นนานาชนิด ที่ปรากฏแก่พวกเธอว่ามันต่าง ๆ กันนัน้ มันเป็ นเพราะความสําคัญมัน่ หมายของเธอเอง
ต่างหากที่ตา่ งกันอยูใ่ นตัวมัน แล้ วไปทําให้ ร้ ูสกึ ต่อของข้ างนอกว่าต่างกันนานาชนิด ทํานองเดียวกันแท้ กบั สีสนั ต่าง ๆ ของ
อาหารทิพย์ของพวกเทวดา ที่เขากล่าวกันว่ามีตา่ ง ๆ กัน ตามควรแก่บญ
ุ กุศลของพวกเทวดาองค์หนึง่ ๆ ซึง่ เสวยมัน
อนุตตรสัมมาสัมโพธิ นัน้ เป็ นชื่อของการเห็นแจ้ งว่า บรรดาพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ในสากลจักรวาลนัน้ ตามความจริงแล้ ว
ท่านมิได้ มีลกั ษณะแห่งความเป็ นพระพุทธเจ้ าอะไร ๆ โดยเฉพาะที่เราอาจจะแบ่งแยกออกมาให้ เห็นได้ แม้ แต่น้อยเลย มีอยู่
ก็แต่ จิตหนึง่ เท่านัน้
ตามที่จริงแล้ ว ไม่มีความทวีตวั เป็ นความอเนกอนันต์แห่งรูปทังหลาย
้
ไม่มีความรุ่งเรื องอย่างสวรรค์ ไม่มีชยั ชนะอย่าง
รุ่งโรจน์ หรื อไม่มีการยอมจํานนต่อผู้ชนะ เนื่องจากไม่มีใครมีชยั ชนะอย่างรุ่งโรจน์ ดังนันจึ
้ งไม่อาจมีการได้ สมัญญาตาม
แบบฉบับว่าใครได้ เป็ นพุทธะสักองค์หนึง่ และเนื่องจากไม่มีการพ่ายแพ้ จึงไม่อาจมีการได้ สมัญญาตามแบบฉบับนัน้ ๆ ว่า
ใครเป็ นสามัญสัตว์ ไปได้ เลย
๗

ถาม แม้ วา่ จิต นันเป็
้ นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณะ แต่ทา่ นอาจารย์อาจปฏิเสธได้ อย่างไรว่าไม่มีพุทธลักษณะ ๓๒ ประการ
หรื อไม่มีอดุ มภาพ ๘๐ ประการ ซึง่ สัตว์อาศัยข้ ามฟากแห่งสังสารวัฏได้ ?
ตอบ ลักษณะ ๓๒ ประการ ก็เป็ นเพียงสักว่าลักษณะของรูป สิ่งใดก็ตามที่มีรูป สิ่งนันเป็
้ นมายา อุดมภาพ ๘๐ ประการ
นันก็
้ ยงั ตกอยูใ่ นวงของสสาร (วัตถุ) อยูน่ นั่ เอง
ผู้ใดก็ตาม สําคัญว่าตัวตนมีอยูใ่ นสสาร ก็เป็ นผู้ที่กําลังเดินผิดทาง ดังนี ้เขาจึงไม่สามารถเข้ าใจเรื่ องของพระตถาคตเจ้ าได้
อย่างถูกต้ องเลย

๘
ถาม เนื ้อหาอันแท้ จริงของพระพุทธเจ้ า ต่างจากเนื ้อหาอันแท้ จริงของสามัญสัตว์ทงปวงโดยสิ
ั้
้นเชิง หรื อว่าเป็ นอัน
เดียวกัน ?
ตอบ เนื ้อหาอันแท้ จริง ย่อมไม่มีทางที่จะไปเป็ นความเป็ นอันเดียวกันหรื อเป็ นของต่างกันกับสิ่งใด ๆ เลย
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ถ้ าพวกเธอ ไปรับเอาคําสอนตามแบบฉบับของพวกตรี ยานมาศึกษาให้ เห็นความแตกต่างระหว่างพุทธภาวะ กับสภาวะ
ของสามัญสัตว์ทงหลายอยู
ั้
่ พวกเธอก็จะต้ องสร้ างกรรมแห่งตรี ยานขึ ้นสําหรับตัวเอง ครัน้ แล้ วความเป็ นสิ่งเดียวกัน หรื อ
ความแตกต่างกันนานาชนิดก็จะเกิดมีขึ ้นมา ในฐานะที่เป็ นผลของการทําเช่นนัน้
แต่ถ้าพวกเธอถือตามคําสอนแห่งพุทธยาน ซึง่ ถ่ายทอดให้ โดยท่านโพธิธรรม เธอจะไม่มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี ้เลย เธอจะเพ่ง
ตรงไปยัง จิตหนึง่ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ปราศจากความเป็ นอันเดียวกันหรอความแตกต่างกัน ปราศจากความเป็ นเหตุและความเป็ น
ผล (เป็ นต้ น)
ด้ วยเหตุดงั นัน้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “มีหนทางแต่ทางเดียวของพวกเอกยานเท่านัน้ ไม่มีทางที่สอง ทางที่สาม เว้ นเสียแต่ทาง
หลาย ๆ แบบ ที่พระพุทธเจ้ าท่านใช้ แต่เพียงในฐานะเป็ นอุบายล้ วน ๆ เพื่อปลดเปลื ้องสัตว์ที่ยงั จมอยูใ่ นความหลงผิด
เต็มที่เท่านัน”
้
๙
ถาม ทําไมพระโพธิสตั ว์แห่งอนันตภาวะ จึงไม่สามารถมองเห็นเครื่ องหมายศักดิส์ ิทธิ์ที่มงกุฎแห่งเศียรของพระพุทธเจ้ า
เล่า ?
ตอบ สําหรับท่านไม่มีอะไรเลยที่จะเห็นได้ จริง ๆ ทําไม ? เพราะพระโพธิสตั ว์แห่งอนันตภาวะนันคื
้ อพระตถาคต ทังยั
้ ง
แถมอีกว่า ความประสงค์ที่จะดู ย่อมไม่เกิดขึ ้นเลย
คําอุปมานัน้ มุง่ หมายที่จะป้องกันพวกเธอเสียจากการคิดว่า พุทธะและสามัญสัตว์ ทังหลายนั
้
น้ มีตวั มีตนอยูม่ ากมายแล้ ว
เธอก็ตกลงไปสูค่ วามหลงผิด แห่งความมีอยู่อย่างแตกต่างกันเป็ นพิเศษนัน่ เอง
ข้ อนี ้เป็ นคําเตือนที่ตอ่ ต้ านความคิดที่วา่ ตัวตนมีอยูห่ รื อไม่มีอยู่ และเพราะคิดเช่นนันจึ
้ งตกลงไปสูค่ วามผิดพลาดแห่ง
ความคิดว่ามีอยู่อย่างแตกต่างกันเป็ นพิเศษ และทังเพื
้ ่อต่อต้ านความคิดที่ว่ามีบคุ คลที่ยงั โง่หลงอยู่ และบุคคลที่ตรัสรู้แล้ ว
ซึง่ เพราะคิดเช่นนัน้ จึงได้ ตกลงไปสูค่ วามหลงผิดชนิดเดียวกับที่กล่าวแล้ ว
มีได้ แต่คนที่สามารถเปลื ้องตนออกมาเสียจากความคิดทํานองนันโดยสิ
้
้นเชิงเท่านัน้ ที่จะสามารถมีกาย แห่งอนันตภาวะ
ได้ ความคิดปรุงแต่งทังหลายทั
้
งปวง
้ เรี ยกได้ ว่า ความเห็นผิด
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ผู้ถือลัทธิผิด ๆ เช่นนัน้ ย่อมยินดีในการทวีความคิดปรุงแต่ง แต่พระโพธิสตั ว์ยงั คงนิ่งเงียบ อยูใ่ นท่ามกลางฝูงคนจําพวกนี ้
ทังหมด
้
คําว่า “ตถาคต” หมายถึงตถาตา (คือความเป็ นตามที่เป็ นจริง ๆ ) ของสิ่งทังหลายทั
้
งปวงที
้
่ปรากฏให้ เราเห็น เพราะฉะนัน้
จึงมีคํากล่าวไว้ ว่า “พระเมตไตรย ก็เป็ นเช่นนี ้ มุนีและปราชญ์ทงหลายก็
ั้
เป็ นเช่นนี”้
ตถาตา มิได้ มีอยูใ่ นสิ่งที่อาจเกิดขึ ้น หรออาจสลายลง ตถาตา มิได้ มีอยูใ่ นสิ่งซึง่ มองเห็นได้ หรื อฟั งได้ ยินได้ มงกุฏแห่งพระ
เศียรของพระตถาคตนัน้ เป็ นเพียงความคิดที่ผ้ กู ล่าวได้ เล็งถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ชนิดที่พวกเธอจะรู้สกึ ต่อมันได้ โดย
ทางอายตนะ ฉะนันพวกเธออย่
้
าได้ ตกลงไปสู่ความคิดปรุงแต่ง เรื่ องความสมบูรณ์ ตามความคิดว่ามีตวั ตนเลย
ยิ่งกว่านันมั
้ นยังมีอีกว่า พุทธกายหรื อสิ่งสูงสุดนันย่
้ อมอยูเ่ หนือการกระทําทังปวง
้ ซึง่ เป็ นไปในทางการก่อรูปต่าง ๆ
เพราะฉะนัน้ พวกเธอต้ องระวังการหลงทําความแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ เป็ นนัน่ เป็ นนี่คกู่ นั อย่างนันอย่
้ างนี ้ ในบรรดาสิ่ง
ทังหลายนั
้
บด้ วยหมื่นแสน ซึ่งมีรูปต่าง ๆ กัน
สังขารธรรมทังปวง
้ เกิดขึ ้นตังอยู
้ ช่ วั่ ขณะแล้ วดับไปดังนี ้ เทียบได้ กบั ความไม่มีอะไรล้ วน ๆ ส่วนมหาศุนยตา หรื อ ความว่าง
อันใหญ่หลวง นัน้ เป็ นภาวะแห่งความสมบูรณ์ซงึ่ ในนันไม่
้ มีทงความพร่
ั้
องและความล้ น เป็ นความสงบเงียบอย่างมี
ระเบียบ ซึง่ ในนันการกระทํ
้
าทังปวงย่
้
อมหยุดนิ่ง
พวกเธออย่าขืนไปคิดว่า อาจจะมีสว่ นอื่น ๆ ซึง่ อยูน่ อกออกไปจาก มหาศุนยตา นี ้ การดันทุรังไปเช่นนัน้ จะนําพวกเธอไปสู่
การคิดแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ เป็ นพวก ๆ โดยไม่มีทางทีจะหลีกเลี่ยงได้ เลย ฉะนัน้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “ภาวะแห่งความสมบูรณ์
นัน้ คอมหาสมุทรแห่งญาณ ส่วนสังสารวัฏนัน้ คือความสับสนที่หมุนเชี่ยวอยู่”
เมื่อเราพูดกันว่า ความรู้ที่ “ฉัน” ได้ รับ การศึกษาที่ “ฉัน” ได้ กระทํา ความเข้ าใจอันลึกซึ ้ง “ของฉัน” ความหลุดพ้ นจากการ
เวียนเกิด “ของฉัน” วิถีชีวิตในทางธรรม “ของฉัน” ดังนี ้นัน้ ความสําเร็จของเราย่อมทําให้ ความคิดเหล่านี ้ รู้สกึ เป็ นสุขแก่เรา
เป็ นที่สดุ แต่ความพลาดของเราทําให้ มนั ดูนา่ ทุเรศไป ทังหมดนั
้
น้ จะเป็ นประโยชน์อะไรที่ไหนกัน ?
