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โอสาเรตัพพธรรม
คําบรรยายประจําวันเสาร ในสวนโมกขพลาราม
ภาควิสาขบูชา ประจําป ๒๕๑๔

ของ

พุทธทาสภิกขุ

ธรรมทานมูลนิธิ
จัดพิมพดวยเงินบริจาคของ ทานบดี คุณสุพิศ ยศะสินธุ (วัจนะรัตน)
และสหายธรรม
เปนการพิมพครั้งที่ ๓ ของหนังสือชุดธรรมโฆษณชุดปกรณพิเศษ
หมายเลข ๑๓. ก บนพื้นแถบสีแดง จํานวนพิมพ ๒,๐๐๐ เลมพ.ศ. ๒๕๓๘
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย)
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พิมพครั้งที่หนึ่ง
พิมพครั้งที่สอง
พิมพครั้งที่สาม

ธรรมทานมูลนิธิ
จัดพิมพ
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

จํานวน ๑,๕๐๐ เลม
จํานวน ๑๕,๐๐ เลม
จํานวน ๓,๐๐๐ เลม
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พุทธทาส จักอยูไป ไมมีตาย พุทธทาส ยังอยูไป ไมมีตาย ทํากับฉัน อยางกะฉัน นั้นไมตาย
แมรางกาย จะดับไป ไมฟงเสียง อยูรับใช เพื่อมนุษย ไมหยุดเลย ยังอยูกับ ทานทั้งหลาย อยางหนหลัง
รางกายเปน รางกายไป ไมลําเอียง ดวยธรรมโฆษณ ตามที่วาง ไวอยางเคย มีอะไร มาเขี่ยไค ใหกันฟง
นั่นเปนเพียง สิ่งเปลี่ยนไป ในเวลา. โอเพื่อนเอย มองเห็นไหม อะไรตายฯ เหมือนฉันนั่ง รวมดวย ชวยชี้แจง.
พุทธทาส คงอยูไป ไมมีตาย แมฉันตาย กายลัย ไปหมดแลว ทํากับฉัน อยางกะฉัน ไมตายเถิด
ถึงดีราย ก็จะอยู คูศาสนา แตเสียงสั่ง ยังแจว แววหูสหาย ยอมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
สมกับมอบ กายใจ รับใชมา วาเคยพลอด กันอยางไร ไมเสื่อมคลาย ทุกวันนัด สนทนา อยาเลิกแลง
ตามบัญชา องคพระพุทธ ไมหยุดเลย. ก็เหมือนฉัน ไมตาย กายธรรมยัง. ทําใหแจง ที่สุดได เลิกตายกันฯ
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พุทธทาส จักอยูไป ไมมีตาย
แมรางกาย จะดับไป ไมฟงเสียง
รางกายเปน รางกายไป ไมลําเอียง
นั่นเปนเพียง สิ่งเปลี่ยนไป ในเวลา.
พุทธทาส คงอยูไป ไมมีตาย
ถึงดีราย ก็จะอยู คูศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใชมา
ตามบัญชา องคพระพุทธ ไมหยุดเลย.

พุทธทาส ยังอยูไ ป ไมมีตาย
อยูรับใช เพื่อมนุษย ไมหยุดเลย
ดวยธรรมโฆษณ ตามที่วาง ไวอยางเคย
โอเพื่อนเอย มองเห็นไหม อะไรตายฯ
แมฉันตาย กายลัย ไปหมดแลว
แตเสียงสั่ง ยังแจว แววหูสหาย
วาเคยพลอด กันอยางไร ไมเสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉัน ไมตาย กายธรรมยัง.

ทํากับฉัน อยางกะฉัน นั้นไมตาย
ยังอยูกับ ทานทั้งหลาย อยางหนหลัง
มีอะไร มาเขี่ยไค ใหกันฟง
เหมือนฉันนั่ง รวมดวย ชวยชี้แจง.
ทํากับฉัน อยางกะฉัน ไมตายเถิด
ยอมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อยาเลิกแลง
ทําใหแจง ที่สุดได เลิกตายกันฯ
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คําปรารภ
หนังสือชุดธรรมโฆษณของพระเดชพระคุณทานอาจารย เปนมรดกล้ําคา
ที่ทานไดรับมอบไวแกพุทธศาสนิกชนไดใชเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติ ธรรม
ตอไป ทานอาจารยย้ําเสมอวาพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร ทานเองก็ศึกษาธรรมะ
อย า งนั ก วิ ท ยาศาสตร ท า นได ศึ ก ษาค น คว า และทดลองปฏิ บั ติ จ นเห็ น ผลแล ว จึ ง
นํามาสอน ทานจึงมั่นใจและสามารถกลาพูดไดอยางองอาจในเรื่องที่ไมมีใครเคย
นํ า มาพู ด มาสอนหรื อ แม บ างเรื่ อ งที่ ไ ม มี ใ ครเห็ น ด ว ยท า นก็ ไ ม ย อ ท อ ที่ จ ะกล า วย้ํ า
ใหเขาใจจนเปนที่ยอมรับในที่สุด ธรรมะที่ทานนํามาสอนจึงสามารถนําไปประยุกต
ใชใ นชีว ิต ประจํ า วัน ใหม ีช ีว ิต ที ่ส งบเย็น ไดอ ยา งแทจ ริง มิใ ชเ พีย งตํ า ราที ่เ ปน
ทฤษฎี เ ท า นั้ น วิ ธี ก ารสอนของท า นก็ ส อนอย า งมี เ มตตาอย า งห ว งใยต อ งการให ผู
รับเขาใจเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติใหไดผลจริง ทานจะเตือนเสมอวา การอานหนังสือ
ตองอานชาๆ อานหลายๆ เที่ยว อานแลวพิจารณาไปดวยจึงจะไดผลดี ทานสอน
จนวาระสุดทายแมความเจ็บไขหรือสรีระของทานก็ยังเปนครูสอน
เพื่อแสดงกตัญูกตเวทิตาแกพระเดชพระคุณทานอาจารยผูมีพระคุณอยาง
หาที่เปรียบมิได จึงไดจัดพิมพหนังสือธรรมโฆษณอันเปนมรดกทางปญญานี้ เพื่อ
สื บ สานมรดกของท า นไว ใ ห เ ป น ประโยชน แ ก ผู ที่ ส นใจศึ ก ษาค น คว า ต อ ไป เมื่ อ
ปรารภจะจั ด พิ ม พ ก็ ไ ด มี ผู มี กุ ศ ลเจตนาร ว มสมทบจั ด พิ ม พ ด ว ยคื อ คุ ณ เพลิ น พิ ศ
นวาระสุจิตร คุณผองศรี ตั้งประเสริฐชัยและญาติ คุณสินี คงศิริ คุณมัลลิกา ทับแสง
และสหายธรรมอีกหลายทาน
ในนามผู ดํ าริ จั ดพิ มพ หนั งสื อนี้ ขออนุ โมทนาในกุ ศลเจตนาของทุ กท านที่
ไดรวมสมทบจัดพิมพ และไดรับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน.
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คํานํา
ของ ธรรมทานมูลนิธิ
หนั ง สื อ เล ม นี ้ เป น เล ม ที ่ ส าม ของชุ ด ที ่ เ ป น การบรรยาย
ประจํา วัน เสาร ในสวนโมกขพลาราม อัน จะจัด พิม พอ อกมาตามลํา ดับ
เป น หนั ง สื อ ขนาดใหญ เป น หนั ง สื อ ชุ ด พิ เ ศษ,
มี เ ลขลํา ดั บ เล ม ,
เฉพาะชุ ด วั น เสาร นี ้ ตั ้ ง แต เ ลขที ่ ๑๑ จนถึ ง เลขที ่ ๒๐ และ ๑๑.ก
จนถึง ๒๐. ก เปนกลุมๆ ไป กวาจะหมดประเภทนี้
ลํา ดั บ เลข จะมี อ ยู ที่ สั น หนั ง สื อ ริ ม ล า งสุ ด , หมายด ว ยพื้ น
สีแดง, มีตัวเลขในพื้นนั้น, และเลมนี้ หมายเลข ๑๓. ก ทั้งนี้เอาตาม
ความสะดวก ที่ เ รื่ อ งหมายเลขที่ เ ท า ใด จะสามารถพิ ม พ อ อกมาได ก อ น
ก็ พิ ม พ อ อกก อ น ในที่ สุ ด ก็ ค รบตามลํา ดั บ เลข ถ า หากสามารถพิ ม พ
ไปไดโดยไมมีการติดขัดอะไร.
หนั ง สื อ เล ม นี ้ อาจจะใช ใ ห เ ป น ประโยชน ไ ด อ ย า งไร และ
เพีย งไร มีคํา อธิบ ายอยูแ ลว ในคํา ชี้แ จงของผูบ รรยายเองแลว , จึง หวัง วา
ผู ส นใจจะได ถื อ เอาประโยชน ใ ห ม ากเท า ที่ จ ะมากได ด ว ยความอดทน,
มิ ฉ ะนั้ น แล ว เรื่ อ งนี้ ก็ ยั ง คงเป น หมั น อยู อ ย า งลึ ก ลั บ ไปตามเดิ ม , คื อ
เอามาใช ป ระโยชน ป ระจํา วั น ไม ไ ด .

ธรรมทานมูลนิธิ
ไชยา
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สารบาญ
โอสาเรตัพพธรรม
๑. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ สรณาคมน ….
…. …. …. …. ๑
๒. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทานบริจาค ….
…. …. …. …. ๔๑
๓. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ศีลวัตร
….
…. …. …. ….๖๙
๔. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ สมาธิวัตร
….
…. …. …. ….๑๐๔
๕. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิเจ็ด และไตรสิกขา …. ๑๔๑
๖. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ สติปฏฐาน โพชฌงค และวิมุตติ …. ….๑๕๕
๗. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร๑๘๔
๘. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ นิพพาน
….
…. …. …. ….๒๑๖
๙. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ กรรมและความสิ้นกรรม …. …. …. …. ๒๕๙
๑๐. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ อริยสัจจ
….
…. …. …. ….๒๙๕
๑๑. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ โดยอยาใหกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดได …. ๓๔๔
๑๒. หลักปฏิบัติ ดับทุกข ไตรลักษณ ….
…. …. …. ….๔๓๒
๑๓. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ โลกุตตรธรรม …. …. …. …. ….๔๗๗

โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป
ทานจะทราบเคาโครงเรื่องไดโดยตลอด
[๑]
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สารบาญละเอียด

โอสาเรตัพพธรรม
๑. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ สรณาคมน
การปฏิบัติ ตองทําไปตามหลักวิชา ดังมีบทวา “วิชชาจรณ สัมปนโน” …. ๑
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ สรณาคมน คือการพูดถึงเรื่องนี้ โดยวิธีปฏิบัติ …. …. ๒
สรณาคมนที่ถูกตองนั้นถือเอาตอเมื่อเขาใจธรรมะเพียงพอ และเลื่อมใส …. ๓
สรณาคมน แปลวา การถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนที่พึ่งทั้งกายทางจิต,
…. ๔
สรณะ หรือ ที่พึ่ง นี้ ทางจิตใจ หมายถึงสิ่งที่จะทําใหหายกลัว เปนขอใหญ …. ๕
กลาวโดยอรรถ อาคมนะ นี้จะตองถือ ดวยใจถึง; พึงสอบดูจิตวา ไดถึงหรือถือ ๖
สรณะ ตองแปลวา ที่ระลึกถึง เพือ่ จะเอาเปนที่พึ่ง เพือ่ ซอนพนจากอํานาจของมาร ๗
วัตถุแหงสรณะจะมีหลายชนิด : อยางที่ ๑ ยังไมสงู สุด พึ่งไดเพียงพออุนใจ …. ๘
อยางที่ ๒ เห็นอริยสัจจ ๔ ดวยปญญา เปนที่พึ่งสูงสุด เกษม และพนทุกข ๙
อยางที่ ๓ เปนสรณะได เพียงแคสวรรค ไมไปสูอ บายภูมิ …. …. …. ๙
สรณะนอกจากสามอยางขางตน เปนเรื่องถือวัตถุนิยม เชนเงินเปนปจจัย ๑๐
สรณาคมนที่ถูกตองตามหลักกาลามสูตร เปนเรื่องของพระอริยเจา …. …. ๑๑
หลักกาลามสูตรคือ อยาเชื่อโดยไมรูแจงแกใจ มี ๑๐ ขอ …. ….. …. ๑๒
มีความรูสึกถูกตองเหนือเหตุผล และรูแจมแจงดวยจิตใจตนเอง แลวจึงเชื่อ ๑๓
รับฟงเรื่องใดมา ตองพิสูจนทดลองจนเขาใจ เห็นแจงจริงเสียกอน จึงเชื่อ ๑๔
“ผูปฏิบัติ” ตองไมเชือ่ งมงาย เพราะสรณาคมน ยอมมี หรือไมมี ความบริสุทธิ์ก็ได
๑๕
การถือสรณะบริสุทธิ์นั้นเพื่อดับทุกขโดยตรง ไมใชทําอยางกิเลสครอบงํา …. ๑๖
การกระทํา ที่ถูกกิเลสครอบนั้น ไมบริสุทธิ์ ที่ถูกนั้น ตองทําความดีเพื่อความดี ๑๗
สรณะแบงเปนภาษาคนภาษาธรรม ที่ลึกซึ้งนั้น “จงมีตัวเองเปนที่พึ่ง” …. ๑๘

[๒]
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[๓]

ถามีการละอายและกลัวบาป นั่นแหละเปนสรณะ ซึ่งตนเองเปนที่พึ่งตนเองได ๑๙
สรุปวา สรณะคือ สิ่งที่ชวยปลดเปลื้องความทุกขในใจออกไปเสียได …. …. ๒๐
มูลเหตุที่ทําใหถือสรณะมีมากเชน ความกลัว ความงมงาย และโรคเอาอยาง …. ๒๑
อยางที่มาจากความกลัว มีอํานาจของเหตุผล และความเห็นแจงโดยประจักษ ๒๒
ผลที่มุงหมายของการถือสรณะ ก็เพื่อลงรากตัวเองลงไปในศาสนา …. …. ๒๓
พึงถือสรณะใหมีผลเหมือนเริ่มปลูกพืช ในที่สุดออกดอกผลคือมีความอยูเปนสุข ๒๔
ทําไมจึงเปนสุข ? เพราะธรรมะคุมครองใหเย็น ความทุกขถูกตองจิตใจไมได ๒๕
สิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรไดคือ เย็นแมชั่วคราว กระทั่งเย็นเปนชีวิตนิรันดร …. ๒๖
จะถือสรณะแทจริงสําเร็จไดโดยวิธีใด ? นี่คือหลักปฏิบัติ ซึง่ ตองปรับปรุง …. ๒๗
คือ ๑. มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่แทจริง ๒. เปน สาม สิ่งนั้นเสียเอง ๒๘
ถาฟงไมถูกจะหาวาอวดดี ; ที่วา “มี” นี้ตอ งปฏิบัติใหเปนอยางนัน้ จึงจะ “มี” ….
๒๙
“เปน” คือทําจิตใจใหสะอาด-สวาง-สงบ ตามแบบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ๓๐
พระพุทธเจาองคจริง คือ คุณธรรมที่สะอาด สวาง สงบ
…. …. …. ๓๑
ทุกคนมีสุทธิที่จะ “มี” หรือ “เปน” พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
…. ๓๒
“สิ่งทัง้ ปวง อันใครๆ ไมควรยึดมั่นถือมัน่ วา ตัวกู - ของกู นี้พระพุทธเจาตรัส ….
๓๓
การเปนอยูโดยชอบ ไมยึดมั่นมาเปนตัวกู - ของกู นี้เปนการถือสรณะถึงที่สุด ๓๔
วิธีลัด : อยากลาเปนโจรปลนธรรมชาติ เพราะจะตองรับโทษตกนรกทั้งเปน ๓๕
อยาเผลอใหใจสกปรกเรารอน เกิดโลภ โกรธ หลง ; ตองกลัว และละอาย …. ๓๖
จะมีที่พึ่งไดจริงตองทําตนใหมีภาวะ สะอาด สวาง สงบ แลวทําประโยชนผูอื่นบาง ๓๗
จงพยายามเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียเอง โดยไมยึดมั่นถือมั่น ๓๘
อยาถือวา การรับสรณาคมนเปนเพียงพิธีการทางศาสนา
…. …. …. ๓๙
อานิสงสของการมีสรณาคมนถึงที่สุด เมื่อ “ตัวกูตาย” ชีวิตที่เหลือเปนนิพพาน ๔๐
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๒. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทานบริจาค
ทานเปนเรื่องหญาปากคอก เหมือนสรณาคมน นํามาพูดก็เพื่อปรับปรุงไมใหงมงาย ๔๑
ใหทาน ทําใหเปนแลว ไมใชเรื่องต่ํา เปนเรื่องของนิพพานไปก็ได
…. ๔๒
ที่วาทานเปนบันไดขั้นตนนั้น เจาใจผิด ที่ถูกมีสอง : อยูและออก จากวัฏฏะ ๔๓
ทานที่อยูในวัฏฏะตองมีผูรบั ถานอกวัฏฏะ ไมตองมีผูรับ
…. …. ๔๔
อามิสทาน ตองมีผูรับ หลักปฏิบัติจึงตองมี ผูให วัตถุ ผูรับ ที่ดี
…. ๔๕
ผูรับที่ดีควรให ไดแก เพราะสงสาร เพราะเลื่อมใส , เพื่อบูชาคุณ เพื่อใชหนี้ ๔๖
ผูรับที่ไมดี ก็ควรใหเพื่อใหเขากลับตัว หรือซื้อความเปนภัยตอสังคม …. ๔๗
วัตถุทาน จะเปนสิ่งของก็ได ความสุขสวนตัวที่สละใหก็ได
…. …. ๔๘
วัตถุที่จะใหทานนั้น ตองประกอบดวยธรรม คือถูกตอง เหมาะสม
…. ๔๙
ทานทําได ๓ ขั้น : ใหวัตถุ ชวยดวยแรง หรือสติปญญา ใหชีวิตหรือบุตรภรรยา
๕๐
การใหที่ดีตองเจตนาบริสุทธิ์ เหมาะสม พอดี อิ่มใจทั้งกอน กําลัง และหลังให ๕๑
พึงระวังการใหวัตถุทาน เพราะเปนไปเพื่ออาสวะก็มี ไมเพื่ออาสวะก็มี …. ๕๒
ใหเพื่ออาสวะ คือ เพื่อความเห็นแกตัว ; อยางตรงขาม ใหเพื่อทําลายความเห็นแกตัว
๕๓
การใหอภัยทาน มีไดทั้งกาย วาจา ใจ
…. …. …. …. …. …. ๕๔
๑. ใหอภัยโทษ ๒. ไมเบียดเบียนประทุษราย คือมีศีล ๓. แผเมตตา …. ๕๕
ธรรมทานไดแก พูดใหฟง หรือชวยสนับสนุนแพรคําสอน โดยทําเปนหนังสือ ๕๖
ธรรมทานมี ๓ ระดับ ๑. ใหความรูพื้นฐาน ทั้งโดยตรง โดยออม …. …. ๕๗
๒. ใหแสงสวางทางวิญญาณ เพื่อนําชีวิตเดินทางโดยถูกตอง…. …. …. ๕๘
แมคําดาของบิดามารดา ครูอาจารย ก็เปนธรรมทาน เพราะชี้ขุมทรัพย ๕๙
ใหนิพพานเปนธรรมทานก็ได โดยชวยทําใหเขาไดชิมรสของความเย็นใจ …. ๖๐
การจัดสถานที่ ใหเกิดความเย็น สงบ สบาย นับวาเปนการใหนิพพานทานดวย ๖๑
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา “ธรรมทานชนะทานทั้งปวง” …. …. ….
๖๒
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ทานที่ไมตองมีผูรับ จะเรียกวา “สุญญตาทาน” คือใหตัวกู - ของกูออกไปเสีย
บริจาคตัวกู - ของกูออกไป ภาวะที่เหลือก็คือ สะอาด สวาง สงบ …. ….
ตองศึกษาใหเขาใจ ธรรมชาติมีแตความปรุงแตง ไมใชตัวตน ไมมีตัวกู - ขอกู
ตองสละตัวกู - ของกูใหธรรมชาติไป มิฉะนั้นจะยังมีความทุกข …. ….
ตองสละมานะทิฏฐิ เห็นแกตัว และอัสมิมานะ คือตัวกูออกไปเสีย ….
แมนิพพานก็ตองสละออกไป ใหจิตวาง เปนธรรมชาติลวน ๆ
…. ….
ทําเพียงใหทานอยางที่บรรยายมา ก็เปนนิพพานนิรันดรได …. …. ….

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๖
๖๗
๖๘

๓. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ศีลวัตร
สิ่งที่เรียกวา หลักปฏิบัตินี้ กลาวอยางรวบรัดวา ตองปฏิบัติอยางไร …. ๖๙
ศีล หมายถึงขอสําคัญ, วัตร หมายถึงเรื่องเล็กนอยเกี่ยวกับศีล …. …. ๗๐
พูดกันเรื่องศีล เพื่อจะใหเปนรากฐานที่ดี ของการถือศาสนา
…. …. ๗๑
คนมีศีลยอมมีภาวะปกติทางกาย วาจา ไมสกปรก ไมมืดมัว …. …. ๗๒
ศีลมีขึ้นไดโดยธรรมชาติ หรือมนุษยแตงตั้งบัญญัติ …. … …. …. ๗๓
ธรรมชาติบัญญัติวา ใหอยูตามปกติ มิฉะนั้นจะตองเดือดรอน …. …. ๗๔
ศีลที่มนุษยบัญญัติ ก็เปนไปตามกฎของธรรมชาติ เชนศีล ๕ …. …. ๗๕
แมมนุษยบัญญัติก็ไมควร รักษาศีลอยางงมงาย จนไมรูจะทําอยางไร …. ๗๖
มนุษยบัญญัติศีลเพื่อไปสวรรค สวนธรรมชาติตองการความเปนปกติ …. ๗๗
ความมุงหมายของศีลขอ ๑ - ๒ อยูตรงที่ไมประทุษรายชีวิต และทรัพยของผูอื่น ๗๘
ศีลขอ ๓ - ๔ ไมประทุษรายตอของรัก, ไมใชปากประทุษราย, …. …. ๗๙
อะไรที่ทําใหสูญเสียสมปฤดี อยาไปเกี่ยวกับมัน แลวจะมีศีล ๕ - ๘ สมบูรณ ๘๐
ศีลขอ ๕ สําคัญที่สุด เพราะถาเสียสติสมปฤดี ยอมทําผิดไดทุกอยาง …. ๘๑
ศีลที่เปนประธานเชน ศีล ๕ ถาขาดแลวจะตองมีความทุกข
…. …. ๘๒
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ศีลประกอบเปนขอปฏิบัติที่ทําใหนาดูยิ่งขึ้น
…. …. …. …. …. ๘๓
ผลของการรักษาศีล อยางหนึ่งยังเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร เปนโลกียศีล ๘๔
ศีลอีกอยางหนึ่ง ออกไปจากวัฏฏะ เปนโลกุตตรศีล
…. …. …. ๘๕
อยางรักษาศีลเพื่อเมถุน มีอะไรไดมา ใหถือวาเปนผลพลอยได …. …. ๘๖
จงรักษาศีลใหเบาสยาย เพื่อความดับทุกข คือนิพพาน ในที่สุด …. …. ๘๗
อยารักษาศีลเพื่อตัวกู แตเพื่อมีสติปญญา
…. …. …. …. …. ๘๘
การปฏิบัติศีล เปนทาสกิเลสก็มี ตั้งใจงดเวนดวยหิริโอตตัปปะก็มี …. ๘๙
ปฏิบัติอยางผูฉลาด เอาปญญาเปนหลัก ตั้งจิตไวบริสุทธิ์ ไมลวงศีล …. ๙๐
ศีลสุญญตานั้น เพิกตัวตนออกไปเสียดวยปญญา เปนโลกุตตระ …. …. ๙๑
ปฏิบัติศีลตาม ๓ แบบหลัง ใชไดเพราะไมเกี่ยวกับกิเลส …. …. …. ๙๒
หลักปฏิบัติศีล ขอใหรักษาศีลเพื่อศีล ไมใชเพื่ออยางอื่น
…. …. ๙๓
ไมรักษาศีลเลย แตมีศีลสมบูรณได เพราะอาศัยปญญา หรือ สุญญตา ๙๔
“ปญญาประเสริฐกวาธรรมทั้งหลาย” ; ถาวางจากยึดมั่นถือมั่น ศีลก็สมบูรณ ๙๕
ความรูประกอบในการปฏิบัติศีลไดแก หิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ ๙๖
ธรรมะชวยใหรักษาศีล ไดแก ทมะ สังวระ ปหานะ, และธรรมะชวยเปนกําลัง
ไดแก สัจจะ จาคะ ความนับถือตนเอง …. …. …. …. ๙๗
อานิสงสของศีล ทําใหปลอดภัย และดูงาม
…. …. …. …. …. ๙๘
การไมเบียดเบียนกันนั้นแหละ คืออานิสงสของศีล …. …. …. …. ๙๙
โลกไมมีสันติภาพก็เพราะวา ไมมีศีลประธาน เชนขาดศีลขอ ๑ …. …. ๑๐๐
ศีลขอ ๒ - ๓ - ๔ ก็ไมมี เพราะมีแตความเห็นแกตัวจัด ทําอะไรตามกิเลส ๑๐๑
โลกไมมีศีลขอ ๕ ซึ่งหมายถึง สุรา และของเมา มอมจิตทุกชนิด …. …. ๑๐๒
ศีลทําใหอยูเปนสุข ทั้งในทุกโลก และพนโลกทั้งปวง
…. …. …. ๑๐๓
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๔. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ สมาชิวัตร
คําบรรยายนี้แสดงหลักวิธีปฏิบัติ ; ไมสนุก แตเปนวิชชาในพุทธศาสนา …. ๑๐๔
คนรูจักจิตนอยไป และเพราะบังคับจิตไมได จึงไปสูความหายนะ …. …. ๑๐๕
คนควรจะมีความรูเรื่องจิต อยากาวหนาแตเรื่องวัตถุฝายเดียว …. …. ๑๐๖
คําวา “สมาธิวัตร” หมายถึงสมาธิที่เปนตัวการปฏิบัติ
…. …. …. ๑๐๗
คําที่หมายถึงสมาธิมีเชน กัมมัฏฐาน วิปสสนาธุระ ภาวนา สมณธรรม ฯลฯ ๑๐๘
ภาวนา แปลวา ทําใหเจริญ, สมณธรรม หมายถึงความสงบ …. …. ๑๐๙
สมาธิ มีทั้ง สัมมา - ถูก และ มิจฉา - ผิด
…. …. …. …. ๑๑๐
สมาธิภาวนาโดยตรงเปนไปเพื่อ ความสุข ความเปนทิพย มีสติสัมปชัญญะ ๑๑๑
การฏิบัติสมาธิมี ๓ ประเภท ๑. ใชนามธรรมเปนอารมณ เชน พุทธานุสสติ ๑๑๒
ในบรรดาอนุสสติ ยกเวนอานาปานสติ มีนามธรรมเปนอารณทั้งนั้น …. ๑๑๓
สมาธิประเภท ๒ ใชรูปธรรมเปนอารมณ เชนดวงกสิณ ฯลฯ …. …. ๑๑๔
สมาธิประเภท ๓ หมายถึง อรูปณาน ไมมีรูปเปนอารมณ
…. …. ๑๑๕
เมื่อตองการผลของสมาธิ มีวิธีปฏิบัติหลายอยาง
…. …. …. …. ๑๑๖
ถาจะใหมีผลเปนความสิ้นอาสวะ ตองพิจารณาดวยปญญา ใหรูเรื่องอุปาทาน ๑๑๗
การปฏิบัติสมาธิอาจเพงดวยจิต เรียก เจโตสมาธิ ถาใชปญญา เรียก ปญญานุสารี ๑๑๘
สมาธิตามธรรมชาติมีได เมือ่ ตั้งใจจะทําอะไร ถาฝกทําขึ้น เรียกวา สมาธิภาวนา ๑๑๙
สมาธิที่จะออกไปจากวัฏฏสงสาร ตองประกอบดวยปญญา …. …. …. ๑๒๐
สรุปวา พึงรูจกั สมาธิมอี ยูอยางไร เลือกใชใหถูก เพือ่ ไมเปนมิจฉาทิฏฐิ
๑๒๑
วิธีเจริญสมาธิที่ ถึงขั้นฌาณ มุงหมายกลอมจิตใหสงบ แนวแน
…. ๑๒๒
สมาธิที่ถึงไมขั้นฌาน มีวิธีเพงจิตมาก ยอลงได ๘ ประการ …. …. …. ๑๒๓
ขั้น ๑. บริกรรมนิมิต คือกําหนดนิมิตจนเปนมโนภาพ, ขั้น ๒. เปลี่ยนวัตถุนิมิต ๑๒๔
ขั้น ๓. เปลี่ยนอุคคหนิมิต เปนปฏิภาคนิมิต
…. …. …. …. ๑๒๕

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

[๘]

ขั้น ๔. เพงจิตเปนองคฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร ปติ สุข เอกกัคตา ๑๒๖
ขั้น ๕. องคฌานเกิดแลว เรียกวาปฐมฌาน แลวเพงเลื่อนตอไปจนถึงฌานที่ ๔
๑๒๗
ฌานที่ ๑– ๒ ทําใหคลองแคลวแลว หยุดอยูในฌานหนึ่งฌานใดก็ได …. ๑๒๘
การใชลมหายใจเปนอารมณ เรียกวา อานาปานสติ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ๑๒๙
เมื่อปฏิบัติขั้น ๑– ๒ คือ กําหนดจิตวา ลมหายใจยาว – สั้น แลวรูตอไปขั้น ๓ ๑๓๐
เฝาดูจิตอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง เชนที่จะงอยจมูก …. …. …. …. ๑๓๑
ที่จุดนี้มีอะไรปรากฏ ก็ถือเปนอุคคหนิมิต แลวเปลี่ยนเปนปฏิภาคนิมิต ๑๓๒
ถาไมตองการฌาน ก็เจริญอนุสสติ ถาตองการฝกตามขั้นสูงขึ้นไป …. ๑๓๓
เราตองการความสงบทางจิตใจ ก็ตองมีบทเรียนฝก คือทําสมาธินี้ …. ๑๓๔
จิตที่เปนสมาธิจะเห็นแจงในสิ่งทั้งปวง ตามที่เปนจริง …. …. …. ๑๓๕
คุณสมบัติของสมาธิที่ตองการคือ จิตบริสุทธิ์ ตั้งมั่น วองไวในหนาที่ ๑๓๖
จิตบริสุทธิ์ ตั้งมั่น วองไว แลว จะตอสูกับวิกฤตการณตาง ๆ ได …. ๑๓๗
ความสุขที่มนุษยจะหาได ตองปรับปรุงจิต ตามหลักของสมาธิ …. ๑๓๘
ชีวิตนี้จะปลอดภัย ตองเทียมดวยควายสองตัว คือ วัตถุ และ สติปญญา
๑๓๙
ขอใหอบรมจิตใจใหสูง เปนสัมมาสมาธิ เพื่อทําใหออกไปเสียจากความทุกขได
๑๔๐

๕. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิเจ็ด ไตรสิกขา
ธรรมะนั้น ถามีความเขาใจถูกตอง จะไมมาก จะมีเพียงเรื่องเดียว ๑๔๑
อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิเจ็ด ไตรสิกขา ก็คือ อริยสัจจที่ ๔ …. …. ๑๔๒
อัฏฐังคิกมรรค หมายถึง ตัวหนทางที่จะเดิน, วิสุทธิเจ็ด หมายถึงการที่ทํา
ไดดีที่สุดในการเดิน, ไตรสิกขา หมายถึง บทเรียนการฝกเดิน ใหดีที่สุด ๑๔๓
การปฏิบัติอริยสัจจที่ ๔ ใหถึงความดับทุกข เปนธรรมะที่สําคัญที่สุด
๑๔๔
หลักปฏิบัติอันเปนทางลัด ก็ปฏิบัติใหถูก เมื่อมีการกระทบ …. …. ๑๔๕
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เมื่อมีการกระทบระหวางอายตนะแลว ตองมีสติปญญา จัดไปในทางเกิดประโยชน ๑๔๖
เมื่อมีการกระทบ ถาความรูมาไมทัน ก็จะเปนไปในทางยินดียินราย …. ๑๔๗
สิ่งที่มากระทบ ทั้งทําใหยินดี ยินราย ก็ลวนแตรอน ไมมีอะไรเย็น ๆ เลย ๑๔๘
ถาไมมีความรูสึกที่ถูกตอง อายตนะจะมีความรูสึกสําหรับใหเปนทุกข ๑๔๙
ความวุนวาย ที่มีอยูทั้งโลกนี้ เพราะอุปทานเปนเหตุ …. …. …. ๑๕๐
ความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติธรรม ๓ หมวดนี้ก็เพื่อไมใหมีทุกข …. …. ๑๕๑
การควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็คือ ปฏิบัติตามศีล …. …. ๑๕๒
การบังคับจิตใหอยูในอํานาจ ก็คือ สมาธิ และปญญา …. …. …. ๑๕๓
จงอยาเผลอสติ เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ …. …. …. …. ๑๕๔

๖. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ สติปฏฐาน โพชฌงค และวิมุตติ
หัวขอบรรยายครั้งนี้เปนลําดับตอจาก หลักปฏิบัติเรื่องกอน …. …. ๑๕๕
เมื่อจะปฏิบัติใหเกิดผล ตามหัวขอที่ตั้งไวดงั กลาวนั้น จะตองปฏิบัติสมาธิภาวนา
๑๕๖
หมวด ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน มี ๔ ขั้น สองขั้นแรก สังเกตลมหายใจ ๑๕๗
ขั้นที่ ๓ กําหนดอยูที่ กายสังขาร คือลมหายใจ …. …. …. …. ๑๕๘
ขั้นที่ ๔ ทําลมหายใจใหราํ งับ ; ทั้ง ๔ ขั้นเปนบทฝกมีสติวิ่งตามลมหายใจ ๑๕๙
ฝกวิ่งตามจนสําเร็จดี จึงเลื่อนไปบทที่ ๒ - ๓ คือทํามโนภาพขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง ๑๖๐
บทที่ ๔ ทํามโนภาพที่เปนอุคคหนิมิต ใหเปนปฏิภาคนิมิต ….. …. ….. ๑๖๑
เมื่อมีปฏิภาคนิมิตแลว นอมจิตใหเกิดความรูสึกเปนวิตก วิจาร …. …. ๑๖๒
เมื่อปติ สุข และเอกัคคตา มีในระยะนี้ ก็นับวาตั้งอยูในปฐมฌาน …. ….
๑๖๓
เพิกถอนปฐมฌานออกทีละขั้น จนมีแตอุเบกขา กับเอกัคคตา จะเปนฌาน ๓-๔ ๑๖๔
บรรลุปฐมฌานแลว ยอนไปกําหนดพิจารณา ปติ สุข เปนเวทนา ฯ …. …. ๑๖๕
กําหนดดูปติ และสุข จนรูจักความจริง เกี่ยวกับเวทนา เปน ๓ ขั้น …. …. ๑๖๖
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ขั้นที่ ๔ ของหมวด ๒ คือ ควบคุมความรูสึก ปติ สุข ไมใหเปนทุกข …. ๑๖๗
หมวดที่ ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ก็มี ๔ ขั้น กําหนดดูที่จิต …. …. ๑๖๘
ขั้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ คือความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เพงจิตเปนสําคัญ ๑๖๙
หมวด ๔ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๔ ขั้น คือ ๑. เห็นอนิจจัง ๒.เบื่อหนายสังขาร ๑๗๐
ขั้น ๓ - ๔ คลายความยึดมั่นถือมั่น, และไมยึดอะไรเปนของเรา …. …. ๑๗๑
หมวด ๔ นี้นําออกเสียไดซึ่ง อภิชฌา และโทมนัส …. …. …. …. ๑๗๒
ใจความสําคัญของสติปฏฐาน ก็คือนําออกเสียไดซึ่ง อภิชฌาและโทมนัส …. ๑๗๓
การปฏิบัติอานาปานสติแตละขั้นนั้น มีสัมโพชฌงคแตละขอดวย …. …. ๑๗๔
สิ่งที่เรียกวา “องค” แลว ทุกองคตองเกิดขึ้นพรอมกันหมด …. …. …. ๑๗๕
ในการทําอานาปานสติ จะมีสติปฏฐาน โพชฌงค วิชชา วิมุตติแฝงอยู …. ๑๗๖
วิมุตติมี ๓ อยาง ไดแกตทังคะ วิกขัมภนะ สมุจเฉทะ …. …. …. ๑๗๗
เจริญอานาปานสติ ก็มีทาน ศีล ภาวนา สมบูรณในขณะนั้น …. …. ๑๗๘
วิเวก ๓ ประการ ก็ดี ศีล สมาธิ ปญญา ก็ดี ยอมมีเมือ่ ทําอานาปานสติภาวนา ๑๗๙
สรณะ ๓ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็มอี ยู …. …. …. …. ๑๘๐
ธรรมหมวดอื่น ๆ เชน อิทธิบาท พละ ๕ อินทรีย ๕ ก็มีอยู …. …. ๑๘๑
มรรค ผล นิพพาน แมชั่วขณะก็มีได ในขณะที่ทําอานาปานสติภาวนา ๑๘๒
นิพพานยอมมีไดอยางชั่วคราว ประจวบเหมาะ หรือตัดกิเลสสิ้นเชิง …. ๑๘๓

๗. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร
คําวา “วิหาร” ในที่นี้ หมายถึง ธรรมเปนที่อยูของจิตใจ …. …. …. ๑๘๔
เมื่อปฏิบัติถูก มนุษยอาจจะอยูได ในวิหารทั้ง ๔ ในชาตินี้ …. …. …. ๑๘๕
เรามีวิธีที่จะทําใหจิตเขาถึงความสงบเย็นได เหมือนอยาง ๔ วิหารเหลานั้น….๑๘๖
ควรพยายามลองทําดู เทาที่จะทําได ดีกวาไมทําเสียเลย …. …. …. ๑๘๗
ทิพยวิหาร คือปฏิบัติจนมีจิตเขาถึงฌาน
…. …. …. …. …. ๑๘๘
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พระพุทธเจาทรงแสดง แมเพียงฌานที่ ๑ ก็เปนทิพยวิหาร …. …. …. ๑๘๙
การทําอานาปานสติ จนเขาขั้นปฐมฌาน จึงเปนทิพยวิหารขั้นแรก …. ๑๙๐
เพียงเริ่มตน ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น ก็สงัดจากอกุศลธรรมแลว …. …. ๑๙๑
นิวรณ ๕ ประการยอมไมมีในขั้นปฐมฌาน จึงเปนทิพย …. …. …. ๑๙๒
เมื่อเขาอยูในทุติยฌาน ก็เปนทิพยวิหารขั้นที่ ๒
…. …. …. …. ๑๙๓
ในฌานที่ ๓ เสวยสุขดวยนามกาย มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ…. …. …. ๑๙๔
ถึงขั้นตติยฌาน เปนผูมีสติเฉยอยู เปนทิพยวิหารขั้นที่ ๓ …. …. …. ๑๙๕
ถึงฌานที่ ๔ จิตมีแตอุเบกขา กับ สติ ไมมีทุกข หรือสุข เปนทิพยวิหารขั้นที่ ๔
๑๙๖
อยูอยางพรหมวิหารนี้ คืออยูอยางมีจิตประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย …. ๑๙๗
เจริญพรหมวิหารนี้ คือเพงจิตดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา …. …. ๑๙๘
ตองเขาใจความหมายในหลักพรหมวิหาร แตละขอใหถูกตอง …. …. ๑๙๙
บทนิยามที่ตองเขาใจดวย เชนอันไพบูลย, ไมมีประมาณ ฯลฯ …. …. ๒๐๐
อริยวิหาร หมายความวา อยูอยางขาดจาก ราคะ โทสะ โมหะ …. …. ๒๐๑
หลักที่ถูกตองคือ พยายามทําตามรอยพระอรหันตเทาที่จะทําได …. …. ๒๐๒
คอยกําหนดวาระจิต ในขณะที่วางจากราคะ โทสะ โมหะ แมชั่วขณะ …. ๒๐๓
สุญญตาวิหาร คือ อยูดวย ภาวะของจิตที่วางจากตัวตน …. …. …. ๒๐๔
จะรูจักสุญญตาวิหาร ตองฝกกําหนดจิตไปตามลําดับๆ เปลืองสัญญาทีละอยาง ๆ ๒๐๕
ฝกเพิกถอนสัญญาที่เรียกวา “ทรถา” สิ่งรบกวนใจนั่นเอง ออกไปทีละอยาง ๆ ๒๐๖
เชนเปลี่ยนสัญญาวา ไมมีบานเมือง มีแตปา เปนสุญญตาอันดับ ๑ - ๒ …. ๒๐๗
เปลี่ยนสัญญา จนกระทั่ง ไมมีอะไรเลย มีแตอากาศ สุญญตาอันดับ ๓ - ๔ ๒๐๘
อากาศก็ไมมี มีแตสัญญาวา ไมมีอะไร ๆ เปนอันดับ ๕ - ๖ - ๗ …. …. ๒๐๙
ถึงขั้นสูงสุด ไมมี ทรถาหยาบ มีอยูแตอายตนะลวน ๆ …. …. …. ๒๑๐
เมื่อกําหนดจิต จนมีอยูแตอายตนะได ก็เปนสุญญตาสูงสุด …. …. …. ๒๑๑
ฝกเพิกถอนสัญญา คือสิ่งที่ปรากฏในใจ ใหลดไปเรื่อย จนวางรูปธรรมนามธรรม ๒๑๒
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พระพุทธเจาตรัสวา “ดูกอนอานนท, เราอยูมากดวยสุญญตาวิหาร” …. ๒๑๓
ศึกษาใหเขาใจคําตรัสที่วา “จงมองดูโลก โดยความเปนของวางทุกเมื่อเถิด” ๒๑๔
สุญญตาวิหารก็คือมีความ รูสึกวา “ไมมีอะไร มีแตความรูสึกทางอายตนะ”
๒๑๕

๘. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับนิพพาน
พูดเรื่องนิพพาน เพื่อใหสําเร็จประโยชนจากผลแทจริงของพุทธศาสนา …. ๒๑๖
ถาปราศจากนิพพาน พุทธศาสนาก็ไมมีประโยชนอะไร
…. …. …. ๒๑๗
“นิพพาน” มีความหมายกวาง เชน ๑. เปนเครื่องดับ ๒. เปนแดนดับ …. ๒๑๘
แดนที่ดับของความทุกข ทานเล็งถึง นิพพานธาตุ …. …. …. …. ๒๑๙
นิพพาน ในฐานะเปนกิริยา อาการ ของการดับ มีไดในขณะทําลายกิเลส ๒๒๐
นิพพาน ในฐานะเปนผลของการดับของกิเลส คือ เปนความเย็น …. ๒๒๑
ทางนิพพาน ไมมีการไป หรือมา มีแตการปฏิบัติใหปรากฏในจิต …. …. ๒๒๒
นิพพานมีได จากทางตาง ๆ แลวแตความถนัดของผูปฏิบัติ …. …. …. ๒๒๓
การเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่จริงไมแยกกัน แตใครจะเห็นหนักแงใดก็ได ๒๒๔
ตทังคะปรากฏแกจิตชั่วขณะ, วิกขัมภนะ มีได โดยการบังคับไว …. …. ๒๒๕
สมุจเฉทนิพพานนี้ กิเลสหมดสิ้นเขิง ; ทั้งสามอยางมีรสอยางเดียวกัน …. ๒๒๖
ความสิ้นไปของกิเลส เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง เปดเครื่องกั้นออกหมดจะพบ ๒๒๗
นิพพานทั้งสามลักษณะอยูในวิสัยของทุกคน ทุกวัย จะพบได …. …. ๒๒๘
จะพบนิพพานไดโดยลําดับ ๑. ตองจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม …. …. ๒๒๙
๒. ฝกทําสมาธิ ใหถึงขั้นฌาน หรือขั้นอุปจาระ ขั้นอัปปนา …. ๒๒๙
๓. ปฏิบัติตามหลักมรรคมีองคแปด เรียกวาเปนอยู โดยชอบ ๒๒๙
ขอปฏิบัติโดยยอคือ เปนอยูเหมาะสม, บังคับจิต, ตัดอาหารของกิเลส …. ๒๓๐
ใหรูจักคําวา “ทรถา” คือสิ่งที่รบกวนความรูสึก ที่เปนความสงบของจิต …. ๒๓๑
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ทรถามี ๓ ระดับ : รอนเปนไฟ , กระวนกระวาย, รูสึกใจไมเกลี้ยงเกลา …. ๒๓๒
ถาไมมีทรถาขณะใด ขณะนั้นเปนนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่ง …. …. …. ๒๓๓
วิธีปฏิบัติใหมีตทังคะนิพพาน ๑. ตองทํางานเพื่องาน
…. …. …. ๒๓๔
๒. เปนคน “ซึ่งถือพระเจา” ๓. บูชาหนาที่เพื่อหนาที่ …. …. …. ๒๓๕
๔. อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะ ๕.กินอยูพอดี ๖.อยูในหมูคนที่สะอาดสวางสงบ ๒๓๖
๗. ผูที่จะไดรับรสชาติของนิพพาน จะตองเวนอบายมุขอยางละเอียด …. ๒๓๗
๘. จิตเดิมแทนั้นประภัสสร วางจากกิเลส ; พึงรักษาไว …. …. …. ๒๓๘
๙. มีสติสัมปชัญญะ อยาเผลอใหปรุงเปน ตัวกู - ของกู …. …. …. ๒๓๙
วิกขัมภนะนิพพานนั้น พอควบคุมขมจิตได ภาวะนี้ก็จะปรากฏ …. …. ๒๔๐
หลักปฏิบัติวิกขัมภนะฯ ๑. ตองรูจักทําจิตเปนสมาธิ ๒. ปฏิบัติธรรมเสมอ ๒๔๑
ตองควบคุม กาย วาจา ใจ อยางถูกวิธี จะพบนิพพานชิมลองได …. …. ๒๔๒
๓. ถาเพงจิต เขาขั้นสมาธิได ก็มีความสุข สงบเย็นได …. …. …. ๒๔๓
เคล็ดลับของจิต มีอยูวา อารมณใหญยอมขมอารมณเล็ก …. …. …. ๒๔๔
เอาเคล็ดลับนี้สรางกําลังอยางหนึ่งขึ้นมา กําจัดทรถาได …. …. …. ๒๔๕
จงพยายามทําสมาธิแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อขจัดทรถาราย ๆ ออกไป…. …. ๒๔๖
สมุจเฉทนิพพาน เปนเรื่องของปญญา อาศัยรากฐาน นิพพิทา และวิราคะ ๒๔๗
นิพพิทา หรือ วริราคะ นี้เบื่อหนายเพราะเห็นความไมเที่ยง อยางชัดแจง ๒๔๘
กําลังของปญญากําจัดทรถา - เครื่องรบกวนใจได มากกวาอื่น …. …. ๒๔๙
ทุกคนจงหัดมองใหเห็น ความนาระอาแหง ตัวกู - ของกู ที่เกิดอยูในใจ…. ๒๕๐
ตัวกู - ของกูเกิด แลวไปเอาอะไรเขาก็เปนทุกขฺทันที, ไมมีอะไรนาเอานาเปน ๒๕๑
ไปยึดมั่นสิ่งใดเขา ก็จะเปนทรถา รบกวนใจ รอนใจทันที
…. …. ๒๕๒
เคล็ดลับที่จะใหเกิดสมุจเฉทนิพพาน ตองรูวา ยึดมั่นเมื่อไร มีทุกขเมื่อนั้น ๒๕๓
ตองรูวา ทุกสิ่งมีแตเกิดขั้น – ตั้งอยู - ดับไป เห็นจริง เบื่อแลวจะหยุดรอน ๒๕๔
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อยาเขาใจผิดวา จะไดนิพพาน ตอตายแลว ที่ถูกตองไดนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ ๒๕๕
ใหนึกถึงนิพพานวา เปนความสะอาด สวาง สงบเย็น ทุกคนถึงได …. ๒๕๖
เราไมไดเกิดมาเพื่อเพิ่มทุกข แตจะชิมรสของนิพพานไดโดยลําดับ …. ๒๕๗
มีชีวิตอยูดวยจิตวาง ก็เปนนิพพานชนิดใด ชนิดหนึ่ง อยูตลอดเวลา …. ๒๕๘

๙. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ กรรม และความสิ้นกรรม
คําบรรยายครั้งนี้ประสงคจะใหทราบ หลักปฏิบัติเพื่อเพิกถอนทั้งกรรมดี กรรมชั่ว ๒๕๙
ทําไมจึงพูดเรื่องกรรม ก็เพราะเราเกี่ยวของกับกรรม อยูตลอดเวลา …. ๒๖๐
ถาเขาใจเรื่องกรรม และปฏิบัติถูกตอง จะไมตองลองลอยตามกรรม …. ๒๖๑
ความสิ้นกรรม หมายถึงสิ้นกิเลส ไมใชตายแลวเกิด หรือไมเกิด …. …. ๒๖๒
การกระทําที่ไมมี โลภะ โทสะ โมหะ ไมเปนกรรม แตเปนกิริยา …. ๒๖๓
กรรม ตองประกอบดวยเจตนาของสัตว ที่รูดีรูชั่ว …. …. …. …. ๒๖๔
เจตนานี้มาจากกิเลส ซึ่งมีอวิชชาเปนรากเหงา
…. …. …. …. ๒๖๕
ถายังมีอวิชชา ก็จะวุนไป ในเรื่องดี เรือ่ งชั่ว ยึดมั่น แลวเปนทุกข …. ๒๖๖
โลภะ โทสะ โมหะ เปนเหตุใหทําดีก็ได ทําชั่วก็ได
…. …. …. ๒๖๗
กิริยา ไมมีวิบากเปนผล สวนกรรมจะมีวิบาก อยางใดอยางหนึ่ง…. …. ๒๖๘
กรรม มี ๓ ลักษณะ คือ กุศล อกุศล อัพยากฤต …. …. …. …. ๒๖๙
ถามีสติ จะไมทํากรรมดํา แมผลกรรมหนหลัง ถามีสติก็ไมรับเอา …. ๒๗๐
กรรมใหผลแกผูทํากรรม ก็คือทําใหเวียนวายในวัฏฏะ
…. …. …. ๒๗๑
ผลกรรมเปนไปตามลักษณะของกรรมที่ทํา แตไมจําตอง มีรูปรางเหมือนเดิม ๒๗๒
รสของกรรมก็มีตามลักษณะดี หรือชั่ว และเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน …. ๒๗๓
รสขม หวาน จืด ลวนไมไหวทั้งนั้น สูไมมีรสเลยดีกวา …. …. …. ๒๗๔
กรรมมีทั้งเสนห และโทษ ทั้งสองอยาง ก็ทําใหเวียนวายในวัฏฏะ …. ๒๗๕
กรรม เปนเหมือนพญามาร ปรุง และจูง ใหเวียนวายไมหยุด …. …. ๒๗๖
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ตัวมายา ตัวความยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละเปนเจาของกรรม …. ….
วิธีออกมาใหพนอํานาจกรรม ตองทําลายมูลเหตุของกรรมเสีย …. ….
ผลรับของการออกจากรรม ก็คือ นิพพาน ไมเวียนวายตอไปอีก ….
สิ้นกรรมแลว ไมมีใครเปนผูรับ เหลือแตเบญจขันธบริสุทธิ์ …. ….
ความรู และ การปฏิบัติเพื่อสิ้นกรรม ตองเปนเรื่องของฆราวาสดวย ….
กรรมดําที่ตองละคือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท
ความเขาใจผิด หลงยึดมั่นถือมั่น ก็เปนกรรมดําดวย …. …. ….
กรรมดํา ยอมมีวิบากดํา ตองเสวยทุกข ดังสัตวในนรก …. …. ….
กรรมทั้งดํา และขาว จะละไดดวย ไมสะสมเหตุ ปจจัย ที่เปนไปเพื่อทุกข
ในระยะที่ยังไมรูธรรมะ พึงฝกละกรรมดํา ทําแตกรรมขาว …. ….
กรรมขาว ไมเปนไปเพื่อทุกข แตยังไมสิ้นทุกข เพราะยังไมสิ้นกรรม ….
กรรมไมดําไมขาว เทานั้น เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม …. …. ….
กรรมดี กรรมชั่ว หรือดี ชั่วเจือกัน เหลานี้ละไดดวยอริยมรรค …. ….
อริยมรรคมีองคแปด คือกรรมไมดําไมขาว เปนที่สิ้นกรรม …. ….
จุดหมายปลายทางสูงสุดของมนุษย ก็คือการสิ้นกรรม …. …. ….
กรรมหมด ตอเมื่อ โลภะ โทสะ โมหะ หมด
…. …. …. ….
เคล็ดลับเปนทางลัด สิ้นกรรมกอนตาย ใหชีวิตดับดวยความไมเอาไมเปน
ควรอบรมจิตใหสูง จากดําไปขาว จนสิ้นดําสิ้นขาว เปนนิพพาน ….

๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๑๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

๑๐. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ อริยสัจจ
อริยสัจจเปนเรื่องที่ทุกคนตองรู และตองปฏิบัติ …. …. …. ….
อริยสัจจทั้ง ๔ มีอยูในคนเปน ๆ ที่มีกายยาววาหนึ่งนี้ …. …. ….
อริยสัจจทั้ง ๔ เกิด ๆ ดับ ๆ อยูในคนตลอดเวลาที่มีชีวิต …. …. ….

๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
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ความทุกขก็ดี เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และวิธีดับทุกขก็ดี มีแมแกเด็ก
เด็กไมไดทําอะไรตามพอใจ หรือกลัวผี ก็เปนเรื่องอริยสัจจ …. ….
ทุกคนมีทุกข และมีเหตุใหเกิดทุกข คือตัณหา …. …. …. ….
คนโตขึ้น ก็ทุกขเพราะมีกามตัณหา ภวตัณหา หรือวิภวตัณหา…. ….
คนแก หรือเปนผูใหญ ก็มีทั้งความทุกข และเหตุใหเกิดทุกข …. ….
พุทธศาสนาไมมีอะไรใหเรา นอกไปจาก เรื่องอริยสัจจ …. …. ….
อริยสัจจเปนเรื่องที่ดับทุกขของคนเราได
…. …. …. ….
รูจักความหมายของอริยสัจจแลว จะพูดกันในแงเกี่ยวกับการปฏิบัติ….
กอนสอนอริยสัจจ พระพุทธเจาทรงสอนอนุปุพพิกถากอน …. ….
อนุปุพพิกถา ไดแก ทาน ศีล สวรรค โทษของสวรรค เนกขัมมะ ….
อนุปุพพิกถา เหมือนยาซักฟอกจิต กอนรูอริยสัจจ …. …. ….
ทฤษฏีของอริยสัจจ พูดสั้น ๆ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค …. ….
สรางมรรคมีองคแปดใหมีขึ้น แลวมรรคจะทําหนาที่ฆากิเลส …. ….
จะละเหตุแหงทุกขไดดวย อริยมรรค ณ ที่เกิด และในทันทีที่เกิด ….
จะมีมรรคมีองคแปดใหครบ ตองมีสติสมบูรณ และมีหิริโอตตัปปะ ….
ถากลัวความทุกขและละอายเมื่อมีกิเลส สติจะสมบูรณ …. …. ….
วิธีละเหตุแหงทุกข ก็คือมีปญญาเกี่ยวกับสุญญตา …. …. …. ….
“จงดูโลกเปนของวางทุกเมื่อ” นี้เปนยอดสัมมาทิฏฐิ …. …. ….
มีปญญาเพียงพอ มีจิตวางเทานั้น ก็เปนอริยสัจจสมบูรณ …. ….
ความทุกขมีขึ้นเพราะอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่น …. …. …. ….
ถามีอุปาทานแลว แพ ชนะ ดี ชั่ว ฯลฯ ก็เปนทุกขทั้งนั้น …. ….
ที่วาความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนทุกขนั้น ก็เพราะมีอุปาทาน …. ….
ขันธ ๕ เฉย ๆ ไมเปนทุกข ตอเมื่อประกอบดวยอุปาทานจึงเปนทุกข….
ความทุกขมีไดเพราะไมรูเทาทันธรรมชาติ ที่ปรุงแตง …. …. ….

๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
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การปรุงแตงเปนทุกข เพราะตองเนื่องดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน …. ๓๒๒
เบญจขันธเปนทุกข และเปนของหนัก เพราะโงไปแบกเขาไว …. …. ๓๒๓
คําวาทุกข หมายความวา หนัก นาเกลียด ทนยาก ก็ได …. …. …. ๓๒๔
ตัณหาทําใหเกิดอุปาทานและความพอใจในตัวกู - ของกู เปนเหตุของความทุกข ๓๒๕
ตัณหาจะตั้งขึ้นที่ ปยรูป สาตรูป มีอยู ๑๐ หมวด …. …. …. …. ๓๒๖
สิ่งที่นารัก นายินดี ๖๐ อยาง เหลานี้เปนที่รักที่ยินดีของอุปาทาน …. …. ๓๒๗
ใน ปยรูป สาตรูป นั้นทําใหเกิด กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา …. ๓๒๘
ดับตัณหาไดหมด คือ ดับทุกขได เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจจ …. …. ๓๒๙
ความดับตามธรรมดา ก็มีได โดยมีสติไวเรื่อย …. …. …. …. ๓๓๐
จงพยายามมีสติ ปองกันความเกิดของกิเลส เพื่อไมตองมีทุกข …. …. ๓๓๑
ดับตัณหาหมด ก็เปนอนุปาทิเสสบุคคล คือ พระอรหันต…. …. …. ๓๓๒
ดับตัณหา ก็คือ ดับอุปาทานวา ตัวกู - ของกู ในสิ่งทั้งปวง …. …. ๓๓๓
หนทางที่จะดับทุกข เรียกวา มรรค เปนขั้นที่ตองทําจริงๆ ใหสิ้นกิเลส …. ๓๓๔
ความอยากดับทุกขไมเรียกวา ตัณหา แตเปนความตองการที่จะละกิเลส …. ๓๓๕
เปนอยูดวยอัฏฐังคิกมรรค ตัณหาไมมีทางเกิด เพราะมีสติ เปนศีล เปนปญญา ๓๓๖
มรรคมีองคแปด มีความสําคัญอยูที่ขอ สัมมาทิฏฐิ …. …. …. …. ๓๓๗
สัมมาทิฏฐิโดยหลักใหญ ก็คือ รูเรื่อง อริยสัจจ …. …. …. …. ๓๓๘
หลักตอไปก็คือ รูเรื่องไตรลักษณ กรรม ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา …. …. ๓๓๙
มีสัมมาทิฏฐิถูกตองแลว มรรคองคอื่นจะพลอยถูกตองดวย …. …. ๓๔๐
“เปนอยูโดยถูกตองตามอริยมรรคมีองคแปด โลกไมวางจากพระอรหันต”
๓๔๑
ทุกคนมีหนาที่ ตองรู ตองละ ตองทําใหแจง ทําใหเกิดมีในอริยสัจจ …. ๓๔๒
ความดับทุกข และ นิพพาน มีอยูจริง และอยูในวิสัยที่จะถึงได …. …. ๓๔๓
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๑๑. หลักปฏิบัติ ดับทุกข โดยอยาใหกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดได
ตองพยายามเขาใจคําวา ปฏิจจสมุปบาท เพราะเปนเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา๓๓๔
ปฏิจจสมุปบาท ก็คือ อริยสัจจที่สมบูรณ
…. …. …. …. …. ๓๔๕
ปฏิจจสมุปบาท จะแสดงใหเห็นธรรมชาติ ที่อาศัยกันและกัน เกิดขึ้น …. .… ๓๔๖
ตองรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท เพื่อไมเปนมิจฉาทิฎฐิ
…. …. …. …. ๓๔๗
“วิญญาณ” ตองรูวา คือความรู เปนเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรม ไมมีตัวตน ๓๔๘
ถาวิญญาณมีตัวตน ควรมีไดโดยตัวมันเอง ที่แทมันมีได เพราะอาศัยกันเกิดขึ้น ๓๔๙
ปฏิจจสมุปบาท คือ การแสดงใหรูเรื่องของความทุกขที่จะเกิดขึ้นหรือดับลง ๓๕๐
ถาสอนปฏิจจสมุปบาทผิด จะปฏิบัติไมได
…. …. …. …. ๓๕๑
เราไมไดรับประโยชนจากปฏิจจสมุปบาท เพราะสอนกันผิดใหครอมกันอยู ๓ ชาติ๓๕๒
กระแสของปฏิจจสมุปบาทปรุงแตง ใหมีการเกิดโดยลําดับอยูเดี๋ยวนี้
.… ๓๕๓
สิ่งที่เกิด จะมีขึ้นได ก็ตอเมื่อสิ่งนั้นๆ ทําหนาที่ของมัน …. …. …. ๓๕๔
อายตนะตามปกติ ไมเปนทุกข พอถูกปรุงแตงจึงจะเปนทุกข…. …
๓๕๕
การกระทบระหวางอายตนะ จะทําหนาที่ จนเปนชาติ เปนตัวกูที่เปนทุกข ๓๕๖
แมอาศัยมโนวิญญาณปรุงไปตามลําดับก็เกิดทุกขได…. …. …. … ๓๕๗
ความคิดของคน ที่อรอยทางลิ้น ฯลฯ ก็เปนปฏิจจสมุปบาทเต็มรอบ … ๓๕๘
ความทุกขในปฏิจจสมุปบาท ตองอาศัย ความยึดถือเสมอ …. …. ๓๕๙
ความทุกขตามแบบปฏิจจสมุปบาท ตองเริ่มแต อวิชชา จนถึงชาติ .… ๓๖๐
ปฏิจจสมุปบาท เกิดในชีวิตประจําวัน วันหนึ่ง ๆ หลายรอยรอบก็ได …. ๓๖๑
พระพุทธเจาทรงคนพบปฏิจจสมุปบาท ดังปรากฏในบาลี เลม ๑๒ หนา ๑๑ ๓๖๒
ทรงทราบอาการของความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นเปนหวงโซ …. ๓๖๓
กอนหนาพระพุทธเจา ไมมใี ครคนพบกําเนิดของปฏิจจสมุปบาท .… …. ๓๖๔
ปฏิจจสมุปบาทมีหลาย แบบ : แบบธรรมดา, แบบยอนจากปลาย แบบเริ่มกลาง ๆ๓๖๕
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ในบางสูตร ดับตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ เปนนิโรธวารเลยก็มี
…. ๓๖๖
ตัวเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอยู ๑๑ ชื่อ เริ่มดวย อวิชชา …. …. …. ๓๖๗
อวิชชา เปนปจจัยใหเกิดสังขาร, สังขาร เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ ฯลฯ ….
๓๖๘
เปนปจจัยกันตอ ๆ ไป คือวิญญาณ - นามรูป – สฬายตนะ ฯลฯ
…. ๓๖๙
อุปาทาน เปนปจจัยใหเกิด ภพ – ชาติ – ชรามรณะ ฯลฯ
…. …. …. ๓๗๐
ความหมายของคําในปฏิจจสมุปบาท เปนความหมายในภาษาธรรม …. ๓๗๑
ถาเขาใจไมถูก จะเขาใจผิดเปนเกิดสองหน ตรงนามรูป กับชาติ .... ๓๗๒
คําวา ภพ ชาติ เปนภาษาธรรม คือเปนความเกิดของตัวกู - ของกู
….. ๓๗๓
เมื่อสิ่งนั้น ทําหนาที่ในลักษณะเปนทุกข แมขณะนี้ ตัวกูก็ยังไมเกิด
…. ๓๗๔
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่อง อริยสัจจ ๔ ที่พิสดาร ทั้งฝายสมุทยะ และนิโรธะ …. ๓๗๕
พระพุทธเจาตรัสรูปฏิจจสมุปบาท โดยเห็น ๑๑ อาการติดตอกัน
….. ๓๗๖
แตผูสอนไปอธิบายใหเปนครอม ๓ ชาติ จึงผิดหลักพุทธศาสนา
….. …. ๓๗๗
สมเด็จพระสังฆราชเจากรมพระวชิรญาณวงศก็ทรงเห็นวามีการอธิบายผิดมานาน ๓๗๗
ที่จริงไมมีใครเจตนาอธิบายใหผิด แตเปนเพราะความไมรู
…. …. …. ๓๗๘
ถาอธิบายปฏิจจสมุปบาทผิด จะกลายเปนมีอัตตา เปนศาสนาพราหมณไป ๓๗๙
ขอความในหนังสือวิสุทธิมรรค ก็แสดงในลักษณะมี ๓ ภพ ๓ ชาติ
….. ๓๘๐
เหตุที่อธิบายผิด เพราะไมเขาใจภาษาธรรม พูดเปนภาษาคนไปเสีย
….. ๓๘๑
เชน นามรูป เกิด – ดับ นี้ มีอยูทุกขณะจิต เปนเรื่องของจิต
…. …. ….
๓๘๒
เกิด - ดับอยางภาษาคน จะตองใชเวลาราว ๘๐ ถึง ๑๐๐ ป …. …. ๓๘๓
เกิด – ดับในภาษาปฏิจจสมุปบาท หมายถึงเกิด – ดับ ของตัวกูเทานั้น ….. ๓๘๔
ที่อธิบายครอม ๓ ชาตินั้น เปนของใคร เมื่อไร ก็ไมทราบ …. …. …. ๓๘๕
การอธิบายผิดเปนครอมชาติ ไมมีประโยชน เพราะปฏิบัติไมได …. ….. ๓๘๖
พระพุทธโฆษาจารย (ลังกา) อธิบายในวิสุทธิมรรคไปในรูปเปนอาตมัน…. ๓๘๗
ทานก็ออกตัวไวแลววา “มิไดตั้งใจวา จะถึงความสมบูรณ” ของแกน ฯ …. ๓๘๘
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ทานยอมรับวา มันยากและไมแนใจวา จะหยั่งไดถึงกนสมุทร …. …. ๓๘๙
พระพุทธโฆษาจารย ทานเปนพราหมณมากอน อาจอธิบายเผลอไปก็ได ๓๙๐
เรื่องอื่น ๆ ในวิสุทธิมรรค ก็ยังมีที่อธิบายอยางพราหมณ เชนคําวา “โลกวิทู” ๓๙๑
เมื่ออธิบายเรื่อง สังขารโลก ก็ไมมีอริยสัจจตามแบบพุทธ .… .… .…. ๓๙๒
เรื่องอนุปาทิเสสนิพพาน ไปอธิบายอยางพระอรหันตตายแลว ไมตรงตามบาลี ๓๙๓
นามรูป ในภาษาธรรมนั้น เกิดทุกทีที่กระทบอารมณ และมีอวิชชา
๓๙๔
เวลาใดเกิด ตัณหา อุปาทาน รอนอยู นี่เตรียมพรอมที่จะมีการเกิด
๓๙๗
เรื่องความเกิดเปนภูตา เปนสัมภเวสี มีหลักฐานในบาลี (๑๖/๑๑๘/๒๔๐) ๓๙๖
คําวา ทุกข ในปฏิจจสมุปบาท มีทั้งการเกิด และการดับ …. …. …. ๓๙๗
บุญก็เปนทุกข บาปก็เปนทุกข อเนญชาเปนกลาง ๆ ก็เปนทุกข …. …. ๓๙๘
ทุกขในปฏิจจสมุปบาท จํากัดขอบเขต ตรงมีการยึดมั่นถือมั่น เทานั้น…. ๓๙๙
ปฏิจจสมุปาบาทจะตั้งตนได เฉพาะแกเด็กที่เริ่มรูสึก รูจักยึดมั่นถือมั่น ๔๐๐
เด็กที่มีความยินดียินราย เพลิดเพลิน จึงจะเกิดอุปาทาน ภพ ชาติ …. ๔๐๑
รางกายไมตองการ ก็มีภพ ชาติ อยูเรื่อยไดตามเรื่องของ ปฏิจจสมุปบาท …. ๔๐๒
ความเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายนั้น เร็วจนกําหนดไมได …. ๔๐๓
ภพ ชาติ นี้ เกิดวันเดียวหลายภพ หลายชาติ ก็ได
…. …. …. ๔๐๔
การกาวลงแหงนามรูป มีในที่ใด ความเจริญแหงสังขาร ยอมมีที่นั้น …. ๔๐๕
ความเจริญของสังขารมีในที่ใด การเกิดขึ้นในภพใหมมี ณ ที่นั้น …. ๔๐๖
ที่วาสังขารใหเกิดวิญญาณ ไมใชปฏิสนธิวิญญาณอยางภาษาคน …. ๔๐๗
ปญหายุงยากในใจในเรื่องชาติ ชรา มรณะ นี้ เนื่องมาจากยึดมั่นเอาเปนของตัว ๔๐๘
ปฏิจจสมุปบาทซอนโดยวิธีพบทุกข แลวเปลื้องไดจนถึงนิพพาน …. …. ๔๐๙
ศรัทธาตองอาศัยความทุกข เปนปจจัยสงความรู จนถึงนิพพาน …. …. ๔๑๐
ในความทุกขกลับมีเพชร คือสิ่งที่บังคับใหเราวิ่งมาหาพระพุทธเจา …. ๔๑๑
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ปฏิจจสมุปบาททุกแบบ ไมมีทางจะแยกเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ …. ….
ถาแยกเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ จะเปนเนื้องอกทางปริยัติ …. …. ….
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องแสดงขอเท็จจริง ของความทุกขที่เกิดและดับ….
ขอใหรูจักปฏิจจสมุบาทอยางถูกตอง เปนหลักการ ปฏิบัติได …. ….
ปฏิจจสมุปบาทที่ปฏิบัติไดไมมีอัตตา เปนของประเสริฐมีประโยชน ….

๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

บันทึก เกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท
การศึกษาปฏิจจสมุปบาท สําคัญ และจําเปน ดังมีคําอางในบาลี …. ๔๑๗
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องลึกซึ้ง สมกับเปนหัวใจของพุทธศาสนา …. …. ๔๑๘
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความลึกซึ้ง ซึ่งพระพุทธเจาตองตรัสเปนภาษาธรรม…. ๔๑๙
เมื่อทรงสอนศีลธรรมตองตรัสอยางมีบุคคล เมื่อทรงสอนปรมัตถไมมีบุคคล …. ๔๒๐
ปฏิจจสมุปบาทไมใชเรื่องเฟอทางปริยัติแตเปนเทคนิคส
…. …. ๔๒๑
“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” นี้เปนมัชฌิมาปฏิปทา ๔๒๒
การศึกษาปฏิจจสมุปบาท ตองถือเอาตามบาลีเดิมเปนหลัก …. …. ๔๒๓
สุข หรือ ปฏิสนธิวิญญาณ ภพ ชาติ มีตอเมื่อกระทบพรอมอวิชชา …. ๔๒๔
ในวงปฏิจจสมุปบาท มีแตสิ่งอาศัยกันและกัน เกิดขึ้นหลาย ๆ แบบ …. ๔๒๕
เปนเรื่องของขณิกวาท และเปนการปฏิบัติ ไมใชเรือ่ งสําหรับพูด… .…. ๔๒๖
ประโยชนที่พระพุทธเจามุงหมาย คือ กําจัด อัตตานุทิฏฐิ …. …. …. ๔๒๗
แมเขาใจหลักปฏิจจสมปบาท ที่เปนขณิกวาท ก็ยังมีชาตินี้ ชาติหนาได ๔๒๘
ชาตินี้ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทวงปจจุบัน ชาติหนาก็คือวงถัดไป …. …. ๔๒๙
การวิจารณเรื่องนี้ ไมใชวิจารณบุคคล แตชวยกันศึกษาปฏิบัติใหถูกตอง ๔๓๐
การตัดสินปญหาเหลานี้ตองใชหลัก “ยถาภูตสัมมัปปญญา” (๑๖/๑๔๔/๒๒๔) ๔๓๑
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๑๒. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ไตรลักษณ
การปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ มองเห็นยาก เพราะเปนเพียง ลักษณะ…. ๔๓๒
ไตรลักษณเปนลักษณะของสังขาร คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา…. ๔๓๓
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้เปนหัวใจของพุทธศาสนา ในสวนปญญา …. ๔๓๔
ตองศึกษาใหเขาใจวา “สิ่งทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่นวา เปนเรา - เปนของเรา”๔๓๕
พิจารณาสิ่งทั้งปวง ใหเห็น ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เพื่อเปลี่ยนนิสัย ๔๓๖
ไตรลักษณนี้เปนปญหา ที่ตองอบรมเปนสติปฏฐานอยูเสมอ …. …. ๔๓๗
ทั้งเนื้อทั้งตัว เต็มอยูดวยไตรลักษณ แตเราถูกสอนใหรูสึกเปนถาวร …. ๔๓๘
สัญชาตญาณของคนเรามักคิดไป ในทางถาวรมั่นคง
…. …. …. ๔๓๙
ไตรลักษณปองกัน และบําบัด ไมใหเกิดความทุกขได …. …. …. ๔๔๐
สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีในพระบาลี อังคุตตรนิกาย…. ๔๔๑
พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยูเสมอ…. ๔๔๒
ความเปนอันธพาลตั้งรากฐานอยูบน ความไมเห็นไตรลักษณ …. …. ๔๔๓
ไมรูจัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ทําใหโลกวุนวายไปดวยการเบียดเบียน ๔๔๔
ทุกหัวระแหงมีแตความเห็นแกตัว เพราะขาดไตรลักษณ …. …. …. ๔๔๕
ไตรลักษณเปนกฎของธรรมชาติใหรู เพื่อไมเปนทุกข …. …. …. …. ๔๔๖
คนไมกลัวความทุกข ก็เพราะไมรูจักความทุกขจริง …. …. …. …. ๔๔๗
คุณของไตรลักษณ ทําใหคนไมตองเปนทาสของอารามณ …. …. …. ๔๔๘
ไตรลักษณจะทําใหเย็นเปนนิพพาน ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได …. …. …. ๔๔๙
อนิจจัง นี้ ทั้งเวลา รูปราง และอาการ มันไมเที่ยง เพราะเปลี่ยนแปลง ๔๕๐
สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย ราวกับวา ไหลไปในน้ํา …. …. …. ๔๕๑
ความเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะที่เห็นงายกวาอยางอื่น…. …. …. …. ๔๕๒
ผูเห็นอนิจจังชัด วาไหลเรื่อย ทําใหจิตเบื่อหนาย หลุดพน …. …. …. ๔๕๓
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ทุกขัง นี้ แปลวา “ตองทน” ตองทนทุกอยางเพื่อมีชีวิตอยู …. …. …. ๔๕๔
มีคําวา “ตอง” อยูที่ไหน จะมีคําวา “ตองทน” อยูที่นั่น …. …. …. ๔๕๕
ความทุกข เปนภาวะสําหรับใหเรา “ตอง” พยายามใหพน …. …. …. ๔๕๖
พิจารณาใหเห็นวา ถามีความยึดมั่นถือมั่น มันตองเปนตัวกู - ของกูไปทั้งนั้น ๔๕๗
อนัตตา มีความหมายวา ไมมีอะไรที่จะเปนตัวตน ตามที่เราโงนึกเอา …. ๔๕๘
อัตตา แปลวา ผูไป หรือผูถึง โดยติดตอกันเปนนิจ…. …. …. …. ๔๕๙
ความหมายของอัตตา จะเปนเจาของ เปนผูกิน ทุกสิ่งในโลก …. …. ๔๖๐
มีสมองฉลาดตามธรรมดามากเทาไร อัตตาก็จะใหญขึ้นเทานั้น …. …. ๔๖๑
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาทชัด จะเห็นวา ไมมีอัตตา มีแตเกิดขึ้น - ดับไป …. ๔๖๒
ถาเห็นอนัตตาจริงจะไมมีความรูสึกเปนตัวตน - ของตน …. …. …. ๔๖๓
รูจักอัตตาแลว ก็จะเห็นอนัตตา แลวบรรลุมรรค ผล นิพพานได …. …. ๔๖๔
ความเชื่อในเรื่อง ตายแลว วิญญาณไปเกิดใหมนี้เปนเรื่องอัตตา …. …. ๔๖๕
ฆาอัตตาเสีย โดยเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหชัด …. …. …. ๔๖๖
พระไตรลักษณนี้เปนอารมณของสัมมาทิฏฐิทําใหเอาตัวรอดได …. …. ๔๖๗
พระไตรลักษณเปนอารมณของวิปสสนาญาณทุกขั้นทุกตอนดวย …. …. ๔๖๘
ญาณที่ ๑ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขมขน, ญาณที่ ๒ เห็นความดับของสังขาร….
๔๖๙
ญาณที่ ๓ เห็นความนากลัวของทุกสิ่ง, ญาณที่ ๔ เห็นความเต็มไปดวยโทษ
๔๗๐
ญาณที่ ๕ เห็นความนาเบื่อ,
ญาณที่ ๖ เห็นความอยากจะพนไป๔๗๑
ญาณที่ ๗ พิจารณาหาทางออก,
ญาณที่ ๘ วางเฉยในสังขาร ๔๗๒
ญาณที่ ๙ จิตพรอมที่จะรูอริยสัจจ …. …. …. …. …. …. ๔๗๓
บรรลุญาณ ๙ ก็เปนพระโสดาบัน แลวเพิม่ แรงเห็นไตรลักษณจะเปนสกิทาคามี ๔๗๔
เพิ่มแรงเห็นไตรลักษณอีก ก็เขาขั้น อนาคามี และอรหันต …. …. …. ๔๗๕
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีไร ก็เย็นลงไปทีนั้น
…. …. …. ๔๗๖
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๑๓. หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ โลกุตตรธรรม
“โลกุตตรธรรมที่นี่ และเดี๋ยวนี้” ไมตรงกับความเชื่อกันมานาน
…. ๔๗๗
โลกุตตรธรรมเคยมีการอธิบายเปน ๙, แตพุทธภาษิตมีแตเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตา
๔๗๘
ตองพิจารณาวา โลกุตตรธรรม คือ ภาวะของจิต ที่อยูเหนือโลก …. …. ๔๗๙
ทําไมจึงวา โลกุตตระมีไดที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ตองวินิจฉัยดู …. …. …. ๔๘๐
ตองพิจารณาระหวางพระอรหันต กับพระอริยบุคคลอีก ๓ ขั้น …. …. ๔๘๑
ในบางเวลาปุถุชนก็ยังมีเวลาเปนอิสระ จากความบีบคั้นของโลก …. …. ๔๘๒
พระพุทธเจาตรัสวา เรื่องที่เกี่ยวกับสุญญาตา เปนเรื่องเหนือโลก…. …. ๔๘๓
จิตของคนธรรมดาอาจอยูเหนือการครอบงําของโลกไดเปนคราว ๆ…. …. ๔๘๔
“ความปราศจากการบีบคั้นของโลก” นั่นแหละเปนนิพพาน …. …. ๔๘๕
คุณธรรมสูงสุดที่ปรากฏแกจิต เปนครั้งคราวนั้น ควรจะตองสนใจ …. …. ๔๘๖
ขอใหสังเกตใหดี ใหพบโลกุตตรธรรม ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ …. …. …. ๔๘๗
โลกทั้งโลก ก็อยูที่รางกาย ที่ยาววาหนึ่งนี้
…. …. …. …. …. ๔๘๘
เรื่องเกี่ยวกับโลก ซึ่งหมายถึงจิตใจ ควรตองไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ …. …. ๔๘๙
ความทุกขที่เขาไปมีในจิตใจของคน นั่นแหละคือโลก …. …. …. ๔๙๐
เราตกอยูใตอํานาจที่มาบีบคั้น เพราะโงที่ไปยึดมั่นถือมั่น
…. …. ๔๙๑
จิตใจกําลังถูกบีบคั้นที่นี่ อยามัวนึกถึงชาติหนาเลย เสียเวลาเปลา ๆ …. ๔๙๒
จงพยายามใหมี ใหเปน ขึ้นมาที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ทีละนิด ไมชาจะสมบูรณได ๔๙๓
ปุถุชนยังติดคุก ติดตะราง ทางวิญญาณอยูตลอดเวลา …. …. …. ๔๙๔
คุกที่ ๑ โลกที่เกี่ยวกับกาม มีเพียงธรรมชาติ แตบางคนสงเสริมไมรจู ักสิ้นสุด ๔๙๕
คุกที่ ๒ ติดอยูในรูปโลก หลงใหลในวัตถุ
…. …. …. …. ๔๙๖
คุกที่ ๓ ติดอยูในอรูปโลก ซึ่งเปนอารมณที่บีบคั้นจิตอยูในสวนลึก …. ๔๙๗
พระพุทธเจาทรงคนพบวิธี ที่จะหลุดพนจากคุกตะรางนั้น ๆ …. …. …. ๔๙๘
ตรัสรูวา สิ่งที่ใหความอรอยแกจิตใจ เปนเสนหของโลก …. …. …. ๔๙๙
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ความไมเที่ยงเปนทุกขทรมาน นี้เปนความเลวทรามของโลก …. …. ๕๐๐
ทรงยืนยันวา “เดี๋ยวนี้ ความหลุดพนไมกลับหลัง ชาตินี้เปนชาติสุดทาย” ๕๐๑
อุบายออกจากโลก ก็คือ อริยมรรค …. …. …. …. …. …. ๕๐๒
ตองรูจักความทุกขใหดี เพื่อไมไปเห็นกงจักรเปนดอกบัว …. …. ๕๐๓
พระศาสนามีก็เพื่อเปนนิสสรณะ สําหรับออกจากทุกข
…. …. ๕๐๔
เพราะไมรูจักเสนห บางเวลา จิตก็ติดคุก อยางเทวโลก พรหมโลก …. ๕๐๕
ถาไมรูจักอัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะ ของโลก ไมถือวาเปนสมณะจริง ๕๐๖
ตองรูเรื่องทั้ง ๓ ขางตนดวยปญญา จึงจะเปนสมณะจริง …. …. ๕๐๗
พระอริยะเจาไมนิยม รองเพลง เตนรํา หรือ หัวเราะ …. …. …. ๕๐๘
การรองเพลง เตนรํา หัวเราะ เปนอาการของคนไมรูจักโลก จมโลก…. ๕๐๙
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตระ ตองที่นี่ เดี๋ยวนี้ ไมใชตอตายแลว …. ๕๑๐
อยาเห็นวาเปนเรื่องเหลือวิสัย ที่จะเอาชนะสิ่งบีบคั้น …. …. …. ๕๑๑
อยาไปมัวคิดเสียวา อีกหลายรอยชาติจึงจะอยูเหนือโลก ตองมีภาวะนี้ ในชีวิตนี้ ๕๑๒
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คําชี้แจง
(การใชหนังสือเลมนี้อยางไร)
หนังสือเลมนี้ มีชื่อวา โอสาเรตัพพธรรม เปนคูฝาแฝดกับหนังสือชื่อ
สันทัสเสตัพพธรรม หมายความวาตองใชรวมกัน อยางที่ไมตองแยกกัน เพราะจะ
ชวยขยายความ หรือชวยตอบปญหา ใหแกกันและกันไดเปนอยางดี, และมีอะไร ๆ
มากอยาง ที่สัมพันธกันอยู; ดังนั้น จึงขอแนะใหศึกษาหนังสือ ๒ เลมนี้พรอมกันไป.
มีผูสงสัยและสอบถามมาแตแรกแลววา คําวา สันทัสเสตัพพธรรม และ
โอสาเรตัพพธรรม นี้แปลวาอยางไร หรือหมายความวากระไร. ขาพเจาอยากจะให
คํา ๒ คํานี้เปนที่คุนปาก คุนหู ของพวกพุทธบริษัทเรา เพราะมีความสําคัญและ
เหมาะสมอย า งยิ่ ง จึ ง นํ า มาใช ทั้ ง ที่ รู สึ ก อยู ก อ นแล ว ว า เป น คํ า ที่ แ ปลกหู เ กิ น ไป
และจะมีผูสงสัย หรือรําคาญ, แตเชื่อวาคงจะเปนคําธรรมดาไปในที่สุด และเปน
ประโยชนอยางยิ่ง สืบไปภายหนา. ดังนั้น ควรจะอธิบายความหมายของคําทั้งสองนี้
ใหเปนที่เขาใจกันเสียกอน.
คําทั้งสอองนี้ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา, และหมายถึง
สิ่งที่พุทธบริษัท จะตองใชในการหลอเลี้ยงชีวิตของพุทธศาสนาไว; ดวยการประพฤติ
ใหตรงตามความหมายของคํา ๒ คํานี้
คําวา โอสาเรตัพพ แปลวา ควรหยั่งลงใหถึงใจความ, คําวา สันทัสเสตัพพ
แปลวา ควรสอบถามใหทั่วถึงโดยรอบดาน. จากพระพุทธโอวาท เชน กาลามสูตร
เป น ต น เราจะเห็ น ได ว า พระพุ ท ธองค ไ ม ท รงพระประสงค ใ ห พุ ท ธบริ ษั ท เป น คน
เชื่องาย หรือเชื่ออยางงมงาย และเมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้น ก็มีหลักเกณฑที่อาจจะ
ชวยสะสางปญหานั้น ๆ ได อยางถูกตอง. คํา ๒ คํานี้ เปนคําที่ขาพเจา “ขอยืม”
[ ๒๗ ]
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เอามาจากพระพุ ท ธภาษิ ต ในมหาปริ พ พานสู ต ร ที่ ต รั ส ไว ใ นรู ป ของ มหาปเทส คื อ
หลั กสํ าหรั บตั ดสิ นข อขั ดแย งสงสั ย เกี่ ยวกั บคํ าสอนของพระองค ที่ อาจจะเกิ ดถุ งเถี ยง
กั นขึ้ นในหมู พุ ทธบริ ษั ท ซึ่ งต างฝ ายต างก็ อ างได ว า ได ฟ งมาอย างนี้ จากพระองค เอง,
หรือจากคณะอาจารย ที่ศึกษามาจากพระองคเอง เปนตน.
พระพุ ทธองค ได ตรั สไว ว า ถ าเกิ ดขั ดแย งกั นขึ้ นด วยข อธรรมวิ นั ยใด ก็ อย า
เพ อคั ดค านกั น หรื อถึ งกั บทะเลาะวิ วาทกั น ขอให เอาประเด็ นแห งป ญญานั้ น ๆ มาทํ า
การ “สันทัสเสตัพพ” หรือ “โอสาเรตัพพ” กับหลักเกณฑใหญ หรือหลักการทั่วไป
ในวินัยและในสูตร ทั้งหลายดู,
ถาขอความใด ของผูใดลงรอยกันไดกับกฎเกณฑ
ใหญนั้น ๆ แลว ใหถือวานั่นถูกตอง หรือตรงตามพระพุทธประสงค,
ถาลงกันไมได
ก็อยาไดถือเอามาเปนหลักปฏิบัติ, เพราะมันเปนขอปลีกยอย ที่มีผูจํามาผิด, สอนสืบ
ตอกันมาผิด เปนตน.
นี่แหละคือความหมายของคําที่ขาพเจากลาววา คําทั้งสองนั้น
หมายถึง หลักการสําหรับทดสอบใหพบเนื้อแทของพุทธศาสนา และทั้งยังเปนสิ่งที่
พุทธบริษัทจะพึงกระทํา เพื่อเปนการหลอเลี้ยงชีวิตของพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง
ใหคงอยูตลอดกาลนาน. ขาพเจาขอย้ํา ถึงคําทั้งสองนั้น อีกครั้งหนึ่งวา: โอสาเรตัพพ : ตองหยั่งเขาไปใหถึงใจความอันแทจริง,
สันทัสเสตัพพ : ตองสอบสวนใหทั่วถึง โดยรอบดานจริง ๆ;
เมื่ อ ได ก ระทํ า ไปอย า งทั่ ว ถึ ง ด ว ยความระมั ด ระวั ง สุ ขุ ม รอบคุ ม แล ว
ในอาการทั้งสองนี้ เราจะมองเห็นอะไร ลึก และ กวาง, ละเอียดลออ และสมบูรณ,
มากแงมากมุม และ ทุกระดับ ; ในที่สุดเราก็สามารถเลือก และพบสิ่งที่ดีที่สุด
หรื อ เหมาะสมที่ สุ ด อั น อาจจะใช ใ ห สํ า เร็ จ ประโยชน ไ ด จ ริ ง คื อ แก ป ญ หา หรื อ ดั บ
ทุกขทั้งปวงไดตามความประสงค. ขอใหคํา ๒ คํานี้ คุนปากสําหรับพูด, คุนหูสําหรับ
ไดยิน, สืบไปตลอดกาล.
การหยั่งลงไปใหลึก
กับ การสอบใหรอบดาน
เพราะมุงทําหนาที่ตางกัน แตจะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งมิได,

นี้ไมใชสิ่งเดียวกัน
ดังนั้น จึงถือวา
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ตองไปดวยกันอยางเปนคูฝาแฝด
ในทุกกรณีแหงกิจการที่ตองใชสติปญญา อันเต็มไป
ดวยปญหาอันสลับซับซอน. หนังสือชื่อ สันทัสเสตัพพธรรม และ โอสาเรตัพพธรรม
๒ เล ม นี้ มี ลั ก ษณะดั ง ที่ ก ล า วนี้ และเป น การเพี ย งพอโดยแน น อน สํ า หรั บ การศึ ก ษา
ของนั ก ศึ ก ษาสมั ย ป จ จุ บั น ที่ รุ ง เรื่ อ งอยู ด ว ยป ญ ญา แต มี กิ จ มากมี เ รื่ อ งมาก จนหา
เวลามาทุมเทใหกับการศึกษาพุทธศาสนาไดยาก.
กลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือหนังสือ
๒ เลมนี้ จะเปน สูตรสําเร็จ ที่ครบถวน สําหรับการเลือกเฟนอยางรุนแรงไมไวหนา
ต อ สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง เป น ป ญ หาอยู ใ นหมู ม นุ ษ ย สมั ย อวกาศหรื อ ปรมาณู หรื อ กระทั่ ง สมั ย
ปงปอง นี้เอง.
หนั งสื อเพี ยง ๒ เล ม จะเพี ยงพอสํ าหรั บนั กศึ กษาพุ ทธศาสนาแห งยุ คป จจุ บั น
ได อย างไร เป นสิ่ งที่ จะประจั กษ แก ใจของนั กศึ กษานั้ น ๆ ในเมื่ อได ผ านเรื่ องราวต าง ๆ
ในหนังสือ ๒ เลมนั้นไปแลว ดวยความพยายามที่จะเขาใจ โดยวิธีทั้ง ๒ วิธี
คือทั้ง
โอสาเรตัพพะ และ สันทัสเสตัพพะ นั้นเอง.
โดยไมตองเชื่อตามคํายืนยันของขาพเจา
ที่กําลังยืนยันอยูเชนนี้,
เพราะถาไปเชื่อเชนนั้น มันก็จะผิดจากหลักเกณฑแหง
หนังสือ ๒ เลมนี้ ไปเสียอีก อยางนาเวทนา.
หนั งสื อ ๒ เล มนี้ บรรจุ ไว ด วยคํ าบรรยาย ที่ เป นเสมื อน การผ าตั ด ตาม
วิธีโอสาเรตัพพะ และสันทัสเสตัพพะ อยางเต็มที่ ในทุกแงทุกมุมของพระพุทธศาสนา
ที่จําเปนสําหรับผูศึกษาแหงยุคปจจุบัน.
ถาทานสังเกตดูใหดี ทานจะพบวา ขาพเจา
ผู บ รรยายกํ า ลั ง มุ ง หมายจะผ า กระโหลกศี ร ษะคน ที่ มี มั น สมองเต็ ม อั ด อยู ด ว ยความ
กระหายที่จะศึกษาพุทธศาสนาแตตามวิถีทางของปรัชญาเสียทาเดียว;
เกลียดวิธี
หรือวิถีทางศาสนา ที่เปนอิสระจากการใชเหตุผลอยางยาเสพติด
เพราะกําลังเหอคําวา
“ปรัชญา” อยางหลับหูหลับตาแบบสมัยนิยมแหงยุคปจจุบัน. ประโยชนอันแทจริง
ที่ มนุ ษย จะได รั บจากพุ ทธศาสนา (ซึ่ งไม จํ าเป นต องใช คํ าว าอย างแท จริ งพ วงท ายเข าอี ก)
นั้นก็เลยไมไดรับ เพราะมัวแตไปเสพติดเฮโรอีนของปรัชญาเสียหมด.
ขาพเจาขอ
ยื นยั นและวิ งวอนซ้ํ าอี กครั้ งหนึ่ งว า ขอให ช วยกั น ใช วิ ธี การ ๒ อย างนี้ ตามวิ ถี ทาง
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ของศาสนา เพื่อการเขาถึง ตัวแทของศาสนา, แลวหลอเลี้ยง “ชีวิต” ของศาสนา
ใหยังคงอยูสําหรับจะชวยเหลือมนุษย ไดอยางแทจริง และครบถวนทุกระดับของ
มนุษยที่มีความแตกตางกัน โดยธรรมะระดับที่ตางกัน ตามธรรมชาติแหงปจเจกชน
นั้นๆ ทุกยุคทุกสมัยทีเดียว.
ขอใหลองสังเกตดูอยางธรรมดาสามัญ วา ถาเราไมมีการตรวจดูโดยรอบ
คอบรอบดานแลว เราจะหยั่งลึกลงไปที่ตรงไหน อยางไรถูก, แมที่สุดแตการที่จะ
ปลูกตนไมสักตนหนึ่ง ลงไปในสวน ก็ยังตองตรวจสอบดูอยางทั่วถึงเสียกอนที่จะ
ตัดสินใจลงไปวาจะปลูกตนไมอะไร ที่ตรงไหน. การที่จะปลูกธรรมสักขอหนึ่ง ลง
ไ
ป
ในขันธสันดาน ก็จําเปนที่จะตองทําโดยวิธีการ ดังที่กลาวมาแลว, และที่สําคัญยิ่งไป
กวานั้นอีกก็คือวา ตนไมมีชื่ออยางเดียวกัน ก็ยังมีหลายชนิด, เชนกลวยมีหลายชนิด
เราจะปลูกกลวยอะไร, โดยวิธีใด จึงจะไดผลที่สุด, กระทั่งถึงการรับประทานผล
ของมัน ก็ยังจะตองดูอีกวาจะรับประทานอยางไร จึงจะมีแตคุณโดยสวนเดียว.
ตอไปนี้ จะไดพิจารณากัน ถึงเรื่องตาง ๆ ที่จะตองสันทัสเสตัพพะ หรือ
โอสาเรตัพพะ ดังที่ไดกลาวไวในหนังสือนี้ พอเปนตัวอยาง:-

การถือสรณะ หรือสรณาคมน
เราจะพบวามีมากมายหลายชนิด และหลายระดับ : ถืออยางนกแกว
นกขุนทอง ของผูที่ถูกจับตัว หรือถูกหลอกมาใหถือ โดยไมมีความจริงใจอะไรเลย
ก็ยังมีอยูทั่ว ๆ ไป และยังสูงต่ํากวากัน ตามสถานการณระหวางบุคคล ทั้งสองนั้น.
ถือไปเหมือนลิงไดแกว ก็ยังไมสําเร็จประโยชนอะไร และมันจะขวางทิ้งเสียเมื่อไร
ก็ได, เรายังจะตองชวยเหลือเขาอีกมาก จนกวาจะสําเร็จประโยชน. นี้เปนการถือ
สรณะไปอยางนั้นเอง ยังไมถึง แมแตมือนั้นเลย.
ทีนี้ ปุถุชนชั้นดี
เขาอาจจะตั้งใจถือดวยสัทธา แตยังมีความงมงายบางอยาง
อยู แมจะตองใจถือจริง ๆ มันก็ยังไมเรียกวา ถึง อยูนั่นเอง, บางที ยิ่งสัทธามากจะยิ่ง
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ถึงยากไปเสียก็มี, เพราะ การถือ นั้น ถือดวยสัทธา, สวน การถึง นั้นถึงดวย ปญญา
อยางนี้เปนตน.
เมื่อสัทธา เปนสิ่งที่มีหลายระดับ การถือก็มีหลายระดับไปตาม
พวกหนึ่งอาจจะทําบุญทําทานจนสิ้นเนื้อประดาตัว แตก็อาจจะไมใกลพระรัตนตรัยมาก
ไปกวาบางคนที่ยังไมเคยทําทานอะไรเลย ก็ได.
การออกวาจาเพื่อถึงพระรัตนตรัยก็มีหลายแบบ :
ออกวาจาอยางนกแกว
นกขุนทองก็มี. ออกวาจาเพราะไดฟงธรรมแลวเขาใจและชอบใจธรรมนั้นอยางสุดซึ้ง
ก็มี, และเราก็มักจะไดเห็นกันแตแบบแรก, เพราะแบบหลังไมคอยจะมี, ถึงจะมี
ก็มักจะเก็บไวในใจ ไมคอยจะเปลงออกมาเปนวาจา นั่นเอง.
ในครั้งพุทธกาลนั้น
แบบหลังเสียอีก กลับมีอยูตามธรรมดา, สวนแบบแรก หรือแบบนกแกวนั้นอาจจะ
หาดูไมไดเลย เพราะไมมีธรรมเนียมใหทําเชนนั้น เหมือนสมัยนี้ แตอยางไรก็ตาม,
แมจะเปนการเปลงวาจาโดยจิตใจชอบธรรม ก็ยังหาเปนการ “ถึง” โดยสมบูรณไม,
หากแตจะเรียกไดวา เปนการ “ถือ” อยาง อยางสมบูรณ เทานั้น. เวนเสียแต
ผูนั้นจะไดเห็นธรรมมาก ถึงขนาดเปนพระโสดาบันแลว จึงจะกลาวไดวา เปนการ
ถึงโดยสมบูรณ ในขั้นแรก, เพราะยังมีขั้นสมบูรณ ในขั้นสุดทาย กลาวคือ เมื่อ
ผูนั้นไดลุถึงขั้นพระอรหันตเสียกอน. การกลาวอยางนี้ อาจจะไมมีใครเห็นดวย,
เพราะใหคําจํากัดความที่แตกตางกัน,
หรือเล็งถึงความหมาย ที่ตื้นลึกกวากัน,
ถึงแมขาพเจาผูบรรยายเรื่องนี้เอง ในบางคราว พูดกันในระดับสีลธรรม และใชภาษา
คน ก็วางมาตรการไปอยางหนึ่ง, ในบางกรณี พูดกันในระดับปรมัตถธรรม และ
ใชภาษาธรรม ก็วางมาตรการไปอีกอยางหนึ่ง ซึ่งอาจดูเปนการพูดที่ขัดกัน. แตถา
ทานไดใชวิธีการสันทัสเสตัพพะ และโอสาเรตัพพะ โดยทั่วถึงแลว ทานจะเจาใจ
ไดเอง วาไมมีอะไรที่ขัดกัน, และยิ่งกวานั้น ก็คือทานจะสามารถเลือกเอาวิธีการเขา
ถึงพระรัตนตรัยในระดับสูงสุดและแทจริงไดดวย. และในที่สุด จะมีเรื่องที่นาหัว
เกิดขึ้นวา การปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ ไมมีอะไรมากไปกวา การเขา “ถึง” พระรัตนตรัยที่แทจริงใหได เทานั้นก็พอแลว,
หรือหมดแลว สําหรับการปฏิบัติใน
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พุทธศาสนา, เพราะมีการบรรลุมรรคผลนิพพาน รวมอยูในนั้นเสร็จหมดแลว. เรื่อง
ที่ ต องกวาดตาดู ให รอบด าน แล วเจาะหรื อหยั่ งลงไปที่ จุ ดอ นแท จริ งของเรื่ องนั้ น ให
สําเร็จประโยชนถึงที่สุด มันมีอยูอยางเรนลับเชนนี้; และนี้เปนตัวอยางสวนนอย.