ฉันของตักเตือนพวกเธอ ให้ คงสภาพสงบเงียบ อยู่อย่างมีระเบียบและอยูเ่ หนือกรรมทังปวง
้ อย่าลวงตนเองด้ วยความคิด
ปรุงแต่งของตนเอง และอย่าเที่ยวมองหาสัจจธรรมในที่ใด ๆ เลย เพราะว่าทังหมดที
้
่เราประสงค์นนั ้ คือการเว้ นขาดจาก
การยอมให้ ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ ้น
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มันเป็ นสิ่งที่ชดั แจ้ งอยูแ่ ล้ วว่า ความคิดต่าง ๆ ภายในใจและความรู้สกึ ต่าง ๆ ที่เกิดจากอารมณ์ภายนอกนัน้ เป็ นสิ่งที่ทําให้
เดินผิดทางได้ โดยเท่ากัน และว่าทางแห่งพุทธะทังหลายก็เป็ นอันตรายแก่เธอเช่นเดียวกับทางแห่งมารทังหลาย
้
ดังนันเมื
้ ่อ
พระโพธิสตั ว์มญ
ั ชุศรี ได้ หลงพลัดเข้ าไปสูค่ ติทวินิยมชัว่ คราว ท่านพบตัวเองว่าถูกบีบ ให้ เตี ้ยแคระโดยภูเขาเหล็กสองลูกซึง่
ปิ ดกันโดยไม่
้
มีทางออก
แต่พระมัญชุศรี มีความเข้ าใจที่แท้ จริง ในเมื่อพระสมันตภัทรมีแต่ความรู้ชวั่ แล่น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อความเข้ าใจอัน
แท้ จริงกับความรู้ชวั่ แล่น ได้ เข้ าผสมกันอย่างเหมาะส่วนเป็ นอันเดียวกันแล้ ว ก็ปรากฏว่าทังสองอย่
้
างนันมิ
้ ได้ มีอยูอ่ ีกต่อไป
มีอยูก่ ็แต่ จิตหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่ทงพุ
ั ้ ทธะและทังสั
้ ตว์ทงหลาย
ั้
ทังนี
้ ้เพราะว่าใน จิตหนึง่ นันมิ
้ ได้ มีคติทวินิยมเช่นนัน้
ในทันทีที่พวกเธอมีความคิดว่า พุทธะ ขึ ้นมา เธอก็ต้องถูกบังคับให้ มีความคิดว่า สามัญสัตว์ทงหลายตามขึ
ั้
้นมา หรื อให้ คดิ
เป็ นความคิดรวบยอด และความคิดไม่รวบยอด ความคิดกว้ างขวาง และความคิดขี ้เหร่ขึ ้นมา ซึง่ มันจะจองจําเธอไว้ ใน
ระหว่างภูเขาเหล็กสองลูกนันอี
้ กโดยแน่นอน
ในกรณีที่มีอปุ สรรคต่อการปฏิบตั ธิ รรม เกิดขึ ้นมาจากการคิดค้ นอย่างคติทวินิยมนัน้ ท่านโพธิธรรมแนะให้ แก้ ไขด้ วยการที่
ท่านเพียงแต่ชี ้ตรงไปยัง จิต และ เนื ้อหาอันแท้ จริง ดังเดิ
้ มของเราในฐานะซึง่ ตามความจริงแท้ แล้ ว เป็ นพุทธะอยูแ่ ล้ ว
ทังหมด
้
ท่านมิได้ มอบวิธีการผิด ๆ ในการทําตนเองให้ สมบูรณ์มาให้ เลย ท่านมิได้ เป็ นพวกนิกายแบบที่มีการบรรลุอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป
หลักคําสอนของท่าน ไม่ยอมรับว่ามีสิ่งที่มีคณ
ุ ลักษณะอันทําให้ ได้ ชื่อว่า สว่างและมืด เมื่อสิ่งนัน้ ไม่ใช่ความสว่าง ก็จงดู
ให้ เห็นว่าไม่มีความสว่างอะไรที่ไหน เมื่อสิ่งนันไม่
้ ใช่ความมืด ก็จงดูให้ เห็นว่านัน่ มันไม่มีความมืดอะไรที่ไหน ! ดังนันจึ
้ งมี
ผลตามมาว่า ไม่มีความมืดหรื อปลายสุดของความมืด
ใครก็ตาม ที่เข้ ามาสูป่ ระตูแห่งนิกายของเรา เขาต้ องจัดการกับทุก ๆ สิ่ง ด้ วยอํานาจของสติปัญญาล้ วน ๆ เท่านัน้
ความรู้สกึ ด้ วยใจจริงชนิดนี ้เท่านัน้ ที่เรี ยกว่า ธรรมะ เมื่อธรรมะถูกรู้อย่างประจักษ์แล้ ว เราย่อมพูดถึงพุทธะได้ ครัง้ รู้
ประจักษ์ ตอ่ ไปว่า โดยความจริงแล้ ว ไม่มีทงธรรมะ
ั้
ไม่มีทงพุ
ั ้ ทธะ นัน่ เรี ยกว่าเข้ าถึงสังฆะ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็เรี ยกว่า
“บรรพชิตผู้อยูเ่ หนือกรรมทังปวง”
้
นัน่ เอง
แล้ วผลที่เกิดขึ ้นทังหมดอาจเรี
้
ยกได้ ว่า ตรี รัตนะ หรื อเพชรพลอยสามชนิดในเนื ้อหาอันเดียวกัน
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บรรดาพวกที่แสวงหาสัจจธรรม เขาต้ องไม่แสวงหาจากพุทธะ จากธรรมะ หรื อจากสังฆะ เขาจะต้ องไม่แสวงหาจากที่ใด
เลย เมื่อพุทธะไม่ถกู แสวงหา ก็ไม่มีพทุ ธะที่จะต้ องพบ ! เมื่อธรรมะไม่ถกู แสวงหา ก็ไม่มีธรรมะที่จะต้ องพบ ! เมื่อสังฆะไม่
ถูกแสวงหา ก็เป็ นอันว่าไม่มีสงั ฆะเลย !
๑๐
ถาม ท่านอาจารย์เอง ก็เป็ นพระสงฆ์องค์หนึง่ อยูใ่ นสังฆะ ในบัดนี ้ และเป็ นที่เห็นชัดกันอยูแ่ ล้ วว่า ท่านอาจารย์กําลัง
ง่วนอยูก่ บั การประกาศธรรมะ แล้ วท่านอาจารย์ประกาศออกมาว่าไม่มีทงสั
ั ้ งฆะ ไม่มีทงธรรมะ
ั้
ได้ อย่างไรกัน ?
ตอบ ถ้ าพวกเธอสําคัญไปว่ามีธรรมะที่ต้องประกาศ เธอก็จะขอร้ องอาตมาให้ แสดงมัน แต่ถ้าเธอเรี ยกร้ อง
หา “อาตมา” ชนิดที่เล็งถึงความมีอยูอ่ ย่างพิเศษอีกชนิดหนึง่ แล้ ว !ธรรมะนันหาใช่
้
ธรรมะที่เธอกําลังขอร้ องไม่ มันคือ จิต
หนึง่ โน้ น !
เพราะเหตุนนเอง
ั ้ ท่านโพธิธรรม จึงกล่าวไว้ วา่ ...
แม้เราได้ถ่ายทอดให้แล้ว ซึ่งธรรมะแห่ง จิ ต
ธรรมะก็จะเป็ นธรรมะไปได้อย่างไรกัน ?
เพราะว่า ไม่ใช่ทงั้ ธรรมะ ไม่ใช่ทงั้ จิ ต
ที ส่ ามารถมี อยู่อย่างมี ความเป็ นตัวเป็ นตน
เข้าใจข้อนีเ้ ท่านัน้ เธอจึงจะเข้าใจ
ธรรมะ ซึ่งถ่ายทอดด้วย จิ ต ถึง จิ ต
ความที่ร้ ูอยูว่ ่า ในสัจจธรรมนัน้ ไม่มีอะไรเลยแม้ สกั อย่างเดียวที่ดํารงอยู่ ซึง่ อาจยึดถือเอาได้ เข้ าถึงได้ บรรลุได้ ตรัสรู้ได้
หรื อเสวยผลได้ ! นัน่ แหละคือการนัง่ อยูใ่ นโพธิมณฑล
โพธิมณฑล คือภาวะซึง่ อยูใ่ นนัน้ ไม่มีความคิดเกิดขึ ้นเป็ นรูปต่าง ๆ ในนันแหละที
้
่พวกเธอจะได้ ลืมตาต่อความว่างอัน
แท้ จริงของสิ่งทังปวงที
้
่ปรากฏแก่มนุษย์ และเรี ยกได้ อีกอย่างหนึง่ ว่า เป็ นความว่างอย่างยิ่งยวด แห่งตถาคตครรภ์
ไม่มีอะไรเลยสักสิ่ งเดี ยวที ม่ ี อยู่
ดังนัน้ ฝุ่ นสกปรกจะจับได้ที่ตรงไหน ?
ถ้าท่านเข้าใจถึงหัวใจของความจริ งเรื ่องนี ้
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ทาไมจะต้องพร่ าถึงความสุขชัน้ เลิ ศด้วยเล่า ?
๑๑
ถาม “ถ้ าไม่มีอะไรเลยสักสิ่งเดียว ที่มีอยู่” ดังนี ้แล้ ว เราจะเอ่ยถึงปรากฏการณ์ทงหลาย
ั้
ในฐานะที่มิได้ เป็ นสิ่งที่มีอยู่ ได้
อย่างไรหรื อ ?
ตอบ คําว่า “มิได้ มีอยู่” ก็เป็ นคําพูดที่ผิดเช่นเดียวกับคําตรงข้ ามที่วา่ “มีอยู่” โพธินนั ้ หมายถึงความไม่มี
แห่ง “ความคิด” ว่ามีอยูห่ รื อมิได้ มีอยู่
๑๒
ถาม พุทธะ คืออะไร ?
ตอบ จิต ของเธอ คือพุทธะ พุทธะคือ จิต จิต กับพุทธะ เป็ นสิ่งที่ไม่แยกจากกันได้ เพราะฉะนัน้ จึงมีคําจารึกไว้ วา่ “สิ่ง
ซึง่ ได้ แก่ จิต นัน่ แหละ คือ พุทธะ” ถ้ ามันเป็ นสิ่งอื่นนอกไปจาก จิต มันก็เป็ นสิ่งอื่นนอกไปจาก พุทธะ โดยแน่นอน
๑๓
ถาม ถ้ าจิตของเราเองก็เป็ นพุทธะ ท่านโพธิธรรมเมื่อมาจากอินเดียท่านถ่ายทอดธรรมะของท่านไว้ อย่างไร ?
ตอบ เมื่อท่านโพธิธรรมมาจากอินเดีย ท่านถ่ายทอดแต่ จิต-พุทธะ เท่านัน้ ท่านเพียงแต่ชี ้ความจริงในข้ อที่ว่า จิตของ
พวกเราทุกคนเป็ นอันเดียวกับพุทธะมาแล้ ว แต่แรกเริ่มเดิมทีเดียว และไม่มีทางที่จะแยกกันได้ แต่อย่างใดเลย นัน่ แหละคือ
ข้ อที่วา่ ทําไมเราจึงเรี ยกท่านว่า สังฆปริณายกของเรา
ใครก็ตาม เข้ าใจความจริงข้ อนี ้ได้ ทนั ที เขาก็อยูเ่ หนอการนําของพระอรหันต์ทงหลาย
ั้
และอยูเ่ หนือคําสอนอันถนัดปาก
และถนัดมอของพวกยานทังสาม
้
ไม่วา่ จะเป็ นยานใด ได้ ทงหมดในทั
ั้
นทีอีกเหมือนกัน
พวกเธอเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน กับพุทธะ มาตลอดเวลา ดังนันอย่
้ าเที่ยวลวงใคร ๆ ว่าเธอลุถึงความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวนี ้
ได้ ด้วยการปฏิบตั ินานาชนิด
๑๔
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ถาม ถ้ าเป็ นดังนันจริ
้ ง ธรรมะอะไรกันเล่าที่พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ได้ ทรงนํามาสอน ในเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏ
ต่อโลก ?