การบริจาคทาน
ถึ งแม การบริ จาคทาน ที่ ใคร ๆ ก็ เหมาเอาว าเป นเรื่ องเบื้ องต น และตื้ น ๆ
ในวงการศาสนา นี้ก็เหมือนกัน : ถาไดพิจารณาดูโดยละเอียดทุกแงทุกมุม ทั้งโดย
อรรถะและโดยพยั ญ ชนะ แล ว ก็ จ ะพบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ อะไร ๆ ที่ แ ปลกประหลาด
หรื อ ซั บ ซ อ นอย า งเดี ย วกั น อี ก จนถึ ง กั บ จะพู ด ได อี ก ว า ในพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดนั้ น
ไมมีอะไรมากไปกวา การใหทานใหถึงที่สุด เทานั้นก็พอแลว, ไมมีอะไรมากหรือสูง
ไปกวานั้นอีกแลว.
ถาผูอานไดเขาใจเรื่อง อามิสทาน อภัยทาน ธรรมทาน และ
สุญญตาทาน ที่รวมอัตตทาน และนิพพานทานเปนที่สุด เขาไวดวยกันแลว ก็จะพอมอง
เห็นวี่แววที่วาเราไมตองทําอะไร นอกจากการใหทานอยางเดียว ก็พอแลว,
ขอแต
ใหถึงที่สุดเทานั้นเอง.
การกล า วอย า งนี้ มิ ใ ช เ ป น การตั้ ง ใจกล า วอย า งเล น สํ า นวนโวหาร หรื อ แม แ ต
“เลนลิ้น” แตมี เจตนาจะชวย “ประหยัด” อยางยิ่ง : ประหยัดเวลา, ประหยัด
สติปญญา ประหยัดเรี่ยวแรงของการศึกษาและการปฏิบัติธรรม อยางสูงสุด. ถาทาน
ชอบใจวิ ธี การประหยั ดเช นนี้ ท านย อมจะชอบวิ ธี การแห งสั นทั สเสตั พพธรรม และ
โอสาเรตัพพธรรม เปนแนนอน.
มันไมมีอะไรมากไปกวา การเหลียวดูใหรอบคอบ
รอบดาน แลวหยั่งลงไปยังจุดที่เปนหัวใจของเรื่องนั้นใหถึงที่สุด เรื่องก็จะถึงที่สุดได
โดยการกระทําเพียงเทานั้นเอง. ถาทานเขาใจวิธีการดังที่กลาวนี้ดี ทานจะตอบปญหา
ที่ทานก็มักจะถามอยูบอย ๆ ไดดวยตนเอง คือปญหาที่วา ทําไมคนครั้งพุทธกาล
จึงบรรลุมรรคผลกันไดงาย ๆ นัก ในพริบตาเดียว, ทั้งนี้ก็เพราะวา เขาไมได
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ตองการบรรลุมรรคผลอยางเปนพิธีรีตอง หรืองมงาย,
หากแตรูจักตัวปญหาตาง ๆ ดี
มองดู ร อบด า นแล ว หยั่ ง ลงสู ป ญ หาที่ เ ป น ศู น ย ก ลางหรื อ หั ว ใจ และพบคํ า ตอบโดย
หนทางหรือวิธีเดียวกันนั้น :
สามารถที่จะฟงเรื่องอันแทจริงของชีวิต จากพระพุทธองคจนเขาใจ ณ ที่นั่งหรือชั่วขณะที่พบกันนั้นเอง,
ซึ่งขอนี้ ยอมหมายความวาคน
เหลา นั ้น มีส ัน ทัส เสตัพ พธรรม และโอสาเรตัพ พธรรม อยู ต ลอดเวลาเปน ประจํ า
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มีมากถึงที่สุดโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ฟงคําตรัสของพระองค
นั่นเอง.
เรื่องการใหทานนี้ โดยสรุปแลว จักมีเปน ๒ ประเภท คือ ใหเพื่อรับกําไร
ที่สงเสริมกิเลส เอาเพิ่มใหแกตัว และใหเพื่อสลัดออกไปจากความยืดมั่นถือมั่น
หรื อ ทํ าลายกิ เลส เอาความเบา ความหลุ ดพ น และความว า งในที่ สุ ด เป นผลที่ มุ ง
หมาย. บัดนี้ โลกเรารูจักกันแตอ ยางแรก, ดังนั้น การใหทานเอง กลับเปน
สิ่งสรางปญหายุงยากใหแกมนุษย เพิ่มมากขึ้น, หรือมีปญหาอยาง “ดี” สําหรับ
ให แก กั นไม มี ที่ สิ้ นสุ ด เพราะทุ กคนล วนแต มุ งการค ากํ าไรเกิ นควร อย างไม มี ที่ สิ้ นสุ ด
ดวยกันทั้งนั้น.
การใหทาน ที่มีประโยชนที่สุด หรือจําเปนที่สุดสําหรับสังคม
นั้น คือ
อภัยทาน, คือ การทําตนใหไมเปนที่หวาดกลัวสําหรับผูอื่น, อยูในรูปของการ
อดโทษ ให อ ภั ย ก็ มี ในรู ป ของการไม เ บี ย ดเบี ย นโดยตรง หรื อ การไม เ บี ย ดเบี ย น
โดยออม เชน การไมคอยเอารัดเอาเปรียบ ก็มี.
ถาคนทั้งโลกบําเพ็ญ อภัยทาน กัน
อยางเครงครัดเทานั้น โลกก็มีสันติภาพอันถาวรได โดยไมตองสงสัย;
แตแลวก็
ไม มี ใ ครนึ ก หรื อ รู จั ก สิ่ ง เหล า นี้ กั น เสี ย เลย ถ า นํ า ไปเที ย บกั น กั บ การให ท านเพื่ อ
เอาหนา หรือลงทุนคากําไร ซึ่งรูจักแพรหลายที่สุด;
โลกจึงมีไดเพียงสันติภาพ
จอมปลอม เทานั้นเอง. ดังนั้น สันทัสเสตัพพกิจ และ โอสาเรตัพพกิจ ในกรณี
แหงอภัยทาน เปนสิ่งที่ควรสนใจและรื้อฟนกันขึ้นมา ใหเต็มที่.
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อยางไรก็ดี, อภัยทานนี้ถาจะเปนไปไดสูงสุด ก็ไมหนีจากสุญญตาทาน
อีกนั่นเอง. ถายังเห็นแกตัวจัด ก็รักผูอื่นไมได, ใหอภัยใครไมได, อดเอาเปรียบ
ผูอื่นไมได; แตถาเห็นธรรมถึงขนาดวางจากตัวตน มันก็เปน อภัยทานถึงที่สุดโดย
อัตโนมัติและตลอดเวลา.
เมื่อถูกยุงกัด ก็จะคิดไปในทํานองวา มันยุติธรรมแลว
เพราะอยูในโลกดวยกัน
ก็ตองอาศัยกันทุกฝาย และยุงมันไมอาจจะกินสิ่งอื่นเปน
อาหารได มันก็ควรจะไดกินเลือดคน, ดังนี้เปนตน. เมื่อถูกเขาขโมย ก็จะนึกอยาง
เดี ยวกั บถู กยุ งกั ด ก็ ไม ต องโกรธเขา หรื อจั บตั วส งเจ าหน าที่ อย างที่ พระเยซู สอนว า
เขาตบแกมซาย ก็ยอมใหเขาตบแกมขวาดวย,
เขาขโมยเสื้อไปแลว ควรเอาผาหม
ตามไปใหเขาดวย แทนที่จะจับตัวเขาไปรับการลงโทษ.
การทําอยางนี้ เปนของงาย
สําหรับผูที่เขาถึงสุญญตาทาน,
แมวาจะทํายากสําหรับคนธรรมดา ก็ยังเปนสิ่งที่ตอง
พยายามอยูนั่นเอง.
และถารูจักใชสันทัสเสตัพพธรรม และโอสาเรตัพพธรรมใหถูก
วิธีแลว เรื่องยากก็กลายเปนเรื่องงาย และสนุกสนานไปได อยางไมนาเชื่อ.

การถือสีล มีสีล
ข อ เท็ จจริ ง ที่ ใครเถี ย งไม ไ ด มี อ ยู ข อ หนึ่ ง ว า รั ก ษาสี ล จนตายก็ ไ ม เ คย
มีสีล, สวนอีกคนหนึ่ง ไมเคยรักษาสีลเลย กลับมีสีลบริสุทธิ์จนตาย. ภาวการณอยาง
หลั ง นี้ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ได โ ดยแท จริ ง ถ าหากเขาผู นั้ นสามารถใช วิ ธี การของสั นทั ส เสตั พพธรรม และโอสาเรตัพพธรรม นั่นเอง.
ถามีสุญญตาทานอยูเปนประจําแลว ก็ไมมี
ทางที่จะผิดสีลหรือลวงสีลขอไหนไดเลย เพราะไมมีเจตนาที่จะทําชั่วอยางใดได,
และ
ไม ต อ งเจตนาจะรั ก ษาสี ล ก็ เ ป น สี ล โดยอั ต โนมั ติ ชนิ ด ที่ เ รี ย กว า ไม เ คยรั ก ษาสี ล
แตกลับมีสีลชนิดโลกุตตระ ตามแบบของพระอริยะเจา.
คนที่มีแตเจตนาอยางเดียว
โดยไม มี ป ญญานั้ น ไม มี ทางที่ จะรั กษาสี ลหรื อมี สี ลอย างคงที่ สม่ํ าเสมอตลอดกาลได .
คนที่ไมมีกิเลส ยอมมีสีลโดยอัตโนมัติ,
คนที่มีสติปญญาที่ถูกตองเพียงพอ ก็มีทาง
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ที่จะเปนไดอยางเดียวกัน,
เพราะไมมีความคิดอยางต่ํา ๆ เลว ๆ ที่เปนทางแหงการทํา
ที่ผิดสีล. คนที่มีนิสัยแหงหิริโอตตัปปะมาแตกําเนิด แลวถูกอบรมใหแนนแฟน
ยิ่ งขึ้ นไป จนกลั วบาปเกลี ยดบาป ละอายบาปเป นปรกติ แล วก็ ไม มี ทางที่ จะขาดสี ลไป
ไดเลย.
ขอใหศึกษาดูใหครบถวน วามีทางที่จะมีสีลไดกี่ทางดวยกัน แลวมีทางไหน
ที่จะทําใหสําเร็จประโยชนไดจริง และจริงยิ่งกวาจริง,
ก็ขอไดเลือกเอาวิธีนั้น ซึ่ง
จะเบาสบายสะดวกดายยิ่งกวาวิธีอื่น ๆ โดยไมตองสงสัยเลย
เมื่อพูดถึงกันคนทั้งโลก ก็จะมีผูคิดวา เราไมสามารถทําใหคนทั้งโลกมีสีล
กันทั้งโลกได.
แตตามความจริงนั้น เราสามารถทําใหคนทั้งโลกเกิดนิยมความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี, ใหเกลียดความทุกข, ใหอยากเปนมนุษยที่ถูกตองและสมบูรณ, ใหสน
ใจในความสงบ,
แลวเขาก็จะพากันเดินเขาไปสูความมีสีลได โดยไมรูตัว ดวยวิธีการ
ของสันทัสเสตัพพธรรม และโอสาเรตัพพธรรม อีกนั่นเอง. เดี๋ยวนี้ เรายอยูกันในโลก
ราวกะวากมหัวมุดไมดูอะไร นอกจากสิ่งที่เปนเหยื่อของกิเลสตัณหากันเสียทาเดียว:
ไม มี การมองดู รอบด าน แล วหยั่ งลงสู จุ ดสํ าคั ญจุ ดหนึ่ ง ที่ เข าใจและเลื อกดู เป นอย างดี
แลวดวยสติปญญา ชั้นที่เปนของมนุษยกันจริง ๆ, ซึ่งเปนผลของการขาดเสียซึ่ง
ธรรม ๒ ประการนั้น.
ถาโลกเราพากันอยูดวยธรรม ๒ ประการนี้กันใหเพียงพอ
แลว โลกนี้ก็จะเปนโลกของมนุษยกันจริง ๆ ยิ่งขึ้น.

การมีสมาธิ
คนทั่วไปในเวลานี้ รูจักใชสิ่งที่เรียกวา “จิต” ใหเปนประโยชนไดต่ํา
เกินไป เพราะขาดความรูประเภทสันทัสเสตัพพธรรมและโอสาเรตัพพธรรม.
ถาจิต
ถู กอบรมดี คื อเป นจิ ตสู งจริ งแล ว ก็ จะเป นจิ ตที่ สะอาด มั่ นคง และแคล วคล องว องไว
ในหนาที่การงานของตน มีผลทําใหเปนคนมีความสะอาด – สวาง - สงบ. ถาเปนกัน
ทั้งโลก.
โลกก็จะมีแตสันติภาพอันถาวร หรือกลายเปนโลกของมนุษยที่แทจริงสมชื่อ.
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คําว าสมาธิ นั้ น มิ ได หมายถึ งการนั่ งตั วแข็ งหลั บตาตะพึ ดไป ซึ่ งนั้ นเปนเพี ยงการฝ ก
ส วนหนึ่ งตอนหนึ่ งเท า นั้ นเอง และเป นสมาธิ ที่ มุ งจะหาความสุ ขโดยรี บด วนของคน
บางประเภทเทานั้น.
สําหรับคนทั่วไปทุกคนแลว สมาธิหมายถึงความมีจิตที่บริสุทธิ์-มั่นคงวองไว ในหนาที่ของจิตนั้นเอง. จิตชนิดนี้ มีผลทําใหผูนั้นสามารถทําการงาน
ทุกอยางไดดี แมแตการงานทางกาย, และเปนผูมีปญญาโดยสะดวกงายดายไมวาตอง
การจะรูอะไร, พรอมกันนั้นก็มีความสุขความเย็นใจ เปนผลกําไรลวงหนาไปแลวตั้ง
แต ข ณะเริ่ ม ลงมื อ ทํ า การงาน จนกระทั่ ง สนุ ก สนานในการทํ า งาน ไม ต อ งแสวงหา
ความสุขหรือ พัก ผอ นจากสิ่งอื่น .
แตใ นปจ จุบัน นี้ คนเปน ทาสของกามารมณ
มากเกินไป และไมรูสึกตัว มีกามารมณเปนนิมิตของสมาธิตามแบบของเขา จึงไดผล
เปนคนมีจิตที่ตกเปนทาสของกามารมณไปจนตลอดชีวิต. การงานเปนเพียงการอาบ
เหงื่ อต า งน้ํ าเพื่ อ แลกเอากามารมณ มานั่ นเอง หาความสนุ กสนานอั นใดมิ ไ ด นอก
จากเปนเปรตที่หิวจัดชนิดหนึ่งอยูตลอดเวลา. สมาธิของเปรต จะเปนอยาง ก็ขอ
ใหลองคิดดู.
สมาธิของพระอริยะเจาทั้งหลาย นั้นคือการอบรมจิต ใหเปนจิตเฉียบ
แหลม ที่ สามารถเจาะแทงม านแห งอวิ ชชา ที่ทํ าให คนเรามื ดมนทยิ่ งกว าตาบอดอยู
ตลอดเวลา ทั้งที่เขาใจวาตาสวาง, มานแหงอวิชชานั้น คือความหลงยึดมั่นเปนตัวกู ของกู ที่เคยชินเปนนิสัยสันดาน,
เมื่อเจาะแทงมานชนิดนี้ออกไปได ก็พบโลกที่
สวางไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ ในทุกแงทุกมุม,
เราเรียกคนประเภทนี้
วาพระอริยะเจา หรือ คนที่ทําอะไรไมผิด ทั้งเพื่อตัวทานเอง และคนอื่นทั้งโลก.
กล า วอี ก อย า งหนึ่ ง ก็ ก ล า วได ว า ท า นสามารถมี แ ละใช ส มาธิ ต ามแบบธรรมชาติ
ไดตรงตามวัตถุที่ประสงค ในเมื่อปุถุชนทั่วไปพากันคลานงุมงามเปนคนตาบอดและ
แถมเปนงอยดวย อยูตลอดเวลา.
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สรุปใจความของตัวอยาง
เทาที่กลาวมาพอเปนตัวอยางเพียง ๔ เรื่องนี้ ก็รูสึกวาเปนการเพียงพอ
สําหรับการที่จะรูจักสังเกต และนําเอาหลักเกณฑนี้ไปใชกับเรื่องที่ยังเหลือ. แตที่
สําคัญที่สุดนั้น ทานจะตองสามารถ “มองดูรอบ ๆ แลวหยั่งลงสูจุดลึกจุดหนึ่ง” ถึงกับ
เปนเรื่องที่เห็นโดยประจักษวา ถาจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่น คือปราศจากความรูสึก
วา “ตัวกู-ของกู”
เมื่อไรแลว เมื่อนั้นจะเกิดอาการมีขึ้นโดยอัตโนมัติ ของสิ่งที่
เรียกวา สรณาคมน – ทาน – สีล - สมาธิ และอื่น ๆ ตามที่ยกมาเปนหัวขอสําหรับ
บรรยายในหนังสือเลมนี้ทั้งหมด, ซึ่งฟงดูแลว รูสึกวามันเปน เคล็ดลับที่งาย และ
มากเกินไปจนไมนาเชื่อ.
ถามองหรือ “หยั่ง” ลงไปไดลึกกวานั้นอีก ก็พบไดถึงวา ขอปฏิบัติทั้งหมด
ที่กลาวในหนังสือเลมนี้ ก็เพื่อผลคือความมีจิตหลุดพนจากความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู ของกู นั่นเอง, หากแตวามันเปนการหลุดพนที่เด็ดขาด หรือถาวร. จิตที่วาง
ชั่วขณะ ๆ นั้น ยังเปนสิ่งตองอบรมใหวางถึงขั้นเด็ดขาด ซึ่งทําไดโดยรักษาความ
วางชั่วขณะ ๆ นั้น ใหคงมีติดตอกันไปเทานั้นเอง. ตั้งแตเกิดมา ชินกันแตกับ
ความวุน, มาหัดกันเสียใหม ใหเคยชินกับความวาง คือความมีสรณาคมน ทาน สีล
และสมาธิ อยูโดยอัตโนมัติในตัวมันเองโดยนัยดังกลาวแลว. เครื่องมืออันสําคัญ
ก็ไมมีอะไรมากไปกวา ไมประมาทอวดดี; แตมองดูใหรอบ ๆ แลวหยั่งลงที่จุดอัน
แทจริง ใหถูกจุดที่เปนขั้วหัวใจของเรื่องนั้น ๆ นั่นแล.
ขอใหอานคําชี้แจง ในหนังสือสันทัสเสตัพพธรรม นํามาผสมผสานกับ
คําชี้แจงในเลมนี้ ในฐานะเปน หนังสือ “คูฝาแฝด” ดังที่กลาวแลวดวย.
พุทธธาส อินทรปญโญ
โมกขพลาราม, ไชยา
๑๔ มีนาคม ๒๕๑๗
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณาคมน
----------------

-๑เสาร ที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายวันเสารนี้ จะมีหัวขอวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณาคมน
ซึ่งทานทั้งหลายก็ทราบดีอยูแลว. สําหรับวันนี้ ขอใหเปนที่ทราบกันวา
เป นวั นแรกของการเปลี่ ยนชุ ดการบรรยาย จากภาคมาฆบู ชา มาเป น
ภาควิสาขบูชา:ในภาควิสาขบูชา ๓ เดือนนี้ เราจะมี หัวขอการบรรยาย
เกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติโดยเฉพาะ, ตางจากภาคที่แลวมา ซึ่งเปนการ
บรรยายในลักษณะที่เปนหลักวิชา ในความหมายกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป.
สิ ่ง ที ่เ รีย กวา หลัก ปฏิบ ัต ินี ้ ที ่แ ท มัน ก็ขึ ้น อยู ก ับ ความรู ทั ่ว ๆ ไป :
เมื่อเรามีความรูในเรื่องหลักทั่ว ๆ ไป เราก็อาจจะเลือกเอาหลักปฏิบัติขึ้นมาไดโดยงาย
และโดยถูกตองกวาที่เราจะไมรูเรื่องกวาง ๆ โดยทั่วไปเสียเลย ความรูกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป
จัดเปนพวกวิชชา, สวนการปฏิบัตินั้น คือการทําไปตามหลักวิชาหรือวิชชา, ไดใน
บทวา วิชชาจรณสมฺปนฺโน, ซึ่งจะตองเกี่ยวของกันเสมอ. สิ่งที่เรียกวา วิชชาจะตอง
มีทั้งขางหนา และขางหลัง ของสิ่งที่เรียกวา จรณะหรือการปฏิบัติ.
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ถาเปรียบกับการเดินทาง ความรูเรื่องการปฏิบัติ นี้มันก็เหมือนกับแผนที่
สวน การปฏิบัติ ก็เหมือนกับการเดินทาง หลักเกณฑอันนี้ มีอยูอยางชัดเจนใน
พระพุทธศาสนาเรา คือบทพระพุทธคุณที่มีอยูวา “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ซึ่งทาน
ทั้งหลายก็ไดยินไดฟงกันอยูแลวทุกคน เมื่อสวดมนต. “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” - ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ คือ ถึงพรอมดวยความรูและถึงพรอมดวยการ
ปฏิบัติ รวมกันเปน ๒ อยาง
เราไดพูดกัน เรื่องความรูทั่ว ๆ ไป ถึง ๓ เดือนที่แลวมา. วันนี้ก็เริ่มพูด
เรื่องหลักปฏิบัติโดยเฉพาะ เปนวันแรก มีหัวขอวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณาคมน
มันก็คือการ พูดถึงเรื่องสรณาคมนโดยวิธีปฏิบัติ.
ที่ไดเอาเรื่องนี้มาพูดเปนเรื่องที่ ๑ ของหมวดการปฏิบัตินี้ มันก็มีเหตุผล
อยูหลายอยาง : อยางแรกก็คงจะทายกันไดวา มันมีเหตุผลอยูตรงที่วา เรื่องนี้มัน
เปนเรื่องแรกของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา.
พอพูดวา จะพูดเรื่องสรณาคมน บางคนอาจจะนึกวาพูดไปทําไม?
เรื่อง ก.ข. ก.กา เรื่องหญาปากคอก เรื่องที่เด็ก ๆ ก็วาได รับได อะไรทํานองนี้นั้น
เปนความเขาใจที่ยังไมถูกตอง.
ขอใหพิจารณาดูใหดีจนกระทั่งเห็นวา เดี๋ยวนี้มีการถือสรณาคมนชนิด
ที่เปนพิธีรีตอง มีมากเกินไป แลวก็งมงายมากขึ้น จนกลายเปนโรคติดตอ หรือ
เปนเนื้องอกเนื้อรายขึ้นมาก็ได เพราะไปเขาใจวามันงายเกินไป มันก็เลยไมสนใจ
คิดนึกใหละเอียดลออ มันก็ทําไปอยางละเมอ ๆ มันก็กลายเปนพิธีรีตอง เปนความ
งมงาย. ความงมงายนี้ก็ติดตอกันไปถึงลูกถึงหลานถึงเด็ก ๆ ; นี้เปนสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนาในพระพุทธศาสนา.
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ฉะนั้น เราจะตองแยกสรณาคมน ออกเปน ๒ พวก เปนอยางนอย คือ
การถือสรณาคมนที่เปนพิธีรีตองมากเกินไปอยางหนึ่ง กับการถือสรณาคมนที่ถูกตอง
อยางหนึ่ง. ถาจะกลาวใหเปนหลักรวบยอดทั้งหมดทั้งสิ้นอีกอยางหนึ่ง ก็กลาววา
สรณาคมนของบุคคลที่รับถือกอนแตที่จะรูวาอะไรเปนอะไร กอนแตที่จะเลื่อมใส
ดวยใจจริง นี้ประเภทหนึ่ง คือสรณาคมนที่มีการรับเอาโดยที่ไมรูวาอะไรเปนอะไร
หรือกอนที่จะเขาใจธรรมะหรือเลื่อมใส นี้มีอยูพวกหนึ่ง; แลวก็อีกพวกหนึ่ง คือ
สรณาคมนที่ถูกตอง สรณาคมนที่รับถือเอา ตอเมื่อเขาใจธรรมะเพียงพอจนเลื่อมใส
จนทนอยูไมได จึงประกาศตัวรับถือสรณาคมน.
ถาพูดถึงครั้งพุทธกาล ที่ปรากฏมีอยูในคัมภีรพระบาลี ก็มีอยูชัดวา
เขาถือสรณาคมนกันก็ตอเมื่อไดฟงพระพุทธเจาตรัสแลว เขาใจแลวพอใจ เห็น
ธรรมด ว ยป ญ ญา มี ป ติ ป ราโมทย ม าก ทนอยู ไ ม ไ ด จึ ง ออกปากมาเป น การถื อ
สรณาคมน คือถึงพระพุทธเจา พรอมทั้งพระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง ตั้งแตบัดนี้
ไปจนตลอดชีวิต. อยางนี้เขาถือสรณาคมนหลังจากที่เขาใจธรรมะแลว ทนอยูไมได
จึงประกาศการถือออกไป.
ทีนี้ พอมาถึงสมัยนี้ มีอยูเปนสวนมาก ที่ถือตามธรรมเนียม จับตัวมา
ใหถื อ หรื อ หลอกให ถือ หรือ อะไรก็สุดแท โดยที่ไ มรูว าธรรมะนั้ นคื อ อะไร เป น
อยางไร ; นี่เรียกวาสรณาคมนอยางพิธีรีตอง ถือกอนแตที่จะรูวาอะไรเปนอะไร :
นี้อยางหนึ่ง. อีกอยางหนึ่งก็คือสรณาคมนที่ถูกตอง ถือหลังจากที่รูวาอะไรเปน
อะไรมาเปนอยางดีแลว. ฉะนั้น เราควรจะมาทําความเขาใจกันในเรื่องสรณาคมนนี้
ใหมันถูกตอง จะเรียกกันวาสะสาง หรือทําสังคายนา เรื่องการถือสรณาคมนกัน
เสียสักทีก็จะดีเหมือนกัน ใหมันสมกับที่พุทธศาสนานี้เปนศาสนาของคนที่มีปญญา
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เปนศาสนาแหงเหตุผล เปนศาสนาที่ไมขัดกับหลักวิทยาศาสตร หรืออะไรเปนตน
แลวแตจะเรียก. รวมความแลวก็คือเปนศาสนาที่ชื่อวาลืมหูลืมตา ฉะนั้น จึงตอง
มีการถือสรณาคมนชนิดที่ลืมหูลืมตา มันจึงจะเขารูปเขาเรื่องกันได.
นั่นแหละคือขอที่วา ทําไมจึงพูดถึงเรื่องนี้ ซึ่งคนทุกคนถือวาเปนเรื่อง
หญาปากคอก เปนเรื่อง ก. ข. ก. กา ในพุทธศาสนา แตเดี๋ยวนี้มันชักจะเลอะเลือน
เต็มที่ เพราะทําไปโดยไมตองติดตองนึกก็ได.
เราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกวา สรณาคมน วาคืออะไร ? ถาจะวาโดย
ประวัติ สรณาคมนมีความหมายตรงตามตัวพยัญชนะ สรณ แปลวา สรณะ หรือที่พึ่ง,
อาคมน แปลวา มาถึง, สรณาคมน แปลวา การมาถึงซึ่งสรณะหรือที่พึ่ง. มนุษย
เรามีการถือสรณะ หรือที่พึ่ง มานมนานแลว กอนพุทธกาล. กอนพุทธกาลนาน
ไกลมนุษยรูจักถือที่พึ่งทางจิตใจ เขาเชื่ออะไร เขาไวใจอะไร เขาก็ถือสิ่งนั้นเปน
สรณะ ฉะนั้น จึงมีการถือผีสางเทวดา ของศักดิ์สิทธิ์ ตนไมศักดิ์สิทธิ์ สัตวศักดิ์สิทธิ์
แมแตเปนสัตวเดรัจฉาน.
เมื่อถูกสมมติวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ หรือถือกันวาเปน
ของศักดิ์สิทธิ์กันแลว ก็มีคนไหวกราบ.
บางทีเอาสัตวนั้นเปนสัญลักษณของ
คุณธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ขอใดขอหนึ่งก็มี ซึ่งกรณีอยางนี้ก็นาจะไหวกราบอยู
แต ที่ ง มงายถึ ง สมมติ สั ต ว เ ดรั จ ฉานเป น สั ต ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ย า งนั้ น อย า งนี้ มั น ก็ น า
หัวเราะ. ดังนั้น การถือสรณาคมนมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาวิวัฒนาการนี้
เรื่อย ๆ มาจนกวาจะถึงที่สุด คือถูกตองถึงที่สุด.
โดยพยัญชนะ หรือตัวหนังสือ มันแปลวา การถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน
สรณะที่พึ่ง. ที่นี้ คําวาสรณะหรือคําวาที่พึ่งนี้ มันมีทั้งทางกายและทางจิต : ที่พึ่ง
ทางกายก็หมายความวา มันเปนสิ่งที่ชวยเหลือกันไดดวยมือดวยเทาดวย ทางรางกาย
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หรื อด วยเงิ นด วยทอง ด วยสิ่ งของ อย างนี้ มั นเป นที่ พึ่ งทางภายนอก ทางกาย นี้ ไม
นับเนื่องอยูในขอนี้ เพราะมันเปนเรื่องของธรรมดาสามัญเกินไป.
สรณาคมนเล็งถึงแตเรื่องทางจิตใจ ที่จะทําใหหายกลัวเปนขอใหญ
เพราะว าป ญหามั นอยู ที่ ความกลั ว ไม สบาย นอนไม หลั บ หรื อว ากระวนกระวายอยู
ดวยความกลัว จนจะเปนบาไป ;
ฉะนั้น เมื่อมีอะไรมาทําใหเปนที่แนใจจนหายกลัว
มันก็นอนหลับ ไมเปนบา. เราจึงพูดวาสรณาคมนก็คือวัคซีนกันโรคบา, ถาใคร
มี ถู ก ต อ ง มั น ก็ ไ ม เ ป น บ า ถ า ใครมี ไ ม ถู ก ต อ ง ต อ งเป น บ า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง คื อ
โดยเปดเผยก็มี โดยเรนลับก็มี โดยดูไมออกก็มี.
ฉะนั้นอยาทําเลนกับสิ่งที่เรียกวาสรณาคมน ถามีไมดี มีไมเปน ก็เปนบา
คื อเป นคนโง เป นคนหลง เป นคนไม ได รั บความพั กผ อนของดวงวิ ญญาณของชี วิ ต
จิ ตใจอย างถู กต อง มั นก็ กระสั บกระส าย ในที่ สุ ดมั นก็ เฉเถลไถลออกไปนอกลู นอก
ทาง กลายเปนมิจฉาทิฏฐิไปก็ได.
คําวา สรณะ นี้ แปลวาที่พึ่งก็ได. แปลวาที่ระลึกก็ได. ตัวหนังสือแท ๆ
คําวา สรณะ
แปลวาที่ระลึกนึกถึง แตความหมายมากลายเปนที่พึ่ง นี้มันเรื่อง
เดียวกัน พอเรากลั วอะไร เราก็ระลึกนึกถึ งสิ่งใด เพื่ อจะทําใหหยุ ดกลั ว สิ่งนั้ นเลย
เปนที่พึ่ง.
คนเรากลัวอะไร จะระลึกนึกถึงสิ่งที่เปนที่พึ่งไวกอนเสมอ เชนเด็ก
เล็ก ๆ พอมีอะไรมาทําใหกลัว ก็จะรองหาแม คือจะนึกถึงแมกอนเสมอ ; ฉะนั้นแม
ก็เปนสรณะ คือเปนที่ระลึกถึง เพราะวาแมจะเปนที่พึ่งเปนผูคุมครอง ;
เด็กนั้น
จึงระลึกนึกถึงแม หรือคนใดคนหนึ่งที่จะเปนผูคุมครอง ;
นี้เปนไดดวยอํานาจของ
สัญชาตญาณลวน ๆ ไมไดสั่งสอนกันในทางศาสนา.
แต ว า สั ญ ชาตญาณชนิ ด นี้ คื อ สั ญ ชาตญาณที่ เ ป น รากฐานของการถื อ
สรณาคมน.
เดี๋ยวนี้เราโตเปนผูใหญแลว มันก็มีเรื่องที่ใหญที่ยากที่ลึกตามขึ้นมา
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ความกลัวมันก็ใหญและยากและลึก เราก็จะตองมีอะไรที่ขจัดความกลัวที่ลึกขึ้นมา
มัน จึง ตอ งมีส รณาคมน ตามหลัก ทางพระศาสนา ตามทางธรรม เพื่อ จิต เพื่อ
วิญญาณที่มันสูงขึ้นมา ; นี้เรียกวาโดยตัวหนังสือ คําวา สรณาคมน แปลวา การถึง
ที่พึ่ง หรือที่ระลึกถึง เพื่อทําใหจิตใจสบาย. นี่เปนพื้นฐานกอน.
แลวเมื่อปรากฏแกใจวา เปนที่พึ่งที่ระลึกถึงได มันก็ขยายตัวไปเปน
ความเชื่อ เปนศรัทธา คือความเลื่อมใส อะไรที่แนนแฟนออกไป มันก็เลยมีการ
ปฏิบัติตามที่สูงขึ้นไปอีก ; ฉะนั้น ก็มีทางที่จะไปสูความดับทุกขไดในที่สุด.
เมื่อกลาวโดยอรรถะ หรือโดยความหมายกันบาง : คําวา “อาคมนะ”
ที่แปลวามาถึงนี้ โดยอรรถะก็หมายถึง “ถือ” คือใจถึง ใจถึงคือใจถือเอาไว. ฉะนั้น
ถึง กับถือ ในกรณีนี้ มันกลายเปนสิ่งเดียวกัน. ถายังไมมีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆจริง ๆ มันก็เปน การถือ ไปกอน คือไปรับเอามาถือไว ไปนึกคิดมายึดถือไว;
ฉะนั้น การถือก็ดี การพยายามถือก็ดี มันเปนเรื่องของคนที่ยังไมถึง ยังไมได. แต
ถามันมีการไดแลวก็เรียกวา “ถึง” ดีกวา หรือ “ถึงแลว”
ฉะนั้น เมื่อทานทั้งหลายรับศีลรับสรณาคมน : บางคนก็วาขาพเจาถึงแลว
ซึ่ง พระพุท ธเจา เปน ที่พึ่ง บางคนก็วา ขา พเจา ถือ เอาซึ่ง พระพุท ธเจา เปน ที่พึ่ง ,
นี่ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ คนที่ชอบพูดวา ขาพเจาถึงแลวนั้น มันจริงหรือเปลา ?
หรือมันหลับตาพูด ? หรือมันหลอกลวง ? ที่พูดวาขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
ขาพเจาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจา มันมีความหมายเต็มรูปวา “ถึงแลว” ; แลวผูวานั้น
ถึงจริงหรือเปลา ? หรือวาถึงแตปาก ? อยางนี้มันถึงแตปากก็ได หรือถึงดวย
จิตใจจริง ๆ ก็ได ; ฉะนั้นทุกคนจะตองชําระความหมายของคําวา “ถือ” และคําวา
“ถือ” นี้เสียใหถูกตอง : “ขาพเจาถือเอาซึ่งพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง” อยางนี้ไมมี
ทางจะผิด. แตถา เผื่อถึง แลว มันมีทางที่จะผิด คือมันไมไดถึง แลวมันไป
หลอกเขา.
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เดี๋ ย วนี้ เ ราจะพู ด กั น ให ถู ก ต อ ง เราก็ พู ด ว า “ข า พเจ า ขอถึ ง ซึ่ ง พระผู มี
พระภาคเจา” ก็ได “ขาพเจาถือเอาพระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ” ก็ได. ที่นี้
ถาพูดวา ขาพเจาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาเปนสรณะ ก็ขอใหหมายวา ใจของเรานี้
มันไดปลงลงไปจริง ๆ ในการที่จะถือเอาพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง เปนที่ระลึก แลวก็
อยาพูดแตปาก.
สําหรับคําวา “สรณะ” หรือที่พึ่งนั้น มันมีความหมายที่สําคัญอยูมาก เรา
ควรจะเขาใจตามสมควร. สรณะ แปลวา ที่ระลึกถึง : ระลึกเพื่อจะเอาเปนที่พึ่ง
นี้เรียกวา สรณะ.
ทีนี้ มีคําบางคํา เชนวา นาถะ : พระพุทธเจาเปน นาถะของโลก.
นาถะนี้ก็แปลวาที่พึ่งเหมือนกัน มันไมเกี่ยวกับที่ระลึกอยางเดียวแลว มันเกี่ยวกับ
การที่วาจะทําการดับทุกขได พนจากทุกข แลวเปนที่พึ่งในขอนี้ในแงนี้.
สําหรับ
พระธรรม พระสงฆก็เหมือนกัน เปนสิ่ง ที่ตอ งระลึกถึง แลวเอาเปนที่พึ่ง ดวยการ
ทําตามอยาง ; ไมใชพูดดวยปากแลวจะเปนที่พึ่งได.
มีคําที่แทนกันไดอีกบางคํา เชนคําวา ตาณะ เลณะ “ตาณา เลณา
สพฺพปาณีนํ“ ตาณะ แปลวาที่ตานทาน เลณะ แปลวาที่ซอนเรน นี้มันพูดเปน
อุป มา. พระพุท ธเจา หรือ พระธรรมนี้ เปน ตาณะ เปน เลณะ ของสัต ว
ทั้งหลาย. หมายความวาที่พึ่งอันนี้จะเปนตาณะที่ตานทานศัตรู ไมใหมาถึงผูที่รับถือ
สรณะนั้น แลวเปน เลณะ ; เลณะ นี้แปลวาที่ซอนเรน เหมือนกับถ้ําหรือซอกเหว
ที่ลึก ๆ ที่ไ ปซอ นแลว คนหาไมพ บ.
พระรัต นตรัย ก็เ ปน ที่ซอ นเรน ที่สัต วจ ะ
ซอ นเรน ใหพ น จากอํ า นาจของมาร คือ ของความทุก ข อยา งนี ้เ ขาพูด เปน อุป มา
รวมความก็เปนที่พึ่ง หรือเปนสรณะดวยเหมือนกัน.
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พูดไดเขาใจงาย คือวาคนมันหยอนความสามารถ ตองมีผูชวยปองกัน
ตานทาน และสิ่งนั้นก็เปนสรณะ ; อันไดแกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งจะ
ตานทานไมใหความทุกขมาถึงสัตวได แลวก็เปนที่ซอนเรน : หมายความวาเมื่อ
สัตวเขาไปอยูเสียในนั้นแลว ความทุกขก็ตามไปไมถึง. นี่หมายความวาเราตองเขา
ไปอยูในธรรมะใหไดจริง ๆ มันจึงจะเปนสรณะหรือที่พึ่ง เปน ตาณะ เสณะ ขึ้นมา.
ถามัวพูดอยูแตปาก เหมือนที่แลว ๆ มา มันก็เปนไมได.
นี่เ ราจะถือ เอาพระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ เปน สรณะ หรือ เปน
นาถะ หรือ ตาณะ หรือเปน เลณะ แลวแตเราจะทําไดอยางไร ไมพูดกัน
แตปาก.
ที่นี้ ก็จะพูดตอไปถึง วัตถุที่ตั้งแหงสรณะ. วัตถุในที่นี้ไมใชสิ่งของ แต
หมายถึงสิ่ง หรืออารมณ หรืออะไรที่จะเปนที่ตั้งแหงจิตใจ พูดถึงวัตถุแหงสรณะนี้
แบงไดเปนพวก ๆ หลายพวก เพราะวาการถือสรณะมันมีหลายชนิดนั่นเอง :ชนิดอยางแรก วัตถุแหงสรณะอันไมเกษม อันไมสูงสุด อันพนทุกข
ไมได : เนตํ โข สรณํ เขมํ เนตํ สรณมุตฺตมํ.
วัตถุแหงสรณะที่ไมใชเปนสรณะอันเกษม หรือสูงสุดจะไมพนทุกขไดนั้น
ก็หมายความวา เปนที่พึ่งไดนอยเกินไป เชนถือเครื่องรางของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์
ตน ไมศัก ดิ์สิท ธิ์ ภูเ ขาศัก ดิ์สิท ธิ์ อยา งในบท “พิหุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพ ตานิ
วนานิ จ” เปนตนนั้น พระพุทธเจาทานตรัสปฏิเสธไววา ไมสูงสุด ไมเกษม
ไมพนทุกขได ; มันก็เปนที่พึ่งหลอก ๆ ใหอุนใจ ใหสบายใจไดไปทีกอนเทานั้น
ไมใชวาจะไมเปนที่พึ่งอะไรเสียเลย. ถือเครื่องราง ถือของขลัง นี้มันจะทําให
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สบายใจอุนใจไปพักหนึ่ง แตแลวดับทุกขพนทุกขไมได จึงไมถือวาเปนสรณะสูงสุด
หรือสรณะอันเกษม เปนสรณะของเด็ก ๆ.
อยางที่ ๒ เปนวัตถุข องสรณะอันเกษม ก็คือบทที่วา : โย จ
พฺทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คโต, จตฺตาริ อรยสจฺจานิ สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ,
ระบุไวชัดอยางนี้ วาผูใดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ เห็นแจง
อริยสัจจทั้ง ๔ อยูดวยปญญา นั้นเปนที่พึ่งอันเปนสูงสุด นั้นเปนที่พึ่ง อันเปนเกษม
แลวก็จะพนทุกขได.
เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ, สวดกันอยูทุกวัน พอนึกถึง
ก็พอจะเขาใจได : นี้เปนสรณะที่พึ่งอันเกษม อันสูงสุด อันพนทุกขได. ตรงกันขาม
กับพวกแรกที่วาไมเปนที่พึ่งอันเกษม ไมเปนที่พึ่งอันสูงสุด ไมพนทุกขได.
ทีนี้ อยางที่ ๓ มันเปนเรื่องครึ่ง ๆ กลาง ๆ เปนสรณะไดเพียงแตไป
สวรรค. มีบทบาลีในมหาสมยสูตร หรือสูตรบางสูตรในทีฆนิกายวา “เย เกจิ พุทฺธํ
สรณํ คตา เส, น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ ; ปหาย มานุสํ เทหํ เทวกายํ
ปริปูเรสฺสนฺติ. - ผูใดถือพระพุทธเจาเปนสรณะ เขาจักไมไปอบายภูมิ ; ครั้น
ละกายแหงมนุษยนี้แลว จักเขาถึงหมูแหงเทวดา คือ เทวโลก”.
การถือสรณะอยางนี้มีระบุชัดอยูวา เพื่อเขาถึงหมูแหงเทวดา คือเพื่อ
ไปสวรรค การถือ สรณะเพื่อ ไปสวรรคอ ยา งนี้ คนที่เ ขา ใจธรรมะดีก็รูไ ดทัน ทีวา
ยังไมดับทุกข ยังไมพนทุกข.
เพราะสวรรคมันยังไมพนทุกข ยังเวียนวายอยู
แบบหนึ่งเหมือนมนุษยเหมือนกัน ; แตแลวก็ไมไปอบายภูมิ คือไมมีความทุกข
อยางเลวที่เรียกวาอบายภูมิ; มันถึงเปนเรื่องครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไมใชอยางเลว แตก็
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ไมใ ชอ ยา งดี ที่สุ ด ถือ สรณะเพี ยงเพื่ อ ไปสวรรค ก็ เรี ยกวา ต่ําลงมากวา อย างที่พ น
ทุก ขไ ด ;
และก็ไ มดีไ ปกวา พวกที่พน ทุก ขไ มไ ด เพราะมัน ยัง พน ทุก ขไ มไ ด ;
แตมันก็ยังดีกวาที่จะไปถือตนไม ภูเขา ถือผี ถือสาง ถืออะไรอยางอื่น.
ทีนี้ สรณะที่นอกไปจากนี้ ก็เปนเรื่องสรณะที่เอียงไปในทางวัตถุนิยม
พวกที่ไ มรูจัก เรื่อ งทางจิต ใจ รูจัก แตเ รื่อ งทางวัต ถุนิย ม เขาก็ถือ วัต ถุที่เ ปน ปจ จัย
ใหสําเร็จตามความใคร ตามความปรารถนานั้นวาเปนสรณะ.
มีคนเลาใหฟง วา ที่ก รุงเทพ ฯ นั้นเอง สมัยหนึ่ง ในรุ นผูใ หญอ ายุสู ง
วา มีน ัก ธุร กิจ การคา สูง อายุพ วกหนึ ่ง ยัง ลอ พวกที ่ไ ปวัด ไปวา วา พระเทศน ให
สรณาคมนกอน ใหศีลกอนนี้; เมื่อพระวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พวกนั้นแอบ
สง เสีย งลอ วา : สตํ สรณํ คจฺฉ ามิ วา ถือ สตางคเ ปน สรณะ : สตํ สรณํ
คจฺฉามิ นี้เปนเรื่องจริง. แปลวาแมในกรุงเทพ ฯ นั้นเอง ก็มีคนมีความรูความ
เขาใจ หรือมีความตองการอยางนี้ ไมตองการจะถือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ
สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เหมือนทายกทายิกา. แตเขาถือสรณะวา
สตํ สรณํ คจฺฉามิ
หมายความวาเงินเปนสรณะ จะใหเงินชวยทุกอยางทุก
ประการ.
นี่ดูจากตัวอยางนี้ก็ลองคิดดูวา มนุษยเรามีอิสระที่จะนึกจะคิดในการที่จะ
ถือที่ พึ่ง ใหแก ตัว มาจนกระทั่งบั ดนี้ จะทําที่ พึ่ง ใหแก ตัวตามที่ตัว ตองการ ฉะนั้ น
มัน เหมือ นกัน ไมไ ด มัน จะชอบอยา งเดีย วกัน ไมไ ด แลว แตจิต ใจเปน อยู อ ยา งไร
มันสูงต่ํากวากันอยูอยางไร.
นี้เอามาพูดใหหมด วาวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของสรณะนั้น มันมีอะไรบาง,
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ทีนี้ ก็อยากจะแจกใหมันเปนชนิด ๆ ใหเขาใจในทางธรรมะสูงยิ่งขึ้นไปอีก
การถือสรณาคมนที่ทํา ๆ กันอยู พอที่จะแบงแยกออกไปไดสัก ๓ ชนิด คือการถือ
สรณาคมนที่ไมถูกตอง อยางหนึ่ง, แลวการถือสรณาคมนที่กําลังจะถูกตองอยางหนึ่ง,
แลวการถือสรณาคมนที่ถูกตองแลวอยางแทจริง นี้อีกอยางหนึ่ง.
ขอใหทานทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ ถามตัวเองตรวจสอบตัวเองดูวา
กําลังมีสรณาคมนชนิดไหน มีสรณาคมนอยางที่ไมถูกตอง หรือสรณาคมนที่กําลัง
จะถูกตอง หรือสรณาคมนที่ถูกตองแลว. นี่ก็เปนเรื่องที่ตองตรวจสอบตัวเอง;
ไมควรใหคนอื่นเขาไปถาม ถึงถามก็คงไมบอกความจริง; ฉะนั้นอยาถามดีกวาในขอ
อยางนี้.
สรณาคมนที่ยังไมถูกตอง ตามหลักของกาลามสูตร และไมมีทางที่จะ
ถูกตองไดนี้ นี้คือสรณาคมนของปุถุชนคนหนาไปดวยกิเลส. แลวสรณาคมนที่
กําลังจะถูกตอง ตามหลักของกาลามสูตร นี่คือสรณาคมนของปุถุชนชั้นดี : อยาง
แรกเปนสรณาคมนของปุถุชนชั้นเลว คือสรณาคมนที่ไมถูกตอง; แลวสรณาคมน
ที่กํา ลัง จะถูกตอ งนี้ คือ สรณาคมนข องปุถุชนชั้น ดี เรียกวา กัล ยาณปุถุช น หรือ
สัตบุรุษ.
ทีนี้สรณาคมนที่ถูกตองแทจริงแลว ตามหลักของกาลามสูตรนี้ คือ
สรณาคมนของพระอริยเจา : พระอริยเจานับตั้งแตชั้นโสดาบันขึ้นไป ก็มีการถือ
การถึงสรณาคมนดวยกันทั้งนั้น.
ทีนี้สําหรับทานบางทานยังไมรูวากาลามสูตรนั้นเปนอยางไร ก็จะตองเอา
มาพูดกันอีกสักนิดหนึ่งในที่นี้ :
กาลามสูตร คือหลักที่พระพุทธเจาทานตรัสไวใหทุกคนถือในการเลือก
สิ่งที่จะเชื่อ มีอยู ๑๐ ขอดวยกัน วา : อยาเชื่อตาม ๆ กันไปตามที่ผูอื่นเขาเชื่อ
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เชนเขาวาถืออะไรก็ถือกันอยางนั้น, แลวก็อยาเชื่อตามที่ไดยินไดฟงมา ในเวลานี้
ปจจุบันนี้. ขอแรกนั้นอยาเชื่อตามที่วาตาม ๆ กันมาแตโบราณ. ขอสองอยาเชื่อที่เขา
พูดระบือลือชากระฉอนกันอยูเวลานี้ ซึ่งแตกตื่นกันเปนพัก ๆ เหมือนที่กรุงเทพ ฯ
ตื่นปมะ ฯ ตื่นนั่นตื่นนี่เปนพัก ๆ ; อยางนี้เรียกวา “อิติกิราย”. ถาเชื่อกันมาแต
ดึกดําบรรพเรียกวา อนุสฺสเวน. หลักกาลามสูตร คือ :มา อนุสฺสเวน - อยาเชื่อตาม ๆ กันมา.
มา อิติกิราย - อยาเชื่อเพราะไดยินอยูกระฉอน.
มา ปรมฺปราย - อยาเชื่อเพราะไดถายทอดกันมาดวยการปฏิบัติ.
มา ปฏกสมฺปทาเนน - อยาเชื่อเพราะวาถอยคํานี้มีอยู ในปฎก ในพระคัมภีร ในพระไตรปฎก. นี่จะยิ่งไมเขาใจมากขึ้นใชไหม ? นี้พวกหนึ่ง.
มา ตกฺกเหตุ - อยาเชื่อตามเหตุผลทางตรรกวิทยา.
มา นยเหตุ - อยาเชื่อตามเหตุผลทางปรัชญา.
มา อาการปริวิตกฺเกน - อยาเชื่อตามการคํานึงคํานวณไปตามเหตุผล
ของตนเอง.
มา ทิฏนิชฺฌานกฺขนฺติยา - อยาเชื่อเพราะขอนี้มันทนไดตอการพิสูจน
ดวยความเห็นของเรา.
มา ภพฺพรูปตาย - อยาเชื่อเพราะผูพูดเปนคนนาเชื่อ.
มา สมโณ โน ครู - ติ - อยาเชื่อเพราะวาสมณะนี้เปนครูเปนอาจารย
ของเรา.
ถาผูใดไมเคยฟงก็ลองฟงดู ฟงแลวก็อยาตกใจ วาพระพุทธเจาทานได
ตรัสหลักไวอย างรุ นแรง และเฉียบขาด โดยเฉพาะ ๒ ขอสุ ดทาย วา อย าเชื่ อ
เพราะคนนี้มันนาเชื่อ และอยาเชื่อเพราะวาสมณะนี้เปนครูบาอาจารยของเรา.
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ถาอยางนั้นจะใหเชื่ออะไร ? เชื่ออยางไร ? หมายความวาใหเชื่อ โดยที่
ไมตองใชเหตุผลคํานวณ แลวไมตองเชื่อตามใคร : แตใหเชื่อ จากความรูสึก
ในใจของเราเอง.
ถาใครบอกวา พระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ! ควรจะเปนที่พึ่ง ! อยางนี้เรา
ตองรอจนรูจักพระพุทธเจาวาเปนอยางไร. ถาเห็นวาเปนที่พึ่งไดจริงเราจึงจะเชื่อ.
มั นเป นการยากที่ จะรู จั กพระพุ ทธเจ า เราก็ ต องสื บสวนดู ต อไปว าพระพุทธเจาทานพูดอยางไร ทานทําอยางไร ทานสอบอยางไร.
พระพุทธเจาทานตรัสวา กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข : ถาเราไมรูจักกิเลส
เราก็ไมอาจจะเชื่อได. ตอเมื่อเรารูจักกิเลส ซึ่งมันรบกวนอยูในจิตใจเราแลวเปน
ทุกขจริง เราก็เชื่อถอยคําของพระพุทธเจาได โดยไมตองมีเหตุผลวา เพราะพระพุทธเจาเปนครูของเรา.
พระพุทธเจาทานสอนใหปดทิ้งออกไปกอนเสมอ :
แมตถาคตพูดก็อยา
เพอเชื่อ. ตอเมื่อใดมีความรูสึกถูกตอง เกิดขึ้นมาโดยเหนือเหตุผล โดยไม
ตองอาศัยเหตุผลจึงเชื่อ ; พระพุทธเจาตรัสวาอยางไรแลว เราจะตองแจมแจง
ในขอ นั้น ดว ยจิต ใจ แลว จึง เชื่อ ตัว เราเอง;
อยา งนี้เ รีย กวา เชื่อ ตามหลัก ของ
กาลามสูตร.
เพราะฉะนั้ นมั นจึ งเป นของยากที่ คนธรรมดาสามั ญจะทํ าได ทั นที หรื อจะ
เขาใจไดทันที : เขาจะตองอาศัยความเชื่อไปกอน. การเชื่อไปกอนนี้ มันยังไม
ถูกตองตามหลักของกาลามสูตร.
แตก็จําเปนที่จะตองทําตอไปจนถึงขนาดที่วา
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มันเห็นแจงโดยไมตองเชื่อผูอื่น.
แมครั้งแรกเราจะรับมาจากผูอื่น ขอเชื่อไปทีกอน
แตแลวก็เอามาทําจนเปนความเห็นแจง แลวเชื่อตัวเราเอง.
นี้มันก็มีสวนที่จะตองระมัดระวัง : จะไมเชื่ออะไรเสียเลย ถึงกับไมเอา
มาทดลอง หรือไมเอามาพิสูจนเสียเลยก็ไมได.
ขืนทําอยางนั้นเราก็ไมมีทางที่จะ
ไดรับผลประโยชนอะไร จากคําสอนของพระพุทธเจา.
ขอแตวาอยาเชื่อหมดทันที
ดวยเหตุสักวาไดฟงเทานั้น : แตเมื่อเขาใจเห็นแจงเห็นจริงแลวจึงเชื่อ จึงปลงความ
เชื่อลงไปทั้งหมดทั้งสิ้น.
ครั้งแรกนี้เปนแตเพียงฟงดวยหู ๆ หนึ่ง เอามาทดลอง
อยางนี้ก็ได และก็ตองระมัดระวังอยางยิ่งในการทดลอง.
มั น เหมื อ นกั บ ว า เขาเอายามาให กิ น ให ล องกิ น ยาสมั ย ใหม นี้ ก อ นนี้
มันไมมี ยาสมัยใหมมันก็มีขึ้นมา.
พวกฝรั่งเอามาใหคนไทยซึ่งไมรูจัก มันก็ตอง
เปนเรื่องลองกินดูบางเทานั้น ไมเชื่อทันที วามันจะดีวิเศษอยางนั้น. แตเมื่อลองกิน
เขาไปดู แลวมันมีผลจริง ฉะนั้นจึงเชื่อ ก็เชื่อกันตอนนี้.
อยางสมัยเมื่อไมกี่สิบปมานี้. ชาวบานไมกลากินยาควินิน มันนากลัว
กินเขาไปแลวมันรอนซูซา แลวก็สวนมากไมกลากินกันอยูนาน.
นี่จะเอากัน
อยา งไร ถา ไมย อมทดลอง มัน ก็ไ มม ีท างที ่จ ะรู ว า สิ ่ง นี ้ม ัน มีป ระโยชนห รือ ไม;
ฉะนั้นมันตอง เชื่ออยากเอามาลอง แลวทําตามที่เขาแนะนํา กินแลวไขมันหายก็เชื่อ
ไดทีหลัง.
ธรรมะก็ เ หมื อ นกั น มั น เป น ของใหม ไม เ คยมี แ ก เ รา เราได ยิ น ได ฟ ง
มาอยางไร ก็จงทําเหมือนกับที่เราจะทดลองกินยาควินินเปนครั้งแรก
มันก็จะ
ปลอดภัย แลวก็จะไมงมงาย แลวมันก็เปน ความเชื่อที่กําลังจะถูกตอง และในที่สุด

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณาคมน

๑๕

ก็เปนความเชื่อที่ถูกตอง. ถางมงายจิตใจมันเฉไปในทางอื่น :
จะเขารองเขารอยของพุทธศาสนายาก.

เฉไปในทางงมงาย

ฉะนั้ น ต อ งไม เ ป น คนงมงายไว ก อ น แต แ ล ว ก็ มิ ได หมายความว า จะไม
ทดลองอะไร.
มันตองทดลองปฏิบัติ อยางนอยก็ตองมาคิดนึกศึกษา แลวก็ทําดู
อย าเชื่ อ เหตุ ผ ลด วยปากพู ด หรื อ เชื่ อ เหตุ ผ ลด วยการที่ คนอื่ นเขาว า ดี เขาเล า ลื อ กั น
เขารับรองกันวาดี. นี่อยาเพอเชื่อทันที แตเอามาลองพิสูจนดู.
แต ก็ มี เ รื่ อ งมากเรื่ อ งที เ ดี ย ว ที่ เ ห็ น ได ชั ด เลยว า มั น เป น เรื่ อ งงมงาย ไม
ตองลองก็ได;
สวนที่มีเหตุผลนาลอง ก็ลอง แตยังไมเชื่อ หลังจากนั้นจึงจะเชื่อ.
ถาทําอยางนี้ ไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติถูกตองตามพระบาลีกาลามสูตร
ที่พระพุทธเจา
ทานตรัสไว.

บริสุทธิ์.
ไมบริสุทธิ์.

ทีนี ้ จะดูส รณาคมนโ ดยวิธ ีอื ่น ตอ ไปอีก คือ ดูก ัน วา บริส ุท ธิ ์ห รือ ไม
การประพฤติธรรม หรือการถือสรณาคมนนี้ มีทั้งอยางบริสุทธิ์ และอยาง

การถือสรณาคมนที่ไมบริสุทธิ์นั้นมีได แมวาผูนั้นตั้งใจจริง ปกใจมั่นจริง
แตมันไมบริสุทธิ์ เพราะเหตุวาถูกกิเลสตัณหาครอบงํา.
กิเลสตัณหาครอบงํา
ทําใหถือสรณาคมน อยางนี้มันก็แปลกใชไหม ?
ฟงดูแลวคลายกับวามันขัดกันอยู
ในตัว เปนไปไมได แตแลวมันเปนไปได :
บางคนตั้งใจถือสรณาคมน ถือธรรม
ถื อศาสนาจริ ง ๆ จั ง ๆ แต เพื่ อให รวย เพื่ อให สวย เพื่ อให ตายแล วไปเกิ ดเป นคนรวย
ตายแล ว เป น คนสวย ตายแล ว ไปสวรรค นี่ อ ย า งนี้ เ ขาเรี ย กว า การถื อ สรณาคมน
ที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงํา : การถืออยางนี้เปนสีลัพพตปรามาส เรียกวาเปนกิเลส
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เปน อนุสัย :
ถือ ศาสนาเพื่อ ใหไ ดส วยไดร วยตามความตอ งการของกิเ ลส อยา งนี้
ทานเรียกวาการปฏิบัตินั้น ถูกกิเลสตัณหาลูบคลํา ทําใหแปดเปอน.
แมที่สุดแตที่จะปฏิบัติเพื่อวา กูจะไดเปนพระอรหันตอยางนี้ มันก็อยู
ในพวกนี้ :
เปนการปฏิบัติที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงํา มันอยากเปนพระอรหันต
ไมใ ชอ ยากจะพน ทุก ข.
มัน อยากเปน พระอรหัน ต เพราะเหอ ตาม ๆ กัน ไปวา
เปน พระอรหัน ตแ ลว มัน ดีม ัน วิเ ศษ แลว ไปปฏิบ ัต ิว ิป ส สนาเพื ่อ เปน พระอรหัน ต;
อยางนี้มันบาทุกราย :
ที่เรียกวา บาวิปสสนา บาอานาปาสติ.
ความเปนพระอรหัน ตข องเขา ก็ค ือ วิเ ศษอยา งนั ้น วิเ ศษอยา งนี ้ เหาะเหิน ไดอ ะไรได นั ่น คือ
ความเปนพระอรหันตของคนพวกนั้น
แมวาจะตั้งใจปฏิบัติจริง มันก็เปนการปฏิบัติ
ที่ไมบริสุทธิ์ ถูกกิเลสตัณหาลูบคลํา ทําใหสกปรก.
สําหรับ สรณาคมนที่สะอาดบริสุทธิ์
ไมถูกกิเลสตัณหาครองงํา มันก็
ตรงกั นข าม คื อมี การถื อศาสนา ถื อธรรมะ ถื อสรณะ เพื่ อจะดั บความทุ กข โดยตรง:
ความทุ ก ข ที่ มี อ ยู ใ นอกในใจ ที่ เ หมื อ นกั บ ว า ตกนรกทั้ ง เป น นี้ เ ป น เป น ความทุ ก ข !
เราตองการจะดับเสีย เราจึงถือสรณาคมน เพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน.
ถาทํา
อยางนี้ เรียกวาไมถูกกิเลสตัณหาลูบคลํา เปนของสะอาด : ตรงตออุดมคติ.
แมที ่ส ุด แตว า มีศ รัท ธา มีป สาทะ ความเลื ่อ มใสในเบื ้อ งตน ถือ
สรณาคมน เ พราะความเลื่ อ มใสโดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จ อย า งนี้ ก็ ยั ง ดี เรี ย กว า ยั ง บริ สุ ท ธิ์ อ ยู .
แตถากิเลสตัณหาเปนพิเศษ มันแทรกเขามาละก็ ไมบริสุทธิ์ :
มันทําเพื่อตัวกู ของกู มันไมไดทําเพื่อจะลางเสียซึ่งตัวกู - ของกู.
กิเลสที่เปนเหตุใหเห็นแกตัว.
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้นแหละ ถาเขามาแตะตองเขาที่ไหน
ตรงนั้น
จะสกปรกทันที.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณาคมน

๑๗

ฉะนั้ น ถ าจะรั กษาศี ลหรื อปฏิ บั ติ ธรรม เพื่ อให ตั วกู มั นรวยตั วกู มั นเก ง
อะไรทํานองนี้แลว มันก็เรียกวาเปนสรณาคมน หรือเปนการปฏิบัติธรรมที่ถูกกิเลส
ตัณหาลูบคลําเสียแลว ไมบริสุทธิ์. บริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์ มีอยูเปน ๒ ชนิด
ขอใหทุกทานชวยจําคํา ๒ คํานี้ไวใหดีดวย เพราะเปน หลักที่สําคัญที่สุด
แลวก็เฉยเมยกันที่สุด วาการกระทําที่ถูกกิเลสตัณหาลูบคลํานั้นมันไมบริสุทธิ์ ;ตอง
เปนการกระทําที่ไมถูกกิเลสตัณหาลูบคลํา จึงจะบริสุทธิ์.
มัน ไมเ ฉพาะแตเ รื ่อ งสรณาคมน เรื ่อ งอื ่น ๆ ก็เ หมือ นกัน ทุก เรื ่อ ง
ทํา ความดีเ พราะกิเ ลสตัณ หาจูง ไป อยา งนี้ม ัน ใชไ มไ ด มัน ตอ ง ทํ า ความดีเ พื ่อ
ความดี.
ตัวอยาง เราจะใหทาน : ถาใหทานเพื่อประโยชนแกตัวเรา นี้ก็เรียกวา
ไมบริสุทธิ์ ; มันเปนทานเหมือนกัน มันมีผลเหมือนกัน แตมันไมบริสุทธิ์. เรา
ใหทานออกไปเพื่อใหตัวเรารวยขึ้น อยางนี้ลองคิดดูซิวามันจะไมทานอยางไร ? ให
ทานออกไปเพื่อจะเอาสวรรควิมาน เอากําไรหลายรอยหลายพันหลายหมื่นเทา มันก็
เปนทานที่ไมบริสุทธิ์. ถาใหทานเพื่อชวยเขาจริง ๆ ใหตัวเราหมดความเห็นแกตัว
นั่นแหละจึงจะบริสุทธิ์. เราไมตองการเอาอะไร นอกจากความไมมีกิเลส! อยางนี้
กิเลสก็ไมมาลูบคลําได. ทีนี้ถาใหทานเพื่อจะไปเกิดเปนนางฟาเปนเทพบุตร เปน
อะไรนั้น มันก็ถูกกิเลสตัณหาลูบคลํา ไมบริสุทธิ์ไปแลว ตั้งแตตนมือทีเดียว
นี้ขอใหจําไววา ทุกอยางที่เปนการปฏิบัติธรรม มีทางที่จะถูกกิเลส
ตัณหาลูบคลํา ก็ได ไมถูกก็ได. รักษาศีลก็เหมือนกันนั่นแหละ : มันรักษาศีล
เอาผลเปนวัตถุ อยางนี้เรียกวาสกปรก ไมสะอาด. ทําสมาธิทําวิปสนาก็เหมือนกัน:
ถาเอาผลเปนของกิเลสแลว มันก็ไมสะอาด เปนของสกปรก เรียกวาถูกกิเลสตัณหา
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ลูบคลํา แลวก็จะเปนบาอยางที่วา ;
ที่ไมสะอาดไมบริสุทธิ์ก็มี.

ฉะนั้น การถือสรณะนั้น ที่สะอาดบริสุทธิ์ก็มี

ทีนี้เราจะลองมาแบงแยกดู โดยใชภาษาที่ใชพูดกันนี้เปนหลัก :สรณะในภาษาคน มันก็อยางหนึ่ง ;
สรณะในภาษาธรรม มันก็อีกอยางหนึ่ง ;
เรียกวา มีสรณะทั้งในภาษาคน และในภาษาธรรม.
สรณะในภาษาคน เขาหมายถึงสิ่งที่จะชวยตัวเขาได. แลวคนตาม
ธรรมดานี่ไมรูอะไรมากไปกวาเรื่องวัตถุ เรื่องทางเนื้อทางหนัง;
ฉะนั้นเขาก็มีเงิน
นั่ น แหละเป น สรณะ บู ช าเงิ น เป น สรณะ หรื อ ว า มี เ จ า นายเป น สรณะ มี ค อรั ป ชั่ น
เปนสรณะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดาศักดิ์สิทธิ์อะไรเปนสรณะ กระทั่งหลอกตัวเอง.
ใหยึดมั่นถือมั่น นั้นเปนสรณะ. นี่สรณะในภาษาคนเปนอยางนี้.
สรณะในภาษาธรรม
ของคนที่รูธรรม เหมือนที่พระพุทธเจาทาน
ตรัสไว. สรณะในภาษาธรรมนั้น ก็ไดแกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ; ไดแก
บุญกุศลที่บริสุทธิ์สะอาด; ไดแก ความดีที่ทําไว; ไดแก ความละอายบาป กลัว
บาป; นี่เปนสรณะในภาษาธรรม.
ในที่สุดก็มาถึง สรณะที่ประหลาดที่สุด คือ ตัวเอง. ตัวเองเปนสรณะ
ที่แทจริง เปนสรณะที่พระพุทธเจาทานแนะนํา : ทานแนะนําเสียเปนคุงเปนแคววา
ใหถ ือ พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ เปน สรณะ ตอนนั้น พูด อยา งไมล ึก ซึ้ง พูด
อยางธรรมดาสามัญ; พอมาถึงชนิดลึกซึ้ง ทานวาจงมีตัวเองเปนที่พึ่งเปนสรณะแก
ตัวเอง. หมายความวาเราจะตองทําตัวเองใหเปนที่พึ่งแกตัวเอง.
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จะทําตัวเองใหเปนที่พึ่งแกตัวเองได ก็ตองทําใหตัวเองมีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ :
ทําตัวเองนั่งแหละใหมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
อยูในตัวเอง แลวตัวเองก็จะเปนที่พึ่งแกตัวเองได; นี่คือ ความหมายชั้นสูงสุด.
ถาอธิบายอยางงาย ๆ ก็วา ใครจะมาชวยเราได เพราะพระเจาก็มาชวย
เราไมได เราตองชวยตัวเราเอง ผลมันจึงจะเกิดขึ้นแกตัวเราเอง.
แตแลวการที่
ให ตัวเองเปนที่พึ่งแกตัวเองนี้ ก็ยังตองอาศัยธรรมะ อยูดี;
อาศัยธรรมะก็ตอง
อาศัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหครบตามเรื่องราว.
ภาษาคน หรือภาษาชาวบานธรรมดาสามัญ :
เอาเงินเปนสรณะ เอา
เจา นายเปน สรณะ เอาคอรัป ชั ่น เปน สรณะ เอาผีส างเทวดาศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์เ ปน สรณะ
เอาความโง ความงมงาย หลอกตั วเองยึ ดมั่ นถื อมั่นอะไร อยางใดอย างหนึ่ งเป นสรณะ.
นี้ อ ย าเอามาปนกั บสรณะในภาษาธรรม ซึ่ งมี พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ เป น
สรณะ มีบุญกุศลที่ไดทําไวแลวเปนสรณะ มีความดีเปนสรณะ ; มีความ กลัวบาป
และความละอายบาปเปนสรณะ
สองคําสุดทาย นี้ขอใหสังเกตใหมาก ขอใหสนใจใหดีสักหนอย :
หิริ
โอตตัปปะ ความละอายบาปความกลัวบาปนั้นเปนสรณะ : ถาไมมีอันนี้แลว
ไมมีอะไรมาเปนสรณะใหเราได คือเราไมละอายบาปไมกลัวบาป แลวยังทําบาปอยู
เรื่อยแลว ไมมีอะไรมาเปนสรณะใหได. มันตองเอา หิริ และโอตตัปปะ เปนสรณะ
พื้นฐาน แลวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็จะหลั่งไหลเขามาเอง. ผูใดมีหิริ
โอตตัปปะ กลัวบาปเกลียดบาป, ความดีบุญกุศลตาง ๆ ก็จะหลั่งไหลเขามาเอง ฉะนั้น
อยากจะชี้ระบุไปยังสิ่งที่เรียกวา หิริ และ โอตตัปปะ นั่นแหละ : ความละอายบาป
อยางหนาดานตอบาป ; ความกลัวบาป อยางทําเลนกับบาป; ถามี ๒ อยางนี้ละก็
จะมี สรณะอันสูงสุด คือ ตนเองจะเปนที่พึ่งแกตนเองได.
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สรุปรวมความกันเสียทีก็วา สิ่งที่เราเรียกวา สรณะนั้น ก็คือสิ่งที่จะชวย
ปลดเปลื้องความทุกขในใจออกไปได: คํานิยามสั้น ๆ วา “สิ่งที่ชวยปลดเปลื้องความ
ทุกขในใจออกไปเสียได” .
ทั้งหมดนี้เรียกวาสรณะไดทั้งนั้น จะสูงจะต่ําจะดีจะเลว จะงมงายหรือ
ไมงมงายก็ ตาม ความหมายของสรณะ ก็ คือปลดเปลื้ องความทุกขในใจออกไปเสียได .
จะถื อ เครื่ อ งรางของขลั ง ไหว สั ต ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไหว อ ะไรมั น ก็ เ ปลื้ อ งความทุ ก ข ใ นใจ
ออกไปไดขณะหนึ่ง;
ไปรดน้ํามนต มันก็เปลื้องความทุกขในใจไปไดขณะหนึ่ง;
แตมันไมเ ด็ดขาด ;
หลายหนเขามันก็ชินชาไปไมมีความหมาย มัน ก็ส รา ง
ปญหาทุกขใจใหม ๆ ;
แลวมันโงมาก ๆ ขึ้น และจะมีอันอื่นเขามาอีก มันไม
สิ้นสุด : เพราะสรณะนั้นไมจริง !
เราตอ งแสวงหาสิ ่ง ที ่ม ัน จริง แทจ ริง ถูก ตอ งแทจ ริง และสมบูร ณ
มันจึงจะไปสูความสูงสุดของการมีสรณะ.
ถ าท านทั้ งหลายเห็ นว า สิ่ งที่ เรี ยกว าสรณะเป นสิ่ งสํ าคั ญละก็ จงถื อกั น
ใหดี ถือกันใหถูกตอง แลว ถือกันใหมาก จนกระทั่งกลายเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีในบานเรือน เปนวัฒนธรรมประจําบานเรือน ประจําชาติไปตั้งแตเด็ก ๆ
อุตสาหชวยสอนเด็กลูกเล็ก ๆ นี้ ใหรูจักสรณะอยางถูกตองเสียตั้งแตแรก.
นับแตลืมตาขึ้นมาในโลก : แมก็เปนสรณะ แลวตอมาคนนั้นคนนี้
ก็เปนสรณะ กระทั่งความดีความงามที่ทําไวก็เปนสรณะ ;
พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปนสรณะ ; ในที่สุดยืนบนขาของตัวเอง มีตัวเองเปนสรณะ. นี่ชวย
สอนเด็กเล็ก ๆ ใหเขาใจใหถูกตองตามลําดับ ๆ ขึ้นมาในลักษณะอยางนี้ ที่มันเกี่ยวกั บ
สรณะ ก็จะสมกับที่วาเปนพุทธบริษัท.
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ที นี้ ข อ ต อ ไปที่ อ ยากจะพู ด เพื่ อ ประกอบความรู ค วามเข า ใจ ในการ
ถือสรณะ ใหมันจริงจังมากขึ้น ก็จะพูดถึง มูลเหตุที่ทําใหคนเราถือสรณะ. มูลเหตุ
ที่ทําใหคนเราถือสรณะนี้ มันก็มีมากอีกตามเคย เพราะวาการถือสรณะมันมีมากอยาง
มากชนิด มูลเหตุของมันก็ตองมากอยางมากชนิดขึ้นไปดวยกัน.
อันแรกที่สุด การถือสรณะนี้ มันมาจากความกลัว : ความกลัวนั่นแหละ
เปนเหตุใหเราถือสรณะ ลองไมมีอะไรที่เปนเหตุใหเรากลัว เราก็ไมถือสรณะเทานั้น.
ไมถืออะไรเปนสรณะสักอยางเดียว : เรากลัวอดตาย เราก็ถือเงินเปนสรณะ :
เรากลัวชาวบานขมแหง เราก็เอากฎหมายเอาเจานายเปนสรณะ มันก็ไปกันเรื่อยไป
เพราะอํ านาจของความกลั ว กระทั่ งกลั วกิ เลส กลั วความทุ กขกลั วอบาย เราก็หั นมา
หาศาสนาเปนสรณะ : นี่ความกลัวก็เปนเหตุใหมีสรณะ.
ความงมงาย ก็เปนเหตุใหถือสรณะไดเหมือนกัน. ความงมงายนี้ กลัว
ก็มีไมกลัวก็มี : ถาเรางมงายไมรูอะไร เราก็ขี้มักจะกลัว แลวกลัวตาม ๆ กันไป
ก็ไปถือสรณะ. เอาละวา แมไมกลัว แตงมงายอยางนี้ มักก็ถือเหอ ๆ ตาม ๆ กันไป
ก็เปนสรณะงมงาย; มีความงมงายเปนเหตุใหถือสรณะ ไมเขาใจเหตุผลอะไรหมด
นอกจากความงมงายเหอ ๆ ตาม ๆ กันไป. เพราะวาการทําตามกันไปนี้ มันเปน
สัญชาติญาณ แมแตสัตวเดรัจฉาน มันก็ยังทําอะไรตาม ๆ กันไปโดยไมตองมีเหตุผล
อะไร. โรคชอบเอาอยาง นี้มันเปนสัญชาตญาณทั้งนั้น สัตวก็ทําเปน คนก็ทําเปน
ดูว ัว ควายมัน เอาอยา งกัน เวลาเดิน ก็เ ดิน ตามกัน ทํา อะไรก็ทํ า ดว ยกัน อยา งนี้
เปนเรื่อง ความงมงายชนิดอัตโนมัติ !
ทีนี้ ก็มาถึงการเอาอยาง โรคเอาอยาง ลัทธิเอาอยาง สัญชาติญาณแหงการ
เอาอยาง มันเปนเหตุใหมีสรณะ หรือมีการถือสรณะ.
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สรุปความของ การถือสรณะประเภทแรก เรียกวาอยางต่ําที่สุด มาจาก
ความกลั ว มาจากความงมงาย มาจากลั ทธิ เอาอย าง ซึ่ งทํ าให เกิ ดการถื อสรณะ หรื อ
พยายามจะถือสรณะ.
ประเภทที่ ๒ เปนการถือสรณะดวยอํานาจของเหตุผล ดวยอํานาจของ
การศึกษา ดวยอํานาจของการบวชเรียน :
บางคนก็มีเหตุผลอื่น ๆ อีกที่ทําให
เขารูสึกวาเราจะตองถือสรณะ.
เหตุผลนี้มีไดตาง ๆ กัน แลวก็มาจากการศึกษา
รู อ ะไรมากเข า รู นั่ น รู นี่ ม ากเข า มั น ก็ มี เ หตุ ผ ลสํ า หรั บ ที่ จ ะตั ด สิ น ลงไปว า เราจะ
ทําอะไร เราจะทําอยางไร, เพื่อเปนความปลอดภัยของเรา.
ถา มาบวชเรีย น บวชชี บวชพระ บวชเณร ในศาสนานี ้ มัน ก็ห นี
ไม พ น เพราะการบวชการเรี ย นนั้ น มั น ทํ า ให เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า สรณะ แล ว
มั นก็ ต องถื อสรณะมาตั้ งแต ก อนบวชด วยซ้ํ าไป เพราะมี วิ นั ยบั ญญั ติ ไว ให คนรั บนั บถื อ
สรณะนี้ แลวจึงจะรับเขามาเปนนักบวช เปนเณรก็ตาม เปนพระก็ตาม;
ฉะนั้น
สรณะประเภทที่ ๒ นี้ มาจากเหตุผล มาจากการศึกษา มาจากการบวชการเรียน
ประเภทที่ ๓ มา จากการเห็นแจงโดยประจักษ เห็นแจงในใจ ซึมซาบ
ในใจ จนพอใจ จนปราบปลื ้ม ในธรรมะนั ้น มีธ รรมปต ิ มีธ รรมปราโมทย
เปนเครื่องผลักดันใหรับนับถือสรณะนั้น; นี่เปนของพระอริยเจาแลว. อยางนี้
เรียกวา “ถึง” ดีกวา : ถึงสรณะนั้น. ถายังถือ ๆ กันอยูมันก็เปนเหตุผลหลาย ๆ ชั้น
อย างที่ กล าวมาแล ว พอถึ งอั นสุ ดท ายมั นเห็ นแจ งซึ มซาบในธรรมนั้ นแล วมั นก็ ถึ งสรณะ
นั้นแลว ;
มาถึงตอนนี้ก็อยากจะขอรอง ใหทําสังคายนาตัวเอง
อีกครั้งหนึ่ง คือ
สั งคายนาการถื อ สรณะของตั วเองด วยกั นทุ กคนว า เราถื อ สรณะเพราะกลั ว เพราะ
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งมงาย หรือ เพราะเอาอยาง
หรือ วาถือสรณะเพราะวา มีเหตุผล ที่ถูกตอ ง
เพราะการศึกษาเลาเรียนเพียงพอ หรือวาเราถือสรณะเพราะวาเราไดเห็นคุณของ
พระธรรมแลว โดยประจักษ : มันมีอยูเปนชั้น ๆ อยางนี้. ที่นี้สิ่งที่อยากจะพูดตอไป
ก็คือวา :ความมุงหมาย หรือ ผลที่มุงหมายของการถือสรณะ. ที่จริงทุกคน
ก็พอจะมองเห็น แตวามันอาจจะไมชัด หรือไมหมดจดสิ้นเชิง จึงอยากจะประมวล
เอามาใหเ ปน เครื ่อ งศึก ษาพิจ ารณากัน เสีย ดว ย แลว ก็อ ยากจะพูด ไปในรูป ของ
การอุปมา มากกวา วาถือสรณาคมนเพื่ออะไรกัน?
ที่เปนไปอยางถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เราเริ่มถือสรณาคมนนี้ เพื่อลงราก
ตัวเอง เพื่อฝงรกรากตัวเองลงไปในพระศาสนา.
กอนนี้เราเปน คนตางประเทศตางศาสนา ไมคุนเคยกัน ไมอะไรกัน เดี๋ยวนี้
เราเขามาสูศาสนา แลวเราก็อยากจะใหมันมั่นคงลงรกราก เราก็เริ่มมีการถือสรณะ
โดยพิธีรีตรองก็ตาม ถือจริงก็ตาม มันก็คอย ๆ มีขึ้นตามลําดับ ;
เชน เราจะ
รับเด็ก ๆ มาเปนพุทธมามกะ ใหถือสรณะ : พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้
ก็เปนการเริ่มลงรกรากใหแกเด็ก ๆ ในพระศาสนา นี้เรียกวา โดยพิธี.
ทีนี ้ถ า วา เราเริ ่ม เห็น ความมีป ระโยชน ความประเสริฐ สูง สุด ของ
พระธรรม แลวเราก็เริ่มพอใจถือสรณะ ; นี้ก็เรียกวาเปนการลงรกรากในขั้นตน
เหมือนกัน : ใหศรัทธาหรือจิตใจนี้มันฝงแนน ในการที่จะมีสรณะ, โดยไมเกี่ยว
กับพิธี
นี้ เปรี ยบเหมื อนการลงรกรากให แก ตั วเอง ให แน นแฟ นมั่ น คงลงไปใน
พระศาสนา เพื่อความปลอดภัยถึงที่สุด; ฉะนั้นขอใหกระทําใหสุดความสามารถ
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เพื่อใหไดผลอยางนี้. อาตมาขอรองวา ทุก ๆ ทานจงไดพยายามกระทําการถือสรณะ
ใหเปนไปเพื่อผลอยางนี้ เปนการลงรกรากใหแกตัวเองอยางมั่นคงในพระพุทธศาสนา.
หากจะเปรียบอีกขอหนึ่ง ก็อยากจะเปรียบวา เหมือนการหวานเมล็ดพื ช
ลงไปในดิน : เราเอาขาวเปลือก เมล็ดพืชอะไรก็ตามหวานลงไปในดินเปนครั้งแรก
นี้เปนจุดตั้งตนของการที่จะมีดอกมีผล.
เราตองปลูกเมล็ดพืชลงไปในดินกอน
แล ว มั น ก็ มี ก ารรดน้ํ า พรวนดิ น อยู เ รื่ อ ยไป แล ว คอยดู แ ลรั ก ษากํ า จั ด วั ช พื ช ป อ งกั น
อันตรายรอบดานและตลอดเวลา.
นี่จงถือสรณะใหมีผลอยางนั้น มุงหมายใหมีผลอยางนั้น วาจิตใจของเรา
จงเจริญงอกงามไปตามทางของพระศาสนา ตามลําดับ ๆ จนกวาจะถึงระดับสูงสุด. เรา
ตองหวานพืชลงไปดวยการรับถือสรณะนี้ จะโดยพิธีรีตองก็ตาม จะโดยที่มีความรูสึก
แทจริงในใจก็ตาม.
ในชั ้น แรกนั ้น มัน จะเปน เหมือ นการเพาะหวา นเมล็ด พืช เทา นั ้น แต
แลว มัน ไมห ยุด เพีย งเทา นั ้น เพราะสิ ่ง ที ่เ รีย กวา สรณาคมนนี ้ มัน ยึด หนว งอยู
ตลอดเวลาเรื่อยไป ๆ จนมันแตกหนอออกใบ ออกกิ่ง ออกกาน ออกดอก ออกผล
เปนระยะสุดทาย.
เราจงถือสรณาคมน นี้ เพื่อการออกดอกออกผล ตามหลั กเกณฑ ในทาง
ธรรมะนี้. การบรรลุมรรคผลนี้ เรียกวาออกดอกออกผล.
อันสุดทายนั้นคือวา การอยูเปนสุข
มีความอยูเปนสุข เพราะ
สรณะนั้นเอง มันก็จบกันเทานั้นแหละ :
เราอยูเปนสุขโดยเฉพาะในทางจิตนี้
สวนเรื่องทางรางกายนั้นมันตามมาเอง.
ขอใหทําในเรื่องทางจิตใหถูกตองใหเปน
หลักอยู แลวเรื่องทางกายมันก็จะถูกตองเอง ทีนี้เราก็อยูเปนสุขเพราะการถือสรณะ
นั้น เพราะจิตมีสรณะถูกตอง.
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ทําไมจึงเปนสุข? เพราะวาเปนการคุมครองของธรรมมะ. ความสุขนี้
มันอยูที่การคุมครองของธรรมะ: อะไรที่เปนอันตรายแกจิตใจแลว ธรรมะคุมครอง
ไวไมใหเขามาแตะตองจิตใจได : กิเลสก็ดี ความทุกขก็ดี มันเขามาถูกตองจิตใจ
ไมได.
นี่แหละคือการพูดอยางอุปมา : จิตใจมันเปลี่ยนไปอยูในสภาพอื่นเสียแลว
เพราะอํานาจของธรรมะนั้น ก็มีความเปนอยูที่สงบเย็น มีความเปนอยูที่สงบเย็น
ตามแบบของธรรมะ ไมใชเย็นใสน้ําเข็ง หรือวาเย็นตามทางวัตถุ ; เย็นเพราะวา
ไมมีความรอนของกิเลส อยางนี้เปนความหมายของคําวานิพพาน.
นี่ขอเวลาสั กนิ ดสั กหน อยพู ดสํ าหรั บบางคนที่ ยั งไม ทราบ บางคนก็ ทราบ
แลว : คําวา “นิพพาน ๆ ๆ ” นั้นแปลวาเย็น. อยาไปเขาใจเหมือนที่บางพวก
ถื อ ว า นิ พ พานเป น เมื อ ง เป น นคร เต็ ม ไปด ว ยของสารพั ด นึ ก ไปที่ นั่ น แล ว จะได
ของอะไรตามใจทุก อยา ง นั ้น เปน การโฆษณาชวนเชื ่อ ทีแ รก ใหค นสนใจพระนิพพาน.
คําวานิพพานที่แทจริง ตามตัวหนังสือแปลวา เย็น แปลวา หยุด :
แปลวาเย็น ไมมีอะไรที่เปนความรอน โลภะ เปนของรอน โทสะ เปนของรอน
โมหะ เปนของรอน ในนิพพานไมมี; ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย
ที่ยึดมั่นวาเปนของกูนี้ เปนของรอน ในนิพพานไมมี; เพราะฉะนั้น จึงเย็น
คําวานิพพาน คือคําวา “เย็น” มาแตดั้งแตเดิม แตโบราณกาล แตดึก
ดําบรรพโนน แลวเขาก็ยืมเอามาใชเปนคําในศาสนา :
หมายถึงการดับกิเลสได
สิ้นเชิงเปนนิพพาน. ของเดิมเปนภาษาชาวบานแปลวาเย็น. เย็นอยางไรที่เรียก
วาเย็น คือหมดพิษรอน.
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ถานไฟแดง ๆ เย็นลง ก็เรียกวา ถานไฟนิพพาน ;
อาหารในหมอ
ในจานรอน ๆ เย็นลง ก็เรียกวา อาหารนิพพาน; สัตวเดรัจฉานไมมีพิษไมมีอันตราย
อีกตอไป ก็เรียกวา สัตวเดรัจฉานตัวนั้นนิพพาน คือเย็นแลว. ทีนี้คนมีจิตใจเย็น
เพราะไดอะไรตามปรารถนา ก็เย็นชั่วคราว ก็ยังเรียกวา นิพพานชั่วคราว ; หรือวา
คนทําสมาธิ บังคับใจใหเย็นได ก็เรียกวา นิพพานชั่วคราว.
ทีนี้คนที่ทํากิเลสให
หมดไป ไมมีสวนเหลือ ก็เย็นจริง เย็นถึงที่สุด ไมใชชั่วคราว. อยางไร ๆ คําวา
นิพพานก็แปลวา “เย็น” อยูนั่นเอง.
เดี๋ยวนี้เรา มีสรณะที่ถึงแลว ไมใชเพียงแตถือ ๆ อะไรอยู : ถึงแลว
อย างเต็ มที่ ใจก็ เย็ นเพราะอํ านาจของสรณะนั้ น คื อพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ
นั้ นก็ มี ความเป นอยู ที่ สงบเย็ น ตามภาษาธรรมในความหมายทางภาษาธรรม ไม ใช
ภาษาชาวบาน.
ภาษาชาวบานเย็น ก็ทํางายนิดเดียว เอาน้ําแข็งใสหรือเอาอะไร
ใสมันก็เย็น; แตภาษาธรรมมันตอง เอาของรอนออก แลวมันก็ เย็นจริง หรือ
เย็นกวา.
เราถือวา นี่แหละ คือการไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได: การไดอยางนี้
คือการไดที่ดี และดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.
แปลวาสิ่งที่ดีคาที่ประเสริฐที่สุดเทาที่
มนุ ษย จะรู จั กได หรื อมี ได ถึ งได มั นไม มี อะไรสู งกว านี้ คื อ ความเป นอยู ด วยจิ ตที่
ไมมีความรอนอีกตอไป.
ถาเราไมมีสิ่งนี้ อะไร ๆ ก็จะเปนของรอนไปหมด : ถาเราไมมีสรณะนี้
คุมกัน คือไมมีธรรมะที่ถูกตองคุมกันแลว อะไร ๆ จะเปนของรอนไปหมด ลูกเมียก็
จะเปนของรอน เงินทองก็จะเปนของรอน เกียรติยศชื่อเสียงก็จะเปนของรอน ยิ่งได
มามากเทาไร ยิ่งรอนมากเทานั้น.
แตถามีธรรมะ มีสรณะนี้แลว อะไรก็เย็นไปหมด : แมแตไฟก็เย็น ;
จึงเรียกวาไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.
พูดเปนอุปมาสูงสุดในอันดับสุดทายวา
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นี่แหละคือ ความมีชีวิตนิรันดร : ไมมีตัวกู - ของกู ที่จะเกิดแกเจ็บตายอีกตอไป :
มีธรรมะนั้นคงอยูเปนของนิรันดร มีความเย็นเปนของนิรันดร.
ถาจะมีตัวตน ก็ไปมีกันที่ธรรมะ ที่อยูนิรันดร.
อยามีที่รางกาย ซึ่ง
เดี๋ยวก็แตกทําลาย ;
หรือวาอยูที่จิตใจ เดี๋ยวกลับกลอกอยางนั้นอยางนี้ เดี๋ยวก็เกิด
เดี๋ยวก็ดับ ที่เคยชอบเดี๋ยวก็ไมชอบ มันเกิด - ตายอยูเสมอ;
ไมใชชีวิตนิรันดร.
ชีวิตนิรันดรตามทางศาสนา หมายถึงพระธรรม ซึ่งจิตที่บริสุทธิ์ แลวไดลุถึง เอามา
เปนสรณะได คนนั้นก็เลยมีชีวิตนิรันดร.
นี ่ผ ลของการถือ สรณาคมน มัน ไปสูง สุด อยู ที ่นี ่ นับ ตั ้ง แตเ ริ ่ม การ
เพาะหวา น ลงรกลงราก ใหม ัน เพาะหวา นลงไปเปน การลงราก แลว ก็อ อกใบ
ออกกิ่ ง ออกก าน ออกดอก ออกผล ในที่ สุ ดออกมาเป นความเย็ นทางวิ ญญาณของ
มนุษย นี่เรียกวาเรารูจักผลของการถึงสรณะ.
ที่นี้ มันก็ยังเหลือ ปญหาสําคัญอัน
สุดทาย ที่วา :เราถือสรณะ หรือ สรณาคมนอันแทจริงกันใหสําเร็จไดโดยวิธีใด?
เราพู ดถึ งอานิ สงส พู ดถึ งอะไรต าง ๆ เสี ยยื ดยาวพอสมควรแล ว ก็ เหลื อแต ว า เราจะ
เอามาไดโดยวิธีใด นี่คือ หลักปฏิบัติที่พูดถึงในหัวขอการบรรยาย
เราจะถึง หรือ มี หรือ ได สรณาคมนนี้โ ดยวิธีใ ด?
๒ ประเภท คือ :-

นี้แบง ออกเปน

ประเภทสําหรับผูเริ่มตน คือเริ่มเขามา เริ่มศึกษา : กอนนี้เราไมสนใจ
ธรรมะ เดี ๋ย วนี ้ก ็เ ริ ่ม สนใจธรรมะ เปน คนที ่ห ัน หนา มาทางศาสนา ก็จ ะพยายาม
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ใหสุดผีไมลายมือ ในการที่จะมีการเริ่มตนที่ถูกตอง ตามหลักที่ไดกลาวมาแลววามัน
ผิดอยางไร มันถูกอยางไร สําเร็จประโยชนถึงที่สุดไดอยางไร สูงสุดอยูที่หลักของ
กาลามสูตรอยางที่กลาวมาแลวเมื่อตะกี้นี้.
ความหมายสําคัญมันอยูที่วา เราจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ความเปน
พุทธบริษัทที่เปนโดยทะเบียนนั้น ใหมาเปนพุทธบริษัทที่แทจริงและถูกตอง. อยา
เสียใจ หรืออยาโกรธ ถาใครจะมาพูดวา ทานทั้งหลายเปนพุทธบริษัทกัน แตตาม
ทะเบียน :
หมายความวา เกิดมาจากพอแมที่เปนพุทธบริษัท แลวเขาก็ลงบัญชี
รายการในเอกสารเกิดของเด็กนั้นวา เปนพุทธบริษัทในวันแรก ๆ เกิดมา ; แลวจะ
ทําหนังสือสําคัญประจําตัวอะไร เขาก็ลงทะเบียนเปนพุทธบริษัททั้งนั้น; นี้เรียกวา
เปนพุทธบริษัทโดยทะเบียน โดยกําเนิด.
เราต อ งแก ไ ข ต อ งเปลี่ ย นแปลง อย า ให มั น เป น เพี ย งเท า นั้ น ให เ ป น
พุทธบริษัทที่แทจริงและถูกตองดวยการปฏิบัติ. ขืนปลอยไวเฉย ๆ ก็เปนพุทธบริษัท
แตตามทะเบียน ตามบัญชี ตามเครื่องแบบเปนอยางมาก. แตงตัวอยางพุทธบริษัท
มัน ก็เ ปน พุท ธบริษัท โดยเครื่อ งแบบ อยา งนี้ต อ งเปลี ่ย นแปลงตอ งปรับ ปรุง ตอ ง
เลื่อนชั้นขึ้นไป ใหเปนพุทธบริษัทที่แทจริง : มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
จริงอยางที่ไดกลาวมาแลวขางตน.
สําหรับประเภทผูเปนอยู หรือกําลังดําเนินอยู กําลังพยายามอยูในการ
ที่จะเปนพระพุทธบริษัทโดยแทจริง นี่อาตมาอยากจะเสนอคําสัก ๒ คําเทานั้นที่อยากจะ
ขอรองใหจําไวใหดี :@ คําแรกวา การมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่แทจริง;
@ คําที่สองวา การเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเสียเองเลย.
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ขั้นแรกวา จงมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหถูกตอง : ในตัวเรา
หรือ ในชีว ิต จิต ใจของเรา ในวิญ ญาณของเรา อะไรก็ต าม ใหม ีพ ระพุท ธ
พระธรรม พระสงฆ ที่ถูกตอง; แลวเขยิบออกไปอีกทีหนึ่งก็วา จงเปน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เสียดวยตนเอง.
คนที่ฟงไมถูก หาวาเราพูดบา ๆ บอ ๆ อวดดิบอวดดีไป ที่พูดอยางนี้ แต
ที่จริงมันไมใชคําพูดที่บา ๆ บอ ๆ หรือวาอวดดิบอวดดี ; แตมันเปนขอเท็จจริงที่
ตองเปนอยางนั้น ; ถาไมเปนอยางนั้นมันใชไมได.
ที่พูด วา เรามีพ ระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ดว ยการถือ สรณะนั้น
มันชั้นสามัญชั้นธรรมดา เทานั้นแหละ แลวพูดอยางสมมติ เสียดวย. ชั้นแรก
ที่สุดยังโงงมงายอยู เปนเด็ก ๆ อยูก็ตองพูดวามีซิ! ฉันมีพระพุทธเจาเปนของฉัน
ตะโกนวา “พุทฺธมามโก - ติ มํ ธาเรถ” “ทานทั้งหลายจงถือวา ขาพเจาเปนผู
ปฏิญญาวาพระพุทธเจาเปนของขาพเจา” ; นี้คําวา พุทธมามกะแปลวาอยางนั้น
คือแปลวา ผูปฏิญญาวาพระพุทธเจาเปนของขาพเจา. นี่คือคนที่เขามีพระพุทธเจา
เปนของเขา. และนี้มันตางกับคนที่เปนพระพุทธเจาเสียเอง พูดวาฉันเปนพระพุทธเจาเสียเอง.
สําหรับคําวา “มี” เปนคําที่นาหัว :เอา! คุณเอาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆมาแตไหน? เอามามีไวที่ไหน? เอามาเก็บไวในหีบหรือวาไวในเซฟอยางไร?
ถาจะพูดวามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวจะเก็บไวในใจไดอยางไร? อยูที่
ไหน? เอามาอยางไร? ในที่สุดมันก็ตองยอมรับ ในขอที่วา ฉันตองปฏิบัติใหเหมือนกับ
ที่พระพุทธเจาทานเปนอยูอยางไร; ที่พระธรรมเปนอยูอยางไร; พระสงฆเปนอยูอยางไร:
เราตองปฏิบัติใหเปนอยางนั้น นั่นแหละคือฉันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
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สรุปแตใจความ :
พระพุทธเจาเปนผูปฏิบัติเสร็จแลว เพื่อความเปนคน
สะอาด สวาง สงบ :
ไมมีความชั่วเปนคนสะอาด ไมมีความโงเปนคนสวาง
ไมมี
ความทุกขเปนคนสงบ; พระพุทธเจา เปนผูสะอาด สวาง สงบ ถึงที่สุดโดยลําพัง
พระองคเอง, พระธรรม ก็เปนเรื่องเรียน เรื่องปฏิบัติใหไดผลเปนความสะอาด สวาง
สงบ;
พระสงฆ ก็คือผูที่กําลังพยายามอยู หรือปฏิบัติเสร็จแลวในการมีความสะอาด
สวาง สงบ.
ความสะอาด สวาง สงบ มั นมีค าเปนพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ .
ใครมี คุ ณ สมบั ติ ท างใจอั น นี้ ก็ เ รี ย กว า คนนั้ น มี พ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ มั น
ก็เปนการพูดอยางที่คลายกับวัตถุ จึงใชคําพูดวา “มี” : ฉันมี เปนของฉัน.
อยางนี้ถูกนอย มันจริงเหมือนกัน แต จริงอยางสมมติ
และถูกนอย:
เอามามี หรือมายึดครองไดหรือ? สิ่งเหลานี้สูงสุดศักดิ์สิทธิ์เกินไป. แตถาเอามา
ทําให เปน เสียเลยนั่นแหละ ทําไดงายกวา.
เราทําจิตใจของเราใหสะอาด ใหสวาง ใหสงบ ตามแบบของ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได นั่นแหละ คือเปนพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆเสียเอง.
เมื่อใด หรือที่ใด เวลาใด เรามีจิตใจสะอาด สวาง สงบ; เมื่อนั้น
เราเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่นั่นแหละเวลานั้น หรือชั่วขณะนั้น.
ที นี้ บางเวลาเราก็ มี ค วามเป น พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ บ า งเหมื อ น
กัน แตวาเปนสวนนอยไปกอน : เรามีจิตสะอาดนอย ๆ สวางนอย ๆ เปน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆนอย ๆ ไปกอน แลวใหมากขึ้น ๆ จนกวาจะถึงระดับสูงสุด คือละ
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กิเลสทั้งหมดได ไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เหลือ;
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียเองแลว.

นั่นแหละเราเปน

อยางนี้มันเห็นชัดและถูกตองกวา กวาที่จะพูดวา “มี ๆ”. เราเอาอํานาจ
ไหนมามีมายึดครอง มันเปนเรื่องพูดอยางสมมติ : พูดอยางถูกตองก็ตองพูดวาเรา
ทําจิตใจของเราใหเปนอยางนั้นเสียเลย.
ถาจะพูดวา “มี” ; ก็ “มี” ความเปนอยางนั้น : มีความเปนอยางเดียว
กับ ที่พ ระพุท ธ พระธรรม พระสงฆทา นเปน .
แตค วามเปน อยา งนั้น มัน ก็
เปนองคพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ; เพราะวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เขาไมไดหมายถึงวัตถุสิ่งของเนื้อหนังอะไร เหมือนที่คนโง ๆ เขาใจ.
คนโงอยางเด็ก ๆ ยอมเขาใจวา พระพุทธเจาเปนคน เกิดในประเทศอินเดีย
เมื่อนั้นเวลานั้น. นั่น พระพุทธเจาสวนเปลือก หรือ เปลือกของพระพุทธเจา.
องคพระพุทธเจาจริง คือคุณธรรม ที่ทําบุคคลนั้นใหเปนพระพุทธเจา คือความ
สะอาด สวาง สงบ. ทานตรัสไววา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา” ดังนี้.
นี่เราจงรูจัก พระพุทธเจาจริง กับ เปลือกของพระพุทธเจา กันใหถูกตอง
เชน พระพุท ธเจา ที ่พ ระสารีร ิก ธาตุ หรือ ที่เ นื้อ หนัง ของพระพุท ธเขา เองนั้น ก็เ ปน
เปลือกของพระพุทธเจา; พระพุทธเจาพระองคจริง คือคุณธรรม ที่เปนความ
บริสุทธิ์สะอาด ความสวาง ความสงบ ที่เรียกวา บริสุทธิคุณ ปญญาคุณ สันติคุณ
เมตตาคุณ นั่นแหละคือองคพระพุทธเจาจริง.
พระธรรม ก็เหมือนกัน : เด็ก ๆ หรือชาวบานก็เอาพระธรรมที่พระคัมภีร
พระไตรปฎก หรือวาเสียงที่สวดรองทองบนวา ฟงพระธรรมกันเวย ! ก็ใหคนมา
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สวดวาอะไรก็ไมรู นี้มันเปลือกของพระธรรม. พระธรรมที่เปนตัวแท คือภาวะ
แหงความสะอาด สวาง สงบ ที่มาจาก การเรียน และ การปฏิบัติ และได ผลของ
การปฏิบัติ.
พระสงฆ : ชาวบานก็เอาผาเหลืองเปนพระสงฆ เอาคนที่บวช ที่เรียน
โกนหัวโลน ๆ เปนพระสงฆ. คนบาหมผาเหลืองเดินมาแตไกลก็คิดวาเปนพระสงฆ;
นี้มันเปนเปลือกของพระสงฆ. พระสงฆจริง ๆ ก็คือ ภาวะแหงความ สะอาด สวาง
สงบ ที่มีอยูในใจของบุคคลเหลานั้น ตามมากตามนอยจนถึงที่สุด; นี้เรียกวาพระสงฆ.
สิ่งเหลานี้เรามีทาง มีสวน มีสิทธิ์ที่จะเปนเสียเอง : นี่แหละเราจะเปน
พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ เสีย เอง พระพุท ธเจา ทา นไมไ ดส งวนกรรมสิท ธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทานไมไดหามกันอะไร เราจะเปนเหมือนพระพุทธเจาสักเทาไรก็ได
ถาเราสามารถ ; ไมผิดหลัก ไมผิดธรรม ไมผิดอะไรหมด.
แตเราคงเปนเหมือนพระพุทธเจาเทาทานไมได : เราอาจจะมีความสะอาด
สวาง สงบ เทาทานได แตเราก็คงจะเปนไมไดในขอที่วา ทําไดดวยตนเอง ตรัสรูเอง
เปนสัพพัญญเอง อยางนี้ทําไมได. เราตองไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจาแลวก็มาทํา
ตัวเราใหเปนพระพุทธเจาอีกทีหนึ่ง.
สวนพระพุทธเจาทานก็เปนของทานเองได
นี้แปลกกันอยูที่นี่ ฉะนั้นพระพุทธเจาในสวนที่เปนบุคคลก็เปนอยางนี้.
สวน ความเปนพระพุทธเจาจริง ๆ นั้นเหมือนกันทุกคนไมวาคนไหน; จะ
ต างกั นอยู บ างก็ เพราะว ามั นต างระดั บกั นอยู บ าง หรื อ ว าถาวรบ าง ไม ถาวรบ าง;
บางเวลาเรามี จิ ต ใจเหมื อ นพระพุ ท ธเจ า แล ว มั น ก็ ก ลั บ เปลี่ ย นไปเสี ย อี ก นี่ มั น ไม
ถาวรอยางนี้ เหลืออยูก็เพียงแตทําใหมันถาวรตลอดไป เทานั้น ก็เปนพระพุทธเจา
เปนพระธรรม เปนพระสงฆเสียเองได.
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ทีนี้จะอยางไรดี?
ก็ตองทําตามที่พระพุทธเจาทานแนะไว แลวมา
ทดลองมาปฏิบัติ อยางแยบคายนี้.
ทีนี้ ก็ อยากจะเตือนใหทุกคนระลึก ถึงคําสอน เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น
วาคําสอนในพระไตรปฎก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ สรุปเหลือประโยคเดียววา “สิ่งทั้งปวง
อันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู วาของกู” มันเปนของธรรมชาติ อยาไปมอง
เห็นวาเปนของกูเขามา มันจะโงทันที แลวมันจะมีความทุกขทันที : ยึดมั่นอะไร
วาเปนตัวกูของกูเมื่อไร ก็เปนความทุกขเมื่อนั้น.
จงปลอยไวเปนธรรมชาติ จะกินจะใชจะทําอะไรก็ทําไป.
อยาใหเลวกวา
พวกคริสเตียน ที่เขาก็สอนวา “มีภรรยาก็จงเหมือนกับไมมีภรรยา; มีทรัพยสมบัติก็จง
เหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ; มีความสุขก็จงเหมือนกับไมมีความสุข; มีความทุกขก็จง
เหมือนกับไมมีความทุกข; ไปซื้อของที่ตลาดแลวอยาเอาอะไรมา” . ถาใครไมเขาใจก็เลว
กวาพวกคริสเตียน.
แตพวกคริสเตียนสวนมาก ก็ไมเขาใจคําสอนขอนี้ของเขา
เพราะมัน เปน คํ า สอนที ่ล ึก ที ่ส ุด เชน เดีย วกับ คํ า สอนที ่ล ึก ถึง ที ่ส ุด ในฝา ยเรา
เหมือนกัน.
การมี ภรรยาก็ มี ไปตามหนาที่ ที่ จะต องทํ า แต อย ามั่ นหมายสํ าคั ญวาภรรยา
ของเรา : มันของธรรมชาติ มันของพระเจา; จะตูวาเปนของเราไมได เปน เพียง
ของใหยืมใชชั่วคราวโดยธรรมชาติ.
ทรัพยสมบัติก็เหมือนกัน ความสุขความทุกขก็เหมือนกัน;
ของที่ตลาด
ซื้อมาดวยเงินของเรา ตามกฎหมายเปนสิทธิของเรา ถือเอามาบาน แตใจอยากลา
โงวานี้มัน ของเรา;
ที่แ ทมันของธรรมชาติ มันของพระเจา มัน เปลี่ยนมือ มา
ที่เรา เพื่อใหเอาไปกินไปใช แลววนเวียนกันอยูอยางนี้ ใจอยาโงถึงกับวา นี้ของกู.
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สรุ ป ว า ลู ก เมี ย ทรั พ ย ส มบั ติ สิ่ ง ของ เงิ น ทอง เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งอะไร
ก็ตาม อยาโงวาของกู แลวก็ อยาโงเอากลุมนี้วาตัวกู ;
อยาโงเอากลุมนอก ๆ วา
ของกู.
นี่แหละ คือการถื อสรณะที่ ถึงที่สุ ด ถือเอาความไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นนั่นแหละ
เปนสรณะใหถึงที่สุด.
ความไมยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ เปนคุณธรรมเปนคุณสมบัติ
ของความสะอาด สวาง สงบ; พอยึดมั่นถือมั่นก็สกปรกทันที มืดมัวทันที เรารอน
ทันที; พอไมยึดมั่นถือมั่นก็ สะอาด สวาง สงบ ทันที.
ทีนี้ ยังมีดีกวานั้นอีก
ก็คือวา พระพุทธเจาทานสรุปลักษณะการกระทํา
ทั้งหมดนี้วา “การเปนอยูโดยชอบ”
เฉย ๆ : อยูเฉย ๆ อยาเที่ยวไปควานั้นควานี่
มาเปนของกู;
ฉะนั้นพระพุทธภาษิต ที่นาอัศจรรยที่สุด นาทึ่งที่สุด ก็คือ พระพุท ธภาษิต ที ่ต รัส เมื ่อ จวน ๆ จะปริน ิพ พาน ยัง อีก ไมกี ่น าทีห รือ อีก ไมกี ่ชั ่ว โมงจะ
ปรินิพพานอยูแลว ก็ตรัสวา “ถาภิกษุเหลานี้จักเปนอยูโดยชอบไซร โลกจะไมวาง
จากพระอรหันต” . ความหมายวาใหเปนอยูโดยชอบ. ไปตีความเอาเอง วาเปน
อยูโ ดยชอบ คือ เปน อยูอ ยา งไร.
ถา ทุก คนเปน อยูโ ดยชอบ โลกนี้ไ มวา งจาก
พระอรหันต.
นั่นแหละคือ การถือสรณาคมนถึงที่สุด.
เปนอยูโดยชอบ คือเปนอยู
อยางถูกตอง. เปนอยูอยางถูกตอง คืออยาโลภ อยาโกรธ อยาหลง : อยาโลภ
อยา โกรธ อยา หลง ก็คือ อยา ไดไ ปยึด มั่น อะไร วา ตัว กู วา ของกู.
ถา ไป
ควานั่นควานี่เปนตัวกู - ของกูแลว มันเปนอยูไมชอบ เปนอยูอยางคดโกง เปนอยู
อยางขโมย ไปปลนเอาของธรรมชาติ หรือของพระเจามาเปนของกู.
ผูรูถือวาทุกอยางเปนของธรรมชาติ เปนของพระเจา : ดิน น้ํา ลม ไฟ
อากาศ วิ ญญาณที่ ประกอบกั นขึ้ นเป นโลกนี้ มั นเป นของธรรมชาติ เป นของพระเจ า;
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อยาเปนโจรเปนขโมยไปปลนเอามาซึ่งหนา มาเปนตัวกู - ของกู มาเปนเงินทองของกู
ลูกเมียของกู อะไรของกู นั้นมันโงไปตามกฎหมายที่มนุษยบัญญัติ.
ทีนี้เรา เลิกโง
กันแบบนี้ กันเสียที.
ภายนอกก็ทําตามสมมติ ;
อยูในสังคมก็ตองพูดกันไปตามระเบียบตาม
กฎหมาย แตในใจอยาเปนอยางนั้น : ในใจปลอยวางออกไป วามันเปนของ
ธรรมชาติ เปนของพระธรรม เปนของพระเจา ซึ่งเรายังไมรูจักตัวทานดวยซ้ําไป
แตเปนสิ่งที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ใครไปปลนไปตูเอาของทานมา ทานจะตบหนา
ใหทันที คือมีความทุกขไมอยางใดก็อยางหนึ่งขึ้นมาทันที.
ทุกคนอยากลาเปนโจรเปนขโมย ไปปลนเอานั่นนี่มาเปนตัวกู - ของกู
แมแต ชีวิตรางกายเนื้อหนังนี้ ก็ไมใชของกู.
มันของธรรมชาติ มันของพระเจา:
อยายึดมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาตัวกู - ของกู จะเปนโจรเปนขโมย
พอเปนโจรเปนขโมยแลว มันก็ตองไดรับโทษ คือตกนรกทั้งเปน.
นี้คือ วิธีลัด ดวย แลว จริง ดวย แลว ตรง ดวย แลว ถูกตอง ดวย ที่จะ
เปนการถือสรณาคมน หรือวาถึงสรณาคมน :
ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ก็จงถืออยางนี้, ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว ก็คือเปนอยางนี้ : มีจิตใจ
ที่ปลอยวาง ไมมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรดวยความสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวกู เปน
ของกู.
เมื่อของสกปรกเหลานี้ออกไปจากจิตใจแลว
ใจมันก็สะอาด เหลือแต
สติปญญาบริสุทธิ์;
สติปญญาบริสุทธิ์มันก็บอกเองวา จะทําอยางไรวันนี้ จะกิน
ข า วกั บ อะไร จะทํ า อะไรที่ อ อฟฟ ศ จะไปทํ า อะไรที่ เ ป น การพั ก ผ อ นหย อ นใจมั น ก็
ทํ า ไปได โ ดยที่ ไ ม ต อ งมี ค วามทุ ก ข เพราะมั น ทํ า ไปด ว ยสติ ป ญ ญาที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ส ะอาด
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เหมือนกับวามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิงอยูดวยอยางนั้นแหละ :
มันทํา
ผิ ด ไม ไ ด จะกิ น ข า ว จะอาบน้ํ า จะทํ า งาน จะสั ง คม จะมี บุ ต รภรรยาสามี จะมี
อะไรก็ตาม มันทําไปอยางที่ผิดไมได มันก็ไมมีความทุกข.
แมวาความตายจะมาถึง ก็ไมไดรับเอาความตายเปนของกู; ความ
เจ็บไขมาถึง ก็มิไดรับเอามาเปนของกู :
ความเจ็บความไขความเปนความตาย
อะไรตาง ๆ ก็หมดความหมาย ไมมีอะไรที่ตองกลัว.
นี่เขาเรียกวาจิตใจที่หลุดพน
ที่เปนอิสสระ
เพราะวามีสรณาคมนคุมครอง มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คุมครอง
มี ส รณะจริ ง มี ที่ พึ่ ง ที่ ต านทานจริ ง นี่ คื อ ข อ ที่ ว า ปฏิ บั ติ อ ย างไรจึ ง จะได ม าซึ่ ง สรณะ
อันถูกตองและแทจริงนั้น.
นี่ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางคําวา “มี”
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนของเรา; กับคําวา “เปน” พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียเอง.
ถา มี พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ดว ยความยึด มั ่น ถือ มั ่น แลว
ก็ยิ่งไปกันใหญ; ยิ่งไมใชพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ : มันไปกันใหญ มัน
ผิดใหญเลย.
การเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียเองนี้ก็เหมือนกัน :
ไมได
ยึด มั่น ถือ มั่น แตดว ยความรูแ จง เห็นจริง วา จะมีจิต ใจที่ส ะอาด สวา ง สงบ นี้
เทานั้น :
ในจิตใจนั้น อยาสกปรกมืดมัวเรารอนอยู ดวยความยึดมั่นถือมั่นเลย.
พรอมกันนั้น ก็ ละอายใหมาก กลัวใหมาก
ถาเผลอไปเปนอยางนั้นเขาสักแวบหนึ่ง:
ถาความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดขึ้นมาในใจสักแวบหนึ่ง ก็เสียใจใหมาก
กลัวใหมาก ละอายใหมาก มันจะคอย ๆ ซาไป.
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เดี๋ยวนี้ไมรูจักอาย ไมรูจักกลัว ไมรูจักเสียใจ. ในเมื่อมันเลวถึงขนาด
นั ้น แลว อยา งนี ้ใ ครก็ช ว ยไมไ ด พระเจา ก็ช ว ยไมไ ด พระพุท ธเจา ก็ช ว ยไมไ ด
เพราะเราไมสมัครที่จะใหทานชวย ไมทําตามคําสั่งของทาน ทานก็ไมชวย;
เมื่อ
ไมชวยตัวเองแลว ใครจะมาชวย.
สรุปความกันทีก็วา การที่จะมีที่พึ่งไดแทจริง นั้น ตองทําตนเองใหเปนที่พึ่ง
โดยการทําตนใหเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเสียเอง; โดยการที่ไมทําความสําคัญมั่น
หมาย สิ่งใดสิ่งหนึ่งแมแตสิ่งเดียววา เปนตัวกู หรือวาเปนของกู; จนเกิดภาวะที่สะอาด สวาง
สงบขึ้นมาแกจิตใจนั้น. จิตใจนั้นก็เลยไมมีความทุกขอีกตอไป เรียกวามีสิ่งคุมครอง
ไมใหมีความทุกขตอไป :
ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยเลย.
ทีนี้ เหลืออยูแตจะทําประโยชนใหผูอื่น ก็ทําไปไดโดยสะดวก เพราะ
วาตัวเองถึงที่สุดแหงการทําประโยชนของตัวเองแลว ไมตองการอะไร แตวาเวลามี
อยูกําลังมีอยู เรี่ยวแรงมีอยู ทําประโยชนผูอื่นสนุกไปเลย; ก็จบกันเทานี้ สําหรับ
การเกิดมาเปนมนุษยที่ดีที่สุด เทาที่มนุษยเราจะเปนกันได.
ถาผิดจากนี้แลว ก็มีแตจะไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สําหรับสกปรกมืดมัว
เศราหมองเรารอน เปน มนุษยที่เวียนวายอยูในกองทุกข ไมนาชื่นใจ.
เดี ๋ย วนี ้เ ราไดป ระกาศตัว เปน พุท ธบริษัท นับ ถือ พระพุท ธ พระธรรม
พระสงฆแลว เสร็จแลว แตยังโงอยู ยังหลับตาอยู ไมรูวาจะถึงไดอยางไร ฉะนั้น
ก็จงพยายามลืมตากันขึ้นมา ชําระสะสางปญหาเหลานี้ใหถูกตอง เรื่องก็จบกัน.
ทั้งหมดนี้คือ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการถือสรณาคมน จะพูดโดยละเอียด
สักกี่วัน กี่เดือน กี่ปก็ได แตพูดโดยใจความแลว ๒ - ๓ นาทีก็หมด คือจงพยายาม
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เปนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเสียเอง ดวยการทที่มีจิตใจไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด;
มองเห็ น อยู ว า มั น ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ไม ไ ด ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แล ว เป น ทุ ก ข เพราะว า มั น เป น
ของธรรมชาติ เปนของพระเจา อยาไปปลนเอามาเปนของกู ; มีอยูเทานี้.
ถา ทํ า อยา งนี ้ ความโลภก็เ กิด ไมไ ด ความโกรธก็เ กิด ไมไ ด ความ
หลงก็เกิดไมได.
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิด เพราะความยึดมั่นถือมั่น
วาเปนตัวกู วาของกู;
เมื่อไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นแลว มันก็
หมดกันเทานั้น.
เดี๋ ย วนี้ เราได แต พู ด
กั น วา อย าโลภ อย า โกรธ อย าหลง ตะโกนกั น
ใหลั ่น ไปหมด แตไ มบ อกใหรู ว า ทํ า อยา งไรจึง จะทํ า ใหไ มโ ลภ ไมโ กรธ ไมห ลง;
มั น ก็ ไ ม มี ผ ลอะไรที่ จ ะไปมั ว ตะโกนอยู ว า อย า โลภ อย า โกรธ อย า หลง มั น ต อ งบอก
ใหรู ว า ทํ า อยา งไรดว ยจึง จะ ไมโ ลภ ไมโ กรธ ไมห ลง คือ อยา ไปเปน โจร
ปลนของพระธรรม หรือธรรมชาติ หรือปลนของพระเปนเจามาเปนของกู มีจิตใจ
ปล อ ยวางอยู เ สมอ อย า ให เ ลวกว าพวกคริ ส เตี ย น โดยหั ว ข อ ที่ ว า มาแล ว ว า ไม มี อ ะไร
เป นของเรา ของที่ ต ลาดซื้ อ แล ว ก็ ไ ม เ อามา นี้ พู ดเป นปริ ศนากั นลื ม อย า งลึ กซึ้ ง ฉะนั้ น
จึงไมมีอะไรเปนของเรา ของกู.
ใน บรรดาคํ าที่ กําลั งพูดว าเป นของกู
นี้ ใหถื อว าพู ดไปตามสมมติ ชาว
บ า นสมมติ กฎหมายรั บ รอง กฎหมายบั ญ ญั ติ ในทางสั ง คมเป น อย า งนั้ น นี้ บ า น
เรือ นของคนนี้ ที่ดินของคนนี้ ลูก เมีย ของคนนี้ เงิน ทองของคนนี้ :
สิทธิอ ะไร
ของคนนี้;
มันเรื่องกฎหมาย ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมนุษยที่ยังโง สําหรับยึดนั่นนี่ อยูกัน
ในโลกของบุคคลผูมีความยึดถือ
ที่ตองมีกฎหมายอยางนี้.
มีประชาธิปไตยก็ยึดมั่น
ถือมั่นกันอยางนี้ มันไมดับทุกขได.
สวนในจิตใจของเราแลวก็ตองไมทําอะไรให
ผิดมาก ถึงกับไปเปนโจรปลนของธรรมชาติ มาเปนของกู.
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มันเหมือนกับวา ของเขาใหยืมใชชั่วคราว
แลวตัวเองเปนคนอกตัญู
ยึดเอาเสียเลย :
เขาใหเราอยูบานของเขาชั่วคราว เราเปนคนอกตัญูยึดเอาเปน
ของเราเสียเลย.
ขอให เข าใจในลั กษณะอย างนี้ ว า ธรรมชาติ หรื อพระเจ า หรื อสิ่ งที่ เรา
ยังไมรูจักนั่นแหละ ใหยืมเลือดเนื้อรางกาย จิตใจ ดิน น้ํา ลม ไฟ นี้มาเปนตัวเรา
ชั่วคราว เรากลับตูวาเปนของกู ไมใชของยืม.
นั่นแหละความทุกขอยูที่ตรงนั้น !
เลิ ก เป น คนปล น คนขโมยซึ่ ง หน า หรื อ คนยั ก ยอกคนขี้ ตู ก็ จ ะเป น คนบริ สุ ท ธิ์ แล ว
ไมมีความทุกขเลย;
นี้แหละคือวิธีถือสรณาคมน การทําที่พึ่งใหแกตนอยางถูกตอง
และสูงสุด.
ครั้งแรก ก็มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนของเรา;
เราก็เปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เรื่องก็จบ.

แลวในที่สุด

ขอรองตอทานทั้งหลายวา จงทํากับเรื่องนี้ใหดี ๆ :
อยาถือวาเปนเรื่อง
ก.ข. ก.กา.
เปนเรื่องเบื้องตน; เรื่องรับสรณาคมนเปน ก.ข. ก.กา ของพิธีการ
ตาง ๆ ของศาสนา; มันไมใชอยางนั้น. ก.ข. ก.กา. นี้มันไมใช ก.ข. ก.กา. ที่จะมอง
ขามไป หรือเลิกรางกันไป มันจะเปนสิ่งสุดทายเรื่องเปนเรื่องตาย ทีเดียว.
ถาเราจะเปรียบเทียบกับ ก.ข. ก.กา.
เอาซิ เด็กชั้นอมมือเรียน ก.ข.
ก.กา. เดี๋ยวนี้คนแกหัวหงอกเรียนชั้นมหาวิทยาลัย บรมมหาวิทยาลัยมันก็ยังตองใชตัว ก.ข. ก.
กา.
อยูอีก.
เพราะหนังสืออะไรมันจะเขียนไปไดโดยไมใชตัว ก.ข. ก.กา.;
ดังนั้นจงมอง ก.ข. ก.กา.
นี้เปนของที่ตองมีแตตนจนอวสาน แลวก็จัดการกับมัน
ใหดี ๆ ;
โดยเฉพาะเรื่องสรณาคมนที่เปน ก.ข. ก.กา.
นี้แลวก็เปนหมด เปนจน
ถึงทุกอยางที่ยังตองใช ก.ข. ก.กา. อยูเรื่อยไป.
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เพราะเหตุที่ประมาท
เพราะเขลาและประมาท เห็นเปนเรื่อง ก.ข.
ก.กา. ไมสนใจ ไมชําระสะสาง ไมทําใหเจริญกาวหนา มันจึงเปนอยางนี้ อยูใน
สภาพอยางนี้ เปน พุทธบริษัทที่มืดมัว ฟงดูก็นาหัว.
พุทธะ แปลวา ตื่น วาสวาง วาเบิกบาน; แตเราเปนพุทธะที่มืดมัว
มันก็แปลวาประจานตัวเอง หรือวาหลอกลวงตัวเอง อะไรในทํานองนั้น มันเปน
สิ่งที่นาเศรา.
หวั งว าจะได เอาป ญหาสํ าคั ญนี้ ไปคิ ดนึ ก ไปพิ จารณา รี บทํ าให เสร็ จไป
โดยเร็ว : ใหหมดความมีตัวของตัว ใหหมดตัวกู ของกู : ใหตัวกู ของกูนี้ตายไป
เสียใหหมด กอนที่รางกายมันจะแตกตาย.
ผู ที่ ไ ด รั บ ประโยชน อ านิ ส งส ข องการมี ส รณาคมน ก็ จ ะได รั บ ถึ ง ที สุ ด
ตั้งแตเมื่อ “ตัวกู” ตาย รางกายชีวิตที่เหลืออยูก็เปนความสุข เปนการเสวยรสของ
พระนิพพาน คือความเย็น เปนอวสาน.
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง วาอยามองเรื่องนี้เปนเรื่อง ก.ข.ก.กา. เราขึ้นชั้น
มัธยมแลวไมตองสนใจ : จะตองสนใจไปจนวาระสุดทายของชีวิต เชนเดียวกับตัว
ก.ข. ก.กา. จะตองใชไปจนกระทั่งวรรณคดีอักษรศาสตรชั้นสูงที่มนุษยจะใชได.
ขอยุติการบรรยายนี้ไวโดยสมควรแกเวลาเพียงเทานี้
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาค
----------------

-๒วันเสารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายในวันนี้ มีหัวขอตามที่กําหนดไววา หลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับทานบริจาค ซึ่งทานทั้งหลายก็ไดทราบแลว จากแผนประกาศ
ที่แจกไป.
ในครั้ ง ที่ แ ล ว มา เราได พู ด หลั ก ปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งสรณาคมน
ถือกันวาเปนเรื่องแรก ซึ่งเปนหญาปากคอก ;
ทีนี้เรื่องการใหทาน
ก็ เ หมื อ นกั น คนส ว นมากมั ก จะถื อ กั น ว า เป น เรื่ อ งหญ า ปากคอก
หมายความวามันงาย หรือรูกันอยูดีแลว.
ทําไมจึงตองเอาเรื่องทานมาพูดกันอีก? ที่เอาเรื่องนี้มาพูดอีก ก็ขอให
ถือวา เพื่อการปรับปรุงใหมันดีขึ้นกวาเดิม : แมวาที่ทําอยูกอนหนานั้นเปนความงมงาย

๔๑

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๔๒

โอสาเรตัพพธรรม

ก็ตาม หรือไมงมงายแลวก็ตาม มันก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงใหดีกวาเดิม; ฉะนั้น
ตองพูดกันอีกครั้งหนึ่ง
และพยายามที่จะพูดใหดีที่สุด
ครั้งเดียวแลวก็จะใชได
ตลอดชีวิต. เพราะฉะนั้น ขอใหทานทั้งหลายทุกคนกําหนดจดจําไวใหดี ๆ วาเรื่อง
ทานบริจาค หญาปากคอก ก.ข. ก.กา นี้ จะพูดกันอีกครั้งหนึ่งใหสิ้นเชิง แลวก็ถือ
ปฏิบัติไดจนตลอดชีวิต.
การพูดเชนนี้
พูดในลักษณะนี้ ขอใหถือวาเปนการชวยเหลือพิเศษ
จากที่เขาพูดกันอยูตามธรรมดา.
ตรงนี้จะหาวาอวดหรือคุยหรืออะไรก็ตามใจ ถาจะ
หาวาอวดหรือคุยก็จะตองขอคุยสักหนอยวา พูดอะไรที่นี่ตองมีพิเศษเสมอ : พิเศษ
ตรงที่ มั น ไม ซ้ํ า กั บ ใครพู ด หรื อ มี อ ะไรแปลกออกไป โดยอย า งน อ ยที่ สุ ด ก็ ทํ า ให
เรื่องมันสั้นเขาใจงายเขา เปนวิธีลัด แลวก็กวางขวางกินความไปถึงทุกเรื่อง.
ที่ จ ริ ง เขาอาจจะพู ด เรื่ อ งการให ท านกั น ตั้ ง หลาย ๆ ชั่ ว โมงก็ ไ ด แต แ ล ว
มันก็ไมมีอะไรมาก มันซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยูที่เรื่องเดียว.
ที่นี้จะ พูดเปนพิเศษ ก็ตรงที่วา จะพูดใหหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการให
ทาน :
พูด โดยตรงก็คือ วา จะรวบรวมเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ ทานที่มัน ไมซ้ํา กัน จากที่
มาในพระบาลี ต า ง ๆ มาไว ใ นที่ เ ดี ย วกั น นี้ ใ ห มั น หมดทุ ก ๆ เรื่ อ ง ซึ่ ง ก็ คุ ย ได ว า มั น ยั ง
ไมเคยมีทํากันที่ไหน ฉะนั้นจึงขอใหสนใจเปนพิเศษ :
จะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ
การให ทานที่ เป นหลั กปฏิ บั ติ มาใส ไว ในที่ นี้ ทั้ งหมด แล วยั งแถมอยู ในลั กษณะพิ เศษ
คือสงเสริมใหรุดหนา ไปยังพระนิพพานโดยเร็ว.
โดยปกติ ค นทั่ ว ไปเขาถื อ กั น ว า เรื่ อ งการให ท านนี้ เ ป น เรื่ อ งต่ํ า ๆ เป น
เพียงบันไดของสวรรค;
นั้นมันพูดกันถึงการใหทานอยางเด็ก ๆ หรือตามธรรมดา :
ถาหากทําเปน คือใหทานใหเปน เรื่อง การใหทานกลายเปนเรื่องของพระนิพพาน
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ไปก็ได; เปนเรื่องลัดดิ่งตรงไปยังพระนิพพาน อยางนี้ก็ทําได; ฉะนั้นที่วาเราพูด
อะไรก็ เ ป น พิ เ ศษตรงนี้ ขอให ส นใจเป น พิ เ ศษ เพราะมั น เป น การช ว ยย น หนทางที่
ไกลนั้นใหมันใกลเขา เปนเรื่องช วยยนหนทางที่ยาวนั้นใหมันสั้ นเขา ขอใหฟงใหดี ๆ
และถาทําไดดีแลว เรื่องนิพพานนี้ถึงไดเพราะการใหทาน : นี่จะแปลกหรือไมแปลก
ลองฟงดู.
ที ่เ คยดูห มิ ่น เรื ่อ งทานกัน วา เปน บัน ไดขั ้น ตน เปน บัน ไดขั ้น แรก
ขั้นเดียวเทานั้น นั่นแหละมันคือความเขาใจผิด :
ถามัวทํากันแตอยางนั้น มันก็
เปนอยางนั้น ก็ใหทานกันไปจนตาย.
แตถาใหทานเปนแลว ไมตองทําอื่นก็ได
เพียงแตใหทานอยางเดียวก็ถึงนิพพานได เดี๋ยวก็จะวาใหฟง.
ใจความสํ าคั ญมั นมี อยู หนอยหนึ่ ง ขอใหฟ งให ดี วา การให ทาน มั นมี อยู
๒ อยาง : - ใหทานชนิดที่จะเวียนวายไปในวัฏฏะ ก็มี;
ใหทานที่จะออกไปเสียจากวัฏฏะ ก็มี.
ที่แลว ๆ มา มี พูดกันแตเรื่องใหทานที่จะเวียนวายอยูในวัฏฏะ : ทําบุญ
ใหท านแลว ไปเกิด ดี เกิด สวย เกิด รวย ไปสวรรค มนุษ ยส มบัต ิ สวรรคส มบัต ิ;
มีอยูแตเทานี้ ไมเลยไปถึงนิพพานสมบัติ ซึ่งมันนอกวัฏฏะ.
ถาใหทานเปน ผลทานนั้นจะสงไปนอกวัฏฏะ ไมเวียนวายอยูในวัฏฏะ
ก็ไดเหมือนกัน.
ที นี้ ก็ จ ะพู ด เรื่ อ งที่ แ ปลกให ฟ ง ต อ ไปอี ก ว า ถ า เราเอาเรื่ อ งทาน การ
ใหทานทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอยางมารวมกันเขาแลว ก็จะ แบงทานทั้งหมดได ๒ ชนิด
อีกตามเคย : ทานชนิดหนึ่งเนื่องดวยปฏิคาหก คือตองมีผูมารับทาน;
ทานอีกชนิดหนึ่งไมตองมีปฏิคาหก ไมตองมีใครมารับทาน.
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นี่ ลองฟ งดู ซิ ว า มั นแปลกหรื อไม แปลก ฉะนั้ นจึ งสั ญญาว ามั นต องแปลก
ตรงที่จะพูดเรื่อง ใหทาน โดยไมตองมีปฏิคาหกก็ทําได.
ฉะนั้ น ทานที่ ใ ห แ ล ว เวี ย นว า ยไปในวั ฏ ฏะนั้ น มั น เป น พวกทานชนิ ด ที่
ตองมีปฏิคาหกรับทั้งนั้น. ทีนี้ทานที่ใหแลวจะออกไปเสียนอกวัฏฏะ ไมมาเวียนวาย
อีกตอไปนี้ ทานนี้ไมตองมีผูรับ ไมตองมีปฏิคาหก ไมตองมียาจกเข็ญใจมารับก็ได.
นี่เรื่องทานมันเปน ๒ อยางขึ้นมา อยางนี้.
ทานอยางต่ําก็เวียนวายไปในวัฏฏะ มีคนรับทาน ; อยางสูงก็ไมเวียนวาย
ไปในวัฏฏะ อยางนี้ไมตองมีใครรับทาน.
แลวทานอยางที่เวียนวายไปในวัฏฏะ
นั้นแหละ คือที่พูดกันอยูโดยมาก : มัน ใหเพื่อตัวกู ของกู ทานประเภทนี้,
สว นทานประเภทออกไปนอกวัฏ ฏะนั ้น มัน ใหต ัว กู ของกูนั ้น ออกไปเสีย เลย;
ใจความสําคัญมันอยูที่ตรงนี้.
ทํ า บุญ ใหท านเพื ่อ ประโยชนแ กต ัว กู ใหต ัว กูม ัน ไดอ ะไรดีขึ ้น มากขึ ้น
นี้มันชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนทานที่ธรรมดามาก แลวรูจักกันอยูทั่วไป.
ทีนี้ ทานชั้นพิเศษ ที่จะเอามาพูดใหสิ้นเชิงนี้ก็คือวา ใหตัวกู ของกู
ออกไปเสียเลย
อยาใหมีเหลือ มันเปนทานพิเศษสูงสุด ไมตองมีใครมารับ
แตเปนการใหที่แทจริงดวยเหมือนกัน.
สําหรับ ทานที่วาตองมีปฏิคาหกมารับ นี้ เราก็จะตองแบงไดเปน ๓ ชนิด
ดวยกัน ใหจําหัวขอไวใหดี ๆ กอน :ทานอยางที่ ๑ คือ วัตถุทาน ใหวัตถุสิ่งของนี้เปนทาน ก็ตองมีผูรับ;
แลวอยางที่ ๒ ให อภัยทาน อภัยโทษ อภัยทาน นี้ก็ตองมีผูรับ;
แลวอยางที่ ๓ ให ธรรมทาน นี้ก็ตองมีผูรับ; ๓ อยางนี้มันเปนทานที่มีผูรับ.
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ทีนี้ อีกประเภทหนึ่งตรงกันขาม จะตองขอเรียกเอาเองวา สุญญตาทาน.
นี่ ท านทั้ งหลายคงไม เคยได ยิ น ไม เคยได ยิ นสุ ญญตาทาน แต มั นเป นเรื่ องที่ มี กล าว
อยูในพระบาลี ในพระคัมภีร เปนเรื่องการบริจาคดวยเหมือนกัน
แตไมมีใคร
กลาวไวหรือไมไดเรียกวา “สุญญตาทาน”
โดยตรง แตพูดไวโดยเนื้อเรื่อง แลว
เราก็มองเห็นชัดวา อาว ! นี่มันเปนการใหที่เนื่องดวย สุญญตา. สุญญตาทาน
ที่วานี้ คือทานประเภทที่ไมตองมีผูรับ แลวไมเวียนวายไปในวัฏฏะอีกตอไป.
อยางขางตนนั้นมันมีทางที่จะเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร.
ขอทบทวนอีกทีวา เราจะพูดเรื่องทาน
การบริจาคมี ๔ ชนิด : ๓
ชนิดแรกคือใหวัตถุเปนทาน, ใหอภัยเปนทาน, ใหธรรมะเปนทาน, นี้ตองมีผูรับ;
อยางที่ ๔ ใหสุญญตาทาน คือใหทานที่เนื่องดวยสุญญตา นี้ไมตองมีผูรับ.
ทีนี้ ก็จะวา โดยละเอียด ทีละอยาง ๆ :-

๑. อามิสทาน
ทานอยางที่ ๑ เรียกวา “อามิสทาน” หรือวัตถุทานก็ได แลวแต
จะเรียกวา : วัตถุทานคือใหวัตถุ อามิสทาน ก็คือใหอามิส. อามิส คํานี้แปลวา
เหยื่อ ฟงแลวนาขยะแขยง. อามิสนี้หมายถึงของที่จะกินทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย แมแตขาวปลาอาหารนี้ เขาก็เรียกวา อามิส.
อามิสทานเปน
ทานที่มีผูรับ หรือตองมีผูรับ;
เพราะฉะนั้นจะตองมี ผูรับที่ดี แลวตองมี วัตถุทานที่ดี แลวก็ตองมี การใหที่ดี : นี่คือ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัตถุทาน.
ถาทานทั้งหลายจะใหวัตถุทาน อามิสทาน ตองเลือกดูใหดี : ใหมีผูรับ
ที่ดี, ใหมีสิ่งของที่ดี, แลวมีการใหหรือการกระทําการใหนั้นที่ดี, นี้เราจะได
วากันตอไปวา จะเลือกกันอยางไรจึงจะดี.
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ลักษณะของปฏิคาหก
ที่วาจะตอง มีปฏิคาหกที่ดีนี้ เขาเล็งถึงผูที่จะมารับทาน จะดีมากดีนอย
หรือ ถึง กับ เลว หรือ ถึง กับ อะไรก็ไ ด ทานนั ้น มัน ก็ต า ง ๆ กัน เปลี ่ย นแปลงกัน ไป
จึงตองเอาผูรับทานเปนหลัก คือ :อยางที่ ๑ เรา ใหเพราะสงสาร
ผูรับก็คือสัตวเดรัจฉาน หรือคน
ขอทาน หรือคนที่ชวยตัวเองไมได :
นี่คือปฏิคาหก เปนสัตวเดรัจฉานบาง เปน
คนขอทานบาง เปนคนที่ทุพพลภาพชวยตัวเองไมได หูหนวกตาบอดอะไรอยางนี้;
อยางที่ ๒ ใหเพราะความเลื่อมใส ฉะนั้นตัวปฏิคาหก ก็คือตัวผูที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ :
เรามีความเลื่อมใสแลวเราจึงให ฉะนั้นผูรับก็คือผูปฏิบัติดี
ปฏิ บั ติ ช อบ นี้ ไ ม ใ ช สั ต ว เ ดรั จ ฉาน ไม ใ ช ค นขอทาน ไม ใ ช ค นทุ พ พลภาพ เพราะ
เราใหดวยความเลื่อมใส ไมไดใหดวยความสงสาร;
อยางที่ ๓ ใหเพื่อบูชาคุณ. คนเราอยาอวดดีไป : เราเปนหนี้บุญคุณ
คนอยูรอบดาน นับตั้งแต พอแม บิดามารดา ครูบาอาจารย และผูมีมหากรุณาธิคุ ณ
สูงสุด คือพระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลาย.
ถาเราใหไปในลักษณะบูชา
คุณ แหงปฏิคาหกของเรา นี้คือการใหเพื่อบูชาคุณ;
อยา งที่ ๔ ใหเพื่อ ใชห นี้ นี้มัน ก็คลาย ๆ กับพวกบูชาคุณ แตวา
การใช ห นี้ นี้ เ รารู สึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบ รู สึ ก ในความจํ า เป น ที่ เ ราจะต อ งใช ห นี้ :
พระพุทธเจาเปนเจาหนี้ พระธรรมเปนเจาหนี้ พระสงฆเปนเจาหนี้ ปูชนียบุคคล
ทั้งหลายเปนเจาหนี้ ครูบาอาจารยก็เปนเจาหนี้ นี้เราก็ตองใหเพื่อใชหนี้ : ปฏิคาหก
ก็คือเจาหนี้ !
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นี่โดยนัยนี้เราจะเห็นไดวา ปฏิคาหกนั่นมีตาง ๆ ชนิดกัน เราตองเลือก
ใหไดปฏิคาหกที่ดี อยางที่วามา.
อยางที่ ๕ ใหทานแกคนไมดี เชนคนอันธพาล เราใหเพื่อหาวิธีให
เขากลับตัว :
ที่เราอุตสาหใหทานไปครั้งนี้ ก็เพื่อเปนอุบายอันหนึ่ง เปนวิธีอัน
หนึ่ง ที่จะใหคนอันธพาลกลับตัว เราจึงใหทานแมแกคนอันธพาล.
ใครจะ
เรี ยกว าเปนปฏิ คาหกที่ไม ดี ก็ตามใจ แต ถ าเรามองกลับอี กแง หนึ่ ง ก็ เป นปฏิคาหก
ที่ดีที่ควรใหเหมือนกัน ถาเราใหไปแลวเขากลับตัวได.
ทีนี้ มีปฏิคาหกที่ไมดีอีกชนิดหนึ่ง คือยิ่งใหไปแลวมันยิ่งขี้เกียจ ยิ่งใหไป
แลวมันยิ่งเอาเปรียบ อยางนี้เปนปฏิคาหกที่ไมดี แตเราก็ยังใหเพื่อวาอยาใหเขา
เปนภัยแกสังคม ถาเราใหเขาเสียบาง เขาจะเปนภัยแกสังคมนอยเขา. เราใหทาน
ถึงขนาดนี้ ซื้อความเปนภัยแกสังคม เอามาเสียจากพวกอันธพาล ก็ยังถือวาเปน
การใหทานได ใหแกปฏิคาหกที่ไมดี.
สรุปแลวก็วา ปฏิคาหกที่ดีมีอยู ๔ พวก คือใหเพราะสงสาร ไดแก
สัตวเดรัจฉานเปนตน, ใหเพราะเลื่อมใสในผูปฏิบัติดีเปนตน, ใหเพื่อบูชาคุณ
ของผูมีคุณ,
แลวก็ใหเพื่อใชหนี้ที่เราเปนหนี้บุญคุณ,
เปนหนี้ทั้งทางวัต ถุ
เปนหนี้ทั้งทางธรรมก็มีอยู; สวนปฏิคาหกที่ไมดี มีอยู ๒ พวก. เราใหเพื่อให
เขากลับตัว; ถาเขาไมยอมกลับตัว เราก็ใหเพื่อซื้อความเปนภัยตอสังคม ของเขา
ใหมันนอยลง.
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ทั้งหมดนี้เป นหลัก ที่ ดูให ดี แลว จะเห็ นว าต องปฏิบั ติ อยู ในโลกนี้ เงิ น
ที่เหลือใช ที่อาจจะเจียดใหไดนั้น ก็เอามาใหทาน ใหมันครบถวนตามนัยที่กลาวนี้.
นี้เรียกวาเราจะตองเลือกปฏิคาหก หรือ ผูรับทาน ใหดีที่สุดเทาที่จะหาได อยาให
การใหทานนั้นมันเสียหาย นี่เรื่องปฏิคาหกจบไปแลว.

ลักษณะแหงวัตถุทาน
ทีนี้ก็จะพูดถึง เรื่องวัตถุทาน. ตัววัตถุทานคือสิ่งที่จะให; วัตถุทานนี้
จะเปน สิ่งของ ก็ได หรือวาจะเปนความสุขสวนตัว ที่ตนจะตองสละออกไป เพื่อ
ใหเกิดความสุขแกผูอื่นก็ได.
วัตถุสิ่งของเชนเงิน เชนสิ่งของโดยตรงที่มันเกื้อกูล
แกชีวิต แกกิจการงานของเขา. ตามทางวินัย แยกวัตถุไวเปน ๔ คือ อาหาร
เรียกวา บิณฑบาต, แลวเครื่องนุงหมเรียกวา จีวร, ที่อยูอาศัยเรียกวา เสนาสนะ,
เครื่องบําบัดโรคเรียกวา คิลานเภสัช;
ตามหลักวินัย เราใหบิณฑบาต จีวร
เสนาสนะ และคิลานเภสัช.
ถา ตามหลักของอภิธรรม ก็วาใหสิ่งที่เปนประโยชนทางตา ใหสิ่งที่
เปนประโยชนทางหู, ใหสิ่งที่เปนประโยชนทางจมูก, ใหสิ่งที่เปนประโยชนทางลิ้น,
ทางผิวหนัง, ทางจิตใจ; คือวัตถุสิ่งใดมันไปเปนประโยชนแกสิ่งทั้ง ๖ นี้ แลว
เขาก็ให; นี่อภิธรรมเขาวานะ เขาวาเขาพูดอยางปรมัตถ.
สวน ทางพระสูตรหรือสุตตันตะนี้ ก็มักจะระบุตัววัตถุตรง ๆ ไปเลย :
ใหขาว ใหน้ํา ใหที่อยูอาศัย ใหยานพาหนะ คือวาใหทุกอยางที่มนุษยมันจะใชเปน
ประโยชนได. แมที่สุดใหรม ใหรองเทา อยางนี้เขาก็เรียกวาใหยานพาหนะ : ใหมุง
กันยุ ง ฯลฯ อยางนี้ มั นก็แปลกออกไปจากที่ พูดแล ว ในเรื่องวิ นัยหรือเรื่ องอภิธรรม

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาค

๔๙

ทีนี้ ถาไมมีวัตถุที่จะให มันก็ยังเล็งถึงวา บางทีเราตองเสียสละความสุข
ของเรา ความผาสุก ของเรา ไปเจือ จานเขา ก็น ับ รวมเขา ในวัต ถุอ ีก เหมือ นกัน .
สิ่งใดที่เกื้อกูลผูอื่นโดยเราตองเสียสละ แลว ก็เรียกวา “วัตถุทาน”. วัตถุทาน
ที่กลาวมานี้ เปน อยางที่ ๑.
อยางที่ ๒ การชวยเหลือทางเรี่ยวแรง ทางเงินทอง ทางสติปญญา
ทางอํานาจวาสนา นี่แหละเราชวยเหลือผูอื่นไดหลาย ๆ ทาง : ทางเรี่ยวแรงนี้ไม
ถึงกับเสียความสุขสวนตัว แตเราก็ตองเสียเรี่ยวแรง หรือเสียเวลาอะไรบางอยาง
หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ช ว ยเหลื อ ด ว ยอํ า นาจวาสนา
สติปญญา ที่เขาเรียกกันวา น้ําลายไอปาก อะไรนี้ มันก็เปนเครื่องมือ สําหรับไป
ชวยเขาไดเหมือนกัน; ฉะนั้น สิ่งเหลานี้ก็เรียกวา “วัตถุทาน” ไดเหมือนกัน.

ลักษณะแหงความเปนธรรม
วัตถุแหงทานนี้ มันมีจํากัดอยูวา ตองประกอบดวยธรรม: ตองไดมา
โดยธรรม วั ต ถุ ที่ เ ราจะให ท านไปนั้ น มั น ต อ งเป น ธรรม ;
คื อ ว า มั น ต อ ง
ถูกตองและเหมาะสม แลวเราไดมาโดยธรรม ไมใชลักขโมย :
ตัววัตถุมันก็
เปนธรรมอยูแลว คือวาเหมาะสมที่คนผูรับเขาควรจะไดรับ ไมเปนโทษ;
แลว
วัตถุนี้เราไดมาโดยธรรม ไดมาอยางเปนธรรม. ฉะนั้น เงินหรือของที่จะทําทานนี้
มั น ควรได ม าโดยธรรม อย า ไปโกงมา มั น เป น เรื่ อ งตบตา เป น เรื่ อ งวกวนอะไร
ชอบกล เชนขโมยก็จะไปแกตัววา “ไมมีอะไรใหทาน วันนี้ไปขโมยเขาหนอยโวย เพื่อเอา
มาใหทาน”. มันไมควรเตลิดเปดเปงไปถึงอยางนี้ วัตถุนั้นมันตองเปนธรรม แลวก็
ไดมาโดยธรรม.
ทีนี้ อยางที่ ๓ นี่ไปไกลไปถึงกับวา เสียสละอวัยวะเลือกเนื้อ เสียสละ
ชีวิต เสียสละบุตรภรรยา ออกเปนทาน มันกลายเปนทาน เรื่องของพระโพธิสัตวไป
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แตก็มีผูทํา มีผูกระทํามาแลว : บางทียอมเสียอวัยวะ เชนลูกตา เชนแขนขาอะไร
ของตน ใหเปนประโยชนแกผูอื่น หรือบางทีก็เสียสละชีวิตนี้.
มี เ รื่ อ งพระโพธิ สั ต ว อ ยู ห ลายเรื่ อ ง เสี ย สละชี วิ ต ให เ สื อ กิ น ก็ มี เพื่ อ ว า
เสืออยาไปกินลูกของมัน นี้มันเปน วิธีของโพธิสัตว.
แลวก็เสียสละบุตรภรรยา
เปนเรื่อ งชินหูพวกเราที่สุด คือ พระเวสสัน ดรนี้ มันเปนเรื่อ ง น้ําใจของมหาบุรุษ
จึงจะทําอยางนี้ได.
การบัญญัติในตอนหลังแบงเปนทาน ๓ ชั้น : ทานบารมี ทานตาม
ธรรมดา ใหของที่ตามธรรมดา เขาก็ให ๆ กันอยู,
ทานอุปบารมี สูงขึ้นไป
เปนทานขนาดกลาง นี้ก็ใหสิ่งที่ใหไดยาก ถึงขนาดใหอวัยวะรางกายนี้,
แลว
ทานปรมัตถบารมี
ใหสิ่งที่แสนจะใหยาก เชนใหลูกใหเมียไปเปนทานอยางนี้
เปนตน.
ทั้งหมดนี้มันเปนเรื่องของวัตถุทาน : เปนวัตถุสิ่งของก็มี, เปนความ
ชวยเหลือทางเรี่ยวแรงสติปญญาก็มี, เปนการใหชั้นอุกฤษฏ : ใหอวัยวะ ชีวิต
บุตร ภรรยาก็มี.
ใครจะทําไดเทาไร ก็ไปเลือกเอาเอง.
หรือตัววัตถุที่จะถูกใหไปเปนทานโดยสิ้นเชิง.

ทั้งหมดนี้เราพูดกันเรื่องวัตถุ

ลักษณะวิธีการให
ทีนี้เรื่องที่ ๓ ก็จะพูดถึง การใหหรือวิธีให. การใหนี้ตองดีดวย. ที่เปน
หลักใหญก็ตองมีเจตนาแหงการใหนั้นบริสุทธิ์ : การใหไปนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์
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ไมใชเพื่อตกเบ็ดคนอื่น. เดี๋ยวนี้เขาใหเปนแสนเปนลาน รอยลานพันลานนั้น
ก็เพื่อตกเบ็ดคนอื่นเอามาเปนพวก แลวก็แสวงหาประโยชนดวยกัน;
อยางนี้
เจตนาไมเปนทาน และไมบริสุทธิ์เอาเสียเลย
อีกอยางหนึ่ง ตองพอใจตองยินดี : เมื่อคิดวาจะใหก็ตองอิ่มอกอิ่มใจ;
เมื่อใหอยูก็อิ่มอกอิ่มใจ; เมื่อใหเสร็จแลวก็อิ่มอกอิ่มใจ : นี่เพราะวามันเปนการ
กระทําที่ถูกตอง มันจึงอิ่มอกอิ่มใจทั้ง ๓ เวลา : กอนให กําลังให และใหแลว;
นี้เปนเครื่องพิสูจนวาถูกตองแน.
ทีนี้ การใหที่ดี นั้น ตองมี การเลือกเฟน. สิ่งของที่จะใหนั้นตอง
เลือกเฟนใหถูกตอง ใหเหมาะสม; แลว เวลาที่จะใหก็ตองเลือกเฟน ใหมันถูกตอง
เหมาะสม. ถาเราไมเลือกเรื่องเวลาแลว มันจะประดังกันเขามา; คนรับทาน
ก็เอาไปเททิ้ง;
อยางการทําบุญทําทานของเราในบางโอกาส เหลือมากจนไมรู
จะเอาไปไหน อยางนี้มันผิดเวลา; ควรจะทําใหถูกเวลา.
มีคนเลาใหฟงวา ที่ไปฮัจยีกันที่เมืองเมกกะนั้น :
เขามีระเบียบ มี
ธรรมเนียมใหทานเหมือนกัน;
คือคนแตละคนที่ไปนั้น จะตองบริจาคเงินคาแพะ
ตัวหนึ่งบาง สองตัวบาง; แลวฆาแพะนั้นไวเปนทาน เพื่อวาคนที่ไมมีสตางคจะได
อาศัยเปนอาหาร.
แตมันมีคนบริจาคมากเกินคาด แพะที่ถูกฆานี้กองเปนภูเขา
แล ว ไม มี ใ ครกิ น หวาดไหว มั น ก็ เ ลยเน า หมด เหม็ น คลุ ง ไปหมด สํ า หรั บ แร ง กิ น
อยางนี้.
นี่การใหทานมันผิดเวลาผิดสถานที่ มักจะ มีดวยกันทุกศาสนา เพราะวา
ศรัท ธามัน มากเกิน ไป; ฉะนั้น จึง ตอ งเลือ กสิ่ง ของ ตอ งเลือ ก เวลา เลือ ก
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สถานะการณ เลือ กบุคคล เลือ กอะไรเลือ กใหดี. พระพุท ธเจาทานตรัสวา
“เลือกเฟนเสียกอนแลวจึงใหทาน นี้พระสุคตสรรเสริญ” .
ที่นี้ อาการที่ให ตองถูกตอง ตอง เคารพ ตอง เหมาะสม อยางนอยเรา
ตองเคารพในทานของเรา: แมเราใหแกคนขี้เรื้อน เราก็มีความเคารพในทานของเรา
เพราะมันเปนการประพฤติธรรม; ฉะนั้นเราตองเคารพ.
ทีนี้เราจะตองเลือก ใหเปน การใหที่มีประโยชนกวางขวาง; ดังนั้น
มันจึงเกิดมีสังฆทาน มีปุคคลิกทาน. ใหปุคคลิกทาน คือใหแกคนที่เรารัก เราชอบ
เปนคน ๆ ไป.
ใหสังฆทาน นั้นใหเปนสวนรวมแกหมูแกคณะ แกคณะสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข; อยางนี้เรียกวา “สังฆทาน.” ถาชอบใจพระองคนั้นองคนี้
ก็เอาไปใหเปนสวนตัว; นี้ก็เรียกวา “ปุคคลิกทาน” มันคับแคบ การใหที่ดีถูก
ตอง ก็ตองระวังใหเปนอยางนี้
ทั้งหมดนี้ มันเปนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุทานทั้งนั้น :
ปฏิคาหกก็ดี วัตถุ
ทานนั้นก็ดี การใหนั้นก็ดี ดังนี้แลว; นี้ก็เปนเครื่องวัดวา การใหทานนี้ดีแน.
ทีนี้ ขอเตือนวา ระวังใหดีอีกอยางหนึ่ง
เปนไปเพื่ออาสวะ ก็มี, ไมเปนไปเพื่ออาสวะ ก็มี.

คือการใหวัตถุทานอยางนี้ มัน

ทานเปนไปเพื่ออาสวะ นั้นมัน เพิ่มกิเลส : มันอยูที่เจตนาคากําไร
เกินควร : ทําบุญใหทานแลวก็จบแลวจบเลา. สังเกตดูเห็นวาใหไดผลรอยเทา
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พันเทาหมื่นเทา คลาย ๆ กับวาทําบุญบาทหนึ่งไดวิมานหลังหนึ่งอยางนี้;
เปนการคากําไรเกินควร; เปนการ ใหทานชนิดที่เปนไปเพื่ออาสวะ;
ความเห็นแกตัวใหมากขึ้น.

นี้มัน
คือเพิ่ม

เขาก็ ไ ม ไ ด ตํ า หนิ ว า ผิ ด อะไรนั ก แต ร ะบุ ใ ห เ ห็ น ว า นี้ เ ป น อาสวฐานี ย ะ
คือเปนที่ตั้งแหงกิเลส แหงอาสวะที่มากออกไป.
เมื่อกอนเรายึดถือนอย ทีนี้พอไดผลมากเขาก็เลยยึดถือมาก;
นี้จึงมี
อาสาวะมาก ก็กลับจะมีความทุกขทุกขเพราะความยึดถือมาก เพราะเนื่องจากการใหทาน
ชนิดนี้. ทานชนิดนี้เราเรียกวา มันเปนไปเพื่ออาสวะ.
ทานที่ไมเปนไปเพื่ออาสวะ คือตรงกันขาม : ใหเพื่อใหมันหมดไป :
ทําลายความยึดมั่นถือมั่นใหหมดไป ทําลายความเห็นแกตัวใหหมดไป. เชนบริจาค
ออกไปนี้ ไม มั ว จบอยู ว า เอาวิ ม านหนึ่ ง หลั ง เอาวิ ม านสิ บ หลั ง เอาอะไรอย า งนั้ น ;
แตใ หไ ปโดยคิด วา จงไปเปน ประโยชนแ กผูอื่น เถิด ; เราไมตอ งการอะไร
นอกจากความไมเห็นแกตัว ; ใหไปเพื่อทําลายความเห็นแกตัวของเรา แลวให
ไปเปนประโยชนแกผูอื่นเถิด,
เราไมตองการเอาสิบเทา รอยเทาพันเทาเหมือนที่
เขาตองการกัน.
นี่คือ ขอที่ตองระวังใหดี : ใหเพื่อเอากําไรเกินควรนั่นแหละ คือการ
เวียนวายไปในวัฏฏะอีก แลวก็เปน อุปธิ
คือเปนของหนักที่จะตองแบกเอาไป.
มันรวยกวาเกา มันก็ตองแบกเอาไปมากกวาเกา มันจึงเปนของหนัก;
แตถาให
โดยไมเอาอะไรตอบแทนทํานองนี้มันเปนของเบา;
เพราะฉะนั้น มันจึงเปน ทานที่
เปนไปเพื่อนิพพาน.
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การใหที่เปนไปเพื่อนิพพาน ตองเบา, ใหที่เอากําไรมาก ๆ มันก็ ตองหนัก;
จะใหทานชนิดไหนก็เลือกเอาเองก็แลวกัน หลักปฏิบัติมันมีอยูอยางนี้.
ถาการใหไมดี : ใหอยางหลับหูหลับตา มันทําใหมีคนอันธพาลมาก
ขึ้น; ทําใหมีอลัชชีขึ้นในพระพุทธศาสนามากขึ้น ; ถาใหไมเปนและใหไมดี มันเพิ่ม
อันธพาล เพิ่มอลัชชีขึ้นมาในโลกนี้. นี่มันยิ่งรายไปหวาเสียอีก นี้คือสิ่งที่ตอง
ระวังใหดีในการใหทาน.
หลั กปฏิบั ติ ที่ เกี่ ยวกับการให วั ตถุ ทาน มั นก็ จะมีเพี ยงเท านี้ โดยหั วข อ
สําคั ญ ๆ ถ าพู ดกั นโดยรายละเอี ยด ให แสดงอานิ สงสได สวรรค วิ มาน พู ดกั นตั้ งป
ยังไมจบ. จะพูดแตหัวขอที่จะตองรูไว และปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน เกี่ยวกับ
วัตถุทาน คือใหสิ่งของ.

๒. อภัยทาน
ทีนี้ ก็มาถึงทานอยางที่ ๒ เรียกวา “อภัยทาน” . แมสิ่งที่เรียกวา
อภัยทานนี้ ก็ตองมีปฏิคาหก : มีผูรับเหมือนกัน. อภัยทานหมายถึงใหอภัย.
คําวา “อภัย” นี้แปลวา “ไมตองกลัว” เราใหอภัย : คือเราใหความไมตองกลัว
แกบุคคลนั้น : แปลวาบุคคลนั้นไมตองกลัวเรา; นี่คือใหอภัย
ทีนี้ บางคนอาจจะคิดวา นี้มันไมใชใหทาน. นี่มันไมรู เขาพูดไปทั้งที่
ไมรู; การใหอยางนี้เรียกวาใหทาน แตเขาเรียกวาอภัยทาน; เปนสิ่งที่ใหกันได :
ใหไดทั้งทางกาย ใหไดทั้งทางวาจา ใหไดทั้งทางจิตใจ.
ทางรางกาย เขาขอขมา ขออภัย เราก็รับ, ทางวาจา เราก็บอก
อโหสิกรรม, ทางจิตใจ เราก็สลัดความโกรธความอาฆาตจองเวร; อยางนี้ก็เรียกวา
อภัยทาน ทั้งนั้น; มีไดทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ.
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ทีนี ้ จะแยกประเภทใหเ ห็น ชัด วา อภัย ทานนี ้ อยา งนอ ยก็ม ีอ ยู ส ัก
๓ อยาง :
อภัยทานอยางแรก คือ การใหอภัยโทษ ใหขมาโทษ คือยอมรับการ
ขมาโทษ เรียกวาใหอภัยโทษ รับการขอขมา; นี่เขาใจกันดีแลวไมตองอธิบายก็ได.
อยางที่ ๒ เราไมเบียดเบียนไมทุษรายใคร นั่นแหละคือใหอภัยทาน
เหมือนกัน. เราจงเปนอยูอยางไมเบียดเบียน อยางไมประทุษรายใคร ที่เขาเรียก
กันวา “ศีล - ศีล” นั่นแหละคืออภัยทาน. เราไมประทุษรายไมเบียดเบียนแกชีวิต
แกรางกาย หรือแกน้ําใจ ไมเบียดเบียนเนื้อตัวของเขา ไมเบียดเบียนจิตใจของเขา
ไม ทํ า ลายชี วิ ต ของเขา ทุ ก ระดั บ เลย นั บ ตั้ ง แต สั ต ว เ ดรั จ ฉานขึ้ น มาจนถึ ง มนุ ษ ย
จนถึงกระทั่งเทวดาหรือพรหมอะไรถามันจะมี. แปลวาสิ่งที่มีชีวิต มีความรูสึกคิด
นึกแลว เราไมเบียดเบียนใหเขารูสึกกระทบกระทั่งเปนทุกข ; นี้เรียกวาใหความไม
เบียดเบียน ความไมประทุษราย.
อยางที่ ๓ แผเมตตาจิตอยูเปนปกติ ทุกวันทุกคืนทุกลมหายใจเขาออก
แผเมตตาจิตอยูทุกลมหายใจเขาออก ; นี้ก็คืออภัยทาน.
นึกดูแลวก็นารวย ในขอที่วา อภัยทานนี้ไมตองลงทุนสักสตางคหนึ่งก็ได,
ถาเราสรางโบสถหลังหนึ่งตองเสียหลายแสนนะ;
แตวาทําอภัยทานนี้ไมตองให
สตางคสักสตางคหนึ่งก็ทําได แลวยังจะมีผลสูงกวาเสียดวย. เอา ! พูดไปเดี๋ยวจะ
ถอยศรัทธา อยาพูดดีกวา.
แตขอใหรูไววา อภัยทานนี่มันทํายากกวาที่จะใหวัตถุ เพราะมัน
เปนเรื่องจิตใจมากขึ้นไปอีก. คนถือตัว ใครมาขอขมาก็ไมยอมให แลวเปน
อยูอยางทําผูอื่นเดือดรอนอยูเรื่อย : ไมรักผูอื่นไมเห็นใจผูอื่น; นี่เรียกวาไมมี
อภัยทาน.
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ฉะนั้น ขอใหตัดสินใจแนลงไป วาเรานี้ตั้งแตวันนี้ไป จะ สะสางเรื่อง
อภัยทานนี้ใหเปนชิ้นเปนอัน. สําหรับวัตถุทานก็ทํามามากแลว อยางเมื่อเชานี้
ก็เ ห็น อยูวา เปน วัต ถุท าน ที่ไ หน ๆ ก็มีแ ตวัต ถุท านเห็น งา ย แตเ รื่อ งอภัย ทานนี้
ดูยังโหรงเหรง แลวไมคอยเห็นดวย.
นี่ขอใหไปชําระสะสาง คือทําใหมันมีขึ้น
ใหมันครบถวน ใหมันถูกตอง วา :
๑. ใหอภัยโทษ ยอมรับขมา
๒. ไมเบียดเบียน ไมกระทบกระทั่ง ไมประทุษรายใครหมด
๓. อยูดวยจิตที่แผเมตตาทั้งกลางวันและกลางคืน
ทั้งหมดนี้ก็เปนอภัยทาน เปนทานอยางที่ ๒ :

๓. ธรรมทาน
ทานอยางที่ ๓ เรียกวา “ธรรมทาน” นี้คือใหธรรมะเปนทาน. คําวา
“ธรรม” ในที่นี้หมายถึง ความรูที่เขารูแลวเขาจะพนทุกขได เรียกวาธรรมในทีนี้;
แลว ทาน ก็คือ การให. ทานที่ ๓ นี้ก็ตองมีปฏิคาหก คือผูรับอีกเหมือนกัน;
ธรรมทานนี้ไมเปนไปเพื่อกิเลสอาสวะ
เพราะมันเปนเรื่องของวิชาความรูของ
ปญญา ไมลุมหลงงายเหมือนวัตถุทาน.
ธรรมทานนี้มีไดเปน ๒ อยาง คือ โดยตรง และ โดยออม : โดยตรง
เชน อาตมากําลังพูดเรื่องที่มีประโยชนใหทานทั้งหลายฟง อยางนี้ก็เรียกวา ให
ธรรมทานโดยตรง; สวนชนิดที่เปนโดยออมนั้น ก็คือวาผูที่ชวยสนับสนุนใหเปน
ไดอยางนี้ เชน อาตมาตองการจะพิมพหนังสือใหมันแพรหลายอยางนี้ มีเยอะแยะ
หลายคนชวยจัดพิมพ; นี่เขาก็เปนผู ใหธรรมทานโดยออม ในเมื่ออาตมาเปนผูให
ธรรมทานโดยตรง.
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ธรรมทานมีไดทั้งโดยตรงและโดยออม ;
แลวก็ตองมีผูรับทาน จึงจะ
สําเร็จประโยชน :
ถาใหไปแลวไมมีใครรับ มันก็เปนหมันเหมือนกัน จะพิมพ
หนังสือจนทวมโลก แตถาไมมีใครอาน มันก็ไมมีประโยชนอะไร;
หรือเทศนให
เทาไร ๆ ถาไมมีใครฟง มันก็ไมมีประโยชนอะไร; นี้เรียกวา ตองมีปฏิคาหก.
ทีนี้ ธรรมทาน อาจจะแจกแจงออกไปเปน ๓ ประเภท อีกดวย คือ
อยางนอยมันก็มี ๓ ระดับ :
ระดับที่ ๑ ใหความรูพื้นฐานเบื้องตน ทั่ว ๆ ไป เปนทาน : หมายถึง
ความรูสามัญชั้นพื้นฐาน ใหความรูแมแตเรื่องเรียน ก.ข. ก.กา. เรียนหนังสือ
หนังหาเบื้องตน นี้ก็สงเคราะหเขาในธรรมทาน.
ฉะนั้น ครูบาอาจารย ทั่วไป ก็อยูในฐานะเปนผูใหธรรมทานทั้งนั้น; แม
แต พอแม อุตสาหสอนลูกสอนหลานใหรูประสีประสา นี้ก็เปนธรรมทาน; หรือมาก
ไปกว า นั้ น อี ก สอนให มั น กิ น ข า วเป น สอนให มั น อาบน้ํ า เป น สอนให มั น รู จั ก รั ก
ความดี; อยางนี้ก็เปนธรรมทาน : พอแมสอนลูกเล็ก ๆ ใหรูสิ่งที่ควรรูอยางพื้นฐาน
นี้ก็เ รีย กธรรมทาน;
แลว สอนหนัง สือ หนัง หา สอนวิช าอาชีพ นี้ก็เ รีย กวา
ธรรมทานชั้นต่ําชั้นตน แตมันเปนชั้นพื้นฐาน.
ถาไมมีชั้นพื้นฐานแลว ชั้นตอไปมันก็มีไมได ; ฉะนั้นเราจะตองสนใจ.
โดยตรง ก็สอนไป โดยออม ก็ชวยใหมันสําเร็จ เชนชวยสรางโรงเรียน ชวยสราง
อุปกรณการศึกษาอะไรตาง ๆ นี้ก็เปนการใหธรรมทานโดยออม.
เชนเราให
กระดานดํา ใหอะไรเหลานี้ เราไมเรียกวาวัตถุทาน เราเรียกวา ธรรมทานโดยออม:
อุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทําใหเกิดวิชาความรู นี้เราเรียกวาธรรมทาน
โดยออม. ธรรมทานโดยตรงก็พูดไปตรง ๆ ในเรื่องที่จะตองพูดนั้น อยางต่ําก็คือวา
ความรูพื้นฐาน.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๕๘

โอสาเรตัพพธรรม

ทีนี้ ชนิดที่ ๒ สูงขึ้นมา เราเรียกวา แสงสวางในทางวิญญาณ : ใหแสง
สวางในทางวิญญาณ;
นี่จะเปนธรรมะ หรือเปนศาสนา เปนธรรมะที่สูงขึ้นกวา
ระดับธรรมดา จนเรียกวาแสงสวางทางวิญญาณ; เชน เทศนเรื่องดับทุกข สอน
เรื่องดับทุกข อยางนี้เปนการใหแสงสวางทางวิญญาณ; คือชี้หนทางแหงการเดิน
ของชีวิต ชี้ทางเดินของชีวิต ใหมันสูงขึ้นไป จนรูวามันเปนอยางไร.
เราสอนเด็ก ๆ ใหรูหนังสือ ก.ข. ก.กา. ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย นี้เด็ก ๆ
ก็ยังไมรูวา เกิดมาทําไม? เกิดมาแลวจะทําอะไร จะไปขางไหนมันยังไมรู; มันรู
แตวิชาเรื่องปากเรื่องทอง นั้นเปนเบื้องตน.
ทีนี้ พอมาถึงขั้นที่ ๒ นี้ ใหแสงสวางแกวิญญาณ เพื่อจะเดินทางไป
ใหถูกตอง. นี้คือหลักธรรมะในพุทธศาสนา หรือศาสนาใดก็ตาม; นี่เปนตัว
ธรรมทานแทอยูที่นี้. แลวก็ มีโดยออมอีกเหมือนกัน : ชวยสรางวัดสรางวา สราง
โบสถสรางวิหาร สรางอะไร ถาวามันเปนไปเพื่อใหคนลืมหูลืมตาแลว ก็เปน
ธรรมทาน แมโดยออม ถาไมอยางนั้นมันเปนวัตถุทาน เพื่อความสะดวกสบาย.
แสงสวางทางวิญญาณนี้ ขอใหชวยฟงใหดี ๆ วาไมจําเปนจะตอง
ไพเราะเสมอไป. ถูกแลวพระพุทธเจาทานตรัสกําชับกําชาอยูเสมอวา” จงไปประกาศ
พรหมจรรย จงแสดงธรรม ใหมีความไพเราะในเบื้องตน มีความไพเราะในทามกลาง
มีความไพเราะในเบื้องสูง” ไพเราะอยางนี้ไมไดหมายความวาไพเราหู; แตหมาย
ความวาไพเราะแกจิตใจ; คือสบายแกจิตใจ เปนประโยชนแกจิตใจ.
เมื่อเปนอยางนี้แลว หลักมันก็มีตอไปถึงกับวา แมคําดาก็เปนธรรมทาน.
พระพุทธเจาทานตรัสเองวา ใหทุกคนถือวา คําดาเปนคําชี้ขุมทรัพย. คําดาของ
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บิดามารดา ครูบาอาจารยนั้น เปนคําชี้ขุมทรัพย เพราะฉะนั้นคําดาชนิดนี้ ก็เปน
ธรรมทาน.
ถาเราไมไดอาศัยธรรมทาน “ดา” ชนิดนี้ เราคงไมเปนเนื้อเปนตัว
มาอยางนี้ คงเหลวไหลกวานี้. นี่คําขนาบคําดา ของบิดามารดาครูบาอาจารยชวย
สรางเนื้อสรางตัวเรามา จนมาอยูในสภาพอยางนี้.
การถือวาแมคําดาก็เปนธรรมทาน เพราะวามันเปน คําดาดวยความ
หวังดี ดวยความรักลูก ดวยความรักศิษย ดวยความรักเพื่อนมนุษย จึงไดดา;
ฉะนั้น คําดานั้นจึงเปนคําชี้ขุมทรัพย : มันมีความหมายเฉพาะของมัน ไมใชดาดวย
กิเลส : แตดาดวยความอยากใหดี.
แมแตคําโกหก ถาโกหกดวยความหวังดี ใหคนประพฤติดี มัน
ก็เปนธรรมทาน เพราะพูดดี ๆ มันไมเชื่อ ตองพูดโกหกมันจึงเชื่อ แลวมันไมไป
ทํา ความชั่ ว ฉะนั้ น คํ า พู ด โกหกนั้ น กลายเป น ธรรมทานไปได เพราะว า ทํ า ด ว ย
เจตนาดี.
แตถาโกหกเพื่อลักลวงเอาประโยชนของเขา นี้ไมใช ; นี้คนละเรื่อง
คนละอัน. คําโกหกอยางนี้พาลงไปในนรก สวนคําโกหกที่ทําใหคนบางคนกลับดีได
นี้เปน ธรรมทานโดยออม ชั้นพิเศษ!
สรุปธรรมทานอยางที่ ๒ นี้ คือใหแสงสวางเปนทาน ใหธรรมะเปนทาน.
ทีนี้ อยากจะแถม อยางที่ ๓ : ใหนิพพานเปนทาน เสียเลย. คนไม
เคยฟง ฟงไมถูก. ใหนิพพานเปนทานนี้ ลองคิดดูทีวา มันใหอะไร? หลายคนชอบ
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พูดวาทานพุทธทาสนี้ชอบวาเอาเอง พูดเอาเอง ไมใชเรื่องจริง หรือไมใชเรื่องมีใน
คัมภีร วาไปอยางนั้นก็ได ;
ขอนี้ไมใชพูดเอาเอง ไมใชวาเอาเอง มันมีอยูใน
คัมภีร แตเราเรียกชื่อไมเหมือนกัน; นี่เราเอามาเรียกชื่อธรรมดาสามัญ ใหฟงถูก
ใหมันเปนที่เขาใจงาย จับฉวยเอางาย :
ใหนิพพานเปนทาน นี้อยากจะจํากัดความหมายลงไปวา เราทําโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่ง ที่ทําใหผูนั้นไดชิมรสของพระนิพพาน คือความเย็นใจ.
ถาทานทั้งหลายไดทําบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใหไดรับความเย็นใจเยือกเย็นสงบ
เย็นในจิตใจจริงแลว นี่เรียกวาใหนิพพานเปนทาน โดยตรงบาง โดยออมบางชั้นตน
บาง ชั้นกลางบาง ชั้นปลายบาง.
อยากจะอวดสักหนอย : เขาวาเราขี้อวดนัก เราก็อยากจะอวดวา ที่นั่ง
กันอยูตรงนี้ นี่แหละคือใหนิพพานเปนทาน; เพราะวาไดจัดอะไรไวหลาย ๆ อยาง :
พอมานั่งตรงนี้แลวเย็นอกเย็นใจ. ไอตรงนี้มันใหความเย็นอกเย็นใจ!
เย็นอกเย็นใจเพราะอะไร? เพราะมันลืมตัวกูของกู เมื่อมานั่งลงตรงนี้
ทุกคนลืมตัวกู ลืมของกู ลืมบาน ลืมของกูที่บาน แลวลืมตัวกูวามีชีวิตอยู จิตมันวาง
มันเลยสงบเย็น ดื่มรสตัวอยางของพระนิพพาน ณ ตรงที่นั่งอยูแถวนี้ตรงนี้แหละ;
ฉะนั้น เราจะพูดวาตรงนี้แหละ เปนที่ใหนิพพานเปนทาน.
ใครไมเชื่อก็ลองคิดดู คานดูก็ได วาตรงนี้มีการใหนิพพานเปนทาน?
ตรงนี้ มั น ทํ า ให ลื ม ตั ว กู ของกู จิ ต ว า งปราศจากตั ว กู ของกู ได รั บ ความเย็ น ชนิ ด
พิเศษของนิพพาน : เปน การชิมลองชั่วคราว ประจวบเหมาะบังเอิญ ยังไมใช
นิ พ พานแท นิ พ พานถาวร นิ พ พานตลอดกาลอะไร แต ก็ มี ร สชาติ อ ย า งเดี ย วกั น
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คือเย็นใจสบายใจบอกไมถูก. แมสิ่งที่เรียกวา มหรสพทางวิญญาณ นี้คือการให
นิพพานเปนทานดวย ไมใชเพียงแตใหความรูอยางเดียว.
การจัดกอนหิน จัดตนไม จัดสระน้ําลําธารอะไรไวอยางนี้ เปนมหรสพ
ทางวิญญาณ : คนที่มาก็ไดรับความเย็น ความสบายใจที่บอกไมถูก ก็เปน การชิมรส
ของพระนิพพานลวงหนา.
จะยอมใหกวางออกไปถึงวา แมสรางปูชนียสถาน
สร างปู ชนี ยวั ตถุ พระธาตุ พระเจดี ย อะไรก็ ตาม ถ าสร างถู กวิ ธี ประโยชน ทํ าให คน
เย็นใจได ก็ควรจะเรียกวาใหนิพพานเปนทานเหมือนกัน. คนแตกอนเขาสราง
มากเพราะเหตุนี้ : สรางพระธาตุองคใหญประจําบานประจําเมือง ใหคนเห็นแลว
สบายใจเย็ น ใจ มี จิ ต ใจสงบลงทั น ที นี้ ก็ เ รี ย กว า ให นิ พ พานเป น ทานได เ หมื อ นกั น .
แต เดี๋ยวนี้มันเฟอ แลวมันไมใหประโยชนอยางนั้นเสียแลว เพราะกลัววาจะเปลือง
มากเกินกวาผลที่ไดรับ ดังนั้น มาเลนกับธรรมชาติดีกวา : กอนหินพูดได ตนไม
พูดได เม็ดทรายพูดได! มาฟงดูซิวา มันพูดวาอะไร? มันพูดวา โอย! อยาบา
ไปนักโวย! หยุด ! หยุด ! หยุด ! คนนี้ก็หยุด ! วาอยารอนกันนักโวย เย็นกัน
เสียบาง!
กอนหินพูดอยางนี้ ตนไมพูดอยางนี้ มานั่งอยูกับกอนหินตนไมนี้มัน
ก็ตองไดยินอยางนี้ ถามีหูไมหนวก.
เดี๋ยวนี้หูมันแสแตจะไปหาวัตถุ หาเหยื่อ คอย
ฟงวากอนหินจะบอกเลขอะไร. นี่มันเคยมีที่นี่แลว : พอไดยินวากอนหินพูดได
ตนไมพูดได มันก็คอยฟงวา กอนหินตนไมจะบอกเลขสามตัว วาเลขอะไร.
นี่มัน
เดิน กัน คนละทางอยา งนี้ มัน ไมมีท างที่จ ะรับ นิพ พานเปน ทานหรอก.
แตถา
มานั่งดูกอนหิน วามันหยุดมันเย็นอยางไร ตนไมมันหยุดมันเย็นอยางไร เราลืม
เรื ่อ งวุ น วาย เรื ่อ งยึด มั ่น ถือ มั ่น กัน เสีย ทีเ ถอะ มาเปน กอ นหิน กัน พัก หนึ ่ง เถอะ
ก็ไดรับความเย็นเปนนิพพาน.
การจัดสถานที่อยางนี้ หรือวาวัตถุอยางไหนก็ตาม ใหมันเกิดความ
หยุดแกจิตใจ ความเย็นแกจิตใจแลว ก็ถือ วาเปนการใหนิพพานใหทาน
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ทั้ ง นั้ น ซึ่ ง ที่ แ ท มั น ก็ เ ป น การให ธ รรมทานชนิ ด หนึ่ ง ด ว ยเหมื อ นกั น แต เ ป น พิ เ ศษ
ไกลออกไปจนถึงกับวา ใหไดรับผลเลย ไมตองไปมัวรีรอปฏิบัติอะไรที่ไหนอีกแลว.
ธรรมทานตามธรรมดาตองรับฟงแลวเอาไปคิดเอาไปนึก แลวนําไปปฏิบัติจึงจะไดผล.
เดี๋ยวนี้เรามานั่งกับกอนหินกอนนี้ ใจมันเย็นลงไปได : นี่แหละเรียกวาเปนการ
ใหความเย็นใจเปนทาน โดยเจตนาใหทานทั้งหลายไดรับความเย็นอกเย็นใจเปนทาน.
ถาใครเกิดไดขึ้นมา ก็เรียกวาใหนิพพานเปนทาน.
ทั้ ง หมดนี้ สงเคราะห เ ป น เรื่ อ งธรรมทานทั้ ง นั้ น เป น ธรรมะที่ แ ปลก ๆ
ตาง ๆ กัน : ใหความรูพื้นฐาน ก.ข. ก กา; ใหมันรูจักกิน รูจักนอน รูจักอะไร
ก็เ รียกวา ธรรมทานขั้น ตน ; ทีนี้ใ หแ สงสวางแกจิต ใจ ใหทางเดิน ของชีวิต
ถูกตอง ใหชีวิตเดินถูกทาง อยางนี้ก็เรียกวา ธรรมทานแท;
ทีนี้ใหผลของ
ความสงบเย็นเลย ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลย ก็เรียกวาให นิพพานเปนทาน; รวมทั้ง
๓ ประการนี้เรียกวาธรรมทานทั้งนั้น.
จงพยายามใหมีการใหธรรมทานใหมาก :
พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ว า “สพฺ พ ทานํ ธมฺ ม ทานํ ชิ น าติ ”
-ในบรรดาทาน
ทั้งหลายนั้น ธรรมทานชนะทานทั้งหลายทั้งปวง.
นี่พระพุทธเจาทานสรรเสริญ
ธรรมทาน วาชนะทานทั้งปวง.
นี้หมายความวา ทานหมายถึง ทานประเภท
ที่มีผูรับ.
อาตมาขอแบงแยกยกเวนทานชนิดที่ไมตองมีผูรับ ซึ่งจะพูดอีกทีหลัง.
ทีนี้ ในบรรดาทานที่มี ผู รับ กัน แลว ธรรมทานสู ง กว าทานไหน ๆ หมด จนชนะเลย;
จะเปนวัตถุทานใหสิ่งของก็ดี จะเปนอภัยทานใหอ ภัยก็ดี จะเปนธรรมทานการให
ความรูก็ดี ใน ๓ อยางนี้ ธรรมทานการใหความรูนี้ชนะ; แตตองเปนความรูจริง
และดับทุกขได.
นี้เปนอันวาทาน ๓ อยางนี้ ชี้แจงหมดไปแลว ในบรรดาทาน
ที่ตองมีผูรับ.
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๔. สุญญตาทาน
ทีนี้ ก็จะพูดถึง ทานที่ไมตองมีผูรับ พิเศษออกไป ที่เขาจะหาวาทาน
พุทธทาสนี้ชอบวาเอาเองนี้ ก็คือทานประเภทนี้แหละ จะวาเอาเอง หรือไมวาเอาเอง
ก็ลองฟงดูซิ. พอจะพูดถึงทานประเภทนี้ มันไมมีผูรับ จึงมีอาการแปลกประหลาด;
จะตองวินิจฉัยคําบางคํากันเปนพิเศษ.
คําวา “ทาน” แปลวาให, คําวา บริจาค แปลวา สละออกไปรอบดาน.
จาคะ แปลวา สละ บริ แปลวา รอบดาน บริจาคแปลวา สละออกไปรอบ ๆ ดาน,
แลว ปฏินิสสัคคะ แปลวาใหคืน สลัดคืนหรือใหคืน. ถาเขาใจคํา ๓ คํานี้ตาม
ลําดับแลว จะเขาใจทานอันประหลาดนี้ได เขาเรียกวา สุญญตาทาน
ทานที่
เนื่องดวยสุญญตา. สุญญตา คือความวาง, สัญญตาทาน คือทานที่เนื่องดวย
สุญญตา. ลองฟงดูวามันหมายความวาอะไร :
“สุญญตาทาน” นี้ ขอบอกดัง ๆ เลยวา ตั้งชื่อเอาเอง. อาตมาตั้งชื่อเอา
เองวาสุญญตาทาน จะหาชื่ออยางนี้ไมพบในพระไตรปฎก แตเรื่องราวนั้นมีเยอะแยะ
ไปหมด. การที่บริจาคตัวกู ของกู ออกไปเสียใหหมด นี้เรียกวา “สุญญตาทาน”
ทานนี้ไมตองการปฏิคาหก ไมตองการผูรับทาน; แลวจะยิ่งกวานั้นขึ้นไปอีก
ทานนี้ไมตองมีผูใหทาน. ฟงดูซิแปลกใหม? ทานที่ไมตองมีทั้งผูใหทานและ
ผูรับทาน : ถาทําไดจริงทําไดถึงที่สุด จะไมมีตัวกู ของกูผูใหทาน หรือไมมีใครจะ
เปนผูรับทาน นี่ฟงยากขึ้นทุกที. ฉะนั้น จึงตองขอรองใหคิดถึงคําวา บริจาค ๆ ๆ
คือซัดออกไป ๆ ๆ ไมเอาเขามา. แลวคําวา ปฏินิสสัคคะนี้ มันสลัดคืนเจาของ
เหวี่ยงคืนเจาของเดิม
สําหรับสุญญตาทาน ทานที่เนื่องดวยสุญญตานี้ ถาเกิดถามกันขึ้นมาวา
เอาอะไรให? เอาอะไรเปนวัตถุสําหรับให? ก็ตอบวา “เอาตัวกู ของกูนั่นแหละให”
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อุปทานความยึ ดมั่นถือมั่นวานี้ ตัวกู นี้ของกู เอาอันนี้แหละให ใหออกไปใหมันหมด
ตัวกู ของกู แลว มีความวางเกิดขึ้นมาแทน. นี่ทานที่เนื่องดวยสุญญตาความวาง
มันเปนอยางนี้. เดี๋ยวนี้ทุกคนมันหวงตัวกู หวงของกู มันไมอยากใหใคร. มันยิ่ง
มีตัวกู ยิ่งมีของกู มันยิ่งหวงไอสิ่งที่เรียกวาตัวกู ของกู มันไมอยากให;
แลวจะ
พูดกันรูเรื่องไดอยางไรเลา : มันลวนแตไมอยากจะให. เดี๋ยวนี้มาบอกวาตองให !
ตัวกู ของกู นี้อยาเอาไว มันรอนเปนไฟ.
ทีนี้ ตัวกู ของกูที่รอนเปนไฟนี้ เอาไป
ใหใคร ใครมันจะเอาละ นอกจากคนโง;
คนฉลาดไมมีใครจะรับเอาไป.
มัน
เปน ไฟ มัน รอ นเปน ไฟ กิเ ลสหรือ ความทุก ขนี ่ม ัน รอ นเปน ไฟ เอาไปใหใ คร
ไมมีใครเอา.
ทีนี้ ตัวกู ของกูนี้จะถูกใหออกไป แลว ใครจะเปนผูให?
มันก็
ตองความวาง จากตัวกู ของกู คือจิตที่ประกอบอยูดวยสติปญญาเปนผูให.
จิต
ที่ประกอบอยูดวยสติปญญานี้ ไมใชตัวกู ไมใชของกู.
จิตที่ประกอบอยูดวยสติ
ปญญานี้ มันจะใหสิ่งที่เรียกวาตัวกู ของกู ออกไปใหหมดสิ้น.
นี้เรียกวาไมตองมี
ตัวผูใหก็ได เพราะ จิตนั้นไมใชตัวตน.
ถาจิตเปนตัวตน มันก็ไมใหอีกนั่นแหละ.
เรีย กวา ไมมีผูใ หก็ไ ด ไมมีผูรับ ก็ไ ด;
ใหใ คร ใครก็ไ มเ อา.
ถา มีตัว ตนแลว
มันใหไมได : มันตองไมมีตัวตน มันจึงจะมีการใหตัวตนนี้ออกไปเสีย. ดังนั้นเขาจึง
พูดวา จิตบริสุทธิ์
หรือ เบญจขันธบริสุทธิ์ นามรูปบริสุทธิ์
ไมมีตัวกู ของกู
นั่นแหละเปนผูใหตัวกู ของกูออกไป.
นี่พูดโดยสมมติ อยางนี้เขาเรียกวาบริจาค
อยางยิ่ง บริจาคหมดไมมีอะไรเหลือ. ถาลงบริจาคตัวกู ของกู ออกไปเสียแลว
มันจะมีอะไรเหลือเลา คิดดูซิ!
มันเหลือแตความวาง หรือความบริสุทธิ์ หรือความ
สะอาด ไมใชตัวกู ของกูเลย.
ตัวกู ของกู นี้สกปรก มืดมัวเรารอน ใหไปเสีย
มันก็เลยวาง ไมมีตัวกู ไมมีตัวตน; ภาวะที่เหลืออยูก็คือ ความสะอาด สวาง สงบ
ของความวางจากตัวกู - ของกู. นี่ทานชนิดนี้มันเปนอยางนี้.
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ขอใหเขาใจคําไปตามลําดับวา “บริจาค - บริจาค” นี้ มันสละออกไปหมด
มันจึงจะเปนบริจาค ถาสละแลวเอากําไรมาก อยางนี้มันไมเปนการบริจาค. แตมันเปน
การคาขาย. คําวา “บริจาค” หมายความวา ตองสละออกไปดวยจิตใจที่บริสุทธิ์
ตองทําดวยสติปญญา. ทีนี้บริจาคนี้ไมรูจะบริจาคไปใหใครในตอนนี้ก็เรียกวา บริจาค
คืนใหธรรมชาติ ซึ่งเปนเจาของเดิม.
ตรงนี้ตองศึกษาธรรมะในชั้นลึกอีกขอหนึ่งวา ทุกอยางเปนของธรรมชาติ
ธรรมชาติ นี้ ไ ม ใ ช ตั ว ตน มี แ ต ธ รรมชาติ เ ท า นั้ น มั น ปรุ ง แต ง กั น อยู มั น เป น ไปอยู
ตามธรรมชาติ. บาลีที่ควรจะสนใจมีวา “สุทฺธํ ธมฺมสมุปฺปาทํ” เปนธรรมชาติ
เกิดขึ้นลวน ๆ “สุทฺธํ สงฺขารสนฺตตึ” เปนการสืบตอของสังขารลวน ๆ ; ไมมีตัวกู
ไมมีของกู.
นับตั้งแตกอนดินกอนหินตนไมอะไรมา จนถึงวาเลือดเนื้อรางกาย
ชีวิ ตจิ ตใจของเรานี้ เปนธรรมชาติ เปนการเกิ ดขึ้ น ของธรรมชาติล ว น ๆ เป น การ
ปรุ งแต งของธรรมชาติ ล วน ๆ เป นการสื บต อ ของธรรมชาติ ล วน ๆ มั นจึ งเกิ ดออก
มาเป นคน กิ นได เดิน ได นอนได ทํ า นั่ นทํ า นี่ ไ ด มั น เปน การสื บต อ ปรุ ง แต ง ของ
ธรรมชาติลวน ๆ.
ทีนี้ จิตมันโงไปเองวาตัวตน วานี้แหละคือตัวตน วาเราเปนเจาของ
สิ่งนี้;
พอจิตคิดวามันเปนเจาของสิ่งนี้ เราจะรูสึกวาเราเปนเจาของสิ่งนี้ สิ่งนี้
มัน เปน ของเรา แลว เราเปน เจา ของสิ่ง นี้ :
เราเปน เจาของ มันเปน ของเรา
เราเปนเจาของแกมัน : นี้คือ “ตัวกู - ของกู” ความโงที่แสนจะโงเกิดขึ้นแลวในใจ
แลวก็ไมรูวาเปนความโง; คิดวาเปนความจริง ดังนั้น ความยึดมั่นวาเปนตัวกูเปน
ของกู มันก็เกิดขึ้นในใจ แลวก็ลงรากแนนหนาแนนแฟนวา อะไร ๆ เปนตัวกู;
อะไร ๆ เปน ของกูไ ปหมด. ถูก ลิง ลา งหูใ สห นา เทา ไร ๆ ก็ไ มรูสึก ไมรูจัก จํา
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ถ า ยั ง สละตั ว กู ข องกู นี้ อ อกไปไม ไ ด มั น ก็ ยั ง มี ค วามทุ ก ข อ ยู ฉะนั้ น เราต อ งสละ.
สละคืนใหธรรมชาติเปนลําดับไป :ขั้นที่ ๑ สละมานะทิฏฐิอยางหยาบ ๆ . มานะทิฏฐิจองหองพองขน
หยาบ ๆ นี้ ที่ไมยอมใครนี้ สละเสียกอนเถอะ. สละใหใครก็ไมมีใครรับ นี้เรา
ก็สละคืนใหธรรมชาติเจาของเดิม ไปเปนธรรมชาติของกิเลส. มันอยูที่ไหนก็ตามใจ
เราไมตองรู สละคืนใหธรรมชาติ.
อันที่ ๑ สละมานะทิฏฐิ ที่ทําใหจองหอง
พองขน เปนตน
ขั้น ที่ ๒ ก็ สละความเห็น แกตัว .
ความเห็น วา ของกู นี้เ รีย กวา
“อัตตนียา” แปลวาของกู. อะไรที่วา ของกู ๆ ๆ ๆ นั้น เลิกเปนนกเขากันเสียที.
ถาไดยินนกเขาขันเมื่อไรละก็ใหรูวามันบา.
เราเอาเสียงนกเขามาเปดใหฟงกัน
บ อย ๆ ให รู จั กเปรี ยบเที ยบว า ได ข องกู ๆ นี้ มั นบ า เพี ยรละความเห็ นแก ตั ว ที่ เอา
เขามาขางตัว ที่วาของกู ๆ เหมือนนกเขา กันเสียกอน.
ขั้นที่ ๓ ตอไปอีกก็ สละอัสมิมานะ ตัวสุดทาย คือตัวกูนั่นแหละ.
ละตัวกู ทีนี้ตัวกูก็อยาไดมีเลย คือสิ่งที่เรียกวา “อัตตา”.
อัตตานี้เปนแกนกลาง
ของกิ เ ลส เป น แกนกลางของความรู สึ ก ที่ ผิ ด ๆ ทั้ ง นั้ น ให ล ะอั ต ตานี้ อ อกไปเสี ย
บริจาคออกไปเสีย เหวี่ยงคืนไปใหเจาของเดิมคือธรรมชาติเสีย.
ถ า สามารถสละสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า อั ต ตาหรื อ ตั ว กู เ สี ย ได นี้ จ ะเป น อย า งไร?
มันก็เปน นิพพาน. ละมานะทิฏฐิจองหองพองขนเสียได, แลวก็ละตัวกูนี้เสียได
อีก ทีห นึ่ง , มัน ก็ห มดกัน ก็เ ปน นิพ พาน. นิพ พานคือ วา งจากตัว กู - ของกู
วางจากกิเลส วางจากความทุกข วางจากความวายเวียน วางจากทุกอยาง มันจึง
เปนความสงบสุขเย็น.
เวลาที่ใจของเราเย็นไมถูกปรุงแตงอะไรเลยนั่นแหละเปน
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ตัวอยางของนิพพาน.
จากตัวกู - ของกู.
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อยางนี้เรียกวา การใหทานที่เนื่องดวยสุญญตา คือความวาง