ตอบ เมื่อพุทธะทังหลาย
้
มาปรากฏพระองค์ในโลกนี ้ พระองค์ไม่ได้ ทรงประกาศอะไรเลย นอกจาก จิตหนึง่ นี ้เท่านัน้
ดังนันพระพุ
้
ทธะโคตมะ จึงได้ ถ่ายทอดธรรมให้ แก่ พระมหากาศยปะอย่างเงียบกริ บว่า จิตหนึง่ ซึง่ เป็ นเนื ้อหาอันแท้ จริง
ของสิ่งทุกสิ่งนัน้ เป็ นสิ่งที่แผ่กว้ างควบคูเ่ ป็ นเนื ้อเดียวกันไปกับ ความว่าง และบรรจุเต็มอยูท่ วั่ ในทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลก
นี ้แหละคือสิ่งที่เรี ยกว่าบทบัญญัตขิ องพระพระพุทธเจ้ าทังปวง
้
พวกเธอจงวิพากษ์วิจารณ์ดตู ามที่เธอจะทําได้ กนั เถิด แล้ วพวกเธอจะไม่สามารถแม้ แต่หวังว่าจะเข้ าถึงสัจจะอันนี ้ได้ โดย
ทางคําสอนได้ อย่างไรกัน ? หรื อว่ามันจะเป็ นสิ่งที่ร้ ูโดยประจักษ์ได้ โดยวิธีของนามธรรมหรื อรูปธรรม ได้ อย่างไรกัน ?
เมื่อเป็ นอังนี ้ ความเข้ าใจอย่างเต็มที่ จะมาสูพ่ วกเธอได้ ก็แต่โดยทางหรื อวิธีที่ลี ้ลับไม่อาจอธิบายได้ เท่านัน้
วิธีที่จะเข้ าถึงจิต จิตหนึง่ นี ้ให้ ได้ จริง ๆ นันเรี
้ ยกว่า ปากทางแห่งความนิ่งเงียบเหนือกรรมทังปวง
้ ถ้ าพวกเธออยากจะเข้ าใจ
ก็จงรู้ไว้ วา่ ความรู้ประจักต่อสิ่ง ๆ นี ้ โดยฉับพลันนัน้ จะมีมาต่อเมื่อจิตถูกชําระล้ างแล้ วอย่างสิ ้นเชิง จากใยยุง่ ของมโนภร
รมที่เป็ นความคิดปรุงแต่ง และที่แบ่งแยกสิ่งทังปวงเป็
้
นพวก ๆ คู่ ๆ ตามแบบคติทวินิยม เท่านัน้
พวกที่แสวงหาสัจจธรรมนี ้ โดยวิธีของการใช้ สติปัญญาและการศึกษานัน้ มีแต่จะถอยห่างออกไปจากมันทุกที ๆ เท่า
นันเอง
้
จนกว่าเมื่อไร ความคิดของเธอหยุดแตกกิ่งแตกก้ านทางโน้ นทางนี ้เสียทุก ๆ จนกว่าเมื่อไร พวกเธอจะสลัดความคิดในการ
แสวงหาอะไรบางอย่าง เสียได้ ทกุ ๆ ทาง และจนกว่าเมื่อไร จิตของพวกเธอจะหยุดการเคลื่อนไหวเสียได้ ราวกะว่า มันเป็ น
ท่อนไม้ หรื อก้ อนหินเท่านัน้ ที่พวกเธอจะเดินถูกทางไปสู่ ปากประตู ที่กล่าวนันได้
้

๑๕
ถาม แม้ ในขณะนี ้แท้ ๆ ความคิดผิด ๆ นานาชนิด ก็กําลังไหลพล่านอยูใ่ นใจของพวกเรา แล้ วท่านอาจารย์กล่าวได้
อย่างไรกัน ว่าพวกเราจะไม่มีมนั เล่า ?
ตอบ ความคิดผิดเป็ นสิ่งที่ไม่มีตวั ตนจริง ทังหมดนั
้
นเป็
้ นเพียงผลิตผลที่พวกเธอคิดมันขึ ้นมาเอง และพวกเธอรู้วา จิต
คือพุทธะและว่า จิต นัน้ โดยพื ้นฐานแล้ วเป็ นสิ่งปราศจากความคิดผิด เมื่อใดความคิดต่าง ๆ เกิดขึ ้น พวกเธอจะเห็นได้
โดยประจักษ์ วา่ ความคิดเหล่านันแหละ
้
เป็ นอะไร ๆ ทังหมดที
้
่ทําให้ ความคิดผิดเกิดขึ ้น ถ้ าพวกเธอห้ ามกันความคิดปรุง
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แต่งเสียได้ ทกุ คราวและทํากระแสแห่งความคิดให้ หยุดไหลเสียได้ ก็ย่อมไม่มีความคิดผิดใด ๆ เหลืออยูท่ ี่พวกเธอได้ เอง
โดยธรรมชาติ เพราะฉะนันจึ
้ งมีคํากล่าวไว้ วา่ “เมือความคิดต่าง ๆ เกิดขึ ้น สิ่งต่าง ๆ ทังหมดก็
้
ต้องเกิดขึ ้น เมื่อความคิดต่าง
ๆ ดับหายไป สิ่งต่าง ๆ ทังหมด
้
ก็ต้องดับหายไป”
๑๖
ถาม เมื่อความคิดผิด ๆ ทังหลายกํ
้
าลังเกิดอยูใ่ นใจของพวกเรา ในขณะนัน้ พุทธะไปอยูเ่ สียที่ไหน ?
ตอบ ในขณะนัน้ พวกเธอกําลังตระหนักแน่ ต่อความคิดอันผิดเหล่านัน้ ความตระหนังของพวกเธอนัน่ เอง คือพุทธะ
ยังไงล่ะ บางทีพวกเธออาจเข้ าใจได้ กระมังว่า ถ้ าพวกเธอเพียงแต่เปลื ้องกระแสแห่งความคิด ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นมายาทุก
กระแส ออกไปเสียให้ หมดเท่านัน้ มันก็ไม่มีพทุ ธะพุทเธอะอะไรที่ไหนกัน
ทําไมจึงเป็ นเช่นนันเล่
้ า ? เพราะว่า เมื่อใดพวกเธอยอมให้ พฤติแห่งจิตของเธอไปผลิตผลออกมาเป็ นความคิดว่า พุทธะ
เมื่อนันชื
้ ่อว่าเธอกําลังไปนําเอาความมีความเป็ นฝ่ ายรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ สามารถเอามาทําให้ เป็ นผู้ตรัสรู้ได้ นนั ้
มาปั น้ ให้ เป็ นตัวเป็ นตนขึ ้นมาเอง

โดยทํานองเดียวกัน ความคิดปรุงใด ๆ ของสัตว์ทงหลายที
ั้
่กําลังกระหายต่อความหลุดพ้ น ย่อมสร้ างภาวะแห่งความเป็ น
เช่นนัน้ ขึ ้นเป็ นเป้าหมายชนิดที่พวกเธอกําลังเล็งถึงกันอยูใ่ นบัดนี ้ กรรมวิธีทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหวของความคิด
ทังหมดทุ
้
กชนิด เป็ นผลเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของพวกเธอเอง ซึง่ ไปจับฉวยเอานัน่ นี่มาคิดให้ เป็ นตัวเป็ นตนขึ ้นมา
ถ้ าพวกเธอเว้ นขาดจากการคิดปรุงแต่งเสียอย่างสิ ้นเชิง แล้ วพุทธะจะมีที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ไหนกัน ? พวกเธอกําลังอยูใ่ นสภาพ
เข้ าตาจนเหมือนโพธิสตั ว์มญ
ั ชุศรี ผู้ซงึ่ พอสักว่าได้ ยอมตนให้ เกิดความคิดว่ามีพระพุทธเจ้ าในฐานะที่มีตวั ตนอย่างรูปธรรม
ก็กลายเป็ นคนแคระและตกอยูใ่ นที่บีบอัดของภูเขาเหล็กสองลูกอยู่ทกุ ทิศทุกทาง

๑๗
ถาม ก็ในขณะแห่งการตรัสรู้ นนเล่
ั ้ า พุทธะอยูท่ ี่ไหน ?
ตอบ คําถามของพวกเธอ พลุง่ ออกมาจากหน ? ความรู้สกึ เช่นนันของพวกเธอ
้
โผล่ออกมาจากไหนกัน ? เมื่อใดคําพูด
หยุดเงียบ การเคลื่อนไหวทุกอย่างหยุดสนิท ภาพและเสียงทุกชนิดอันตรธานไปหมด เมื่อนันแหละ
้
พุทธกิจแห่งการ
ปลดปล่อยสัตว์ ได้ กําลังเป็ นไป อย่างแท้ จริง เมื่อเป็ นดังนี ้ พวกเธอจะแสวงหาพุทธะที่ไหนกัน ?
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พวกเธอไม่สามารถใส่หวั อีกหัวหนึง่ ลงบนหัวของเธอ หรื อใส่ปากอีกปาหนึง่ เข้ าที่ปากของเธอ ยิ่งกว่านันอี
้ ก พวกเธอต้ อง
เว้ นขาดจากสิ่งที่แตกต่างตรงกันข้ ามเป็ นคู่ ๆ ทุกชนิดเสียทีเดียว ภูเขาก็เป็ นภูเขา นํ ้าก็เป็ นนํ ้า บรรพชิตก็เป็ นบรรพชิต
ชาวบ้ านก็เป็ นชาวบ้ าน แต่ว่าภูเขาเหล่านี ้ แม่นํ ้าเหล่านี ้ โลกเองทังหมด
้
พร้ อมทังดวงอาทิ
้
ตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
ทังหลาย
้
ทังหมดนั
้
นไม่
้ มีอะไรสักอย่างเดียวที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายนอกจิตของเธอ !
สากลโลกธาตุอนั ไพศาล ก็ตงอยู
ั ้ แ่ ต่ภายในใจเธอเท่านัน้ เมื่อเป็ นดังนัน้ จะมีที่อื่นที่ไหนอีกเล่า ที่จะหาพบสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ปรากฏการณ์นานาชนิด ภายนอกของจิตไม่มีอะไรเลย ทิวเขาเขียวเป็ นพดจับสายตาของพวกเธออยูท่ กุ ทางก็ดี ฟ้าอันเวิ ้ง
ว้ างซึง่ เธอเห็นสว่างจ้ าอยูเ่ หนือโลกก็ดี ทังหมดนี
้
้ไม่มีอะไรสักเส้ นผมเดียวที่ อยูน่ อกจากความคิดที่พวกเธอคิดมันขึ ้นมา
เอง ! ดังนันจึ
้ งเป็ นอันว่า ภาพและเสียงแต่ละอย่างทุก ๆ อย่างเป็ นเพียง จักษุแห่งปั ญญาของพุทธะ
ปรากฏการณ์ทงหลาย
ั้
ไม่เกิดขึ ้นได้ โดยลําพังตนเอง แต่อาศัยสิ่งแวดล้ อมปรุงแต่ง และมันได้ แก่ความปรากฏของสิ่ง
เหล่านันที
้ ่ปรากฏออกมาเป็ นวัตถุและเรื่ องราวต่าง ๆ นันเอง
้ ที่ทําให้ เกิดความจําเป็ นที่จะต้ องมีวิชาความรู้ ชนิดที่เป็ นของ
เหมาะเฉพาะตัวเป็ นคน ๆ ไป ขึ ้นมา
พวกเธออาจพูดไปได้ ตลอดทังวั
้ น ถึงกระนันก็
้ จะมีอะไรบ้ างที่ได้ พดู ออกมา ? พวกเธออาจฟั งไปได้ ตงแต่
ั ้ เช้ าจนพลบคํ่า ถึง
กระนันก็
้ มีอะไรบ้ างที่เธอได้ ยิน ? เพราะฉะนัน้ แม้ วา่ พระโคตรมะพุทธะจะได้ ทรงประกาศธรรมเป็ นเวลาถึง ๔๙ ปี โดย
ความจริงแล้ วไม่มีถ้อยคําใด ๆ ซึง่ พระองค์ได้ ตรัสเลย
๑๘
ถาม สมมติวา่ ทังหมดนั
้
นเป็
้ นเช่นนันจริ
้ งแล้ วภาวะเช่นไรโดยเฉพาะเล่า ที่ถกู หมายถึงโดยความหมายของคําว่า โพธิ ?