เพียง ๒ อยางเทานี้ยังไมหมด ขอแถมพกอีกอยาง.
จะสละอะไร ลอง
ทายลวงหนา ลองเดาดูซิวา จะสละอะไร?
เดี๋ยวนี้ไดนิพพานแลว เย็นสบายแลว
จะสละอะไรอีก?
ขั้นที่ ๔ ก็คือ สละนิพพานนั่นแหละออกไปเสียอีกทีหนึ่ง :
ไมใช
นิพพานของกู ไมใชนิพพานของนิพพาน ไมใชนิพพานของอะไร.
นิพพานนั้น
เปนความวาง และเปนความวางอยางยิ่ง เหลืออยูแตความวางอยางยิ่ง.
นี้คือ
ผลของสุญญตาทาน หรือทานที่เนื่องดวยสุญญตา. ไป ๆ มา ๆ ก็ไมเหลืออะไร ;
ใหเหลือแตความวาง.
ลองทบทวน ดู วา การใหทานนี้มันมีมาเปนลําดับ ๆ คอย ๆ สูงขึ้นไป ๆ
นับตั้งแตวาใหวัตถุทาน เอื้อเฟอเผื่อแผดวยสิ่งของ;
ใหอภัยทาน ใหความไมเบียด เบียน;
แลวก็ใหธรรมทาน ใหความรูที่จะทําใหเขาเดินไปถูกทาง จนถึงวามัน
จะแนตอพระนิพพาน.
ทีนี้ เพื่อที่จะใหไดนิพพาน เราก็ใหตัวกู ของกูนี้ออกไป
เสียทีหนึ่งกอน.
แลวเมื่อไดเปนนิพพานขึ้นมา ก็อยาถือวานิพพานของกู อยา
ถื อ ว า นิ พ พานของนิ พ พาน อย า ให นิ พ พานโดยความเป น นิ พ พานนี้ เ ป น ของใคร :
ใหเปนของความวาง เหลืออยูแตความวาง.
อันสุดทายนี้เรียกวา สุญญตาทาน
คือการใหที่เนื่องดวยสุญญตา แลวก็ไมไดอะไรมากนอกจากความวาง.
ความว างนี้ คื อจิ ต หรื อกาย หรื ออั ตตภาพนี้ ที่ มั นว างจากกิ เลส ว างจาก
ความทุกข วางจากความวายเวียน นี้ มันก็เปนของธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ.
ธรรมชาติลวน ๆ เปน ไป ไมมีใครเปนเจาของ มัน ก็เลยหมดกัน;
เรื่องมันจบ
เพราะการใหทานนี้.
ถาใครทําไดอ ยางนี้ ไมตองไปสนใจเรื่องศีล เรื่องสมาธิ
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เรื่องปญญาก็ได : มันเปนศีล เปนสมาธิ เปนปญญา อยูหมด ในการใหทาน
ไมตองไปสนใจเรื่องอื่น ๆ
รอยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่อง เชนเรื่องมรรคมีองคแปด
เรื่องอะไรตาง ๆ ไมตองสนใจก็ไดถาทําไดอยางนี้ คือรูจักใหทานตัวกู - ของกูออกไป
เสียใหหมด แลวมันหมดกันแคนั้นแหละ.
ไดนิพพานมาแลว ยังสลัดนิพพาน
ออกไปเสียอีกทีหนึ่ง ใหมันวาง. มันจบเกินกวาที่จะจบ มันไมมีอะไรจะจบยิ่งไป
กวานี้.
ดังนั้น ที่พูดนี้จริงหรือไมจริงก็ลองไปคิดดู คือพูดวาเปนเรื่องลัดสั้นที่สุด
นี้ มั น ลั ด หรื อ ไม ลั ด แล ว จะหาว า อาตมาว า เอาเองทั้ ง นั้ น ก็ ล องไปพิ จ ารณาดู ว า
มันวาเอาเอง หรือพระพุทธเจาทานวา.
พระพุ ท ธเจ า ท า นว า เรื่ อ งที่ มั น เนื่ อ งด ว ยสุ ญ ญตานั่ น แหละ คื อ เรื่ อ งที่
ฉันพูด นอกจากนั้นฉันไมพูด.
เดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องสุญญตาเต็มตัว เขากับ
พระพุทธภาษิตที่วา “เย เต สุตฺตนฺตา -สุตตันตะทั้งหลายเหลาใด ตถาคตภาสิตา
- อันตถาคตบัญญัติแลว คมฺภีรา -ลึกซึ้ง คมฺภีรตฺถา - มีเนื้อความอันลึกซึ้ง
โลกุตฺตรา - เหนือโลก สฺุตปฺปฏิสํยุตฺตา - คือเรื่องที่เนื่องดวยสุญญตา” .
นี้เราไมอยากจะทําอะไรมาก เกิดมาทีหนึ่งไมอยากจะยุงยาก อยากจะ
ทําแตการใหทานอยางเดียว ก็ขอใหใหทานอยางที่วานี้เถอะ.
ใหทานอยางเดียว
นี้พอ :
ถึงนิพพานแลว เลยไปอีก คือแมแตนิพพานก็ไมเอามาเปนของกู คงเปน
ว า งไปหมด แล ว เป น นิ พ พานจริ ง นิ พ พานตลอดอนั น ตกาล เป น นิ พ พานนิ รั น ดร
ไมมีเวียนวายอะไรที่ไหน นี่เรื่องมันจบ.
ขอให ท านทั้ งหลายทุ กคน กํ าหนดจดจํ าให ดี เอาไปคิ ดไปนึ กให ดี ว าหลั ก
แหงการปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาคไปไดไกลอยางนี้ ;
หลักปฏิบัติมันมีอยูอยางนี้.
จงปฏิบัติไปตามแนวนี้ แลวจะพบความวาง; แลวเรื่องก็จะจบกัน.
นี่วันนี้ไมคอยมีแรงพูด ตองจบเทานี้ทีกอน.
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-๓วันเสารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายที่ เรี ยกว าพู ดกั นวั นเสาร ในครั้ งที่ ๓ ของภาควิ สาขะบู ชานี้
จะไดกลาวโดยหัวขอวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับศีลวัตร ดังที่ทานทั้งหลาย
ก็ทราบกันอยูเปนอยางดีแลว.
สิ่งที่เรียกวาหลักปฏิบัตินี้ เปนคํากลาว
อยางรวบรัดเทาที่ใหรูวา จะตองปฏิบัติอยางไร,
หรือวาจะปฏิบัติใหงายขึ้น
หรือสะดวกขึ้นอยางไร.
เพราะฉะนั้น จึงไมจําเปนจะตองกลาวไปหมด
ทุกแงทุกมุมจะกลาวถึงแตสวนที่มันเกี่ยวของกับหลักปฏิบัติโดยตรงเทานั้น.
สําหรับคําวา “ศีลวัตร”
บางคนก็เขาใจแลว บางคนก็ยังไมเขาใจ;
ศีลวัตรก็คือ สีล กับ วตฺต อยางนี้ก็ได, ศีลวัตร คือ ศีลกับวัตร อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน.
แตในที่นี้อยากจะเล็งถึงศีลและวัตร รวมกันเปน ๒ อยาง : ศีลเปนอยางหนึ่ง วัตร
เปนอยางหนึ่ง.

๖๙
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คําวา วรฺต ในภาษาสันสฤตหรือ วตฺต ในภาษาบาลีนั้น มาแปลงเปนไทย
เรียกวา วัตร หรือ “พรต”. “ศีล” ก็คือ “ศีล”. “วัตร” ก็คือ “พรต”. พรต
ก็คือการบําเพ็ญพรต, ศีลก็คือการบําเพ็ญศีล. บําเพ็ญศีล และ บําเพ็ญพรต
นี้ตางกันอยางไร? คําวา “ศีล” เราหมายถึง หัวขอสําคัญ ๆ ที่บังคับใหตองปฏิบัติ
คําวา “วัตร” นั้น หมายถึง เรื่องเล็กนอยที่เกี่ยวกับศีลนั่นเอง; หากแตวาไมสําคัญ
เทากับสิ่งที่เรียกวาศีล ก็เลยเรียกวาวัตร,
แลวก็ไมบังคับเฉียบขาดเหมือนกับสิ่งที่
เรียกวาศีล.
ทีนี้ อยากจะใหคิดนึกกันเสียสักหนอยหนึ่งวา ทําไมจึงตองพูดเรื่องศีลกัน
อยางนี้อีก? ดูจะซ้ําซากนาเบื่อหนายเต็มที่แลว. ถาทานผูใดมีความรูสึกอยางนี้
ก็ขอใหเปลี่ยนความรูสึกเสียใหม. เดี๋ยวนี้ มีสิ่งแสดงใหเห็นอยูชัด ๆ แลววา รักษา
ศีลกันจนตายก็ไมมีศีล หรือ ไมไดรับประโยชนอานิสงสของศีล; รักษาศีลกัน
ทั่วไปก็ยังไมไดรับประโยชนจากศีล;
แมคนบางคนจะตั้งใจรักษาศีลจริง ๆ ก็ยังไมมี
สิ่งที่เรียกวาศีลโดยถูกตองและสมบูรณได. นี้พิสูจนไดตรงที่ ไมไดรับประโยชน
อันแทจริงสิ่งที่เรียกวาศีล :
คือเพียงแตไดรักษาเทานั้น.
นี่จึงตองพูดกันถึง
เรื ่อ ง นี ้อ ีก ห รือ บ า ง ทีจ ะ ตอ ง พูด อีก ห ล า ย ห น ก็ไ ด ใ หเ ขา ใ จ จ น ถึง กับ วา
รักษาศีลแลว ก็มีศีลไดเต็มที่.
อีกทางหนึ่ง ก็ดวยความมุงหมายวา จะปรับปรุงใหดีขึ้น : การรักษาศีล
ยังอยูในสภาพที่งมงายอยูก็มี และอยูในสภาพที่ไมงมงายก็มี; ยังไมเปนที่นาพอใจ.
มั นอยู ในวิ สั ยที่ จะปรั บปรุ งให ดี ขึ้ นมาได ทั้ งพวกที่ กํ าลั งงมงายอยู และทั้ งพวกที่ ไม
งมงาย แลวก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงใหดีกวานี้ : กวาที่เปนอยูในเวลานี้ เพราะ
ฉะนั้น ก็จะตองพูดเรื่องศีล.
คนที่ยังงมงาย ก็ รับศีลเปนพิธีรีตองเทานั้น, รับศีลเหมือนเครื่องจักร
อยางที่วาปากพูดไดก็พูดไป นี้อยูในฐานะที่ตองปรับปรุงกันเปนอันมาก. แมบางคน
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จะมีเจตนาดี แลวก็ไมงมงาย;
แตก็ยังไมอาจจะทําใหเปนที่พอใจของตัวได ยังระแวง
นั่นระแวงนี่อยูเรื่อยไป,
ฉะนั้น เราตองพูดกันถึงเรื่องศีลกันอีกเรื่อย ๆ ไปกอน โดย
ประสงควาจะใหเปนรากฐานที่ดีของการถือพระศาสนาสืบตอไป.
เดี๋ ย วนี้ การปฏิ บั ติ ใ นทางศาสนา ยั ง ไม ดี จ นเป น ที่ น า พอใจ เพราะว า
รากฐานอั น แรกคื อ ศี ล นี้ ยั ง ไม ดี ที นี้ ก ารที่ จ ะมี ส มาธิ มี ธ รรมะสู ง ขึ้ น ไป จึ ง ทํ า ไม ไ ด
เพราะรากฐานยังไมดี. และโดยเฉพาะคน สมัยปจจุบัน นี้ มีอยูเปน สวนมากที่เปน
วัตถุนิยมจัด คือ บูชาวัตถุ บูชาเรื่องทางเนื้อหนังมาก พวกนี้จะไมรูจักสิ่งที่เรียกวา
ศีลเลย. หรือจะรูจักก็รูจัดผิด ๆ. ถาพูดใหดีแลว ก็ไมรูจักนั่นแหละมากกวา คือ
เมื่อรูจักผิด ๆ ก็มีผลเทากับไมรูจัก ฉะนั้น จึงถือวาไมรูจัก.
คนพวกนี้ไดยินเขาพูดกันวา ที่วัดมีการรักษาศีล.
หรือถาเดินผานวัดไป
เขาก็มองเห็นวา พวกโนนเขารักษาศีลกันอยู แลวก็ไมรูวารักษาอยางไร?
เพื่ออะไร?
ก็ เลยคิ ดว าเป นเรื่ องงมงายของคนหั วโบราณ ก็ รู เท านี้ ว าเขารั กษาศี ลกั นอยู รั กษาศี ล
เพราะไมมีอะไรจะทํา คิดไปเสียอยางนี้ก็ได.
หรือเพราะวา คนที่รักษาศีลทําอะไร
ไมนาดู ; คนที่ไปรักษาศีลอยูในโบสถแท ๆ นี้ก็ยังพูดเรื่องที่ไมควรพูด, หรือ
บางทีไ ป ทํา สิ ่ง ที่ไ มค วรทํา ใชโ บสถนั้น เปน ตลาดสํา หรับ แลกเปลี่ย นซื้อ ขาย
อะไรกันก็มี; ก็เปนที่ดูถูกของคนสมัยนี้ขึ้นมาอีกอยางหนึ่งดวย. คนสมัยวัตถุนิยม
จึงประณามวาเรื่องของคนที่ถือศีลนี้ ไมมีอะไรที่นาสนใจ.
ด วยเหตุ ผลทั้ งหมดอย างที่ กล าวมานี้ ก็ ล วนแต เป นเครื่ องแสดงว า เราจะ
ต องปรั บปรุ งกั นเสี ยที ให การปฏิ บั ติ เรื่ องศี ลวั ตรนี้ อยู ในสภาพที่ น าพออกพอใจ คื อว า
คนผู ร ัก ษาก็ไ ดป ระโยชน แลว คนที ่ม องเห็น ก็พ ากัน เลื ่อ มใส หรือ วา อยากจะ
รักษาบาง บานเมืองก็จะเปนสุขเพราะวาคนมีศีล.
ทีนี้ เราจะไดพูดกันเปนขอ ๆ ไปตามลําดับ :-
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ศีลคืออะไร?
ในขอแรกนี้ ก็จะตองพูดถึงคําวา “ศีล”
นั่นเอง คําวาศีลหรือสิ่งที่เรียก
วาศีลนั้นคืออะไร? ถาจะถือเอาตามหลักของภาษา ตัวหนังสือ คําวา “ศีล” นี้มีทางที่
จะทําความเขาใจเปน ๒ อยาง :
คือวา โดยตัวหนังสือแท ๆ คือตามตัวพยัญชนะแท ๆ
นั้นคําวา ศีล หมายถึงความปกติ หรือปกติภาวะตามธรรมดา. คําวาศีลแปลอยางนี้ :
แปลวา ปกติ; แตเนื้อความโดยอรรถะ, สวนอรรถะหรือ เนื้อความ นั้น เล็งถึงขอ
ปฏิบัติที่ปฏิบัติแลว จะทําใหเกิดความปกติ.
นี้เห็ นได ว า มั นเนื่ องกั น โดยตั วพยั ญชนะกั บโดยอรรถะ ความหมายมั นก็
เนื่องกัน คืออยูที่คําวา “ปกติ” เปนสวนสําคัญ. คําวาศีลแปลวาปกติ ถากลัววาจะลืม
ก็นึกถึง วา “ศิลาหรือหิน” เปนเครื่องกันลืมวา : ศิลา หรือ กอนศิลา กอนหิน
นั้นมันอยูนิ่ง ๆ เปนปกติ, เปนวัตถุมีความเปนปกติ แตเดี๋ยวนี้เมื่อมาเปน “ศีลของ
มนุษย” ของคน; ความหมายของความปกตินั้น ก็ไมไดหมายความวา อยูนิ่ง ๆ
นั่งแข็งเปนตอไม; แต หมายความวา ยังคงทําอะไรอยูทุกอยางตามที่ควรจะตอง
ทํา, แตอยูในภาวะปกติคือ ไมเดือดรอน, ไมกระวนกระวาย ไมระส่ําระสาย, ไม
เดือดรอน ไมมีความสกปรกเกิดขึ้น, ไมมีความกระวนกระวายเศราหมองอันใดเกิดขึ้น.
นี่แหละ ภาวะปกติของคน. ถามีภาวะปกติอยางนี้ ก็เรียกวามีศีลโดย
แทจริงโดยสมบูรณ. ผูใด มีภาวะปกติทางกายทางวาจา แสดงออกมา เห็นอยูชัด ๆ
ไมมีเรื่องกระวนกระวาย ไมมีความเดือดรอนระส่ําระสาย ไมสกปรก ไมมืดมัว นี้ก็
เรียกวาคนนั้นมีศีล; อยางนี้ก็พอแลว. สวนเรื่องทางใจนั้น เขาไมคอยเอามาพูดถึง
กันนั ก เพราะเรื่ องศีลนี้ ก็ เอาแต เพี ยงความสํ าคั ญที่ กายที่ วาจานี้เป นหลั กก อน ส วนใจ
นั้นจะเปนไปโดยออม. ถากายวาจาปกติก็ยอมแสดงอยูในตัววา ใจก็ปกติเหมือนกัน;
เพราะกายวาจานี้เปนไปตามใจ ถาใจปกติ กายวาจาก็ปกติ.
แตพอพูดไปถึงเรื่อง

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับศีลวัตร

๗๓

ศี ล แล ว ก็ ใ ห วั ด กั น ที่ ก าย วาจา คื อ แสดงออกทางภายนอกนี้ มั น ยั ง ปกติ ไม ไ ป
กระทบกระทั่งใครเขา,
แลวก็ไมทําความเดือดรอนใหแกตัวเองดวย จึงเรียกวาภาวะ
ปกติ. คําวา “ศีลสําหรับมนุษย” มีความหมาย คลายกับคําวา “ศีลสําหรับกอนหิน”
คือมี ความเปนปกติ.
ทีนี้ พอมาถึงโดยอรรถะ คือ โดยเนื้อความ
หรือโดยความหมาย :
คําวาศีล หมายถึงระเบียบ ที่ไดบัญญัติขึ้นไว สําหรับประพฤติปฏิบัติกัน เพื่อใหเกิด
ภาวะปกติขึ้นมาที่กาย ที่วาจา ที่เนื้อที่ตัว.
พวกเราถือศีลกันอยางที่เรียกกันวา
“ถือศีล” นี้คือถือระเบียบปฏิบัติ ที่จะทําใหเกิดภาวะปกติอยูที่เนื้อที่ตัว. นี้เรียกวา
เราถื อ อยู โ ดยพฤติ นั ย คื อ ไม ใ ช เ พี ย งเป น ตั ว หนั ง สื อ หรื อ เป น คํ า บั ญ ญั ติ อ ะไรเฉย ๆ
แตเปนสิ่งที่ ตองปฏิบัติลงไปจริง ๆ : มีการเคลื่อนไหว มีการกระทําลงไปจริง ๆ.
ถ า พู ด โดยนิ ติ นั ย ศี ล ก็ คื อ ภาวะปกติ ซึ่ ง อยู ที่ ไ หนก็ ยั ง ไม รู ของใครก็ ยั ง
ไมรู.
แตถาพูดโดยพฤตินัย ก็หมายถึงอยูที่บุคคลผูนั้น ที่อางตัววามีศีล,
หรือ
วาพยายามเพื่อจะมีศีล.
นี่โดยภาษาหรือโดยคําพูด นี้ศีลมีความหมายอยางนี้ :
หมายถึงภาวะปกติ, และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะปกติขึ้นมา.

ตนเหตุแหงศีล
บัด นี้ จะพูด ถึง ศีล นี้โ ดยตน เหตุ หรือ โดยการแตง ตั้ง .
ตรงนี้
อยากจะพูดมากไปสักหนอยเพื่อใหเห็นชัด ลึกลงไปถึงรากฐานของมัน :
ถาจะพูด
กันโดยการแตงตั้งแลวละก็ ศีลนี้มีได ๒ อยางเหมือนกัน คือวา ๑. ศีลโดยธรรมชาติแตงตั้งบัญญัติ. แลวก็ ๒. ศีลโดยมนุษยนี้แตงตั้งหรือบัญญัติ.
ขอ ๑. เมื่อพูดวา ธรรมชาติแตงตั้งบัญญัติศีล คนก็ไมเขาใจ, และ
บางคนก็ไมเชื่อ หาวาพูดมากเรื่องมากราวไปเปลา ๆ. ที่จริงสิ่งที่เรียกวาศีลที่ธรรมชาติ
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แตงตั้งบัญญัตินี้ มันเปนศีลที่แทจริงที่สุด และมันลึกลับ. ที่วาธรรมชาติบัญญัติ
นี้หมายถึงธรรมชาตินั้นแหละมีกฏเกณฑโดยธรรมชาติ :
วาอยางนั้นตองเปนอยางนั้น,
อยางนั้นตองเปนอยางนั้น;
แลวมันเฉียบขาด ไมมีอารมณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยาง
มนุษย, ไมตองการอะไรอยางมนุษย.
ธรรมชาติ ก็ คื อ ธรรมชาติ ธรรมชาติ คื อ ของจริ ง ซึ่ ง มี ตั ว ของมั น เอง มี
กฎเกณฑของมันเอง เพราะฉะนั้นจึงมีกฎเกณฑที่ตายตัวลงไปวา :
ถาทําใหผิดปกติ
มันก็ตองยุง.
ฟงดูก็นาหัว ธรรมชาตินั้นบัญญัติวา อยูไปตามปกติก็แลวกัน;
ถาทําใหผิดปกติมันก็ตองยุง ตองเดือดรอน ตองระส่ําระสาย นี่ธรรมชาติเขาพูด
ตรง ๆ ซื่อ ๆ อยางนี้, เปนกฎของธรรมชาติอยางที่เรียกวาเฉียบขาด, เปนแนวเดียว
สายเดียว, และสม่ําเสมอที่สุด; แลวก็ยังเปนวา มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตามใจมนุษย
ฉันจะเอาของฉันอยางนี้. ฉะนั้น มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตามใจมนุษย; ธรรมชาติ
ไมรับผิดชอบ.
ถามนุษยรูผิด รูถูก รูนอย รูมากอะไร มันก็มีผลเกิดขึ้นตามสมควร
แกการรูและการปฏิบัติของมนุษยคนนั้น ๆ.
ฉะนั้น ดูใหดีวา ศีลชนิดนี้ ธรรมชาติ
เปนผูบัญญัติ; หรือถาจะเรียกอีกทีหนึ่งวาพระเจา : พระเจาธรรมชาติเปนทั้ง
ผูบัญญัติ และเปนผูควบคุมดวย. ธรรมชาติเปนผูควบคุมเอง; ฉะนั้น จึงไมไว
หนาใคร จึงยุติธรรมที่สุด.
ใครทําอะไรผิดกฎเกณฑของธรรมชาติ ก็ตองไดรับผล
ที่แนนอนที่สุดและเฉียบขาดที่สุด.
พระเจ าธรรมชาติ นี้ บั ญญั ติ อย างบริ สุ ทธิ์ อย างไม เข าใครออกใคร แล วก็
ไมมีประโยชนไดเสียกับใคร;
ฉะนั้นจึงอนุโลมตามธรรมชาติ หรือตามกฎของธรรมชาติ อ ย า งเฉี ย บขาด แล ว ก็ ค วบคุ ม โดยธรรมชาติ ซึ่ ง เป น ผู รั ก ษาความยุ ติ ธ รรมที่ สุ ด
ขอใหทุกคนพยายามนึกคิด พอ ใหเห็นลูทางวี่แววของศีล ที่เปนของธรรมชาตินี้กัน
เสียกอนพอสมควร แลวจึงจะเขาใจศีลอยางที่มนุษยแตงตั้งหรือบัญญัติขึ้น.
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ขอ ๒. ศีลที่มนุษยแตงตั้งหรือบัญญัติขึ้น นี้มันมีหลายอยางหลายชนิด
หลายพวก หลายยุค หลายสมัย; อยางนี้แลวจะเอาความแนนอนอะไรได; แตถึง
อยางนั้นก็เถอะ ถายังมีศีลหรือหลักของศีล ที่ใชเปนแบบแผนแบบฉบับมาตั้งแตเดิม
ยืนโรงตายตัวอยู,
ถามีศีลชนิดนี้อยู ก็หมายความวา ศีลนั้นไดอิงอาศัยกฎของ
ธรรมชาติ คืออนุโลมไปตามศีลของธรรมชาติ ที่ธรรมชาติบัญญัติไว; อยางนี้มันก็
แน นอนว าจะต องมี ประโยชน แล วก็ เป นของจริ งที่ ต องรับรู หรือรั กษากั นไวด วยดี .
ฉะนั้น ศีลประเภทนี้ แมมนุษยบัญญัติ ก็บัญญัติไปตามกฎของธรรมชาติ, ตามเหตุ
ที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ.
สวนใหญก็ไดแกหลักใหญ ๆ ที่ตรงกันหมดแทบทุก
ศาสนา ทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลานี้ก็คือศีล ๕.
จะขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เรื่องศีล ๕ : เผื่อคนบางคนยังไมเคยฟงวา :
ศีล ๕ นี้เปนแมบทของศีลทั้งหลายทั้งปวง ศีลอะไรจะมีอยางไร ก็ตองออกไปจาก
แมบททั้ง ๕ นี้. เดี๋ยวนี้มีขอปลีกยอยไกลออกไป ๆ; นี่แหละมันจะมีการแตกตางกัน
ตัวแมบทนี้จะตองตรงกัน; สวนฝอยนั้นก็คอย ๆ ตางกันไป ๆ. ฝอยมีมากขึ้นหลาย
ชั้น ๆ ความแตกตางกันก็ยอมตองมี;
ฉะนั้น อยาไปเอาสวนฝอยมาเปนหลักมา
เปนที่ยึดถืออะไร.
ขอใหเอาสวนที่เปนเนื้อแทตัวจริง หรือหัวใจของมันนั่นเปน
หลัก. ดังจะยกตัวอยางคือ:ศี ล ๕ ข อ แ ร ก ท า น ห า ม ป ร ะ ทุ ษ ร า ย ชี ว ิ ต ร า ง ก า ย ข อ ง ผู  อื ่ น .
นี้มันเปนหลักที่ตายตัวลงไปวา ประทุษรายชีวิตรางกายของผูอื่น. แลวก็มีศีลยอย ๆ
ที่อธิบายวาผูอื่นนั้นคืออะไร?
ผูอื่นคือคน ผูอื่นคือสัตวเดรัจฉาน ตัวใหญตัวเล็ก
แลววิธีประทุษรายนั้นคืออยางไร? มีกี่อยาง? มีองคประกอบอยางไร? มีองคประกอบ
แลวในกรณีไหนฆาใหตายก็ได? ในกรณีไหนฆาไมได? หรือบางพวกก็ถือไปใน
ทํานองที่วา ถึงอยางไร ๆ ก็ฆาสิ่งมีชีวิตใหตายไมได. บางพวกก็ถือตรงขามวา
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เมื่อมีเหตุผลสมควร ไมเปนการประทุษรายกันแลว ฆาก็ไดไมขาดศีล; อยางนี้
เปนตน. นี่ตัวบทมัน มีใจความสั้น ๆ วา : ไมประทุษรายชีวิตรางกายของผูอื่น.
ในแงของศีลธรรม ที่อธิบายตัวบทของศีลนี้ ก็มีตาง ๆ กัน; ยกตัวอยาง
เชนวาสัตวเลี้ยงที่แกชรา หรือวาเจ็บปวย เหลือกําลังที่จะเยียวยารักษาได อยูในสภาพ
อยางนาทุเรศที่สุดมานานแลว. นักศีลธรรม พวกหนึ่งเขาจะมีความเห็นวา ฆามัน
ไมได ตองทะนุถนอมมันจนวินาทีสุดทาย. มันจะเจ็บปวดทรมานเทาไรก็ตามใจ,
เราเองจะลําบากเทาไรก็ตามใจ, ฆามันไมได พยายามรักษาไวจนนาทีสุดทาย ใหมัน
ตายของมันเอง.
สวนนักศีลธรรม อีกพวกหนึ่ง ก็วา เราเห็นแกมัน สงสารมัน
อยาใหมันทรมานมาก เราฆามันใหตายเสียทันที แลวเราเองก็ไมลําบากดวย มันก็
ไมทรมานดวย;
อยางนี้ถูกตองกวา.
บัญญัติไมตรงกัน มันก็เกิดการเถียงกัน
ระหวางคนที่มีความเห็นตางกันอยางนี้.
ขอใหดูตรงที่วา :
คําอธิบายหรือฝอย หรือคําขยายความอะไรนี้มัน
ตางกัน : ทั้ง ๆ ที่ถือหลักเดียวกันวา ไมประทุษรายชีวิตและรางกายของผูอื่น
แตก็ยังมีขอแม ขอยกเวน ขอแตกตาง อยางนั้นอยางนี้อีก,
ฉะนั้น เมื่อเราตั้งใจ
ว า จะปฏิ บั ติ ศี ล ให ดี ใ ห บ ริ สุ ท ธิ์ ใ ห ถู ก ต อ งนี้ จะต อ งทํ า อย า งไร เราจึ ง ต อ งพู ด กั น ถึ ง
เรื่องนี้ใหเปนที่เขาใจ.
นี้ยกตัวอยางมาเพียงให มองเห็นวา แมมนุษยจะบัญญัติศีลไปตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ มีหลักใหญ ๆ ที่เปนหัวใจตรงกันหมด;
แตขอปลีกยอย หรือฝอยนั้น
ตรงกันไมได. แตเรา ก็มีทางที่จะทําใหมีความเขาใจตรงกันไดอยูมากเหมือนกัน
โดยอาศัยปญญา ความรูนี่แหละจะชวยได; ฉะนั้น อยาหลับหูหลับตางมงาย
รักษาศีลแบบที่เรียกวา งมงายเกินไป จนไมรูจะทําอยางไร, จนตัวเองก็ไมรูวามีศีล
หรือไมมีศีล ลังเลสงสัยไปหมด.
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ศีลที่บัญญัติโดยมนุษย ก็มีหลายชั้นหลายอยาง อนุโลมตามความตองการ
ของมนุษยไมมากก็นอย, เพราะวามนุษยนี้มีใจลําเอียงและอยูไดอํานาจกิเลส.
ถาธรรมชาติ เปนผูบัญญัติศีล จะบัญญัติตรงเผงตายตัว ตามกฎธรรมชาติ. ถามนุษย
บัญญัติศีล จะบัญญัติไปตามความตองการของตัว : เชนอยากจะไปสวรรค; ก็
บัญญัติศีลวา ทําอยางไรจึงจะไดไปสวรรค;
สวนธรรมชาติบัญญัติศีลแตเพียงวา
อยาใหผิดภาวะปกติ;
ไมรูไมชี้เรื่องสวรรค ตองการแตความเปนปกติ.
นี้คือ
ขอที่แตกตางกัน.
ถึงแมวา มนุษยจะบัญญัติศีลตามความตองการของมนุษยนี้ นี้ก็ไมไดทิ้ง
หลักของธรรมชาติไปเสียทั้งหมด; เพียงแตวา เห็นแกความตองการของมนุษยกอน,
กอนแตจะเห็นกฎของธรรมชาติ; คือเห็นแกตัวกอน กอนที่จะเห็นแกความจริง.
ที นี้ ม นุ ษ ย บั ญ ญั ติ มนุ ษ ย ก็ ต อ งรั ก ษาควบคุ ม ดู แ ล ให มี ก ารรั ก ษาศี ล ;
ฉะนั้น มันจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยเต็มไปหมด :
บัญญัติในรูปของวินัย สําหรับ
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ก็มี,
บัญญัติในรูปกฎหมายของประชาชนคนทั่วไป
ก็มี; ลวนแตวามนุษยบัญญัติ แลวมนุษยก็รักษาดูแลควบคุม. นี้เรียกวาศีลโดย
การแตงตั้งของมนุษย; ไมเหมือนกับศีลโดยการแตงตั้งของธรรมชาติ.
เมื่อเรารูตรงนี้วา :
ธรรมชาติมันมีกอน มีอะไรกอน,
มีหลักเกณฑ
กอนเสมอ มนุษยนี้มาทีหลัง,
เปนธรรมชาติเหมือนกัน แตวามาทีหลัง;
เมื่อรู
หลั ก ของธรรมชาติ อ ย า งนี้ แล ว อาศั ย หลั ก ของธรรมชาติ นี้ เ ป น เครื่ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตั ด สิ น .
ถ าทํ าได อย างนี้ การบั ญญั ติ ศี ลนั้ นก็ บริ สุ ทธิ์ เหมื อนกั บการบั ญญั ติ ศี ลของพระพุ ทธเจ า
ซึ่งเปนผูไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหเขาขางตัว.
ถาลองเอาคนที่มีกิเลสอยูในตัวเขาขางตัว
มาบัญญัติศีล
เขาก็จะบัญญัติศีลคลอยตามความประสงคของเขา มีชองโหวนั่นนี่
สําหรับใหหลีกเลี่ยง หรือวาใหแกตัว หรือเอาประโยชนเขาขางตัวเอง.
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ความมุงหมายของศีล
ทีนี้ เราจะมองใหเห็นชัดลงไปวา : ศีลขอที่ ๑ คือ ปาณาติบาต ไม
ประทุษรายชีวิตและรางกายของผูอื่นนี่ ถาเราประทุษรายชีวิตและรางกายของผูอื่น
มันเกิดยุงขึ้นมาทันที
มีคนเดือดรอน แลวก็พาลจะหาเรื่องใหเดือดรอนไดมากคน.
ดูในสวนที่คนเดือดรอน คลาย ๆ เปนเรื่องของมนุษย;
แตดูในเรื่องของธรรมชาติ
ธรรมชาติมันบอกวา : นี่มันไมปกติโวย, การที่ฆากันเบียดเบียนกันนี้ไมใชภาวะ
ปกติ.
มนุษยก็อาศัยกฎเกณฑของธรรมชาติเพียงเทานี้ แลวก็บัญญัติเพื่อความไม
ยุงยากลําบากของตัวเองและผูอื่น.
ที่ จริ งธรรมชาติ ไม มารั บรู ชี วิ ตและร างกายของบุ คคลใดฝ ายใดฝ ายหนึ่ งเลย
มันตองการความปกติอยางเดียว.
แตพอมาถึงมนุษย มนุษยมีการยึดถือวา นั่นของ
ฉัน นี่ข องฉัน นั่น ของแก;
นี่มัน เปน อยา งนี้ ก็เ ลยเริ่ม ผิด ปกติขึ้น มาทีล ะเล็ก
ทีละนอย :
นับตั้งแตเริ่มยึดถือวานี่ของฉัน นั่นของแก แลวฉันอยากไดมากวานี้.
บางทีฉันก็ไปเอาของแก หรือวาฆาแกเสียเพื่อจะเอาอะไรของแกมา;
อยางนี้.
หรือวาโกรธขึ้นมาวา แกมันมาลวงเกินฉัน ฉันก็ฆาแกเสีย อยางนี้เปนตน.
นี่มัน
เปนความถูกชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นดวยกิเลส;
แตแลวก็เปนไปตามกฎของธรรมชาติ
อยางเดียวกันที่วา: พอผิดปกติแลว เปนเรื่องยุงทันที, พอมีความผิดปกติแลวเปน
มีเรื่องยุงทันที.
ธรรมชาติตองการใหปกติ มนุษยก็อนุโลมตาม แตก็ไมวายที่จะ
เห็นแกตัว.
ศีล ขอ ที่ ๒ คือ อทิน นาทานที่ว า ไมใ หป ระทุษ รา ยทรัพ ยส มบัติ
ของผูอื่น นี้เราอยามองแตวา ไปลักไปขโมยอะไรอยางเดียว, คือ ตองไมประทุษราย
ทรัพยสมบัติของผูอื่นโดย ทุกวิถีทาง.
เพราะวาการประทุษรายทรัพยสมบัติของ
เขานั้นมันผิดปกติ, มันสูญเสียธรรมชาติปกติ; และยิ่งเอามาเปนของเราดวยแลว
ก็ยิ่งยุงกันใหญ;
ผิดปกติมากไป เปนกิเลสมากไป แลวจะเห็นแกตัวมากขึ้น;
ฉะนั้น มนุษยก็ทนไมไดเหมือนกัน จึงตองบัญญัติศีลขอนี้.
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ศีล ขอ ที ่ ๓ กาเมสุม ิจ ฉาจาร อยา ประทุษ รา ยของรัก ของผู อื ่น
การที่ เรามี จิ ตคิ ดประทุ ษร าย หรื อไปกระทํ าลงไป ด วยการประทุ ษร ายของรั กของผู อื่ น
มันผิดปกติ มันผิดสภาพปกติของธรรมชาติ;
ฉะนั้นมนุษยก็ตองยุงตองวุนวายตอง
เดือดรอน.
ศีลขอที่ ๔ ที่วามุสาวาท
นี้คือละเมิดสิทธิอันชอบธรรม หรือทําผูอื่น
ใหเสียสิทธิอันชอบธรรม โดยใชวาจา;
แยกออกไปเปนการกระทําโดยใชวาจา แปลก
ออกไปจากที่เราใชกาย. มันก็มีหลักอยูตรงที่วา มนุษยมีปาก, มีปากก็ตองพูด,
แลวจะ พูดอยางไร จึงจะไมสูญเสียภาวะปกติของธรรมชาติ; ก็ตองพูดในลักษณะ
ที่ไมไปประทุษรายอะไรของใครเขา. โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิอันชอบธรรม เขาควร
จะไดอะไรมีอะไร; นี่เรา อยาไปใชปากนี้ทําใหเขาสูญเสียสิทธิอันนั้น ทําใหเขาหลง
ปากของเรา แลวเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะมีนั้น.
การใชปากเปนเครื่องทําใหผิดปกติ
ของธรรมชาตินี้ ตองควบคุม; ฉะนั้น ธรรมชาติตองการที่จะควบคุมปากของมนุษย
จึงมีกฎเกณฑอันนี้ขึ้น แลวมนุษยก็ยอมรับ เพราะมันจริง.
ศีลขอที่ ๕ ที่วา สุราเมรยมัชชปมาทะ นี่อยาถือเอามาตามตัวหนังสือ
วา สุราเมรัย มันจะ ฉลาดนิดเดียว. ถาถือใหถูกตองเต็มตามสิกขาบทนี้ ก็ตองใช
คําวาไมประทุษรายสติสมปฤดีของตนเอง. ศีลขอที่ ๕ นี้อยาไปพูดอยางลูกเด็ก ๆ วา
หามดื่มสุราและเมรัย ตองถือหลักวา ศีลขอที่ ๕ นี้หามการประทุษรายสติสมฤดีของ
ตนเอง. ในตัวบทที่วา หามดื่มสุราและเมรัยนั้น ก็ยังมีขยายความไววา : อันเปน
ที่ตั้งของความประมาท.
เราอยาเอาแตสุราและเมรัย อะไรเปนที่ตั้งแหงความประมาท ก็ตอง
เอาทุกอยาง อะไร กิน เขาไป ทา เขาไป สูบ เขาไป ดม เขาไป หรืออะไร เขาไป
ก็ตามใจเถอะ, ทําใหสูญเสียสติสมปฤดี ทําใหสูญเสียสติสัมปชัญญะ ละก็ ใหถือวา
มันผิดศีลขอนี้หมด. สุราเมรัยนี้มันดื่มทางปาก, เดี๋ยวนี้มีของที่สูดทางจมูก หรือวา
ทางผิวหนัง หรืออะไรอีกมากมาย ที่เปนพวกทําใหสูญเสียสมปฤดี.
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ถาวา ใจคอ, เราเรียกวา “ใจคอ” หรือสติสมปฤดีนี้ มันปกติ ; นี้คือ
ธรรมชาติ. พออะไรเขาไปทําใหใจคอผิดปกติ, สมปฤดีผิดปกติ, สติสัมปชัญญะ
ผิดปกติ สูญเสียไปหมด; อยางนี้เรียกวาผิดปกติแลว ธรรมชาติไมตองการแลว.
ธรรมชาติที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับมนุษยนี้ มันไมตองการ;
เพราะมันตองการ
จะรักษาดุลยภาพของความปกติ.
มนุษยไปทําใหสูญเสียความปกติ ก็คลาย ๆ กับ
ธรรมชาติไมยอม; มันก็เกิดเรื่อง. เมื่อมนุษยเรามองเห็นการรักษาดุลยภาพความ
ปกติ ข องธรรมชาติ ก็ ย อมรั บ ก็ บั ญ ญั ติ ศี ล ข อ นี้ แล ว ให ค วามหมายอย า งกว า งว า :
อะไรที่ทําใหสูญเสียสมปฤดีแลว อยาไปเกี่ยวของกับมันเขา; ถาถืออยางนี้จะถูก
ตองและครบถวน.
ไปดู ห นั ง ดู ล ะคร มั น ก็ สู ญ เสี ย สมปฤดี เช น เดี ย วกั บ กิ น เหล า กิ น ของเมา
ก็เหมือนกัน;
คือวาถาเรื่องละครนั้น มันทําใหเคลิบเคลิ้มไปอยางใดอยางหนึ่งละก็
สูญเสียสมปฤดีไปแลว; ฉะนั้นจึงมีการทิ้งผัวตามพระเอกลิเกไปได. นี่ก็เปนความ
สูญเสียสติสมปฤดีที่เห็นอยูเปนตัวอยาง;
แลวก็ยังมีมากกวานั้น ฉะนั้น ฤทธิ์เดช
ของหนั ง ละคร ลิ เกอะไรก็ ตาม มั นก็ อ ยู ใ นพวกที่ ทํ าให สู ญเสี ย สติ ส มปฤดี จึ ง มี ข อ
บัญญัติหามไวโดยศีลขอนี้ โดยธรรมชาติ.
ทีนี้ มนุษยก็เขาขางตัว :
ฉันถือศีล ๕ ฉันไมไดถือศีล ๘ ทําไมจะ
หามไปดูหนังดูละคร อยางนี้. ที่จริงศีล ๕ ก็หามอยูแลว วาสิ่งใดประทุษรายสมปฤดี
แลว ตองหาม.
ฝายพวกถือศีล ๘ ก็อวดดีวา เราถือศีลมากกวาพวกถือศีล ๕ ;
หารูไมวา ขอปลีกยอยออกไปนั้น มันก็รวมอยูในศีล ๕ : เชนไมดูหนังดูละคร
ไม ทั ดทรงประดั บประดาตกแต งอะไรเหล านี้ มั นก็ รวมอยู ในคํ าว า “ไม ทํ าให สติ สมปฤดี
ผิดปกติ” ไปนั่นแหละ, เพียงแตถือใหมันมากเขาใหเครงครัดเขาเทานั้น จึงขยาย
ออกไปถึงวา ไมใหประดับประดาตกแตง ไมใหเลนหัวอะไรอยางนี้;
ผลสุดทาย
ก็ไมมากไปกวาศีล ๕ โดยเนื้อความ.
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ศีล ๕ เทา นั้น แหละ ขยายออกเปน ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล กี่รอ ย
กี่พันก็ได;
ไมมีการประทุษราย ๕ อยางนี้ก็แลวกัน ธรรมชาติมันไมตองการ
มันผิดปกติ มันสูญเสียปกติ.
ศีลขอ ๕ นี้สําคัญที่สุด เพราะวาคนเราถาลงสูญสิ้นสติสมปฤดีแลวยอมทํา
อะไรที่ไมค วรทํา ไดทั้งนั้น เลย.
เราไปคบอะไร ไปเสพอะไร ที่ทํา ใหสูญเสีย
สติสมปฤดีแลว ก็เรียกวาผิดศีลขอนี้ก็แลวกัน ; อยาทําเลย. สําหรับเหลา ฝนอะไร
เหลานี้ไปกินเขาแลว มันเห็นชัดวา สูญเสียสมฤดี.
ไปดูหนังดูละครนั้น มันก็
ทําใหสูญเสียสมปฤดี,
การลูบ การไล การทําใหหอมนั้น มันก็ทําใหเสียสมปฤดี,
แลวก็มีอีกมาก ที่ทําใหสูญเสียสมปฤดีความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกตอง.
ถาถืออยางนี้แลว ก็เปนอันวาปลอดภัยที่สุด,
ถือศีลถูกตองและสมบูรณ
ที่สุด. ถามนุษยเรา ถือศีลโดยถูกตอง หรือ โดยตรงตอกฎของธรรมชาติ นั่นแหละดี.
เดี๋ยวนี้ถือศีลกันอยางแหวกแนว :
เพื่อเห็นแกตัว เพื่อประโยชนแกตัว;
อยางนี้
มันไมนาจะถือ, มันไมปลอดภัย. เดี๋ยวก็จะวาใหฟงใหละเอียดลงไปในขอนี้ วาแม
จะถือศีลจริง ๆ ถือศีลบริสุทธิ์,
แตถาถือเพื่อเห็นแกตัวแลว ก็ไมวิเศษอะไร แลวก็ไม
เปนศีลดวยซ้ําไป;
แตถาถือศีลเพราะเห็นแกปกติภาวะ คือความถูกตอง ความ
ยุติธรรม ความจริงแลวละก็ นั่นแหละเปนศีล.
คนโดยมาก ก็ ถื อศี ลแบบเป นการค า ถื อศี ลเพื่ อจะได สวย ได รวย ได ไป
สวรรค;
นี้ถือศีลแบบการคา ไมใชถือศีลเพราะภักดีซื่อตรงตอความจริง ความ
ถูกตอง หรือความปกติ. นี่แหละศีลโดยน้ํามือของมนุษยนั้น มักเปดชองโหว ไว
อยางนี้เสมอไป; ถา ศีลโดยการแตงตั้งของธรรมชาติแลว มันอุด ปด ไวแนนหนา
โกงกันไมได.
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นี่เราเหลือบตาดูศีล ๒ ชนิด วา ศีลอันลึกซึ้ง อันเปนรากฐานนั้น ธรรมชาติเปนผูแตงตั้งบัญญัติ คือกฎของธรรมชาตินั่นเอง. สวนกฎที่มนุษยแตงตั้งบัญญัติ
นี้ มีหลายชนิดหลายระดับ โงนเงนไปตามผูมีอํานาจที่มาเกี่ยวของ,
เดี๋ยวยกเวน
อยางนั้น เดี๋ยวยกเวนอยางนี้,
มีกรณีนี้ยกเวนอยางนี้ กรณีนั้นนั้นยกเวนอยางโนน;
แตมันก็เปนเรื่องปลีกยอย;
สวนเรื่องที่เปนเนื้อหาเปนหัวใจนั้น ก็ยกเวนไมได.
เชน ศีล ๕ ประการนี้ไมมีทางยกเวน; เวนแตเปนเรื่องปลีกยอยของศีลเหลานี้
ไปแกไขเอาตามสมควร บัญญัติให เหมาะสมตามความประสงคที่จําเปน หรื อวาที่เป น
เรื่องคอขาดบาดตาย.

สถานะของศีลที่วาใหญโตแข็งแรงมั่นคง.
วาโดยสถานะแงนี้แลว ก็มีศีลเปน ๒ ประเภทไดเหมือนกัน;
เพื่อให
เข าใจคํ าพู ดข างต นดี ขึ้ นอี ก เราจะต องมองดู ศี ลให เป น ๒ ประเภท ขึ้ นมาอี กคู หนึ่ ง :
คือวา ศีลที่เปนประธาน และ ศีลที่เปนองคประกอบ. คือศีลประธานกับศีล
ประกอบ, นี้เรียกสั้น ๆ งาย ๆ.
๑. ศีลประเภทที่เปนประธาน นั้น เด็ดขาดตายตัว อยางตัวหัวใจของ
เรื่อง ศีล ๕ อยางนี้ เปนศีลประธาน เปลี่ยนไมได ทําใหขาดไปไมได; ถาขาด
ไปแลวก็ตองเกิดเรื่อง คือจะตองฉิบหาย จะตองมีความทุกข.
สวนศีลประกอบ
นั้นขาดได แตถึงอยางนั้นก็ไมนาดู ถึงไมฉิบหายก็ไมนาดู.
ศีลที่เปนประธานนี้
เราเรียกในบาลีวา อาทิพฺรหฺมจริยกา คือ เปนอาทิพรหมจรรย, เปนหัวขอ เปน
เงื่อนตนของพรหมจรรย;
ตองเปนประธานที่เฉียบขาด อยางปาฏิโมกขเรียกวาเปน
ของที่ไมตองใหมีปญหากันแลว.
แตขอปลีกยอยนอกปาฏิโมกขนั้น ก็ผอนผันได
ในบางกรณี แมขาดไปก็ไมทําใหเสียหายรายแรง; แตมันไมนาดู.
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ศีลประกอบ นั้นเรียกวา อภิสมาจริยกา แปลวา ทําใหนาดูยิ่งขึ้น : ให
มีอาจาระหรือมารยาท ที่เปนสวนประกอบนี้ ทําใหนาดูขึ้น ดีขึ้น;
นี้ก็เรียกวา
ศีลประกอบ, เราถือศีล ๕ เปนหลักเปนหัวใจ แลวก็ถือศีลประกอบอีกมากมายนับ
ไมไหวนั่นแหละใชไดเต็มที่. อยาถือแตศีล ๕ แลวคอยหาชองหาโอกาสวา : ถา
ไมมีขอหามไวโดยเฉพาะแลว จะทําตามสบาย ; อยางนี้เรียกวาไมมีศีลที่เปนศีล
ประกอบ, มีแตศีลประธาน ไมมีศีลประกอบ. เมื่อไมมีศีลประกอบอยางนี้ ไมเทาไร
ศีลประธานก็จะรอยหรอลง จะรวนเรลง จะเหี่ยวแหงลง.
คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
มันอยูไมได โดยที่ไมมีอะไรค้ําจุน, หรือวาคอยประคับประคองอยูขาง ๆ. ถึง
เรื่องศีลนี้ก็เหมือนกัน :
เมื่อมีตัวมันเองแลว ก็ตองมีอีกสวนหนึ่ง ที่ชวยประคับ
ประคองประกอบค้ําจุนอยูขาง ๆ ; แลวก็มีศีลอภิสมาจารมีใหมาก ๆ เขาไวหลาย ๆ อยาง.
แมจะถือเพียงศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ก็พยายามใหมีศีลประเภท
ค้ําจุน หรือศีลประกอบหลาย ๆ อยางนั้นเขาไวอีกดวย : เชนอยาไปที่นั่น อยาคุย
กันคนนั้น อยาอะไรกับคนนี้ มันจะชวยประกอบกันเขา แลว ทําใหศีล ๕ หรือ
ศีล ๘ นี้บริสุทธิ์มั่นคง.
ขอใหจําไวดวยวา ศีลนั้นมีทั้งศีลประธานและศีลประกอบ;
ดีทั้งสองอยางละก็เรียกวา มีศีลใชได เปนประโยชน.

เมื่อบริบูรณ

ผลของการรักษาศีล
ที นี้ อยากจะให รู จั กศี ลโดยส วนใหญ กว างขวางออกไป โดยเล็ งเอาผลของ
การรักษาศีลเปนเครื่องแบงประเภท;
เพราะวาศีลทั้งหลาย ที่ผูรักษาศีลรักษากัน
อยูนี่ แบงออกไดเปน ๒ พวกใหญ ๆ วา : ศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะ คือศีลที่รักษา
เทาไรอยางไร ก็ยังทําใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารนี้; และ ศีลอีกประเภทหนึ่ง
ที่เมื่อรักษาแลวจะพาออกไปนอกวัฏฏสงสาร.
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ศีลประเภทที่ ๑ ที่ยังคงทํา ใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารนี้ คนชอบ
กันมาก, ทายกทายิกาทั้งหลายรักษาศีลประเภทนี้กันเปนสวนมาก. ที่เห็นงาย ๆ เชน
รักษาศีลแลวจะไดเกิดในสวรรค; อยางนี้ก็เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร; วนไปสวรรค
หมดกําลังเขาแลว ก็กลับมามนุษย.
นี้ก็เรียกวา เวียนวายอยูในวัฏฏะ ไมเปนไป
เพื่อดับทุกขโดยสิ้นเชิง คือนิพพาน. ศีลที่รักษากันอยูโดยมาก ก็วาจะไดบุญแลว
บุญจะชวยเราใหสวย ใหรวย ใหอะไร ตามที่เราตองการนี้;
แตวาความตองการ
ของเราเปนเรื่องวัฏฏะทั้งนั้น :
ใหสวยก็อยูในวัฏฏะ ใหรวยก็อยูในวัฏฏะ ใหดี
ใหเดน ใหมีอํานาจวาสนา ก็อยูในวัฏฏะ.
รักษาศีล เพื่อกามารมณโดยตรงก็มี คือที่วาตายแลวจะไดไปเกิดในสวรรค
ที่เต็มไปดวยกามารมณ. นี่รักษาศีลเพื่อกามารมณ, หรือแมกามารมณในมนุษยโลกนี้ ก็มีความหมายอยางเดียวกัน.
คนนั้นรักษาศีลเพื่อเวียนวายอยูในกองกิเลส
เรียกวารักษาศีลเพื่อกิเลส, หรือกิเลสเปนเหตุใหรักษาศีล. เขาวาจะรวย จะสวย จะดี
จะเดน จะมีเกียติยศชื่อเสียงในทามกลางสังคม นี้จึงรักษาศีล;
ถาไมเอาสิ่งเหลานี้
มาบอกมาหลอกมาลอมาจางแลว คนเหลานี้ไมรักษาศีลแน.
นี่ก็รักษาศีลเพื่อใหมี
ผลดีแกกิเลส ใหไดกามารมณ ใหไดเกียรติยศชื่อเสียง ใหเดนในสังคม;
อยางนี้
เขาเรียกวา เปนไปในวิสัยโลกิยะทั้งนั้น จะเรียกวาศีลโลกีย หรือโลกิยศีลอะไรก็ได.
พระพุ ทธเจ าท านเรี ยกด วยถ อยคํ าที่ น าสะดุ งอี กคํ าหนึ่ งว า เป น โอปธิ กา,
โอปธิกา แปลวา ประกอบอยูดวยของหนัก, ประกอบอยูดวยความหนัก. ศีลชนิดนี้
ต อ งแบกไว อ ย า งหนั ก จนน า สงสาร ยิ่ ง มี ศี ล มากยิ่ ง ต อ งแบกมาก ยิ่ ง ต อ งหนั ก มาก.
โอปธิกา แปลวาเปนไปกับดวยอุปธิ, อุปธิ แปลวาของหนัก; รักษาศีลใหมันหนัก
ใหมันแบก ใหมันมีเรื่องมาก มีเรื่องหนักอกหนักใจมาก เพราะรักษาศีล.
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รักษาศีลใหไดสวรรควิมานนี้ มันก็หนักอกหนักใจแบบหนึ่ง,
รักษาศีล
เพื่อใหเกิดสวยเกิดรวย มันก็หนักอกหนักใจไปแบบหนึ่ง;
มันแบกสิ่งเหลานี้ไว
สําหรับจะเวียนวายไปในวัฏฏะสงสาร.
นี้ก็เรียกวา ศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะ คือเวียน
วายอยูในวัฏฏะ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา อาสวฏานีย,
อาสวัฏฐานียะ แปลวา เปนที่ตั้ง
แหงอาสวะ.
ศีลชนิดนี้เปนที่ตั้งแหงอาสวกิเลส;
เพราะรักษาศีลเพื่อจะเอากาม
เอาภพ เอารูปภพ อรูปภพ อะไรก็ตาม มันเปนไปเพื่ออาสวะ, เปนที่ตั้งแหงอาสวะ.
ศีลประเภทที่ ๒ ไมเปนไปเพื่อวัฏฏะ แตเปนไปเพื่อวิวัฏฏะ คือออกไป
เสียจากวัฏฏะ. ผูที่รักษาศีลประเภทนี้ ไมไดรักษาศีลดวยกิเลสใชใหรักษา. พวก
แรกนั้นกิเลสมันใชใ หรักษา;
สวนพวกนี้ส ติปญญาหรือ โพธิใชใ หรักษา วาแก
จงรักษาศีลเพื่อออกไปเสียจากการเวียนวาย.
เอาผลของศีลเพื่อสงเสริมใหเกิดสมาธิ
ปญญา ไปสูมรรคผลนิพพาน;
ไมใชรักษาศีลเพื่อจะเอาสวรรควิมาน เพื่อสวย
เพื่อเอร็ดอรอย ซึ่งเปนเหตุใหเวียนวายอยูในวัฏฏะนี้.
ศีลอยางนี้เปนโลกุตตรศีล โดยความมุงหมายหรือโดยการกระทํา เพื่อจะ
ออกไปนอกโลกหรือนอกวัฏฏะ;
ฉะนั้นเขารักษาศีลเพื่อใหรางกาย หรือตัวนี้
พรอมที่จะมีสมาธิมีปญญา แลวก็บรรลุ มรรค ผล นิพพาน.
ศีลอยางนี้เรียกวา
อโนปธิกา หรือ นิรูปธิกา ไมประกอบไปดวยของหนัก ไมแบกอะไรไว; เปนศีล
ที่ไมตองแบก มันก็เลยไมหนัก เปนศีลที่เบา.
แลวเปน อนาสวฏานีย คือ
ไมเปนที่ตั้งแหงอาสวะ ไมทําใหปรารถนากาม ปรารถนาภพ หรือ ปรารถนาอะไร,
ปรารถนาแตที่จะพนไปเสียจากกาม จากภพ จากทุกอยาง.
อยางนี้เรียกวาศีลของ
พระอริยเจา ตามแบบของพระอริยเจา เปนโลกุตตรศีลโดยความมุงหมาย.
อยางแรกเปนโลกียศีล คือวาจะจมอยูในโลกดวยความสนุกสนานสวยงาม
เอร็ดอรอย; อยางหลังนี้เปนโลกุตตรศีล จะขึ้นมาเสียจากโลกโดยประการทั้งปวง.
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นี่แหละผลของศีลมีอยู ๒ ประเภทอยางนี้; แลว คนสวนมากที่รักษาศีล
กัน ก็เปนประเภทแรกทั้งนั้น. นี่พูดไมตองเกรงใจแลว; ไปดูเอาเองก็แลวกัน
วารักษาศีลจะเอากุศล. เอากุศลไปไหน? ไปเกิดในสวรรควิมาน หรือวา ศีลนั้น
จะช ว ยให ร วย ให ส วย ให ดี ให เ ด น ให เ ป น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของคนทั้ ง บ า นทั้ ง เมื อ ง.
นี่รัก ษาศีล กัน อยา งนี้ทั้ง นั้น แลว เปน ศีล ที่เ วีย นวนอยูใ นวัฏ ฏะ.
อัน ที่จ ริง
เราอาจจะทําใหมันกลมกลืนกันไปก็ได.
อยากจะขอบอกกล าว ว าคนที่ เคยรั กษาศี ลแบบให เวี ยนว ายอยู ในวั ฏฏะนั้ น
ควรไปจัดไปทําเสียใหม
โดยมองใหเห็นจริงวาเราไมตองรักษาศีลรับใชกิเลสอยาง
นั้นเลย. เรา รักษาศีลรับศีลอยางบริสุทธิ์ แลว เรื่องอื่น เหลานั้นมัน ตามมาเอง :
เรื่ องเกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยง เรื่ องจะได บุ ญไปสวรรค นั้ นตามเรามาเองที หลั ง หรื อมั นไม มา
ก็ตามใจ; เราเอาแตที่ถูกที่แทไว ใหมีศีลที่แทจริงไว แลวมันไมไปไหนเสีย.
ขอให สั งเกตดู เถิ ด ถ าเรามี ศี ลให บริ สุ ทธิ์ อย าไปหวั งเมถุ นสั งโยค รั กษา
ศีลใหบริสุทธิ์ อยารักษาศีลเพื่อเมถุนอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็ เรื่องอันอื่น หรือ
เรื่องสกปรกเหลานั้น มันก็จะตามมาเหมือนกัน ซึ่งเราไมเอาก็ได.
เรื่องชื่อเสียง
เรื่องเกียรติยศ เรื่องอํานาจวาสนา เรื่องความนับหนาถือตานี้ ไมเอาก็ได.
หรือจะ
เอาก็ได ในเมื่อมันมีลักษณะที่สมควร.
เราอยากมหัวทําอะไรเพื่อประโยชนแก
กิเลสที่ใชใหเราไปทํา เชนใหไดชื่อเสียง ใหไดสวย ไดรวย ไดดี ไดเดน;
เราไม
เอาอยางนี้. เราทําใหถูกใหดีตามหลักที่แทจริง ตามสติปญญาที่ถูกตอง; แลวสวนที่
จะเปนผลพลอยได มาเปนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเกียรติอะไรนั้นก็ตาม.
ใหถือวา
เปนของพลอยได จะเอาก็ไดไมเอาก็ได; ถาตองการ ก็เอาไปในทางที่ถูกที่ควร.
รวมความว า ถ าอย างไร ทายกทายิ กาทั้ งหลาย จงรั กษาศี ลประเภทที่
ไมเปนไปเพื่อวัฏฏะเถิด; แลวผลอยางที่ตองการในแบบวัฏฏะนั้น มันก็มีมาใหได
เหมือนกัน; แตจะตองไมมาทําใหเราสกปรกเศราหมองไปดวย. ถาเรารับใชกิเลส
รักษาศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะไปตั้งแตตนแลว มันสกปรก มันเศราหมอง มันหนัก
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มันอะไรไปตั้งแตตน;
เพราะฉะนั้นจงรักษาศีลใหสะอาด จงรักษาศีลใหเบาสบาย
ใหถูกตอง ใหยุติธรรม ใหเปนไปเพื่อความดับทุกขสิ้นเชิง คือนิพพานในวาระ
สุดทาย. เขาก็พูดกันอยูวา ศีลเปนบันไดของนิพพาน; แตคนก็ไมชอบ ไปชอบ
ศีลที่เปนบันไดของสวรรค.
ถาทําอยางนั้นกันมานานนักแลว ก็ขอรองวา จงเลื่อน
ชั้นตัวเองกันเสียบาง อยาใหมันย่ําเทาซ้ําซากอยูที่ตรงนั้นเลย.
นี่สิ่งที่เรียกวา ศีล เปนอยางนี้ โดยตัวหนังสือ โดยพยัญชนะ แปลวา
ปกติ ภาวะปกติ, โดยความหมายคือระเบียบ ที่เราจะตองประพฤติปฏิบัติเพื่อให
เกิดภาวะปกติ.
ศีลนี้ที่แทเปนของธรรมชาติ ธรรมชาติไดแตงตั้งบัญญัติไวอยาง
ลึกลับ มนุษยทําผิดก็เกิดความผิดปกติ แลวก็เกิดเดือดรอน.
มนุษยพลอยผสมโรง
บั ญญั ติ ศี ลให ชั ดเจนรั ดกุ ม เพื่ อประโยชน แก มนุ ษย ดั งนั้ นจึ งมี ศี ลหลายชั้ น เช นว า
ชั้นที่เปนหัวใจ ชั้นที่เปนประธาน ก็มี ชั้นที่เปนของประกอบ ก็มี. เราก็ระวังใหดี
อย าให ศี ลนี้ จู งใจให วนเวี ยนอยู ในวั ฏฏะ คื อท องเที่ ยวไปในวั ฏฏะ ไม รู จั กสิ้ นจั กสุ ด;
แตใหเปนบันไดที่จะสงเสริมไปในทางของนิพพาน. นี้คือหลักการปฏิบัติเรื่องศีล
เกี่ยวกับตัวศีล วา ศีลนั้นคืออะไร?
ศีลคือสิ่งที่จะตองปฏิบัติ เพื่อถอนตนออกมา
เสียจากวัฏฏะ.

เหตุที่ตองมีศีล
ข อต อไป อยากจะพู ดให ครบเรื่ องครบราว เมื่ อพู ดถึ งสิ่ งใดแล ว ก็ จะต อง
พูดถึงเหตุของสิ่งนั้นดวย.
เหตุของการที่มนุษยจะตองมีศีลนี้ ใคร ๆ ก็พอจะมองเห็น
โดยมองไปยังขอที่วา ถามนุษยไมมีศีลแลว โลกนี้จะเปนอยางไร?
ลองคิดดูอยาง
ตรงไปตรงมาวา ถามนุษยในโลกนี้ตางคนตางไมมีศีลกันแลว โลกนี้จะเปนอยางไร?
จะเห็นไดทันทีวาเปนภาวะที่ทนไมไหว; ตัวเองก็ทนไมได ของตัวเอง, เมื่อตัวเอง
ไมมีศีลนี้ ตัวเองจะทนไมไดของตัวเอง : คือ จะมีโรคทางวิญญาณ โรคบาป
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โรคกรรม โรคทรมานจิตทรมานวิญญาณนี้ มากขึ้น ๆ จนตัวเองก็ทนไมได เพราะ
ไมมีศีล .
สัง คมก็ทนไมได,
สังคมรอบตัวเรา เขาก็ทนไมได ถาคนไมมีศีล ;
มันจะเกิดเสนียดจัญไรของสังคมมากขึ้น ๆ,
พอมากขึ้นจนสังคมทนไมได ก็ยอมตอง
หันหนาเขามาปรึกษาหารือกัน เพื่อจะทําใหสังคมนี้มีศีล.
พูดงาย ๆ ก็วา เพราะการทนไมไดของเราเอง เราจึงตองมีศีล. เพราะ
การทนไมไดของสังคม สังคมก็ตองมีศีล. นี้เปนอํานาจมาจากธรรมชาติที่เรนลับ
ที่สุด. ฉะนั้น จึงขอรองวา อยาดูถูกศีล. คนสมัยใหมที่กาวหนาไปทางวัตถุนิยม
มากมายแลวนั้น อยาเพอดูถูกศีล ดูหมิ่นศีล; ความไมมีศีลนั้นจะพาไปลงนรกลงเหว
ลงไปสูฐานะที่นาปรารถนา.
แมจะสวยงามหรูหราอยางไร มันก็สกปรกเศรา
หมองอยูในภายใน ไมมีความสุขเลย.
ฉะนั้น เอาเปนวา ความทนไมไดของ
บุคคลแตละคน และความทนไมไดของสังคมทั้งหมดนี้ ทําใหโลกนี้ตองมีศีล.
เรา
ทนไมได เราก็ตองมีศีล; เมื่อทุกคน ๆ มีศีลแลว โลกนี้ก็มีศีล สังคมก็มีศีล.
อาจมีปญหาสอดขึ้นวา : ทีนี้ เวลานี้เปนอยางไร? เวลานี้ก็ยัง มีคนที่
มีศีลอยูบาง อยางนอยก็มีศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะ อยากดี อยากเดน อยากเปนที่นิยม
นับถือเคารพรักใคร เราก็มีศีล.
แมจะมีศีลเพียงเทานี้ชนิดนี้ ก็ยังทําใหพอทนได
พอใหโลกนี้ทนกันอยูได, สังคมก็ทนกันอยูได; ไมเดือดรอนมากเกินไป พอเปน
อยูไดเพราะมีศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะนี้ก็ได. แต ถาใหดีกวานั้น ละก็ ตองมีศีลที่แท
ที่บริสุทธิ์ : รักษาศีลเพื่อศีลกัน อยารักษาศีลเพื่อตัวกู ; นี้จะดีกวา. รักษาศีล
เพื่อ ตัว กูนั้น กิเ ลสมัน ใชใ หรัก ษาศีล ;
แตถา รัก ษาศีล เพื่อ ศีล ก็คือ วา ธรรมะ
หรือโพธิไดเชื้อเชิญใหรักษาศีล.
ลองถามตัวเองดูวา เรารักษาศีลเพราะอะไร?
ถาเพราะเห็นแกตัวกูแลว
ก็เรียกวายังเปนศีลที่ไมนาดู กิเลสใชใหรักษา. เราตองรักษาศีลชนิดที่มีสติปญญา :
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มองเห็ น สิ่ ง ทั้ ง หลายตามที่ เ ป น จริ ง แล ว มองเห็ น ความประเสริ ฐ ของศี ล แล ว จึ ง
รักษาศีล.
อยางนี้เรียกวาเปนการรักษาศีลที่นาดู;
พระพุทธเจาเปนผูใชให
รั กษาคื อสติ ป ญญา ความรู สึ กผิ ดชอบชั่ วดี ของเรานั่ นแหละเป นพระพุ ทธเจ า ใช ให
เรารักษาศีล.

การปฏิบัติศีล
การปฏิบัติศีลนี้มีหลายแบบ คําอธิบายก็อยางเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน
วา มีศีลกี่ชนิด แลวศีลชนิดไหนก็มีการปฏิบัติตามแบบของศีลชนิดนั้น.
ดังนั้น
ถาศีลมีหลายชนิด การปฏิบัติศีลก็ตองมีหลายแบบเปนธรรมดา จะแบงใหเห็นไดคือ ศีลที่ ๑ คือศีลปฏิบัติอยางรับจาง เขาเรียกวา ศีลทาส ศีลทาส คือ ศีลที่
เปนทาสของกิเลสตัณหา. นี้คือศีลรับจาง รับจางกิเลสตัณหารักษาศีล. นี่ระวัง
ใหดี เขาวา มือถือสากปากถือศีล มันก็คือศีลประเภทนี้ คือศีลรับจางกิเลส กิเลสใช
ใหรักษา เปนศีลทาส คือ ผูรักษาเปนทาสของกิเลส; ฉะนั้น การปฏิบัติศีลแบบนี้
จึงมีการหนาไหวหลังหลอก ไปตามแบบของศีลประเภทนี้ คือศีลทาส.
ศีลที่ ๒ คือ ศีลที่ปฏิบัติอยางเปนนาย ไมเปนทาส, แตเปนนาย
ไมรับจางกิเลส ไมรับจางอะไร กลาวคือ รูจักวา ศีลคืออะไร ความไมมีศีลคืออะไร
แลวรูสึกละอายในเมื่อไมมีศีล รูสึกเกลียดเมื่อไมมีศีล;
เพราะฉะนั้นจึงไมรับจาง
ใครรักษาศีล แตรักษาศีลดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี โดยอาศัยวิรัติเจตนา คือความ
ตั้งใจที่จะงดเวน สิ่งเลวทราม สกปรกลามก. นี้เปนเหตุใหเขารักษาศีล เขาไมได
หวังผลตอบแทนเปนกามารมณ.
ศีลที่รักษาอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้ ไมรับจางกิเลส
;
มีหิริโอตตัปปะ หรือ
มีความเปนผูดีมากระตุนใหรักษาศีล;
แลวก็ตองเปนศีลที่ตองใช วิรัติเจตนา เปน
เครื่องมือ. เพราะฉะนั้นมันก็จะตองลําบากบาง เพราะเอาเจตนาเปนตัวศีล, เอา
เจตนาที่จะตองระมัดระวังรักษา ดวยความเหนื่อยยากลําบากอดทน เอาจริงเอาจัง.
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อยางนี้เรียกวา เอาความตั้งใจจริง หรือ เอากําลังใจเปนเครื่องรักษาศีล; มันก็จะ
ตองลําบากบาง เหงื่อแตกบาง.
การปฏิบัติประเภทนี้ คือผูที่ไมรูอะไรมาก นอก
จากจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์ดวยเจตนาอันแกกลา;
อยางนี้มันก็ดี ไมใชไมดี แตวา
มันลําบากอยู.
ศีลที่ ๓ นี้เลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หมายถึง ศีลที่เอาความบริสุทธิ์ใจ
เปนหลัก เปนศีลของคนฉลาด เอาปญญาเปนหลัก คือวาจะเอาความตั้งใจที่บริสุทธิ์
นี้เปนหลัก. ตองเปรียบเทียบกันใหดี มิฉะนั้นอาจจะไมเขาใจก็ได : อยางที่ ๒ นั้น
เอาเจตนาที่จะงดเวนอยางเครงเครียดนี้เปนหลัก มันก็ลําบากหรือเหนื่อยมาก : พอ
มาถึงอันนี้ เอา ความบริสุทธิ์เปนหลัก; แมเจตนาก็เจตนาเพียงวา จะรักษาความ
บริสุทธิ์นี้คือ รักษาความบริสุทธิ์แหงใจไว; แลวไมมีทางที่จะทําอะไรผิดศีลได.
ขอใหเขาใจหลักอันนี้เสียกอนวา ถาเรามีจิตบริสุทธิ์ ตั้งจิตใจไวบริสุทธิ์มัน
ไมมีทางจะไปลวงศีลอะไรได แมเราไมระวัง; ถาเราใชความบริสุทธิ์ใจเปนตนทุน
เป น หลั ก เป น เนื้ อ เป น ตั ว อยู แ ล ว มั น ไม มี ท างที่ จ ะล ว งศี ล อะไรได ฉะนั้ น จึ ง ไม ต อ ง
ระวังใหเหนื่อย.
ถาใครฉลาดถึงขนาดนี้ ก็เปนศีลของนักปราชญ เปนศีลของคน
ฉลาด เอาปญญาเปนพื้นฐาน ไมเหน็ดเหนื่อยในการรักษาศีลเลย, แลวก็รักษาศีล
ไดดีกวา, แลวจะไมผิดขอไหนได; ถาเรามีความบริสุทธิ์ใจอยูเสมอ มีปญญา
อยูเสมอ; แลวศีลนี้ก็ไมใชเปนศีลทาสของกิเลส เพราะมีปญญาควบคุม. ถาจะวา
มีเจตนา ก็มีเจตนาเพียงจะเลี้ยงความบริสุทธิ์ไวเทานั้น.
สํ าหรั บศี ลพวกโน น ต องตั้ งเจตนาเพื่ อจะเว น จะละ จะระวั ง จะต อต าน
จะตอสู อะไรอยางนี้ เรื่องมันหนัก หรืองานมันมาก;
แตถาคนที่ทําอยางอื่นไมได
ก็ตองทําอยางนี้ก็ ดีเหมือนกัน แต แลวก็ไม พนที่ จะมี ขาด ๆ ตก ๆ มีพลั้งมี เผลอมีอะไร
อยูเรื่อย มีรูรั่วอยูเรื่อย;
ถาวา เรารักษาดวยความบริสุทธิ์ใจเปนหลัก ไมนึกถึง
อะไรอื่นหมด อยางนี้มันไมเหนื่อย แลวก็ไมคอยจะมีรูรั่ว.
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ศีลที่ ๔ อยากจะกลาวถึงศีล อันสุดทาย จะเรียกวา ศีลสุญญตา ; เอา
ความว า งเป น หลั ก เอาความว า งเป น พื้ น ฐาน เอาความไม มี ตั ว กู นี้ ม าเป น พื้ น ฐาน
ของศีล, พยายามจะทําความไมยึดมั่นสิ่งใด โดยความเปนตัวกู - ของกูอยูเปน
พื้นฐาน.
นี่เรียกวามีสุญญตาเปนพื้นฐานอยางนี้ก็ยิ่งงาย ยิ่งเบาสบายในการที่จะ
รักษา. แตคนเขาก็จะคานวา โอย! กระโดดทีเดียวไปสุญญตา ไปเรื่องปญญานี้
มันจะไปไดอยางไร.
มีปญญาที่ เถียงกันมาก วาศีลมากอนปญญา หรือปญญามากอนศีล?
แลว สุญญตามากอนศีล หรือวาศีลมากอนสุญญตา? เราไมอาจจะพูดไดวาอะไรมา
กอนอะไรโดยเด็ดขาด มันแลวแตความสามารถ; ถาเราสามารถเอาปญญามากอน
ศีลละก็ เราก็ฉลาด และเรื่องของเราก็ จะสะดวกสบาย. พระพุทธเจาทานก็ถือ
อยางนั้น วาปญญามากอนศีล ถาทานไมถืออยางนั้นทานก็จะไมทรงบัญญัติ มรรค
มีองค ๘ ประการ ในลักษณะที่ เอาปญญามากอนศีล คือ สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป
ซึ่งเปนปญญา. แลวมาถึงสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ซึ่ง เปนศีล ;
แลวจึงไปถึงสัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่ง เปนสมาธิ.
ทํ า ไมโผล ม า ก็ เ อาป ญ ญามาก อ นอย า งนี้ แล ว จึ ง มี ศี ล จึ ง พู ด ถึ ง ศี ล ?
นี้หมายความวา เราทําไดโดยมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องสุญญาตานี้ใหเพียงพอ;
แลวศีล
ทุกชนิดไมวาศีลอะไร มันก็จะเปนบริวารลากพามาเอง. แตเดี๋ยวนี้เราอยากจะเรียก
วาศีลสัญญตา ไมเรียกวาศีลปญญา. ศีลปญญาไดวามาแลว วามีปญญาใชความ
บริสุทธิ์ใจเปนหลัก เคลื่อนไหวอะไรออกไปทางกาย ทางวาจา ไมผิดศีลเลย;
แต
ยังมีตัวตน ที่วาเปนผูบริสุทธิ์หรือวามีความบริสุทธิ์ นี้มันยังมีตัวตน. สําหรับศีล
อันที่ ๔ นี้ เราจะเอาสุญญตาเปนพื้นฐาน เรียกวา ศีลสุญญตา เพิกตัวตนออกไป
เสียดวยปญญา เลย เปนศีลโลกุตตรอยางยิ่ง เปนศีลที่อยูเหนือเจตนาทั้งหมดทั้งสิ้น.
สรุปวา : พวกหนึ่งเขาบัญญัติวา เจตนาเปนตัวศีล เดี๋ยวนี้ไมมีเจตนา
แล วจะเป นศี ลได อย างไร นั่ นเขาพู ดไปตามภาษาเด็ ก ๆ ศี ลอย างลู กเด็ ก ๆ อมมื อ
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ศีลมีเจตนาเปนตัวศีลนั้นถูกแลว แลวมันเปนศีลขั้นตนของลูกเด็ก ๆ.
เดี๋ยวนี้เรา
พูดกันหมดทุกอยาง ศีลที่มีเจตนาเปนตัวศีล ก็ไดพูดมาแลวขางตน;
ศีลรับจาง
นั้นเอากิเลสเปนหลัก ศีลสํารวม ระวังดวยวิรัตินี้ เอาเจตนาเปนหลัก; สวนศีลที่
เอาความบริสุทธิ์ใจเปนหลัก นี้ เอาปญญาที่รูจักทําจิตใหบริสุทธิ์อยูเสมอนี้เปนหลัก.
แตเดี๋ยวนี้เรา เอาความวางเปนหลัก มันงายที่สุด; แตก็ยากที่สุดตรงที่วาจะเอาความ
วางนี้มาจากไหน; แตถาทําใหความวางเกิดขึ้นมาไดแลว ศีลเปนอัตโนมัติมาเอง.
บุคคลเปนพระอรหันตโดยไมเคยรับศีล โดยไมเคยรูเรื่องศีลก็มี;
แตวา
มีศีล.
เชนวาพระสาวกบางองค ไดฟงเรื่องอนัตตา แลวเปนพระอรหันตไปเลย,
ไมไดรับศีล ไมไดอะไรศีลเลย แตกลับมีศีล;
เพราะวา ในความเปนอนัตตานั้น
มันไมทําอะไรใหผิดศีลได แลวก็ มีศีลสมบูรณโดยอัตโนมัติ เต็มเปยมรอยเปอรเซ็นต
อยูตลอดเวลา โดยอัตโนมัติไมตองเจตนา.
ศีลอยางนี้เรียกวาเหนือเจตนา เปนศีล
ถึงที่สุด จึงจัดไวเปนพวกโลกุตตรศีล.
ศีลปฏิบัติอยางรับจาง เปนศีลทาสก็มี,
ศีลปฏิบัติดวยความเครงเครียด
มีเจตนา มีวิรัติ สังวรระวัง เต็มที่ก็มี,
ศีลเอาปญญาเปนเครื่องมือรักษาความ
บริสุทธิ์แหงจิตก็มี,
แลวศีลอันสุดทายนี้ เอาสุญญตาออกหนามารับหนาอยูเปน
ประจํา.
นี้แหละถาจะดูการปฏิบัติกันในรูปนี้ มันก็มีอยู ๔ แบบ ใน ๓ แบบหลัง
นั้นใชไดดี.
สวน แบบแรกนั้นไมไหว คือศีลที่กิเลสใชใหไปรักษา รับจางกิเลส
รักษา. สวน ๓ แบบหลังนี้เอาคุณธรรมที่ไมเกี่ยวกับกิเลสมาเปนหลักรักษา, สูง
ขั้นมาเรื่อย ๆ จากเจตนามาเปนปญญา จากปญญามาเปนความวาง.
ใครจะว า อาตมาว าเอาเองทั้ งนั้ น หรื อพู ดโกหกด วยซ้ํ าไป ก็ ตามใจเถอะ
ที่ ม องเห็ น จริ ง ๆ มั น มี อ ยู อ ย า งนี้ แล ว ไม มี ใ ครเคยได ยิ น ด ว ยซ้ํ า ไปว า ศี ล สุ ญ ญตา,
ศีลชนิดนี้ไมมีใครเคยไดยิน แตตัวจริงมีอยู ตัวจริงมีอยูในธรรมชาติอันลึกซึ้ง เมื่อ
ไมอยากมอง เมื่อไมมีใครมอง มันก็ไมเห็น.
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ที นี้ ถ าบางคนมอง เขาก็ ไม ถื อ ว าเป นศี ล เขาถื อ ว าเป นป ญญาไปเสี ย.
คนชนิ ด นั้ น เป น คนชอบเหนื่ อ ยมาก เป น คนชอบให มี เ รื่ อ งมาก ให มี ห ลายเรื่ อ ง
หลายอยาง, ปฏิบัติไป ทุกเรื่อง ทุกอยาง; ชอบเหนื่อยมาก; สวนเราไมชอบ
เหนื่อยมาก ไมชอบยุงยากมาก ชอบรวบรัด.
เมื่อเขาถึงอนัตตาไดแลว ศีล สมาธิ
ป ญ ญา ก็ บ ริ บู ร ณ ไ ปหมด แบบพระอรหั น ต ที่ ฟ ง แต เ รื่ อ งอนั ต ตาแล ว ก็ เ ป น พระอรหันตแลว ทานก็มีศีล สมาธิ ปญญา ครบโดยอัตโนมัติ นี่เรียกวาเรื่องมันไมมาก.

หลักเกณฑในการปฏิบัติ
หลักในการปฏิบัตินี้มันขึ้นอยูกับศีลแตละอยาง ๆ ที่ตางกัน. ถาวา เราจะ
ถือศีลโดยแยกเปนวา :
ศีลประธานกับศีลประกอบ ก็ตองจัดใหศีลประธานกับศีล
ประกอบนี้กลมเกลียวกันไปไดเรื่อย. ศีลที่เปนหลักนั้นตองมี; ศีลที่ประกอบนั้น
มีเทาที่จําเปน ;
บางทีเราไมตองการจะอยูในสังคม หรือวาไมเกี่ยวของกับสังคม
เราก็ไมตองรักษาศีลหยุมหยิมเกี่ยวกับกิริยามารยาทในทางสังคม. นี่คือตัวอยางของ
สิ่ งที่ เรี ยกว า เราจะต องรู จั กจั ดหา หรื อ ว ารั กษาเท าที่ มาจํ าเป นในส วนศี ลประกอบ
แตในสวนศีลที่เปนหลักเปนประธานแลวตองทําเต็มที่.
ทีนี้ถามีศีลอยู ๒ อยาง คือศีลที่เปนไป เพื่อวัฏฏะ
และศีลที่เปนไป
เพื่อวิวัฏฏะ แตเราก็ยังชอบสวย ชอบดี ชอบเดน อะไรอยู ก็ตองทําใหมันกลมกลืน
กัน :
คือรักษาศีลอยางที่เปนไปเพื่อวิวัฏฏะนั้น มันก็ตองไดผลอยางที่เปนโลก ๆ
เปนผลพลอยไดดวย.
ฉะนั้น อยากลัววา จะไมมีใครนับหนาถือตา หรืออะไร
ทํานองนั้น, อยาไปกลัวเขา; ถาไปกลัวเขาแลวจะทําใหศีลเศราหมอง. ขอใหรักษา
ศีลเพื่อศีล ไมใชรักษาศีลเพื่อสังคม หรือเพื่อประโยชนทางสังคม; เพราะฉะนั้น
จงศึกษาใหมวา เรื่องศีลชนิดไหน มีหลักอยางไร ก็ปฏิบัติใหถูกตามหลักอยางนั้น.
สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติศีล มีหัวขอที่จะต องนึกถึงอยูอยางนี้วา :
รักษาศีลจนตายก็ไมเคยมีศีล แลวก็ ไมรักษาศีลเลย แตมีศีลสมบูรณ. มันเป น
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คําพูดที่ตรงกันขามอยู :
รักษาศีลจนตายก็ไมเคยมีศีลเลย แลวก็ไมรักษาศีลเลย
แตกลับมีศีลสมบูรณ. ที่วา รักษาศีลจนตายไมมีศีล นั้น ก็หมายความวา มีศีลแต
พิธีรีตองเทานั้นเหละ รักษาศีลพอใหเปนพิธีรีตองเหมือนกับเครื่องจักร; อยางนี้
รักษาเทาไรก็ไมมีศีลที่แทจริงได เพราะเปนศีลหนัก ศีลแบก ศีลหาบ อยูตลอด
เวลา.
นี้คือรักษาศีลดวยอํานาจกิเลสใชใหไปรักษา เปนศีลทาส เปนทาสของ
กิเลสตัณหา เปนศีลที่กิเลสลูบคลํา.
คําที่ ตองจําไว อีกอยางหนึ่ง เขาเรียกวา กิเลสตัณหาลูบคลํา ; ศีลที่
กิเลสตัณหาใชใหไปรักษา นั่นแหละ คือศีลที่กิเลสตัณหาลูบคลํา : รักษาศีลเพื่อ
ประโยชนทางกามารมณ ประโยชนอะไรของกิเลสตัณหา;
อยางนี้เขาเรียกวาศีล
ที่มีกิเลสลูบคลํา ไมเรียกวามีศีลชนิดที่ถูกตอง;
ฉะนั้น จะรักษาไปเทาไร ๆ มันก็
ไมมีศีลที่ดี ที่ถูกตอง.
ขอที่วา ไมรักษาศีลเลย แตมีศีลที่สมบูรณ นี้ก็ คือศีลที่อาศัยปญญา หรือ
วาสุญญตาเปนพื้นฐาน;
ไมรักษาศีล ไมไดมีทาทางกิริยารักษาศีล สมาทานศีล
อะไรเหมือนกับเขาทั้งหลาย แตกลับมีศีลสมบูรณ;
คือวารักษาปญญาหรือความวาง
ของตั วกู อะไรนี้ อยู เป นประจํ า เรี ยกว าศี ลอนั ตตาก็ ได เอาอนั ตตาเป นป ญญาประจํ า
อยู.
ศีล อยา งนี้เ บา ไมตอ งแบกตอ งหาม ไมห นัก ไมเ ปน ทาส เปน ศีล นาย,
มีปญญาอยูแลว ไมถูกกิเลสตัณหาครอบงํา;
อาศัยอํานาจของปญญานั้นแหละดึง
เอามาซึ่งศีลอะไร ๆ อื่น ๆ ที่ควรจะมีมา.
มีพุทธภาษิตอยูขอหนึ่งที่วา : ปฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ - ผูฉลาด
ทั้งหลายกลาวปญญาวา เปนของประเสริฐสุด; นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ - เหมือน
พระจันทรที่เดนหรือประเสริฐกวาดาวทั้งหลาย.
หมายความวา ในคุณธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวง ปญญาประเสริฐที่สุด; จึงมีคําวา สีลํ สิรึ จาป สตฺจ ธมฺโม - จะเปน
ศีลก็ดี เปนสิริก็ดี เปนสัปปุริสธรรมก็ดี อยูในอํานาจของปญญาทั้งนั้น;
หมาย
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ความวา ถามีปญญาแลว ปญญานั้นจะดึงเอามาหมดทั้งศีล ทั้งสิริ ทั้งสัปปุริสธรรม
อะไรตาง ๆ.
คํากลาวขอนี้เขาใจวา มีกอนพุทธกาลก็ได แตพระพุทธเจาก็ตรัส
ขอความนี้ดวยเหมือนกัน.
แปลว านอกพุ ทธศาสนาก็ ตาม ในพุ ทธศาสนาก็ ตาม ยอมรั บรองข อที่ ว า
“ปญญาประเสริฐกวาธรรมทั้งหลายอื่น” เพราะวาสามารถจะดึงเอามาซึ่งธรรม
ทั้งหลายที่ตองการนั้น : อยากจะมีศีลก็เอามาใหได, อยากจะมีสมาธิก็เอามาใหได,
อยากจะมีปญญาก็เอามาใหได. เพราะเปนตัวปญญาอยูแลว, อยากจะมี มรรค ผล
นิพพานก็เอามาใหได. เพราะฉะนั้น จึงถือวา ปญญานี้ประเสริฐกวาธรรมทั้งหลาย;
เราก็เลย เอาปญญานี้มาเปนเครื่องมือรักษาศีล เปนเครื่องดึงเอามาซึ่งศีล รวบรวม
เอามาซึ่งศีล ก็มีศีลไดโดยปญญานั้น โดยที่ไมตองรักษาศีลก็มีศีลได เพราะอํานาจ
ของปญญานั้น จะเรียกวาศีลปญญาก็ได.
ถาวา ศีลใดเปนไปเพื่อความตองการของกิเลส หรือวาอยูในโลก หรือ
เวียนวายไปในวัฏฏะ; อยางนี้ไมใชปญญา. ถามีปญญามันไมตองการอยางนั้น :
ถาตองการอยางนั้นก็ไมใชศีลที่บริสุทธิ์ เปนศีลของกิเลสอยูเรื่อยไป;
เขาเรียกวา
โลกียศีล :
ศีลเพื่อใหไดสวรรค ศีลเพื่อใหไดชื่อเสียง ศีลเพื่อใหไดความเคารพ
นับถือ, อยางนี้เปนโลกียศีลหมาด; เพราะเวียนอยูในโลก วนเวียนอยูในโลก
แลวมีเจตนานั่นแหละเปนหลัก.
โลกียศีลนั้นตองพึ่งเจตนาเปนหลัก; สวน โลกุตตรศีล ก็พึ่ง ปญญา
เปนหลัก ทิ้งเจตนาเสียเลยก็ได เอาปญญาหรือเอาความวางเปลาเปนหลัก จึงเรียกวา
ศีลนี้อยูเหนือเจตนา. ศีลธรรมดา อยูไดดวยเจตนา อยูใตอํานาจของเจตนาเรียกวา
โลกียศีล. สวน ศีลสูงสุดเปนไปตามอํานาจของปญญา ไมเพงเล็งถึงเจตนา; เพราะ
วาอยูเหนือเจตนา. ถามีสุญญตาคือความวางจากความยึดมึ่นถือมั่นแลวก็เปนศีล
สมบูรณอยูในตัว มีทุกขอของทุกศีลเลย.
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ความรูประกอบ ในการปฏิบัติศีล
เอาละ ทีนี้เราจะพูดต อไปอีกนิ ดหนึ่ง ถึงขอที่ วา ในการที่ปฏิ บัติศีลนั้ น
จะตองหาความรูประกอบรอบตัวบาง จึงควรที่จะรูวา ในการที่จะปฏิบัติศีลนี้ เรา
จะตองรูวา อะไรเปนสมุฏฐานของศีล? เปนรากฐานของศีล เปนอุปกรณของศีล
เปนปจจัยของศีล เปนอาหารของศีล เปนเครื่องประดับของศีล ?
อะไรเหลานี้
หลาย ๆ อยาง เพื่อชวยใหงายเขา ก็อยากจะแนะวา :
คูที่ ๑ หิริโอตัปปะมาเปนคูแรก จะชวยใหรักษาศีลไดงาย, ใหสบาย
ใหไมหนักนัก;
ตองพยายามอบรมหิริและโอตตัปปะใหมีอยูเพื่อจะชวยใหการรักษาศีล
เปนของงาย.
ความละอายบาปความกลัวบาปนี้ พร่ําระลึกกันไวใหมาก ๆ เถอะ
จะไมเปดโอกาสใหไปทําผิดศีลขอไหนได, และเมื่อ รักษาแตหิริโอตตัปปะไว ก็เปน
อันวารักษาศีลทั้งหมดแลว. จงมีความละอายบาปกลัวบาปเถิด เดี๋ยวนี้รูอยูวา
เปนบาป ก็ยังกลาทําอยู; นี่คือไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ.
คูที่ ๒ ตองมีสติสัมปชัญญะ, สติสัมปชัญญะนี้ตองใชในทุกกรณี ในที่
ทั้งปวง ในที่ทุกแหงทุกเวลา. ในเรื่องศีลก็เหมือนกัน ตองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
อยาเผลอ. สติคือไมเผลอ; สัมปชัญญะ คือรูตัวอยูเรื่อย. ถามีสติสัมปชัญญะ
แลว ศีลก็อยูไดสะดวกดาย.
คูที่ ๓ ก็คือ ขันติกับโสรัจจะ คือความอดทนแลวก็ความเสงี่ยม เรื่อง
ความอดทน นี้ขอใหถือวา ในทุกกรณีจะตองใช; เพราะพอเราจะไปทําอะไร
ใหดีเทานั้นเราก็ตองอดทนแลว พอจะรักษาศีลก็ตองมีความอดทน;
เพราะฉะนั้น
หัดอดทนเสียใหเปนนิสัย. ในการทนนี้อยาหนาบูดหนาเบี้ยว มันไมนาดู; ตอนทน
ด วยภาวะที่ ปกติ ของศี ลด วยเหมื อนกั น คื อหน าตาใจคอมื อไม อะไร สํ ารวมให ปกติ อยู
อยาใหมันบูดเบี้ยวหรือสั่นระรัวไป ซึ่งนาเกลียดนาชัง.
ผูที่ทนไดก็หมายความวา
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ทนอยูในภาวะที่ปกติตามเดิม ไมเสียความหมายของคําวาศีล คือภาวะปกติ. เหลานี้
เปนรากฐานของศีล เปนปจจัย เปนอุปกรณของศีล.
จะมองดูกันในแงไหนก็ได,
ความละอายบาปนี้ เ ป น รากฐานของศี ล เป น อุ ป กรณ ข องศี ล เป น เครื่ อ งประดั บ
ของศีล.

ธรรมที่เปนอํานาจหรือกําลังหรือเครื่องมือ
สิ่ งที่ เป น อํ านาจ หรื อกํ า ลั ง เครื่ อ งมื อ นี้ มี อ ยู ๓ ชื่ อ ด วยกั น เรี ยกว า
ทมะ -บังคับตัวเอง สังวระ -สังวรระวัง ปหานะ - การละ. ไมมีทมะ - บังคับตัว
สัววระ - สังวรระวัง แลวปหานะ - ก็ละสิ่งที่ตองละ นี้คือกําลังหรือเครื่องมือที่จะ
ใหศีลอยูได ทนตอกิเลส ใหชนะกิเลสได ก็ตองอาศัยสิ่งเหลานี้.
สําหรับ สิ่งที่มาเปนกําลังหลอเลี้ยงศีลเหมือนกับอาหาร นี่ก็ตองระบุไปยัง
สัจจะ อยางหนึ่ง จาคะ อยางหนึ่ง แลวก็ ความเคารพตัวเอง ความนับถือตัวเอง.
- ถาเราไม สัจจะ ไมมีทางที่จะเอาศีลไวได เพราะวามันรับผิดชอบ
เพียงชั่วขณะ. พอพูดกันเสร็จแลว ก็เลิกคํามั่นสัญญา ไมมีสัจจะก็ไมมีศีลได.
- จาคะ นี้ สิ่งใดที่เปนขาศึกของศีลก็สละอยูเรื่อย : อยาไปพูดกับคนนั้น
อยาไปสถานที่นั้น อยาไปชอบอันนั้นเขา; ยอมสละมันเสีย นี่เรียกวาจาคะ. ถามี
จาคะอยางนี้ ศีลก็ไดรับการหลอเลี้ยงที่ดี.
- ความนับถือตัวเอง นี้ก็คลาย ๆ กับหิริและโอตตัปปะ แตแยกออกมา
วาเราบูชาเคารพความเปนมนุษยของเรา วามันเปนการไดที่ดี.
ความเปนมนุษยของ
เรานี้ ไม ใช เ รื่ องเล็ ก น อ ย มั นมี มาสํ าหรั บให ได รั บประโยชน ที่ สุ ด ถึ งจุ ดที่ ม นุ ษย ควร
จะได.
เราเคารพอุดมคติอันนี้อยูเสมอ นับถือตัวเองวา ไมใชคนเลว ไมใชคน
ต่ํา ไมใชคนไรความสามารถ ไมใชคนสิ้นหวัง;
เราตองการจะใหไดสิ่งที่ดีที่สุด
ที่มนุษยควรจะไดรับ. นี้แหละอาหารเบื้องตนของศีลเปนอยางนี้. สําหรับศีลที่เปน
โลกียะที่จะตองคอย ๆ ไตเตาไปดวยเจตนา ตองมีสิ่งเหลานี้หลอเลี้ยง.
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ทีนี้พอสูงขึ้นไป ๆ ไมเทาไรก็ไปถึงระดับที่พนความจําเปนเหลานี้ ยอมมีศีล
ไดโดยอัตโนมัติ ดวยอํานาจของปญญา ของสุญญตา. แตถาเราพูดถึง รากฐาน
หรือปจจัย หรืออาหารในเบื้องตนของศีลแลว ขอใหนึกถึงสิ่งเหลานี้วา ความ
ละอายบาป ความกลัวบาป ความมีสติสัมปชัญญะ ความมีความอดกลั้นอดทน
ความมีสัจจะ ความสงบเสงี่ยม ความบังคับตัวเอง ความสํารวมระวัง ใหละสิ่งที่
ตองละอยูเสมอ มีความซื่อสัตย มีความนับถือตนเอง วาเราตองทําดีใหได.

อานิสงส ของ ศีล
ขอสุดทายที่ตองพูดก็ไมมีอะไรนอกจาก อานิสงสของศีล จะบอกอานิสงส
กันเสียสักหนอย. หัวขอสําหรับพูดวาหลักปฏิบัติเรื่องศีล แลวทําไมมาบอกอานิสงส?
ก็เพราะวา อานิสงสนั้นคือกําลังใจ กําลังใจใหเกิดการปฏิบัติ ถาไมมองเห็นอานิสงส
แลวมันทอแท ฉะนั้นการรูอานิสงสของศีลไวนี้ มันชวยใหเกิดกําลังใจ ในการปฏิบัติ.
สําหรับ อานิสงส อยางเดียวกันอีก ขึ้นอยูกับขอที่วาศีลชนิดไหน, ศีล
ประเภทไหน; ในเมื่อมีศีลหลายชนิด อานิสงสของศีลก็ตองมีหลายชนิด. ศีล
ประเภทอาทิพรหมจรรย คือตัว ศีลประธาน นี้ ก็ ทําใหแนวแนมั่นคงปลอดภัย ศีล
อภิสมาจาริกาสิกขา ศีลประกอบ นั้น ก็ ทําใหดูงาม, เหมือนกับเรามีเสาปกเปนหลัก
ปกมั่นคงแลว มันก็พอแลวสําหรับความประสงคในการรักษาศีล.
แลวทําไมจะตอง
ไปทาสีใหสวย?
ก็เพราะวามันนาดูกวา จึงทาสีใหสวย บานเรือนก็เหมือนกัน ทํา
ดวยอิฐดวยหินดวยคอนกรีต มันก็พอแลว. ทําไมตองไปทาสีใหสวย? ก็เพราะวา
เพื่อใหมันประกอบขึ้นมาอีกหนอยหนึ่งในเรื่องความสวยงาม.
ฉะนั้น เรารักษาศีล
ประธานเพื่อใหอยูไดแทจริง, รักษาศีลประกอบเพื่อใหดูสวย. หรือถาจะมองกันวา
ทาสี บ านเพื่ อกั นปลวก อย างนี้ มั นก็ อ ยู ในการช วยเหลื อ ศี ลประธานด วยเหมื อนกั น ;
ฉะนั้ น ในบางกรณี ศี ล ประกอบนี้ ช วยสนั บสนุ นศี ลประธาน นี้ คื ออานิ ส งส ของศี ล .
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ทีนี้ เราจะดูกันตอไปถึงศีล ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ ศีลที่เปนไปเพื่ออุปธิ
และศีลที่ไมเปนไปเพื่ออุปธิ. ศีลประเภทที่เปนไปเพื่ออุปธิ ยังตองแบก ยังตอง
เหนื่อย ตองหนักอะไรอยูมาก อยางนี้คือศีลโลกีย.
ศีลอะไรเหลานี้ อานิสงส
ของมันก็เห็นชัด ๆ อยูแลว เห็นไดจากวัตถุประสงค หรือวาความจําเปนที่เราจะตอง
มีศีลนั้น. ศีลประเภทนี้ก็ทําบุคคลเอกชนแตละคน ใหสวย ใหหอม ใหดี ใหเดน
ใหรวย ใหกวางขวาง ในโลกนี้และในโลกอื่น ศีลมีกลิ่นหอมฟุงทวนลมไป.
มีคําพูดที่พูดกันอยูเสมอวา :
ดอกไมมีกลิ่นหอม แตไมทวนลมได;
สวนศีลทวนลมได. นี่เขาอุปมาเปนกลิ่นหอม. หรือสวยก็เหมือนกัน : สวยอยาง
ที่วาประดับเพชรพลอยอยางนี้ มันก็อยางเด็กอมมือ ; ถาสวยแทจริงก็สวยอยาง
ความมีศีล มีความดี มีความเดน; อยูสบายในโลกนี้และโลกอื่น นอกจากโลกนี้.
นี่หมายความวา เผื่อวามันมีโลกอื่น หรือถาไมมีโลกอื่น เราก็รับประกันไดเหมือน
กันวา เราอยูไดสบาย. ศีลทําใหบุคคลเปนอยางนี้; และทําใหสังคมนี้ , จะ
เปนสังคมเล็กสังคมใหญก็ตามเถอะ มีสภาพนาเลื่อมใส อยูกันไดดวยความสงบสุข
สามัคคี. อานิสงสของการไมเบียดเบียนกันนั่นเหละ คือ อานิสงสของศีล มองดู
กันดวยสายตาแหงความรัก เขากันไดสนิทเหมือนน้ํากับนม.
นี้เปนสํานวนบาลี
พรรณนาอานิสงสของการที่สังคมมีศีล.
เดี๋ยวนี้เรามองตากันดวยความระแวง
ความกลัว ความเกลียด เพราะไมมีศีลกันทั้งสองฝาย หรือมีศีลฝายเดียว ก็ยังมอง
ตากันดวยลักษณะนี้ : ระแวง เกลียด กลัว อิจฉาริษยาใครก็ไมรู; แลวก็เขากัน
ไมคอยจะได ขัดขวางกันเพราะความมีศีลไมเหมือนกัน หรือไมมีศีลเลย.
“นอนไมตองปดประตู” นี้ก็เปนคําโบราณมาก; มีในบาลี “นอนไม
ตองปดประตู ใหลูกเตารําอยูบนอก” อะไรในทํานองนี้มีมากเหลือเกิน ที่เปน
อานิสงสของการไมเบียดเบียน; คนไมตองกลัว ไมตองระแวงใคร นอนไมตอง
ปดประตูบาน หรือบานไมตองทําประตู.
นี่ศีลประเภทโลกียที่ประกอบดวยอุปธิ
มันก็ใหมากไดเพียงเทานี้ คือใหอยูกันเปนผาสุกทั้งโดยสวนเอกชนและสังคม.
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ศีลประเภทนิรูปธิกา คือไมประกอบดวยอุปธิ ศีลชนิดนี้สงไปทางสมาธิ
ปญญา มรรค ผล นิพพาน;
ดัง นั้น คนบางคนเขาปฏิบัติรักษาศีล ประเภท
นิ รู ป ธิ ก า ไม ต อ งการสวรรค วิ ม าน ไม ต อ งดี เ ด น ในสั ง คม ต อ งการให ห มดกิ เ ลส
เร็ว ๆ ฉะนั้น มีศีลเมื่อไร ก็เปนการบังคับกิเลสจากภายนอกเขาไปทันที. กิเลสถูก
บังคับจากภายนอกแลนเขาไปภายใน ก็ถูกสมาธิถูกปญญาตัดฟนเอาอีก มันก็เลย
ตายหมด. ศีล นี้ลอมหรือ ตอนกิเลส เขาไปใหจนมุม ใหสมาธิกดหัวเอาไว ให
ปญญาเชือดคอใหขาด; กิเลสมันก็ตาย. รักษาศีลในรูปนี้ โดยความมุงหมาย
อยางนี้ เปนนิรูปธิกา; มีอานิสงสเพื่อมรรคผลนิพพาน.
นี่อานิสงสโดยหลัก
ใหญใจความ มันก็มีอยูอยางนี้; โดยรายละเอียดก็ไปแจงดูก็แลวกัน.
เดี๋ยวนี้ โลกไมมีสันติภาพ เพราะวาโลกไมมีศีล, โลกปจจุบันนี้ไมมีศีล
จึงไมมีสันติภาพ. โลกปจจุบันนี้ขาดศีล ไมมีศีล ทําลายศีลทุกขอเลย. นี่พูดโดย
สวนใหญ วาโลกปจจุบันนี้ แตก็ไมใชทุกคน ยกเวนสวนนอย;
ทีนี้สวนใหญ
นั้นเปนโลกที่ไมมีศีล แลวเดือดรอนอยูทุกหัวระแหง อยางที่เห็น ๆ กันอยู; ไมตอง
เชื่อคนอื่น เห็นไดดวยตนเองวา โลกกําลังไมมีสันติภาพยิ่งขึ้น ๆ ๆ จะรอนระอุยิ่งขึ้น,
จะเอียงไปทางมิคสัญญีมากขึ้น.
โลกไมมีศีลประธาน ที่เปนหลักใหญ โลกไมถือศีลขอปาณาริปาตา
เวรมณี จึงฆากันอยางเลือดเย็นก็มี ฆากันอยางเลือดรอนก็มี. สงครามนี้มันฆากัน
อยางเลือดรอนก็มี, แลวที่ฆาอยางเลือดเย็นก็คือแกลงกันใหฉิบหาย ใหเสื่อมเสีย
ทางเศรษฐกิจ แลวตายไปทีหลังก็มี อยางนี้ฆาอยางเลือดเย็น, ไมมีการไวหนาใคร
คิดจะฆากันทั้งอยางเลือดรอนและเลือดเย็น.
และเดี๋ยวนี้ใครฆาคนไดมาก เปน
คนมีเกียรติประดับเหรียญสูงสุดไป;
ใครฆาคนไดมากที่สุด จะไดรับเหรียญตรา
เกียรติยศชั้นสูงสุดติดหนาอกเลย; อยางนี้แลวทําไมมันจึงจะไมวุนวายเลา; ใน
เมื่อเขานิยมวา ยิ่งฆาคนไดมากก็ยิ่งเกงยิ่งมีเกียรติ.
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โลกปจจุบันนี้ไมมีศีลขอที่ ๒ คือ อทินนาทานา เวรมณี เห็นแกตัวจัด,
เห็นแกตัวจัดก็รักษาศีลขอนี้ไวไมได. เดี๋ยวนี้มันปลนกันซึ่งหนา : อยาวาแตขโมย
ลับหลังเลย ปลนกันซึ่งหนาคือสงคราม ยกกองทัพปลนกันซึ่งหนา;
นี่ก็เพราะไมมี
ศีลขอนี้. ลับหลังก็ปลน ซึ่งหนาก็ปลน ; แลวก็เตรียมปลนกันขนาดหนักตอไปอีก,
ใชนโยบายทางการเมืองลวงเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัวก็มี.
สิ่ งที่ เรี ยกว าการเมื อง ๆ นี้ จะมี อ ะไรบ างก็ ไม ทราบ แต ที่ น าสนใจที่ สุ ด
และน ากลัวที่สุด ก็คื อวา การเมืองนี้มี รากฐานอยูบนลิ้ นที่กระดิกไดของนักการเมือง,
มุงแตแสวงหรือสงวนประโยชนของตน. การเมืองนี้ไมมีรากฐานอยูบนธรรมะ หรือ
บนอะไรเลย;
การเมืองปจจุบันนี้มีรากฐานอยูบนลิ้นเล็ก ๆ ของนักการเมือง ลิ้นที่
กระดิ ก ได ข องนั ก การเมื อ ง ที่ มี ห น า ที่ เ พี ย งรั ก ษาประโยชน ข องตั ว หรื อ ต อ สู เ พื่ อ
ประโยชนของตัว.
ถาโลกบูชาการเมืองแบบนี้ ก็ยอมรักษาศีล อทินนาทานาเวรมณี
ไวไมได; จึงปลนกันซึ่งหนา, ปลนกันลับหลัง, ปลนกันขนาดใหญ, ปลนเอา
ประเทศกันเลย อยางนี้เปนตน.
โลกปจจุบันนี้ไมมีศีลขอที่ ๓ คือ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เพราะ
เขากําลังจะตั้งศาสนาใหม จะยกเลิกศีลขอนี้กันแลว; ยิ่งการคุมกําเนิดทางฟสิคส
แพรหลายเทาไร การรักษาศีลขอนี้ ก็จะมีไมไดยิ่งขึ้นทุกที; แลวโดย จิตใจ
เขาก็ กําลังเอียงไปในทํานองที่วายกเลิกศีลขอนี้กันเถอะ มันจะไมยุงยากลําบาก.
ทางเมืองนอกเมืองนาเขาเปนกั นมากแลว ทางเมืองไทยนี้ ก็จะตามกนเขาในเรื่องนี้อี ก
เหมือนกัน; ไมเทาไรโลกนี้ก็จะปราศจากศีลขอที่ ๓.
ศีลขอที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เดี๋ยวนี้ไมมีใครถือศีลขอนี้ ในบรรยากาศ
รอบโลกนี้เต็มไปดวยมุสาวาท;
มุสาวาททางปากพูดนี้ก็ทุกวัน มุสาวาททางวิทยุ
กระจายเสียง, วิทยุผานดาวเทียมรอบโลก; นี้ก็เปนเรื่องมุสาวาททั้งนั้น เพราะเขา
โฆษณากันแตเรื่องการเมื อง เรื่ องเอาเปรี ยบ หรือหลอกกันให หลงเพื่อจะเอาเปรี ยบ
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การทํ าสงครามเย็ น ใช วิ ทยุ สื่ อสาร เพื่ อจะเอาเปรี ยบ เพื่ อจะหลอกลวงผู อื่ นให อ ยู
ในอํานาจของตน เพื่อจะโฆษณาชวนเชื่อใหตนเปนฝายไดประโยชน.
นี้เปน
มุสาวาททั้งนั้น.
เพราะฉะนั้น บรรยากาศที่หุมหอโลกอยูนี้ จึงเต็มไปดวยกลิ่นไอ
แหงมุสาวาทอยางนากลัวที่สุด.
โลกไมมีศีลขอที่ ๕ : สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เดี๋ยวนี้โลก
ชอบความมึนเมา ความมึนเมาทางวัตถุ เชนเหลา ของมึนเมาอะไรนี้ก็ชอบแมกระทั่ง
เฮโรอิน ก็ยิ่งชอบมากขึ้น นี้ความมึนเมาทางวัตถุ. สําหรับ สุราทางเนื้อทางหนัง
ก็คือการบูชาหลงใหลในทางกามารมณ.
เรื่องไนทคลับ เรื่องบาร เรื่องอะไรตาง ๆ
ทางกามารมณ นี้ก็เปนสุราชนิดหนึ่งเหมือนกัน คือทําใหสูญเสียสมปฤดี.
นี่คือ
สุราทางเนื้อหนัง สุราที่เปนเนื้อเปนหนัง. แลวก็มี สุราทางวิญญาณ คือลัทธิตาง ๆ
จะเป น ลั ท ธิ ก ารเมื อ ง หรื อ ลั ท ธิ ไ หนก็ ต ามเถอะ นี่ เ ป น สุ ร าทางวิ ญ ญาณที่ ทํ า ให ค น
มึนเมาหลงไปตามลัทธินั้น แลวก็สูญเสียสติสมปฤดีเหมือนกัน.
ขอใหถือวาสุรามี ๓ ชนิด : สุราวัตถุ ที่รินใสแกวกรอกเขาปาก นี้เปน
สุราวัตถุ; แลว สุราเนื้อหนังนั้น ไปหากามารมณทางเนื้อทางหนังตามที่ที่เขามีให;
แลว สุราทางวิญญาณ ก็คือลัทธิที่ทําใหคนหลงใหลลัทธิ จนทําใหฆาฟนกันไดเหมือน
กับเนื้อกับปลา นี้คือสุราลัทธิ เอาลัทธิมามอมกันใหมึนเมา. ทั้งหมดนี้ ทําใหสูญเสีย
สติสมปฤดีมหาศาลเหลือที่จะกลาวได ที่มีอยูในความเจริญแผนใหม ในโลกปจจุบันนี้;
ฉะนั้น โลกปจจุบันนี้ไมมีศีลทั้ง ๕ ขอนี้; แตเขาอาจจะมีศีลประกอบ. เมื่อ
ศีลประธานเหลานี้ไมมีแลว ไปมีศีลประกอบตบตาคนอาจจะมีได; เราจะไมพูดถึง.
นี่ แหละการเมื องของโลกมั นมี อยู อย างนี้ แล วโลกเป นโลกการเมื องยิ่ งขึ้ น
ทุ กวั น เพราะว าโลกตกอยู ใต อํ านาจของการเมื องมากขึ้ นทุ กวั น นั กการเมื องกํ าลั ง
ครองโลก โลกก็เลยเปนอยางนี้ โลกจึงไมมีสันติภาพ.
เพราะฉะนั้นขอออนวอนวา:
ทุกคนจงมองดูขอนี้ แลว เปลี่ยนใหมันกลับหลังใหมามีศีล แลว โลกก็จะมีสันติภาพ
ตัวเองก็มีสันติภาพ. นี่คืออานิสงสของศีล ไมตองพูดอะไรกันใหมากไปกวานี้แลว.
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สรุ ปความก็ ว า ศี ลคื อปกติ ภาวะตามธรรมชาติ ธรรมชาติ กํ าหนดให และ
เราก็ยอมรับเอามาตั้งเปนหลักปฏิบัติ เพื่อจะกําจัดเสียซึ่งความโกลาหลวุนวาย ไมปกติ
เพราะวาเรา ทนไมไดตอความทุกข นั้น แลว ก็ปฏิบัติศีลดวยกําลังใจ ระมัดระวัง
สังวร; แลวก็ ปฏิบัติศีลดวยกําลังปญญา รักษาความบริสุทธิ์อยางเดียว; แลวก็
รักษาศีลดวยกําลังของสุญญตา ตั้งไวแตจิตที่ปราศจากตัวกู - ของกู เทานั้น แลวศีล
ก็มีสมบูรณ หลอเลี้ยงศีลไว ดวยหิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจจะ อะไรอยางที่ออกชื่อ
มาแลว แลวก็จะไดรับอานิสงส อยางนี้ : ถาอยากอยูในโลก ก็สวยหรูไปตามแบบ
ที่อยูในโลก; ที่อยากจะออกจากโลก ก็จะไดอยูเหนือโลกทุกอยางทุกทาง.
ถามีศีลแลวอยูในโลกก็อยูอยางสันติ อยูอยางสงบ,
ถาพนไปจากโลก
เหนือโลกไดก็เหนือ เหนือที่จะกลาววาเปนอะไร :
เหนือบุญ เหนือบาป เหนือดี
เหนื อ ชั่ ว เหนื อ สุ ข เหนื อ ทุ ก ข เหนื อ ไปทั้ ง หมด นี่ คื อ ความหลุ ด พ น ความรอด
ออกไปได จากสิ่งผูกพันทั้งอยางเลวและอยางดี. หรือถาเรายังชอบสิ่งผูกพันอยางดี
อยู ก็รักษาศีลใหดี ๆ ใหไดอยูกับสิ่งผูกพันอยางดี, อยาใหตกไปฝายชั่ว เปนอบาย
เปนนรก.
อยูกันอยางดี ๆ พอทนได แตก็แบกของหนัก นี้มันชวยไมได,
เมื่อ
ตองการจะมี อะไร มั นก็ ตองแบก เมื่ อแบกมันก็ ต องหนั ก แม แบกของดี ๆ อย างเพชร
อยางพลอยก็หนัก, จนกวาจะเบื่อ; เบื่อแลวก็รักษาศีลประเภทที่เปนวิวัฏฏคามินี
ออกไปจากความวนเวียนอยูในโลก นั้นคือการบรรลุมรรค ผล นิพพาน.
ศีลทําใหอยูเปนสุขในโลกนี้ และโลกอื่น แลวทําใหขึ้นพนเหนือสุข
เหนือทุกข เหนือโลก โดยประการทั้งปวง; แลวตลอดเวลานั้นมีความงามทาง
วิญญาณ มีความหอมทางวิญญาณ ไมนาเกลียด ไมนาชัง ไมนาเบื่อ ไมนาระอา.
ขอให ท านทั้ งหลายมี ความเข าใจใจเรื่ องศี ล และหลั กการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ
ศีลวัตรในลักษณะที่กลาวมานี้จงทุก ๆ คนเถิด.
ขอยุติคําบรรยายไวเพียงเทานี้.
--------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิวัตร
----------------

-๔วันเสารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
คํ าบรรยายชุ ด พู ดกั นวั นเสาร ของภาควิ สาขบู ชานี้ เป นครั้ งที่ ๔
ตามหั วข อที่ กํ าหนดไว แล วล วงหน าว า หลั กปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บสมาธิ วั ตร.
ครั้งที่แลวมาไดพูดเรื่องศีลวัตร, กอนหนานี้ไดพูดเรื่องทาน, เรื่องแรก
ที่สุดก็คือเรื่องสรณาคมน.
ทานทั้งหลายจะตองสังเกตดูใหดีวา เปนเรื่อง
ที่แสดงหลักของการปฏิบัติที่เกี่ยวของกัน; แลวก็สูงขึ้นมาตามลําดับ ๆ .
การถื อ สรณะ คื อ พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ นั้ น ถื อ เป น
เรื่องแรก หรือเริ่มแรก.
ทีนี้ เมื่อถือศาสนาแลว ก็ตองมีการปฏิบัติไป
ตามลําดับ : มันก็มาถึงเรื่องทาน แลวก็เรื่องศีล แลวก็เรื่องสมาธิในวันนี้.
คําบรรยายชุดนี้ตองการจะแสดงหลักวิธีปฏิบัติ ซึ่งก็เปนเรื่องที่หาความสนุกสนาน
อะไรไมได, แตเปนเรื่องวิชชาในพุทธศาสนา; ผูที่ตองการวิชชาเทานั้นจึงจะรูสึก
สนุก.

๑๐๔
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ในวันนี้เราจะพูดกันถึง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบําเพ็ญสมาธิ. ทําไม
จึงไดพูดเรื่องนี้ในเวลานี้? ทั้งนี้ก็เพราะสังเกตเห็นวา คนทั่ว ๆ ไปในเวลานี้ รูจัก
ใชสิ่งที่เรียกวาจิตใหเปนประโยชนไดนอยเกินไป, ทั้งนี้ เกี่ยวกับคนที่มีความรูหรือ
ไมมีความรู ; ถาเรามีความรู เราก็สามารถที่จะใชสิ่งนั้นใหเปนประโยชนเต็มที่ได.

สมัยปจจุบัน คนไมรูจักเรื่องจิต
เดี๋ยวนี้ปรากฏวา คนสมัยนี้รูจักสิ่งที่เรียกวาจิตนอยไป จนใชใหเปน
ประโยชนไมได;
เนื่องจากไปหลงใหลในเรื่องทางวัตถุ หรือเรื่องทางกายกันมาก
เกินไป. วาโดยที่แทแลว คนเราจะตองรูจักถือเอาประโยชนใหไดมากทั้งทางกาย
และทางจิต; และถาจะพูดอีกทีหนึ่งก็วา : เรื่องทางจิตนั้นสําคัญกวา เพราะวา
ความรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกขนั้น มันเนื่องอยูที่จิตมากกวา,
หรือวาจิตนั้นเปน
ผูรูสึก.
ถึงแมจะทําการทํางานใหไดรับประโยชน คนเราก็ยังตองทําดวยจิตที่มี
ความรู จึงจะบังคับรางกายใหทําไดผลดี. เดี๋ยวนี้ เทาที่เปนกันอยูนั้น ยังใชจิตให
เปนประโยชนนอยมาก; ดังนั้น เราจึงตองพูดเรื่องนี้กันบาง เพื่อใหรูจักใชจิตให
เปนประโยชนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน.

สาเหตุแหงความไมสงบสุขของโลก
ทีนี้ จะแนะใหสังเกตดูอีกขอหนึ่งวา โลกเราสมัยนี้ เพราะบังคับจิต
ไมได จึงเดินลงไปสูความหายนะ เรื่องนี้ตองอธิบายกันสักหนอย : เพราะบางคน
จะไปคิดวา โลกก็โลก, จิตก็จิต ไมเกี่ยวของกัน; หรือวาการที่โลกกําลังเปนไป
ในทางยุงยากลําบาก นี้ไมเกี่ยวกับเรื่องจิต แตเกี่ยวกับเรื่องโลก.
โดยที่แทแลว
ไมวาอะไรที่เกี่ยวกับมนุษยแลว ก็รวมอยูที่เรื่องจิตทั้งนั้น. ที่วามนุษยบังคับจิต
ไมไดแลว โลกก็เดินไปสูความฉิบหาย นี้มีความหมายหลายอยาง นับตั้งแตวา เมื่อ
บังคับจิตไมได ก็ไมอาจจะปฏิบัติธรรมะในศาสนา ก็เลยหันหลังใหศาสนา; เพราะ
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ก็เลยทิ้งศาสนา เอาแตตามใจของตัว;

อี ก อย า งหนึ่ ง ก็ คื อ ว า บั ง คั บ จิ ต ไม ใ ห ไ ปลุ ม หลงในทางเนื้ อ หนั ง ไม ไ ด
เพราะเห็นแกเรื่องวัตถุ เรื่องเนื้อหนังมากเกินไป ก็เห็นแกตัวมากเขาทุกที;
คนก็
เปน ทาสของเนื ้อ หนัง จนถึง กับ บูช าความสุข สนุก สนานเอร็ด อรอ ยทางเนื ้อ หนัง
ยิ่งกวาบูชาพระเจา. ความยั่วยวนทางวัตถุมีมากจนคนบังคับตัวเองไมได, เปนทาส
ของวัตถุแลวก็เห็นแกตัว;
เห็นแกตัวแลวก็เบียดเบียนกัน.
ที่เปนอยางนี้ก็เพราะวา
เมื่อเกิดไปบูชาวัตถุเขาแลว ก็เอาใจใสกันแตวัตถุ, สงเสริมกันแตวัตถุ, ผลก็มีความ
กาวหนากันแตเรื่องทางวัตถุ;
จิตก็เลยตกหนักลงไปทุกที คือไปสูหายนะในทางจิต;
แลวก็ ทําสิ่งตาง ๆ ที่เปนไปในทางเบียดเบียนตนเองและผูอื่นโดยไมตองรูสึกตัว.
นี่ถาเราพิเคราะหดู ความโกลาหลวุนวายในโลกทั้งโลก ในเวลานี้ : จะ
เห็นไดวา อยูที่มนุษย บังคับจิตไมได; บังคับใหอยูในทํานองคลองธรรมก็ไมได;
บังคับอยาใหไปหลงใหลในสิ่งที่ยั่วยวนก็ไมได;
แลวก็มีแตความเห็นแกตัว.
ฉะนั้น เราจึงควรจะ พูดกันถึงเรื่องวิธีบังคับจิตกันบาง;
นั่นก็คือเรื่องที่เรียกโดย
หัวขอในวันนี้วา สมาธิวัตร.
อย า งไรดี เราควรจะถื อ ว า บั ด นี้ ถึ ง เวลาแล ว ที่ โ ลกควรจะรู เ รื่ อ งจิ ต
เพื่อจะไดกาวหนาในทางจิต : อยาใหกาวหนาแตเรื่องทางวัตถุ;
เมื่อกาวหนาทาง
วั ต ถุ คื อ ร า งกาย ไม ก า วหน า ทางจิ ต แล ว คนก็ เ ป น คนครึ่ ง เดี ย ว เป น ผี เ สี ย ครึ่ ง หนึ่ ง .
โลกนี้มีอาการ เปนคนครึ่งหนึ่ง เปนผีครึ่งหนึ่ง มากยิ่งขึ้นทุกที; เพราะไมมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องจิต.
เทาที่กลาวมานี้ เปนเหตุผลที่พอสมควรแลววา เราควรจะเริ่ม
รู จั ก จิ ต หรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จิ ต กั น บ า ง ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะมากได เท า ที่ จ ะทํ า ได .
นี่ก็คือเหตุผลที่วา ทําไมจึงตองพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะ, และจะไดพูดกันตอไป.
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ความหมายของถอยคํา
เรื่องแรกก็จะพูดถึง ความหมายของถอยคํา เหลานี้ : คําวา สมาธิวัตร
ประกอบอยูดวยคํา ๒ คํา คือ สมาธิ คําหนึ่ง. แลว วัตร คําหนึ่ง สําหรับ
คําวา “สมาธิ”
นั้น เราก็เคยไดยินกันอยูบอย ๆ ในฐานะที่เปนสภาวะของจิตอยูใน
ลักษณะที่สงบ ; แตคํา ๆ นี้มีความหมายหลายอยาง.
คําวา สมาธิ นี้ เปนชื่อภาวะของจิตที่อยูในความสงบก็มี. คําวาสมาธิ
เปนชื่อของระเบียบหรือระบอบของการปฏิบัติ ตั้งแตเริ่มลงมือทําการบังคับจิตไปก็มี;
พอลงมือทําเทานั้น ก็เรียกวา ทําสมาธิ; จิตยังไมทันไดเปนสมาธิดวยซ้ําไป. ฉะนั้น
คําวา สมาธิเปนชื่อระบบของการกระทําที่มีไวสําหรับบังคับจิต. แลวคําวาสมาธิ
ก็ เปนชื่อของกิริยาอาการของการปฏิบัตินั้นก็มี. แลวคําวา สมาธินั้นเปนชื่อของ
ผลที่ไดรับในการกระทําก็มี : เชนบางเวลาเราก็พูดวา ไดสมาธิแลวโวย. คําวา
สมาธิอยางนี้เปนผลของการปฏิบัติ. ถาวา “มา ปฏิบัติสมาธิ หรือมาทําสมาธิกันเถิด”
สมาธินี้ก็เปนชื่อของตัวการปฏิบัตินั้นเอง.
ทีนี้ คําสอนเรื่องทําสมาธิ นี้ มีอยูเปนระบบหนึ่งซึ่ง ยืดยาวกวางขวางมาก
ทั้งหมดนั้นก็เรียกวาเรื่องสมาธิ.
ฉะนั้น ผูที่ไมเคยไดยินไดฟง ก็ทราบเสียดวยวา:
คําวาสมาธินี้มีหลายความหมาย, แทบทุกคํามีความหมายหลายความหมาย อยางนี้.
ในที่นี้เราพูดวา สมาธิวัตร;
คําวาสมาธิในกรณีอยางนี้ หมายถึงสมาธิ
ที่เปนตัวการปฏิบัติ ที่เราจะตองฝกฝนกันตอไป. คําวา วัตร คือวัตตะ ในภาษา
บาลี, วัตรในภาษาไทย นี้เปนชื่อของสิ่งที่จะตองปฏิบัติอยูเปนประจํา. สิ่งใดเปน
สิ่งที่จะตองประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญอยูเปนประจําก็เรียกวาวัตร;
บางทีก็เปลี่ยนไป
เปนคําวา พรต ฉะนั้น สมาธิวัตร ก็คือวา สมาธิที่จะตองประพฤติปฏิบัติอยูเปน
ประจํา
เพื่อใหไดผลในจิตใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
ทั้งหมดลวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับคําวา
“สมาธิ” ที่ระบุถึงการทําสมาธิโดยชื่อนั้น ๆ แตละอยางตรง ๆ ลงไป
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ที นี้ ยั งมี ชื่ อหรื อถ อยคํ าอื่ น ๆ ที่ หมายถึ งสมาธิ แต ไม ได ใช คํ าว าสมาธิ เช น
คําวา กัมมัฏฐาน, คําวา วิปสสนาธุระ, คําวา ภาวนา, คําวา สมณธรรม, คําวา
สมณกิจ
อะไรเหลานี้ หลายคําดวยกัน ทุกคําหมายถึงทําสมาธิอยูอยางเต็มที่บาง;
หรือโดยเอกเทศบาง
คําวา กัมมัฏฐาน คํานี้แปลวา ที่ตั้งแหงการงานในทางจิต. ถาพูดวา
ไปทํากัมมัฏฐานกันโวย นี้ก็คือไปฝกสมาธินั่นเอง.
คํานี้แปลวา “ที่ตั้งแหงการงาน
ทางจิต” หมายความวาเราไปทําใหมีรากฐานที่มั่นคงในทางจิต สําหรับจะไดทําการงาน
ในทางจิต.
การงานในทางจิตนี้ สวนใหญก็หมายถึงการคิดนึกที่เปนประโยชน;
แลวก็หมายรวมถึงการแสวงหาความสุขหรืออะไรดวย;
อะไรที่ตองทําดวยจิตแลว
ก็เรียกวาการงานทางจิต. เมื่อไปฝกหัดทางจิตก็เรียกวาไปทํากัมมัฏฐาน.
สําหรับคําวา วิปสสนาธุระ นั้น แบงเปนสองครึ่ง : ครึ่งแรกก็คือทํา
สมาธิ ใหจิตมีสมาธิ; ครึ่งหลัง ก็ ใชจิตที่เปนสมาธิแลว ไปพิจารณาใหเกิดปญญา.
แมการทําใหเกิดปญญานั้นก็ตองทําดวยสมาธิ ทําดวยอยางอื่นไมได.
ฉะนั้น การทํา
จิ ตใจให เป นสมาธิ ก็ ดี การใช สมาธิ นั้ นทํ าให เกิ ดป ญญาก็ ดี เป นเรื่ องทํ าสมาธิ ทั้ งนั้ น;
เปนเรื่องการกระทําที่เกี่ยวกับสมาธิทั้งนั้น. ฉะนั้น คําวา วิปสสนา หรือวิปสสนา ธุระ นี้ก็ หมายถึงทําสมาธิในขั้นใดขั้นหนึ่ง. คําวา วิปสสนาธุระ แปลวาหนาที่ที่ตอง
ทําเพื่อใหเกิดความเห็นแจง;
จะเกิดความเห็นแจงทางจิต ตองทําจิตใหเปนสมาธิ
แลวใชความเปนสมาธิพิจารณาใหเกิดความเห็นแจง.
เพราะฉะนั้น วิปสสนาธุระ
ก็เปนเรื่องที่ทุกคนจะตองรู และใหใหเปนประโยชนตามสมควร.
มีคําอีกคําหนึ่ง เรียกวา ภาวนา; ทําภาวนาก็คือทําสมาธิ. ความหมาย
มีอยูวา ทําจิตใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามที่จะทําได. คําวา ภาวนา แปลวา ทําใหเจริญ ;
ถาใครยังไมทราบก็ชวยทราบไปดวยเสียทีวา คําวา “ภาวนา” นั้น แปลวา “ทําใหเจริญ” .
อยาไปเขาใจวา นั่งบนอะไรงุบงิบ ๆ อยู ก็เรียกวาทําภาวนา.
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ตัวคําวา ภาวนา นี้แปลวา ทําใหเจริญ จะดวยวิธีบนงุบงิบ หรือวาจะทํา
ดวยวิธีอะไรก็ตามเถอะ; ถาทําใหจิตมันเจริญไดแลวละก็เรียกวา “ทําภาวนา” ทั้งนั้น.
ฉะนั้น ตัวระเบียบปฏิบัติ เพื่อทําใหจิตดีขึ้น ๆ ในทางเปนสมาธิ เปนปญญานี้
เขา เรียกวาภาวนา; แปลวาทําใหเกิดความเจริญในฝายจิตใจ. ถาทําใหเกิดความ
เจริญในฝายรางกาย เราเรียกเปนอยางอื่น. แตถามาทําใหเกิดความเจริญในทางฝาย
จิตใจแลว จะทําอยางไรก็ตาม เรียกวาภาวนาทั้งนั้น; ในที่นี้ก็ไดแกการทําสมาธิ
แลวใชสมาธิใหเปนประโยชนแกปญญาอีกตอไป. ทําจิตใหเจริญ ทําปญญาใหเจริญ
นี้เรียกวาทําภาวนา.
ฉะนั้น จะเห็นไดวาเปนสิ่งจําเปนแกทุกคน แมแกฆราวาส
ที่จะตองรูจักทําใหเจริญในดานจิตใจ.
คําตอไปก็มีวา ทํา สมณธรรม, บําเพ็ญสมณธรรม; สวนใหญก็หมายถึง
การทําสมาธิ. เพราะเหตุใด? เพราะเหตุวา คําวา ทํา สมณธรรมนี้ คือทําใหเกิด
ธรรมที่ทําความสงบ; ธรรมที่ทําความสงบนั้นเรียกสมณธรรม. บําเพ็ญสมณธรรม คือ บําเพ็ญธรรมที่ทําใหเกิดความสงบ. สมณ ก็แปลวาผูสงบ; สมณธรรม
แปลวา ธรรมที่ทําใหเปนผูสงบ.
ถาใครตองการความสงบ คนนั้นก็ตองบําเพ็ญ
สมณธรรมแมเปนฆราวาส.
ทีนี้ คนมักจะเขาใจกันเสียวา สมณธรรม
ก็เปนเรื่องของพระของ
บรรพชิต แตคํานี้มันกวาง : หมายถึงความสงบ ใครตองการความสงบคนนั้นตอง
บําเพ็ญสมณธรรม. คําวา “สมณ” นี้จะ เปนฆราวาสก็ได จะ เปนบรรพชิตก็ได
ในลักษณะอยางนี้.
พระพุทธเจาตรัสเรียกวา : สมณะที่หนึ่ง สมณะที่สอง
สมณะที่สาม สมณะที่สี่ ; หมายถึง พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอานาคามี
และพระอรหั น ต ใน ๔ อย า งนี้ ๓ อย า งข า งต น มี ไ ด ทั้ ง ที่ เ ป น ฆราวาสและที่ เ ป น
บรรพชิต; สวนพระอรหันตนั้นอยูเหนือความเปนฆราวาสและความเปนบรรพชิต,
ฉะนั้น สมณธรรม ก็คือ สิ่งที่ทํา หรือตองทํา หรือ ควรทํา ทั้งฆราวาสและบรรพชิต
เพื่อใหเกิดความสงบแกตน.
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คําสุดทายของตัวอยางที่ยกมา คือคําวา สมณกิจ แปลวา กิจของสมณะ
นั้นคือ หนาที่ของผูที่ตองการความสงบ.
ผูใดตองการความสงบ ผูนั้นก็ตองทํา
สมณกิจ; ที่บานก็ทําได ที่วัดก็ทําได; ที่ไหนตองการความสงบ ก็ตองทํากัน
ที่นั่น.
นี่แหละ คื อถ อยคํ าที่มี ความหมายอยางตายตัว ไปตามรู ปความของคํ านั้น ๆ
ขอใหจําไวใหดี; โดยเฉพาะคําวา “สมาธิ” ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป. แลวขอซอม
ความเขาใจวา คําวา สมาธิ นี้ หมายถึงระบบของความรู ระบบของการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สมาธิก็ได, ตัวการปฏิบัตินั้นก็ได, ผลที่ไดรับจากการปฏิบัตินั้นก็ได; ลวนแตเรียก
ดวยคําวาสมาธิเพียงคําเดียว; และยังมีคําแทนชื่อ. เชนคําวา ฌาน, คําวา สมาบัติ,
คําวา วิโมกข เปนตน;
นี้เปนคําแทนชื่อ หมายถึงสิ่งที่เรียกวาสมาธิที่แทจริง
ที่ปฏิบัติไดถึงขนาดตามที่บัญญัติไว.

ความหมาย ของ คํา สมาธิ
ตอไปนี้ก็จะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกกันวา สมาธิ โดยความหมายหรือโดย
เนื้อเรื่อง ตอไป. ครั้งแรกก็จะพูดใหฟงวา สมาธิมี ๒ ชนิด : สมาธิที่ถูกตอง
เรียกวา สัมมาสมาธิ, สมาธิที่ไมถูกตองเรียกวา มิจฉาสมาธิ. สมาธิที่ถูกตอง
ก็มีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นความเขาใจความรูที่ถูกตองควบคุมกํากับอยู, เปนสมาธิ
ที่เปนของถูกตอง เรียกวา สัมมาสมาธิ.
สมาธิที่ผิดหรือเปนอันธพาลก็เรียกวา
มิจฉาสมาธิ.
เราพู ดกั นถึ งเรื่ องสั มมาสมาธิ ดี กว า เพราะมี พู ดอยู มาก ในพระคั มภี ร ใน
พระบาลี.
สวนมิจฉาสมาธินั้นพูดกันเล็ก ๆนอย ๆ พอใหรูวา อยาไปแตะตอง อยา
ไปเกี่ยวของกับมันเขา.
สําหรับสัมมาสมาธิ ที่ไดยินไดเห็นไดฟงกันอยูทั่วไปก็คือ
สัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค ๘ สวดมนตกันอยูทุกวัน : สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากันมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
องคสุดทาย องคที่ ๘ ของอริยมรรคมีองค ๘ นั้น คือ สัมมาสมาธิ มีที่มาอยูตรงนั้น.
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ในที่อื่น ๆ เชนคําวา ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปญญา ๓ อยางนี้; สมาธิ
ก็อยูที่ตรงกลางเปนสิกขาองคที่ ๒ เรียกวา สมาธิสิกขา,
บางทีก็เรียกวา จิตตสิกขา;
คือบทเรียนเกี่ยวกับจิต.
ในที่อื่น ๆ อีก เชนใน พละ ๕,
อินทรีย ๕ ซึ่งเปนเรื่องของกําลังหรือ
อินทรีย; ก็ไดแกพละหรือกําลังที่ ๔ : ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ; ไปอยู
อันที่ ๔ ศรัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ; สมาธิในฐานะ
ที่เปนกําลังสําหรับใหประพฤติธรรมะสําเร็จ ก็มีอยูอยางนี้.
ในหมวดที่สําคัญมากเชนโพชฌงค ๗ เราก็มี :
สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ
ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา; สมาธิอยูในองคที่ ๖ แหงโพชฌงค; เรียกวา
สมาธิสัมโพชฌงค. นี้คือที่มาที่กลาวถึงสมาธิในคัมภีรพระไตรปฎก.
สมาธิ ที่กลาวไวโดยตรงลวน ๆ ที่เปนสมาธิทั้งกลุม ก็คือสมาธิภาวนา
๔ ประการ ที่กลาวไวในคัมภีรอังคุตตรนิกายวา : สมาธิภาวนา เปนไปเพื่อความ
สุขในปจจุบันทันตาเห็น, สมาธิภาวนา เปนไปเพื่อการไดความเปนทิพย : อํานาจ
ทิพย หูทิพย ตาทิพย เปนตน,
สมาธิภาวนา เพื่อใหเกิดความสมบูรณของ
สติสัมปชัญญะ, แลว สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ ในที่สุด. นี้อยางนี้
เปนชื่อเฉพาะ ระบุถึงสมาธิภาวนาลวน ๆ ทั้ง ๔ อยาง.
ฉะนั้น เราจะเห็นไดวา
เรื่องของสมาธินี้มีความสําคัญอยางไรในพระคัมภีร ซึ่งมีมากทั่วไปหมด;
แลวยังมี
ที่ ม าโดยอ อ ม คื อ ไม เ รี ย กว า สมาธิ เรี ย กโดยชื่ อ อื่ น แต ห มายถึ ง สมาธิ อ ย า งนี้ ยั ง มี
อีกมาก.
ในที่ นี้ ต อ งการจะให ท ราบแต เ พี ย งว า ในคั ม ภี ร นั้ น มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ สมาธิ
มากมายอยางนี้; แลว ที่สําคัญที่สุดก็อยูในอริยสัจจขอที่ ๔ ซึ่งเปนหนทางปฏิบัติ
เพื่อใหถึงความดับทุกขที่ จําเปนแกทุกคน.
คนที่สนใจในเรื่องอริยสัจจ ก็จะตอง
สนใจในเรื่องมรรคมีองค ๘;
และมรรคมีองค ๘ นี้ สมาธิเปนตัวที่สําคัญที่สุด
อยูรั้งขางทาย; เปนตัวกําลังอันสําคัญ.
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สัมมาสมาธิ นี้ ทําใหจิตมีกําลัง , ทําใหจิตรูแจงแทงตลอด, ทําลาย
กิเลสอาสวะใหสิ้นไป เรียกวาสัมมาสมาธิ. สวนมิจฉาสมาธิ นั้น อาศัยกิเลสเปน
รากฐาน, เพราะเห็นแกตัว จึงทําสมาธิ เพื่อหาลาภ ทําสมาธิเพื่อมีฤทธิ์ มีฤทธิ์
แลวก็ทํารายผูอื่นดวยฤทธิ์นั้น.
นี้เรียกวามีสมาธิเพื่อเห็นแกตัว เพื่อทําลายผูอื่น;
และในที่สุดก็คือสมาธิประเภทที่ทําใหคนเปนบา.
สมาธิเหลานี้เรียกวามิจฉาสมาธิ
ทั้งนั้น;
เรียกใหนาเกลียดนาชังมาก ๆ ก็เรียกวา สมาธิอันธพาล.
พวกยักษ
พวกมาร มีฤทธิ์ มี เดชสําหรั บจะรบราฆ าฟ นกั น หมายมั่ นป นมื อที่ จะทํ าลายกั น ด วย
อาศัยสมาธิประเภทนี้.
มิจฉาสมาธิมีที่มาในพระบาลีนอยแหง เพียงแตบอกใหรูวา
อยาเขาไปเกี่ยวของ อยาไปแตะตอง. นี้เราพูดกันใหรูวา สมาธิมีสองฝาย คือ ฝาย
สัมมาสมาธิ ที่เราตองการ; สวนฝายมิจฉาสมาธิ คือ ฝายที่อยาไปเกี่ยวของดวย.

ประเภทของการปฏิบัติสมาธิ
ตอไปนี้ก็จะไดพูดถึงประเภทของสมาธิหลาย ๆ ชนิด;
ที่จะแบงเปน
ประเภท ๆ เพื่อความเขาใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป; ถาสนใจก็ขอใหตั้งใจฟงใหดี; ถากําหนด
จดจําบางอยางไมไดแลว ก็จะฟงไมรูเรื่อง ตลอดทั้งเรื่องเลย. สําหรับ สมาธิ
กี่ อย าง กี่ แบบ หรื อกี่ สิ บอย าง กี่ ร อยอย าง ก็ ตาม สงเคราะห ได เป น ๓ ประเภท;
แลวมีความสําคัญในหลักที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอยู ๒ ประเภท.
สมาธิประเภทที่ ๑ เราเล็งถึงสมาธิประเภทที่ ใชนามธรรมเปนอารมณ;
นามธรรมคือ ไมใ ชว ัต ถุ คือ สิ ่ง ที ่ม ิใ ชต ัว ตนเปน กอ นเปน ชิ ้น เปน วัต ถุ นี ่เ รีย กวา
นามธรรม. เชน : เจริญพุทธานุสสติ เอาคุณของพระพุทธเจามาเปนอารมณสําหรับ
ทํา สมาธิ.
นี่คุณ ของพระพุท ธเจา นี้เ ปน นามธรรม;
ไมใ ชกอ นหิน กอ นหนึ่ง .
แตถาเราเจริญสมาธิประเภทที่มีรูปธารรมเปนอารมณ เชน กสิณ เปนตน; เราอาจ
เอาก อนหิ นก อนหนึ่ งมาวางไว ตรงหน า แล วก็ เพ ง ในฐานะเป นดวงสํ าหรั บจิ ตกํ าหนด.
อยางนี้เรียกวามีรูปธรรม หรือวัตถุธรรมเปนอารมณ.
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สมาธิประเภทแรก เราจะพูดถึงสมาธิ ที่ เอานามธรรม เปนอารมณ เชน
วา พระพุทธเจามีคุณอยางไร ก็เอามาทองภาวนาพิจารณานึกถึงอยูในใจ;
อยางนี้
เรียกวาเอานามธรรมเปนอารมณ. หรือจะ เจริญเมตตา วาสัตวทั้งหลายทั้งปวง
จงเปนผูมีความสุข อะไรนี้, ก็เรียกวาเอานามธรรม คือความหวังดี, ความรักสัตว
ทั้งปวงมาเปนอารมณ;
สมาธิอยางนี้มีนามธรรมเปนอารมณ.
หรือ เอาความ
นาเกลียดเปนอารมณ เชนเอาสิ่งปฏิกูลของความไมงาม ของอะไรตาง ๆ มานึกอยู
เพื่อใหจิตมันหายหลงในความสวยความงามอยางนี้;
ก็ยังเรียกวาสมาธินี้เอานาม
ธรรมเปนอารมณ.
แตถาวา ไปนั่งเพงที่ซากศพในปาชาโดยตรง;
นั่งอยูตรงหนาศพอยางนี้
มันกลายเปนสมาธิประเภทที่มีวัตถุธรรมเปนอารมณไป.
ถาเราไมไดนั่งอยูตรงหนา
ศพอะไร ทํา ใจนึกถึง
ความนาเกลียดของสังขารรางกาย ของอะไรที่เราเคยหลง
วาสวยวางามมาเปนอารมณ;
อยางนี้ก็เรียกวา เอานามธรรมเปนอารมณเหมือนกัน.
ถ าเรา นึ กถึ ง ความตาย พิ จารณาถึ งความที่ จะต องตาย หรื ออะไรเกี่ ยวกั บความตาย
มาเปนอารมณ; อยางนี้ก็เรียกวามีนามธรรมเปนอารมณ. แตถาเราไปนั่งอยูที่หนา
ศพคนตายเพงที่ศพนั้น มันกลายเปนมีวัตถุหรือมีรูปธรรมเปนอารมณไป.
พยายาม
แยกใหเปน ๒ อยาง อยางนี้.
ในบรรดาอนุ ส สติ ทั้ ง หลาย ยกเว น อานาปานสติ
อย า งเดี ย ว สมาธิ
เหลานั้นมีนามธรรมเปนอารมณทั้งนั้น : พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาอยู
เปนอารมณ; ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรมอยูเปนอารมณ; สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆอยูเปนอารมณ; สีลานุสติ ระลึกถึงคุณของศีล
อยูเปนอารมณ;
จาคานุสสติ
ระลึกถึงคุณของการเอื้อเฟอเผื่อแผเปนอารมณ;
เทวตานุสสติ ระลึกถึงธรรมะที่ทําใหคนเปนเทวดาไดเปนอารมณ; มรณานุสสติ
ระลึกถึงความตายเปนอารณ; กายคตาสติ ระลึกถึงความไมงามของรางกายเปน
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อารมณ; กระทั่ง อุปสมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน กลาวคือความเย็น
เปนอารมณ. ทั้งหมดเหลานี้ เรียกวา เปนสมาธิที่ใชนามธรรมเปนอารมณทั้งนั้น.
มีหลักที่จะตองเขาใจไววา บรรดาสมาธิใดที่ใชนามธรรมเปนอารมณแลว
ยอมไมสามารถจะทําใหเกิดฌาน; ไมสามารถจะทําใหเกิดอัปปนาสมาธิ; จะเปน
ไดสักแตวาสมาธิ พอเปนสมาธิ ไมถึงฌาน ไมถึงอัปปนา.
สมาธิประเภทที่ ๒ มีรูปธรรมเปนอารมณ ทําไดงาย เพราะมีอารมณ
ที่ เ ป น วั ต ถุ ที่ เ ป น สิ่ ง ที่ ป รากฏจริ ง ๆ ก็ เ ลยทํ า ให เป น สมาธิ ไ ด ไ กลจนถึ ง กั บ เป น
ฌานหรือเปนอัปปนาสมาธิ.
ในสมาธิพวกที่เอาวัตถุธรรมเปนอารมณนี้ ก็ยังตอง
แบงออกเปน ๒ พวก : พวกหนึ่งเอาวัตถุขางนอกตัวเปนอารมณ เชน เอาดวงกสิณนี้มาเปน
อารมณ;
เปนกอนกลม ๆ สีแดง สีเขียว สีดํา สีอะไรตั้งสิบสี;
แมกระทั่งสี
อากาศ ซึ่ ง ทํ า ได โ ดยเจาะช อ งฝาให มั น เป น วงขาว ๆ อยู ข า งนอก แล ว ก็ เ พ ง วงนั้ น .
อยางนี้เรียกวาเอาอากาศเปนอารมณ ก็เรียกวา กสิณดวยเหมือนกัน;
กระทั่งเอา
ซากศพเปนอารมณ. อารมณเหลานี้มันอยูขางนอกตัวเรา.
อีกพวกหนึ่งเอาของภายในตัวเราเปนอารมณ เชนลมหายใจ; กําหนด
อยู ที่ ล มหายใจที่ มี อ ยู ใ นตั ว เรา ลึ ก เข า ไป นี้ เ รี ย กว า เอาของข า งในตั ว เป น อารมณ .
หรื อ แม แ ต เ อาเวทนาที่ รู สึ ก ทกข เ จ็ บ ปวดอะไรอยู ที่ นั่ น ที่ นี่ เ ป น อารมณ ก็ เ รี ย กว า
เอาของขางในตัวเปนอารมณ.
สมาธิที่เอาของขางนอกเปนอารมณ ก็มีอยูพวกหนึ่ง;
เอาของขางใน
เปนอารมณก็อีกพวกหนึ่ง.
วัตถุธรรมเหลานี้ เปนที่ตั้งแหงการกําหนดไดโดยงาย
จึงกําหนดไดลึกซึ้ง สามารถทําใหเกิดสมาธิถึงที่สุด ที่เรียกวา อัปปนาสมาธิ.
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สมาธิประเภทที่ ๓ ที่เขาไมคอยจะพูดถึงกันนัก คือสมาธิประเภทอเนญชา
หมายถึงพวก อรูปฌาน เปนสมาธิที่ใชสิ่งที่ไมมีรูปเปนอารมณ; แตไกลเลยไปจาก
อยางขางตน.
สมาธิประเภทนี้ไมไดมุงหมายฌาน หรือไมไดมุงหมายอัปปนาสมาธิ;
แต มุงหมาย ความรํางับเงียบหายไปเปนสวนใหญ.
เรียกวา อรูปสมาบัติ หรือ
นิโรธสมาบัติ เปนที่สุด.
มันไกลไปเกินกวาความตองการของคนธรรมดาทั่วไป
แตก็เอามาพูดใหรูไว เพราะเปนพวกที่เรียกวา สมาธิกลุมหนึ่งดวยเหมือนกัน.
จะพูดสั้น ๆ งาย ๆ ก็พูดวา :
สมาธิที่เอาสิ่งที่ไมมีรูปรางมาเปนอารมณ
นี้อยางหนึ่ง, สมาธิที่เอาสิ่งที่มีรูปเปนกอนเปนดุนเปนอะไรมาเปนอารมณ นี้ก็พวก
หนึ่ง; ถาเอาของที่เปนดุนเปนกอนเปนรูปมาเปนอารมณ สมาธิก็เปนไดลึก, เปน
ไดลึกถึงฌาณถึงอัปปนาสมาธิ. ถาเอาของที่ไมมีรูป ไมมีตัววัตถุเปนวัตถุอารมณ สมาธิ
ก็ผิวเผิน เปนแตเพียงความนึก ๆ คิด ๆ . มาอีกพวกหนึ่งก็คือ หลังจากที่เปนฌาน
เปนสมาธิอยางยิ่งแลว ก็เพิกถอนสิ่งเหลานั้นออกไปใหวางอีกทีหนึ่ง;
นี่จึงจะเปน
สมาธิสูงสุดประเภทอเนญชา.

ประเภทของสมาธิ ที่ถือเอา ผลเปนหลัก
ที นี้ ดู กั นต อไปอี ก ว าสมาธิ ยั งมี ประเภทไหนอี กบ าง ถ าเอาอารมณ สํ าหรั บ
เพงเปนหลัก มี ๓ อยาง อยางที่วาแลว. ถาจะ เอาผลที่ไดรับเปนหลัก มีตรัสไว
ถึง ๔ อยางดวยกัน : พวกที่ ๑ สมาธิ ที่ ใ ห ผ ลเป น ความสุข ในทิ ฎ ฐธรรมนี้ ;
ให มี ค วามสุ ข
เหมือนกับชิมรสของพระนิพพานในทิฏฐธรรมนี้ คือที่ทันตาเห็นนี้;
ไมตองรอตอ
ตายแล ว นี้ ก็ คื อเจริ ญรู ปฌาน ๔ ในประเภทที่ เป นสมาธิ จริ ง ๆ โดยเฉพาะจตุ ตถฌาน,
แตไมรวมรูปฌาน. สิ่งที่เรียกวา อรูปฌาน ไมไดมุงหมายเพื่อมีความสุข; จึงมุง
หมายเอาแตรูปฌาน ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไปขางหนา.
หรือวาจะใชสมาธิประเภท
ที่มีนามธรรมเปนอารมณก็ยังได คือเจริญเมตตาภาวนา ทําใหจิตรูสึกเปนสุข ลวนแต
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เรี ย กว า เป น สมาธิ ป ระเภทที่ ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก เป น สุ ข ในชาติ ป จ จุ บั น ทั น ตาเห็ น
ทันอกทันใจ. นี้ก็มีอยูชนิดหนึ่ง ใหเจริญพวกรูปฌานโดยตรง.
พวกที่ ๒ สมาธิที่ใหเกิดผลเปนมีหูทิพย ตาทิพย เปนตน เรียกวา
ไดสมบัติทิพย; ก็เจริญ อาโลกสัญญา, ทิวาสัญญา, หรือสมาธิที่เปนไปเพื่อไดยิน
เสียงอันเปนทิพย; นี้ตองปฏิบัติเฉพาะแบบนั้น ๆ.
พวกที่ ๓ สมาธิที่ทําใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ มีผลคือความสมบูรณ
ของสติสัมปชัญญะ.
พวกนี้เขาไมตองการผลอยางอื่น ตองการแตวา จะเปนผูมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ,
เพราะฉะนั้น เขาจึงฝกฝนแตในทางกําหนดความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของรางกาย เชนอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปนี้.
สมาธิประเภทที่เรียกวา
ยุบหนอ, ยางหนอ, พองหนอ, อะไรนี้ คือสมาธิประเภทนี้; ทําไปแลวจะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ. วิธีการปฏิบัติก็มีหลายอยาง :ถา เอาของขางนอกเปนหลัก เชนวา ยก วาง เหยียบ อะไรอยางนี้; หรือ
ว าอิ ริ ยาบถ ยื น เดิ น นั่ ง นอน อะไรทํ านองนี้ กํ าหนดอยู อย างนี้ ก็ เรี ยกว าสมบู รณ
ดวยสติสัมปชัญญะ โดยเอาของขางนอกเปนหลักปฏิบัติ.
ถา เอาของขางในเปนหลัก ก็คือจิตที่คอยกําหนดอยู ถึงการเกิดขึ้นมา
หรือการดับไป ของสิ่งที่เรียกวา เวทนาบาง, ของสิ่งที่เรียกวา สัญญาบาง, วิตกบาง.
- ที่วา กําหนดความรูสึก ที่เปนสุขหรือเปนทุกขเกิดขึ้น อยางนี้เรียกวา
เวทนา; จิตคอยกําหนดวา เวทนานี้เกิดขึ้นอยางไร, ตั้งอยูอยางไร, ดับไปอยางไร,
เกี่ยวกับเวทนานั้น.
- ที่วา กําหนดที่สัญญา ความจําหมาย วานั่น วานี่, วารูป, วาเสียง,
วากลิ่น, วารส วาอะไรก็ตาม; เกิดขึ้นมาอยางไร ตั้งอยูอยางไร แลวดับไปอยางไร;
นี้เรียกวากําหนดสัญญา.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิวัตร

๑๑๗

ที่วา กําหนดวิตก ก็หมายถึงความคิด; ความคิดเกิดขึ้นอยางไร, เปนอยู
อยางไร, ตั้งอยูอยางไร, แลวความคิดนั้นดับไปอยางไร; นี้เรียกวา กําหนดความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ของวิตก.
การกําหนดดังกลาวนั้นทําไปก็ จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ในการเกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป ของเวทนา สัญญา และวิตก;
แลวก็เปนผูมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณทั้งขางนอกและขางใน. ทีนี้ จะทําอะไรก็ไมมีผิดพลาด เพราะวาจะไมทํา
อะไรกอนแตที่จะเกิดสติสัมปชัญญะเสียกอน;
เมื่อเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ก็หลงลืมไมได ทําอะไรก็ไมผิดงาย.
นี่ประโยชนของสติสัมปชัญญะมีอยางยิ่งเชน
นี้จนถึงกับปองกันการเกิดขึ้นแหงกิเลสไดดวยสติสัมปชัญญะนั้น.
พวกที่ ๔ สมาธิประเภทถัดไป นี้เรียกวา มีผลเปนความสิ้นแหงอาสวะ;
นี้ก็เหมือนกันอีก จะตองพิจารณาความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป;
หากแตวาของ
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน คือตัวกู - ของกู นั่นเอง. ถาทานเขาใจทาน
จะเห็ นได ทั นที ว า ที่ ว าเบญจขั นธ ที่ ประกอบอยู ด วยอุ ปาทาน ที่ เรี ยกว าป ญจุ ปาทานักขันธนั่นแหละคือตัวกู หรือของกู. บางทีก็เอารูปขันธเปนตัวกู-ของกู, บางที
ก็เอาเวทนาขันธเปนตัวกู - ของกู, บางทีก็เอาสัญญาขันธ, บางทีก็เอาสังขารขันธ.
บางทีก็เอาวิญญาณขันธ;
๕ อยางนี้อยางใดอยางหนึ่งเปนตัวกูตลอดเวลาที่โงอยู
แบบใดแบบหนึ่ง แลวอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได.
ฉะนั้น รูปก็ดี เวทนาก็ดี
สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี ๕ อยางนี้ เมื่ออุปาทานเขาไปยึดถือวาเปนตัวกู
หรือของกูแลว ก็เรียกวา เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน; เปนทุกขทันทีที่
ปรากฏอาการอยางนั้น.
การพิ จ ารณาข อ นี้ เป น การพิ จ ารณาอย า งลึ ก ซึ้ ง เป น เรื่ อ งทางป ญ ญา
วาตัวกู - ของกู มันเกิดขึ้นมาในรูปขันธแลวโวย ! มีการเกิดขึ้นอยางนี้ ตั้งอยูอยางนี้
แลวดับไปอยางนี้; แลวเดี๋ยวมันก็เกิดในเวทนาขันธแลวโวย! ใหพิจารณาเห็นชัด
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อยูทุก ๆ กรณี ซึ่งแลวแตวามันจะเกิดขึ้นในขันธไหน.
อุปาทานเกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไปในขันธไหน ก็รูเห็นแจมแจงอยูเสมออยางนี้; สมาธิภาวนาชนิดนี้เรียกวา
เปนสมาธิภาวนาที่นํามาซึ่งความสิ้นอาสวะ. อาสวะนั้นคือกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทุกข.
นี้เรียกวา เราเอาผลที่จะไดรับมาเปนหลักสําหรับจัดแบงประเภท วาสมาธิ
มีกี่ประเภท; ก็แบงไดเปน ๔ ประเภท ตามลักษณะของผลที่บัญญัติไว. กลาว
โดยหลักใหญ ๆ แบงไดเปน ๒ กลุมดวยกัน : เอาอารมณที่มาใชเพงพินิจเปนหลัก
ก็ไดสมาธิเปน ๓ ประเภทอยางที่กลาวมาแลว; ถาเอาผลที่ไดรับมาเปนหลักสําหรับ
แบงก็ไดเปน ๔ ประเภทอยางที่กลาวมา.

สมาธิที่เอารากฐานการปฏิบัติเปนหลัก
สําหรั บเรื่องเบ็ ดเตล็ ดก็ยั งมี อีก พอที่ จะให เปนเครื่องสังเกตความแตกต าง
ระหวางสมาธิแตละชนิดไดเหมือนกัน;
อยางนี้เรียกวา เอารากฐานการปฏิบัติเปน
หลักก็ได :
สมาธิชนิดหนึ่ง ปรากฏเดนชัด จนมองเห็นความเปนสมาธินี้ออกหนา;
อยางนี้แลวเขาเรียกวา เจโตสมาธิ. สมาธิที่มีกําลังจิตออกหนา เชนนี้ ไมมองเห็น
ลักษณะของปญญา คือ มีอาการเพงเปนดวยจิตลวน ๆ ใชกําลังจิตลวน ๆ ประพฤติ
กระทําอยู;
แมที่สุดแตกระทั่งเปนพระอรหันตคือหลุดพนไป ก็เรียกวาเปนเจโตสมาธิ เพราะเขาเอากําลังของจิตเปนหลักสําคัญตลอดไป.
สมาธิอีกชนิดหนึ่งตรงกันขาม ไมเปนเจโตสมาธิ เพราะ เอาปญญาเปน
หลัก
เปนสําคัญ ไมมีความรุนแรงในทางจิตใจ แตมีความรุนแรงในทางปญญา.
เปนพระอรหันต หรือเปนพระอริยบุคคล ประเภทปญญานุสารี;
ออกไปไดดวย
ปญญาไมใชออกไปไดดวยกําลังจิต. เมื่อเราดูที่ตัวความเปนสมาธิจะเห็นวา : อยาง
แรกนั้น เปนสมาธิที่แกกลาเดนออกมา;
อยางที่สองนั้น เปนสมาธิที่แฝงตัว
ไมปรากฏ ซอนอยูในปญญา.
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ตรงนี้ ขอเตื อนว า ให เข าใจให ถู กเสี ยด วยว า สมาธิ กั บป ญญานี้ แยกกั น
ไมได ในตัวปญญาตองมีสมาธิดวยเสมอ; ปญญาจะปราศจากสมาธิไมได. หรือวา
การบรรลุ มรรค ผล จะปราศจากทั้ง ๒ อยางนี้ไมได แมบุคคลที่เรียกวาเจโตวิมุตติ
หลุ ด พ น ด ว ยเจโต ด ว ยจิ ต นี้ ก็ มี ป ญ ญาแทรกอยู ใ นนั้ น แต เ จโตหรื อ จิ ต นี้ บั ง เสี ย .
ส ว นพวกที่ ห ลุ ด พ น ด ว ยอํ า นาจของป ญ ญานี้ ก็ มี จิ ต หรื อ สมาธิ ซ อ นอยู ใ นนั้ น แต
ปญญาบังเสีย.
คนสวนมากไมสามารถที่จะบําเพ็ญสมาธิประเภทเจโตสมาธิ บําเพ็ญ
ไดแตสมาธิที่พลอยแฝงอยูในปญญา ที่เรียกวา อนันตริยสมาธิ;
สมาธิที่แฝงอยู
ในปญญา. นี้ก็เปนคูหนึ่ง ใหเห็นวามันตางกันอยางนี้.

สมาธิตามธรรมชาติ กับ สมาธิที่เกิดจากการฝก
ที นี้ อยากจะพู ดแนะต อไปว า คํ าว าสมาธิ คํ า ๆ นี้ กิ นความกว าง ถ าจิ ต
มีลักษณะเปนสมาธิ ก็เรียกวา สมาธิที่มันเปนไปเองตามธรรมชาติก็มี. สมาธินี้โดย
สัญ ชาตญาณก็เ กิด ได เชน พอเราตั ้ง ใจจะทํ า อะไรเทา นั ้น มัน ก็เ กิด สมาธิโ ดย
สัญชาตญาณตามธรรมชาติขึ้นมา.
อยางเชนคุณปาคุณยาตองการจะสอดดายเขาไป
ยังรูเข็มอยางนี้;
พอลงมือรอยดายเทานั้น สมาธิตามสัญชาตญาณจะตองเกิดขึ้น
ถาไมอยางนั้นก็ทําไมได.
หรือวาคนจะยิงปนออกไป ยิงธนูออกไป เมื่อเล็งไปยัง
เปาแลว สมาธิก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาญของธรรมชาติ.
นี้เรียกวา
สมาธิเหมือนกัน แตยังไมถึงกับเปนการฝก เราจึงเรียกวาสมาธิตามธรรมชาติ.
อี ก พวกหนึ่ ง สมาธิ ที่ เ กิ ด จากการฝ ก
นั้ น เราเรี ย กว า สมาธิ ที่ เ กิ ด มาจาก
ภาวนา; ตองปฏิบัติการเจริญสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง ก็ไดสมาธิชนิดนี้มา; มี
คุ ณภาพมาก ถึ งกั บทํ าจิ ตที่ เป นสมาธิ ตามธรรมชาติ นั่ นแหละ ให เป นสมาธิ มากขึ้ น.
ฉะนั้ น คนที่ ฝ กสมาธิ ได ดี มาร อยด ายใส รู เข็ มแข งกั นกั บคนที่ ไม เคยฝ กสมาธิ นี้ เข าใจ
วาจะสูคนที่ฝกสมาธิดีไมได. หรือวาคนที่จะยิงปนหรือทําอะไรคลาย ๆ กันนั้น คนที่
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เคยฝกสมาธิตามแบบของสมาธิมาแลว จะตองทําไดดีกวาที่จะปลอยไปตามบุญ
ตามกรรม. นี่หมายความวาทําอยางถูกตอง ไมใชทําอยางงมงายหลอกลวง.
ฉะนั้ น ความมี สมาธิ ที่ เ กิ ดมาจากการฝ กโดยเฉพาะนี้ ดี กว าสมาธิ ที่ เป นไปเองโดย
อัตโนมัติตามธรรมชาติ.
เราก็เลยแยกสมาธิออกเปน ๒ พวก : พวกที่ เกิดไดตามธรรมชาติของ
สัญชาตญาณนี้พวกหนึ่ง; สมาธิที่เรา ทําใหเกิดขึ้นโดยที่เรียกวาภาวนา นี้ก็มีอยู
อึกพวกหนึ่ง. และ เรื่องที่เรากําลังมุงหมายจะพูดในวันนี้นั้น หมายถึงสมาธิพวก
ภาวนาที่จะทําใหเกิดขึ้นไดดวยฝไมลายมือของมนุษย นี้เปนคูหนึ่ง.

เปรียบเทียบ ความถูกตอง ของการปฏิบัติสมาธิ
คูตอไปจะ เปนเครื่องเปรียบเทียบความจริงจังของความถูกตองของการ
ปฏิบัติคือ สมาธิที่ทําใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร กับ สมาธิที่จะทําใหออกมาเสีย
จากวัฏฏสงสาร เปนนิพพาน.
สมาธิที่ทําใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร นั้น คือสมาธิอยู ในประเภท
มิจฉาสมาธิ เปนสวนใหญ; หรือแมวาไมจัดวาเปนมิจฉา ก็ยังเรียกวามันยังทําให
เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร.
เชนบําเพ็ญสมาธิเพื่อจะไปเกิดเปนพรหม เปนอยาง
พรหมในพรหมโลก อย า งนี้ สมั ยหนึ่ ง เคยมี มาก ก อ นพุ ทธกาลเคยมี ส มาธิ อ ย า งนี้
มาก; บําเพ็ญสมาธิฌานสมาบัติเพื่อไปเกิดในพรหมโลก. สมาธิอยางนี้เรียกวา
สมาธิที่ทําใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร : โลกนั้น, โลกนี้, โลกโนน.
สมาธิที่จะทําใหออกไปจากวัฏฏสงสาร นั้น ก็คือ สมาธิที่ประกอบดวย
ปญญา มีสัมมาทิฏฐิ อยางถูกตองวา การเวียนวายในวัฏฏะนี้ไมไหว; มันเปนไป
เพื่อความทุกข. ฉะนั้น เราเจริญสมาธิเพื่อจะตัดความหลง, ตัดอวิชชาที่จะทําใหหลง
อยูในวัฏฏสงสารนั้นเสีย; ฉะนั้น จึงเจริญสมาธิในลักษณะที่จะออกมาเสียจาก
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วั ฏฏสงสาร;
กล าวคื อเจริ ญสมาธิ ที่ เป นบาทฐานของวิ ป สสนา มี สมาธิ เท าไรก็
พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้น.
สมาธิที่เปนบาทฐานของวิปสสนา
นําใหออกมาเสียจากวัฏฏสงสาร.
คลาย ๆ กับคูที่กําลังกลาวนี้ เราอาจจะพูดขึ้นมาได อีกคูหนึ่ง คือวาสมาธิ
ที่เปนไปในทางโลก ทางโลกิยะ ทางโลกของคนมีกิเลส; แลวก็ สมาธิที่เปนไป
ในทางธรรม เพื่อธรรม เพื่อนําออกจากโลกของคนที่จะทําลายกิเลส. นี้ก็เขาใจได
งาย.
ทําสมาธิเพื่อจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริยอะไรเหนือคนอื่น แลวจะเอาเปรียบ
คนอื่น อยางนี้เปนสมาธิหากิน,
นี้เรียกวาสมาธิที่เปนไปเพื่อโลก เปนไปในโลก
ไมใชเพื่อธรรม. ถา สมาธิเพื่อธรรม ก็ ทําใหเห็นแจง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา;
แลวบรรลุ มรรค ผลนิพพาน. นี้มันก็เปนคูหนึ่ง.
ถาจะมัวพูดกันแตการแบงประเภทอยางนี้ก็ไมไหว จะหมดเวลา;
เทานี้
ก็ พ อจะเป น ตั ว อย า งได แ ล ว ว า สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า สมาธิ นั้ น มี อ ยู เ ป น ประเภท ๆ อย า งไร;
แลวเราควรจะเลือกเอาประเภทไหน.
สรุปอีกครั้งหนึ่ง วา : ถา เอาอารมณของสมาธิเปนหลัก ก็ไดแกสมาธิ
ที่มีนามธรรมเปนอารมณ, มีรูปธรรมเปนอารมณ; มีผลเปนถึง อัปปนาบาง,
ไมถึงบาง, ถา เอาผลที่ไดรับเปนหลัก ก็มีผลทําใหเกิดเปนสุขทันตาเห็น, มีผล
ทําใหเกิดอํานาจทิพย, มีผลทําใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ, มีผลทําใหสิ้นอาสวะ.
ถาเอารากฐานของการปฏิบัติ หรือเหตุปจจัย ของการที่ทําใหเกิดการปฏิบัติเปนหลัก
ก็มีสมาธิที่ถึงเจโตปรากฏ, สมาธิที่ไมมีเจโตปรากฏ, สมาธิที่เกิดเองตามธรรมชาติ,
สมาธิที่เราทําใหมีขึ้น, สมาธิที่ทําใหเวียนวายในวัฏฏะ, สมาธิที่ทําใหถอนออกมาจาก
วัฏฏะ, สมาธิที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงํา, ทําสมาธิเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเอาเปรียบคนอื่น,
สมาธิที่มีสัมมาทิฏฐิชักจูงไป, ทําสมาธิเพื่อดับทุกขสิ้นเชิง อยางนี้เปนตน.
พอเรารูวาสมาธิมีอยูอยางไร ในลักษณะอยางนี้หรือเทานี้แลว
เลือกเดินใหถูกทาง จะหลีกเลี่ยงการกระทําอยางมิจฉาสมาธิไดโดยไมยาก.