ตอบ โพธิมิใช่เป็ นภาวะ พระพุทธองค์มิได้ ทรงลุถึงโพธิ สัตว์ทงปวงก็
ั้
มิได้ ไร้ จากโพธิ มันมิใช่สิ่งที่ถึงได้ ด้วยกาย หรื อ
แสวงหาได้ ด้วยใจ สัตว์ทงหลาย
ั้
ทังปวง
้ เป็ นสิ่งที่มีภาวะเป็ นอันเดียวกันกับโพธิ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
๑๙
ถาม แล้ วคนเราจะลุถึง “โพธิ-จิต” ได้ อย่างไรกันเล่า ?
ตอบ โพธิ มิได้ เป็ นสิ่งซึง่ ต้ องลุถึง เดี๋ยวนี ้นี่แหละ ถ้ าพวกเธอสามารถเข้ าใจ ซึมซาบ ถึงความที่มนั เป็ น สิ่งที่ไม่ต้องมีการ
ลุถึงด้ วยใจเธอเอง และเป็ นผู้แน่ใจจริง ๆ ว่า ไม่มีอะไรเลยที่ใคร ๆ เคยลุถึง แล้ วเธอจะเป็ นผู้มีโพธิ -จิต ไปแล้ วทันที
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เพราะเหตุที่ โพธิมิได้ เป็ นภาวะอย่างใดอย่างหนึง่ มันจึงมิได้ เป็ นอะไร ๆ เพื่อให้ เธอลุถึง เพราะฉะนันจึ
้ งมีคําจารึกเกี่ยวกับ
พุทธโคตมะ ไว้ วา่ “เมื่อตถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ ในพุทธสมัยของพระพุทธจ้ าทีปังกร ก็ไม่มีอะไรแม้ แต่นิดเดียวที่เราจะต้ อง
บรรลุในเวลานันเอง
้ ที่พระพุทธเจ้ าทีปังกรได้ ทรงพยากรณ์วา่ แม้ แต่เราตถาคตก็เหมือนกัน จะเป็ นพุทธะองค์หนึง่ ”
ถ้ าพวกเธอทราบโดยประจักษ์วา่ สัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวงเป็
้
นของอันเดียวกันกับโพธิมาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว พวกเธอจะหยุด
คิดถึงโพธิในฐานะเป็ นสิ่งที่ต้องลุถึง เธออาจได้ ยินมาแล้ วเมื่อไม่นานนี ้เอง ที่คนเขาพูดกันถึงเรื่ อง “การลุถึงโพธิ-จิต” แต่นนั่
เรี ยกได้ ว่า เป็ นวิธีที่ฉลาดที่สดุ ที่เขาใช้ เพ่อขับไล่พทุ ธะไปเสียจากเธอ !
โดยการปฏิบตั ติ ามวิธีนนั ้ พวกเธอก็ได้ แต่เพียงแสดท่าทีวา่ จะเข้ าถึงพุทธภาวะให้ สําเร็จ แม้ เธอจะใช้ เวลากัปแล้ วกัปเล่า
ในการปฏิบตั เิ ช่นนัน้ เธอก็จะเข้ าถึงได้ เพียงสัมโภคกาย และนิรมานกายเท่านัน้ แล้ วข้ อนันมั
้ นเกี่ยวอะไรกันเล่า กับพุทธ
ภาวะดังเดิ
้ มและแท้ จริง ของพวกเธอ ? ด้ วยเหตุนี ้แหละ จึงมีคําจารึกไว้ ว่า “การแสวงหาพุทธะข้ างนอก เพื่อให้ ได้ พทุ ธะที่มี
รูปนันไม่
้ มีอะไรเลยที่พวกเธอจะต้ องทํา” ดังนี ้
๒๐

ถาม ถ้ าชาวเราเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับพุทธะ (สิ่งสูงสุด) อยู่ตลอดเวลาแล้ ว ซึง่ จะอย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีสตั ว์ที่เกิดใน
กําเนิดทังสี
้ ่และอยูใ่ นภูมิทงหก
ั ้ ทําไมแต่ละตน ๆ จึงมีรูปลักษณะเฉพาะและความปรากฏต่าง ๆ กัน ตามกําเนิดและภูมิ
ของตน ๆ ด้ วยเล่า
ตอบ ธาตุแท้ ซงึ่ เป็ นเน้ อหาของพุทธะนัน้ เป็ นสิ่ง ๆ เดียว ซึง่ เต็มเปี่ ยมอยู่ทงหมด
ั้
ไม่มีการล้ น ไม่มีการพร่อง มันแทรกซึม
อยูใ่ นภูมิแห่งความเป็ นอยูข่ องสัตว์ทงหกภู
ั ้ มิถึงกระนันมั
้ นก็ยงั เป็ นเนื ้อเดียวกัน ซึง่ เต็มเปี่ ยมอยูเ่ สมอทุกหนทุกแห่ง ดังนัน้
ปรากฏการณอันมากมายนับไม่ถ้วนในสากลจักรวาลนี ้ ทุก ๆ อย่างล้ วนเป็ นพุทธะ (สิ่งสูงสุด) นัน้ ทังนั
้ น้
เนื ้อหาแห่งพุทธะนี ้อาจจะเปรี ยบกันได้ กบั ปรอทจํานวนหนึง่ ซึง่ เมื่อกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางแล้ ว ย่อมกลับรวมตัว
เป็ นสิ่งสมบูรณ์สิ่งเดียวได้ ในที่ทกุ หนทุกแห่ง เมื่อยังไม่กระจัดกระจายมันเป็ นธรรมชาติแห่งของสิ่งเดียว-ของสิ่งเดียวซึง่
ประกอบอยูด่ ้ วยของทังหมด
้
หรื อของทังหมด
้
ซึง่ ประกอบกันเป็ นของสิ่งเดียว
ส่วนรูปร่างและปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ มันแสดงออกมาอีกทางหนึง่ นัน้ เปรี ยบเหมือนกับที่อยูอ่ าศัย เหมอนกันแท้ กบั คนที่
ยอมทิ ้งโรงเลี ้ยงสัตว์เพื่อเอาบ้ านที่สบายฉันใด คนเราก็เปลี่ยนร่างที่เป็ นกายมนุษย์เพื่อกายสวรรค์ และเปลี่ยนสูงขึ ้นไป
โดยทํานองนัน้ จนกระทัง่ ถึงปั จเจกพุทธะ ชันโพธิ
้ สตั ว์ และชันพุ
้ ทธะทังหลาย
้
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แต่ปรากฏการณ์ทกุ ๆ อย่างนัน้ ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่พวกเธอได้ แสวงหา หรื อได้ ทอดทิ ้งโดยเสมอกันด้ วยกันทังนั
้ น้
เพราะฉะนัน้ จึงเกิดมีผลคือความแตกต่างกันในระหว่างสิ่งเหล่านัน้ แต่มนั จะเป็ นไปได้ อย่างไร ในข้ อที่ว่า ตัวธรรมชาติเดิม
อันเป็ นเนื ้อหาแท้ ของสากลจักรวาลนัน้ จะตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจของการถูกทําให้ แตกต่างกัน เช่นนัน้ ?
๒๑
ถาม ด้ วยอาการอย่างไร ที่พทุ ธะทัง้ หลายย่อมประกาศธรรมแก่สรรพสัตว์ เนื่องจากความเมตตาและความกรุณา อัน
มหาศาลของท่าน ?
ตอบ พวกเรากล่าวถึงความเมตตาและความกรุณาของท่านว่าเป็ นสิ่งมหาศาล ก็เพราะว่า มันอยูเ่ หนือกฎแห่งความ
เป็ นเหตุและผล (ดังนัน้ มันจึงไม่มีของขีดจํากัด) โดยคําว่าเมตตาโดยแท้ จริง หมายความว่า ไม่ร้ ูสกึ ว่ามีพทุ ธะที่จะเป็ นผู้
ตรัสรู้ พร้ อมกันนันคํ
้ าว่า กรุณา โดยแท้ จริง ย่อมหมายความว่าไม่ร้ ูสกึ ว่ามีตวั สัตว์ทงหลายที
ั้
่จะต้ องปลดปล่อย
โดยความจริงแล้ ว ธรรมของพุทธะเหล่านัน้ มิได้ ถกู สอนโดยทางคําพูด หรื อโดยวิธีทําความเข้ าใจกันโดยวิธีอื่นใด ทางฝ่ าย
ผู้ฟังนันเล่
้ า ไม่มีใครได้ ยิน หรื อได้ บรรลุอะไรเลย มันเหมือนกับศาสดาในฝั น สอนประชาชนในฝั น

เมื่อกล่าวถึงการสัง่ สอน ทังหมดเหล่
้
านี ้ ถ้ าหากว่าเห็นแก่ทางอันประเสริฐนัน้ อาตมาก็จะกล่าวแก่ทา่ น จากความรู้อนั ลึก
และนําท่านไปข้ างหน้ า และท่านอาจจะเข้ าใจคําที่อาตมากล่าวได้ โดยแน่นอน แต่สําหรับความเมตตา และความกรุณา
นัน้ ถ้ าสมมติวา่ อาตมาจะเอาสิ่งต่าง ๆ มาคิด และทําการศึกษาถึงความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เพื่อเห็นแก่พวกเธอ โดยการ
กระทําทังสองอย่
้
างนี ้จะไม่ชว่ ยให้ พวกเธอเข้ าถึงความรอบรู้ตอ่ จิตของเธอเอง จากภายในตัวเธอเองได้ เลย ดังนัน้ ในที่สดุ
สิ่งทังสองนี
้
้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
๒๒

ถาม อะไรคือความหมายคําว่า “ความขยันอย่างกระตือรื อร้ น ?”
ตอบ ความขยันอย่างกระตือรื อร้ น ที่มีรูปแห่งการประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ถึงที่สดุ นัน้ คือความที่ความรู้สึก
แตกต่างกันเป็ นคู่ เช่นว่า “กายของฉัน” “ใจของฉัน” เป็ นต้ น ได้ หมดไปจากใจของพวกเธอโดยสิ ้นเชิง นัน่ เอง
ในทันทีที่พวกเธอเริ่มแสวงหาอะไรบางอย่าง ภายนอกจาก จิต ของเธอเอง พวกเธอย่อมเป็ นเหมือนกลิราชาผู้เมาด้ วยการ
ล่าเนื ้อ แต่พอพวกเธอห้ ามกันจิตของพวกเธอเสียจากการท่องเที่ยวไปภายนอกตัวมันเองเท่านัน้ เธอเป็ นกษันติฤาษีองค์
หนึง่ ขึ ้นมาแล้ ว ไม่มีกาย-ไม่มีจิต” นี ้คือ ทาง ของพุทธะทังหลาย
้
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๒๓
ถาม ถ้ ากระผมปฏิบตั ิ ทาง นี ้ และเว้ นขาดจากกรรมวิธีตา่ ง ๆ ทางสติปัญญาและการปรุงแต่งเสียให้ หมดสิ ้น กระผมจะ
เป็ นผู้เที่ยงแต่ การบรรลุ ถึงจุดหมายปลายทางหรื อไม่ ?
ตอบ การไม่ใช้ สติปัญญาอะไรเลยเช่นนัน้ เป็ นการปฏิบตั ิตาม ทาง นี ้อยูแ่ ล้ ว ! ทําไมจะต้ องพูดถึงการบรรลุ หรื อการไม่
บรรลุเช่นนี ้กันอีกเล่า ? เรื่ องมันมีอย่างนี ้ คือ ...
โดยการคิดถึงอะไรบางอย่าง เธอย่อมสร้ างความมีอยู่ (ของตัวตนอย่างใดอย่างหนึง่ ) ขึ ้นมาอย่างหนึง่ และโดยการคิดถึง
ความไม่อะไร เธอย่อมสร้ างความมีอยู่ (ของความไม่มีอะไร) ขึ ้นมาอีกอย่างหนึง่ ขอให้ การคิดในทํานองที่ผิด ๆ เช่นนี ้ จง
สูญสิ ้นไปโดยเด็ดขาดเถิด แล้ วก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ ให้ เธอเที่ยวแสวงอีกต่อไป
๒๔
ถาม “การข้ ามขึ ้นพ้ นจากโลกทังสาม”
้
หมายความว่าอย่างไร ?