ก็พอที่จะ
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วิธี เจริญ สมาธิ
ตอไปก็อยากจะพูดถึง วิธีเจริญสมาธิ กันบางเทาที่มีเวลา. เราจะพูดกัน
ไดแตใจความสําคัญ,
คําวาใจความสําคัญในที่นี้ จะพูดถึงแตใจความที่สําคัญจริง ๆ
ดวย; ขอใหตั้งใจ กําหนดใหดี.
ได พู ดมาแล วข างต นว า สมาธิ มี ๒ พวก คื อพวกที่ ให ถึ งฌานถึ งอั ปปนา
นั้นพวกหนึ่ง, พวกสมาธิที่ไปไมรอดจนถึงฌานหรืออัปปนานั้นอีกพวกหนึ่ง. สําหรับ
การปฏิบัติ หรือ วิธีเจริญสมาธิประเภทที่ไมถึงฌาน
ไมถึงอัปปนา นี้ไมยาก;
ทําไปตามความรูสึกสามัญสํานึกก็ทําไดเหมือนกัน แตวาตั้งใจใหแรงสักหนอย.
เชน
เจริญเมตตา เจริญพุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ; ที่เปนแตเพียงทําความรูสึกอยางนั้น
อยูในใจ; มีลักษณะอาการพอที่จะสังเกตไดอยางนี้ :๑. เพื่อชักจูงเกลี้ยกลอมจิตใจของเรา จูงใจเราโดยตัวเราเอง เชนเรา
เจริญเมตตาหนักเขา ๆ ๆ มันก็จูงใจเราใหเปนคนเมตตา;
หรือจูงใหไปรักพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ.
นี่เปนการจูงใจตัวเองใหไปแตในทางที่สบายหรือสงบเย็นอยู
เรื่อย; โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การเจริญเมตตา โดยตั้งความปรารถนา : “สัตว
ทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีสุข, อยาไดเบียดเบียนแกกันและกันเลย”. นี้ไมตองถึงกับ
เปนฌานเปนอัปปนาอะไร มันมีความรูสึกอยูเต็มที่,
แตความรูสึกนั้นถูกบรรจุเขาไว
ดวยสิ่งที่เรียกวาเมตตา.
๒. เปนการพิจารณาพอที่จะ เปนทางเปลี่ยนอารมณราย : เชนวาเรา
โมโหโทโส กลัดกลุมอยูอยางนี้; พอมาลงมือเจริญเมตตาภาวนา, หรือเจริญพุทธานุสสติ, อะไรเหลานี้มันก็เปลี่ยนอารมณรายกลัดกลุมนั้นใหสงบเย็น, เปนอารมณที่
ไมเปนทุกข; อยางนี้เขาไมตองการฌานไมตองการอัปปนา, ทําไดดวยความรูสึก
ธรรมดาสามัญ.
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๓. เปนการ อธิษฐานจิตใหแนวแน ไปในทางใดทางหนึ่ง; เราทําซ้ํา ๆ กัน
อยูอยางนี้ เหมือนกับอธิษฐานจิตใหมั่นคงแนวแน อยูในทางใดทางหนึ่ง;
เชน
ใหรักศีล, ใหรักการทําทาน, หรือเพื่อใหนอมไปเพื่อจะรักพระนิพพาน อยางนี้เปน
ตน; ที่เรียกวาจาคานุสสติ, สีลานุสสติ, อุปสมานุสสติ, ในเรื่องอนุสสติ ๑๐ นี้.
นี้เปนตัวอยางของสมาธิ ประเภทที่ไมถึ งอัปปนา มี วิธีปฏิ บัติเพียงเทานี้
ก็พอแลวไมสําคัญอะไร; ไมมีเทคนิคอะไรมากมาย ไมเหมือนสมาธิประเภทที่ตอง
การใหเปนฌาน หรือเปนอัปปนา. ฉะนั้น เราก็จะพูดถึงสมาธิประเภทไมถึงอัปปนา
เพียงเทานี้.
ตอไปนี้จะพูดถึง สมาธิประเภทที่ตองการใหเปนฌาน หรือที่เรียกวา
อัปปนาสมาธิ; ก็มีหลักซึ่งจะยอใหเหลือนอยที่สุดเพียง ๘ ประการ เทานั้น ดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตนวา สมาธิที่จะไปจนถึงฌานถึงอัปปนานั้น ตองมีวัตถุที่เปนดุน
เปนกอนเปนอะไรที่เปนวัตถุสัมผัสไดนี้มาเปนอารมณ; ขางนอก เชนดวงกสิณ
สีตาง ๆ , ขางใน เชนลมหายใจ เปนตน.
ถากําหนดลมหายใจ แมวาเราจะมองไม เห็นตัวของมัน หรือจับมันไมได
แตมันก็เปนวัตถุธรรม ธรรมดา คือเปนอากาศที่วิ่งไปวิ่งมาอยูในชองของการหายใจ
มันจึงเปนวัตถุธรรมไมใชนามธรรม.
ขางนอก เอาดวงกสิณ ดวงแดง ดวงเขียว
เปนอารมณ.
ทีนี้ ถาไมชอบ หรือไมเหมาะ ก็เอาของขางในเชนลมหายใจเปน
อารมณ. ถาเอาของขางนอกเปนอารมณก็เห็นงาย เพราะตาเพงอยูที่นั่น. ถาเอา
ของขางในเปนอารมณ แมหลับตาเสียก็รูสึกได; คือรูสึกลมหายใจที่ถูไปถูมาอยูใน
ชองของการหายใจนี้.
การปฏิบัติในขั้นที่ ๑ ก็คือการกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนของจริงตัวจริง
อยางนี้เปนอารมณ ในฐานะเปน บริกรรมนิมิต - นิมิตในบริกรรม. การลงมือกระทํา
บริกรรมไมไดหมายวาทองดวยปาก. บริกรรมเขาหมายถึงลงมือกระทําในขั้นเริ่มแรก;
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ทองดวยปากก็มี, ไมทองดวยปากก็มี. คนชินแตเรื่องทองดวยปาก; เอาคําวา
บริกรรมมาใชเปนการพูดการทองพึมพําอยูดวยปาก;
นั้นมันถูกนิดเดียว.
คําวา
บริกรรมหมายถึงเริ่มกระทํา ลงมือกระทํา นิมิต ในขณะที่เริ่มกระทํานี้ ก็ คือของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเอามาใชเปนอารมณ เหมือนที่พูดแลว : ขางนอกก็เชนดวงกสิณ
เปนตน, หรืออสุภที่นอนกลิ้งอยูเปนตน; ขางในก็คือลมหายใจเปนตน. มีอารมณ
ในขั้ น เริ่ ม แรกอย า งนี้ เป น นิ มิ ต สํ า หรั บ กํ า หนด เราก็ กํ า หนดจนนิ มิ ต เปลี่ ย นเป น
มโนภาพ.
การปฏิบัติ ขั้นที่ ๒ เรียกวา เปลี่ยนวัตถุนิมิต คือนิมิตที่เปนวัตถุนั้นให
กลายเปนนิมิตในมโนภาพ;
ที่เปนภายนอก เชนเมื่อเพงดวงกสิณ ดวงเขียว,
ดวงแดงเปนอารมณ ลืมตาเพงอยู นี้อยูในขั้นที่ ๑.
พอขั้นที่ ๒ หลับตาก็เห็น;
แมจะหลับตาอยางไร ก็ยังเห็นอยูเหมือนกับลืมตา;
นี้เปนขั้นที่ ๒ เรียกวา สับ
เปลี่ยนวัตถุนิมิตตัวจริงนั้น ใหกลายเปนนิมิตในมโนภาพ;
จนถึงกับวาเราหลับตา
ก็เห็น.
แตถาเปนของภายใน เชนลมหายใจอยางนี้ มันทําไดยากกวานั้น แตก็ทําได
คื อตรงไหนที่ ลมหายใจกระทบสม่ํ าเสมอเป นประจํ า ตรงนั้ นสมมุ ติ เหมื อนกั บมี จุ ดใด
จุดหนึ่งในลักษณะเปนมโนภาพเกิดขึ้น.
ตรงนี้ จะบอกกั นนิ ดหน อยว า ถ ากํ าหนดลมหายใจนี้ ต องทํ าอยู หลายขั้ น;
คือ วิ่งตามลมหายใจไป ๆ มา ๆ อยูเหมือนกับวิ่งตาม อยางนี้จนไดที่แลว,
จึงหัดหยุด
อยูตรงที่แหงใดแหงหนึ่ง; คือเฝาดูอยูตรงที่ชองจมูก ไมวิ่งตามเขาไปขางใน, ไมวิ่ง
ตามออกมาขางนอก, เฝาดูอยูที่จะงอยจมูกจุดนั้น; แลวตรงจุดนั้นแหละจะสามารถ
สรางนิมิตในมโนภาพ เปนดวงเปนอะไรขึ้นมา แทนลมหายใจ.
ลมหายใจก็ยัง
หายใจอยู แต จิ ต สามารถจะสร า งอะไรเป น นิ มิ ต ในมโนภาพ ซึ่ ง ไม ใ ช ตั วจริ ง ขึ้ น มา
ไดตรงจุดที่ลมหายใจกระทบอยูอยางสม่ําเสมอ.
นี้ก็มีผลเหมือนกันกับที่วา เราจะ
ใชของขางนอกเปนนิมิต หรือใชของขางในเปนนิมิต;
แตของขางนอกทํางายกวา.
อย างเพ งหลอดไฟฟ าอย างนี้ เพ งจนว าหลั บตาก็ ยั งเห็ นหลอดไฟฟ าเหมื อนกั บลื มตา,
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อยางนี้มโนภาพนี้ มันทําได งายกวาที่จะทําใหเกิดขึ้นมาจากการใชลมหายใจเปนนิมิต;
เพราะเปนของละเอียดประณีตกวา.
แตของที่ทํายากอยางนี้ ถาทําไดก็ดีกวา;
เพราะมันละเอียดประณีตกวา แลวก็เปนสิ่งที่ทําได.
ขั้นที่ ๒ นี้เราเรียกวา เปลี่ยนวัตถุนิมิต; เปลี่ยนนิมิตที่เปนรูปธรรม
นั่นใหกลายเปนนิมิตในมโนภาพ ไมใชเปนตัววัตถุ. นิมิตที่สรางเปนมโนภาพขึ้น
มาไดอยางนี้ เรียกวาอุคคหนิมิต.
นิมิตตัวเดิมตัวจริงตามธรรมชาตินั้น เรียกวา
บริกรรมนิมิต.
พอเราไมเกี่ยวขอ งกับมัน เพราะเราสรางอันใหมขึ้นมาไดใ น
มโนภาพ; ก็เรียกวา อุคคหนิมิต.
การปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ อุคคหนิมิตที่ทําไดดีจนชํานาญแลวนี้ ก็จะทําบทเรียน
ตอไปเปนบทที่ ๓ ; คือจะเปลี่ยนรูปรางสีสันกิริยาสถานะของอุคคหนิมิตนั้นใหกลาย
เปนของที่เปลี่ยนแปลงได; เปน movement คือไหวไดอะไรได. จะยกตัวอยาง :
สมมุติวาเพงกสิณดวงเขียว, ดวงแดง; อยางนี้หลับตาเห็นโดยไมตองดูตัวของจริงที่
วางอยูตรงหนา, หลับตาเห็นดวงนั้นไดในมโนภาพ; แลวก็เปลี่ยนนิมิตที่นิ่ง ๆ
ใหมันเปนนิมิตที่เคลื่อนไหวได : ใหใหญได, ใหเล็กได, ใหเปลี่ยนสีตาง ๆ ได,
ให เคลื่ อนไหวไปมาทางโน นทางนี้ ทางไหนได หลาย ๆ อย างตามต องการ นี้ เรี ยกว า
เปลี่ยนอุคคหนิมิตใหกลายเปนปฏิภาคนิมิต ตามที่จิตประสงค.
นี้เปนเรื่องที่ฟงยาก; จะเอาอันไหนมาทํา มันก็คือจิต; แลวอันไหนถูก
กระทํา มันก็คือจิต.
เพราะฉะนั้น จิตจึงเปนสิ่งที่แบงออกไปไดเปนหลายแงหลาย
มุม. อะไรบังคับจิต มันก็จิตนั้นแหละ จิตที่เรียกวาสตินั่นแหละบังคับจิต; จิต
ที่เปนความรูสึกนั่นแหละถูกบังคับ.
ถาเราทําไดอยางนี้ ก็บอกอยูในตัวแลววา จิต
เดี๋ยวนี้ถูกบังคับ และเปนไปไดตามการบังคับหลายสิ่งหลายอยางหลายแบบ.
นั่น
แหละคื อคุ ณสมบั ติ ที่ เกิ ดขึ้ นใหม ว าเดี๋ ยวนี้ จิ ตสามารถที่ จะกระทํ าอะไรได มากกว า
ธรรมดา คือถาพูดถึงการบังคับจิต ก็บังคับไดหลายอยางหลายแบบ.
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ก็ลองเปรียบเทียบดูมาตามลําดับซิ : ทีแรกมันเปนวัตถุขางนอก แลวเรา
มาทําใหเปนนิมิตขางใน; แตวายังหยุดนิ่งอยู. แลวเราก็ทําใหมันเปลี่ยนไดทุกอยาง
ทุกประการ : เปลี่ยนสี, เปลี่ยนกิริยาอาการ, เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนขนาด, เปลี่ยน
อะไรได. นี่มันไกลมาเทาไรแลวในการบังคับจิต. เมื่อเราทําไดอยางนี้ ก็หมายความวา
บังคับจิตไดพอสมควร; จะทําบทเรียนที่ ๔ ตอไปได
การปฏิบัติ ขั้นที่ ๔ ในขณะที่มีปฏิภาคนิมิตที่เหมาะสม อยางใดอยางหนึ่ง
นั้น; เราทําใหจิตเกิดความรูสึกขึ้นในภายใน; เปนความรูสึกที่เรียกวาเปน
องคฌาน; เชน ปติ, เชน ความสุข, อยางนี้ ทําใหมันปรากฏรูสึกแกจิตได.
หมายความวา พรอมกั บที่ตาขางในเห็นมโนภาพที่ เปนปฏิภาคนิ มิตอยู นั้น เราสามารถ
จะรูสึ กความสุ ข หรื อความป ติ หรื อวิ ตก วิจาร หรื อเอกัคคตาอะไรแลวแตจะเรี ยก
ที่เปนองคฌานนั้นไดดวย.
อันแรกที่จะมากอน ควรจะนอมไปยังความรูสึกที่เปน ปติ หรือเปน สุข
มันงายกวา. ที่เรียกวา วิตก วิจาร นั้น ในขณะที่นิมิตปรากฏอยูในตาขางใน ไม
ใชตาขางนอก; ความที่จิตกําหนดอยูที่นิมิตนั้น เราเรียกวา วิตก, ความที่จิตรูจัก
แจมแจงเขาใจอยางทั่วถึงในนิมิตนั้น เราเรียกวา วิจาร.
เพราะความที่มันเปนได
อยางนั้น คือจิตมีแตสิ่งนั้นเปนอารมณเดียว นั้นเรียกวา เอกัคคตา.
เราอาจจะ
ลองทําความรูสึกดูในอยางใดอยางหนึ่งใน ๕ อยางนี้ คือวิตก, หรือวิจาร, หรือปติ
หรือสุข หรือเอกัคคตา, นี้ก็ทําได.
ในขั้ นแรกไม สามารถจะทํ าได พร อมกั นทุ กอย าง ก็ พยายามดึ งขึ้ นมาที ละ
อยาง คือดึงใหเกิดขึ้นมาในความรูสึกทีละอยาง;
เชน ปติกอน แลวสุข แลวดูให
ดีวามันกําหนดอยูที่นิมิตนี้เอง ซึ่งเรียกวิตก;
แลวก็ดูอยางทั่วถึง ก็เรียกวา วิจาร
อยางนี้;
แลวดูความที่จิตหยุดนิ่งอยูในความเปนอยางนี้ ก็เรียกวา เอกัคคตา.
ครั้งแรกคงจะลมลุกคลุกคลาน ลมไปลมมา ๆ อยูหลายครั้งหลายหน; แตแลวมันก็
จะคอย ๆ มั่นคงขึ้น; จนมีความรูสึกไดพรอมกันทั้ง ๕ อยางเมื่อเราตองการ.
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การปฏิบัติ ขั้นที่ ๕ นี้ก็เรียกวา ทําองคแหงฌานทั้ง ๕ ใหเกิดขึ้นไดแลว
ครบทั้ง ๕ องคแลว ก็เลื่อนไปอีกนิดหนึ่ง คือ มีความรูสึกตอจิตที่ประกอบอยูดวย
องคญานทั้ง ๕ นี้; ซึ่งเรียกวาจิตตั้งอยูในปฐมฌาน คือฌานที่ ๑ หรือฌานทีแรก
ของพวกรูปฌาน; คือฌานที่ตองอาศัยรูปธรรม วัตถุธรรมเปนอารมณ. ทําจน
ประสบความสําเร็จในขั้นแรกก็คือ ที่เรียกวารูปฌานที่ ๑ นี้ : มีความรูสึกเปนวิตก
วิจาร ปติสุข เอกัคคตา.
ทีนี้ ตองการการทําใหชํานาญ อยาใหมันลมลุกคลุกคลาน; อยาเพอ
ละโมบโลภลาภนะทําตอไป. การปฏิบัติทางจิตลมละลาย เพราะวาคนละโมบมาก
จะทําเอาเร็ว ๆ เลื่อนชั้น ๆ มันก็ทําไมได; แลวลมละลายยอนหลังก็ได. ฉะนั้น
พยายามทํ าให ได ในขั้ นแรก ๆ แล วก็ ทํ าให มั นชํ านาญ ซ้ํ า ๆ ซาก ๆ ซ้ํ า ๆ ซาก ๆ ซ้ํ า ๆ
ซาก ๆ แบบซอมนั่นแหละ ซอมอยูเสมอ จนรูสึกแนนอนวา ไมหลุดมือไปอยาง
แนนอนแลว จึงคอยเลื่อนขึ้นไปยังขั้นที่ถัดไป.
ฉะนั้น ในขั้นที่ ๕ ในบทเรียนที่ ๕
นั้น เราทําปฐมฌานนี้ใหเปนที่คลองแคลวอยูในกํามือของเรา อยูในอํานาจของเรา;
เราตองการความรูสึก ๕ อยางนี้เมื่อไรก็ไดเมื่อนั้น; แลวจึงจะเลื่อนไปถึงบทเรียน
ที่ ๖ คื อ ทํ า สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ฌานหรื อ รู ป ฌานนี้ ให เ ปลี่ ย นไปสู ฌ านที่ ดี ก ว า ยิ่ ง กว า
ขึ้นไปอีก : ไปสูฌานที่ ๒, ฌานที่ ๓, ฌานที่ ๔.
การปฏิบัติ ในขั้นที่ ๖ สําหรับฌานที่ ๒, ฌานที่ ๓, ฌานที่ ๔ ไม
มี
อะไรมาก; นอกจากปลดองคฌานที่มีมากมายนักในฌานที่ ๑ นั้น ออกเสียบาง;
เชนในฌานที่ ๑ ปฐมฌานนั้น มีตั้ง ๕ องค คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา.
ทีนี้ก็กระทําไปในทางที่ปลดทิ้งออกไปเสียบาง; เชนไมใหเกิดความรูสึกที่เปนวิตก
วิจาร ก็เหลืออยูแตเพียง ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา อยางนี้เปนตน.
ทีนี้ ทําตอไปเปนฌานที่ ๓ ที่ ๔ ก็ปลด ปติ สุข ออกไปเรื่อย ๆ จนยัง
เหลือแตอุเบกขากับเอกัคคตา เปนชั้นที่ ๔ เปนชั้นจตุตถฌาน. นี้เรียกวาบทเรียน
ที่ ๖ กลาวคือทําฌานที่ไดแลวนั้น ใหเปนฌานที่ประณีตกวา ยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ๆ .
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เมื่อไดฌานที่ ๑ แลว ก็ใหไดฌานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ขึ้นไปตามลําดับ โดยหนวงความรู
สึกที่เปนองคฌานนั้นเอาไวแตเพียงนอยองคเขา ๆ ; นอกนั้นปลดทิ้งไป.
การปฏิบัติใน ขั้นที่ ๗ ก็ไมมีอะไรมากไปกวา การซักซอมใหถนัดมือ ให
อยูในอํานาจโดยแทจริง ในทุกแงทุกมุม ยอนหลังมาอันแรก ๆ :
ทําปฐมฌาน
ใหคลองแคลว; ทําทุติยฌานใหคลองแคลว ๆ ๆ ; กลับไปกลับมา ๆ ใหอยาง
คลองแคลว; เมื่อไรก็ได, เทาไรก็ได, ในสถานะการณเชนไรก็ได. ตาม
ธรรมดาเราทําไม ได ถ าไม ได ความสงบสงัดเพียงพอแล วทําสมาธิไมได แต พอมาถึ ง
ขั้นนี้แลว เราทําได “แมในทามกลางกองเพลิง” วาอยางนั้น ใชคําวาอยางนั้นดีกวา;
คือสถานะการณจะขลุกขลักโกลาหลวุนวายอยางไร ก็ทําได;
ตอหนาวิสภาคารมณที่
ยั่วยวนอยางไรเทาไร ก็ทําได นี้เปนบทเรียนที่ ๗.
การปฏิบัติ ขั้นสุดทายที่ ๘ บทเรียนขั้นนี้คือ เราจะหยุดอยูในสถานะของ
ฌานใดฌานหนึ่งนานเทาไรก็ได; อยางนี้เขาเรียกวา เปนสมาบัติ แปลวาถึงพรอม
เขาถึงแลวแลอยู,
หยุดอยูในสภาวะอยางนั้น นาน ๑ ชั่วโมงก็ได ๒ ชั่วโมงก็ได
หลายวันก็ได ตามที่ตองการ.
แลวมันจะเขาออกของมันไดเอง เพราะความคลอง
แคลวชํานาญในการฝกมาแลวตั้งแตขั้นที่ ๗ ; เขา – ออกไดอยางคลองแคลวตามตอง
การ. แลวมาถึงนี้ เราก็หยุดอยูไดตามตองการ; จะอยูในสมาบัตินานเทาไรได
เทานั้น. นี้มันก็จบเทานี้ แตรายละเอียดของแตละขั้น ๆ มีมาก.
นี้เราแบงใหเห็นวา มันมีอยูในลักษณะการปฏิบัติ ๘ อยางนี้เทานั้น; พูด
สั้น ๆ ที่สุดก็วา : เอาอารมณที่เปนวัตถุมาเพงพิจารณา, แลวก็เปลี่ยนอารมณวัตถุ
ใหเปนอารมณในมโนภาพ,
แลวเปลี่ยนอารมณในมโนภาพที่หยุดนิ่งนั้น ใหไหวได
ตามที่เราตองการ; ทําอยางนั้นจิตเหมาะสมแลวที่จะหนวงความรูสึกที่เปนองคฌาน
คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ขึ้นมาได. พอหัดหนวงใหไดสมบูรณ ก็ไดฌาน
ขั้นแรก คือปฐมฌาน; แลวทําความรูสึกชนิดที่ละเอียดไปกวา; เอาไวแตบางองค
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ทิ้งไปเสียบางองค.
ก็เปนฌานที่ประณีตขึ้น เปนฌานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ แลวก็หัด
ใหเกิดความชํานาญในทุกแงทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้;
ในที่สุดก็สามารถจะเขาสมาบัติ
คือหยุดอยูในภาวะของฌานใดฌานหนึ่งไดนานตามที่ตัวตองการ; ก็มีเทานี้เอง.

หลักปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติภาวนา
ที นี้ อยากจะทบทวนความเข าใจ ด วยตั วอย างที่ เกี่ ยวกั บอานาปานสติ บ าง;
โดยหลักที่กลาวมาแลว ๘ อยางนั้นแหละ;
ซึ่งกลาวไวเปนหลักกวาง ๆ วา จะใช
อะไรเปนอารมณก็ได :
ใชกสิณก็ได ใชอสุภ ศพนอนอยูก็ได หรือใชลมหายใจ
ก็ได. เดี๋ยวนี้อยากจะแนะวา การใชลมหายใจเปนอารมณนั้น เปนสิ่งที่พระพุทธเจา
ทานสรรเสริญ; ทานแนะวา อานาปานสตินี้มีประโยชน มีอานิสงส เพราะไมหยาบ,
ประณีต, ไมนากลัว, ไมโกลาหลวุนวาย, สะดวกที่วาเราจะไปนั่งทําที่ตรงไหนก็ได;
จึงเสนอแนะอานาปานสติ.
ถาจะใชกสิณใชสนุกนี้มันลําบาก ยุงยาก นากลัว
ไมสะดวก; จะไปตรงไหนก็ตองหอบเอากสิณไป, หรือไปที่ปาชาจึงจะทําได อยางนี้
เปนตน.
ลมหายใจนั้นอยูกับเราตลอดเวลา เราไปนั่งตรงไหนทําตรงไหนก็ได;
ทานจึงแนะใหใชลมหายใจ.
เกี่ยวกับลมหายใจนี่ เอา ลมหายใจนั้นเองเปนนิมิต รูปธรรมตามธรรมดา
นี่มีอยูตามธรรมชาติ.
ทีนี้ เราจะตองรูจักลมหายใจนี้วามันเปนอะไรกันแน ไมใช
สักแตวาลมหายใจ.
ถาเราจะรูจักลมหายใจดี เราก็ตองมีการหายใจดู คือมีการหายใจ
ในความรูสึกที่ควบคุม หรือศึกษามันอยู สังเกตมันอยู.
ขั้นที่ ๑ ลมหายใจยาวเปนอยางไร, ขั้นที่ ๒ ลมหายใจสั้นเปนอยางไร,
นี้ก็ยังจะตองศึกษากันนาน คือใหรูวาลมหายใจสั้นมีอิทธิพลแกรางกายอยางไร,
ลม
หายใจยาวมีอิทธิพลแกรางกายอยางไร.
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ขั้นที่ ๓ ดวยเหตุที่วา ลมหายใจนั้นเปนของที่เนื่องกันอยูกับรางกาย;
ไปดวยกันมาดวยกันอะไรอยางนี้ ฉะนั้น ในบาลีจึงเรียกลมหายใจนั่นแหละวาเปน
กาย. ฟงดูใหดี, เรียก ลมหายใจนั่นแหละวาเปนกายชนิดหนึ่ง; เพราะมันเนื่อง
กันอยูกับกายนี้ กายเนื้อกายหนังนี้ ถาลมหายใจละเอียด กายเนื้อกายหนังนี้มันก็
ละเอียด คือสงบรํางับ; ถาลมหายใจหยาบ รางกายเนื้อหนังนี้มันก็หยาบ. หรือวา
ถาเมื่อรางกายมันหยาบ เชนวาเหนื่อยเปนตน, ลมหายใจก็หยาบ. เมื่อรางกาย
สบายดี ลมหายใจก็พลอยละเอียด. นี้เปนของเนื่องกันจนถึงกับไปดวยกันมาดวย
กันจนถือวาเปนอันเดียวกัน.
ที่วาใหศึกษาลมหายใจสั้นและยาว นี้ก็เพื่อใหรูขอนี้ : ใหรูวามันเนื่อง
กันอยูกับรางกายอยางนี้, เมื่อลมหายใจมีลักษณะอยางนี้ มีปกติภาวะตามธรรมชาติ
อยางนี้, มีอิทธิพลตอรางกายเนื้อหนังอยางนี้. นี้ก็หัดนั่งดูอยางนี้กันไปกอนใน
ตอนตน ๆ ให รูจักลมหายใจยาว รูจักลมหายใจสั้น รู จักความที่ลมหายใจเปนของ
ปรุงแตงรางกาย.
ขั้นที่ ๔ ก็มาถึงบทที่วา จะฝกการควบคุมลมหายใจใหละเอียด เพื่อวาเรา
จะไดมีรางกายอันละเอียด; และเราจะควบคุมลมหายใจใหสงบ เพื่อวาเราจะไดมี
รางกายอันสงบ. ฉะนั้น เราจะควบคุมลมหายใจนี้อยางไร; ก็คือระเบียบปฏิบัติ
ที่เรียกวาอานาปานสตินี้เอง. ลมหายใจหยาบบังคับใหละเอียดไดอยางไร, ลมหายใจ
ยาวบังคับใหสั้นไดอยางไร; ฝกฝนอยูแตอยางนี้จนบังคับได.
เคล็ด ของการปฏิบัติก็คือวา : เมื่อกําหนดลมหายใจในชั้นแรก ก็กําหนด
ลมหายใจเหมือนกับวิ่งตามลมหายใจ. หายใจเขาหรือหายใจออกก็ตาม จิตในนาม
วาสตินี้ก็วิ่งตาม : ลมหายใจออกมาสุดแคไหน, หายใจเขามาสุดแคไหน, หายใจออก
มาสุดแคไหน, หายใจเขามาสุดแคไหน; ทําหนาที่เหมือนวิ่งตามอยูตลอดเวลา.
เราสมมติวา มันหยุดแคไหนเมื่อหายใจเขา มันหยุดแคไหนเมื่อหายใจออก. เรา
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สมมติ เอาที่ปลายจมูกก็ได, ที่สะดือก็ได. ระหวางที่ความรูสึกวิ่งไปวิ่งมาอยู ตาม
ลมหายใจอยู อยาใหมีเวลาวาง อยาใหระยะขาดตอน.
ครั้งแรกตองหัดถึงอยางนี้;
เมื่อทําไดอยางนี้ก็หมายความวา เราชนะมานิดหนึ่งแลว;
ชนะขึ้นมาขั้นหนึ่งแลว
คือบังคับจิตไดวา จงวิ่งตามลมหายใจอยางเดียว.
บทเรียนทํายากขึ้นไปอีก ก็คือไมตองวิ่งตาม, เฝาดูอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง
คือที่จุดจะงอยจมูก อยาหนีไปไหนแลวกัน; ใหเฝาดูอยูแตตรงที่ชองจมูก เมื่อ
ลมหายใจผานที่ตรงนี้ ใหรูสึกใหเต็มที่ก็แลวกัน.
เมื่อมันเขาเลยไปในทองแลว
หยุดอยูแลวก็ชางมัน ไมตองไปยุง;
หรือมันออกพนจากจมูกไปแลว ก็อยาไปยุง
ไปสนใจกับมัน; สนใจแตเมื่อมันกระทบที่จมูก.
ตรงนี้ จะเกิ ดระยะที่ ว าง คื อว างการควบคุ ม หรื อควบคุ มยากขึ้ นมาบ าง
เพราะเราคอยกําหนดแตที่ตรงสุดของปลายจมูก.
แตทีนี้เนื่องจากเราเคยบังคับไดดี
ตั้งแตระยะวิ่งตาม ๆ นั่นแหละ บังคับไดดี ทําไดดี;
พอมาถึงตอนนี้ยังมีผลอยู คือ
เราคอยบังคับแตตรงชองจมูกก็ยังทําได ไมหนีไปไหนเสีย ในขณะที่มันเลยชองจมู ก
เขาไปขางใน หรือออกมาขางนอก.
นี่จึงเปนขอพิสูจนใหเห็นวา เราบังคับจิตได
เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง.
ทีนี้ เราก็ มีจุดตรงที่มันกระทบ ตรงที่ชองจมูกนั้นเปนหลัก; ตรงนั้น
เรียกวาอารมณ หรือนิมิต ในการบริกรรมที่สมบูรณแลว;
รูสึกลมที่กระทบอยูที่
ตรงนั้นอยูเปนประจํานี้ เรียกวาบริกรรม. ทีนี้ ก็ เปลี่ยนจุดนั้นใหเปนมโนภาพ
แทนที่จะกําหนดเปนตัวลม ก็กําหนด ใหมีความรูสึกเหมือนกันวา ดวง หรืออะไรก็
ตามใจ มีอยูกอนหนึ่งที่นั่น. บางทีก็เปนดวงขาว บางทีเปนดวงแดง, ไมเหมือนกัน
ทุกคน. บางทีก็เปนเหมือนกับดวงอาทิตยมาอยูที่นั่น ดวงจันทรอยูที่นั่น. บางคน
ก็เหมือนกับใยแมงมุมกลางแสงแดดปรากฏอยูที่ตรงนั้น, จะเปนอะไรก็ชางมันอยาไป
ฝนมัน.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๑๓๒

โอสาเรตัพพธรรม

สิ่งอะไรปรากฏขึ้น ก็จงถือเอาสิ่งนั้นเปนอุคคหนิมิต คือนิมิตในมโนภาพ
ที่สรางขึ้นมาสําเร็จแลวที่ตรงจุดนั้น.
เราไมสนใจกับลมหายใจตัวจริงอีกตอไป มา
สนใจกับ มโนภาพที ่ส รา งขึ ้น มาโดยตัว มัน เอง ใหเ ปน ของนิ ่ง แนว แนอ ยู อ ยา งนั ้น ;
ถาเปนดวงขาว ก็ใหขาวอยูอยางนั้น; เขียว ก็ใหเขียวอยูอยางนั้น, เปนใยแมงมุม
ก็เปนอยูอยางนั้น เปนปุยฝายก็เปนอยูอยางนั้น;
อยาเพอไปเปลี่ยนแปลงมัน.
คือจะตองทําอยางนั้นจนชํานาญไดเทาไรก็ได นานเทาไรก็ได เมื่อไรก็ได;
แลว
จึงคอยเลื่อนบทเรียน.
พอชํานาญแลวนอมจิตไปเพื่อจะบังคับใหมันเปลี่ยน :
เปลี่ยนรูปเปลี่ยน
ราง เปลี่ยนสี เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนเปนทุกอยางที่ตองการใหเปลี่ยน;
นี้เรียกวา
เปลี่ยนอุคคหนิมิตใหกลายเปนปฏิภาคนิมิต.
เมื่อทําไดอยางนี้ก็พิสูจนอยูในตัว
แลววา อาว,
เราบังคับจิตเพิ่มขึ้นมาไดอีกนิดหนึ่ง บังคับไดตามตองการ แลวแต
จะชอบ.
นิมิตที่ปรากฏนี้ บางทีบางสมัย บางฤดูกาล มันอาจจะไมเหมือนกันก็ได;
แตเรายอมรับเอา เพราะไมใชของจริงอะไร เปนเพียงนิมิตสําหรับฝกหัด.
เมื่อบังคับใหเปลี่ยนแปลงได เปนปฏิภาคนิมิตคลองแคลวชํานาญแลว
มันบอกอยูในตั วแลวว า บั งคับจิตได ถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้ น เราสามารถที่จะบั งคั บ
ความรูสึกที่เปนองคฌาน เชน วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ใหคอย ๆ เกิดขึ้นมา
ใหชัดเจนทีละองค ๒ องค จนเต็มเปยมครบทั้ง ๕ องค. นี้ ก็มีการบรรลุปฐมฌาน
อยางที่วามาแลวขางตน;
แลวก็ทําใหประณีตเขา ใหเหลือนอยองคเขา,
เปน
ทุ ติ ยฌาน ตติ ยฌาน จตุ ตถฌาน ไปตามลํ าดั บ แล วฝ กให ชํ านาญ จนกว าจะหยุ ด
อยูในภาวะอยางที่ไมเปลี่ยนแปลง ไดนานเปนสมาบัติ อยางนี้ก็ได.
นี่ ตั วอย างเกี่ ยวกั บการฝ กอานาปานสติ โดยหลั กที่ แท จริ ง ที่ เป นชั้ นหั วใจ
ก็มีเพียงเทานี้ รายละเอียดปญหาปลีกยอยยังมีอีก แตไมสําคัญอะไร.
ถาทําถูกหลัก
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อยางนี้แลวก็ตองเปนไปตามกฎเกณฑที่จะทําใหประสบความสําเร็จ.
วิธีเจริญสมาธิที่เปนใจความสําคัญของเรื่อง.

ทั้งหมดนี้เรียกวา

ทบทวน อีกทีหนึ่งวา สมาธิประเภทที่ไมตองการฌาน ไมตองการ
อัปปนาสมาธินั้น;
มันสักแตวาทําความรูสึกคิดนึก :
เชนเจริญเมตตานุสสติ,
พุทธานุสสติ, นึกถึงความตาย, นึกถึงอะไรก็ตามใจ, เพื่อชักจูงเกลี้ยกลอมจิตใหเปน
ไปในทางดี หรือวาจะใชเปนเครื่องระงับอารมณรายใหเปนอารมณดี, ระงับอารมณ
รอนใหกลายเปนอารมณเย็น;
หรือเพื่ออธิษฐานจิตของตัว เพื่อใหแนวแนไปแต
ในทางใดทางหนึ่งที่ตองการ.
อยางนี้ไมตองการสมาธิตองการฌานอะไรมากมาย;
แตถาทําได ก็เรียกวาสมาธิประเภทหนึ่ง.
สวน สมาธิประเภทที่ตองการฌาน ตองการอัปปนา ก็ตองทําอยางที่วา ;
นับตั้งแตเอาอะไรมาเปนอารมณตามธรรมชาติ,
แลวเปลี่ยนอารมณธรรมชาติเปน
อารมณในมโนภาพ,
แลวเปลี่ยนอารมณในมโนภาพใหเปลี่ยนแปลงไดตามตองการ,
แลวถือโอกาสหนวงความรูสึกที่เปนองคฌานขึ้นมาในขณะนั้น;
พอองคฌานครบ
ถวนก็เปนอัปปนา, ไดบรรลุฌานใดฌานหนึ่ง; เชน ปฐมฌานเปนตน, จนกระทั่ง
ถึ งฌานที่ สู งขึ้ นไป ด วยการปลดอารมณ ที่ เป นองค ฌานนั้ นทิ้ งออกไป ๆ แล วก็ ชํ านาญ
จนหยุดอยูในฌานไหน นานเทาใดก็ได เรียกวาสมาบัติ.

อานิสงส ของ สมาธิ
เรื่องที่จะพูดเปนเรื่องสุดทายก็คือ อานิสงส อานิสงสของการเจริญสมาธิ
นี้ก็ควรจะทราบ;
เพราะวามันเปนประโยชนที่จะพึงไดรับ และแมวายังไมไดรับ
ประโยชน ก็ย ัง เปน กํ า ลัง ใจ เปน สิ ่ง กระตุ น ใหเ กิด กํ า ลัง ใจ ในการที ่จ ะทํ า จริง ๆ
ดังนั้น เราควรจะรูอานิสงสหรือผลของมัน. ที่จริงเราตองเขาใจไปจนถึงวา ธรรมชาติ
แท ๆ ธรรมชาติลว น ๆ มัน ก็ตอ งการความสงบ.
ใครจะเถีย งไดต ามใจ แต
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อาตมารูสึกวาธรรมชาติแท ๆ คือความสงบ. ความวุนวายเปนสิ่งผิดธรรมชาติ ธรรม
ชาติมันตองการใหเปนอยางสงบ ไมตองการความวุนวาย. ฉะนั้น การจะทําอะไร
ใหเปนไปเพื่อความสงบนี้มันเปนเกลอกับธรรมชาติ, เขากันไดกับธรรมชาติ, ไป
ดวยกันไดกับธรรมชาติ; แลวความสงบนั้นเปนความสงบสุข. ถาไมสงบก็ไมใช
ธรรมชาติ; พูดกันอยางนี้ดีกวา วามันผิดธรรมชาติ. ถาจะถือเอาความไมสงบเปน
ธรรมชาติมันก็มีเหตุผลที่จะคานวาสวนมากนั้นสงบ;
ที่ไมสงบนั้นมาเปนครั้งคราวชั่ว
ประเดี๋ยวประดาว, สวนที่เปนความสงบนั้น คลาย ๆ กับวาเปนอยูตลอดเวลา.
เนื้อแทของธรรมชาติคือความสงบ และ เปนไปเพื่อความสงบ. ผลของ
สมาธิก็คือเพื่อความสงบเปนขอแรก; ไมวุนวาย. นี้เราไดเกลอกับธรรมชาติ
มีความสงบไดโดยงาย. แตความสงบนี้มีหลายชั้น; สงบงาย ๆ ตามธรรมชาติทาง
วัตถุ นี้มันก็ดีเหมือนกัน ไมใชไมดี ดีกวาวุนวาย. แต เราตองการความสงบทาง
จิตใจ, ตองมีบทเรียนสําหรับฝกทางจิตใจคือสมาธินี้. เมื่อสงบจะมีความเจริญ
ทางจิตใจในสวนปญญา.
มีหลักทั่วไปทุกหนทุกแหงในพระบาลีวา : สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
- เมื่อจิตตั้งมั่นเปนสมาธิแลว ยอมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง. นี้ คือ
อานิสงสของสมาธิ ที่มีเต็มไปตรงนั้นนี้ตรงโนนในพระคัมภีร : วาเมื่อจิตตั้งมั่น
เปนสมาธิแลว ยอมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง;
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไดชัดแจง.
อานิสงสสําหรับเอาไวสอนคนแรกบวชวา : สมาธิปริภาวิตา ปฺ
า
มหปฺผลา โหติ อหานิสํสา;
แปลวา เมื่อสมาธิอบรมดีแลว ปญญายอมมีผลใหญ
ยอมมีอานิสงสใหญ.
ถาเราอบรมสมาธิดีแลว จะเกิดความเห็นแจงตามที่เปนจริง
ขึ้นมาอยางใหญหลวง.
นี้ก็เปนธรรมชาติอันเรนลับลึกซึ้งอีกอันหนึ่ง; คลาย ๆ
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กับวา จิตนี้รูอะไรหมดไดโดยธรรมชาติในตัวมันเอง แตเดี๋ยวนี้มันรูไมได
มีอะไรมาปดบัง; คือขาศึกของสมาธินั่นแหละ เชนนิวรณตาง ๆ นั่นแหละ.

เพราะ

เมื่อเรามีจิตใจที่หม นหมองโดยไมรูสึกตั ว กลั ดกลุม รูอะไรไม ได คิ ดอะไร
ไมออก คิดเทาไร ก็คิดไมออก; แต พอทําจิตใหเกลี้ยงเกลา เทานั้นเอง คําตอบนั้น
ออกมาเอง โดยไมตองมีใครมาบอก. นี้ลองสังเกตวา บางทีเราตื่นนอนขึ้นมาเทานั้น
ไมไดทําอะไร ปญหาที่คางอยูในใจนั้นตอบออกมาได; อาว, อยางนั้น ๆ เปนตุ
เปนตะไป.
นี่เพราะวาในเวลาตื่นนอนคราวนั้น จิตมีความสงบเปนสมาธิ มี
ลักษณะเปนสมาธิ.
ที นี้ ทุ น เดิ ม ของสิ่ ง ที่ เ รี ยกว า จิ ต คื อ รู อ ะไรได ในตั ว เอง มั น ก็ ทํ า หน า ที่ .
ที่จริงมันก็สะสมความรูอยูทุกวันทุกเดือนทุกป อัดไวเห็บไวขางใน;
แตถาจิตไมเปน
สมาธิมันใชไมได ไมมีโอกาสจะใช ไมเขารูปกันไดเลย. พอจิตเปนสมาธิมันปรุง
เปนความรูขึ้นมาได อยางนี้. นี่ ลักษณะของสิ่งที่เรียกวาสมาธินั้น ก็คือทําใหเห็น
จริง,
เห็นแจงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตามที่เปนจริง ไดในตัวมันเอง โดย
อัตโนมัติ.
นี่ คื ออานิ สงส ใหญ อานิ สงส ทั่ วไป คื อเราจะไม พู ดถึ งอานิ สงส ๔ อย าง
ที่พูดแลวพูดเลามาแตตน : อานิสงสของสมาธิเพื่อความสุขในปจจุบัน, เพื่อหูทิพย
เพื่อตาทิพย, เพื่อความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ, เพื่อสิ้นอาสวะ; นั้นพูดตามแบบ
ก็รูกันอยูแลวจะไมพูดอีก. ที่ตองการจะพูดนี้ก็คือวา เราใชสมรรถภาพอันลึกซึ้ง
ลึกลับของจิตไดเดี๋ยวนี้. กอนนี้เราไมสามารถจะเอามาใชได แตเมื่อเราทําสมาธิได
เราจะเอาอํ านาจหรือคุ ณสมบั ติ อันลึกลั บที่ สุดของจิตนี้ ออกมาใช ให เปนประโยชน ได
โดยการทําใหเปนสมาธิ. นี้เปนหลักทั่วไปโดยเฉพาะในพุทธศาสนา.
ทีนี้ อยากจะพูดถึง อานิสงสที่อาจจะนํามาใชไดกับคนสมัยนี้ แกคน
สมัยปจจุบันนี้. ในโลกอันรอนระอุเปนไฟนี้ จะเอาสิ่งที่เรียกวาสมาธิในพุทธศาสนา
มาใชเปนประโยชนไดอยางไร.
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บางคนอาจจะรูสึกวา ผิดวิสัย ขัดกันโดยสิ้นเชิง อยาไปพูดถึงดีกวา; แต
ที่แทแลวไมใชอยางนั้น มันเปนสิ่งที่จะเอามาประยุกตใหเปนประโยชนไดกับมนุษย
ในสมัยปจจุบัน. พูดดักหนาไวทีก็พูดวา โลกบัดนี้ยิ่งตองการสิ่งที่เรียกวาสมาธิ
อยางยิ่ง ยิ่งกวายุคไหน ๆ เสียอีก; หมายความวาถาสบายดีแลว จะไปตองการ
อะไรกัน มันก็ไมตองการอะไร. เดี๋ยวนี้มนุษยมีทุกขมาก ตองการสิ่งที่จะมาแกไข
หรือดับความทุกขนี้เสีย; จึงตองใชจิตที่มีสมรรถภาพในลักษณะ ที่เรียกวา สมาธิ
นี้แหละกอน.
ในที่นี้ก็อยากจะพูดถึงลักษณะของความเปนสมาธิ ที่ประกอบอยูดวย คุณ
สมบัติที่ตองการกันอยางยิ่ง แมในปจจุบันนี้. ฉะนั้น ขอใหทองไวเลย จําไวให
แมนยําถึงกับทองไวไดเลยวา : ปริสุทฺโธ, สมาหิโต, กมฺมนีโย ; ๓ คํา. ปริสุทฺโธ
แปลวา บริสุทธิ์, สมาหิโต แปลวา ตั้งมั่น, กมฺมนีโย - วองไวในหนาที่การงาน.
จิตที่บริสุทธิ์ แลวจิตนั้นตั้งมั่น แลวจิตนั้นวองไวในหนาที่ของมัน;
เมื่อรวมกัน
ทั้ง ๓ นี้เรียกวา จิตนั้นมีสมาธิ หรือ เปนสมาธิ.
คนโดยมากไปคิดวา สมาธิแลวก็ตองหลับตา ตัวแข็ง นั่งอยูเฉย ๆ จึงเปน
สมาธิ. อยางนั้นวาเอาเอง ในพระคัมภีรไมไดวาอยางนั้น; ระบุ ลักษณะของความ
เปนสมาธิที่ถึงที่สุดแลววา ไดแกจิตสะอาด, แลวก็ จิตตั้งมั่น, แลวก็ จิตวองไว
ในหนาที่ของมัน. จะใหคิดอะไรก็คิดไดดี, จะใหหยุดก็หยุด, จะทําอะไรก็ทําไดดี
ทั้งนั้น.
ปริสุทฺโธ ก็คือวาเวลานั้นไมมีอะไรสกปรกเศราหมอง; เพราะฉะนั้น
จิตจึงไดคุณสมบัติเดิมแทของมันมาทําหนาที่. สมาหิโต ตั้งมั่นนั้นหมายถึงวามันไม
พรา; กระแสของจิตหรือกําลังของจิตไมพรา มารวมอยูที่จุดเดียว; ฉะนั้น จึง
มั่นคง แข็งแรง ตั้งมั่น. แลว กมฺมนีโย นี้เพราะวาถูกอบรมดีที่สุดแลว สามารถ
จะใชทําอะไรไดทุกอยาง.
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ประโยชน ของสมาธิ ในสมัยปจจุบัน
ถาพู ดกั นถึ งสมั ยป จจุ บั นหยก ๆ นี้ จะเอาสมาธิ มาใช เป นประโยชน ได อย าง
ไร? การที่จะประยุกตกับปจจุบันนี้ ก็ตองใชคุณสมบัติของจิต คือ :คุณสมบัติที่ ๑ ถา จิตบริสุทธิ์ มันก็ไมทําคอรัปชั่น ในสมัยที่โลกเต็มไป
ดวยคอรัปชั่น; นี่ ปริสุทฺโธ
ลองมีจิตที่บริสุทธิ์แลวมันไมคอรัปชั่น. คําวา
corrupt นี้แปลวา จุดดําสกปรกในพื้นที่อันขาว. ปริสุทฺโธ เปนจิตที่บริสุทธิ์แลว จะ
ทําอะไรที่สกปรกไมได. ฉะนั้น สิ่งสกปรกในจิตใจของมนุษยสมัยนี้ ขจัดออกไป
ไดดวยคุณสมบัติที่ ๑ ของจิตที่เปนสมาธิ คือ ปริสุทฺโธ .
คุณสมบัติที่ ๒ เรียกวา สมาหิโต ตั้งมั่นไมหวั่นไหว; ก็เพื่อใหจิตของ
คนสมัยปจจุบันนี้ไมหวั่นไหวตอความยั่วยวนของวัตถุนิยม.
ความเอร็ดอรอ ย
ทาตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ที่เปนเนื้อเปนหนัง เปนกามารมณนี้ มีความ
ยั่วยวนมาก.
ถามีลักษณะของสมาหิโต ตั้งมั่นแลว คนในโลกทุกวันนี้จะสามารถ
ทนไดสูได ไมหวั่นไหวไปตามความยั่วยวนของความกาวหนาของวัตถุนิยม.
ผูคน
คว าความก าวหน าทางวั ตถุ นั้ น เป นพวกนั กการค า จะเอาประโยชน จากคนอื่ นที่ ถู ก
ลวง. เดี๋ยวนี้เราเปนผูที่ใคร ๆ ลวงไมได.
คุณสมบัติที่ ๓ ที่วา กัมมนีโย วองไวในหนาที่การงาน; นี้เราเอา
ประโยชนอยางกวางเลยวาในโลกที่กาวหนา ที่เจริญ ที่อะไรในสมัยปจจุบันนี้ การงาน
มั นเป นการงานที่ ยาก ที่ ลํ าบาก ที่ อะไรยิ่ งขึ้ น ยิ่ งกว าสมั ยโบราณดึ กดํ าบรรพ โน น;
ฉะนั้น ถ ามีคุณสมบั ติที่เรียกว า กัมมนี โยของจิ ตที่เปนสมาธินี้ จะทําการงานที่ยากให
เปนของงาย ใหเปนการงานที่งาย ไมมีอะไรยุงยากลําบากเกินความสามารถของเรา;
เพราะวาจิตของเราอบรมดีแลวอยางนี้.
นี้เรี ยกวาเป นหลักใหญ ๆ ที่จะเอาอานิ สงสของจิตที่เปนสมาธิ มาประยุกต
กันเขากับความตองการของมนุษยในโลกสมัยปจจุบัน:
ที่จะตอสูกับวิกฤติการณ
ถาวรตาง ๆ .
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ควรจะถึงสมัย อบรมวัฒนธรรม ไปในทางสูง
ที นี้ อยากจะขอร อง ให มองออกไปถึ งความจริ ง หรื อข อเท็ จจริ งบางอย าง
บางประการ วา มันถึงสมัยแลวที่วา เราควรจะมีวิวัฒนาการ; โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานวัฒนธรรมนี้ใหเปนไปในทางสูง; อยาใหวกกลับไปในทางต่ํา. ทีนี้ ทางที่จะ
ทําไดก็ไมมีอะไร นอกจาก อบรมจิตใจเทานั้น : ใหเปนจิตใจที่สูง ทั้งในทาง
อารยธรรม ในทางศีลธรรม ในทางศาสนา.
ทางที่จะใหสูง ไมมีทางอื่นนอกจาก
การอบรมจิต.
การอบรมจิตนี้หลีกความเปนสมาธิไมได ตองผานไปทางนั้น; เพราะ
เมื่อเปนสมาธิแลวจะตองการอะไรก็ไดอยางที่วามาแลว.
เดี๋ยวนี้อารยธรรมวกกลับ
ไปหาความต่ําทราม;
ไมบังคับตัวเอง มีจิตใจต่ําทราม.
ศีลธรรมก็พายแพแก
กิเลสของมนุษย;
ศาสนาก็ถูกเหยียบย่ําไปซึ่ง ๆ หนา คือถือกันแตปาก.
ฉะนั้น
ประโยชนหรืออานิสงสที่มนุษยควรจะไดรับโดยแทจริงจึงสูญหายไปหมด.
เราตอง
ใชเรื่องสมาธินี้แหละเปนเครื่องมือกูใหกลับมาใหม; ใหมีความถูกตองเจริญงดงาม
ทางอารยธรรม, ทางศีลธรรม, ทางศาสนา, จึงหวังวาทานทั้งหลายทุกคนที่เปน
พุทธบริษัทจะไดสนใจเรื่องนี้ เพื่อจะแกปญหาเหลานี้.
ถาจะพูดอยางที่เรียกวา เห็นกันงาย ๆ นาชื่นใจ,
แมจะเห็นเปนโฆษณา
ชวนเชื่อก็ได ก็ตามใจ;
แตอยากจะพูดวา ความสุขของมนุษยเรา ไมมีทางอื่น
นอกจากการปรับปรุงจิตใจใหถูกตอง ไปตามหลักของการมีสมาธิ อยางที่วามาแลว
นั้น; จะมีความสุขอยางแทจริงและสมบูรณเต็มเปยม. ทางรางกายก็มีความสุข,
ทางจิตใจก็มีความสุข, ทางวิญญาณก็มีสุข; คือทางสติปญญาความคิดเห็นก็ถูก
ตอง, แลวจิตก็ดํารงไวในลักษณะที่ถูกตอง, การประพฤติทางกายทางวาจา ก็ถูกตอง,
เปนความสุขทั้งทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ.
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เดี๋ ย วนี้ ท างวั ต ถุ นั้ น ก า วหน า ล น เหลื อ อยู แ ล ว ถ า มี ค วามก า วหน า ทางจิ ต
ขึ้นมาอีก มันก็พอดี;
จะชวยควบคุมไมใหความกาวหนาทางวัตถุนั้นเฟอ หรือวา
ลนจนเปนภัยขึ้นมา. เดี๋ยวนี้ชีวิตของเรากําลังเทียมดวยควายตัวเดียว คือควายทาง
รางกาย, กําลังทางรางกาย. ความกาวหนาในทางวัตถุก็พาไปลงเหว. เราตองให
ชีวิตเทียมดวยควายสองตัว คือควายตัวหนึ่ง เปนเรื่องของสติปญญา ทางวิญญาณ,
ทางความรูฝายจิตใจ. ควายตัวหนึ่งเปนเรื่องทางจิตใจ; สวน ควายอีกตัวหนึ่งเปน
เรื่องทางวัตถุ: เดินคูเคียงกันไป มนุษยนี้ก็จะปลอดภัย. นี้คืออานิสงสของการที่
เรามีการพัฒนาในทางจิตใจ คือการทําสมาธิ;
ชวยใหไดสิ่งที่ขาดอยูครึ่งหนึ่ง คือ
ทําให ๕๐ เปอรเซ็นตนั้นเต็มเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นตขึ้นมา.
เวลานี้ เรากํ าลั งต องการโลกที่ มี ความสงบสุ ขอย างยิ่ งแล ว เพราะโลกขณะนี้
เต็มไปดวยความทุกขระส่ําระสายนานาประการ เปนสมัยที่รอนระอุ.
โลกเรากําลัง
ตองการความสงบอยางยิ่ง; ทางอื่นไมมี นอกไปจากการที่ มนุษยทุกคนตองรูจัก
บังคับตัวเอง ใหอยูในรองในรอยตามที่ธรรมชาติกําหนดให คือความสงบ; และ
ทําใหไดเสียเร็ว ๆ กอนแตที่มันจะวินาศลงไป.
ถาปลอยไปตามจิตใจของมนุษย
ที่พายแพแกวัตถุนิยมแลว; ไมเทาไรโลกนี้จะแตกสลายหมด.
นี่ ข อให ท า นทั้ ง หลาย กํ า หนดใจความของคํ า บรรยายที่ พู ด กั น วั น เสาร นี้
คือเรื่องสมาธิวัตร วาไดแก การทําจิตใจใหเปนสมาธิ ถือวาเปนวัตรที่ควรปฏิบัติอยู
เปนประจํา. ใหถือวาเปนเรื่องที่คูกันกับมนุษย แยกกันไมได; ขืนแยกกันมนุษย
ไมเปนมนุษย จะเปนสัตวเดรัจฉาน.
การเจริ ญสมาธิ นี้ นั บเนื่ อ งอยู ในองค แห ง มรรค ๘ ประการ คื อ เป น องค
สุดทาย;
ถาขาดองคนี้แลว มรรคนั้นไปไมรอด จะลมละลายเพราะขาดกําลัง.
มรรคมี อ งค ๘ นั้ น เรี ย กว า เป น มรรคหนึ่ ง ทางหนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบอยู ด ว ยองค ๘ :
สัมมาทิฏฐิ เปนแสงสวาง เปนผูนําทาง, แตวา สัมมาสมาธิ อยู รั้งหลัง นี้เปนตัวกําลัง.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๑๔๐

โอสาเรตัพพธรรม

สัมมาทิฏฐิ เปนทัพหนา, สัมมาทิฏฐิ เปนทัพหลวง; นอกนั้นเปนเครื่องอุปกรณ
ทั้งนั้น, คือ สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต, สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม, ฯลฯ
อะไรก็ตาม ลวนเปนอุปกรณ. ตัวสําคัญคือ ตัวสัมมาทิฏฐิเปนทัพหนา, สัมมาสมาธิ
เปนทัพหลวง เปนตัวที่จะย่ํายีขาศึกโดยตรง.
ขอใหสนใจสมาธิในนามวาสัมมาสมาธิ; เปนองคแหงมรรคมีองค ๘
ประการ แลวก็ จะไดความปลอดภัย คือออกไปเสียไดจากความทุกข; ดวยการทํา
สมาธิอยางใดอยางหนึ่ง ใหถูกตองใหเหมาะสม. สมาธิที่ควรกระทําเปนประจําวัน
อยางสมาธิที่ไมตองถึงฌาณ ถึงอัปปนานั้น ก็ เชน เจริญเมตตา นึกถึงพระพุทธเจา
ฯลฯ ควรทําอยูเปนประจําทุกวัน; แลวสวน สมาธิที่จะทําจิตใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น
ก็ทําอยูตามโอกาสที่พึงจะกระทําได; เพราะมันตองทําจริงจัง จนฝกจิตใหเปนฌาน
เปนสมาธิ ถึงที่สุดได. เราก็เรียกวาเปนผูชนะตัวเอง; คือชนะกิเลสแลว สิ่งตาง ๆ
ก็จะเปนไปแตในทางที่ดับทุกข.
มนุษยก็เปนมนุษยกันที่ตรงนี้ ตรงที่แปลวามีจิตใจ
สูง. เปนมนุษยไดแทจริงเทานั้นแหละ ปญหาหมด.
เดี๋ยวนี้ปญหามีอยูวา ทุกคนเกือบจะไมเปนมนุษย เปนแตคน; ไมเปน
มนุษย เพราะใจไมสูง. ฉะนั้น ขอใหทําการอบรมทางจิตใจ ใหใจสูง จะไดเปน
มนุษย; พอเปนมนุษยกันทุกคนแลว ก็หมดปญหา; ในโลกนี้ เปนมนุษยกันสัก
๕๐-๖๐ เปอรเซ็นตเทานั้น ก็หมดปญหาเหมือนกัน;
เพราะมีจํานวนมากพอ ที่
จะเหนี่ยวรั้งไวในสภาพปลอดภัยได.
เดี๋ยวนี้เปนมนุษยกันไมถึง ๒-๓ เปอรเซ็นต
กระมัง ถาถือเอาตามหลักของพระพุทธเจา.
ขอใหรีบแกไขใหเปนมนุษยโดยวิธีนี้ คือมีจิตใจสูง :
จิตใจสะอาด,
จิตใจมั่นคง, จิตใจควรแกการงานทุกชนิด; เมื่อ เปนมนุษยไดแลว โลกก็หมดปญหา.
ที่พูดกันวันเสารวันนี้ มีความมุงหมายเพียงเทานี้.
ขอยุติโดยสมควรแกเวลาแลว.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิเจ็ด และไตรสิกขา
----------------

-๕วันเสารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายในวั น นี้ มี หั ว ข อ ดั ง ที่ ท า นทั้ ง หลายก็ ท ราบกั น อยู เ ป น
อยางดีแลววาจะไดกลาวถึง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ อัฏฐังคิกมรรค,
วิสุทธิเจ็ด
และไตรสิกขา;
เปน ๓ เรื่องดวยกัน.
บางคนไดฟงแลว อาจจะคิดวา
มากมายเหลือเกิน;
ขอที่ผูไดยินไดฟงจะรูสึกวามากมายเหลือเกินนี้แหละ
คือสิ่งทําใหตองเอาเรื่องนี้มาพูด ก็เพื่อจะพูดใหเห็นวา มันไมมากมาย.
ปญหาอันนี้ก็เปนปญหาสําคัญอันหนึ่ง ที่กําลังมีอยูในเวลานี้;
คือ
ขอที่คนคิดวาธรรมะนี้มากมาย แมแตจะจําก็ไมไหวแลว; อยาวาแตจะปฏิบัติเลย.
นั่นเปนความเขาใจที่ยังผิดอยู : สิ่งที่เรียกวาธรรมะนั้น ถามีความเขาใจถูกตองดีแลว
มันจะเหลือเพียงเรื่องเดียว. แตคนก็ยังมองไมเห็นวา มันจะเหลือเพียงเรื่องเดียว
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ไดอยางไร;
เราจึงตองเอามาพูดกันวันนี้ พอเปนตัวอยาง.
สําหรับผูที่ไมคุนเคย
กั บ การฟ ง เทศน ฟ ง ธรรม ก็ จ ะรู สึ ก ว า คํ า เหล า นี้ เ ป น คํ า แปลก หรื อ ว า เป น คํ า ที่ ไ ม รู
วาอะไรมาจากไหน.

รูจัก ความเกี่ยวเนื่อง ของขอธรรมะ เสียกอน
คําวา “อัฏฐังคิกมรรค” แปลวา มรรคประกอบไปดวยองค ๘. คําวา
“วิสุทธิเจ็ด”∗ ก็หมายความวา ความบริสุทธิ์ ๗. คําวา “ไตรสิกขา” ก็หมายความ
วาสิกขา ๓. กลุมที่หนึ่งมีองค ๘, กลุมที่สองมีองค ๗, กลุมที่สามมีองค ๓ ; รวม
กันเขาก็เปนตั้ง ๑๘ อยางแลว,
แลวมันจะเปนเรื่องเดียวอยางเดียวกันไดอยางไร ก็
ลองฟงดูตอไป.
ทําไมจึงเอาเรื่อง ๓ เรื่องนี้มาพูด คือเรื่องอัฏฐังคิกมรรค.
เรื่อง
วิสุทธิเจ็ด, เรื่องไตรสิกขา ? ทั้งนี้ก็เพราะวา ทั้ง ๓ เรื่องนี้ก็คืออริยสัจจ ; สวนที่
สํ าคั ญที่ สุ ด ของอริ ยสั จจ ทั้ ง ๔ ก็ คื อริ ยสั จจ ที่ ๔ ซึ่ งเรี ยกว า มรรค หนทางปฏิ บั ติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. เรื่องอัฏฐังคิกมรรคก็ดี เรื่องวิสุทธิเจ็ดก็ดี เรื่อง
ไตรสิกขาก็ดี; ตางก็ เปนหนทางปฏิบัติเพื่อใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข ดวยกัน
ทั้งสิ้น.
นี้ ก็ เ ป น การแสดงเงื่ อ นงํ า ให เ ห็ น ได แ ล ว ว า ทั้ ง สามเรื่ อ งนั้ น เป น เรื่ อ งเดี ย ว
กัน,
โดยเนื้อแทเปนสิ่งเดียวกันดวยซ้ําไป;
แตที่มีชื่อตางกันก็เพราะมองกันในแง
ตาง ๆ กัน. และยิ่งกวานั้น ธรรมะทั้ง ๓ กลุมนี้ มีวิธีปฏิบัติทางลัด ที่จะเรียกวา
เปนเคล็ดลับสําหรับปฏิบัติไปสูผลสุดทายไดโดยงาย. แลวก็เปนทางลัดทางเดียวกัน
ในการที่จะปฏิบัติธรรมะทั้ง ๓ หมวดนี้.

∗

วิสุทธิ ๗

คือ :
สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสน
วิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ .
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ทีนี้ จะพูดกันโดยละเอียดตอไปอีกสักเล็กนอยวา ชื่อ ทั้ง ๓ กลุม นี้ เหตุไร
จึง เปนอริยสัจจที่ ๔ ดวยกัน? เมื่อเรียกวา อัฏฐังคิกมรรค นี้ หมายถึงตัวหนทาง
ที่จะเดิน เรียกวาอัฏฐังคิกมรรค. สวนที่เรียกวา วิสุทธิเจ็ด นั้น หมายถึงการที่ทํา
ไดดีที่สุดในการเดิน , หรือการที่บุคคลผูนั้นปฏิบัติไดดีที่สุดในการเดินทางนั้น. ไตรสิกขา นั้นก็ หมายถึงความที่เปนบทเรียน, ที่เราเรียกวาสิกขานี้หมายความถึงเปน
บทเรียน; บทเรียนก็คือการที่ตองเดินทางใหดีนั่นเอง. ลองคิดดูเถิดวา ตัวหน
ทางที่จะตองเดิน , กับ การเดินใหดีที่สุดเทาที่จะเดินได, แลว การฝกใหเดินใหดี
ที่สุด; ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน แยกกันไมได และรวมอยูที่สิ่ง ๆ เดียวกัน.
ทบทวนอีกทีหนึ่งวา : ตัวหนทางที่จะตองเดิน, การเดินก็ตองเดินใหดี
ที่สุด การฝกหัดก็ทําไปจนกวาจะเดินไดดีที่สุด;
เมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้แลว
ก็ตองหมายถึงเรื่องปฏิบัติในสิ่ง ๆ เดียวกัน แตมองกันคนละแงละมุม. ตัวอัฏฐังคิก มรรคนั้นคือตัวหนทาง; ตัววิสุทธิเจ็ด นั้นคือการทําไดดีที่สุด, คือการเดินไดดี
ที่สุดในการเดินทาง;
แลวไตรสิกขา นั้นคือระเบียบสําหรับฝกฝนฝกหัดเพื่อใหเดิน
ไดดีที่สุด. ความคาบเกี่ยวกันหรือความเนื่องกันมันเปนอยางนี้; แลวทั้งหมดนี้
ก็เปนอริยสัจจที่ ๔ ดวยกันทั้งนั้น. ผูที่เคยฟง ก็ทราบแลว; สวนผูที่ยังไมเคยฟง
ก็ยังไมทราบวา จะเปนอริยสัจจที่ ๔ ไดอยางไร. เรื่องอริยสัจจทั้ง ๔ อยาง ก็คือ
เรื่องที่จริง ที่มีประโยชนที่สุด; มีอยู ๔ เรื่องดวยกัน :เรื่องที่ ๑ คือเรื่อง เกี่ยวกับความทุกขทั้งหมด, เรื่องที่ ๒ คือเรื่องเกี่ยวกับ
เหตุที่ทําใหเกิดความทุกขนั้นทั้งหมด, เรื่องที่ ๓ คือเรื่องการดับหรือความดับของความ
ทุกขนั้นไมมีเหลือ, และอริยสัจจเรื่องที่ ๔ คือวิธีที่จะใหซึ่งความดับแหงความทุกข
โดยไมมีเหลือ; ทั้ง ๔ เรื่องนี้เรียกอริยสัจจ ๔. คําวา อริยสัจจ แปลวา ความจริง
อันประเสริฐ; ความจริงที่ทําบุคคลใหเปนพระอริยเจา. นี้เปนตัวพุทธศาสนา
ทั้งหมด, หรือวาคําสอนในพุทธศาสนาทั้งหมดก็รวมอยูในอริยสัจจทั้ง ๔ นี้.
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เรื่ องอริ ยสั จจ ๔ จะเป นเรื่ องที่ สมบู รณ ได นั้ นเราจะต องมี ป ญหา แล วเรา
ตองการแกปญหานั้น ๆ.
ปญหานั้นก็คือเพราะมีความทุกข เราจึงตองการที่จะดับ
ซึ่งความทุกขนั้น. ถาไมมีความทุกขก็คือไมมีปญหา แลวก็ไมตองทําอะไร.
เรื่องอริยสัจจนี้ถาพูดเปน ๒ คู ก็จะยิ่งฟงงาย คือวา : ความทุกขกับ
ความดับทุกข. ทีนี้ ความทุกขแยกออกเปน ๒ คือความทุกขกับเหตุใหเกิดทุกข;
ความดับทุกขก็แยกเปน ๒ คือ ความดับทุกขมีสภาพเปนอยางไร, แลวเราจะตอง
ทําอยางไรจึงจะถึงสภาพนั้น; นี้ก็เลยเปนอริยสัจจ ๔ ขึ้นมา. ผูที่ไดเคยฟงมาแลว
เข าใจแล วก็ ดี หรื อวาได ฟงมาแล วแต ยั งเข าใจไม สมบู รณก็ ดี ขอใหพยายามทํ าความ
เขาใจใหชัดเจนแจมแจงสมบูรณในเรื่องทั้ง ๔ นี้;
เพราะวาเรื่องอริยสัจจ ๔ นี้
เปนหัวใจของพุทธศาสนา.
ในเรื่องอริยสัจจทั้ง ๔ นี้ ทานทั้งหลายลองคิดดูวา เรื่องไหนสําคัญที่สุด ?
คือเรื่องความทุกขอยางหนึ่ง, เหตุใหเกิดความทุกขอยางหนึ่ง, ความไมมีทุกขอยาง
หนึ่ง, แลวทางใหถึงความไมมีทุกขอยางหนึ่ง; ๔ เรื่องนี้เรื่องไหนสําคัญที่สุด?
ถาใครครวญดูใหดีก็จะพบเห็นไดดวยตนเองวา เรื่องที่ ๔ คือเรื่องวิธีการปฏิบัติใหถึง
ความดับทุกขนั่นแหละ สําคัญที่สุด เพราะวาถาไมมีเรื่องนี้แลว ความดับทุกขก็มีขึ้น
ไมไ ด;
มันไดแ ตพูดเทานั้น.
เพราะฉะนั้น จึง ตอ งรูแ ละตอ งปฏิบัติใ หไ ดใ น
อริยสัจจเรื่องที่ ๔ คือเรื่องการปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ความทุกขจึงจะดับไปไดจริง.
นี้แหละ คือเหตุผลขอที่วา ธรรมะหมวดใดก็ตามที่เปนการปฏิบัติเพื่อวาใหถึงความดับ
แหงทุกขนี้เราตองถือวาเปนธรรมะที่สําคัญ. เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงไดเอาขอธรรมะ
ที่เกี่ยวกับอริยสัจจมากลาวใหฟงอยางนอย ๓ หมวด; และถาเขาใจใน ๓ หมวดนี้
แลว ก็ยอมจะเขาใจไดทั้งหมด แมจะมีอีกกี่สิบหมวดก็ตาม.
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เรื่องที่เอามาใหเขาใจวันนี้ ก็คือเรื่อง อัฏฐังคิกมรรค ไดแกตัวหนทางที่
จะเดินนั่นแหละ, แลวก็เรื่อง วิสุทธิเจ็ด คือลักษณะที่เดินใหดีที่สุดนั้นคืออยางไร,
แลวก็เรื่อง ไตรสิกขา คือเรื่องบทเรียนที่จะตองฝกฝน; มีอยูเพียงเทานี้ : ทางสําหรับ
เดิน, ลักษณะของการ เดินใหดีที่สุด, แลวก็การ หัดเดิน; ทั้งหมด นี้เปนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดับทุกข. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ ก็จะไดพูดกันโดยรายละเอียด
ตอไป.
สําหรับขอที่วา มีทางลัด หรือวา เคล็ดลับ สําหรับปฏิบัติโดยงาย โดย
สะดวก มัน ก็มีอยู; และ เคล็ดลับอันนี้ใชไดแกธรรมะทุกหมวด และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งธรรมะ ๓ หมวดที่ไดเอามาเปนหัวขอบรรยายนี้ ก็ไดใชสิ่งที่เรียกวาเคล็ดลับ
หรือวาทางที่ลัดอยางเดียวกันเลยทีเดียว. การปฏิบัติอัฏฐังคิกมรรค มีวิธีลัดอยางไร
การปฏิบัติวิสุทธิเจ็ด ก็มีวิธีลัดอยางนั้น, และการปฏิบัติไตรสิกขาก็มีวิธีลัดอยางนั้น;
และเปนทางบัดทางเดียวกันเสียดวย, ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดตอไปขางหนา. แต
หัวขอสําคัญ นั้น มีใจความสั้น ๆ ที่พูดไดเลย วาคือ : การประพฤติปฏิบัติใหถูก
ตอง ในเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ. คนบางคนอาจจะยังไมรูดวยซ้ําไปวา
อายตนะนั้นคืออะไร? จึงตองมีการอธิบายกันบางพอสมควรเพื่อประโยชนแกบางคน.
สิ่งที่เรียกวา “อายตนะ” นี้ ที่แทก็ แปลวา สิ่ง เทานั้นเอง, เชนเดียว
กับ “ธรรม” คํานี้แปลวาสิ่ง. คําวา อายตนะ ก็แปลวา สิ่ง ดวยเหมือนกัน; แตวา
อายตนะ หมายถึงสิ่งซึ่งจะเปนที่กระทบซึ่งกันและกัน. สิ่งที่อยูขางใน คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ อยางนี้ เรียกวา อายตนะภายใน คือสิ่งที่อยูขางใน. ทีนี้ รูป
เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ที่จะมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้น,
สิ่งเหลานั้นมันอยูขางนอก; ดังนั้น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ จึง
ถูกเรียกวาสิ่งที่อยูขางนอก สําหรับจะมากระทบกันเขากับสิ่งขางใน. สิ่งที่อยูขางนอก
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นี้ก็เรียกวา อายตนะภายนอก,
แปลวา สิ่งที่จะเขามาจากภายนอก มากระทบกันกับ
อายตนะภายใน. ขางนอกก็เรียกวาอายตนะภายนอก, ขางในก็เรียกวาอายตนะ
ภายใน; คือ เรียกกันวาอายตนะดวยกันทั้งหมดซึ่งแปลวา สิ่ง.
ทีนี้ คําวา “สิ่ง”
ยังใชไดกวางขวางขึ้นไป จนกระทั่งถึงวา แมนิพพาน
ซึ่ง เปนผลสุดทาย; ก็เรียกวาอายตนะดวยเหมือนกัน. พระพุทธเจาเคยตรัสวา
“อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ ฯลฯ - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,
อายตนะนั้นอยู ฯลฯ นี่
หมายถึงนิพพาน. คําวาอายตนะแปลวาสิ่ง : ถาอยูขางในเรียกวาอายตนะภายใน,
ถาอยูขางนอกเรียกวาอายตนะภายนอก. ทีนี้คนเรา ไมรูจัก “สิ่ง” นี้ ก็เลยทําอะไร
ไมถูก . และแกปญหาตาง ๆ ไมได; เพราะไมรูจักสิ่งขางนอกขางในนี้เอง.
นอกจากจะมีชื่อวา อายตนะ ซึ่งเพียงแตแปลวาสิ่งแลว;
ก็ยังมีอีกชื่อ
หนึ่งที่สําคัญกวานั้น เรียกวา อินทรีย. อินทรียแปลวาสิ่งสําคัญ หรือของสําคัญ
หรือวาของที่ใหญโตสําคัญ. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้ง ๖ นี้ ก็เรียกวา อินทรีย
ดวย เปนสิ่งสําคัญขางใน ที่จะใหเกิดเรื่องเกิดราว ถามี อายตนะขางนอกมากระทบ
กับสิ่งที่เรียกวาอินทรีย นี้แลว; มันก็เกิดเรื่องใหญเทานั้นเอง. ขางนอกก็มีอยู ๖,
ขางในก็มีอยู ๖ ลวนแตเปนสิ่งที่มีความสําคัญ.
หรือพูดใหเห็นชัดก็คือมีความ
ร า ยกาจ เมื่ อ มี ก ารกระทบกั น ระหว า งอายตนะข า งนอกกั บ อายตนะข า งในแล ว ก็ มี
ป ญหาเกิ ดขึ้ น แล วแต ว า คน ๆ นั้ นจะมี ความรู สึ ก มี สติ ป ญญา พอที่ จะจั ดจะทํ าให
เปนไปในลักษณะที่เปนประโยชนหรือไม;
ถาไมมีความสามารถอยางนี้แลว มันก็
จะเปนไปในทางที่เปนโทษ.
ตัวอยาง เชนตาเมื่อกระทบกันกับรูป;
ถาคนซึ่งเปนเจาของตานั้นไมมี
ความรูพอ, ไมมีสติสัปชัญญะพอ; การกระทบของตากับรูปนั้นทําใหเกิดเวทนา:
เปนสุขหรือเปนทุกข;
แลวคนนั้นก็มีความรูสึกหลงใหลในเวทนานั้น ที่เรียกวา
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ยึดถือ, มีความอยากเกิดขึ้นในเวทนานั้น. ถาเวทนานั้นเปนสุข ก็อยากได อยาก
ยึดครอง; ถาเวทนานั้น ไมเปนสุข เปนทุกขก็อยากจะทําลาย เสีย หรืออยากจะ
ผลักออกไป. เวทนาอยางแรกทําใหเกิดความรัก, เวทนาอยางหลังทําใหเกิดความ
โกรธ; ก็มีความรูสึกที่วา ตัวเรารัก หรือ ตัวเราโกรธ; ลวนแตเปนความวุนวาย
ไมใชความสงบ. เรื่องรักก็เปนเรื่องวุนวาย, เรื่องโกรธก็เปนเรื่องวุนวาย; เรื่อง
ไมรักและไมโกรธเทานั้น จึงจะเปนเรื่องไมวุนวาย.
ถาคน ๆ นั้นมีความรูเพียงพอ มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ; พอตากระทบ
กันกับรูป สติสัมปชัญญะมีพอ, ปญญาก็เกิด ทําใหรูวา มันเปนเรื่องที่รูปมากระทบ
ตา; แลวก็ระวังที่จะไมไปหลงรักหรือหลงเกลียด; จะมีความรูแตเพียงวาควรจะ
ทําอยางไร; ถามีเรื่องที่จะตองจัดตองทําในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปที่มากระทบนั้น ก็จัด
ก็ทําไปโดยไมตองมีความรักหรือความเกลียด, ไมตองมีความโกรธ, ไมตองมีความ
เกลียด; คือไมมีความยินดียินราย. ถามีเรื่องที่จะตองทําก็ทําไป; ถาไมมีเรื่อง
ที่จะตองใหทําอะไร ก็ไมไปรูไปชี้กับมัน.
กระทบแลว ก็ใหกระทบไป เฉย ๆ
เลิกกัน. ถาทําไดอยางนี้ไมมีความทุกข; ถาไมทําอยางนี้จะตองมีความทุกข.
เมื่อมีการกระทบระหวางอายตนะแลว มีทางที่จะเปนไปเพียงสองอยางเทานั้น.
สําหรับเรื่องหูไดยินเสียง, จมูกไดกลิ่น, ลิ้นไดรส, ผิวกายไดรับสัมผัส
ทางผิวหนัง, หรือใจไดรับอารมณสําหรับใหรูสึกคิดนึกนี้ ; คูไหนก็ตามมันมีเหมือน
กันหมด : คือวาถามีสติสัมปชัญญะ มีความรูพอ ก็ไมเกิดความรูสึกที่เปนยินดีหรือ
ยินราย; เพียงแตรูสึกวา ควรจะตองทําอยางไร ก็ทําไปอยางนั้น ; ถาไมตองทํา
อะไรก็เฉยเสีย. พอไมมีความรู หรือมีความรู แตเผลอไป ความรูมาไมทัน มันก็
เปนไปในทางที่จะตองยินดียินราย; แลวยึดมั่นในความยินดียินราย จนเปนเรื่อง
ตัวกู - ของกู ไปหมด; มันก็ มีความทุกข.
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เคล็ดลับที่สําคัญที่สุดอยูที่ตรงนี้นิดเดียวเทานั้น วา :
เมื่อมีการกระทบ
ทางอายตนะแลว มีความรูสึกตัวทั่วถึงหรือไม;
ถามีความรูสึกตัวทั่วถึง ก็ไมปลอย
ใหเรื่องที่มากระทบนี้ ปรุงแตงจิตใจใหเปนกิเลส;
แลวก็ไมมีความทุกขเพราะไมมี
กิเลส.
ทีนี้ถาไมมีสติสัมปชัญญะเพียงพอ ปลอยไปตามเรื่องตามราว ตามบุญตาม
กรรม ก็เกิดการปรุงเปนกิเลส; แลวก็เปนความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสนั้น.
นี้ เป นเรื่ องสํ าคั ญมาก ฉะนั้ นขอพู ดซ้ํ า ๆ ซาก ๆ พู ดจนให เข าใจได ดี ที่ สุ ด;
ว าเมื่ อมี การกระทบระหว างอายตนะภายนอกกั บอายตนะภายในแล ว เป นเรื่ องสํ าคั ญ
ที่สุดของคนเรา ที่จะมีความสุขหรือมีความทุกขเกิดขึ้นตรงนี้เอง.
ฉะนั้น ทุกคนจะ
ตองพยายามศึกษา ใหเขาใจสิ่งที่เรียกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ใหดี ๆ,
รู
จั กสิ่ งที่ เรี ยกว า รู ป เสี ยง กลิ่ น รส โผฏฐั พพะ ธั มมารมณ ที่ จะมากระทบกั นเข า
กับตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ นี้ใหดี ๆ.
เดี๋ ยวนี้ เราไม รู จึ งปล อยไปตามเรื่ อง คื อแล วแต ว ามั นจะรู สึ กขึ้ นมาอย างไร.
แล วที่ ร ายไปกว านั้ นก็ คื อว า อะไรถู กใจเรา เราก็ เอาใหญ เลย ฉะนั้ นความยิ นดี ยิ นร าย
มันก็มีมาก.
ทางยินดีก็มีมาก ทางยินรายก็มีมาก ทีนี้ความรูสึกมันก็รอนเปนไฟ.
สิ่งที่มาใหรักใหพอใจ มันก็รอนไปแบบหนึ่ง;
สิ่งที่มาใหเกลียดใหโกรธ มันก็รอน
ไปอีกแบบหนึ่ง;
ไมมีอะไรเย็น.
มันจะเย็นได ก็ตอเมื่อรูจักทําใหไมเกิดความ
ยินดียินรายเทานั้น.
นี้ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ เป น เรื่ อ งของธรรมชาติ เป น เคล็ ด ลั บ ของธรรมชาติ ;
ที่พระศาสดาไดตรัสรูแลวนํามาสอน. แลวเราก็เอามาบอกกลาวตอ ๆ กันไป. ขอพูด
ย้ําแลวย้ําอีกตรงขอที่วานี้ นี้คือ เรื่องสําคัญที่สุดของมนุษย;
อะไรจะเกิดขึ้น
ก็เพราะ “สงเหลานี้” เทานั้น : เพราะการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ นี้เทานั้น. ขอใหยอมเสียเวลากันสักหนอย มานึกถึงวา “สิ่งเหลานี้
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เทานั้น” หมายความวาอยางไร? หมายความวา ทุกสิ่งและทั้งหมด นับตั้งแตวาโลกนี้
มีความหมายเปนโลกขึ้นมาก็เพราะวาเรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ; ลองอยามี ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูซิมันจะเปนอยางไร; มันก็มีคาเทากับโลกนี้มิไดมี. ถามนุษย
หรือสัตวก็ตาม ไมมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เทานั้นแหละ;
โลกนี้มันก็เหมือนกับ
ไมมี เพราะมันรูสึกไมได : รูสึกทางตาไมได, รูสึกทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใดทางหนึ่งก็ไมได; ก็เทากับวาโลกนี้ ไมมี.
โลกนี้ มี ลั กษณะเหมื อนกั บมี อยู อย างที่ เราเห็ น ๆ รู สึ กอยู นี้ เพราะว าเรามี
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
นี้เปนขอแรกที่วา โลกนี้มี เพราะวามนุษยมี ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ สําหรับรูสึกตอสิ่งเหลานั้น : ที่เรียกวา รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ.
ฉะนั้นโลกขางนอกก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ ที่จะมากระทบกับโลกขางใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ;
มันจึงเปน
โลกขึ้นมาไดโดยสมบูรณ คือเปนโลกขึ้นมาไดโดยสมบูรณ.
เพราะฉะนั้นโลกนี้ก็
มีอยูอยางที่เราเรียกวาโลกนี้มีอยู. ถามิฉะนั้นแลว ก็ไมมีความหมายอะไร. จะมี
อะไรกี่ อย างในโลกนี้ ก็ ตาม เมื่ อไม มี มนุ ษย ที่ เป นผู รู สึ ก ทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ
แลว; ก็มีคาเทากับโลกไมมี หรือถือวาไมมีได. นี่คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ทําใหมีโลกขึ้นมา.
ทีนี้ มันไมหยุดอยูเพียงเทานั้น ยังทําเรื่องรายไปกวานั้น;
เพราะการที่
มนุษย มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สําหรับรูจักโลก รูสึกตอโลกนี้; ถาไมมีความรู
ที่ถูกตองและเพียงพอประกอบกันอยูดวยแลว อายตนะเหลานั้นจะมีความรูสึกสําหรับ
ใหเปนทุกข.
ที่เปนทุกขก็เพราะวา ทําใหเกิดความรูสึกที่ยึดมั่นถือมั่น ที่เรียกวา
อุปาทาน.
ตัวอยางเชน พอตาเห็นรูปเปนตนนี้ ก็เกิดความรูสึกที่เปนเวทนา :
สวย
หรือไมสวย, ชอบใจหรือไมชอบใจ, นารักหรือไมนารัก, นายินดีหรือไมนายินดี;
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จะรูสึกเปนความรูสึก ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง;
ตรงกันขาม.
ถานารักก็ดี
อุปาทานไปในทางมีความยินดี จะยึดครอง;
ถานาเกลียดนาชัง ก็มีอุปาทาน
ไปในทางที่วา จะทําลายมัน หรือวาจะนาเกลียดน้ําหนามัน.
ในสว นที่ไ ปรัก มัน ;
ก็ทํา ใหเ กิดเรื่อ งราวใหญโ ตไป จนไดฆา ไดฟน
รบราฆาฟนเปนสงครามเปนอะไร วุนวายกันไปทั้งโลก นี้ ก็ เพราะอุปาทานนี้เปน
เหตุ : เพราะมีอุปาทานในทรัพยสมบัติของกู, ในประเทศชาติของกู, ในสิ่งที่ถือวา
เปนของกูเหลานี้;
เพราะเมื่อสิ่งนั้น ๆ ลวนแตเปนที่นารักนาพอใจไปทั้งนั้น จึง
ตองหวงแหน ตองตอสูปองกันรักษา;
ทําใหเกิดการเบียดเบียนกันขึ้น.
ที่รายไป
กวานั้นก็คือวา แมจะไมมีการทะเลาะวิวาทกันกับคนอื่น;
มันก็เปนทุกขทรมานอยู
คนเดียว เพราะความรักเพราะความยึดมั่นถือมั่น มันผูกพันจิตใจ,
เผาลนจิตใจ,
รึงรัดจิตใจ. อยางนี้ก็เรียกวามีความทุกขดวยเหมือนกัน.
ในส ว นที่ เ ป น ความโกรธนั้ น ก็ เ ป น ความรู สึ ก ที่ เ ดื อ ดร อ นเป น ทุ ก ข อ ยู แ ล ว ;
แลวยังขยายตัวเปนความพยาบาท, เปนความปองรายอะไรออกไปอีกมากมาย. ฉะนั้น
คนจึงทําอันตรายกันโดยเอาสิ่งที่เขาไมชอบนั่นแหละเขาไปใสให;
คนที่ถูกใสใหนั้น
ก็มีอาการเหมือนกับเปนบา เมื่อกระทบกับสิ่งที่ไมพอใจนี้.
ทั้งหมดนี้ เปนตัวอยางที่แสดงวา : เรื่องตาง ๆ นี้ ขึ้นอยูที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเขาเรียกวาเปนธรรมะชั้นลึก. ธรรมะชั้นตื้น ๆ ตามที่รูสึกกันอยู
นั้นขึ้นอยูกับตัวกู - ของกู ตามความรูสึกชั่วขณะเวลานั้น; แตหารูสึกไมวา ตัวกู –ของกู
นี้ออกมาจากรากฐาน กลาวคือความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตในใจ เพราะไดมีการกระทบ
กันระหวาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ.
ผูมีปญญา
มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประมุข
ไดทรงเห็นเรื่องนี้
ตรัสรู
เรื่องนี้แลวก็สอนเรื่องนี้.
ฉะนั้นทุกเรื่องจึงมารวมอยูที่เรื่องนี้;
เมื่อรูเรื่องนี้
อาจจะขยายตัวออกไปเปนทุกเรื่อง.
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การควบคุมความรูสึกที่เปนทุกข, ไมใหมีความทุกข
สํ าหรั บวั นนี้ เราจะพู ดกั นถึ งข อ ที่ ว า เรื่ องนี้ จะขยายตั วออกไปเป นอั ฏฐั ง คิ กมรรคหรื อว าจะเป นวิ สุ ทธิ ทั้ งเจ็ ด หรื อจะเป นไตรสิ กขาสามได อย างไร โดยที่ เราจะ
พูดกันในแงที่เราจะควบคุมความรูสึกที่เปนทุกขนี้; เพื่ออยาใหมีความทุกขเทานั้น;
ไมจําเปนจะตองไปพูดถึงเรื่องตัวความทุกขเปนอยางไร,
หรือวาเหตุใหเกิดความทุกข
นี้เปนอยางไร; เพราะรูแลว และเพียงแตรู ไมทําใหเกิดหนาที่อะไรขึ้นมา.
หนาที่ก็มีอยูเพียงแตวา จะตัดตนเหตุของความทุกขนี้อยางไร?
นี่คือ
เรื่องที่จะตองปฏิบัติ. สําหรับเรื่องปฏิบัติทั้งหมด จะมารวมอยูที่ ควบคุม ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ; หรือวาบังคับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; หรือวารูจักรูแจง ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ.
ในตอนนี้อยากจะบัญญัติไวพอเปนเครื่องสังเกตทีกอนวา ถาเรา
ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวใหดี, ใชคําวาควบคุมนะ, ดูแลควบคุม เกี่ยวกับ
เรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวใหดี; อยาใหมีขอผิดพลาด เราก็เปนคนที่มีศีล
ที่ดีได.
ที่นี้ ที่มากไปกวานั้น ถาเราสามารถบังคับใหมันอยูในอํานาจ ใหหยุด
อยูได; ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดดี; อยางนี้ก็เปนศีล . ถา
บังคับ ใหอยูในอํานาจใหหยุดอยูไดตามที่ตองการก็เปนสมาธิ.
ถาเรารูแจง
ประจักษ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนอยางดีนี้; เราก็มีปญญา. เพราะฉะนั้น
ศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนเรื่องที่เนื่องกันอยูกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ;
โดยเฉพาะ
การที่เราสามารถเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ ในทางที่ถูกตองนั่นแหละ คือขอ
ปฏิบัติธรรมะ.
สําหรับ เรื่องศีล เราใชคําวา ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวให
อยูในรองรอยแลว ก็ไมมีทางที่จะขาดศีล. เพราะการที่วา จะไปฆาเขา ไปสัก
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ขโมยเขา ไปประทุษรายของรักเขา พูดเท็จ ดื่มน้ําเมา อะไรก็ตามนี้;
เพราะ
ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหอยูในรองรอยไมได;
หมายความวา เมื่อ
มีอะไรมากระทบแลว ควบคุมไวไมได จึงไปฆาเขาเปนตน.
เชน เพียงแตเห็น
คนที่ เป นคู เวรกั นเดิ นมาเท านั้ นแหละ ใจก็ เดื อดพล าน ปรุ งไปในทางที่ จะไปฆ าเขา
ไปทําอันตรายเขา.
หรือวาเห็นที่นารักนาพอใจของผูอื่น ก็คิดที่จะลักของเขา
หรือไดลักเขาไปจริง ๆ. นี่จึง ลวงศีลขอใดขอหนึ่งไดทุกขอ เพราะวาควบคุม ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหอยูในรองในรอยไมได.
ที่เรียกวา ควบคุมใหอยูในรองในรอยได ก็คือใหรูจักรูสึกอยางถูกตอง
วาจะตองทําอยางไร. จะไปลักเขา, จะไปฆาเขา, จะไปอะไรเขา นี่มันถูกตองไหม ?
ทั้งที่รูวาไมถูก ก็ยังทํา;
ทั้งที่รูวา ตัวเราก็ไมอยากใหใครมากระทําแกเราอยางนั้น
แลวเราก็ควบคุมตัวเราเองไมได;
เราก็ไปทําแกผูอื่นในลักษณะที่เราไมอยากใหเขา
มาทําแกเรา. นี้คือความที่ไมมีศีลไดเกิดขึ้นแลว; เพราะวาเราควบคุมเรื่องตาง ๆ
ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไมได.
ทีนี้ถาเราทําได เราจะมีศีลบริบูรณขอ : จะมีศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐
ศีลกี่รอยกี่พันก็ตาม; ถามันจะมี. ศีลนี้จะคงมีอยูไดอยางดีและครบถวน เพราะวา
เราควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวได.
ฉะนั้น ขอใหทุกคนเขาใจเรื่องนี้
และตั้งใจถื อศีลนี้ขอเดี ยวเทานั้น จะมีศี ลครบทุ ก ๆ ขอ ไมว าจะมีสั กกี่สิ บหรือกี่ รอย
ขอ. เรียกสั้น ๆ วา ถือศีล ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยาใหออกไป
นอกรองนอกรอย; หมายความวา อยาไปปรุงเปนความโลภ ความโกรธ ความ
หลงขึ้นมา; แลวก็จะมีศีลโดยกําเนิด โดยปกติ ตามธรรมชาติเปนอัตโนมัติ ไมมี
ดางไมมีพรอย. นี่แหละศีลที่มาจากการควบคุมอายตนะ มีไดสมบูรณอยางนี้ ดีมาก
อยางนี้.
พอไปถึงขั้นที่สูงขึ้นไป คือ เรื่องสมาธิ ตองเกี่ยวกับการบังคับจิตใหอยู
ในอํานาจ คือบังคับจิตนี้ไมใหเกิดการผันแปรไปตามอารมณที่มากระทบ, อารมณ
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ที่มากระทบเขาเรียกกันวานิวรณ.
เมื่อมีสิ่งบางสิ่งมากระทบ ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้ น ทางกาย ทางใจ แล วให เกิ ดความรู สึ กเป น กามฉั นทะ พยาบาท หรื อถี นมิ ทธะ
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา อะไรก็ตาม;
เราหยุดความคิดนึกที่ไมเปนประโยชน
ไมได หรือวาหยุดความคิดนึกวุนวายทุกอยางนั้นไมได;
จิตก็ถูกผลักถูกดัน ถูก
ปรุงแตงใหเปนไปในลักษณะที่ไมควรเปน ที่เรียกวาฟุงซาน.
เพราะฉะนั้นผูที่
บั ง คั บ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ได นั บ ว า จิ ต มี ค วามเป น สมาธิ อ ย า งดี อย า งเลิ ศ
อยูในตัว, คือมีตนกําเนิดของสิ่งที่เรียกวาสมาธิ; แลวก็มีสมาธิไดโดยงาย.
ผู ใดสามารถบั งคั บความรู สึ ก ทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย
ทางใจ ไวใหอยูในอํานาจไดเฉียบขาด.
เหมือ นทหารที่อ ยูในระเบียบวินัยที่ดี;
จิตก็มีลักษณะเปนสมาธิ.
คือเปนจิตที่สะอาด บริสุทธิ์,
แลวก็เปนจิตที่ตั้งมั่น
เขมแข็ง,
เปนจิตที่เหมาะสมที่จะทําสิ่งที่ดี ทําหนาที่ของจิตในทางที่ดี;
จิตอยางนี้
เรียกวาจิตที่เปนสมาธิ. ไมตกเปนทาสของอารมณขางนอก; คือไมตกไปเปนทาส
ของ รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธัมมารมณ;
คือไมตกเปนทาสของอารมณ.
จิตจึงมีลักษณะเปนสมาธิ, คือเปนอิสระอยูไดดวยการบังคับทั้ง ๖ ทาง : คือทั้งทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ.
นี้เรียกวาเรื่องสมาธิ เปนเรื่อง
ที่มีรากฐานอยูบน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เชนเดียวกับเรื่องศีล.
เรื่องถัดไปก็คือ เรื่องปญญา เปนเรื่องความรู : ตองมีความรู คือ มี
ความรูจัก มีความเขาใจ มีความเห็นแจง อยางถูกตอง อยางประจักษ ในสิ่งนั้น ๆ
จึงจะเรียกวาปญญา. ในที่นี้ก็คือรูแจง แจมแจงประจักษชัด ตอสิ่งที่เรียกวา
ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นเอง.
นับตั้งแตรูวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนเหตุ
ใหเกิดมีความรูสึกอยางไร, และมันจะปรุงแตงสิ่งอะไรอื่นขึ้นมาใหม ๆ อีกบาง; ก็
หมายความว ารู ทุ กอย างเกี่ ยวกั บ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ อย างถู กต องและก็ อย าง
ครบถ วนแล วเราจึ งสามารถที่ จะดํ ารงจิ ตใจอยู ได ไม ตกเป นทาสของอะไร ที่ มากระทบ
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ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; อยางนี้ก็เรียกวามีปญญา. ตอง มีความรูจนกระทั่ง
สามารถควบคุม หรือวา บังคับ หรือวา วางเฉยตอทุกอยาง ที่มาเกี่ยวกับ ตา หู
จมูก ลิ้น กายใจ ไดถึงที่สุด.
นี้ คื อ ความลั บ หรื อสิ่ งที่ เรี ยกว าเคล็ ดลั บ ซึ่ งมี อยู เพี ยงสิ่ งเดี ยวเท านั้ น
หมดดวยกัน, คือการกระทําที่ถูกตอง ในเมื่อมีการกระทบกันทางอายตนะ.
ทั้ งหมดนี้ เราอาจจะสรุ ปความได ว า อย าเผลอสติ เมื่ อมี การกระทบทาง
อายตนะ นี่ขอใหชวยกันกําหนดจดจําไวใหดี ๆ อาตมาจะวาสัก ๓ ครั้ง วาโดยสรุป
ก็คือ : อยา เผลอสติ เมื่อ มีก ารกระทบทางอายตนะ. อยา มีก ารเผลอสติ
เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ, อยาเผลอสติ เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ. เมื่อ
ไมเผลอสติแลวมันก็คงมี ศีล สมาธิ ปญญา อยูเปนปกติ.
เทานี้ก็พอแลว ตองจบลงเนื่องจากฝนตกลงมามาก.
----------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ สติปฏฐาน โพชฌงค และวิมุตติ
----------------

-๖วันเสารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายที่ เ รี ย กว า พู ด กั น วั น เสาร ข องเรา ก็ ดํ า เนิ น ไปตามหั ว ข อ
ที ่ป รากฏอยู ใ นใบปลิว โปรแกรมที ่แ จกไปแลว ทุก ประการ แมว า ในครั ้ง ที่
แลวมาบรรยายไดเพียงครึ่งเรื่อง; ฝนก็ตกลงมา. ก็ตองทิ้งคางไวอยางนั้น
ไม ส ามารถจะบรรยายต อ ให จ บได เพราะว า จะเสี ย ลํ า ดั บ ตามที่ ป ระกาศไว
แลว ในโปรแกรมนั้น .
ดัง นั้น ในวัน นี้จ ะกลา วโดยหัว ขอ เรื่อ งที่ป ระกาศ
ไวแลว คือเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ สติปฏฐาน โพชฌงค และ วิมุตติ.
ตามหั ว ข อ นี้ ก็ แ สดงอยู แ ล ว ว า เป น การบรรยายไปตามลํ า ดั บ ของ
ธรรมะ ต อ จากหั ว ข อ ที่ ไ ด บ รรยายไปแล ว ในวั น ก อ น ๆ ดั ง นั้ น ผู ที่ เ ริ่ ม มาฟ ง ในวั น นี้
อาจจะไมไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็อาจจะงงในบางอยาง. ถาเปนอยางนี้
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ขอให ถื อว าเป นเรื่ องของการพลอยได เท าที่ มั นจะพึ งได ก็ แล วกั น เพราะว าการบรรยาย
นี้ เป น การบรรยายชุ ด ที่ ติ ด ต อ กั น ไปตามลํ า ดั บ จนกว า จะจบชุ ด หรื อ จบ course.
สติปฏฐาน โพชฌงค วิชชา วิมุตติ จะเกิดขึ้นไดดวยการปฏิบัติอยางไร?
จากหัวขอที่กําหนดไวนี้ ถาถามวา ทําไมจึงพูดเรื่องนี้ ? ขอใหทราบวา
นี้เปนตัวแทของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตั้งแตตนจนกระทั่งถึงบรรลุมรรค ผล
นิพพาน;
หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือวาเปนการปฏิบัติ ที่ปฏิบัติอยูทุกวันของ
พวกทายกทายิกา
แตแลวก็หามีความรูสึกไมวา มันเปนการปฏิบัติธรรมะชื่อนี้ แมวา
จะเปนไปในลักษณะที่เรียกวาริเริ่ม แรกริเริ่มหรือขั้นตน ๆ.
เพราะฉะนั้นขอใหสน
ใจฟ ง สํ า หรั บ จะได รู จั ก ตั ว สิ่ ง ที่ เ รากํ า ลั ง ปฏิ บั ติ อ ยู แ ล ว อย า งถู ก ต อ งชั ด เจน แล ว ก็ จ ะ
ไดปฏิบัติตอไปตามลําดับ จนกวาจะไดรับผลเต็มที่.
ขอให ตั้ งใจสั งเกตกํ าหนดว า สิ่ งที่ เรี ยกว า สติ ป ฏฐาน โพชฌงค วิ ชชา และ
วิมุตติ
สี่เรื่องนี้เปนเรื่องที่เนื่องเปนเรื่องเดียวกัน และสําเร็จมาจากการปฏิบัติที่เรียก
วาอานาปานสติภาวนา.
เมื่อใดมีการปฏิบัติอานาปานสติ เมื่อนั้น ในการปฏิบัตินั้น
จะมี สติ ป ฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ วิ ชชา และวิ มุ ตติ รวมอยู ในตั วการปฏิ บั ติ นั้ นอย าง
ครบถวนที่นั่นในเวลานั้น, ดังนั้น เมื่อจะปฏิบัติใหเกิดสติปฏฐาน โพชฌงค วิชชา
และวิมุตติ เหลานี้ ก็ตองปฏิบัติสมาธิภาวนาระบบ นี้ คือระบบที่เรียกวาอานาปานสติ.

การปฏิบัติสมาธิ ตามแนวระบบ อานาปานสติ
คําวา อานาปานสติ มีความหมายวา สติที่กําหนดอยูที่สภาวธรรมอยางใด
อยางหนึ่งอยูทุกครั้งตลอดเวลา ที่มีการหายใจออกหรือหายใจเขา; ความหมายนี้
ก็ หมายความว า ทํ าอย างรุ นแรง ทํ าอย างถึ งที่ สุ ด ในการกํ าหนด หรื อในการพิ จารณา
ก็ ตาม แม จะกํ าหนดเป นเพี ยงอารมณ ของสมาธิ ก็ ต องกํ าหนดตลอดที่ หายใจออกและ
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หายใจเขา,
แมจะพิจารณาไปทางปญญาก็ตาม จักตองกําหนดทุกลมหายใจออกและ
หายใจเขา.
ดังนั้น จึงไดชื่อวาอานาปานสติไปหมดทุกอยาง ซึ่งในที่นี้มีถึง ๑๖ อยาง
สําหรับสิ่งที่เรียกวาสภาวธรรมที่ตองกําหนด.
คําวา สภาวธรรม ในที่นี้ ก็คือ ขอเท็จจริงหรือสิ่งที่มีตัวตนอยูจริง ประกอบ
อยูดวยขอเท็จจริงอยางไร;
ถาเรารูจะทําใหเกิดสติปญญาขึ้นมาอยางไร;
เกิด
สติปญญาแลวจะมีผลเปนความระงับดับทุกขอยางไร;
ทั้งหมดนี้เรียกวาสภาวธรรม
ทั้งนั้น, มีอยูมากมาย. แตในสิ่งที่นี้เราจะปฏิบัติในสภาวธรรมเพียง ๑๖ อยาง จึง
เรียกวาอานาปานสติ ๑๖ ขั้น.
ใน ๑๖ ขั้นนั้น แบงเปน ๔ พวก คือพวกกายานุป ส สนา พวกเวทนานุ ป ส สนา พวกจิ ต ตานุ ป สสนา และพวกธั ม มานุ ป ส สนา เดี๋ ย ว
จะอธิบายใหเขาใจวาเปนอยางไรบาง.

หมวดที่ ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน
ใน ๔ ขั้ นแรก ที่ เรียกวาพวก กายานุ ปสสนาสติป ฏฐาน นั้ น คือกํ าหนด
ลมหายใจยาว, กําหนดลมหายใจสั้น, กําหนดลมหายใจที่ทําหนาที่ปรุงแตงรางกาย ,
แลวกําหนดความรํางับลง ๆ ของการปรุงแตงรางกาย, หัวขอมีเทานี้. เรื่องราว
หรือคําอธิบาย ก็มีวา : ขั้นแรก ก็มีการตั้งสติ คอยเฝาสังเกต ศึกษาพิจารณา ลมหายใจของ
ตนเองที่ เป นอย างชนิ ดยาว อยู ทุ กครั้ ง ที่ มี การหายใจออกหรื อหายใจเข า เรื่ อยไป ๆ
จนกวาจะรูสึกซึมซาบขึ้นมาเปนอยางดีวา : ลมหายใจยาวนี้เปนอยางไร, มีลักษณะ
เปนอยางไร, มีอิทธิพลแกรางกายอยางไร, ใหมีความแจมแจง ในสิ่งที่เรียกวาลม
หายใจยาวซึ่งเปนสภาวธรรมอันแรก ที่จะพึงกําหนดนี้เสียกอน.
ขั้นที่ ๒ กําหนดลมหายใจชนิดสั้น วาสั้นคืออยางไร, มีอิทธิพลแก
รางกายอยางไร, มีในเวลาไหน, เปนกรณีอยางไร, เปนตน
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สองอยางนี้จะเขาใจไดงาย ในเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน. เมื่อรางกายปกติ
ใจคอปกติ คนเราก็หายใจยาว รางกายก็รํางับอยูตามปกติ. พอมีอารมณรายอยางใด
อย างหนึ่งเกิ ดขึ้น ลมหายใจก็ หยาบ ร างกายก็ มีความระส่ํ าระสายอยางใดอย างหนึ่ ง
ไมสงบรํางับ แมกระทั่งความรอนในรางกายก็สูง.
ฉะนั้นลมหายใจยายและลมหายใจ
สั้น จึงตางกันอยางนี้ : ในภาวะปกติ ลมหายใจยาว ในภาวะไมปกติ ลมหายใจสั้น.
ถาจะมองกันในแงที่วา ลมหายใจมีอิทธิพบแกรางกายอยางไร ? ลมหายใจ
ยาว ก็มีอิทธิพลทําใหรางกายสงบรํางับ.
ถายาวถึงขนาดละเอียดประณีต ก็ทําให
รางกายสงบรํ างั บขนาดที่ เรี ยกว าละเอี ยดและประณี ต คือรู สึ กเบาสบาย ไม รู สึ กร อน
ไมรูสึกอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความทุกข; หรือแมแตความระส่ําระสาย. ถาลม
หายใจสั้น ก็คือหยาบ, มีความระส่ําระสายอยูในลมหายใจแลว; เพราะฉะนั้น ราง
กายก็พลอยระส่ําระสายไปดวย. นี้เรียกวาลมหายใจเนื่องกันอยูกับรางกายโดยเฉพาะ
ที่เปนอยางยาว ก็เปนอยางหนึ่ง, ที่เปนอยางสั้น ก็เปนอยางหนึ่ง.
ในระยะแรก ให ศึ กษาสั งเกต จนรู จั กดี ที่ สุ ด เกี่ ยวกั บเรื่ องลมหายใจยาว
และเรื่ อ งลมหายใจสั้ น นี้ คื อ ข อ ปฏิ บั ติ ๒ ขั้ น แรก ที่ ถื อ เอาสภาวธรรม กล า วคื อ
ลมหายใจยาวและลมหายใจสั้ นนั้ นเอง เป นอารมณ ของสติ สํ าหรั บกํ าหนดพิ จารณา
อยูทุกครั้ง ที่หายใจออก - เขา
ขั้นที่ ๓ ตอไป กําหนดอยูที่สิ่งที่เรียกวา กายสังขาร กายสังขารก็คือ
ลมหายใจสั่นเอง,
เพราะเหตุวา ลมหายใจนั้นเปนสิ่งที่คอยปรุงแตงกาย ใหขึ้นหรือ
ลง ให สงบรํ างั บหรื อให ระส่ํ าระสาย ฉะนั้ นลมหายใจนั้ นจึ งได ชื่ อว ากายสั งขาร คื อ
สิ่งที่ปรุงแตงกาย.
ตอนนี้ก็พิจารณากันใหละเอียดสักหนอย คือวา ลมหายใจปรุงแตงรางกาย
อยางไร? รางกายเนื่องกันอยูกับลมหายใจอยางไร? จนกระทั่งเรามองเห็นวา
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เราสามารถที่ จะบั งคั บร างกายได ตามชอบใจ โดยที่ การบั งคั บนั้ นกระทํ าผ านไปทางลม
หายใจ : คือวาบังคับที่ลมหายใจ แตผลไปเกิดขึ้นที่รางกาย. อยางนี้เรียกวาบังคับ
รางกายโดยผานไปทางลมหายใจ; เพราะวาลมหายใจเปนเครื่องปรุงแตงกาย. ขั้น
ที่ ๓ นี้ กําหนดพิจารณาอยูแตขอเท็จจริงขอนี้,
และขอเท็จจริงขอนี้ ก็เรียกวา
สภาวธรรมอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน;
กําหนดอยูที่สภาวธรรมอันนี้ทุกครั้งที่มีการ
หายใจออก - เขา.
ทําไดดีที่สุด ก็เลื่อนไปถึง ขั้นที่ ๔
ที่เรียกวา ทํากายสังขารใหรํางับอยู
ลมหายใจคื อกายสั งขาร ทํ าหน า ที่ ปรุ งแต ง ร างกาย ถ าเราทํ าให ลมหายใจรํ างั บลง ๆ
ละเอียดลง ๆ รางกายก็จะสงบรํางับลงดวยเหมือนกัน.
เพราะฉะนั้น จึงมีวิธีการโดย
เฉพาะที่ จะบั งคั บลมหายใจให รํ างั บลง แล วก็ มี ผลไปถึ งร างกาย ที่ จะต องรํ างั บลงด วย
เหมือนกัน.
หลักปฏิบัติสั้น ๆ ก็มีอยูวา ในระยะแรกก็หัดวิ่งตาม คือมีสติวิ่งตามลมหายใจ
ออก - เขา ออก - เขา ๆ ๆ ; ไมละไปจากความรูสึกได จนกวาสามารถที่จะทําได
อย า งนั้ น คื อ สติ กํ า หนดอยู ที่ ล มหายใจออก-เข า อยู ไม มี เ วลาที่ มั น หนี ไ ปไหน
เสีย, มันอยูกับลมหายใจออก - เขา ๆ ตามที่เราตองการไดจริง.
คําวา “หายใจออก – เขา”
ในที่นี้ มีที่ที่จะสังเกตวา การหายใจเขาให
สมมติวา ตั้งตนที่ปลายจมูก แลวไปสุดที่ทอง
ซึ่งจะถือเอาสะดือหรืออะไรก็ได
เพราะว าไม ใช เราจะเรี ยนวิ ทยาศาสตร เรื่ องกายวิ ภาค ไม ต องไปคํ านึ งถึ งว า ลมหายใจ
เขาไปในปอดแลวกระจายไปทั่วปอดหรืออะไรทํานองนั้น ไมจําเปนเลย.
เมื่อหายใจ
เขาเต็มที่แลว ความรูสึก รูสึกสะเทือนไปถึงไหน, หยุดอยูที่ไหน, ก็เอาตรงนั้นเปน
จุดสุดทางขางใน.
เพราะฉะนั้น จึงกําหนดเอาที่ทองสวนสะดือเปนจุดหนึ่งขางใน
แลวเอาที่จะงอยจมูกเปนจุดหนึ่งขางนอก.
ลมหายใจก็วิ่งไปวิ่งมาอยูระหวางสองจุดนี้;
เขาไป ก็เรียกวาหายใจเขา, ออกมา ก็เรียกวาหายใจออกมา. สติกําหนดที่ลมหายใจ
อยางนั้นตลอดเวลา ที่มันออกและมันเขา; อยางนี้เรา เรียกวาวิ่งตาม.
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ทําบทเรียนวิ่งตามนี้ ใหสําเร็จดีเสียกอน แลวจึงเลื่อนไป ถึงบทเรียน
ที่วา เฝาดูอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง นี้คือ ไมวิ่งตาม แลว. ที่ที่ เฝาดูอยูที่เหมาะที่สุด ก็
คือที่ปลายจะงอยจมูก ที่ลมกระทบแลวก็จางหายไปในอากาศ; ไมจําเปนจะตอง
วิ่งตามเขาไปขางใน แลวก็กลับออกมาขางนอกเหมือนบทเรียนที่หนึ่ง.
ทําอยางนี้จนทํา
ไดดี ก็หมายความวา จิตไมหนีไปเสียทางไหน สติไมหนีไปเสียทางไหน;
เฝาอยู
ตรงจุ ดที่ ลมหายใจกระทบ แม ว าจะมี ระยะเวลาที่ ว างจากการกระทบบ าง ก็ ยั งกํ าหนด
ไดอยูที่นั่น
ไมหนีไปไหน.
เพราะวาเดี๋ยวนี้เราเริ่มจะเอาจุด หรือผิวเนื้อ ที่ลม
กระทบนั้นเปนหลักมากขึ้น. เมื่อลมหายใจมากระทบอยางไร, ก็รูสึกวาเปนอยางไร.
เมื่ อ ว า งจากการกระทบระยะหนึ่ ง คื อ ช ว งที่ อ อกแล ว ยั ง ไม ทั น จะเข า อย า งนี้ มั น ก็ มี
ระยะวาง;
แตถึงอยางนั้นจิตหรือสตินี้ก็มิไดหนีไป คงกําหนดอยูตรงที่ลมเคย
กระทบ หรือกําลังกระทบอยูนั้น.
อยางนี้เรียกวา เฝาดูอยูที่จุดนี้ ไมวิ่งตาม
เหมือนบทเรียนทีแรก.
เมื่อทํา บทเรียนที่สองสําเร็จดีแลว ก็จงเลื่อนไปยัง บทเรียนที่สาม คือ
ทําใหเกิดความรูสึกเปนมโนภาพขึ้นที่ตรงจุดนั้น, คือจุดตรงที่ลมหายใจไปกระทบนั้น.
ตอนนี้จะมีอาการเปนลักษณะกึ่งสํานึก หรือ subconcious
จึงจะสามารถสรางมโนภาพ
ขึ้นมาที่จุดนั้น สําหรับตาขางในมองเห็น ไมใชตาขางนอกมองเห็น.
ที่จุดนั้น จะมี
มโนภาพอย า งใดอย า งหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ไม เ หมื อ นกั น ทุ ก คน แล ว แต อุ ป นิ สั ย สั น ดาน
ของคน.
โดยมากก็จะมีภาพเหมือนกับกอนขาว ๆ เล็ก ๆ เปนปุยสําลี,
หรือกอน
เมฆเล็ก ๆ ก็ตาม อยูที่นั่น, หรือวาจะเปนดวงมีสีอยางนั้นอยางนี้อยูที่นั่น, หรือวา
จะเปนเหมือนกับวาหยดน้ําที่ใบหญาที่ถูกแสงแดดสองวาว ๆ อยูที่นั่น,
หรือแมที่สุด
อาจจะเปนเหมือนกับวาใยแมงมุมที่ทอแสงอยูในทามกลางแดด อยูที่ตรงจุดนั้น
เมื่ อจิ ตเป นกึ่ งสํ านึ ก ก็ สามารถจะทํ าให มองเห็ นภาพ คื อมโนภาพที่ สร าง
ขึ้นนี้ชัดขึ้นมา.
ตรงนี้ตองมีความเขาใจ เราไมตองการมโนภาพนั้นอยางจริงจัง,
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และมโนภาพนั้ น ก็ มิ ใ ช ข องจริ ง เพี ย งแต ว า เราต อ งการจะให เ ป น บทเรี ย น สํ า หรั บ
ฝกจิตเทานั้นเอง.
ถาทําใหละเอียดสุขุมประณีตยิ่งขึ้นไปอยางนี้ ก็หมายความวา
จะฝกบังคับจิต หรือฝกฝนจิตใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีก. ถาทําไดสําเร็จในบทเรียน
ที่ สามนี้ เรี ยกว าสามารถทํ าอุ คคหนิ มิ ตให เกิ ดขึ้ นแล วที่ จุ ด ๆ นั้ น คื อจุ ดที่ เคยเฝ าดู อยู
เปนประจําอันนั้น.
ถากําหนดอยูที่ตัวลมหายใจตามธรรมชาติจริง ๆ อยางนี้ เรียกวาปริกัมมนิมิต คือนิมิตที่มีอยูตามธรรมชาติ สําหรับจิตไปกําหนด. ทีนี้ เดี๋ยวนี้ มากําหนด
ในนิมิตที่สรางขึ้นโดยมโนภาพ จึงเรียกวาอุคคหนิมิต. นี้บทเรียนที่สาม ก็คือ
ทําอุคคหนิมิตใหสําเร็จอยูที่จุดนั้น ไดตามที่เราตองการ.
ทีนี้ ก็ เลื่อนไปบทเรียนที่สี่ คือทําอุคคหนิมิตนั้นใหเปลี่ยนรูป เปลี่ยนสี
เปลี่ยนอิริยาบถ เราเคยเห็นมันเปนจุดขาว ๆ อยูนิ่ง ๆ เรียกวาอุคคหนิมิต. เดี๋ยวนี้
นอมจิตไปในทางใหมองเห็นภาพ,
มโนภาพนั้น เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรูปราง
เปลี่ยนสี เปลี่ยนกิริยาอาการ.
เชนแทนที่จะอยูนิ่ง ๆ กลายเปนลอยออกไป ๆ หรือ
กลับเขามาหรือไปทางทิศไหนก็ได นิมิตอยางนี้ เรียกวาปฏิภาคนิมิต
สําเร็จออก
มาจากอุคคหนิมิตนั่นเอง.
นี้ ก็ เ หมื อ นกั น อี ก คื อ ไม ไ ด ถื อ ว า นิ มิ ต นั้ น เป น ของจริ ง หรื อ ว า นิ มิ ต นั้ น
เป น วั ต ถุ ที่ ป ระสงค ข องเรา เราไม ต อ งการสิ่ ง เหล า นั้ น ซึ่ ง เป น เพี ย งภาพลวงหรื อ
มโนภาพแต ผลก็ ได เกิ ดขึ้ นแล วแก จิ ตอย างมาก คื อ เดี๋ ยวนี้ จิ ตว านอนสอนง าย อยู ใน
อํานาจ อยูในวิสัยที่จะใหระลึกนึกนอมไปอยางไร ก็ไดทั้งนั้น.
เพราะฉะนั้น จึง
มาหั ด บทเรี ย นบทนี้ อ ย า งละเอี ย ดลออ คื อ น อ มจิ ต เพื่ อ เปลี่ ย นอุ ค คหนิ มิ ต ให เ ป น รู ป
รางอยางไรได :
ที่เคยเล็กก็ใหใหญ ที่เคยมีสีขาวก็ใหเปนสีแดงสีเขียว ใหลอย
ออกไปตรงหน า แล ว มั น กลั บ เข า มา หรื อ ให ล อยไปในอากาศ หรื อ แล ว แต จ ะน อ ม
นึกจิตใจไปอยางไรก็ได.
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ปฏิบัติตามระบบอานาปานสติ ครบ ๔ ขั้น จักถึงขั้นปฐมฌาน
เมื่อ สําเร็จตามนี้แลว ก็เรียกวามีปฏิภาคนิมิต ที่มีคุณภาพเหมาะสม
ที่ จะหน วงให อั ปปนาสมาธิ เกิ ดขึ้ น คื อสามารถที่ จะหน วงองค แห งฌาน คื อ วิ ตก วิ จาร
ปติ สุข เอกัคคตา หาอยางนี้ใหเต็มขึ้นมาในความรูสึกในขณะนั้น.
จึงเลื่อนบทเรียน
เปนบทเรียนที่หา
คือจูงจิตหรือวานอมจิตแลวแตจะเรียกวา ใหเกิดความรูสึกที่เปน
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ขึ้นมาในความรูสึก.
วิตก คือความรูสึกที่รูสึกชัดอยูวา จิตเกาะอยูที่อารมณคือนิมิตนั้น เชน เกาะ
อยูที่ลมหายใจเปนตน แลวจิตก็ ซึมซาบตอนิมิตนั้น ซึ่งเรียกวาวิจาร
และใน
ขณะนั้นรูสึกพอใจ คือปติ แลวในขณะนั้นรูสึกเปนสุขดวย, นี้เรียกวาสุข; และ
รูสึกวาจิตมีอารมณอันเดียวเปนจุดยอดเรียกวา เอกัคคตา.
ความรูสึก ๕ อยางนี้
คอย ๆ เกิดขึ้นมาอยางมาก ทีละอยางสองอยาง จนกวาจะครบบริบูรณ.
ความรูสึก
ที่ เ ป น ป ติ และสุ ข นั้ น สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะต อ งมี ใ ห ไ ด เพราะเป น เครื่ อ งหล อ เลี้ ย งสิ่ ง
ทั้งปวง.
วาโดยที่แทแลว ความรูสึกที่เปนวิตกวิจารนั้น มีอยูเอง;
เพราะวา
เรามี ก ารกํ า หนดอยู ที่ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เช น ที่ ล มหายใจ หรื อ อุ ค คหนิ มิ ต หรื อ ที่ ป ฏิ ภ าค
นิมิต.
กิริยาที่จิตกําหนดอยูที่อารมณนั้น ๆ เรียกวาจิต กิริยาที่จิตรูสึกตออารมณ
นั้น ๆ อยางละเอียดลึกซึ้งทั่วถึงวามันเปนอยางไร นี้เรียกวาวิจาร.
คําวาวิตกและวิจารในที่นี้ มีความหมายเฉพาะในที่นี้
ไมเหมือนกับ
ในที่อื่น.
ในที่อื่น วิตก หมายถึงคิดนึกดวยจิตใจ วิจาร หมายถึงพิจารณาดวยปญญา.
สวนในที่นี้ไมมีการคิดนึกหรือพิจารณาอยางนั้น
เพงเล็งแตวา อาการของจิตในขณะ
นั้นเกาะอยูที่อารมณนั้น แลวรูสึกอยูที่อารมณนั้น โดยไมตองพิจารณา.
นี้จึงเปน
วิตกวิจารในความหมายพิเศษเฉพาะกรณีนี้.
เมื่อทําสําเร็จ และรูสึกวาทําสําเร็จ ก็เปนที่แนนนอนวา ปติจะตองเกิดขึ้น
มีลักษณะหลายอยาง รวมความก็เปนความพอใจ : ปติซาบซาน ปติโคลงเคลง
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ป ติ มากมายไม ต องไปนึ กถึ งมั นก็ ได ว าจะมี อะไรบ าง แต มั นมี ขึ้ นให เพี ยงรู สึ กก็ แล วกั น
วานี้เปนเพียงปติ.
เมื่ อมี ป ติ แล ว ก็ ไม ต องสงสั ย จะต องมี ความสุ ข เพราะป ติ กั บสุ ขเป นของ
คูกัน มีปติจึงรูสึกเปนสุขดวย.
แลวก็เห็นชัดหรือรูสึกชัดอยูวา จิตมีอารมณอันเดียว
นี่เปนเอกัคคตา.
ถาความรูสึกทั้งหาอยางคือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตานี้ชัด
อยู ใ นจิ ต ใจแล ว ก็ เ รี ย กว า สามารถทํ า องค แ ห ง ฌาน องค แ ห ง ปฐมฌาน-ฌานที แ รก
นั้นใหเกิดขึ้นครบถวนแลว. ผูนั้นตั้งอยูในปฐมฌาน เขาถึงแลวแลอยู. เขาถึง
แลวคือไดเขาถึงฌานนี้ แลวก็หยุดอยูในฌานนั้น จึงใชคําวา “เขาถึงแลวแลอยู” .
ทีนี้ ก็ ดูไปตามลําดับ วา :
การกระทํามาตามลําดับ นับตั้งแตวิ่งตาม
นับตั้งแต เฝาอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง จนกระทั่งสามารถ สรางมโนภาพเปนอุคคหนิมิต ขึ้น
มาไดที่จุด ๆ นั้น จนกระทั่ง เปลี่ยนลักษณะของอุคคหนิมิตเปนปฏิภาคนิมิต เปลี่ยน
รูปไปตาง ๆ ได มีจิตพรอมที่จะหนวงองคแหงฌานทั้งหาใหเกิดขึ้นได เปนลําดับ ๆ
มาถึง ๕ ขั้น ตอน ๕ บทเรียน.
เมื่ อพิ จารณาดู ตามลํ าดั บก็ จะเห็ นได ว า แต ละบทเรี ยนให ความสงบรํ างั บ
แกกายสังขารนั้น เพิ่มขึ้น ๆ ๆ ทุกบทเรียน. เมื่อสักวาวิ่งตามลม ก็มีความรํางับ
ของกายสังขารหรือรางกายดวยในระดับหนึ่ง.
แตพอทําไปถึงบทที่สอง คือวาเฝาดู
อยูที่จุดใดจุดหนึ่งนั้น ความรํางับนั้นก็มากไปกวาที่แลวมา.
เมื่อทําอุคคหนิมิตให
เกิดขึ้นได ความรํางับนั้นก็มากขึ้นไปอีก. เมื่อทําปฏิภาคนิมิตใหเกิดได ความรํางับ
นั้นก็มากยิ่งขึ้นไปอีก; จนกระทั่งเปนฌานที่สมบูรณ ประกอบไปดวยองค ๕ ประการ
ก็เรียกวามีความรํางับแหงกายสังขาร ถึงมาตรฐานอันหนึ่ง ซึ่งใหชื่อวาปฐมฌาน ดังนี้.

จากปฐมฌาน ทําขอปฏิบัติตอไป จะบรรลุถึงขั้นจตุตถฌาน
ต อ ไปก็ ไ ม มี อ ะไรมากไปกว า ทํ า สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ฌาน นั้ น ให รํ า งั บ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น
ไปอีก โดยมองเห็นอยูวา ปฐมฌานมีองค ๕ ประการ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
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เอกั คคตา ถ าจะมีฌานที่ ละเอี ยด หรื อรํ างั บยิ่งขึ้ นไปกวานั้ น ก็ต องเป นฌานที่ มี องค
นอยลงไปกวานั้น.
เพราะฉะนั้น จึงเพิกถอนความรูสึกที่เปนวิตกและวิจารนั้นเสีย
เหลืออยูแตปติ สุข เอกัคคตา เปนฌานที่รํางับยิ่งไปกวา จึงไดเรียกวา ทุติยฌาน
คือฌานที่สอง.
ที นี้ ก็ พยายามที่ จะเพิ กถอนความรู สึ กที่ เป นป ติ ออกไปเสี ย ให เหลื อเพี ยง
สอง คือ สุข กับ เอกัคคตา. เมื่อทําไดก็เรียกวา เปน ฌานที่สาม. ถึงฌานที่ ๓
เห็นวายังหยาบอยู ก็เปลี่ยนความสุขนั้นใหเปนอุเบกขา :
เหลืออยูแตอุเบกขากับ
เอกัคคตานี้ก็เปน ฌานที่ ๔ คือความสงบรํางับถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกวารูปฌาน สูง
สุดเพียงแคจตุตถฌานอยางนี้. บทอานาปานสติขั้นที่ ๔ ที่วา รํางับอยูซึ่งกายสังขาร
หายใจออก หายใจเขา มาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้.
การปฏิบัติทั้ง ๔ ขั้นนี้ คือ กําหนดลมหายใจยาว, กําหนดลมหายใจสั้น,
กําหนดการปรุงแตงกายของลมหายใจ, และกําหนดที่การปรุงแตงกายนั้นรํางับ ๆ เปน
๔ ขั้น. เรียกวาหมวดแรก คือ หมวดกายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการปฏิบัติที่
เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งที่เรียกวารางกายโดยตรง ดังนั้นจึงไดเรียกขอปฏิบัติหมวดนี้วา
กายานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน มี ส ติ ต ามพิ จ ารณาเห็ น กายอยู ป ระจํ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ห ายใจ
ออก - เขา.
คําวา กาย ในที่นี้ มิไดหมายความถึงรางกายอยางเดียว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวลมหายใจออกลมหายใจเขา วาเปนกาย
อยางหนึ่งในบรรดากายทั้งหลาย" . ขอนี้ยอมแสดงวา สิ่งที่เรียกวากายนั้นมีมากมาย
คื อ กายเนื้ อ หนั ง นี้ ก็ ไ ด แล ว ลมหายใจนั้ น ก็ เ รี ย กว า กาย แม แ ต อิ ริ ย าบถการเคลื่ อ น
ไหวของกายนั้นก็เรียกวากาย สิ่งที่เรียกวากายมีมากมาย.
แต ว ากายที่ จะเอามาทํ าเป นอารมณ ของสมาธิ ภาวนาในที่ นี้ ที่ ดี ที่ สุ ดก็ คื อ
ลมหายใจนั่นเอง สมตามที่พระพุทธเจาทานตรัสวา “เรากลาวลมหายใจออก – เขา
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วาเปนกายอยางหนึ่งในบรรดากายทั้งหลาย” . เอากายนี้มาเปนอารมณของสมาธิมันงาย
มันสะดวก เพราะวามันตองหายใจอยูเสมอ ไปที่ไหนก็มีใหสําหรับพิจารณา แลวก็
เปนของละเอียด เปนของสงบรํางับ ไมเอะอะตึงตังโวยวาย.
ถ าจะไปเอาตั วกายเป นเนื้ อเป นหนั งจริ ง ๆ มา มั นก็ ลํ าบากยุ งยาก แล วทํ า
ความยากลําบากโกลาหลวุนวาย นาเกลียดนากลัวอะไรไปทุกสิ่งทุกอยาง;
อยาง
จะเอาซากศพมาเป นอารมณ มั นก็ โกลาหลวุ นวายลํ าบากยุ งยากน าเกลี ยดน ากลั วเหลื อ
ประมาณ.
แตถาเอากายคือลมหายใจเปนอารมณ มันก็ละเอียด ประณีต สุขุม
รํางับไปตั้งแตตน.
ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสสรรเสริญการปฏิบัติระบอบนี้วา
เหมาะสมกวาระบบอื่น
คือสะดวกดวย สงบรํางับดวย ไมนากลัวดวย;
อยางนี้
เปนตน. นี้เรียกวาเราปฏิบัติ อานาปานสติได ๔ ขั้นแลว เปนหมวด ๑ คือหมวด
อันเกี่ยวกับกาย.
หมวดที่ ๒ ตอไป เรียกวา หมวดเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
หมวดนี้ ก็ อย าเข าใจว าเป นคนละเรื่ องเหมื อนที่ เข าใจอยู โดยมาก ที่ จริ งเป น
เรื่องเดียวกันที่ติดตอกันไป.
ขอใหระลึกนึกถึงขอที่วา เมื่อบรรลุปฐมฌานซึ่ง
ประกอบอยูดวย มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแลว,
สิ่งที่เรียกวา ปติ และสุขนั่น
แหละเปนตัวการสําคัญ ที่จะเอามาใชเปนอารมณสําหรับการปฏิบัติในขั้นตอไป.
แม ว า ผู นั้ น สามารถจะปฏิ บั ติ ไ ด ไ ปจนถึ ง จตุ ต ถฌาน ทิ้ ง ป ติ แ ละสุ ข ไปหมดแล ว ก็ ต าม;
แต พ อจะปฏิ บั ติ ใ นอานาปานสติ ขั้ น ต อ ไป เขาก็ จ ะต อ งมาทํ า ในส ว นที่ เ ป น ปฐมฌาน
ใหม;
แลวกําหนดพิจารณาอยูแตองคที่เรียกวาปติและสุขนั้นมาเปนอารมณ สําหรับ
การปฏิบัติหมวดที่ ๒.
ในบางกรณี ที่ บุ คคลบางคนไม สามารถจะทํ าฌานให เกิ ดขึ้ นแม แต ปฐมฌาน
แตเขาก็ ยังสามารถทํากายสังขารใหสงบรํางับได ในลักษณะที่เปนอุปจาร เพียง
เทานี้ก็สามารถทําปติและสุขใหเกิดขึ้นได!
เพราะวาเขามีความพอใจในการที่สักแต
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วากําหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นไดตามที่เขาปรารถนาเทานั้น;
เขาก็ยังมีปติ
ได และเมื่อมีปติแลวก็มีความรูสึกที่เปนสุขได.
ฉะนั้น บุคคลจะทําไดแมเพียงสักวา
กํ า หนดลมหายใจสํ า เร็ จ สั ก เล็ ก น อ ยเท า นั้ น ก็ ส ามารถจะมี ป ติ แ ละสุ ข เป น ตั ว จริ ง ขึ้ น
มาสําหรับเปนบทเรียน แลวก็จะปฏิบัติในหมวดที่ ๒ ตอไปได.
เดี๋ ยวนี้ คนเข าใจผิ ดกั นอยู ว า เอาป ติ และสุ ขที่ ไหนมาก็ ได คื อน อมนึ กว า
ปติและสุข, ปติและสุข; อยางนี้ไมมีทางจะสําเร็จไดเลย มันตองเปนความรูสึก
ที่เปนปติและสุขแทจริง แลวกําลังรูสึกอยูในใจจริง ๆ จึงจะปฏิบัติได. มันไมใชตัว
หนั ง สื อ ไม ใ ช ป ริ ยั ติ ซึ่ ง จะไปออกชื่ อ เอาก็ ไ ด หรื อ เขี ย นขึ้ น มาก็ ไ ด หรื อ อะไร
ทํานองนี้; ทุกอยางจะตองเปนของจริงเปนตัวจริงเรื่อยมา. ทําจิตหรือรางกายให
สงบรํางับไดสักนิดหนึ่ง ก็ยังมีปติและสุขเกิดขึ้นมาได.
แลวก็เอาปติและสุขนี้
มาเปนอารมณของหมวดตอไป ซึ่งเรียกวา
หมวดเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
หมวดนี้ก็แบงเปน ๔ ขั้นอยางเดียวกันอีก.
ขั้นที่ ๑ กําหนดปติ จนรูจักสิ่งที่เรียกวาปตินั้นอยางซึมซาบทั่วถึง ละเอียด
ลออครบถ ว นทุ ก แง ทุ ก มุ ม แล ว ก็ กํ า หนดความสุ ข ที่ เ กิ ด จากป ติ นั้ น ให รู จั ก อย า ง
ละเอียดลออทั่วถึงทุกแงทุกมุม ปติก็เปนเวทนา สุขก็เปนเวทนา เวทนาชนิดที่เปนสุข.
ขั้นที่ ๒ รูจักความเปนเวทนา
แลวก็ทําในขั้นที่ถัดไป.

คือความรูสึกที่เปนสุขนี้อยางเต็มเปยม

ขั้นที่ ๓ ทําความกําหนดรูวา ปติและสุขนี้เปนจิตตสังขาร คือเปนสิ่งที่
ปรุงแตงจิต. เวทนาทั้งหลายเปนสิ่งที่ปรุงแตงจิตใหคิดนึกอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งใคร ๆ
ก็ จะมองเห็ นได ว า มั นเป นอย างนั้ น คื อ พอเรารู สึ กสบายใจ ความคิ ดก็ ไปอย างหนึ่ ง
ตามความสบายใจ, หรือตามตองการของความสบายใจ. ถาเราไมสบายใจ ความคิด
ก็เกิดขึ้นอยางหนึ่งโดยสมควรแกความไมสบายใจ.
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ความสบายใจหรือความไมสบายใจ ซึ่งเปนตัวเวทนานั้น คือสิ่งที่ปรุงแตง
จิตคือความคิด
เวทนาแรงก็ปรุงแตงจิตแรง เวทนาหยาบก็ปรุงแตงจิตหยาบ เวทนา
สงบรํ างั บก็ ปรุ งแต งจิ ตสงบรํ างั บ เวทนาโง ก็ ปรุ งแต งจิ ตโง เวทนาฉลาดก็ ปรุ งแต งจิ ต
ฉลาด อย างนี้ เป นต น ป ติ และสุ ขทั้ ง ๒ นั้ นเป นเวทนา ปรุ งแต งจิ ตขึ้ นมาในลั กษณะ
อยางใดอยางหนึ่งอยางนี้ จึงเรียกปติและสุขนั้นวาจิตตสังขาร.
ข อนี้ ขอให สั งเกตให ดี โดยย อนไประลึ กถึ งหมวดที่ ๑ ที่ เรี ยกว าหมวดกาย
ลมยาวลมสั้นปรุงแตงกาย จึง ไดเรียกวากายสังขาร เดี๋ยวนี้ ปติและสุขปรุงแตงจิต
จึงเรียกวาจิตตสังขาร.
อันโนนเรียกวากายสังขาร อันนี้เรียกวาจิตตสังขาร แลว
บทเรียนขั้นตอไปก็ลวนแตทําใหสังขารนี้ใหรํางับทั้งนั้น : อันโนนทําการสังขารให
รํางับอยู อันนี้ก็ทําจิตตสังขารใหรํางับอยู.
บทเรียน ขั้นที่ ๔ ของหมวดที่ ๒ นี้ ก็คือ การควบคุมความรูสึกที่เปนปติ
และสุข
ใหมันปรุงแตงจิตแตในลักษณะที่ไมใหเปนทุกข อยาปลอยใหมันปรุงแตง
จิ ตไปในลั กษณะที่ เป นทุ กข หรื อว าจะไม ให มั นปรุ งแต งได เสี ยเลยก็ ยิ่ งดี ก็ จะมี ความ
รํางับในทางจิตอยางสูงสุดไดดวยการกระทําอยางนี้ นี้คือ หมวดที่ ๒ เรียกวาเวทนา นุปสสนาสติปฏฐาน ปติก็เปนเวทนา สุขก็เปนเวทนา จิตตสังขารก็คือเวทนาที่ทําหนา
ที่อยู รํางับจิตตสังขารก็ คือรํางั บอํานาจ หรืออิทธิพลของเวทนาที่จะปรุงแตงจิตนั่ นเอง.
ทั้ง ๔ ขั้นนี้เนื่องดวยเวทนาทั้งนั้น ดังนั้นจึงไดนามวาเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน.
ข อนี้ มี พระพุ ทธภาษิ ตว า “ดู ก อนภิ กษุ ทั้ งหลาย เรากล าวความรู สึ กซึ มซาบ
เปนอยางดีตอลมหายใจออก - เขา วานั่นคือเวทนาหนึ่ง ๆ ในบรรดาเวทนาทั้งหลาย"
ขอใหสังเกตคําที่ตรัสวา :
เรากลาววาความรูสึกซึมซาบเปนอยางดีในลมหายใจออก
- เขา.
รูสึกเปนอยางดีในลมหายใจออก-เขานี้ ไมใชรูสึกแตเพียงวาลมหายใจ
ออก-เข า เป น อย า งไร จะต อ งรู สึ ก ในลมหายใจออก-เข า จนถึ ง กั บ เป น ป ติ ห รื อ เป น
สุข.
ฉะนั้น จึงไดชื่อวา เวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย รูสึกเปนอยางดีในลมหาย ใจออก - เขาที่ไดทําใหรํางับแลว ตามแบบฝกหัดในบทแรก คือบทกายานุปสสนา
นั้น มีผลเปนเวทนา เปนปติและสุขเกิดขึ้น.
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นี้ คื อความหมายของคํ าว า รู สึ กซึ มซาบเป นอย างดี ใน ผล หรื อเหตุ หรื อ
อิ ท ธิ พ ล หรื อ อะไร ของลมหายใจออก-เข า ว า จิ ต กํ า ลั ง เป น อย า งไรในขณะนั้ น รู สึ ก
ไปในทางที่เปนอภิชฌาหรือเปนโทมนัสเปนตน นั่นแหละคือเวทนาหนึ่ง ๆ ในเวทนา
ทั้งหลาย.
อภิชฌา คือในทางดีใจ โทมนัส คือในทางขัดใจ,
ตรงกันขาม เมื่อ
ปฏิ บั ติ ได ถึ งการควบคุ มจิ ตตสั งขารได รํ างั บจิ ตตสั งขารได ก็ สิ้ นสุ ดของหมวดที่ ๒ ซึ่ ง
มีอยู ๔ ขั้น รวม ๒ หมวดเปน ๘ ขั้นขึ้นมาแลว.

หมวดที่ ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ทีนี้ ก็เลื่อนไป หมวดที่ ๓ ที่เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่งก็มี๔ ขั้น
อีกเหมือนกัน.
ในขั้นที่ ๑ กําหนดตัวสิ่งที่เรียกวาจิตนั้น อยูทุกครั้งที่หายใจออก-เขา วาจิต
ของเรากําลังเปนอยางไร :
จิตของเรากําลังเบิกบานหรือหดหู,
จิตของเรากําลังโกรธ
หรือไมโกรธ,
จิตของเรากําลังโลภหรือไมโลภ,
จิตของเราหอเหี่ยวหรือวาฟุงซาน
อยางนี้เปนตน.
มีอาการมากมายเปนบัญชีหางวาว แตแลวก็ไมมีอะไรแปลกไปจาก
ลักษณะที่เรารูสึก ไดจริง หรือ มีอ ยูจ ริง .
เพราะฉะนั้นทานจึง ใชคํา สั้น ๆ งาย ๆ
วา : กําหนดอยูที่จิต, มองตามอยูที่จิต, เห็นอยูที่จิต วาจิตนี้เปนอยางไร. เฝาดู
อยูอยางนี้อยูทุกลมหายใจออก - เขา ก็ เรียกวาจิตตานุปสสี ตามเห็นจิตอยูเปนประจํา
เปนบทเรียนที่ ๑ ของหมวดที่ ๓ นี้.
ขั้ นที่ ๒ ก็ เริ่ มการฝ กบั งคั บจิ ตให อยู ในอํ านาจ ด วยบทถั ดไปคื อว า ทํ าจิ ต
ใหปราโมทย
ฝกบังคับจิตใหมีความรูสึกปราโมทยอิ่มเอิบอยู แลวก็รูสึกในความ
ปราโมทยของจิตอยูตลอดเวลา.
ขั้ นที่ ๓ บทเรี ยนถั ดไป หมายความว า ทํ าบทที่ แล ว ๆ มาได ดี แล ว จึ งจะทํ า
บทถัดไป คือ ทําจิตใหตั้งมั่น ใหหยุด ใหสงบ ใหเปนสมาธิถึงที่สุด ตามที่เราตองการ
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เมื่อไร ที่ไหน อยางไรก็ได;
กําหนดจิตที่มีความตั้งมั่นอยูในอํานาจของเรานี้ ทุก
ครั้งที่มีการหายใจออก - เขาตลอดเวลา.
ทีนี้ ก็เลื่อนไปถึง ขั้นที่ ๔ ทําจิตใหปลอย หมายความวา ใหจิตเปนอิสระ
จากสิ่งที่มากลุมรุมจิต ความรูสึกคิดนึกที่เปนกิเลสที่กลุมรุมจิตนั้น ใหมันออกไปจาก
จิต,
หรือวาใหจิตออกไปจากสิ่งนั้นก็ไดเหมือนกัน เรียกวาทําจิตใหปลอย หรือมี
การปลดปลอยจิต. กําหนดอยูที่ความที่จิตไมถูกอะไรกลุมรุม อยางนี้อยูตลอดเวลาที่
หายใจออก – เขา ก็เปนขั้นที่ ๔ ครบหมวด.
หมวดนี้เรียกวาจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน : อันที่ ๑ เรียก จิตฺตานุปสฺสี อันที่
๒ เรียก ปโมทยํ จิตฺตํ อันที่ ๓ เรียกวา สมาทหํจิตฺตํ อันที่ ๔ เรียกวา วิโมจยํ จิตฺตํ
จนชํ า นาญถึ ง ที่ สุ ด ก็ เ รี ย กว า จิ ต ตานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน ซึ่ ง ที่ แ ท ก็ คื อ ความมี ส ติ
สัมปชัญญะสมบูรณนั้น เรียกวาเพงเอาที่ตัวจิตเปนสําคัญ. ดังนั้น พระพุทธองค
จึงตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,
เรากลาวอานาปานสติวาเปนสิ่งที่มีไมไดแกผูมีสติ
ลืมหลงแลวปราศจากสัมปชัญญะ"
นี้ระบุไปยังความไมมีสติลืมหลง ความมีสติไม
ลื มหลง ไม ปราศจากสั มปชั ญญะนั้ น ว าเป นจิ ต ฉะนั้ นพอทํ าอานาปานสติ อย างนี้
มันก็เลยเปนจิตตานุปสนาสติ ปฏฐานขึ้นมาทันที ทั้ง ๔ ขั้น มันเกี่ยวกับจิตโดยตรง
คื อลั กษณะของจิ ต ความปราโมทย ของจิ ต ความตั้ งมั่ นของจิ ต ความปลดปล อยของ
จิต เรียกวา หมวดที่ ๓ ทั้ง ๔ ขั้นนี้ก็ลุลวงไปดวยดี เดี๋ยวนี้ก็เปน ๑๒ ขั้นขึ้นมาแลว.

หมวดที่ ๔ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
ทีนี้มาถึง หมวดสุดทาย เรียกวา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน มันก็เนื่องมา
จากหมวดที่แลว ๆ มา โดยติดตอกัน ไมใชคนละเรื่องคนละราวคนละครั้งคนละที.
เดี๋ยวนี้เราจะมา ดูอนิจจตา ความไมเที่ยงของทุกอยาง ของสภาวธรรมทั้ง ๑๒ อยาง
ที่เปนมาแลวแตหนหลังวา : ในลมหายใจยาว ก็มีอาการของความไมเที่ยง ลมหายใจ
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สั้น ก็มีอาการของความไมเที่ยง,
อาการที่ลมหายใจปรุงแตงกายนี้ก็มีความไมเที่ยง;
เห็นชัดอยู และยิ่งกายสังขารคือลมหายใจรํางับลง ๆ จนเปนฌานอยางนี้;
นั้นยิ่งเปน
ความไม เ ที่ ย ง อย า งที่ ไ หลเป น เกลี ย วไปที เ ดี ย ว คื อ เพราะเปลี่ ย นแปลงได จึ ง เป น
อยางนั้นได.
แล วก็ มาดู ที่ หมวดที่ ๒ ว า ป ติ นี้ ก็ ไม เที่ ยง ความสุ ขนี้ ก็ ไม เที่ ยง ความที่
ป ติ และสุ ขปรุ งแต งจิ ตนี้ ก็ ไม เที่ ยง เดี๋ ยวนี้ รํ างั บอิ ทธิ พลของป ติ และสุ ขอยู นี้ ก็ คื อความ
ไมเที่ยง.
ที นี้ ก็ มาดู หมวดที่ ๓ ว า ตั วจิ ตเองก็ ไม เที่ ยง เพราะเกิ ดขึ้ นมาจากเหตุ จาก
ปจจัยที่ปรุงแตงคือเวทนานั้น.
ทีนี้เมื่อจิตปราโมทยก็หมายความวาจิตนั้นไมเที่ยง :
คือเปลี่ยนไมสูภาวะที่เรียกสมมติวาปราโมทย แลวตั้งมั่นก็คือไมเที่ยง;
เพราะเดี๋ยว
จิตนั้นก็ตั้งมั่น เดี๋ยวก็ไมตั้งมั่น จนปลดปลอยไดก็คือความไมเที่ยว.
พิจารณาอยูอยางนี้ในสภาวธรรมทั้ง ๑๒ ขางตนนั้น นี้เรียกวาอนิจจานุปสสี
เปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐานขอแรกขอที่ ๑ ซึ่งสําคัญมาก เมื่อพิจารณาความไม
เที่ ย งไปเรื่ อ ย ๆ ก็ จ ะพบ ความเป น ทุ ก ข ความเป น อนั ต ตา กว า งขวางออกไปกระทั่ ง
เปนสุญญตา ไมมีความหมายแหงความเปนตัวตน หรือเปนของตนในสิ่งใด ๆ.
ขอที่ ๒ ถาเห็นความไมเที่ยงถึงขนาดนี้ การเห็นในขั้นตอไปคือ วิราคานุปสสีก็จะเกิดขึ้น คือเห็นความไมเที่ยงเปนมายาอันปราศจากตัวตนอยางนี้แลว จิต
ก็สลดสังเวช เบื่อหนายคลายจากความกําหนัด; ไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานั้น.
ความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ เรียกวาวิราคะ.
ในข อ ที่ ๒ หรื อ ขั้ น ที่ ๑๔ นี้ เรา ดู แ ต ค วามรู สึ ก หน า ยหรื อ เบื่ อ ต อ สั ง ขาร
ทั้งหลาย เรียกวา วิราคานุปสสี,
เปนผูมองเห็นวิราคะอยูเปนประจํา ขณะที่หายใจ
ออก - เขา ๆ . อันนี้เรียกวาเกือบจะไมตองพยายามอะไร เพียงแต พยายามใหเห็น
อนิจจตา ความไมเที่ยงใหมากขึ้นเทานั้น ผลจะเกิดเปนวิราคะขึ้นมาได โดย
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อัตโนมัติ.
แตเราจะไมทําเลน ๆ เมื่อมันเกิดขึ้นมา ใหเห็นเปนภาวะของความ
น า เบื่ อ หน า ยนี้ ก็ ยั ง มองเห็ น ความน า เบื่ อ หน า ยนี้ ใ ห รุ น แรงขึ้ น ให เ ต็ ม ขนาดที่ จ ะ
เปนวิราคะที่เบื่อหนายคลายกําหนัดจริง ๆ.
ขอให รูวา นี้ มันเปนการเบื่ อหน ายที่ มาจากปญญา เบื่ อหนายอย างนี้ ไมได
ทําใหเปนทุ กข เหมื อนกั บว าเบื่ อหนายอย างที่เรี ยกวาซ้ํ า ๆ ซาก ๆจํ าเจเกิ นไป ชินปาก
อะไรเกินไป;
แลวเบื่อหนายอยางนั้นเปนการเบื่อหนายทางวัตถุ เบื่อหนายดวย
ความโง อยางนั้นเปนความทุกข. ความเบื่อหนายที่ประกอบไปดวยธรรมะ ในหมวด
ธัมมนุปสสนาสติปฏฐานนี้ ไมมีอาการเปนทุกข แตเปนปญญาชนิดหนึ่ง ที่อยาก
จะพนไปเสียจากสิ่งเหลานี้.
ขอที่ ๓ เมื่อมีการเห็นวิราคะ คือความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นอยูทุก
ลมหายใจออก - เขาอยางนี้แลว ความดับไปแหงกิเลสและดับไปแหงทุกข ก็คอย ๆ
เปนไปเองในตัวโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกัน. ความดับไปแหงกิเลสและทุกขนี้ เรียก
วานิโรธ บัดนี้จึงเรียกวา นิโรธานุปสสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ - เห็นอยูซึ่งความดับ
ไปนี้ตลอดเวลาที่หายใจออก ตลอดเวลาที่หายใจเขา.
ถาการปฏิบัตินี้อกุปปธรรม ก็คือการบรรลุมรรคผลที่แทจริง;
ถา
เป นเพี ยงกุปปธรรม ที่ ยั งไม เด็ ดขาดตายตั วลงไป ก็เป นเพี ยงการดั บกิ เลสหรื อดับทุ กข
อยางชั่วคราว. แตวา ตลอดเวลาที่กิเลสดับอยูนั้น ก็มีความสุขอยางเดียวกัน เปน
นิพ พานชิม ลอง; ถา ดับ จริง ก็เ ปน นิพ พานจริง . อัน นี้เ รีย กวา นิโ รธานุปส สี
คือ ชิมรสของนิพพานอยู ทั้งหายใจออกและหายใจเขา จะเปนนิพพานชิมลอง
หรือนิพพานจริงก็เรียกอยางเดียวกันหมดวา นิโรธานุปสสี.
ขอที่ ๔ อันสุดทายเรียกวา ปฏินิสสัคคานุปสสี นี้คลาย ๆ กับวา เปน
เรื่อ งพูด ใหสิ้น ซาก ใหหมดจด.
ใหสิ้นซากอีกครั้ง หนึ่งวา เปน การสลัดคืน .
เห็นการสลัดคืนออกไปหมดสิ้น ไมยึดอะไรไววาเปนของเราแมแตนิพพานนั้น.
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ผูที่ยังไมเคยไดยินไดฟงหรือไมเคยเขาใจ ก็ขอใหเขาใจเสียวา พระพุทธเจา
ท านตรั สสอนหลั กที่ จะไม ยึ กถื ออะไรเอาไว โดยความเป นของเรา แม แต สิ่ งที่ เรี ยกว า
นิพพาน. เพราะฉะนั้น เมื่อไดพูดถึง นิโรธานุปสสี ซึ่งเปนนิพพานโดยสมบูรณ
แลว ก็ยังกลาวถึงปฏินิสสัคคานุปสสี คือ โยนทิ้งไปอีกครั้งหนึ่งแมแตนิพพานนั้น;
ไม ไ ด มี ค วามมั่ น หมายว า นิ พ พานเป น นิ พ พาน หรื อ นิ พ พานเป น นิ พ พานของเรา
อยางนี้เปนตน. อันสุดทายนี้เรียกวาปฏินิสสัคคานุปสสี เปนอันดับที่ ๑๖.
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่งมีอยู ๔ ชั้น คือ อนิจจานุปสสี วิราคานุปสสี
นิโรธานุปสสี ปฏินัสสัคคานุปสสี ก็สมบูรณ; นี้เรียกวาธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน;
เพราะเห็ นธรรมคื อความหลุ ดพ น คื อการนําออกเสี ยได ซึ่ งอภิ ชฌาและโทมนั สในโลก.
ดังนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไวเฉพาะขอนี้วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุเปน
ผูเพงเฉพาะอยางดีแลว ก็เห็นการละอภิชฌาและโทมนัสเสียไดดวยปญญา” หมาย
ความว า เดี๋ ยวนี้ อ ยู เหนื ออํ านาจที่ จ ะเกิ ด อภิ ชฌาและโทมนั ส อภิ ช ฌาและโทมนั ส
ไมสามารถจะเกิดขึ้นมาอีกได ดวยอํานาจของปญญาคือมองเห็นธรรมตามที่เปนจริง.
คนเรา ถาไมมีอภิชฌาและโทมนัส ๒ อยางแลว ก็หมดปญหา ขอใหคิดดู
ดี ๆ ใหเขาใจพระพุทธภาษิตนี้ อภิชฌา คือรัก หรือพอใจ หรือยินดี หรือรูสึกเปนสุข
แลวก็ อยากจะไดอยากจะกอดรัดไว อยางนี้เรียกวาอภิชฌา; แลวโทมนัส ก็คือ
ตรงกันขาม ไมถูกใจไมถูกอารมณ อยากจะปดออกไป อยากจะตีเสียใหตาย อยางนี้
ก็เรียกวาโทมนัส.
มันมีเพียง ๒ เรื่องเทานั้น ถาไมมี ๒ เรื่องนี้แลว เราก็ไมมี
ปญหาอะไรทางจิตใจ ก็วางก็สบาย. ทีนี้นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก,
โลกก็คือสิ่งที่จะเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ นี้เรียกวา
โลก. นําอภิชฌาและโทมนัสตอโลกออกเสียไดไมมีเหลือ; เปนธัมมานุปสสาสติปฏฐานหมวดสุดทาย.
นี่คือ การปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๔ หมวด หมวดละ ๔ ติดตอกันไป
เปนลําดับไมมีการขาดตอนเลย เปน ๑๖ ขั้น เรียกวาปฏิบัติอานาปานสติโดยสมบูรณ
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นี้คือตัวแทของการปฏิบัติที่เปนหัวใจของสติปฏฐาน โพชฌงค วิชชา และวิมุตติ
ซึ่งเปนชื่อของหัวขอที่กําหนดไวสําหรับการบรรยายในวันนี้.
ทีนี้ใหดูตอไปวา สติปฏฐานมีอยู ๔ อยาง คือ กายานุปสสนาสติปฏฐาน :
ปฏิบัติ ๔ ขั้นเกี่ยวกับลมหายใจ. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน : ปฏิบัติ ๔ ขั้นเกี่ยวกับ
ตัวสิ่งที่เรียกวาเวทนา คือปติสุข และความรํางับมันเสีย. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน :
มี การปฏิ บั ติ ๔ อย างเกี่ ยวกั บจิ ต คื อรู ลั กษณะของจิ ต ความปราโมทย ความตั้ งมั่ น
ความปลดปลอย ที่เราบังคับได. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน : เห็นความไมเที่ยง
จนกระทั่ ง เบื่ อ หน า ยคลายกํ า หนั ด จนกระทั้ ง ดั บ ไปเสี ย ได ซึ่ ง กิ เ ลส กระทั่ ง เห็ น ความ
สลัดคืน ไมมีอะไรเหลืออยูในความยึดครองหรือยึดถือ.
นี่ เ รี ย กว า เห็ น กายในกายทั้ ง หลาย เห็ น เวทนาในเวทนาทั้ ง หลาย เห็ น จิ ต
ในจิต เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา ตลอดเวลาไมมีชองวาง;
อาการ
อยางนี้แหละเรียกวา :
ผูมีความเพียร ผูปฏิบัติความเพียร ผูตั้งความเพียร ผูบําเพ็ญ
สมณธรรม เรียกวาอาตาป;
แลวอาการอยางนี้เรียกวาเปนผูมีสติสัมปชัญญะ
วิเนยยฺ โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ - นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้.
นี้ เป นใจความสํ าคั ญของสิ่ งที่ เรี ยกว าสติ ป ฏฐาน-การกํ าหนดตั้ งไว ซึ่ งสติ ใน
ลักษณะอยางที่กลาวมาแลวทั้ง ๑๖ ขั้นนี้ ยอมนําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัส.

อานิสงส ของ สติปฏฐาน
ทีนี้ เคล็ดลับมันมีอยูวา ทําอยางนี้อยางเดียว ในที่เดียว เวลาเดียวเทานั้น
จะเปนธรรมะหมดสิ้นใจพุทธศาสนา.
ที่เรากลาวกันวา พุทธศาสนามีธรรมะ
๘๔,๐๐๐ ธรรมขั นธ หรื อจะมากกว านั้ น หรื ออะไรก็ ตามเถิ ด ทั้ งหมดจะมาอยู ที่ นี่ เพี ยง
ขอเดียวเทานั้น คือเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยูในลักษณะอยางนี้ : มีสติสัมปชัญญะ
มีความเพียร นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก; มีเทานี้เอง. ฉะนั้น

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๑๗๔

เมื่อปฏิบัติจนมี สติปฏฐานชนิดที่ถูกตอง,
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนารวมอยูที่นี่;
ซึ่งจะไดเห็นกันตอไป.

โอสาเรตัพพธรรม

ตองใชคําวาชนิดที่ถูกตอง แลวจะ มีธรรมะ
ดังนั้น มันจึงเปนการงายที่จะมีโพชฌงค

เมื่อภิกษุ ปฏิบัติอยูในกายาฯ เวทนาฯ จิตตาฯ ธัมมาฯ อยางที่วา
มาแลว ขณะนั้นดูสิวา มันสติสมบูรณอยางไร, มีสติสัมปชัญญะสมบูรณอยางไร, นํา
ออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสดวยสตินั้นอยางไร,
นั่นแหละคือสติสัมโพชฌงค อยาง
เต็มเปยม;
ไมใชคนละเรื่อง ไมใชคนละตอน;
ไมใชจะตองปฏิบัติตอไปจึงจะมี
สติสัมโพชฌงค.
นั่นเปนความโง และความเขาใจผิดของคนที่เรียนปริยัติมาอยาง
ผิด ๆ ทําใหนักเรียนรูสึกลําบากยุงยากมากมายไป.
เพียงสักวากําหนดลมหายใจยาว
เทานั้น ทําไดในขั้นแรก ก็เปนสติสัมโพชฌงคขั้นแรก;
เพราะการที่จะกําหนด
ลมหายใจยาวนั้ นต องมี สติ มากพอ จึ งจะกํ าหนดลมหายใจยาวอยู ได ตลอดเวลาที่ หายใจ
ออกหรื อ หายใจเข า มิ ฉ ะนั้ น มั น วิ่ ง หนี ไ ปเสี ย คื อ สติ ข าดตอน จิ ต ก็ วิ่ ง หนี ไ ปคิ ด เรื่ อ ง
อื่นเสีย. ฉะนั้น พอลงมือปฏิบัติแมในขั้นที่ ๑ ของ ๑๖ ขั้นเทานั้น สติสัมโพชฌงค
ก็เริ่มกอตัวขึ้นมาแลว.
ทีนี้ ไมใชแต สติสัมโพชฌงค อยางเดียว แม ธัมมวิจยสัมโพชฌงคก็กอ
ตัวขึ้นมาแลว เพราะเหตุวา “ภิกษุนั้นทําการเลือก ทําการเฟน ทําการใครครวญธรรม
อยู ด วยป ญญา คื อคิ ดถึ งข อเท็ จจริ งทุ กอย างที่ เกี่ ยวกั บลมหายใจยาว หรื อลมหายใจสั้ น
เปนตน" ;
ดังนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยูแลว กอตัวขึ้นแลว ในการปฏิบัติ
แมในขณะที่ลงมือปฏิบัติขั้นที่ ๑.
ในสมั ยนั้ น ความเพี ยรอั นเต็ มที่ อั นไม ย อหย อน อั นภิ กษุ นั้ นปรารภแล ว
แมเพื่อจะ กําหนดเพียงลมหายใจยาวเทานั้น; นี้ก็ เปนวิริยสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น
ที่ไดกอรูปขึ้นมาแลว.
ที นี้ เมื่ อทํ าไปพอสั กว า เป นที่ พอใจเท านั้ น ป ติ อั นเป นนิ รามิ ส ก็ เกิ ดขึ้ น
แกภิกษุนั้น; อันนั้น เปนปติสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้.
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และในสมั ยนี้ เองกายของเธอก็ รํ างั บ มี ผลทํ าให จิ ตก็ พลอยรํ างั บ เพราะอํ านาจของ
ปติอันเปนนิรามิสนั้น นั้นเปนปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น.
ตรงนี้ขอใหตั้งขอสังเกตหนอยวา พระพุทธเจาจะจํากัดไวเสมอวา : ปติ
อันเปนนิรามิส เพราะวาปติมี ๒ ชนิด ปติเปนสามิสก็คือปติที่เกิดจากไดเงิน ไดของ
ไดลูก ไดเมีย ไดอะไรอยางนี้ ก็เรียกวาปติเปนสามิส;
ทีนี้ปติเพราะทําสําเร็จใน
หนาที่ที่ควรกระทําคือประพฤติธรรมนี้ ปติอยางนี้เรียกวานิรามิส.
ปติที่เปนสามิส
ไมอาจจะทํากายใหรํางับได มีแตกระตุนใหซาบซาน ใหฟุงซานไมสงบ;
แตปติ
ที่เปนนิรามิสนี้ทํากายใหรํางับได จึงเกิดสิ่งที่เรียกวาปสสัทธิคือความรํางับลง, นั้น
เปนปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น ในสมัยนั้น.
แลวก็ในสมัยนั้นแหละ เพราะกายรํางับและมีสุข จิตก็ตั้งมั่นเปนสมาธิ
ดวยอํานาจปติและสุขอันเปนนิรามิสนั้น; นั้นเปนสมาธิสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น.
ทีนี้ ในสมัยนั้นเอง ภิกษุยอมเขาไปเพงซึ่ง จิตอันตั้งมั่นปราศจากอภิชฌา
และโทมนัสแลว นี้ เปนอุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น. ความที่ภิกษุเขาไปเพง
ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นดีอยางนั้นแลว นั้นเปนอุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น.
เปน
โพชฌงคสุดทายที่
๗ ก็เรียกวาโพชฌงคทั้ง ๗ ไดกอขึ้นพรอม ๆ กัน ไมใชคนละ
ทีคนละคราว หรือเปนลําดับ.
นี้ขอใหตั้งขอสังเกตไวเสมอไปวา สิ่งที่เรียกวาองค ๆ แลว จะตองเกิดขึ้น
พรอมกันหมดทั้งสิ้น : เชน มรรค มีองค ๘ อยางนี้ ทั้ง ๘ องคตองเกิดขึ้นพรอมกัน
ทั้งนั้น พรอมคราวเดียวกันไมใชทีละองค.
โพชฌงค นี้ก็เหมือนกัน องคแหงการ
ตรัส รู นี ้ ก็ต อ งเกิด ขึ ้น พรอ มกัน ทีเ ดีย วทั ้ง ๗ องค ไมใ ชเ กิด ทีล ะองคส ง ๆ กัน ไป
ทยอยกันไป.
คําวาองคในภาษาบาลี มีความหมายเหมือนกับคําวา factor ถามันไมครบ
factor สิ่งนั้นเกิดขึ้นไมได ฉะนั้น factor ๗,๘ ของธรรมะไหนก็ตามตองมีครบ.
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เดี๋ยวนี้ เมื่อเจริญอานาปานาติขั้นใดขั้นหนึ่งอยู factor แหงโพธิยอมกอตัวขึ้นใน
ลักษณะที่พรอมกันทั้ง ๗ องคอยางนี้. ดังนั้นจึงมี พระพุทธภาษิตวา “กายานุปสสนา
เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมานุปสสนา อะไรก็ตาม อันภิกษุเจริญทําใหมาก
แลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหสมบูรณ”. นี้คือเรื่องของโพชฌงคที่แฝงอยูในตัว
การทําอานาปานสตินั้น.
ในการทํ าอานาปานสตินั้ น มี สติป ฏฐาน ๔ แฝงอยู เต็ มตัว มี โพชฌงค ๗
แฝงอยูเต็มตัว. ทีนี้ โพชฌงค ๗ นี้ จะสงใหเกิดวิชชาและวิมุตติ. ขอนี้มีพระ
พุทธภาษิตจํากัดไวชัดวา :
โพชฌงคทั้ง ๗ นั้น คือสติสัมโพชฌงค
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค;
ทานวาทีละอยาง ๆ อันภิกษุนั้นเจริญแลว;
อาศัยวิเวก : วิเวกนิสฺสิตํ -อาศัยวิเวก, อาศัยวิราคะ -วิราคนิสฺสิตํ, อาศัยนิโรธ
-นิโรธนิสฺสิตํ,
นอมไปเพื่อโวสสัคคะ -โวสฺสคฺคปริณามี :
แตละอยางอาศัย ๔
อยางนี้,
ทรงจํากัดไววา ตองโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธะ.
สิ่งที่เรียก วิเวก วิราคะ นิโรธะ นั้น คือตัวการปฏิบัติในหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐานอยูโดยตรง.
ถาไมไดอาศัยสิ่งเหลานี้ คือวิเวก วิราคะ หรือนิโรธะเหลานี้
ไมสามารถจะทําวิชชา และวิมุตติใหบริบูรณได.
ดังนั้น เปนอันวา เราจะตอง
ปฏิบัติอานาปานสติ จนกระทั่งมีการเห็นอนิจจัง วิราคะ นิโรธะ ระดับใดระดับหนึ่ง
ก็ต าม;
ถา ในระดับ ที่ไ มถึง ที่ส ุด ก็เ ปน วิช ชาและวิมุต ติที่ไ มถึง ที่ส ุด เปน
ตทัง ควิม ุต ติ วิก ขัม ภนวิม ุต ติไ ปตามเรื ่อ ง และถา ถึง ที ่ส ุด ก็เ ปน สมุจ เฉทวิม ุต ติ
ไปกลับยอนมาเกิดอีก.
ความสําคัญก็อยูตรงที่วา โพชฌงค นั้นจะตอง อาศัยวิเวก คืออาศัยความที่
อยากจะหลี กออกไป ไม ใช ความที่ อยากจะเข ามา คื อเข ามาสู โลก หรื อสู สิ่ งที่ เรี ยกว า
กามหรือภพ. ทีนี้ อาศัยวิราคะ ก็หมายความวา จะอาศัยความคลายออก ไมใชความ
จับเอา ฉวยเอามา. อาศัยนิโรธะ ก็เพื่อจะดับเสียซึ่งกิเลสและความทุกขนั้น ทั้งนี้
ก็ ไม ใช อะไรนอกจากว า ทรงจํ ากั ดความให ชั ดอย าให มั นดิ้ นได แล วก็ สรุ ปว า น อมไป
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เพื่อโวสสัคคะ. นี้คือลักษณะของปฏินิสสัคคะ ในขั้นที่สุดของอานาปานสติ; ทุก
อยางจะนอมไปเพื่อขวางทิ้ง.
พูดภาษาธรรมดาหนอยก็วา ทุกอยางตองเปนไปเพื่อ
ขว า งทิ้ ง ไม ใ ช เ พื่ อ เอาเข า มา เรี ย กว า โวสฺ ส คฺ ค ปริ ณ ามี -น อ มไปเพื่ อ โวสสั ค คะ.
ถาโพชฌงคประกอบดวยองคอยางนี้แลว ภิกษุนั้นเจริญทําใหมากอยางนี้แลว ยอม
ทําวิชชาและวิมุตติใหสมบูรณได.
ทีนี้ วิมุตติ นี้ เปนตทังคะก็ได เปนวิกขัมภนะก็ได ถายังไมถึงที่สุด
แม ในเริ่ มแรกพอสั กว า กํ าหนดลมหายใจยาว เมื่ อนั้ นเราก็ ปราศจากาการรบกวนของ
กิเลส ดวยอํานาจเหตุ สักวากําหนดลมหายใจยาวเทานั้น เปนตทังควิมุตติ อยางนี้.
แลวถาปฏิบัติไปไดถึงขั้นที่ ๔ คือทํากายสังขารใหรํางับอยู ดวยอํานาจของฌาน อยางนี้
ฌานนั้นก็ ทําใหเกิดวิกขัมภนวิมุตติ คือหลุดพนจากอํานาจของกิเลสไดตลอดเวลาที่อยู
ในฌาน; อยางนี้แนวแน แนนอนกวาตทังควิมุตติ. แลวทําตอไปจนถึงหมวดสุดทาย
เป น วิ ร าคานุ ป ส สี นิ โ รธานุ ป ส สี ปฏิ นิ ส สั ค คานุ ป ส สี ก็ เป น สมุ จ เฉทวิ มุ ต ติ คื อ
หลุดพนอยางแทจริงไมกลับมาอีก.
นี้ เรี ยกว าการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บลม เกี่ ยวกั บเวทนา เกี่ ยวกั บจิ ต เกี่ ยวกั บ
ธรรม ที่เรียกวาอานาปานสติทั้ง ๑๖ ขั้นนี้ เปนสติปฏฐาน ๔ อยูในตัวเอง,
เปน
โพชฌงคทั้ง ๗ อยูในตัวเอง,
ทําใหเกิดวิมุตติอยางใดอยางหนึ่งจนถึงที่สุดในวาระ
ที่สุดอยูในตัวเอง.

ธรรมสโมธาน
ทีนี้ ก็อยากจะชี้ อานิสงสที่มากไปกวานั้น ที่เขาเรียกกันวา ธรรมสโมธาน, ธรรมสโมธาน ก็วาดึงเขามา ๆ ดึงเอามาดูซึ่งธรรมทั้งหลาย เหมือนกับวาเรา
ยืนอยูที่ตรงนี้ เรายื่นมือยาว ๆ ออกไป ดึงนั่นเขามาดู ดึงนี่เขามาดู ดึงโนนเขามาดู
จากรอบตัวอยางนี้ นี้ก็เรียกวาอาการของสโมธาน : ประมวลเอามาดู. ในอานา –
ปานสติ ๑๖ ขั้ น ที่ เป นสติ ป ฏฐาน ๔ ที่ บุ คคลประพฤติ กระทํ าให มากแล ว เจริ ญแล ว
นี้สามารถดึงเอาอะไรมาไดหมดในพระพุทธศาสนา แลวแตวาจะตองการอะไร :-
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เมื่อปฏิบัติในอานาปานสติอยูอยางนี้ เปนบุญญกิริยาสาม อยางเต็มตัว:
คือเปน ทาน เปน ศีล เปน ภาวนา อยูเต็มตัวในเวลานั้นแลวไมตองรอ.
เปนทาน คือการให : ใหสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกูออกไป ซึ่งเปน
ทานสูงสุดยิ่งกวามหาทาน มหายัญญ. พระพุทธเจาทานตรัสวา : แมจะนิมนต
พระสงฆ ทั้ งหมด มี พระพุ ทธเจ าเป นประมุ ข มาเลี้ ยงดู ปู เสื่ อให มากมายอย างไร มหายัญญนี้ก็ไมดีไปกวาภาวนา คืออานาปานสติสักวาชั่วขณะจิตหนึ่ง หรือเวลาหนึ่ง. หมาย
ความวา ใหทานวัตถุใหทานอะไรนี้มันไมดีเทากับเราใหทานตัวกู-ของกู, ความ
ยึดมั่นที่เปนตัวกู - ของกูนั่นแหละ ใหออกไปเสียไดเมื่อไร เปนทานอันเลิศเมื่อนั้น.
ฉะนั้ น ในการเจริ ญ อานาปานสติ นั้ น เป น การให ท านสู ง สุ ด คื อ ขว า งหรื อ เหวี่ ย งทิ้ ง
ตัวกู-ของกู ออกไปเสียได.
ทีนี้ เปนศีลอยางไร? ตลอดเวลาที่ทําอานาปานสตินั้น ตองมีการสํารวม
อยางยิ่ง เจตนาที่จะสํารวมระวังนั้นเปนศีล ไมตองไปสํารวมระวังตามสิกขาบท
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯลฯ อะไรเหลานี้;
มันเปนเรื่องจับปูใสกระดง ไมมีที่สิ้นสุด.
ถ าตั้ งสติ กํ าหนดควบคุ มลมหายใจเท านั้ น ศี ลทุ กอย างทุ กข อ ไม ว าชนิ ดไหน ของพระ
ของเณร หรือของชาวบานไมมีทางจะขาดจะทะลุได;
เพราะอํานาจของการสํารวม
สังวร ระวังอยูที่ตรงนี้เทานั้น จึงเรียกวามีศีลสมบูรณ.
สํ าหรั บภาวนานั้ นเห็ นชั ดอยู แล ว เพราะ การเจริ ญอานาปานาสติ นั้ น
สวนหนึ่งเปนสมาธิ สวนหนึ่งเปนปญญา ทั้งสองสวนรวมเรียกวาภาวนา; ฉะนั้น
จึงมีสิ่งที่เรียกวาภาวนาสมบูรณ.
โดยการปฏิ บั ติ อานาปานานสติ นี้ อยู ก็ มี ทาน มี ศี ล มี ภาวนา สมบู รณ โดย
ไมตองรอปฏิบัติอีกตอภายหลัง. ทาน - ศีล - ภาวนา - สมบูรณแลวเมื่อกําลังปฏิบัติ
อานาปานสติอยู ทําไดเทาไรก็สมบูรณเทานั้น.
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ทีนี้ หมวดถัดไป ที่จะยกมาพอเปนตัวอยางเทานั้น จะเอามาทั้งหมดไมอาจจะ
ทําได หมวดที่นายกมาเปนตัวอยาง นาชื่นอกชื่นใจอีกอันก็คือวิเวก. วิเวกมี ๓ อยาง
คือ กายวิเวก, จิตตวิเวก, อุปธิวิเวก.
ภิกษุที่ทําอานาปานสติ ยอมหลีกไปสูที่สงัด : เชนปา, เชนโคนไม, เชน
เรือนวาง, หรืออะไรก็ตาม; อยางนี้เรียกวากายวิเวก. ทีนี้ถาหาสถานที่อยางนั้น
ไมได จะเขาไปในหองปรับอากาศอยางสมัยใหมนี้ก็ได เรียกวา กายวิเวก ทําอานาปานสตินั้นอยู.
แตนั่นก็ไมสําคัญเทากับวา จะไปอยูที่ตรงไหนก็ตาม เมื่อไมรูไมชี้
กับอารมณขางนอกทั้งหมด คืออารมณขางนอกอยางที่เห็นอยูเดี๋ยวนี้ คือตนไมตนไล
อะไรก็ตามนี้ ปดหู ปดตา ปดความรูสึก ไมรูสึกตอสิ่งเหลานี้หมด ก็เรียกวากายวิเวก
ที่แทจริง ฉะนั้นถาสามารถทําไดก็อาจจะมีกายวิเวกไดแมในกลางโรงละครโรงหนัง.
ถาสามารถจะปดกั้นอารมณ แลวจิตกําหนดอยูแตที่อานาปานสติ, กลาง
โรงหนังนั้นก็ทํากายวิเวกได. เพราะฉะนั้น เมื่อใดระงับนิวรณกระทั่งเปนฌานเปน
อะไรได ก็เปนจิตตวิเวก.
เมื่ อ ใดทิ้ ง ตั ว กู -ของกู ขว า งตั วกู -ของกู อ อกไปได ชั่ ว ขณะหนึ่ ง ก็ ยั ง เป น
อุปธิวิเวก ชั่วขณะหนึ่ง. ถาขวางไดหมดก็เปนอุปธิวิเวกที่สมบูรณ.
นี่ วิ เวกอย างนี้ เป นวิ เวกตั วจริ ง ไม ใช วิ เวกท องบ น หรื อเป นเรื่ องปริ ยั ติ ;
ตองเปนเรื่องที่ทําอยูจริงและมีอยูจริง : เปนกายวิเวก, เปนจิตตวิเวก, เปนอุปธิวิเวก
อยูในการเจริญอานาปานสตินั้น.
ทีนี้ อยากจะยกตัวอยาง หมวดสิกขา ๓ คือ : ศีล, สมาธิ, ปญญา,
นี้คลาย ๆ กันกับบุญญกิริยาที่กลาวมาแลว เมื่อใดลงมือทําอานาปานสติ เมื่อนั้น
มีศีลแท มีสมาธิแท มีปญญาแท.
ศีลแท
คือเปนศีลจริง ๆ ไมขาด ไมดาง ไมพรอย.
เมื่อทําอานาปานสติอยู
สํารวมระวัง มีสติจนถึงกับทําอานาปานสติสําเร็จนั้น, เมื่อนั้นมีศีลแท ไมเรียกวา
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ศี ล อุ โ บสถ ศี ล ๕ หรื อ ศี ล อะไรหมด เรี ย กว า ศี ล ทั้ ง หมดเลย แล ว ก็ มี ศี ล แท ด ว ย;
แทอยูตรงที่ตั้งใจสํารวมระวังดวยสติอยางยิ่ง. เปน สมาธิแท นี่ไมตองพูด ; แลว
เปน ปญญาแท นี้ก็ไมตองพูด เพราะพูดแลว.
ทีนี้ ก็มาถึง รัตนะ หรือ สรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแท.
เมื่อใดทําอานาปานสติอยางที่กลาวแลว แตหนหลัง เมื่อนั้นมีพระพุทธเจา
แท เมื่อนั้น มีพระธรรมแท เมื่อนั้น มีพระสงฆแท; นอกนั้นมีพระพุทธแตปาก
พระธรรมแตปาก พระสงฆแตปาก,
เปนการทองบน เปนการนึก ๆเอา
หรือเปน
การวาเอาเอง คิดนึกเอง พิจารณาเอาเอง.
ถ าทํ าอานาปานสติ ลงไปแล ว จิ ตกํ าลั งสะอาด สว าง สงบ เหมื อนจิ ตพระพุทธเจา; ฉะนั้นก็เรียกวามี พระพุทธเจาแทอยูในจิตของเรา กลาวคือความหมาย
ของความที่จิตสะอาด สวาง สงบ ในระดับใดก็ตาม ในปริมาณเทาใดก็ตาม;
มี
ความหมายเปนพระพุทธเจาแทอยูในตัวเรา, เปนพระธรรมแทอยูในตัวเรา, เปน
พระสงฆแทอยูในตัวเรา;
คือตัวเราเองนั่นแหละเปนผูปฏิบัติอยางพระสงฆ แลว
ก็สําเร็จตรงที่มีจิตสะอาด สวาง สงบอยู.
ขณะทําอานาปานสตินั้นก็มีพระสงฆแทอยูในตัวเราในเวลานั้น;
แลว
ธรรมแทก็คือความสะอาด สวาง สงบ นั้นเอง;
พระพุทธเจาแทก็มีอยูในจิตของเรา.
เวลานั้ นเราจึ งมี พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ เป นสรณาคมน อั นแท จริ งอยู ในตั วเรา.
เมื่อทําอานาปานสติอยู หรือวาจะทําสมาธิภาวนาชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได;
เมื่อทําไดสําเร็จ
ในลักษณะที่วาจิต สะอาด สวาง สงบ เพราะ ขวางตัวกู - ของกูออกไปเสียได ก็
เรียกวามีพระพุทธแท พระธรรมแท พระสงฆแท อยูในจิตนั้น.
หมวดธรรมอื่น ๆ เชนอิทธิบาท เปนตน ก็ยิ่งเห็นงาย เมื่อทําอานาปานสติ
อยางนั้นอยู มีฉันทะแท มีวิริยะแท มีจิตตะแท มีวิมังสาแท;
นอกนั้นเปนเรื่อง
ปากพูดทองบน.
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ขณะที่ทําอานาปานสติอยางนั้นอยู นั่นคือ ธัมมฉันทะ -ฉันทะในธรรม
อยางยิ่ง พากเพียร อยางยิ่ง เอาใจใส อยางยิ่ง สอดสอง อยางยิ่ง. ถาไมทําอยางนั้น
ก็ทําอานาปานสติไมได ล มละลายไปตั้ งแตแรกเริ่ ม คื อกําหนดลมหายใจยาวก็ ไม ได ;
แตเพราะอิทธิบาทมีสมบูรณจึงทําไดแมแตในระยะเริ่มแรก.
ทีนี้ อยากจะไดมองใหเห็นไปมากกวานั้นอีกวา หมวดธรรมที่กวางที่สุด
คือพละหรืออินทรีย ตั้งตนไปตั้งแตศรัทธาเลย พละ ๕ อินทรีย ๕ นี้มี สัทธาอินทรีย
วิริยอินทรีย สติอินทรีย สมาธิอินทรีย ปญญาอินทรีย ที่เราทองกันอยู : สทฺธินฺทฺริยํ
วิริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ ปฺินฺทฺริยํ.
ศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธเจา หรือในพระธรรม ในพระสงฆนั้น
จะมีไมได จนกวาจะมีศรัทธาในตัวการกระทําของเราเองเสียกอน.
เดี๋ยวนี้เราทํา
อานาปานสติ;
แลวก็สําเร็จ เปนจิตที่มีความสะอาด สวาง สงบ ตามสมควร เรา
จึงเชื่อวา : พระธรรมนี้เปนของจริง, พระธรรมนี้เปน สวากฺขาโต จริง เปน
อกาลิโก จริง เปน สนฺทิฏโก จริง จึงเชื่อในพระธรรมอยางนี้ดวยตัวเอง ไมตอง
เชื่ อตามคนอื่ น แล วจึ งเชื่ อ พระพุ ทธเจ าผู เป นผู เป ดเผยซึ่ งธรรมนี้ แล วจึ ง เชื่ อ มั่ นใน
พระสงฆผูปฏิบัติอยูแตในธรรมนี้;
เพราะฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆก็มีเต็มเปยมสมบูรณและแทจริง.
ทีนี้ เมื่อปฏิบัติธรรมะลงไปอยางนี้ มีศรัทธาสมบูรณ เรื่องเชื่อกรรมเชื่อ
ผลกรรม อะไร ก็เลยมีขึ้นมาหมดเลย เพราะมันพิสูจนอยูแลววา ถาปฏิบัติอยางนี้ผลก็
เกิดขึ้นอยางนี้. กําหนดลมหายใจยาว กําหนดลมหายใจสั้น อะไรก็ตาม ปฏิบัติลงไป
แลว ผลก็เกิดขึ้นอยางนี้; จะเชื่อตัวเองเชื่อในจิตใจของตัวเอง;
อยางนี้เขาเรียกวา
เห็นธรรมดวยนามกาย “ธมฺมํ กาเยน ปสฺสติ - ภิกษุนั้น ยอมเห็นธรรมดวยนามกาย".
คือไมเห็นธรรมดวยอานหนังสือ หรือดวยฟงเทศน หรืออะไร. เห็นธรรมในนามกาย
ก็ค ือ วา ทํ า ธรรมะในเกิด ขึ ้น ในใจ แลว นามกายนี ้ กายคือ ใจ ใจนั ้น เห็น ธรรมนั ้น
นี้เรียกวาเห็นธรรมดวยนามกาย. พูดสั้น ๆ วาดวยกาย แตในที่นี้หมายถึงกายที่เปน
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ธรรมแล ว ก็ เ ห็ น ธรรมที่ ก ายนั้ น ก็ เ ลยเห็ น ธรรมทางกายหรื อ ด ว ยกายอย า งนี้ จ ริ ง
นอกนั้นเปนเรื่องพูดดวยปาก, เปนเรื่องปริยัติ.
นี่ แม แต ศรั ทธา ที่ มาเป นอั นอั บแรก ของธรรมะทั้ งหลายอื่ น ก็ ต องมี ต อเมื่ อ
มีการปฏิบัติอยางนี้;
ถาไมอยางนี้ก็ไมใชศรัทธาแท เปนศรัทธาอะไรก็ตามใจ
พูดมากไปก็นาเกลียด. ศรัทธาแทจะตั้งตนเมื่อมีการปฏิบัติธรรม. มีสติกําหนด
สภาวธรรม อยางที่กลาวมาแลวนี้เปนตน แลวผลเกิดขึ้นมาจริง ประจักษแกใจจริง
ทันควัน เปนอกาลิโก เห็นเอง เปนสันทิฏฐิโก เปนปจจัตตัง เวทิตัพโพ. นี้คือ
ศรัทธา เกิดมีขึ้นจริงเมื่อปฏิบัติอานาปานสติ.
ทีนี้ ศีล ก็มีอยางที่วาแลว วิริยะ ก็มีอยางที่วาแลว สติ สมาธิ ก็มีอยางที่
วาแลวในเรื่องของโพชฌงค เพราะนั่นเปนโพชฌงคหนึ่ง ๆ ตอนนี้มีแปลกเขามา
ก็แตศรัทธา เพราะฉะนั้นจึงชี้ใหเห็นแตเฉพาะสิ่งที่เรียกวาศรัทธา.
นี่ อานาปานสติ นิ ดเดี ยวที่ ตรงนี้ เวลาเดี ยวเท านั้ น ดู ซิ คว าเอาอะไรต าง ๆ
มาไดเทาไร มาอยูที่นี่หมด : บุญญกิริยา ๓ ก็มา, วิเวก ๓ ก็มา, สิกขา ๓ ก็มา,
สรณะ ก็มา, อิทธิบาท ก็มา, พละ อินทรีย ก็มา, โพชฌงค ก็มา, มรรค มีองค ๘ ก็มา
ดวยการทําอานาปานสตินี้อยางเดียว หรือแมกระทั่ง มรรค ผล นิพพาน ก็มา.
ทีนี้ คําวา มรรค ผล นิพพาน นั้น บางคนอาจจะสงสัยวา พอสักวาทํา
อานาปานสติ ทําไมมรรค ผล นิพพานมาไดอยางไร? เปนพระโสดาฯ สกิทาคาฯ
ไดอยางไร ? คําวามรรค ผล นี้ มีความหมายกวาง ถายังเปนกุปปธรรม คือยังกลับ
เปลี่ยนได ก็ยังเรียกวาไมใชโสดา สกิทาคา อนาคา;
แตวามีลักษณะอาการอยาง
เดี ยวกั น ผิ ดกั นแต ว า ยั งกลั บเปลี่ ยนเป นไปอย างเดิ มได คื อได มาแล วมั นกลั บเสี ย
ไปได เรียกวากุปปธรรม.
ตอเมื่อเปนอกุปปธรรม จึงจะเปนมรรคผลที่เราเรียก
กันวา โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตต.
การเปนอยางนั้นชั่วคราว ชั่วขณะ กลับเปลี่ยนได ก็เปนมรรคผล
ชนิดที่ชั่วคราว แลวเขาก็ ไมเรียกวามรรค ผล. ถึงแมนิพพานก็เหมือนกัน นิ พ พาน
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ที่ชั่วคราวก็มี เรียกวา ตทังคนิพพาน, วิกขัมภนนิพพาน -นิพพานประจวบเหมาะ
กิเลสไมเกิด,
ตัวกู-ของกูไมโผล อยางนี้ก็เรียกวานิพพานประจวบเหมาะ ชั่วคราว
หรื อ ว า เข า ฌานอยู ตั ว กู -ของกู โ ผล ไ ม ไ ด อย า งนี้ ก็ เ ป น วิ ก ขั ม ภนนิ พ พาน เหล า นี้
เรียกวาชั่วคราว มีคําเรียกในพระบาลีในพุทธภาษิตดวยซ้ําไปวา สามายิก;
สามายิก
แปลวา ชั่วสมัย, สมย แปลวา สมัย, สามายิก แปลวา ชั่วสมัย คือชั่วขณะ; ก็คือ
ยังไมสมบูรณ ยั งไมแท นิพพานชั่วคราวก็มีได คือเราเย็นอย างสบายที่สุดบอกไมถูกนี้
เดี๋ยวก็กลับไปไมเย็นอีก.
อยากจะคุ ยว า มานั่ งที่ ใต โคนไม แถวนี้ แรกเข ามานั้ นเป นนิ พพานชั่ วคราว,
บังเอิญ, ชั่วขณะ, เย็น, ลืมบาน, ลืมอะไรตาง ๆ อยาง นี้ก็เปนนิพพานตัวอยาง;
นิพพานชิมลองชั่วขณะ.
ทีนี้ถาหากวา ไปทํากายสังขารใหรํางับอยูถึงขนาดเปนฌาน
ด วยแล วก็ ยิ่ งมากกว านั้ น ขณะก็ ยาวไปกว านั้ น จนกว าเมื่ อไรจะทํ าไปถึ งขั้ นสุ ดท าย
ตัดกิเลสไดสิ้นเชิงเปนสมุจเฉทะ เปนนิพพานแทจริง เรื่องก็จบกัน.
นี้ ก็ คื อ คํ า อธิ บ ายตามหั ว ข อ ที่ ไ ด ตั้ ง ไว ข า งต น ว า หลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
สติปฏฐาน โพชฌงค วิชชา และ วิมุตติ ก็มีคําอธิบายโดยสังเขปอยางที่วามานี้.
รายละเอียดก็คอยศึกษากันตอไป.
การบรรยายนี้เปนการสมควรแกเวลาแลว ขอยุติไวแตเพียงเทานี้.
----------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ทิพยวิหาร
พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร
----------------

-๗วันเสารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายในวันเสารนี้ มีหัวขอตามที่ไดกําหนดไวแลววา หลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร และสุญญตาวิหาร.
ชื่ อ ทั้ ง ๔ นี้ เ ข า ใจว า คงจะเป น ชื่ อ ที่ แ ปลกหู สํ า หรั บ บางคน
เพราะฉะนั้นจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทั้ง ๔ นี้กันเสียกอนพอสมควร.
สําหรับคําวา “วิหาร”
ในกรณีอยางนี้มิไดหมายถึง โบสถ หรือวิหาร
แตหมายถึงธรรมะเปนเครื่องเขาอยูของใจ. คําวาวิหาร แปลวา อยู; ถึงแม
โบสถวิหารก็มีความหมายวา อยู คือเปนที่อยู เครื่องอยู;
แตในที่นี้เปน
นามธรรมแปลวา ธรรมเปนที่อยูของจิตใจ ถาเปนกิริยาก็แปลวา การอยู.
ดังนั้น
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คําวา ทิพยวิหาร จึงแปลวา การอยู คือมีชีวิตอยูอยางเปนทิพย คือวาเปนเทวดา.
พรหมวิหาร แปลวา การอยูอยางพรหม.
อริยวิหาร แปลวา การอยูอยางพระอริยเจา.
สุญญตาวิหาร แปลวา การอยูดวยสุญญตา.
รวมเปน ๔ วิหารดวยกัน มีความหมายตาง ๆกัน พอที่จะเห็นไดงาย ๆ วา :ทิ พยวิ หาร นี้ ก็ เป นขั้ นที่ ต่ํ าสุ ด แล วสู งขึ้ นไปเป นพรหมวิ หาร สู งขึ้ นไปเป นอริ ยวิ หาร
แลวที่สูงสุดก็คือสุญญตาวิหาร;
หมายความวา จิตของผูประกอบไปดวยธรรมมี
ความสูงต่ําเปนลดหลั่นกันดังนี้.
ทําไมจึงพูดเรื่องนี้? ก็เพราะวา มนุษยเราอาจจะอยูไดในวิหารทั้ง ๔ นี้
ในชาตินี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้. คนสวนมากคิดวา จะอยูอยางเทวดานั้น ตองตายเขาโลงไป
แลวไปเกิดใหม เปนเทวดา จึงจะเปนอยางเทวดา.
แตพระพุทธเจาทานไมตรัส
อยางนั้น; แตตรัส ธรรมะ ซึ่งเรียกวาทิพยวิหารวา ผูใดเขาอยูในธรรมะอยาง
นั้น ผูนั้นเรียกวาอยูในทิพยวิหาร คืออยูอยางเทวดา. พรหมวิหาร ก็เหมือนกัน
เปนธรรมที่ผูประพฤติอยูเมื่อไรก็ชื่อวาอยูอยางพรหม หรือเปนพรหมเมื่อนั้น; อริยวิหาร หรือ สุญญตาวิหาร ก็ทํานองเดียวกันอีก. เราจะพูดกันไปทีละอยาง ๆ แต
ขอสําคัญมีอยูวา มนุษยเรา เมื่อปฏิบัติถูกตองแลว อาจจะเขาถึง หรือเขาอยูใน
วิหารเหลานี้ได ในชาตินี้ ที่นี่ และเดี๋ยวนี้;
ไมตองรอตอตายแลวไปเกิดใหม
อยางที่เขาใจกันโดยมาก.
ทีนี้ตองดูใหดีกันตอไป จนทราบวา ไมมีสิ่งใดที่จะมีคามากที่สุดเหมือน
กับการอยูอยางที่กลาวมานี้ : อยูอยางทิพยวิหาร หรือพรหมวิหารก็ตาม เปนความ
สุขหรือเปนความดี, เปนความประเสริฐยิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก.
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ข อ นี้ เ ราต อ งพิ จ ารณาให เ ห็ นว า การที่ ค นเราอุ ต ส า ห ทํ างานเหงื่ อ ไหลไคล
ยอย
อุตสาหสะสมเงินทองทรัพยสมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง ก็โดยหวังวาจะอยูให
สบาย สักคราวหนึ่งทีหนึ่ง เทานั้น;
แตแลวมันก็เปนลมเปนแลงไปหมด มีเงิน
เทาไรก็ไมเคยสบาย. บางทียิ่งมีเงินมาก ยิ่งลําบากมาก มีเรื่องมาก, เดือดรอนมาก,
มีเกียรติยศชื่อเสียงมากก็ยิ่งมีการรบกวนมาก ไมเคยมีความสงบ.
ฉะนั้น การที่หวังวา
จะมีความสุข ความสงบกันสักทีหนึ่ง
ในชาตินี้นั้น จะไปหวังจากเงินจากอํานาจ
วาสนาจากเกียรติยศชื่อเสียงนั้น มันเปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ . ยิ่งเขาไปในดงของสิ่งเหลานั้น
มากเขาเทาไร ก็ยิ่งลําบากยุงยากมากขึ้นเทานั้น ;
เพราะกิเลสนั้นมันขยายตัวออก
ไปเรื่อย จนสิ่งที่ไดมานั้น ไมพอที่จะหลอเลี้ยงกิเลส ก็เลยไมมีความสงบสุขกัน.
ทีนี้ เราก็ มีวิธีทําชนิดที่จะไดมีจิตใจเขาถึงความสงบเย็นได โดยวิธีที่ได
ออกชื่อมาแลว วา ทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร และสุญญตาวิหาร เปนตน.
ที นี้ ดู ให ดี ต อไปอี ก วิ ธี มี อยู ถึ ง ๔ ชนิ ด มี ให เลื อก มี ให สลั บกั น เปลี่ ยนแปลง
กั นไปมาในระหว างทิ พยวิ หาร พรหมวิ หาร อริ ยวิ หาร และสุ ญญตาวิ หาร แล วแต ว า
ผูนั้นจะสามารถทําใหไดมากออกไปสักกี่อยาง หรือครบถวนทั้ง ๔ อยาง.
ถาปฏิบัติได
ยั ง มี ค วามหวั ง หรื อ มี ภ าวะที่ อ าจจะหวั ง ได เ ป น อย า งยิ่ ง ว า บรรดาวิ ห ารรวมทั้ ง ๔
อย า งนี้ ย อ มมี ไ ด แ ม ช นิ ด ที่ เ ป น ของชั่ ว คราว หรื อ ชิ ม ลอง ก็ ยั ง มี ร สชาติ อ ย า งเดี ย วกั น ;
ไม จํ า เป น ต อ งเป น พระอรหั น ต ขี ณ าสพ ละกิ เ ลสสิ้ น เชิ ง แล ว จึ ง จะมี ลั ก ษณะเป น
อยางนั้นได.
ผูที่ยังเปนปุถุชนชั้นดี คือเปนกัลยาณปุถุชนก็ยังมีหวังที่จะไดรับรส
ของวิ ห ารทั้ ง ๔ นี้ แ ม ชั่ ว ขณะหนึ่ ง ก็ ยั ง ดี เช น เจริ ญ พรหมวิ ห าร ชึ่ ง ลั ด นิ้ ว มื อ เดี ย ว
ท า นก็ ยั ง แสดงอานิ ส งส ไ ว ม ากมาย ว า ดี ก ว า ถวายทานตั้ ง เป น ก า ยเป น กอง อย า งนี้
เปนตน.
นี่แหละ ขอใหมีความกลาหาญกันหนอย คือกลาคิดวา แมยังไมเปนพระอรหัน ต ก็จ ะลองพยายามที่จ ะไดรับ สิ่ง อัน ประเสริฐ เหมือ นดัง ที่พ ระอรหัน ต
ไดรับ.
จะพูดอุปมาอยางตลกขบขันสักหนอยหนึ่งก็ไดวา เด็ก ๆ บางคนเขาไป
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ในสถานที่ ข องผู มี เ กี ย รติ เป น เจ า นายชั้ น สู ง ก็ ถื อ โอกาสไปนั่ ง เก า อี้ ตั ว นั้ น ดู สั ก นิ ด
หนึ่ง วามันจะสบายเทาไร,
ทําตัวเปนเหมือนกับเปนเจานายนั้นเสียเองชั่วขณะที่ไป
ลองนั่งเกาอี้ตัวนั้น ;
แลวรูสึกพอใจอยางมาก และอยางนอยก็ไดรูวาอะไร เปน
อะไร สักนิดหนึ่ง.
เรื่องนี้ก็เหมือนกัน เรา พยายามทําจิตใจใหเหมือนจิตใจของพระอรหันต
หรือพระอริยเจา เหลาใดเหลาหนึ่งดูตามโอกาส ตามที่สมควรจะกระทําได ก็ยังดี
กวาที่จะโง ไมรูจักอะไรเอาเสียทีเดียว.
เมื่อไดพยายามกระทําดู กระทําไดเทาไร
มันก็ไดเทานั้น ดีกวาที่จะไมไดเสียเลย.
เพราะฉะนั้น ลองเปนเทพเจา ดูบาง.
ลองเปนพรหม ดูบาง, ลองเปนพระอริยเจา ดูบาง, หรือ ลองเปนอยูอยางสุญญตา
คือความวางดูบาง, แมนิดหนึ่ง ๆ ก็ยังเปนการดี อยางที่เรียกกันวา เปนอุปนิสัย.
เปนอุปนิสัยหมายความวา เปนจุดตั้งตน คือเปนเงื่อนตั้งตน ที่จะคอยเบิก
บานขยายตั ว ออกไป เหมื อ นกั บ ว า เราเริ่ ม เอาเมล็ ด พั น ธุ พื ช มาชุ บ น้ํ า มาเพาะลงไป
ในทรายเปยก มันก็จะตั้งตนแตกหนอออกมา เปนตน เปนใบ;
ดีกวาไมทําอะไร
เลย.
จะไปคิดเสียวา ไมไดถึงที่สุดแลว ก็ยังไมทํา;
ก็เลยไมมีโอกาสที่จะไดทํา
มันก็ตายเปลา.
เดี๋ยวนี้ชิมลองเหมือนกับเด็กคนนั้น ไปลองนั่งเกาอี้ของทานสภา นายก หรือของเจานายอะไรก็ตาม มันก็ยังดีกวาไมเคยรูเรื่องนี้เสียเลย.
เพราะ
ฉะนั้ น อาตมาจึ ง ได ใ ห หั ว ข อ ในการบรรยายในวั น นี้ ไ ว ใ นลั ก ษณะอย า งนี้ คื อ หลั ก
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร และ สุญญตาวิหาร.
หวังวาทานทั้งหลายจะไดตั้งอกตั้งใจสนใจฟง
เพื่อประดับสติปญญาเปน
อยางนอย แลวกจะสามารถเห็นลูทางที่จะเปนอยางนั้นได หรือมันเผอิญจริงๆเปน
อยางนั้นได จนรูรส รูเรื่อง ก็นับวามีบุญ.