ตอบ การข้ ามขึ ้นพ้ นจากโลกทังสาม
้
เล็งถึงการขึ ้นอยูเ่ หนือความเป็ นของคูแ่ ห่งความดีและความชัว่ พุทธะทังหลาย
้
อุบตั ขิ ึ ้นในโลกก็โดยประสงค์จะทําความสิ ้นสุดให้ แก่ปรากฏการณ์ทงหลาย
ั้
ที่เป็ น กาม รูป อรูป สําหรับพวกเธอก็
เหมือนกัน โลกทังสามจะดั
้
บหายไป ถ้ าหากเธอได้ ลถุ ึงขันที
้ ่อยูเ่ หนือการคิด
โดยทํานองตรงกันข้ าม ถ้ าพวกเธอยังคงยึดเหนี่ยวอยูใ่ นความสังเกตเห็นว่า ยังมีอะไรบางอย่าง แม้ จะเล็กเท่าเศษหนึง่
ส่วนร้ อยของธุลีเม็ดหนึง่ ก็ตาม อาจตังอยู
้ ไ่ ด้ โดยความเป็ นตัวเป็ นตนอยู่ดงั นี ้แล้ ว ต่อให้ ความเชี่ยวชาญแตกฉานอย่าง
สมบูรณ์ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานทังหมด
้
ก็ยงั ล้ มเหลวต่อการที่จะช่วยเธอให้ เอาชนะเหนือโลกทังสามได้
้
อยู่นนั่ เอง
ต่อเมื่อส่วนที่ละเอียดที่สดุ ทุก ๆ ส่วน ถูกเห็นเป็ นความไม่มีตวั ตนไปแล้ วทังหมดเท่
้
านัน้ มหายานจึงจะสามรถทํา
ความสําเร็จให้ เธอในเรื่ องนี ้ได้
วันหนึง่ เมื่อได้ นงั่ ในห้ องประชุมใหญ่แล้ ว ท่านครูบา ได้ เริ่ มกล่าวข้ อความเหล่านี ้
๒๕
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เนื่องจาก จิต คือ พุทธะ (สิ่งสูงสุด) มันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้ าไว้ ในตัวมันนับตังแต่
้ พระพุทธเจ้ าที่ตรัสรู้แล้ วทังหลายเป็
้
นที่สุด
ในเบื ้องสูงลงไปจนกระทัง่ ถึงสัตว์ประเภทที่ตํ่าต้ อยที่สดุ ซึ่งเป็ นสัตว์เลื ้อยคลานอยู่ด้วยอก และแมลงต่าง ๆ เป็ นที่สดุ ใน
เบื ้องตํ่า
สิ่งเหล่านันทุ
้ กสิ่ง ย่อมมีสว่ นแห่งธรรมชาติของความเป็ นพุทธะเท่ากันหมด และทุก ๆ สิ่งมีเนื ้อหาเป็ นอันเดียวกันกับ จิต
หนึง่ นัน้ ดังนัน้ เมื่อท่านโพธิธรรมได้ มาถึงจากตะวันตก ท่านมิได้ ถ่ายทอดอะไรให้ เลย นอกจาก ธรรมะ แห่ง จิตหนึ่ง นี ้
เท่านัน้ ท่านได้ ชี ้ตรงไปยังความจริงที่วา่ สัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวงได้
้
เป็ นสิ่งที่มีเน้ อหาเป็ นอันเดียวกันกับ พุทธะ อยูแ่ ล้ ว
ตลอดเวลา
ท่านโพธิธรรมมิได้ ปฏิบตั ิตาม “วิธีแห่งการบรรลุ” ผิด ๆ ของคนเหล่าโน้ น แม้ แต่ประการใดเลย และถ้ าพวกเธอ เพียงแต่
สามรถทําความเข้ าใจใน จิต ของเธอเองนี ้ให้ สําเร็จ แล้ วค้ นพบธรรมชาติอนั แท้ จริงของพวกเธอได้ ด้ วยความเข้ าใจอันนัน้
เท่านัน้ มันก็จะเป็ นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเธอต้ องแสวงหา แม้ แต่อย่างใดเลย
๒๖

ถาม ถ้ าเป็ นดังนัน้ คนเราควรทําความเข้ าใจใน จิต ของตนเองให้ สําเร็จได้ อย่างไร ?
ตอบ ก็อ้ายสิ่งที่ถามปั ญหาที่ออกมานัน่ แหละ คือ จิต ของเธอเองแล้ วละ แต่ถ้าเธอทําความสงบอยูจ่ ริง ๆ และเว้ นขาด
จากการคิดนึกซึง่ เป็ นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ ที่น้อยที่สดุ เสียให้ ได้ จริง ๆ แล้ วตัวแท้ ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็ นของ
ว่าง แล้ วเธอจะได้ พบว่ามันเป็ นสิ่งปราศจากรูป มันมิได้ กินเน้ อที่อะไร ๆ ในที่ไหนแม้ จดุ เดียว และมิได้ ตกลงสูก่ ารบัญญัติ
ว่า เป็ นพวกที่มีความเป็ นอยู่ หรื อไม่มีความเป็ นอยู่ แม้ แต่ประการใดเลย
เพราะเหตุที่สิ่งนี ้ เป็ นสิ่งที่เรารู้สกึ ต่อมันไม่ได้ โดยทางอายตนะ ท่านโพธิธรรมจึงกล่าวว่า จิต ซึง่ เป็ นธรรมชาติแท้ ของ
คนเรานันเป็
้ น ครรภ์ ซึง่ มิได้ มีใครทําให้ เกิดขึ ้น และเป็ นสิ่งทําลายไม่ได้ ในการทําปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ
นัน้ มันเปลี่ยนรูปตัวมันเองออกมาเป็ นปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
เพื่อความสะดวกในการพูด เราพูดถึง จิต ในฐานะที่เป็ นตัวสติปัญญา แต่ในขณะที่มนั มิได้ ทําการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้ อม (คือมิได้ เป็ นตัวสติปัญญาที่คิดนึก หรื อสร้ างสิ่งต่าง ๆ) นัน้ มันเป็ นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึง ในการที่จะบัญญัติ
ว่ามันเป็ นความมีอยูห่ รื อมิใช่ความมีอยู่ ยิ่งไปกว่านันอี
้ ก แม้ ในขณะที่มนั ทําหน้ าที่สร้ างสิ่งต่า ง ๆ ขึ ้นมาในฐานะที่
ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็ นเหตุและผลของกันและกันนัน้ มันก็ยงั เป็ นสิ่งที่เรารู้สึกต่อมันไม่ได้ โดยทางอายตนะ (ตา หู
จมูก ลิ ้น กาย และมโนทวาร) อยูน่ นั่ เอง
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ถ้ าเธอทราบความจริงข้ อนี ้ และทําความสงบเงียบสนิทอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไร ในขณะนัน้ พวกเธอกําลังเดินอยู่
แล้ วในทางแห่งพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
โดยแท้ จริง เพราะเหตุฉะนี ้เองในสูตรจึงกล่าวไว้ อย่างจริงจังว่า “จงเจริญจิตซึง่ หยุด
อยูบ่ นความไม่มีอะไรเลยทังสิ
้ ้น” ดังนี ้
บรรดาสัตว์ทงหลาย
ั้
ที่ผกู พันอยูก่ บั วงล้ อมแห่งการเวียนเกิดเวียนตายนัน้ เป็ นสิ่งที่ถกู สร้ างย้ อนกลับมาจากกรรมแห่ง
ตัณหาของเขาเอง ! หัวใจของเขายังผูกพันอยู่กบั ภูมิแห่งกําเนิดทังหกอย่
้
างไม่มีที่สิ ้นสุด ฉะนันจึ
้ งยังผูกพันตนอยูก่ บั ความ
ทุกข์กายทุกข์ใจ ทุก ๆ ชนิด
ฉิ่ง หมิง พูดว่า “มีคนจําพวกหนึง่ ที่มีจิตเหมือนจิตของวานร ซึง่ เป็ นพวกที่สอนได้ ยากนัก เป็ นพวกที่ต้องการข้ อบัญญัตแิ ละ
คําสอนทุกชนิด ที่จะเอาไปใช้ บีบบังคับจิตของตนให้ ยอมจํานนเท่านันเอง”
้
ดังนันเมื
้ ่อความคิดเกิดขึ ้น ธรรมะต่าง ๆ ที่เขา
ศึกษาอัดเข้ าไว้ ทกุ ชนิดก็ตามมา แต่แล้ วมันก็สญ
ุ สิ ้นไปเพราะการหยุดลงของความคิดนัน่ เอง
เราเห็นได้ จากข้ อนี ้เองว่า ธรรมแต่ละชนิด ทุกชนิดเป็ นเพียงการสร้ างสรรค์ของ จิต สัตว์ทกุ จําพวก คือจะเป็ น มนุษย์
เทวดา สัตว์ทนทุกข์ในนรก อสูร และสัตว์อื่น ๆ ทุกชนิด บรรดาที่เกิดอยูใ่ นภูมิกําเนิดทังหกก็
้ ตาม ทุก ๆ จําพวกล้ วนแต่เป็ น
สิ่งที่ จิต เสกสรรค์ขึ ้น
ถ้ าพวกเธอจะเพียงแต่ศกึ ษาให้ ทราบวา ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการที่จะไม่ให้ สติปัญญาทําหน้ าที่ของมัน
เท่านัน้ โซ่แห่งสังสารวัฏก็จะหักเผาะออกไปทันที
จงเลิกละความคิดผิด ๆ ที่นําไปสูก่ ารจําแนกต่าง ๆ อย่างผิด ๆ เหล่านันเสี
้ ยให้ หมดสิ ้นเถิด ! ไม่มีตวั เอง ไม่มีผ้ อู ื่น ไม่มี
อยากอย่างผิด อยากอย่างถูก ไม่มีเกลียด ไม่มีรัก ไม่มีชนะ ไม่มีล้มเหลว
เพียงแต่สลัดขบวนการแห่งความคิด ทังนางสติ
้
ปัญญาและความคิดปรุงแต่งเสียเท่านัน้ ธรรมชาติเดิมแท้ ของพวกเธอก็จะ
แสดงความบริ สทุ ธิ์ดงเดิ
ั ้ มของมันออกมา วิธีนี ้วิธีเดียวเท่านัน้ ที่จะทําให้ ลถุ ึงความตรัสรู้ ที่จะทําให้ เห็นธรรม ที่จะทําให้ เป็ น
พุทธะขึ ้นมา และอื่น ๆ ที่เหลืออีกทังหมด
้
ถ้ าเว้ นความเข้ าใจในข้ อนี ้เสียแล้ ว ความรู้อนั มากมายทังหมดทั
้
งสิ
้ ้นของพวกเธอก็ดี ความพยายามอย่างเจ็บปวดเพื่อให้
ก้ าวหน้ าของเธอก็ดี การบําเพ็ญตบะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารและการนุง่ ห่มของเธอก็ดี จะไม่ชว่ ยเธอให้ มีความรู้สกึ เรื่ อง จิต
ของเธอเองได้ เลย
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สิ่งเหล่านันทั
้ งหมดทั
้
งสามอย่
้
าง ต้ องจัดไว้ วา่ เป็ นของมายา เพราะอย่างไหนก็ตามในสามอย่างนัน้ ย่อมนําพวกเธอไปสู่
การเกิดใหม่ในหมูพ่ วกมารร้ าย ซึง่ เป็ นศัตรูของธรรม หรื อมิฉะนันก็
้ เกิดในบรรดาปี ศาจซึง่ สันดานหยาบ ผลสุดท้ ายชนิด
ไหนกันเล่าที่จะถูกสนองด้ วยการแสวงหาทํานองนัน้ ?
ฉี กุง กล่าวว่า “ร่างกายของเราทังหลาย
้
เป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นด้ วยจิตของเราเอง” แล้ วใครหวังที่จะได้ รับความรู้เช่นนี ้จากตํารา
ได้ อย่างไร ? ถ้ าพวกเธอเพียงแต่เข้ าใจธรรมชาติแห่ง จิต ของเธอเองให้ ได้ และทําที่สดุ จบให้ แก่การคิดจําแนกแจกแจงต่าง
ๆ เสียให้ ได้ เท่านัน้ มันก็ไม่มีเนื ้อที่เหลือไว้ ให้ ความผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ แม้ แต่เมล็ดเดียว
ฉิ่ง หมิง ได้ บรรยายความข้ อนี ้ไว้ เป็ นโศลกบทหนึง่ ว่า ...
เพียงแต่ปเู สื อ่ ออกเท่านัน้
เพือ่ จะได้นอนลงให้ราบจริ ง ๆ
เมื ่อความคิ ดผูกติ ดอยู่กบั เตี ยง
เหมื อนคนไข้หนักนอนแบะอยู่กบั เตี ยง
กรรมทัง้ หลายจะสิ้ นสุดลง
และความคิ ดต่าง ๆ ย่อมสลายไป
นัน่ แหละคื อสิ่ งทีห่ มายถึงด้วยคา โพธิ !
ตามที่มนั เป็ นอยูจ่ ริงนัน้ คือ ตลอดเวลาที่จิตของพวกเธอยังอยูใ่ นวิสยั ที่จะต้ องเคลื่อนไหวในการคิดแม้ แต่นิดเดียว เธอก็จะ
ยังคงถูกปิ ดล้ อมอยู่ในวงของความหลงผิด ในการที่จะถือว่า “ยังหลงใหล” และ “ตรัสรู้แล้ ว” ว่าเป็ นภาวะที่แตกแยก
ต่างกัน
ความหลงผิดอันนี ้ จะยืนกรานอยูเ่ ช่นนันโดยไม่
้
คํานึงถึงความรู้มหายานอันกว้ างของเธอ หรื อความมีอปุ นิสยั ที่สมารถจะ
ผ่านอรหัตตภูมิทงสี
ั ้ ่ และโพธิสตั ว์ภมู ิทงสิ
ั ้ บอยูแ่ ล้ ว ของพวกเธอเลย ทังนี
้ ้เพราะว่า การแสวงหาทํานองนัน้ เป็ นของชัว่ แล่น
แม้ ความเพียรอันแข็งขันของเธอ ก็จะต้ องประสบโชคเป็ นความล้ มเหลวเหมือนกันแท้ กบั ลูกศรที่เพลี่ยงพลาดในวิธียิง มัน
ขึ ้นไปไม่ได้ สงู ต้ องลงนอนหมดแรงอยู่กลางดินใกล้ ๆ ผู้ยิงนัน่ เอง
แม้ วา่ ความรู้และอุปนิสยั เหล่านันจะมี
้ อยูเ่ ธอก็ยงั เป็ นที่แน่นอนว่าจะต้ องพบตนเองวกกลับมาสูว่ งล้ อของความเกิด และ
ความตายอยูร่ ํ่ าไป การปล่อยตนให้ เดินปตามทางปฏิบตั ิเช่นนี ้ ย่อมเป็ นการแสดงอยูแ่ ล้ วโดยปริ ยาย ถึงความล้ มเหลวของ
เธอ ในการที่จะเข้ าใจถึงความหมายอันแท้ จริงของพระพุทธะ แน่นอนทีเดียว การยอมทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงโดย
ไม่จําเป็ นเช่นนี ้มิใช่อะไรอื่นนอกจากความผิดพลาดอันมหาศาล จริงไหมเล่า ?
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ฉิ กุง ได้ กล่าวไว้ ในที่อื่นอีกว่า “ถ้ าท่านไม่ได้ พบกับศาสดาผู้สามารถข้ ามขึ ้นเหนือโลกทังหลายแล้
้
ว ท่านก็จะต้ องกลืนยา
ของมหายานธรรมเรื่ อยไป โดยไม่ได้ รับประโยชน์อะไรเลย
บัดนี ้ หากพวกเธอได้ ปฏิบตั ิ ในการรักษาจิตของพวกเธอให้ ปราศจากพฤติการณ์เคลื่อนไหวใด ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทังเดิ
้ น
ยืน นัง่ นอน ก็ดี ในการเพ่งจิตทังหมด
้
เฉพาะต่อการที่จะไม่สร้ างความคิดใด ๆ ขึ ้น ต่อความไม่ยดึ ถือว่ามีของคู่ ต่อความ
ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นใดในภายนอก หรื อต่อความไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่งใดก็ดี ในการปล่อยให้ สิ่งทังปวงเป็
้
นไปตามเรื่ องตาม
ราวของมันทังวั
้ น ๆ ราวกะว่าเธอเจ็บหนักเกินไปกว่าที่จะไปเป็ นห่วงด้ วยได้ ก็ดี และในการมีจิตของเธอเหมือนหินแท่งทึบ
ที่มีมีรอยต้ องอุดต้ องซ่อมแล้ ว เมื่อนันแหละ
้
ธรรมทังหลายจะซึ
้
มเข้ าไปในความเข้ าใจของเธอทะลุปรุโปร่งแล้ วปรุโปร่งอีก
และชัว่ เวลาอีกเล็กน้ อย เธอก็จะได้ พบว่าตัวเองเป็ นอิสระแล้ วอย่างมัน่ คง
เมื่อเป็ นดังนัน้ เธอจะได้ พบเป็ นครัง้ แรกในชีวิตอันมากมายหลายชนิดของเธอว่า ปฏิกิริยาของเธอต่อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ ลดลงและในที่สดุ เธอจะได้ ข้ามขึ ้นเหนือโลกทังสาม
้
และมหาชนจะได้ กล่าวกันว่าพุทธะองค์หนึง่ ได้ ปรากฏขึ ้นในโลก
แล้ ว
ความรู้ อนั บริ สทุ ธิ์และปราศจากกิเลสย่อมแสดงโดยปริ ยายอยูแ่ ล้ วว่า เป็ นการทําความสิ ้นสุดให้ แก่ความคิดและความฝั น
อันไหลเรื่ อย ทังนี
้ ้เพราะว่า โดยทางนันเอง
้ เธอได้ หยุดสร้ างกรรมอันนําไปสูก่ ารเกิดใหม่ ไม่วา่ จะเกิดเป็ นเทวดาหรื อมนุษย์
หรื อเป็ นสัตว์ที่ทนทุกข์อยู่ในนรก
คราใด ที่กรรมวิธีของจิตทุกชนิดหยุดลงแล้ ว กรรมก็จะไม่ถกู สร้ างขึ ้นแม้ แต่สกั อนุภาคเดียว เมื่อเป็ นดังนันแล้
้ ว แม้ ในชาตินี ้
ใจและกายของเธอก็เป็ นสิ่งที่เป็ นอิสระแล้ ว โดยสมบูรณ์
แม้ สมมติวา่ ข้ อนี ้ยังไม่ให้ ผลแก่เธอ ถึงกับปลดเปลื ้องเธอเธอจากการเกิดใหม่ได้ ทนั ที อย่างน้ อยที่สดุ เธอก็ยงั แน่ใจได้ วา่
การเกิดใหม่นนจะเป็
ั้
นไปในลักษณะที่เธอปรารถนาทุกประการ สูตรมีข้อความปรากฏอยูว่ า่ “โพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
มีการเกิด
ใหม่ในรูปตามที่ตนปรารถนาทุกประการ”
แต่ถ้าเผอิญโพธิสตั ว์เหล่านันเกิ
้ ดถอยกําลัง ในการรักษาจิตของท่านให้ เป็ นอิสระจากความคิดปรุงแต่ง ความคิดยึดมัน่ ถือ
มัน่ ในรูปก็จะลากตัวท่านกลับมาสูโ่ ลกแห่งปรากฏการณ์อีก แล้ วรูปเหล่านันแต่
้ ละอย่างก็จะสร้ างกรรมของมารขึ ้นสําหรับ
ท่าน !
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ลักษณะเช่นนัน้ ย่อมมีอยูใ่ นการปฏิบตั ขิ องพวกนิกายดินแดนบริ สทุ ธิ์ (Pure Land Sect) ด้ วยเหมือนกัน เพราะปฏิบตั ิ
เหล่านี ้ทังหมด
้
เป็ นไปเพ่อการสร้ างกรรม ดังนันเราอาจเรี
้
ยกข้ อปฏิบตั เิ หล่านันได้
้ วา่ เป็ นเครื่ องปิ ดบังพุทธะ ครัน้ เครื่ อง
ปิ ดบังเหล่านี ้ได้ ปิดกันจิ
้ ตของเธอเสียแล้ ว โซ่แห่งความคิดปรุงแต่งโดยความเป็ นเหตุและผลแก่กนั และกัน ก็จะรึงรัดเธอเข้ า
อย่างแน่นแฟ้นขึ ้นอีก มันจะลากตัวเธอกลับไปยังภาวะแห่งบุคคลที่ยงั ม่มีการหลุดพ้ นแต่ประการใดเลย
ด้ วยเหตุดงั กล่าวนัน้ ธรรมะทังหมดดั
้
งที่คนเหล่านันอวดอ้
้
างไปในทํานองว่าสามรถนําคนไปสูก่ ารตรัสรู้ได้ นนั ้ ไม่มีความ
จริงอยูใ่ นนันเลย
้
พระพุทธวจนะทังหลาย
้
เป็ นสิ่งที่ประสงค์ให้ เห็นเครื่ องล่อที่เหมาะสมสามารถเกิดผลด้ จริง ในการจูงคน
ออกมาเสียจากความมืดบอดของอวิชชาอันเลวร้ ายเท่านัน้ มันเหมือนกันแท้ กบั ที่คนเลี ้ยงเด็ก เอาใบไม้ เหลือง ๆ ชูขึน้ บอก
ว่าเป็ นทองคํา เพื่อล่อให้ เด็กหยุดร้ องไห้
สัมมาสัมโพธิเป็ นชื่ออีกชื่อหนึง่ ของการเห็นแจ้ งชัดว่าไม่มีธรรมใดเลยที่ไม่เป็ นโมฆะ เมื่อเธอเข้ าใจความจริงข้ อนี ้แล้ ว ของ
หลอกเล่นเหล่านัน้ จะมีประโยชน์อะไรแก่เธอ ?
เธอควรดําเนินตนต่อไป ในลักษณะที่อนุโลมกันได้ อย่างกลมกลืนกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตปั จจุบนั ของเธอ ตามที่
โอกาสอันเหมาะสมจะเกิดขึ ้น จงไถ่ถอนกรรมเก่าที่เคยสะสมไว้ แต่ปางก่อนให้ น้อยลงไป และที่ยิ่งกว่าสิ่งใดทังหมดนั
้
นเธอ
้
ต้ องหลีกเลี่ยงการสร้ างกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองแก่เธอขึ ้นมาอีกอย่างเด็ดขาด
จิต ย่อมเต็มไปด้ วยความใสกระจ่างอย่างมีประภัสสร ดังนันมั
้ นย่อมขจัดเสียซึง่ ความมืดแห่งความคิดดังเดิ
้ มทังหลายของ
้
พวกเธอ ฉิ หมิ่ง กล่าวไว้ ว่า “จงปลดเปลื ้องตัวท่านทังหลาย
้
ออกเสียจากทุก ๆ สิ่ง ” ข้ อความในสัทธรรมปุณฑริ กสูตร ซึง่
กล่าวถึงการเสียเวลาไปตังยี
้ ่สิบปี เต็ม ในการโกยปุ๋ยทิ ้งเสีย ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความจําเป็ นในการที่จะขับไล่สิ่งทุกสิ่งซึง่
เอียงไปในทางการคิดปรุงแต่งออกไปเสียจากใจของพวกเธอ
ข้ อความอีกแห่งหนึง่ ในสูตรเดียวกันนัน่ เอง ได้ ระบุให้ เห็นว่ากองปุ๋ยคอกเหล่านัน้ ต้ องขนใส่เกวียนไปทิ ้งเสียด้ วย
อภิปรัชญาและเล่ห์อบุ ายอันแยบควาย ดังนัน้ “ครรภ์แห่งพระตถาคตทังหลาย”
้
จึงเป็ นสิ่งว่างและสงบเงียบอย่างแท้ จริง
ไม่ประกอบอยู่กบั สิ่ง (ธรรม) ใด ๆ ที่เป็ นตัวตน แต่อย่างใดหรื อชนิดใดเลย และเพราะเหตุนนเองสู
ั้
ตรซึง่ มีคํากล่าวว่า “ทัว่
ทุก ๆ อาณาจักรแห่งพุทธะทังหลายย่
้
อมเป็ นของว่างโดยเสมอกัน”
แม้ คนพวกอื่นอาจจะพูดกัน ถึงเรื่ องทางของพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ว่าเป็ นสิ่งที่อาจลุถึงได้ ด้วยการบําเพ็ญบุญ มีประการ
ต่าง ๆ หรื อด้ วยศึกษาสูตรทังหลายก็
้
ตาม เธอต้ องไม่มีอะไรที่จะต้ องทําเกี่ยวกับความคิดชนิดนัน้
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การเกิดความรู้สกึ ซึมซาบได้ ในเวลาชัว่ กระพริ บตาเดียว ว่าผู้กระทําและสิ่งที่ถกู กระทํา (จิตและวัตถุ) เป็ นของสิ่งเดียวกัน
นัน่ แหละ จะนําไปสู่ความเข้ าใจอันลึกซึ ้งและลึกลับเหนือคําพูด และโดยความเข้ าใจอันนี ้เอง พวกเธอจะลืมตาต่อสัจจะ
ของเซ็น
เมื่อเธอบังเอิญพบกับคนบางคน ซึง่ ไม่มีความเข้ าใจอะไรเลยเธอต้ องยืนยันที่จะขอเป็ นผู้ไม่ร้ ูอะไร แม้ เขาผู้นนอาจดี
ั้
อกดีใจ
อยูด่ ้ วยการค้ นพบ “ทางเพื่อการตรัสรู้ ” อะไรบางอย่างของเขา แม้ กระนันเธอก็
้
จะต้ องไม่ยอมให้ เขาจูงไป เธอจะไม่ได้ รับ
ความยินดีปรี ดาอะไร แต่จะต้ องทนรับความโทมนัสและความผิดหวัง ความคิดชนิดนันของเขาจะมี
้
อะไรที่เกี่ยวกับ
การศึกษาเซ็นด้ วยเล่า ?
แม้ หากว่าเธอได้ รับ “วิธีการ” อะไรบางอย่างเล็ก ๆ น้ อย ๆ มาจากเขาจริง มันก็จะเป็ นแต่เพียงสิ่ง (ธรรม) ที่สร้ างขึ ้นจาก
ความคิด หามีอะไรเกี่ยวกับเซ็นไม่เลย เพราะเหตุนนเอง
ั ้ ท่านโพธิธรรมจึงได้ เข้ าฌานนิ่ง ๆ หันหน้ าเข้ าผนังถํ ้าเสีย ท่านไม่
หาทางที่จะนําคนให้ มีความคิดเห็นต่าง ๆ นานา ดังนัน้ จึงมีคําจารึกไว้ ว่า การนําออกมาจากใจเสียให้ หมดสิ ้น แม้ กระทัง่
หลักซึง่ เป็ นที่เกิดแห่งการประกอบกรรมต่าง ๆ นัน่ แหละคือคําสอนที่แท้ จริง ของพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ส่วนคติทวินิยมนัน้
เป็ นเรื่ องในวงของหมูม่ ารในขณะเดียวกันนัน่ เอง”

ธรรมชาติเดิมแท้ ของเธอนัน้ เป็ นสิ่งซึง่ มิได้ หายไปจากเธอแม้ ในขณะที่เธอกําลังหลงผิดด้ วยอวิชชา และมิได้ รับกลับมาใน
ขณะที่เธอมีการตรัสรู้ มันเป็ น ธรรมชาติ แห่ง ภูตตถตา ในธรรมชาตินี ้ไม่มีทงอวิ
ั ้ ชชา ไม่มีทงสั
ั ้ มมาทิฏฐิ มันเต็มอยูใ่ นความ
ว่างทัว่ ทุกหนทุกแห่งและเป็ นเนื ้อหาอันแท้ จริงของ จิตหนึง่ นัน่ เอง เมื่อเป็ นดังนันแล้
้ ว อารมณ์ตา่ ง ๆ ที่จิตของพวกเธอได้
สร้ างขึ ้น (ทังฝ่้ ายรูปธรรมและนามธรรม) จะเป็ นสิ่งที่อยูภ่ ายนอกของ ความว่าง นันได้
้ อย่างไรกันเล่า ?
โดยหลักมูลฐานแล้ ว ความว่าง นัน้ เป็ นสิ่งซึง่ ปราศจากมิตติ า่ ง ๆ แห่งการกินเนื ้อที่ ปราศจากกิเลส ปราศจากกรรม
ปราศจากอวิชชาและปราศจากสัมมาทิฏฐิ พวกเธอต้ องเข้ าใจอย่างกระจ่างชัดว่าในสิ่งนี ้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีคนธรรมดา ไม่
มีพระพุทธเจ้ า เพราะว่าใน ความว่าง นี ้ไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้ เท่าเส้ นผมที่เล็กที่สดุ อันเป็ นสิ่งที่จะมองเห็นได้ โดยทางมิ ติ
(หรื อกฎแห่งการกินเนื ้อที่) เลย แม้ มนั ต้ องอาศัยอะไรและไม่ตดิ เนื่องอยู่กบั สิ่งใด
ความว่าง นัน้ เป็ นสิ่งที่สิงซึมอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง เป็ นความงามที่ไร้ ตําหนิ เป็ นสิ่งซึง่ มีอยูไ่ ด้ โดยตัวมันเอง และเป็ นสิ่ง
สูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้ างขึ ้น เมื่อเป็ นดังนันแล้
้ ว มันจะเกิดเป็ นปั ญหาที่จะต้ องถกเถียงกันขึ ้นได้ อย่างไรในข้ อที่วา่ พระพุทธะ
ที่แท้ ไม่มีปากและมิได้ ประกาศธรรมใด ๆ เลย และว่า การได้ ยิน ที่แท้ นัน้ ไม่ต้องการหู เพราะว่าใครหนอ อาจได้ ยินมันได้
? โอ มันเป็ นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีคา่ ทังปวงเสี
้
ยจริง !
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๒๗
ครัง้ แรกทีเดียว ท่านครูบาของพวกเราได้ มาจากฟู่ เกียน แต่ทา่ นได้ ปฏิญญา (ที่จะอยู)่ บนภูเขาฮวงโป ในเขตซึง่ ปกครอง
โดยข้ าหลวงประจําเขต ๆ นี ้ ตังแต่
้ ท่านยังหนุม่ มากที่กลางหน้ าผากของท่านมีก้อนเล็ก ๆ ก้ อนหนึง่ โผล่ขึ ้นมามีรูปคล้ าย
ไข่มกุ นํ ้าเสียงของท่านนุม่ นวลและน่าฟั ง มรรยาทของท่านเสงี่ยมและสงบ
หลังจากการการบวชของท่านไม่กี่ปีนัก ขณะที่เดินทางไปยังภูเขาเทียนไห้ ท่านได้ พบกับภิกษุรูปหนึง่ ซึง่ ในไม่ช้าก็สนิท
สนมกันราวกะว่าเพื่อนรักเก่าแก่ ดังนันท่
้ านจึงร่วมเดินทางต่อไปด้ วยกันสองรูป
เมื่อได้ เห็นว่าหนทางนัน้ มีกระแสนํ ้าเชี่ยวที่ไหลมาจากภูเขาขวางหน้ าอยู่ ท่านครูบาของเราได้ หยุดยืนคํ ้ากายด้ วยไม้ เท้ า
นิ่งอยูซ่ งึ่ ณ ที่นนเอง
ั ้ เพื่อนของท่านได้ ขอร้ องให้ ทา่ นเดินทางต่อ
ท่านครูบาได้ ตอบว่า “ไม่ละ ท่านไปก่อนเถอะ” ดังนันเพื
้ ่อนของท่านจึงลอยหมวกฟางกันฝนใบใหญ่ของเขาลงใน
กระแสนํ ้าเชี่ยวข้ ามไปสูฟ่ ากโน้ นได้ โดยง่าย
ท่านครูบาได้ ถอนใจ กล่าวว่า “เรายอมให้ คนอย่างนี ้ติดตามเรามาแล้ วตลอดทาง ! เราควรจะได้ ฆา่ เขาเสียก่อนหน้ านี ้ ด้ วย
ไม้ เท้ านี ้ !”
๒๘
ครัง้ หนึง่ ภิกษุรูปหนึง่ เมื่อเข้ าไปขออนุญาตต่อครูบา เกว่ย-สุง่ เพื่อออกเดินทางต่อไป
ได้ ถกู ท่านครูบานันถามว่
้
าเขาตังใจจะไปที
้
่ไหน ?
ภิกษุนนั ้ ตอบ ว่า “กระผมตังใจจะไปเยี
้
่ยมสํานักทุกสํานักที่มีการสอนเซ็นครบทัง้ ๕ แบบ”
ครัน้ ภิกษุนนถามขึ
ั้
้นว่าแบบนันเป็
้ นอย่างไร เขาก็ได้ รับการฟาดเข้ าให้ โป้งหนึง่ เขาร้ องลัน่ ด้ วยความตกใจว่า ผมทราบแล้ ว
ครับ ผมทราบแล้ วครับ !
ท่าน เกว่ย-สุง่ คํารามออกมาว่า “พูดออกมาซี่ พูดออกมาซี่ !” ภิกษุนนก็
ั ้ ทําท่าว่าจะพูดต่อไป ในทันใดนันเขาก็
้
ได้ รับการ
ฟาดเข้ าให้ อีกโป้งหนึง่
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หลังจากนัน้ ภิกษุนนไปสํ
ั ้ านักครูบาของเรา และเมื่อถูกถามโดยท่านครูบาฮวงโปว่ามาจากไหน เขาก็ตอบว่าเพิ่งมาจาก
สํานักของท่านครูบา เกว่ย-สุง่ หยก ๆ นี่เอง
ท่านครูบาของเราได้ ถามว่า “เธอได้ รับคําสอนอะไรจากท่านผู้นนั ้ ?” เมื่อเป็ นดังนัน้ ภิกษุรูปนันก็
้ เล่าเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
ข้ างต้ นให้ ฟังทุกประการ
ในท่ามกลางที่ประชุมครัง้ ต่อมา ท่านครูบาขอเราได้ ถือเอาเรื่ องของภิกษุนนเป็
ั ้ นหัวข้ อสําหรับบรรยาย และได้ พดู ว่า “ท่าน
ครูหม่านี ้ช่างเลิศกว่าบรรดาท่านที่ร้ ูอย่างลึกซึ ้งทัง้ ๘๔ รูป เสียจริง ๆ ! ปั ญหาต่าง ๆ ที่คนเขาถามกันทังหมดนั
้
น้ ไม่ดีไป
กว่าปุ๋ยคอกที่เปี ยกแฉะชุม่ ไปทังพื
้ ้นดิน ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยูท่ วั่ ไป มีแต่ท่าน เกว่ย -สุง่ ผู้เดียวเท่านันที
้ ่คคู่ วรต่อการแก้ เผ็ด
กับมัน
๒๙
ครัง้ หนึง่ ท่านครูบาของเราได้ เข้ าร่วมในที่ประชุมแห่งหนึ่งที่สํานักงานของข้ าหลวงควบคุมเกลือแห่งพระจักรพรรดิ ซึง่ ใน
การประชุมคราวนันมี
้ จกั รพรรดิไต้ -ซุง ในขณะที่สมาทานศีลอย่างสามเณรรวมอยู่ด้วยคนหนึง่
สามเณรได้ สงั เกตเห็นท่านครูบาของเรา เข้ าไปในห้ องโถงที่ตงเครื
ั ้ ่ องบูชาและทําการหมอบกราบต่อพระพุทธรูปสามครัง้
เนื่องจากเหตุนนั ้ สามเณรจึงได้ ถามท่านครูบาว่า “ถ้ าเราไม่ต้องแสวงหาอะไรจากพุทธะ ธรรมะ หรื อสังฆะแล้ ว พระคุณ
เจ้ าหมอบกราบสามครัง้ เช่นนัน้ เพื่อแสวงหาอะไร ?
ท่านครูบาได้ ตอบว่า “แม้ วา่ เราไม่แสวงหาอะไรจากพระพุทธ พระธรรม หรื อพระสงฆ์ก็ตาม มันเป็ นธรรมเนียมของเรา ที่
จะต้ องแสดงความเคารพโดยวิธีนี ้”
“แล้ วการกระทําเช่นนันมั
้ นได้ สนองเจตนาอะไรของเราให้ สมประสงค์ได้ บ้าง ?” สามเณรได้ ขืนซักต่อไป จนทําให้ ถกู ตบโดย
กะทันหันเข้ าครัง้ หนึง่
สามเณรได้ ร้องขึ ้นว่า “โอ ท่านนี่หยาบจริง !”
ท่านครูบาได้ ร้องขึ ้นว่า “หยาบชนิดไหนกัน ? จงนึกว่าเป็ นการทําให้ เห็นความแตกต่างระหว่างละเอียดกับหยาบ ก็แล้ ว
กัน” กล่าวดังนันแล้
้ ว ก็ตบหน้ าสามเณรเข้ าอีกฉาดหนึง่ ซึง่ เป็ นเหตุให้ สามเณรเองต้ องแจวอ้ าวไปที่อื่น !
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๓๐
ในคราวท่องเที่ยวไปตามที่ตา่ ง ๆ ท่านครูบาของเราได้ ไปเยี่ยมครูบา นาน-ฉึ่น ซึง่ เป็ นผู้แก่อาวุโส วันหนึง่ ในเวลาอาหาร
ท่านถือเอาภาชนะอาหารของท่านแล้ ว นัง่ ลงตรงข้ ามเก้ าอี ้อันสูงของท่าน นาน-ฉึ่น เป็ นการนัง่ คูก่ นั
ท่าน นาน-ฉึ่น เห็นดังนัน้ ก็ได้ ก้าวลงมาเพื่อทําการต้ อนรับท่านและได้ ถามท่านว่า ท่านที่เคารพ ท่านได้ ดําเนินตาม ทาง นี ้
มาเป็ นเวลานานเท่าไหร่แล้ ว ?”
“ตังแต่
้ ก่อนศักราชชองภิศมราชามาทีเดียว” ท่านครูบาตอบ
ท่าน นาน-ฉึ่น ได้ ร้องขึ ้นว่า “แน่น๊ะ ? มันก็ดรู าวกะว่าท่านครูบาหม่ามีหลานปู่ ที่เข้ าทีอยูท่ ี่นี่คนหนึง่ ” ดังนันท่
้ านครูบาของ
เราได้ เดินออกไปเสียอย่างเงียบกริ บ
ต่อมาสองสามวัน เมื่อท่านครูบาของเรากําลังจะออกเดินทางไป ท่าน นาน-ฉึ่น ได้ ท้วงว่า “ท่านเป็ นคนใหญ่โต ทําไมจึง
สวมหมวกขนาดน่าหัวเราะเช่นนันเล่
้ า ?”
“อ้ อ เพราะมันบรรจุโลกธาตุไว้ จํานวนมหึมานัน่ เอง” ท่านครูบาตอบ
“เอ้ า แล้ วของผมเล่า เป็ นยังไง ?” ท่าน นาน-ฉึ่น ถาม แต่ท่านครูบาของเราได้ สวมหมวกและได้ เดินออกไปเสียแล้ ว
๓๑
อีกคราวหนึง่ ท่านครูบาของเรานัง่ อยูใ่ นห้ องนํ ้าชา ท่าน นาน-ฉึ่น ได้ ลงมาและถามท่านว่า “ข้ อที่วา่ ญาณทัศนะอันแจ่ม
แจ้ งต่อพุทธสภาวะย่อมเป็ นผลเกิดมาจากการศึกษาธฺยานะ และปรัชญา นันมั
้ นหมายความว่าอย่างไรกัน ?
ท่านครูบาของเราได้ ตอบว่า “มันหมายความว่า ตังแต่
้ เช้ าจนคํ่าเราตังไม่
้ ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิ่งใดเลยแม้ แต่สิ่งเดียว”
“แต่นนั่ มิใช่เป็ นเพียงการตีความหมายเอาตามความเห็นส่วนตัวของท่านที่เคารพเอง ดอกหรื อ ?” ท่าน นาน-ฉึ่น กล่าว
“ข้ าพเจ้ าเป็ นคนทะลึง่ อวดดีถึงเพียงนันได้
้ อย่างไรกันหนอ ?” ท่านครูบาของเราตอบ
“ดีแล้ ว ท่านที่เคารพ คนเป็ นอันมากอาจจะยอมจ่ายเงินสด ๆ ออกไปเพื่อเป็ นค่านํ ้าข้ าว แต่กบั คนพวกไหนนะ ที่ทา่ นจะ
ขอร้ องให้ เขาบริจาคอะไร ๆ เพื่อรองเท้ าฟางที่ถกั เองในครัวเรื อนชนิดนันสั
้ กคูห่ นึ่ง ?”
ตอนนี ้ ท่านครูบาของเราคงนิ่งเงียบอยู่
ต่อมา เว่ยซานได้ เอ่ยถึงเหตุการณ์ตอนนี ้กับยางซาน และถามว่า การนิ่งของครูบาของเรานัน้ หมายถึงการแพ้ ได้ หรื อไม่
“โอ ไม่ได้ ดอก ! คุณก็ร้ ูอยูแ่ น่ ๆ แล้ วนี่วา่ ท่านครูบาฮวงโปนันมี
้ ความเฉลียวฉลาดอย่างกะเสือ มิใช่หรื อ ?”
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“ความลึกซึ ้งของคุณช่างไม่มีขอบเขตเสียจริง ๆ” เว่ยซานอุทาน
๓๒
ครัง้ หนึง่ ท่านครูบาของเราได้ ขออนุญาตเพื่อออกไปข้ างนอกสักครู่และท่าน นาน-ซาน ได้ ถามว่าจะไปไหน
“ข้ าพเจ้ าจะออกไปเอาผักสักหน่อยเท่านันเอง”
้
ท่านครูตอบ
“ท่านจะใช้ อะไรตัดผักเหล่านันเล่
้ า ?” ท่าน นาน-ซาน ถาม
ท่านครูบาของเราได้ ชมู ีดของท่านขึ ้น ทันใดนัน้ ท่าน นาน-ซาน ได้ ท้วงว่า “อ้ าว การทําอย่างนัน้ ใช้ ได้ สําหรับแขกแต่ใช้
ไม่ได้ สําหรับเจ้ าของบ้ าน”
ท่านครูบาของเราได้ แสดงความชอบใจด้ วยการโค้ ง ๓ ครัง้
๓๓
วันหนึง่ ภิกษุผ้ มู าใหม่ห้ารูปด้ วยกัน ได้ ปรากฏตัวต่อหน้ าครูบาของเราคราวเดียวกันทังหมู
้ ่ ภิกษุองค์หนึง่ ในบรรดาภิกษุ
เท่านันแทนที
้
่จะทําความเคารพตามธรรมเนียม กลับยืนเอามือเขียนอากาศเป็ นรูปวงกลมอยู่ตรงหน้ า
“ท่านทราบไหมว่า ทําอย่างไรจึงจะเป็ นสุนขั ไล่เนื ้อที่ดี ?” ท่านครูบาของเรา ได้ กล่าวถามภิกษุรูปนัน้
“ข้ าพเจ้ าต้ องติดตามกลิ่นของเลียงผา ซิครับ”
“ถ้ าเลียงผาเป็ นสัตว์ที่ไม่มีกลิ่นเล่า เธอจะติดตามอะไร ?”
“ถ้ าดังนัน้ ผมต้ องติดตามรอยกีบของมัน ซิครับ”
“ถ้ ารอยกีบของมันไม่มีเล่า เธอจะทําอย่างไร ?”
“ข้ าพเจ้ าก็ยงั ติดตามร่องรอยอย่างอื่น ๆ ของสัตว์นนได้
ั ้ อยูน่ ี่ครับ ”
“ถ้ าร่องรอยอะไร ๆ ก็ไม่มีเล่า เธอจะติดตามอะไรได้ อย่างไร ?”
“ในกรณีเช่นนัน้ มันต้ องเป็ นเลียงผาที่ตายแล้ ว โดยแน่นอน” ภิกษุรูปนันได้
้ ตอบไปในที่สดุ
ท่านครูบาของเราไม่ได้ กล่าวอะไรอีกเลยในขณะนัน้ แต่ในวันรุ่งขึ ้น ครัน้ เสร็จจากการแสดงธรรมแล้ ว ท่านได้ ขอร้ อง
ว่า “ภิกษุผ้ เู ป็ นนักล่าเลียงผาเมื่อวานนี ้ โปรดก้ าวออกมาที่นี่”ภิกษุรูปนันกระทํ
้
าตามและท่านครูบาของเราได้ ถามขึ ้น
ว่า “สหายที่เคารพของข้ าพเจ้ าเมื่อวานนี ้ท่านถูกปล่อยไปโดยไม่มีการพูดอะไร ท่านทราบไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไร
?”
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เมื่อเห็นว่าภิกษุนนไม่
ั ้ มีคําตอบอะไร ท่านครูบาได้ กล่าวต่อไปว่า “อ้ าว ท่านจะเรี ยกตัวเองว่าเป็ นภิกษุที่แท้ จริงรูปหนึ่ง ก็ได้
แต่ที่แท้ ท่านเป็ นเพียงสามเณรปริยตั สิ มัครเล่นรูปหนึง่ เท่านัน”
้
๓๔
ครัง้ หนึง่ พอท่านครูบาของเราเลิกการประชุมเทศนารอบประจําวันที่อาวาส กาย-ยวน ใกล้ ๆ กับฮุงเจา บังเอิญข้ าพเจ้ า
(เป่ ย-สุย่ ผู้บนั ทึกเรื่ องนี ้) ได้ ไปถึงบริเวณนันพอดี
้
ทันใดนันเอง
้ ข้ าพเจ้ าได้ เหลือบเห็นภาพเขียนที่ฝาผนังภาพหนึง่ และเมื่อ
ได้ ถามภิกษุผ้ เู ป็ นเจ้ าหน้ าที่ดแู ลสถานที่นนก็
ั ้ ได้ ทราบว่าเป็ นภาพของภิกษุผ้ มู ีชื่อเสียงรูปหนึง่
ข้ าพเจ้ าได้ พดู ว่า “จริงหรื อนี่ ? ถูกแล้ ว กระผมได้ เห็นภาพเหมือนของท่านผู้นนอยู
ั ้ ่ตรงหน้ าผม แต่ตวั จริงของบุคคลนันเล่
้ า
อยูท่ ี่ไหน ?” คําถามของข้ าพเจ้ าได้ รับคําตอบเป็ นเพียงดุษณีภาพ
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงท้ วงว่า “แต่ที่แท้ นนั ้ ภิกษุที่บรรลุเซ็น ก็มีอยูใ่ นวิหารนี ้มิใช่หรื อ ?”
“ถูกแล้ ว” มีอยูห่ นึง่

หลังจากนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ ขอพบในที่ประชุมใหญ่พร้ อมทังท่
้ านครูบา และได้ เล่าถึงการสนทนาเมื่อตะกี ้หยก ๆ แก่ทา่ น
“เป่ ย สุ่ย !” ท่านร้ องขึ ้นดัง ๆ
“ขอรับ !” ข้ าพเจ้ าขานรับด้ วยความเคารพ
“เธออยู่ที่ไหน ?”
เมื่อได้ เห็นว่าไม่มีคําตอบใด ๆ ที่อาจตอบแก่คําถามเช่นนัน้ ได้ ข้ าพเจ้ าก็ได้ ขอร้ องให้ ท่านครูบาของเรา กลับเข้ าไปในโรง
แสดงธรรมและแสดงธรรมต่อไป