วิหารที่ ๑ ทิยวิหาร และหลักการปฏิบัติ
ในขั้นแรกนี้จะไดกลาวถึง ทิพยวิหาร และหลักปฏิบัติ.
คําวา ทิพย
หรื อ เทพย นี้ เรามั กจะเข าใจกั นวา เป นเทวดาในสวรรค ที่สมบู รณ อิ่ มเอิ บไปด วย
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กามารมณ;
นั้นเปนความฝนอยางชาวบาน เปนความหวังอยางชาวบาน:
ไป
เป น เทพยดาในสวรรค ก็ จ ะอิ่ ม เอิ บ ไปด ว ยกามารมณ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สั ม ผั ส ที่ เ ป น
เรื่องระหว าเพศ.
ถาเขาใจอย างนั้นก็ตอ งเขาใจเสี ยใหม ว าในกรณีนี้ ในกรณี ที่
พระพุทธเจาตรัสนี้, คําวา “ทิพย”
นี้ไมไดหมายถึงกามารมณ แตหมายถึงความ
สงบสุขของจิตใจ
ไมเกี่ยวของกับกามารมณ และมีความสงบเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ก็คือเรื่อง รูปฌาน.
คําวา ทิพย หรือ เทพ ที่หมายถึงกามารมณนั้น เปนของบรมโบราณกอน
พุทธกาล ซึ่ง เปนที่ปรารถนาของคนที่มีกิเลส
จึงกลายเปนเรื่องนาหัว คือเปนเรื่อง
ที่ เ อาไว สํ า หรั บ จ า งคนหรื อ หลอกคนให ทํ า บุ ญ เพื่ อ จะได ไ ปสวรรค วิ ม าน เป น เทพบุต ร เปน เทพธิด า นางฟา อะไรตา ง ๆ;
สว นเรื่อ งทิพ ยวิห ารในที่นี้ไ มเ กี่ย วขอ ง
กับสวรรควิมานชนิดนั้น.
คํ า ว า เทพ หรื อ เทวะ นั้ น มี ค วามหมายกว า ง และหมายได ห ลายอย า ง
อยางมีกามก็ได อยางไมมีกามก็ได;
หรืออะไรก็ตาม ถาสูงขึ้นกวาธรรมดาไปก็
เรีย กวา เทพไดทั ้ง นั ้น ในภาษาบาลีนั ้น แมแ ตฝ นก็เ รีย กวา เทพ,
คํ า วา เทโว
แปลวา ฝน, คําวา เทวะ แปลวา เทวโลก ก็มี, คําวา เทวะ ใชเปนชื่อพระเจาแผนดิน
ก็มี;
รวมความแลวก็คือสูง อยูในที่สูง.
เทวดาชั้นกามาวจร คือสวรรคชั้น
ดาวดึงส ยามา ดุสิต อะไรนี้ เปนเทวดาชั้นกามาวจร;
แตวาเทวดารูปพรหมทุกชั้น
เรียกวา เทวดา รูปาวจร หรือ เทวดาอรูปาวจร ก็เปนเทวดาดวยเหมือนกัน.
พระพุทธเจาทานระบุทิพยวิหารแกบุคคลผูเขาถึงฌาน แลว และอยูใน
ฌานนั้ น ฌานที่ เ รี ย กว า รู ป ฌานนั้ น เอง ที่ ไ ด ก ล า วโดยละเอี ย ดมาคราวหนึ่ ง แล ว ใน
เรื่องอานาปานสติ.
ขอให ทุ ก คนทบทวนคํ า อธิ บ ายเรื่ อ งนั้ น ว า ทํ า อานาปานสติ อ ย า งไร แล ว
ผลที ่เ ปน ฌานเกิด ขึ ้น เปน อยา งไร เมื ่อ อยู ใ นฌานนั ้น เรีย กวา อยู ใ นทิพ ยวิห าร.
นี้เปนพระพุทธภาษิต ตรัสไวอยางนี้วา :-
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พราหมณเอยในโลกนี้ ตถาคตเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู เวลาเชาครองจีวร
เที่ยวไปบิณฑบาตในบาน หรือนิคมนั้น.
ครั้นหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว
เที่ยวไปตามแนวปา. เรานั้น, วัตถุใดมีอยูในที่นั้นๆ จะเปนหญาหรือเปนใบไมก็ตาม
ครามาแลวทําเปนที่รองนั่ง นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา.
เรานั้น,
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแลว แลอยู.
พราหมณเอย, เรานั้น, ขณะเมื่อเปนอยางนี้ ถาเดินอยู ในสมัยนั้น สถาน
ที่นั้นก็ชื่อวา ที่จงกรมอันเปนทิพย; ถายืนอยู ในสมัยนั้น สถานที่นั้นก็ชื่อวา ที่ยืน
อันเปนทิพย; ถานั่งอยู ในสมัยนั้น สถานที่ตรงนั้นก็ชื่อวา ที่นั่งอันเปนทิพย ;ถา
นอนอยู ในสมัยนั้น สถานที่นั้นก็ชื่อวา ที่นอนอันเปนทิพย.
พราหมณเอย.
ไมลําบากเลย.

นี้แล ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนทิพย อันเราทําไดงาย หาได

นี้ เ ป น พระพุ ท ธภาษิ ต ที่ ท รงแสดงให เ ห็ น ว า อะไรหรื อ ที่ ต รงไหน ที่ จ ะ
ชื่ อ ว า ที่ เ ดิ น อั น เป น ทิ พ ย ที่ ยื น อั น เป น ทิ พ ย ที่ นั่ ง อั น เป น ทิ พ ย ที่ น อนอั น เป น ทิ พ ย
ในขอความนั้นก็แสดงชัดอยูแลววา : ครามาซึ่งหญาหรือใบไมเปนตน ทําเปนที่รอง
นั่ง นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา.
นี่หมายความวา พระพุทธองค
ประทั บนั่งลงบนหญ า หรือบนใบไม ในแนวป าแห งใดแหงหนึ่ง แล วก็ เข าสูฌานที่ ๑
เปนตน แลว เรียกที่นั้นวา ที่เดินทิพย ที่ยืนทิพย ที่นั่งทิพย ที่นอนทิพย.
ขอใหทานทั้งหลายลองคิดดูวา นี่เปนคําพูดที่พูดอยางเลนตลก หรือวาเปน
คําพูดอยางมีความจริงถึงที่สุดอยางไร.
พวกคนที่มัวเมาหลงใหลในเรื่องกามารมณ
เรื่องเทวดา เรื่องนางฟา เรื่องเทพบุตร ก็คงจะเขาใจไมได;
และคงหัวเราะเยาะ
คงจะหาวา เปนคําพูดเลนตลกของพรุพุทธเจาไปเสียเทานั้น.
แตถาผูที่มีความรู
ความเขาใจอันถูกตอง ก็จะตองเห็นชัด ทีเดียววา ขอนี้หมายความวาอยางไร.
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“เขาไปสูที่สงัด นั่งลง ดํารงสติ กําหนดอารมณของสมาธิ จนจิตสงบ
เขาถึงปฐมฌาน เปนตน” ตรงนั้น กลายเปนที่นั่งทิพย ที่นอนทิพย ที่ยืนทิพย
ที่เดินทิพยไปทันที.
การเขาถึงปฐมฌาน เปนตนนั้น มีทางทําไดหลายทาง แตทางที่ดีที่สุด
ที่ทรงสรรเสริญที่สุด ก็คือ อานาปานสติ; เพราะวาการทําอานาปานสตินั้นสะดวก
ไมตองขวนขวายหาอะไรมาอีกแลว.
แลวก็สงบเงียบเรียบรอยไปตั้งแตแรกทํา.
ไมมี
อะไรที่นากลัว เปนไปอยางเยือกเย็น;
ไมเหมือ นกับการเจริญกายคตาสติดวย
อสุภกัมมัฏฐาน ซึ่งเปนเรื่องโกลาหลวุนวาย นากลัว นาหวาดเสียวไปเสียตั้งแตตน.
อานาปานสตินั้น คือการกําหนดอะไรอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณอยูทุก
ครั้งที่หายใจออก - เขา. ในขั้นแรกก็กําหนดที่ลมหายใจนั่นเอง : ยาวก็รูวายาว,
สั้นก็รูวาสั้น,
ลมหายใจยาวมีอิทธิพลตอรางกายอยางไรก็รู จนสามารถจะจับความ
ลั บ ของธรรมชาติ ไ ด คื อ ทํ า ลมหายใจให ล ะเอี ย ดประณี ต สุ ขุ ม ลงไป จน ร า งกายสงบ
รํางับ จน จิตสงบรํางับ ถึงขนาดที่เรียกวาตั้งอยูในฌาน. นั้นก็คือทิพยวิหารเกิด
ขึ้นทันที.
โดยสรุปแลว ใน ขั้นแรก ก็ วิ่งตาม ลมหายใจออก-เขาๆ. ขั้นตอไป
ก็ กําหนดเฝาอยู ที่จะงอยจมูกที่ลมกระทบ ขั้นตอไปก็ ทํานิมิต
ที่เปนอุคคหนิมิต ดวย
จิตกึ่งสํานึกใหเกิดขึ้นที่นั่น.
แลวขั้นตอไปก็คือ มีจิตนอมไป เพื่อเปลี่ยนรูปของ
อุคคหนิมิต ที่เห็นอยูขางในนั้น ใหเปนไปตาง ๆ ไดตามความประสงค.
ถาสามารถ
ทําไดอยางนี้ก็ชื่อวาสามารถบังคับจิตได เปนอยางดี ทําจิตใหประกอบอยูดวยองค
แหงฌานทั้ง ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาไดโดยไมตองสงสัยเลย.
เมื่ อประกอบอยู ด วยองค ทั้ ง ๕ อย างนี้ แล ว ความสงบระงั บแห งใจนั้ นมี ชื่ อ
เรียกวา ปฐมฌาน นี้ก็คือทิพยวิหารในอันดับแรก.
เปนผูอยูดวยความสุขอันเปน
ทิพย เปนเทพ :
หมายความวา เปนสุขที่เกินไปกวาสุขของมนุษยเราตามธรรมดา
สามัญ. ความสุขของมนุษยนั้นเปยกเปอนไปดวยกามารมณ สวนความสุขที่เปน
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ทิพยวิหารในที่นี้บริสุทธิ์สะอาด แหงสนิทจากกามารมณ.
ยิ่งเลื่อนขึ้นไปสูฌานที่สูง
ขึ้ น ไป คื อ ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน เป น ลํ า ดั บ ก็ มี แต จะมี ค วามบริ สุ ท ธิ์
ขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ มี ค วามสุ ข สู ง ขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ อั น จะพึ ง รู ไ ด จ าก นิ เ ทศ คื อ คํ า
อธิบายจากเรื่องฌานนั้น.
สําหรั บ ปฐมฌาน นั้ น มี คํ าอธิบายไว ชั ดแจ งในพระบาลี แล ววา “ภิ กษุ ใน
ศาสนานี้สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงฌานที่หนึ่ง
มีวิตก วิจาร ปติ และสุข อันเกิดจากวิเวกแลว แลอยู" นี้เปนหัวขอที่จะตอง
ทําความเขาใจ.
คําแรกวา “ภิกษุในศาสนานี้” ก็เพื่อจะจํากัดขอบเขตลงไปวา ในศาสนา
นี้ ในศาสนาอื่นไมรูดวย; เขาจะทําอยางไรไมรูดวย. สวนภิกษุในศาสนานี้
หรือในกรณีนี้ มีวิธีทําอยางนี้ คือไปสูที่สงัด มีปา มีโคนไม มีทองถ้ํา ภูเขา ลําธาร
หรือวาในที่สงัดที่จะหาไดในที่อยูอาศัยนั้น ๆ, หรือแมที่สุดแตวาฆราวาสไมอาจจะไป
อยู ป าได ก็ จั ดห อ งหั บในบ านเรื อ นนั้ นให เหมาะสมแก ความประสงค อั น นี้ ไม มี ใ คร
รบกวนก็เปนอันวาใชได.
“นั่งตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น” ในทันใดนั้นก็ชื่อวามีวิเวก วิเวก คือความ
สงัดไมมีอะไรรบกวน,
ในที่นี้กามารมณไมรบกวน จึงไดชื่อวา สงัดแลวจากกาม
ทั้งหลาย, บาปอกุศลใดๆ ก็ไมมารบกวนในขณะนั้น; ดังนั้น จึงไดชื่อวา สงัดแลว
จากอกุศลธรรมทั้งหลาย.
นี้ เ ป น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งสั ง เกตดู ให ดี ว า ในขณะนั้ น ผู นั้ น มี จิ ต ใจเป นอย า งไร?
ความหมายสําคัญอยูที่วาเวลานั้นจิตใจเปนอิสระ จากสิ่งรบกวน. ถาเรื่องกามารมณ
เรื่องเพศ เรื่องอะไรตาง ๆ มารบกวนก็เปนอันวาลมละลาย. ความที่สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมอื่น ๆ ที่มิใชกาม เปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองมีในเบื้องตน เปน
องคประกอบที่สําคัญ.
ความสงัดจากกามและอกุศลธรรม มีนิวรณตาง ๆ นี่แหละ
ยิ่ งสงั ดลงไปเท าไร ก็ ยิ่ งเป นความสงบ จนถึ งขนาดที่ เรี ยกว า มี ความสงบถึ งขนาด
ที่เรียกวาเปนฌาน.
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สิ่งที่เรียกวา นิวรณ ก็เปนที่รูจักกันดีแลวสําหรับชาววัด : กามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ๕ ประการนี้ เปนสิ่งที่รบกวนคน
อยูเปนประจํา. กามฉันทะ คือความรูสึกที่นอมไปในทางกาม. พยาบาท คือความ
ไมชอบ ความอึดอึดเขาใจ ความเกลียดชัง ความริษยาผูใดผูหนึ่งอยู.
ถีนมิทธะ
คือความหดหู เซื่องซึม เศรา งวงเหงา ทอแท. อุทธัจจะกุกกุจจะ นั้นตรงกันขาม
คือฟุงซานเพอเจอ รําคาญ. วิจิกจฉา นั้นคือความลังเล แมที่สุดแตจะมัวลังเลอยูวา
ทํ าอย างนี้ มั นจะมี ประโยชน อะไร สงสั ยในข อปฏิ บั ติ ในพระศาสนา เลยสงสั ยไปจน
กระทั่ งในพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ว าจะดี เหมื อนอยางที่ เขาว าๆ กั นนั้ นหรื อไม
มันจะมีประโยชนเหมือนดังที่เขาวาจริงหรือไม อยางนี้เรียกวาความลังเล.
ตอเมื่อ ไมมีนิวรณทั้ง ๕ ประการนี้ จึงจะเรียกวา สงัดแลวจากอกุศล
ทั้งหลาย. อกุศลเหลานี้จะสงัดไปเองเปนการยาก; เพราะฉะนั้นจึงตองมีการกระทํา
ประกอบกัน. แตเมื่อความสงัดนี้หมายถึง ความสงัดในเบื้องตน จากทางกายเปน
ใหญ ก็ตองอาศัยสถานที่ชวยดวย อีกแรงหนึ่ง : ไปสูสถานที่อันสงัดแลว เชนปา
เปนตน ก็สงัดจากการรบกวนไดมากแลว;
แลวก็เริ่มพรากจิตออกมาเสียจากสัญญา
อารมณ ในอดี ตทั้ งหลาย มากํ าหนดเฉพาะหน าอยู กั บอารมณ นี้ คื อลมหายใจเป นต น;
มั นก็ สงั ดยิ่ งขึ้ นไปอี ก เป นความสงั ดเพี ยงพอที่ จะทํ าสมาธิ สู งยิ่ งขึ้ นไปจนถึ งขนาดที่
เปนรูปฌานได :-มี วิตก คือความรูสึกอยูที่อารมณนั้นวาจิตเกาะอยูที่อารมณนั้น
มีสติกําหนดอยูที่อารมณนั้น, -มี วิจาร คือรูสึกแจมแจงซึมซาบอยูดวยอารมณนั้น;
- และเมื่อทําไดอยางนั้นคือเปนที่พอใจ ก็คือ มีปติอิ่มใจ อยูดวย. –จากปตินั้นก็มี
ความรูสึกอิ่มใจที่ เปนสุข;
-แลวสุขอันนี้เพียงสักวาเกิดมาจากความวิเวกคือความ
สงัดเทานั้น. อาการอยางนี้มีขอสําคัญอยูในความที่จิตกําหนดอยูที่อารมณเดียวเทานั้น,
คือลมหายใจนั้น. ถาจิตกําหนดอยูที่อารมณเดียวนั้นได สิ่งตาง ๆ ก็ยังไมลมละลาย
คือจะเปนไปไดตามที่ตองการ มีความรํางับถึงขนาดที่เรียกวาปฐมฌานไดเปนขั้นแรก.
นี้คือการเขาอยูใน ทิพยวิหารครั้งแรก หรือ การปฏิบัติในขั้นปฐมฌาน
คือรูปฌานที่หนึ่ง.
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ทีนี้ก็มาถึง ฌานที่สอง ที่มีบทพระบาลีวา : เพราะวิตกวิจาร ระงับลง
ภิ กษุ นั้ น เข าถึ งฌานที่ สอง อั นเป นเครื่ องผ องใสแห งใจในภายใน สามารถทํ าสมาธิ
ผุ ดขึ้ นเป นธรรมอั นเอก ไม มี วิ ตก ไม มี วิ จาร มี แต ป ติ และสุ ข อั นเกิ ดแต สมาธิ แล ว
แลอยู. นี่คือหัวขอ.
หมายความว าเมื่ อภิ กษุ นั้ น สามารถทํ าปฐมฌานให เกิ ดขึ้ นแล ว มี ความ
รูสึกวาแมปฐมฌานนี้ก็ยังหยาบอยู.
ถาไฉนเราจะทําใหฌานนี้ใหรํางับใหละเอียด
ใหสุขุมยิ่งขึ้นไปอีก. ภิกษุนั้นจึงพยายามที่จะละเสียซึ่งวิตกและวิจาร. หมายความวา
องคแหงฌานที่มีความรูสึกอยูถึง ๕ ประการนั้น จะ เพิกถอนเสียสองประการแรก คือ
วิตก และวิจาร,
คือใหความรูสึกที่กําหนดที่อารมณหรือซึมซาบอยูที่อารมณนั้น จัก
ใหระงับไป ให เหลืออยูแตปติและสุข อันเปนผลประจักษอยูโดยสวนเดี่ยว กับความ
ที่จิตมีอารมณอันเดียว คือกําหนดอยูที่ลมหายใจนั้น; ดังนั้น จึงมีคําวา “เพราะวิตก
และวิจารระงับลง เธอจึงเขาถึงฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน” .
ขอนี้หมายความวา มีความผองใสแหงจิตใจเพิ่มขึ้น เพราะการที่วิตก วิจาร
ระงับไป,
สามารถทําใหสมาธิผุดขึ้นเปนธรรมอันเอก.
นี้พึงเขาใจวา ในขั้น
ปฐมฌานนั้นมีวิเวกเกิดอยูเปนธรรมอันเอก; มาถึง ฌานที่สองนี้มีสมาธิตั้งอยูเปน
ธรรมอันเอก.
ในปฐมฌานนั้นถือเอาความวิเวก หรือสงัดจากกามและอกุศลนั้น
เปนคุณธรรมที่ออกหนา แลวก็รูสึกอยูในความวิเวกนั้น;
สวนในทุติยฌานทําจิต
ใหเปนสมาธิยิ่งขึ้นไปกวานั้น; ดังนั้น สิ่งที่เรียกวาสมาธิจึงออกหนา คือออกมาตั้ง
อยูในฐานะเปนธรรมอันเอก;
จึงมีพระบาลีวา :
สามารถทําใหสมาธิผุดขึ้นเปน
ธรรมอันเอก ดังนี้; ไมมีวิตก ไมมีวิจาร; คงมีอยูแตปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ
นั้นแลว แลอยู.
ใน ขั้นปฐมฌาน นั้น ปติและสุขเกิดจากวิเวก; ใน ขั้นทุติยฌาน นี้
ปติและสุขเกิดจากสมาธิ หมายความวามีความสูงยิ่งขึ้นไป มีความประณีตยิ่งขึ้นไป
มี ค วามหนั ก แน น ยิ่ ง ขึ้ น ไป ป ติ แ ละสุ ข ที่ เ กิ ด จากสมาธิ นั้ น เข ม ข น กว า ป ติ แ ละสุ ข ที่
เกิดจากวิเวก ดังนี้.
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นี้คือความตางกันระหวางปฐมฌานกับทุติยฌาน.
ภิกษุนั้นเขาอยูในฌาน
ที่สองก็ไดชื่อวา เขาอยูในทิพยวิหารในอันดับหนึ่งที่สอง คือในระดับแหงทุติยฌาน.
ทีนี้อันดับตอไป เปน อันดับที่สามก็คือตติยฌาน ขอนี้มีพระบาลีวา :
เพราะป ติ จางหายไป ภิ กษุ นั้ นเป นผู เพ งเฉยอยู ได มี สติ มี สั มปชั ญญะ มี ความรู สึ ก
ทั่ ว พร อ ม ได เ สวยสุ ข อยู ด ว ยนามกาย เข า ถึ ง ฌานที่ ส ามอั น เป น ฌานที่ พ ระอริ ย เจ า
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูบรรลุวาเปนผูเฉยอยูได มีสติอยูเปนสุข ดังนี้แลว แลอยู.
ในฌานที่สามนี้ มีคําอธิบายวา ปติจางหายไป; ขอนี้มีหลักเดียวกันกับ
ที่เปนมาแลวแตขางตน คือภิกษุนั้นรูสึกวา :
แมทุติยฌานนี้ก็ยังเปนสมาธิยังหยาบ
อยู เพราะประกอบอยูดวยองค ๓ ประการคือ ปติ สุข และเอกัคคตา;
ถาอยางไร
เราจะทําใหมีความสงบรํางับละเอียดลงไปกวานั้น.
ภิกษุนั้นจึงกระทําไปในลักษณะ
ที่ ความรูสึกที่เปนปตินั้นจมูกไมปรากฏ, คงเหลืออยูแตวาความรูสึกที่เปนสุข กับความ
ที่จิตมีอารมณเดียว คือ กําหนดอยูที่ลมหายใจนั้น นี่เรียกวาเอกัคคตา. เธอเปนผู
เพงเฉยอยูไดอยางนี้ เรียกวามีความเฉยมากขึ้น,
มีสติมีสัมปชัญญะ ทั่วถึง ยิ่งขึ้น
กวาเดิม, ไดเสวยสุขดวยนามกายเต็มที่.
เสวยสุขดวยนามกาย หมายความวา เปนความสุขที่รูสึกดวยตนเอง ไม
ตองมีเหตุผลอะไร ไมตองเชื่อตามผูอื่น.
คํานี้เปนคําที่แสดงถึง การมีความรูสึกดวย
จิตใจโดยสมบูรณ,
หรือถึงขั้นที่สมบูรณ และมีสติสัมปชัญญะในความสุขนั้นเปน
อยางยิ่ง.
ถาจะเปรียบเทียบกันกับความสุขตามธรรมดา ที่คนเราไดรับอยูตาม
บานเรือนนั้น เปนความสุขที่ปราศจากสติสัมปชัญญะ,
เปนความสุขที่เปนไปดวย
อํานาจของความโง;
พอมีอะไรมาทําใหเอร็ดอรอย ทางเนื้อ ทางหนัง ทางตา ทางหู
ฯลฯ ก็มีความรูสึกทางกายลวน ๆ ไปตามอํานาจของสิ่งที่เขามาปรุงแตง;
เสวย
ความสุ ข ด ว ยความโง อ ย า งนี้ ไม เ รี ย กว า เสวยสุ ข ด ว ยนามกาย เพราะปราศจาก
สติสัมปชัญญะ ปราศจากความบริสุทธิ์ ความถูกตอง เปนตน.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร

๑๙๕

ในตติยฌานนี้ เสวยความสุขดวยนามกาย มีความหมายอยางนี้.
นี่คือ
การที่เขาถึงฌานที่สาม; ฌานนี้เปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ, เปน
ขอที่ควรสังเกตวา พระอริยเจายังไมสรรเสริญฌานที่หนึ่งฌานที่สอง ตอเมื่อ ถึงฌาน
ที่สามแลว จึงจะยอมสรรเสริญ วาเธอเปนผูเฉยอยูได มีสติ อยูเปนสุข.
ความหมายของคํา ๓ คํานี้สําคัญมาก : เปนสุข แลวก็ มีสติ แลวก็ เฉย;
ไม ใช ว ามี ความสุ ขแล วก็ เต นเร า ๆ ไปตามอํ านาจความพอใจ มี จิ ตใจสั่ นระรั วอยู ด วย
ความสุขนั้น.
นั่นมันเปนความสุขอยางธรรมดาสามัญ หรือวาเปนความสุขแมใน
ขั้นปฐมฌาน. ทุติฌาน ซึ่งเฉยอยูไมคอยจะได; สวนที่มา ถึงขั้นตติยฌาน แลว
เปนความสุขที่ควบคุมไวดวยสติ. เพราะฉะนั้น จึง เฉย หรือปกติอยูได; เพราะ
เหตุดังนี้เอง จึงมีถอยคํากํากับไวชัดเจนวา: เธอผูนั้นเปนผูเฉยอยูได มีสิตและอยูเปน
สุข ดังนี้.
นี่คือ ทิพยวิหารในอันดับที่สาม ภิกษุผูเขาอยูในตติยฌานนี้ ไดเสวยสุข
ในทิพยวิหารยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวาที่กลาวมาแลวทั้งสองขั้น.
ทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดทายคือ อันดับที่สี่ ซึ่งเปนเรื่องของ จตุตถฌาน มีพระบาลี
วา :
เพราะละสุขแลทุกขเสียได เพราะความดับหาย แหงโสมนัสและโทมนัสใน
กาลก อน ภิ กษุ นั้ นเข าถึ งฌานที่ สี่ อั นไม ทุ กข ไม สุ ข มี แต สติ อั นบริ สุ ทธิ์ เพราะอุ เบกขา
แลว แลอยู.
คําอธิบายข อนี้ก็ เหมื อนกั บที่แล วมา คื อ ภิกษุ นั้ นเห็ นว า แมภาวะแหงฌาน
ที่ สามก็ ยั งหยาบอยู ถ า อย างไรเราจะกระทํ าภาวะแห งความเป นฌานนี้ ให ประณี ต
ละเอียดสุขุมอยู ยิ่งขึ้นไปอีก.
ดังนั้น เธอจึงไดละความรูสึกที่เปนความสุขเสีย
และละความรูสึกที่เปนทุกขโดยประการทั้งปวง ดวย.
คําวา “ทุกข” ในที่นี้ หมายถึงความรูสึกเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดมาจากการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ นั้ น ความสุ ข นั้ น แม จ ะเป น สุ ข ที่ มี ส ติ แ ละเฉยอยู ไ ด มั น ก็ เ ป น ความ
รูสึกอันหนึ่ง ซึ่งรบกวนอยูในความรูสึก.
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คําวา “รบกวน” นี้มิไดหมายถึงวา รบกวนใหยุงยากลําบาก, มันเปน
การรบกวนเพียงวา ตองรูสึก.
ถาอยารูสึกเสียเลย ก็ไมเปนการรบกวน เลย ;
ดังนั้น จึงรํางับเสียทั้งความรูสึกที่เปนสุขและเปนทุกข. แมโสมนัส และโทมนัสใด ๆ
ก็ตาม ยอมถึงความดับหายไปในโอกาสนี้;
ไมมีสัญญาในอดีตหรือสัญญาในปจจุบัน
หรือในอนาคตที่กําหนดความรูสึกที่เปนโสมนัสและโทมนัส.
นี่แสดงถึงความที่วา มีความเฉย หรืออุเบกขาเต็มที่, ความรูสึกที่จะเอียง
ไปในทางเปนสุขหรือเปนทุกข ไมมีเหลือ;
จึงเหลืออยูแตความรูสึกที่เปนอุเบกขา
กับสติเทานั้น. กอนนี้เคยมีความสุขอยูกับสติ เดี๋ยวนี้มีอุเบกขาอยูกับสติ; ความ
รูสึกที่เปนสุขมิไดมีเหลืออยูเลย.
ฌานอันดับที่สี่นี้ จึงไดนามวา ไมทุกข ไมสุข มีแตสติบริสุทธิ์อยูดวย
อุเบกขาและมีเอกัคคตา นี่คือการที่จิตกําหนดอยูที่อารมณอันเดียวนั้น. เปนอันวา
รู ปฌาน คื อฌานที่ มี รู ปธรรมเป นอารมณ นั้ นได ขึ้ นสู ระดั บสู งสุ ดแล วเพี ยงเท านี้ และ
เรียกวา จตุถฌาน ไมมีความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกข มีความรูสึกที่เปนอุเบกขาอยู
กับสติ คือความรูสึกนั้น.
ลองคิ ด ดู เ ถิ ด ว า มั น เป น ความบริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดแห ง สนิ ท จากกามารมณ
จากอกุศล หรือจากสุขจากทุกขโดยประการทั้งปวงมากนอยเทาไร.
เมื่อขึ้นมาไดถึง
ขั้นนี้ ทานเรียกวาอยูใน ทิพยวิหารอันดับที่สี่.
เมื่ อเข าถึ งความเป นเทพอั นดั บที่ หนึ่ ง อั นดั บที่ สอง อั นดั บที่ สาม อั นดั บที่ สี่
นี้แลว. ถานั่งอยูก็เรียกวา นั่งอยูบนที่อันเปนทิพย, ถานอนอยูก็เรียกวา นอนอยู
บนที่นอนอันเปนทิพย, ถายืนอยูก็เรียกวา ยืนอยูบนที่ยืนอันเปนทิพย, เดินอยูก็เรียก
วา เดินอยูบนที่เดินอันเปนทิพย. แมวารางกายนั้นสักวาอยูบนกองหญาและใบไม
อยางที่พระพุทธองคทานตรัส,
หรือวาอยูในหองที่สงบสงัดในบานในเรือน ของ
บุคคลผูเปนอิสรชนก็ตาม;
ยอมสามารถจะจัดสิ่งทั้งหลายใหเปนไปตามที่ตองการ
แลวมีจิตใจสงบอยูดวยสติ และอุเบกขา คือความไมสุขไมทุกข.
จิตถูกควบคุมอยูดวย
สติตลอดกาลเวลา ตามที่ตนปรารถนาจะอยูในทิพยวิหารนี้อยางไร และเทาไร ก็ได.
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ขอให ท านทั้ งหลายลองพิ จารณาดู เถิ ดว า นี้ เป นสิ่ งที่ เหลื อวิ สั ย หรื อไม เหลื อ
วิสัย?
หรือวาเปนสิ่งที่มนุษยอาจจะทําไดที่นี่ และเดี๋ยวนี้หรือไม?
ถาใครทําไมได
ก็มี พระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลาย ทานทําได;
และไดทรงกําชับไวดวย
คําวา “มันงายดายไมยาก ไมลําบากเลย”.
ดังมีคําตรัสวา :
"พราหมณเอย,
นี่แลที่นอนสูงใหญอันเปนทิพยซึ่งเราทําไดโดยงาย ไมยากไมลําบากเลย"
ดังนี้.
พุทธบริษัททั้งหลายจงเขาใจสิ่งที่เรียกวาทิพยวิหาร คือการเปนอยูอยางเทวดาอันบริสุทธิ์
อยูในลักษณะอยางนี้.
นี้คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับทิพยวิหารโดยสังเขป.

วิหารที่ ๒ พรหมวิหาร คือการอยูอยางพรหม
ขอนี้มีพระลาลีวา : พราหมณเอย,
ในโลกนี้เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใด
อยู
เวลาเชาครองจีวรแลวเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคมนั้น.
ครั้นเวลาหลังอาหาร
กลับจากบิณฑบาติแลว เที่ยวไปตามแนวปา;
เรานั้น,
วัตถุใด ๆ มีอยูในที่นั้น ๆ จะ
เป น หญ า ก็ ต าม หรื อ จะเป น ใบไม ก็ ต าม คร า มาแล ว ทํ า เป น ที่ ร องนั่ ง นั่ ง คู บั ล ลั ง ก
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา.
เรานั้น,
แผไปแลวสูทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศที่สาม
ทิ ศ ที่ สี่ ทั้ ง เบื้ อ งบน ทั้ ง เบื้ อ งต่ํ า ทั้ ง เบื้ อ งขวาง ทั่ ว ทุ ก ทางเสมอหน า กั น ตลอดโลก
ทั้งปวง, ดวยจิตอันประกอบดวยเมตตา อันไพบูลยประกอบดวยคุณอันใหญหลวง
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท.
พราหมณเอย,
เรานั้น เมื่อเปนอยูอยางนี้ ถาเดินอยู สมัยนั้น สถานที่
นั้นชื่อวา ที่เดินพรหม,
ถายืนอยู สมัยนั้น สถานที่นั้นชื่อวา ที่ยืนพรหม,
ถานั่ง
อยู สมัยนั้น สถานที่นั้นชื่อวา ที่นั่งพรหม,
ถานอนอยู สมัยนั้น สถานที่นั้นชื่อวา
ที่นอนพรหม.
พราหมณเอย,
ไมยาก ไมลําบากเลย.

นี้แล ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนพรหม บัดนี้เราหาไดงาย
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คําอธิบายสวนใหญ มีความหมายพองกันกับทิพยวิหาร;
หากแตวา
ในกรณีนี้มุงเอา พรหมวิหารทั้งสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา. พระพุทธเจาทานไดตรัส ทั้งเมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา โดยคุณบทอย างเดี ยวกั น
ทั้งนั้น; หมายความวา ประกอบไปดวยเมตตาอันไพบูลย ประกอบไปดวยคุณ
อันใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีภัย; และประกอบไปดวยกรุณาอัน
ไพบูลย ประกอบไปดวยคุณอันใหญหลวง
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีภัย;
ประกอบไปดวยมุทิตาอันไพบูลย, ประกอบไปดวยคุณอันใหญหลวง ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมมีภัย; ประกอบไปดวยอุเบกขาอันไพบูลย ประกอบไปดวยคุณอันใหญ
หลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีภัย.
คุณธรรมทั้งสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้เปนตัวธรรม
สําหรับประกอบอยูในจิตขณะที่ดํารงสติเฉพาะหนา; แลวก็ แผความรูสึก ที่เรียกวา
เมตตา กรุณา มุ ทิตา อุ เบกขา นั้ นออกไปสู ทิศทั้งสี่ ทิ ศที่ หนึ่ ง ที่ สอง ที่ สาม ที่ สี่ ,
หมายความวา ทั้งทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา
และเบื้ องขวาง ซึ่ งหมายความว าทางข างบนด วย ทางข างล างด วย เบื้ องขวางคื อรอบ
ตัวดวย.
หมายถึงวาแผไปในระหวางทิศทั้งปวงทั่วทุกทิศทุกทาง โดยเสมอหนากัน
ตลอดโลกทั้งปวง มีอาการเหมือนกับแสงสวาง : เมื่อจุดแสงสวางขึ้น แสงสวาง
ยอมแผไปโดยรอบ รอบ ๆ ตัวไมมีที่วางเวน จะเปนทางบน ทางลาง หรือวาเปนทาง
รอบตัว. ขอใหไปสังเกตดูแสงสวางที่เราไดจุดขึ้น, และขอใหเขาใจคําวา “ตลอด
โลกทั้งปวง” . คําวา “โลก” ในที่นี้ หมายถึงสัตวโลก; สัตวโลก ในที่นี้ หมาย
ถึงสิ่งมีชีวิต มีความรูสึกนึกคิดได.
ผูเจริญพรหมวิหารนี้ แผจิตคือความรูสึกที่ประกอบดวยเมตตา ความรัก
หรือความเปนมิตร, กรุณา คือความสงสารเอาใจชวย, มุทิตา คือความยินดีดวย,
อุเบกขา คือความวางเฉย ในเมื่อไมสามารถจะชวย เปนตน; เหลานี้แผไปตลอด
โลกทั้งปวง.
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ก็คือ จะตองมีความเขาใจ

หลักสําคัญในการที่จะปฏิบัติพรหมวิหาร
ในสิ่งทั้งสี่นี้ :-

ขอ ๑ เมตตา มาจากคําวามิตร; เมตตาแปลวามีความเปนมิตร คือ
ความไม เป นศั ตรู จึ งหมายถึ งความรั กเพื่ อมนุ ษย ผู เป นเพื่ อนเกิ ด แก เจ็ บ ตาย ด วย
กัน; อยางนี้เรียกวาเมตตา ; เปนคุณธรรมอันหนึ่ง.
ขอ ๒ กรุณา คือ ความสงสาร: ทนอยูไมได ในการที่จะไมชวยบุคคล
ผูที่อาจจะชวยได ใหขึ้นมาเสียจากความทุกขยากลําบาก.
ขอ ๓ เรียกวา มุทิตา พลอยยินดีดวย อิ่มอกอิ่มใจดวย เมื่อบุคคลผูอื่น
หรื อสั ตว อื่ น ได รั บความสุ ขทั้ งที่ ไม เป นญาติ ไม เป นพวกพ อ ง ไม เป นสหาย ไม เป น
อะไรกัน มีความพลอยเปนสุข ในเมื่อบุคคลผูอื่นเปนสุข อยางนี้เรียกวา มุทิตา.
ขอ ๔ สุดทายนี้เรียกวา อุเบกขา มีความหมายอยู ๒ ประการ คือในกรณี
ที่เรา ไมอาจจะชวยเขาไดแลว เราจะไปเปนทุกขนั้น มันไมถูก จึง ตองอยูเฉย ๆ,หรือ
ว า ในกรณี ที่ เ ราไปช ว ยเขาแล ว เขายั ง กลั บ ทํ า อั น ตรายเรา หรื อ ด า เรา หรื อ ว า เรา
อันนี้ก็ตองเฉย.
บิดามารดาตักเตือนลูกดวยความหวังดี ลูกไมเชื่อฟง แลวกลับ
โกรธกลับทํารายบิดามารดา,
หรือวาผูบังคับบัญชาตักเตือนแนะนําสั่งสอน ดวยความ
หวังดีตอผูอยูใตบังคับบัญชา เขาก็โกรธ; ในกรณีอยางนี้ก็ตองมีอุเบกขา. ดังนั้น
ในกรณีที่ชวยไมไดก็ดี, หรือ ในกรณีที่ชวยแลวไดรับปฏิกิริยาอันไมนาพึงพอใจก็ดี,
จะตองมีความรูสึกที่เปนอุเบกขา; แลวก็แผความรูสึกนี้ครอบงําโลกทั้งปวงคือเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา;
โดยไปสูที่สงัด แลวตั้งจิตแผความรูสึกอันนี้ออกไป ตลอด
โลกทั้งปวง ในลักษณะที่รอบตัว รอบดาน.

บทนิยาม ที่ควรทราบ
คําวา “อันไพบูลย” นี้ หมายความวาไมแหวง ไมเวา, ไมมีขอยกเวน
ไมมีขอแม, คือทุมเทกําลังจิตทั้งหมด ที่เปนความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาลงไป.
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บทที่วา “ประกอบอยูดวยคุณอันใหญหลวง” นี้ หมายความวา เรามี
จิตใจที่ประกอบไปดวยคุณอันใหญหลวง : มิไดทําเพื่อใหเขารักเรา, มิไดทําเพื่อ
จะเอาบุญเอากุศล, หรือเอาอะไรแลกเปลี่ยน; แตวาดวยจิตอันเปนจิตที่ประกอบ
อยูด วยคุณอันใหญ หลวง คือเหนื อสั ตว โลกทั้งปวง ตั้ งจิตไว เหนือสัตว โลกทั้ งปวง;
หมายความวาเรามิไดทําไปเพื่อประจบเขา, หรือวาเพื่ออะไร ๆ ชนิดที่วาจะทําใหจิตใจ
ของเราต่ําลงไปกวาสัตวเหลานั้น.
สําหรับคําวา “ไมมีประมาณ” นี้เปนสํานวนของภาษาบาลีและภาษาธรรมะ.
ไมมีประมาณ คือคํานวณไมได วัดไมได;
เปนคุณธรรมที่อยูเหนือการคํานวณ
หรือการวัด.
สําหรับบทวา “ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไมมีภัย” นี้ชัดแจงอยูแลววาจิต
นี้ไมมีความรูสึกที่เปนเวรเปนภัย หรือมีพยาบาทใด ๆ เหลืออยู. ทั้งหมดนี้เปนคํา
อธิบายที่ประกอบใหชัดเจนลงไปวา เมตตานั้นอยางไร,
กรุณา มุทิตา อุเบกขา
นั้ นอย างไร จึ งจะชื่ อว าถึ งที่ สุ ด หรื อใหญ หลวง หรื อไพบู ลย หรื อไม มี ประมาณ.
เมื่อบุคคลกําหนดจิตอยูอยางนี้สงไปตลอดโลกทั้งปวงโดยรอบตัวอยางนี้ ชื่อวาบุคคล
นั้น เขาอยูในพรหมวิหาร คือเปนอยูอยางพรหม.
คําวา พรหม ในความหมายตามธรรมดา แปลวาสูงสุด หรือประเสริฐ;
มีค วามรู ส ึก อยา งนี ้อ ยู ใ นสมัย ใด ในสมัย นั ้น เดิน อยู  ที ่ต รงที ่เ ดิน อยู นั ้น เรีย กวา
ที่จงกรมอันเปนพรหม คือที่เดินของพรหม, ถายืนอยูก็เรียกวา ที่ยืนของพรหม, ถานั่ง
อยูก็เรียกวา ที่นั่งของพรหม, ถานอนอยูก็เรียกวา ที่นอนของพรหม; หมายความวา
ผู นั้ น เองเป น พรหม แล ว ก็ เ ดิ น หรื อ ยื น หรื อ นั่ ง หรื อ นอน อยู ลั ก ษณะอย า งนี้ .
พระพุทธเจาทานตรัสวา เราหาไดงาย ไมยาก ไมลําบากเลย เพราะไดเปนอยูอยาง
นั้นทุกอิริยาบถอยูแลว.
นี้เรียกวา ขอปฏิบัติ เพื่อใหลุถึงซึ่ง พรหมวิหาร เปนวิหารที่สอง.
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วิหารที่ ๓ เรียกวา อริยวิหาร
คําวา “อริย” นี้ แปลไดหลายอยาง คือแปลวา ประเสริฐที่สุดก็ได แปล
วา ไมมีขาศึกคือกิเลสก็ได. อริ แปลวา ขาศึก; ย แปลวา ไป; อริย แปลวา
ไปเสียแลวจากขาศึก คือกิเลส. พระอริยเจาก็คือบุคคลผูไปเสียแลวจากขาศึกคือ
กิเลส. กิเลสทําอะไรทานไมได; ถาเรามีการอยูอยางนั้น ก็เรียกวาอยูในอริยวิหาร.
ในขอนี้ ที่เกี่ยวกับพระพุทธองคไดตรัสไววา : พราหมณเอย, ในโลกนี้
เราเข าอาศั ยบ านหรื อนิ คมใดอยู เวลาเช าครองจี วรแล ว เที่ ยวบิ ณฑบาตในบ านหรื อ
นิคมนั้น, ครั้นเวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว เที่ยวไปในแนวปา. เรานั้น,
วั ตถุ ใดมี อยู ในที่ นั้ น ๆ จะเป นหญ าก็ ดี จะเป นใบไม ก็ ดี คร ามาแล ว ทํ าเป นที่ รองนั่ ง
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา.
เรานั้น,
ยอมรูทั่วถึงในใจเราเอง
อยางนี้วา :ราคะ เราละไดขาดแลว ถอนขึ้นทั้งรากแลว, ทําใหเหมือนตนตาลที่ขาด
ที่คอเสียแลว,
ทําใหมีไมไดอีกแลว เปนสิ่งที่ไมอาจจะเกิดไดอีกตอไป เปนธรรมดา
ดังนี้.
โทสะ เราละไดขาดแลว, ถอนขึ้นทั้งรากแลว, ทําใหเหมือนตนตาลที่ขาด
ที่คอแลว,
ทําใหมีไมไดอีกแลว เปนสิ่งที่ไมอาจจะเกิดไดอีกตอไป เปนธรรมดา
ดังนี้.
โมหะ เราละไดขาดแลว ถอนขึ้นทั้งรากแลว, ทําใหเหมือนตนตาลขาด
ที่คอแลว ทําใหมีไมไดอีกแลว เปนสิ่งที่ไมอาจจะเกิดไดอีกตอไป เปนธรรมดา ดังนี้.
พราหมณเอย, เรานั้น ขณะเมื่อเปนอยูอยางนี้ ถาเดินอยู ในสมัยนั้น
สถานที่นั้นก็ชื่อวา ที่เดินอริยะ, ถายืนอยู ในสมัยนั้น สถานที่นั้นก็ชื่อวา ที่ยืนอริยะ,
ถานั่งอยู ในสมัยนั้น สถานที่นั้นก็ชื่อวา ที่นั่งอริยะ, ถานอนอยู ในสมัยนั้น สถานที่
นั้นก็ชื่อวา ที่นอนอริยะ.
พราหมณเอย,
โดยงาย ไมลําบากเลย.

นี้แล ที่นั่ง นอน สูงใหญ อันเปนอริยะ ซึ่งในบัดนี้เราหาได
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นี้ เป นพระบาลี ที่ เป นหั วข อ คํ าอธิ บายก็ แปลกออกไปจากสองวิ หารที่ แล วมา
ซึ่งเปนเรื่องทางสมาธิเปนสวนใหญ.
สวนในกรณีนี้เปนเรื่องของความหมดกิเลส
ด วยอํ านาจของป ญญา มารู ความที่ กิ เลสนั้ นเป นสิ่ งที่ ละได ขาดแล ว โดยแน ใจประจั กษ
ชัดอยูแกใจตัวเอง. สมัยใดมีอิริยาบถอยางไร ดวยความรูสึกนั้น สมัยนั้นชื่อวา
เปนที่ ที่เปนอริยะตามอิริยาบถนั้น ๆ.
ข อ นี้ แ สดงชั ด อยู ว า พระพุ ท ธเจ า เป น ขี ณ าสพ มี กิ เ ลสอาสวะสิ้ น แล ว ;
สวน บุคคลธรรมดาสามัญที่ตองการจะมีอริยวิหารทํานองนี้ ก็ คือผูที่กําลังพยายาม
ประพฤติปฏิบัติอยู เพื่อละเสียซึ่งราคะ โทสะ โมหะ, เพราะฉะนั้น ผลที่จะพึงมีได
จึงมีแตเพียงวา ในขณะใดที่รูสึกวา ไมถูก ราคะ โทสะ โมหะ รบกวน;
ในขณะนั้น
เราไดพลอยอาศัยที่อันเปนอริยะอยางของพระพุทธเจา เขาอยูอาศัยไดดวยเหมือนกัน.
ขอนี้ อยาเขาใจผิด คืออยาโงใหมากไป ในการที่ ตีราคาตัวเองสูงเกินไป
บาง, ตีราคาตัวเองต่ําเกินไปบาง. สวนมากก็มักจะตีราคาตัวเองต่ําเกินไป กลาวคือ
ไปนอนใจเสียวา ไมสามารถจะทําอะไร ใหมีผลตามแบบของพระอริยเจาได,
หรือบางคนก็หามปรามกันเสียวา อยาไปเหอ,
อยาไปทะเยอทะยานที่จะทําตาม
พระอริยเจา; ขอนี้เปนหลักที่ไมถูกตอง.
หลักที่ถูกตองนั้น เราจะตองทําตามรอยพระอรหันต เราจะตองพยายาม
ทําตามพระอรหันตอยางไปบทปจจเวกขณ.
แมแตบทปจจเวกขณองคอุโบสถนี้
ก็ยังมีบทที่ตักเตือน หรือชี้ชวนวา เราจักทําตามพระอรหันต.
เพราะฉะนั้นจึงพอ
จะมีโอกาส หรือมีเวลาที่จะ วางจากกิเลส คือราคะ โทสะ โมหะ
๓ ประการนี้
ไดบางตามสมควร; เวลานั้นแหละเรียกวา เราอยูในอริยวิหาร แมเปนการ
ชั่วคราวก็ยังดี แมจะเปนกุปปธรรม คือกลับกําเริบไดอีกก็ยังดี
ยังดีกวาที่จะไมรูจัก
เสียเลย.
แม ที่ สุ ดแต ผู ที่ มาสวนโมกข ฯ นี้ อาตมาได ตั กเตื อนอยู เสมอ,
คอยหาโอกาส
คอยฉวยโอกาสที่จะชี้แจงอยูเสมอวา เมื่อเขามาสูฌานที่เชนนี้ ใหพยายามศึกษา
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เรื่องจิต ที่เผอิญวางจากราคะ โทสะ โมหะ กันไวบาง; เพราะเปนสิ่งที่อาจจะ
มีไดจริง ๆ. จงกําหนดความที่จิตวางจากราคะ โทสะ โมหะ ชั่วคราวนั้น; แลว
จึงนั่งลง แลวจึงเดินอยู แลวจึงยืนอยู หรือวาสุดแตจะอยูในอิริยาบถใด.
นี่แหละ
คืออาการที่จะเขาไปอยูใน อริยวิหาร โดยอนุโลม ตามรอยพระอรหันต.
ถา
สามารถทําได ก็จะภาคภูมิใจไดวา : เราไดกระทําตามรอยพระอรหันต อยางสุดความ
สามารถของเราแลว; ไมใชความเหอเหิมทะเยอทะยาน หรือจะยกตนเทียมทาน
หรืออะไรทํานองนั้น.
ผู ที่ ตี ราคาตั วเองต่ํ าเกิ นไป เข าใจผิ ดในเรื่ องนี้ แล ว ก็ จะสู ญเสี ยโอกาสอั น
ประเสริฐ; สวนผูที่อวดดีและประมาทมากเกินไป ก็จะเสียหายไปอีกทางหนึ่ง. เพราะ
ฉะนั้นจึงขอเตือนไวตลอดเวลา : อยาตีราคาตัวเองใหสูงเกินไป, อยาตีราคาตัวเอง
ใหต่ําเกินไป; จงตีราคาตัวเองใหพอเหมาะพอสมเถิด ก็จะมีโอกาสที่จะเขาอยูใน
อริยวิหารได;
เปนการพลอยโดยสารกันกับพระอริยเจา เพื่อเขาไปอยูในวิหารอัน
ประเสริฐนั้น.
นี้เปน เรื่องของอริยวิหาร เปนวิหารที่ ๓ มีหลักปฏิบัติ คือ คอยกําหนด
วาระจิต ในขณะที่จิตวางจากราคะ โทสะ โมหะ โดยลักษณะเปน ตทังคปหาน
ก็ดี เปนวิกขัมภนปหาน ก็ดี หรือสมุจเฉทปหาน ก็ดี. สําหรับปุถุชนคนธรรมดา
สามั ญ นั้ น หวั ง ได อ ยู เ พี ย ง ตทั ง คปหาน และวิ ก ขั ม ภนปหาน โดยนั ย ะที่ ไ ด เ คย
วิสัชนามาอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ นั้นแลว.

วิหารที่ ๔ เรียกวา สุญญตาวิหาร
เรื่ องนี้ ออกจะยุ งยากลํ าบาก คื อจะยุ งยากลํ าบาก สํ าหรั บคนธรรมดาสามั ญ
ที่ไมเคยฟง;
แตกระนั้นก็จะตองขอใหอดทน เพื่อเห็นแกผูที่เคยฟงมาบางแลว
และพอจะฟงได.
ผูที่ไมเคยฟงเสียเลย ถาพยายามทําความเขาใจ ก็อาจจะเขาใจ
ไดบางไมมากก็นอย.
อาตมาจะพยายามใหดีที่สุด ใหสุดความสามารถในการที่จะ
อธิบายเรื่องนี้ใหเปนที่เขาใจ. แมจะลําบากเทาไรก็จะตองพยายาม; เพราะเปนเรื่อง
หัวใจอยางเดียวของพระพุทธศาสนา คือเรื่องสุญญตา.
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คําวา “สุญญตาวิหาร”
ก็แปลวา การเขาอยูในสุญญตา.
สุญญตา
แปลวา ภาวะของจิตที่วางจากกิเลส;
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วางจากความรูสึกวา
เปนตัวเปนตน เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา, ภาวะที่ไมมีความรูสึกวา
เปนตัวตน หรือของตนนั้น เรียกวาสุญญตา.
ถาจิตเขาไปอยูในภาวะอยางนั้น
เรียกวาอยูในสุญญตาวิหาร.
แตมีคําอธิบายที่ละเอียดพิสดาร มากไปกวาที่จะพูด
สั้น ๆ ลุน ๆ วา ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ;
เพราะเหตุวา ทาน เพงเล็งถึง
ความหมายของคําวา “วาง” เปนหลักใหญ.
เราควรจะเขาใจคําวา “วาง” กันเสียใหสมควรกอน. คําวา “วาง" นี้
ถาทางวัตถุก็คือวางชนิดไมมีอะไร;
วางทางจิตใจ ก็หมายความวา อะไร ๆ ก็มีอยู
ตามเดิม แตวางจากสาระที่ควรจะเขาไปยึดมั่นสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวเราหรือเปน
ของเรา; คําวา “วาง” ในทางธรรมเปนอยางนี้. คําวา “วาง” ในทางโลกหมายความ
วาไมมีอะไรเลย.
แมคําวา จิตวางในทางธรรม ก็มิไดหมายความวา จิตไมไดคิด
ไดนึกอะไรเลย; จิตยังรูสึกอยูตามเดิมทุกประการ, เพียงแตวา จิตไมมีความรูสึก
วาเปนตัวตน หรือของตน เทานั้น.
มันมีความรูสึกนึกในหนาที่การงาน หรือใน
วิชาความรูในสิ่งตาง ๆ ได; วางอยางเดียวแตความรูสึกที่เปนตัวเปนตนเทานั้น.
เกี่ยวกับคําวา “สุญญตวิหาร” นี้ เราควรจะเขาใจคําวา “วาง” กันให
ชัดเจนเสียกอน ไปตามลําดับ. พระผูมีพระภาคเจาทานตรัสวา : ดูกอนอานนท, ใน
กาลกอนก็ดี ในกาลบัดนี้ก็ดี ตถาคตอยูมากดวยสุญญตาวิหาร.
นี้เปนประโยคแรก
ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสในสูตรนี้ วา เดี๋ยวนี้ก็ดี ที่แลว ๆ มาก็ดี ตถาคตใชเวลา
สวนมากใหลวงไปดวยสุญญตาวิหาร;
หมายความวา อยูดวยความรูสึกของจิต
ที่มิไดกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเปนตัวตน,
หรืออยูดวยมีความหมายอันประกอบ
ไปดวยคุณคา อยางใดอยางหนึ่ง; ซึ่งผูฟงจะตองคอยระวังทําความเขาใจตอไป.
พระพุทธเจาทานไดตรัสวา :
เปรียบเหมือนกับปราสาท คือวิหารที่ชื่อ
มิคารมาตุปราสาท ที่พระสงฆกําลังอาศัยอยูในเวลานั้น.
ที่วา เปรียบเหมือนมิคาร-
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มาตุปราสาท นี้คือ วางจาก ชาง มา โค ลา, วางจากเงินและทอง,
และบุรุษ มามั่วสุมกัน; ไมวางอยูอยางเดียวก็แตภิกษุสงฆเทานั้น.

๒๐๕

วางจากสตรี

ในตอนนี้ พระพุ ทธเจ า ท านได ตรั ส เพื่ อให ภิ กษุ สงฆ ได เข าใจคํ าว าว าง;
วา วิหารที่กําลังประทับรวมกันอยูกับภิกษุสงฆนั้น ไมมีชาง ไมมีมา ไมมีโค ไมมีลา
ไมมีเงิน ไมมีทอง ไมมีผูหญิงผูชาย มามั่วสุมกัน,
ความวางจากสิ่งเหลานั้น
มีความหมายอยางไร ขอใหกําหนดไวกอน;
แลววิหารนี้ก็ไมวางอยูอยางเดียว
คือไมวางจากภิกษุสงฆ เพราะวาเต็มไปดวยภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาก็เปนประมุข.
ข อความที่ มี อยู อย างนี้ ซึ่ งกล าวว า ปราสาทไม ว างจากภิ กษุ สงฆ แต ว าง
จาก ชาง มา โค ลา เปนตน.
นี้คือขอที่พระพุทธองคทานไดตรัส ในทํานองที่เรียก
วา เอาสิ่งที่เขาเขาใจอยูแลวมาเปนหลัก, อธิบายใหเขาใจออกไปถึงสิ่งที่ยังไมเขาใจ
จึงไดทรงยกเอาความวางทางวัตถุมาเปนหลักกอน; วาในวัดในวิหารนี้วางจาก ชาง
มา โค ลา เงิน ทอง เปนตน ไมวางก็แตภิกษุสงฆเทานั้น.
พระพุทธเจาจะตรัสถึงตัวเรื่องที่พระองคตรัสถึงคําวา “วาง”
ใน
ความหมาย ทางนามธรรมเปนลําดับ ๆ คือ สุญญตาอันดับที่ ๑ ตรัสวา :อานนท,
ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุไมทําสัญญาไวใจ วาบาน วามนุษย ยอม
ทําในใจเฉพาะสัญญาวาปาอยางเดียว;
จิตของภิกษุนั้นแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู
นอมถึงไป ดวยในสัญญาวาปา.
ขอนี้อธิบายวา พระพุทธเจาทานตรัสแกพระอานนทวา :
ภิกษุผูเจริญ
สุญญตาวิหารนี้ ไมทําในใจ ซึ่งสัญญาวาบาน วามนุษย ทําในใจเฉพาะสัญญาวา
ปา.
เมื่อภิกษุนั้นนั่งอยูในที่นั้น ไมปลอยใหสัญญาวาบานเมือง หรือวาผูคน เกิด
ขึ้ นในใจ มี สั ญญาเฉพาะแต ว าป าอย างเดี ยว แม ว าจะมี มนุ ษย เช น พระสงฆ เป นต น
ก็ ทํ าสั ญญาเหมื อนกั บว าเป นป าล วน ๆ ป าเกลี้ ยง ๆ ไม มี ผู ไม มี คน ไม มี บ าน ไม มี เมื อง
จนกระทั่งจิตของภิกษุนั้นตั้งอยูดวยสัญญาวาปา.
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ตรงนี้ จะต องพิ จารณาว า เดี๋ ยวนี้ ผู คนบ านเมื องมั นว างไป มั นเหลื ออยู ไม
วางก็แตความหมายวาปาหรือลักษณะของปา.
พอถึงตอนนี้ก็ทรงชี้ใหเห็นละเอียดลง
ไปวา ภิกษุนั้น รูสึกทั่วถึงแจมแจงอยูในใจของตนวา :
ทรถา คือสิ่งรบกวนใจ
เพราะ อาศัยสัญญาวาบาน วามนุษย นั้นไมมี; มีแต ทรถา สิ่งรบกวนใจที่อาศัย
สัญญาวาปาอยางเดียวเทานั้น.
ขอนี้อธิบายวา เราจะตองพิจารณากันอยางละเอียดวา : เมื่อภิกษุเพิกถอน
สัญญาวาบานเมือง ผูคน ออกไปเสียไดแลว มันก็ยังเหลืออยูแตสัญญาวาปา; ฉะนั้น
ความรู สึ กที่ รบกวนอยู ในใจ แม ไม ถึ ง ขนาดที่ ว าเจ็ บปวด หรื อ ทรมานใจ แต มั นก็ ยั ง
รบกวนใจอยูบาง.
เมื่อกอนนี้เรามีสัญญาวาบานเมืองวาผูคน มันก็กวนใจอยางหนึ่ง;
เพิกถอนออกไปเสียได; มีเหลือแตสัญญาวาปาเขามาแทนเทานั้น ความรูสึก
รบกวนใจนั้น มันก็เปลี่ยนไปเปนความรูสึกรบกวนใจที่นอยลง.
ขอให คิ ดให ดี ให ชั ดเจนให สั้ น ๆ ว า ถ าเรายั งรู สึ กว า มี บ านเมื อง มี ผู คน
ใจของเรารูสึกอยางไร;
ถาเรารูสึกวาไมมีบานเมือง ไมมีผูคน มีแตปาเกลี้ยงๆ
ปาลวนๆ; ใจของเราจะรูสึกอยางไร ? เปนของแนนอนที่วาใจจะมีความรูสึกวาวาง
กวา; ใจที่มีสัญญาวาปานั้นมันจะวางกวาใจที่มีความรูสึกวา มีบานมีเมือง มีผู
มีคน. พระพุทธเจาทานตองการใหผูฟงไดสังเกตความหมายของคําวา “วาง” ใน
ลักษณะอยางนี้, จึงไดตรัสในลักษณะอยางนี้.
สําหรับคําวา “ทรถา”
อาจจะเปนคําแปลกประหลาดสําหรับทานทั้งหลาย
ที่ไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน. มีผูเขาใจคํา ๆ นี้ไปตาง ๆ นานา เขาใจผิดถึงกับวาเปน
ความระส่ําระสาย วุนวาย ทรมานใจ นี้มันมากเกินไป. คํานี้หมายความวาความรูสึกที่
มันเขาไปหนักไปหนวง ไปกด ไปดัน อยูในใจ อยางละเอียดอยางสุขุม เชนวา:ถาเราหันหนาไปทางตลาด ใจของเราจะรูสึกอยางไร,
ถาเราหันหนาไป
ทางทะเล ใจของเราจะรูสึกอยางไร.
นี้เราจะเขาใจไดวา เมื่อเราหันหนาไปทางตลาด
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ทรถา คื อสิ่งที่ เข าไปกระทบรบกวนใจของเรานั้ น มันมี มากกว าเมื่ อเราจะหันหนาไป
ทางทะเล ซึ่งจะมีทรถานอยกวา และทรถาเปลี่ยนไปไดอยางนี้.
ทีนี้ ภิกษุนั้นมารูสึกตัวทั่วถึงวา :
เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีอยูในความรูสึกของเรา
คือสัญญานี้ วางจากบานเมือง วางจากผูคน ไมวางก็แตจากความรูสึกวาปา. เธอ
นั้นก็ รูสึกตัวทั่วถึงวา สิ่งใดไมมี; นั้นแหละคือความวางจากสิ่งนั้น. สิ่งใดเหลืออยูใน
ที่นั้น; สิ่งนั้นก็มีอยูที่นั้น.
ขอนี้หมายความวา ภิกษุเริ่มมองเห็นสวนที่วางไป;
แลวมองเห็นสวนที่
ยังเหลืออยู.
สําหรับในกรณีนี้มีสัญญาวาบานเมือง สัญญาวาผูคนนั้นวางไปแลว
มิไดมีอยู;
แตสัญญาวาปานั้นยังเหลืออยู แมอยางนี้ก็เรียกวาภิกษุนั้นไดเขาถึง
สุญญตาวิหารอันดับแรก ที่จัดเปนอันดับหนึ่งแลว.
พระองคจึงตรัสวา : ดูกอนอานนท, การกาวลงสูสุญญตา ตามที่เปนจริง
ไมคลาดเคลื่อน บริสุทธิ์ผุดผอง เปนปรมานุตตรสุญญตา ยอมมีแกภิกษุนั้น ดวย
อาการอยางนี้. หมายความวา นี่เปนสุญยตาวิหารอันดับแรกแลว; และกลาวไดวา
เปนของจริง เปนของถูกตอง, เปนของไมคลาดเคลื่อน, เปนปรมานุตตรสุญญตา
ดวยเหมือนกัน; เพราะวากอนหนานี้ ภิกษุนั้นไมวางจากสัญญาวาบานเมือง วาผูคน.
เดี๋ยวนี้ภิกษุนั้นมีสัญญาวาวางจากบานเมือง จากผูคน เหลืออยูแตสัญญาวาปา; ขึ้นมา
ไดถึงขั้นหนึ่งนี้ ก็เรียกวาเปนสุญญตาวิหารอันดับที่ ๑.
สุญญตาอันดับที่ ๒ ก็มีตอไปอีกวา : อยางอื่นยังมีอีก, ภิกษุนั้นไมทํา
สัญญาวาผูคน, ไมทําสัญญาวาปา, ทําแตสัญญาวาแผนดิน.
ข อนี้ หมายความว า ภิ กษุ กํ าหนดเพิ กถอนผู คนออกไปเสี ย เพิ กถอนคํ าว า
ปาออกไปเสีย เหลืออยูแตแผนดิน.
ยกตัวยางงายๆ เหมือนวา เรากําลังนั่งกันอยู
ที่นี่ หรือวาภิกษุนั้นกําลังนั่งประพฤติกัมมัฏฐานขอนี้อยูที่นี่;
เดี๋ยวนี้ก็มาเพิกถอน
ในสัญญาวามีคนนั่งอยูที่นี่ออกไปเสีย, ก็เหลือแตปาลวน ๆ; แลวก็เพิกถอนสัญญา
วาปานี้ออกไปเสีย มันก็เหลือแตแผนดินเกลี้ยง ๆ ลวน ๆ.
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ขอนี้พระพุทธเจา ทานไดตรัสอุปมาวา :
เหมือนกับหนังหุมกลองที่บุคคล
ตรึ ง ด ว ยหมุ ด ตั้ ง ร อ ย ดึ ง อยู กวดอยู ย อ มเป น แผ น หนั ง ที่ ส ม่ํ า เสมอ ไม มี ร อยย น
ฉันใด;
ภิกษุก็มาทําสัญญาวาวางจากผูคน วางจากปา เหลืออยูแตแผนดินสม่ําเสมอ
ไมมีรอยยน เหมือนหนังแผนนั้น ฉันนั้น.
เดี๋ ยวนี้ กระทํ าใจให มี ความรู สึ กเพี ยงแต ว า ไม มี คนนั่ งอยู ที่ นี่ ไม มี ต นไม
ไมมีกอนหิน ไมมีกอนดิน เหลืออยูแตแผนดินลวนๆ เสมอเรียบ
เหมือนแผนหนัง
ที่เขาขึงตึงเมื่อหุมกลอง;
นี้ก็คือวา ความวางจากผูคน ความวางจากปาไดเกิดขึ้นมา
เหลืออยูหนอยเดียวแตวา แผนดินยังเหลืออยู วางจากผูคน วางจากปา นี้เปน
สวนความวาง, สวนความมีอยูนั้น เหลืออยูแตแผนดินลวน ๆ. ดังนั้น ภิกษุนั้น
ก็หมดทรถา คือสิ่งรบกวนใจที่มาจากสัญญาวาผูคน และสัญญาวาปา จะเหลือทรถาสิ่ง
รบกวนใจอยูบางก็แตเพียงทรถาที่มาจากสัญญาวาแผนดิน; มีสัญญาวาแผนดินอยูนี้
มีความกวนใจนอยลงไปอีกกวาสัญญาที่วามีปา.
สัญญตาอันดับที่ ๓ ก็คือ ภิกษุนั้นเพิกถอนสัญญาวาปา และวาแผนดินเสีย
มีแตสัญญาในอากาศ คือความวาง เรียกวาอากาสานัญจายตนะ. การกําหนด
เพิ กถอนป า เพิ กถอนแผ นดิ นออกไปเสี ย สิ่ งที่ เหลื ออยู คื ออากาศ หรื อที่ ว าง เรี ยกว า
อากาสานัญจายตนะ;
เมื่อสัญญาที่มีอยูในใจเหลืออยูแตสัญญาวาอากาศอยางนี้ สิ่ง
รบกวนใจก็ลดลงไป สิ่งรบกวนใจจากสัญญาวาปาวาแผนดินไมมีอีก เหลือแตสิ่ง
รบกวนใจที่มาจากสัญญาวาที่วาง.
สัญญตาอันดับที่ ๔ ตอไปอีกก็มีวา : เวนสัญญาวาแผนดิน วาที่วางเสีย
มีแตสัญญาวาวิญญาณัญจายตนะ มีแตสัญญาวา วิญญาณ ๆ วิญญาณธาตุ นามธาตุ
คือธาตุ ใจเท านั้ นเหลื ออยู ที่ ว างก็ ยังทราบ ถอนเสี ย เหลื อแต ที่ ละเอียดกว า คื อวิญญาณ
ธาตุ หรือนามธาตุ.
เมื่อเปนดังนี้ ทรถา คือ สิ่งรบกวนใจก็จะลดลงไปอีก คือ
ทรถาที่มาจากสัญญาวาแผนดิน หรือวาอากาศนั้นหมดไปแลว ยังเหลืออยูแตทรถา
ที่มาจากความรูสึกวาวิญญาณมีอยู.
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สุญญตาอันดับที่ ๕ ภิกษุนั้น เพิกถอนเสียซึ่งสัญญาวาอากาศ วาวิญญาณ
นั้นเสีย เหลืออยูแตสัญญาวาไมมีอะไร คืออากิญจัญญายตนะ ทําความรูสึกในสัญญา
วาไมมีอะไร ๆ.
ความไมมีอะไรอยู ในสัญญาของภิกษุนั้น เมื่อเปนดังนั้นทรถา
เครื่องรบกวนใจของภิกษุนั้นก็จะนอยลงไปอีก คือมันละเอียดลงไปอีก คือความ
รบกวนใจที่ มาจากอากาสานั ญจายตนะ วิ ญญาณั ญจายตนะ นั้ นดั บไป เหลื ออยู แต
สิ่งรบกวนในที่มาจากอากิญจัญญายตนะ คือการกําหนดวาไมมีอะไร.
สุญญตาอันดับที่ ๖ ภิกษุนั้น ระงับเสียซึ่งสัญญาวาวิญญาณมีอยู ระงับ
เสียซึ่งสัญญาวา ความไมมีอะไรมีอยู คงมีสัญญาแตที่เรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ
คือความรูสึกทางใจ ที่เรียกวามีสัญญาก็ไมได จะเรียกวาไมมีสัญญาก็ไมได.
อย างที่ เรี ยกว า เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ อย างนี้ จะเรี ยกว าตายก็ ไม ได เพราะมั น
ยังไมตาย;
จะเรียกวายังเปนอยูก็ไมได เพราะมันไมมีความรูสึกอะไร;
อยางนี้
เรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
เมื่ อภิ กษุ ทํ าสั ญญาในเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ อย างนี้ แล ว ทรถาสิ่ งรบกวน
ใจที่เคยจากวิญญาณัญจายตนะ และ อากิญจัญญายตนะก็ระงับไป เหลืออยูแต
ทรถาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเทานั้น.
ตรงนี้ ข ออธิ บ ายให ค นที่ ไ ม เ คยฟ ง ได ฟ ง อี ก สั ก หน อ ยว า เมื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น
ทําสัญญาในใจวา วิญญาณมีอยู - วิญญาณมีอยู อยางนี้ มันเขมขนกวาที่ทําในใจวา
ไมมีอ ะไร ๆ.
ทีนี้ก ารทําสัญ ญาวา อะไร ๆ นี้ มัน ยังรูสึก เต็ม อยูใ นความรูสึก .
ทีนี้ทําสัญญาชนิดที่มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเสีย;
เปนคนครึ่งเปน ครึ่ง
ตาย พู ดง าย ๆ อย างนี้ ไม รู สึ กในสั ญญาอะไร นอกจากจะ รู สึ กว ามี สั ญญาก็ ไม ใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช นี้เทานั้น; ฉะนั้น สิ่งรบกวนใจก็เหลือนอยลงไปอีกมาก คือ
เหลือชั่วที่วามีสัญญา อยางนี้เทานั้น.
สุญญตาอั นดั บที่ ๗
ภิ กษุ นั้ น เพิ กถอนสั ญญาที่ เรี ยกว า อากิ ญจัญญายตนะ
และเนวสัญญานาสัญญายตนะเสีย คงมีแตสัญญาในเจโตสมาธิที่ไมมีนิมิต. เจโตสมาธิ
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ที่ไมมีนิมิตนี้หมายความวา มีจิตรูสึกอยางเปนสมาธิอยู;
แตไมมีอารมณ เพราะวา
มันไดขึ้นมาถึงขนาดที่เรียกวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
เจโตสมาธิ ไ ม มี นิ มิ ต นี้ มี ห ลายชนิ ด ในที่ นี้ ห มายถึ ง เจโตสมาธิ ที่ ไ ม มี นิ มิ ต
ซึ่งหมายความวา มันหาอารมณไมได แตความรูสึกในเจโตสมาธินั้นยังมีอยู.
ดังนั้น
ทรถา คือสิ่งรบกวนใจ ที่มาจากเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นหมดไปแลว.
เดี๋ยวนี้
มันเหลืออยูแตความรูสึกที่เรียกวา อายตนะมีอยู คือความรูสึกทางอายตนะมีอยู.
รูสึกวาอยางไรนี้ตัดออกไปหมด;
เหลืออยูแตวา ความรูสึกทางอายตนะนี้มีอยู.
อายตนะในที่นี้ก็คือมนายตนะ คือใจ ใจยังรูสึกอยูเทานั้น;
แตไมมีสัญญาชัดลงไปวา
รูสึกวาอยางไร,
รูสึกวาอยางไรนี้ไมมี;
แตรูสึกวา ยังมีความรูสึกอยู คือยังมีอายตนะ
ที่ทําหนาที่ของมันรูสึกอยู.
เมื่ อ เป น อย า งนี้ สิ่ ง รบกวนใจ หรื อ ทรถานั้ น ก็ เ หลื อ น อ ยลง การรบกวนใจ
ที่มาจากเนวสัญญานาสัญญายตนะหมดแลว,
ที่เหลืออยู ก็คือสิ่งรบกวนใจที่มาจาก
ความรูสึกนิดเดียววา อายตนะมีอยู, คือความรูสึกทางอายตนะยังมีอยู.
เมื่ อภิ กษุ ระงั บสั ญญาในอากิ ญจั ญญายตนะ สั ญญาในเนวสั ญญานาสั ญญายตนะเสียหมดแลว, ทําสัญญาแตเพียงวาเจโตสมาธิอันไมมีนิมิตมีอยู. ทีนี้ก็ มาถึงตอน
ที่เปนปญญาที่เกิดขึ้นวา : เจโตสมาธิแมชนิดนี้ก็ยังมาเปนสังขาร คือยังมีเครื่องปรุงแตง
ยอมแตกดับเปนธรรมดา.
พอรูดังนี้จิตก็หลุดพนจากอาสวะ คือไมยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งสูงสุด ประเสริฐที่สุด ที่มนุษยจะพึงพอไดพึงถึง;
จิตจึงพนอาสวะแลว รูแต
เพียงวาพนอาสวะ.
ที นี้ ก็ รู ถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด ว า ทรถา ที่ จ ะมารบกวนใจ ซึ่ ง จะมาจาก กามาสวะ
ภวาสวะ อวิ ช ชาสวะ นี้ ห มดแล ว เหลื อ แต สิ่ ง รบกวนใจที่ ม าจากความรู สึ ก ที่ ว า
อายตนะมีอยูเทานั้น.
ภิ กษุ นั้ นรู ชั ดว า สั ญญานี้ ว างจากกามาสวะ ว างจากภวาสวะ ว างจาก
อวิชชาสวะ; ไมวางอยูก็แตจากทรถา ที่มาจากความที่อายตนะนั้นยังรูสึกอยู อายตนะ
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ยังทําหนาที่ของมันในการรูสึกอยู แตละขั้น ๆ เปนสุญญตาวิหาร; เพราะวามีสวน
หนึ่งที่วางหายไป แลวสวนที่เหลือ อยูก็นอยลง.
สวนหนึ่งนั้นหายไปแลว มีแ ต
สวนหนึ่งเหลืออยู และก็นอยลง,
สวนหนึ่งหายไป ก็มีสวนหนึ่งที่เหลืออยูนอยลง ๆ
อยางนี้.
ภิกษุกําหนดวาสวนใดวางไป - สวนใดวางไป นั้นเปนกําหนดในสุญญตา;
ฉะนั้นจึง เปนการกําหนดสุญญตาอยูทุกขั้น ๆ ที่ปฏิบัติมาโดยลําดับ, แลวในที่สุดก็คง
เหลืออยูแตวาอายตนะยังรูสึกอยู. ถาจะใหพูดสั้น ๆ ก็คือเหลืออยูแตเพียงความรูสึกวา รู
คือรูอยูวาอายนะเหลืออยู, มนายตานะก็เหลืออยู. นิพพานซึ่งเปนอายตนะสําหรับ
มนายตนะในที่นี้ ก็เหลืออยู; ก็เหลืออยูแตสักวาอายตนะ. นี้คือสุญญาตาวิหาร
อันดับสูงสุด; เหลืออยูแตสักวาความรูวา อายตนะมีอยู : อายตนะขางในก็คือใจ
อายตนะขางนอกก็คือนิพพาน.
ดูกอนอานนท,
การกาวลงสูสุญญตาของภิกษุนั้นตามที่เปนจริง ไมคลาดเคลื่อน บริสุทธิ์ เปนปรมานุตตรสุญญตา ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้.
พระพุทธเจา
ทานตรัสวา :
เปนปรมานุตตรสุญญตาถึงที่สุด ถูกตอง ไมผิดพลาด มีไดแกภิกษุ
ในลักษณะของการปฏิบัติเปนลําดับ ๆ ๆ มาอยางนี้ เรียกวา สุญญตาวิหาร.
แลวพระองคยังตรัสอยางทาทายตอไปวา :- ดูกอนอานนท, สมณพรหมณ
ในอดี ต ก็ ดี ในอนาคตก็ ดี ในป จ จุ บั น ก็ ดี ถ า จะเข า ถึ ง สุ ญ ญตาวิ ห ารกั น แล ว ไม มี
สุญญตาวิหารอื่น นอกจากสุญญตาวิหาร นี้. คือคําทาทายอยางพระพุทธเจาผูประกอบ
ไปดวยเวสารัชชกรณธรรม. และตรัสเปนบทสรุปทายวา ดูกอนอานนท,
เพราะ
เหตุ นั้ น เธอทั้ งหลาย เธอพึ งทํ าความสํ าเหนี ยกว า เราจั กเข าถึ งปรมานุ ตตรสุ ญญตา
อันบริสุทธิ์ดวยอาการอยางนี้แลว แลอยู.
นี้เรื่องก็จบกันสําหรับพระสูตรนี้ ที่กลาวดวยสุญญตาวิหาร.
คงจะฟงไมถูก ก็จะอธิบายซ้ําอยางสรุปยอดอีกทีหนึ่งวา :-

ทีนี้หลายคน
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สิ่งใดปรากฏชัดแจงในวิถีของความรูสึกคือสัญญา ก็ใหเพิกถอนมันออก
ไปเสียใหเหลือแตสิ่งที่นอยลงไปกวานั้น ลดลงไปกวานั้น. ทําอยางนี้เรื่อยไป ๆ ๆ
จนจิตไปกําหนดความวางทางวัตถุ, แลวกําหนดนามธรรม, แลวกําหนดความไมมี
อะไร, แลวกําหนดความที่จิตจะมีความรูสึกก็ไมใช ไมมีความรูสึกก็ไมใช, แลวก็
เหลืออยูแตสมาธิที่กําหนดความที่จิตเปนอยูอยางนั้น, แลวก็เห็นวามันยังเปนของที่
เกิด - ดับ, เกิด - ดับ , เปนของเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปอยูนั่นเอง. ฉะนั้นจึงมีความ
หมดสิ้นอาสวะที่ตรงนี้;
แมหมดสิ้นอาสวะแลว ไมมีกิเลส ไมมีอาสวะแลว ก็ยัง
เหลืออยูแตวาความรูวา : อายตนะมีอยู, อายตนะยังมีความรูสึกทางอายตนะอยู;
เรียกสั้น ๆ วา “ความรู” แลวก็รูความที่วางนั้นเอง ความที่วางนั้นคือนิพพาน.
จิตมีความรู; รูความวาง ตัวความวางนั้นคือนิพพาน. สุญญตาสูงสุด
มีไดเพียงเทานี้;
หมายความวา ทุกตอนไมมีสัตว ไมมีบุคคล เรื่อยมาจนถึงเหลือ
แตอายตนะ ที่มันทําหนาที่ของมัน วารู รูความวาง.
ทบทวนกั นใหม อี กที สํ าหรั บมาใหม ที่ ยั งไม เคยฟ ง และกํ าลั งงงอยู ว า :
พระพุทธเจาทานตรัสสอนพระอานนทใหกําหนด สุญญตา คือ วาง
วาง ๆ นี้ วางไป
ตามลํ าดั บ ถ าพู ดเปรี ยบด วยวั ดนี้ วั ดนี้ ที แรกก็ มี พวกทายกทายิ กานั่ งฟ งอยู อาตมา
นั่งอยู เทศนอยู ตนไม กอนหิน กอนดิน อะไรมีอยู.
กําหนดทีแรกก็วาไมมีคน,
ไมมีอะไร มีแตปาอยางนี้ เรียกวามีสัญญา
ในปาไมนี้;
สัญญาคือตนไม กอนดินในปา หรือเรียกวา สัญญาในปาชัดแลว,
แจมชัดแลว; เพิกถอนสัญญาวาปาออกไปเสีย ใหเหลือสัญญาแตวาสัญญาใน
แผนดิน,
ทําความรูสึกในใจวา กอนหิน ตนไมอะไรนี้กระเด็นไปหมดแลว เหลืออยู
แตแผนดิน: ไมมีอะไรแลว ที่ลุม ๆ ดอน ๆ อะไรนี้ก็ไมมีแลว, ที่สูง ๆ ต่ํา ๆ ก็หมด
แล ว เหลื อ ที่ ร าบเป น เหมื อ นกั บ แผ น ดิ น ที่ ร าบเหมื อ นแผ น หนั ง ที่ เ ขาขึ ง หุ ม กลอง,
ราบอยางนั้นมีสัญญาวาแผนดินลวน ๆ.
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เทานี้ก็ยังหยาบอยู ทีนี้ก็ เพิกถอนสัญญาวาแผนดิน นี้ออกไปเสียอีก; หมาย
ความวา แผนดินที่เรานั่งอยูขางบนมันนี้ หายไปอีก, เหลืออยูแตอากาศคือความวาง.
นี้หมายความวาทําไดดวยจิต ไมใชทําไดดวยรางกาย คือเดี๋ยวนี้เหลืออยูแตความวาง.
แตแลวก็เห็นวา ความวางจากแผนดินนี้ก็ยังหยาบอยู ฉะนั้น เอาที่ละเอียด
กวานั้น กลาวคือ เอาวิญญาณธาตุ หรือนามธาตุ ซึ่งเขาใจยากวา หมายความอะไร
แตก็หมายถึงนามธาตุคือธาตุทางใจ มันละเอียดลงไปกวาความวาง.
ทีนี้ ธาตุทางใจก็ยังหยาบอยู เอาความไมมีอะไรดีกวา;
ความไมมี
อะไรนี้ก็ยังรบกวนความรูสึกอยู;
เอาความที่จะรูสึกก็ไมใช ไมรูสึกก็ไมใชดีกวา;
คื อ ความรู สึ ก นี้ มั น ก็ ยั ง รบกวนอยู ก็ เ อาสมาธิ ที่ ไ ม ต อ งมี อ ารมณ ไม ต อ งมี นิ มิ ต คื อ
จิตที่กําหนดอยูที่สิ่งไมใชอารมณ ที่ไมใชนิมิต นี่เรียกวาโจโตสมาธิไมมีนิมิต.
ตรงนี้ มั น บอกว า สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู ใ นขณะนี้ ก็ คื อ อายตนะที่ กํ า ลั ง รู สึ ก อยู .
นี่ หมายความว าผู ที่ ยั งไม หลุ ดพ นจากอาสวะ ก็ ยั งมองเห็ นว า ไม มี อะไรนอกจากอายตนะ
ยังทําหนาที่ รูสึกอยู.
ถาหากวาพนจากอาสวะที่ตรงนี้ดวย ก็ยิ่งเห็นชัดวา ไมมี
อะไร; นอกจากอายตนะที่ทําหนาที่รูสึกอยู. นี้คืออัน สุดทายเหลืออยูแตอายตนะ
คือ มนายตนะ ทําหนาที่รูอยูวา วาง, วาวางอยางเดียว.
เป นอั นว าความรู สึ กที่ เป นสั ตว บุ คคล ตั วตน เรา เขา หรื อ อั ตตา ชี โว
อะไรนั้นไมมีทางจะเกิดแลว อานิสงสของมันก็คือสบาย.
พระพุทธเจาทานถือวา
สบายที่สุด; ถาจะพักผอนหาความสบายแลวก็พักผอนดวยสุญญตาวิหาร. ทานจึง
ตรัสวา : ดูกอนอานนท , เราอยูมากดวยสุญญตาวิหาร; ก็หมายความวาแทนที่จะ
นอนหลับอยางคนธรรมดานี้ ก็อยูดวยสุญญตาวิหาร;
นอกจากนั้นไปเที่ยวทํางาน
ตามหนาที่พระพุทธเจา.
เมื่อไมใชเวลาทําหนาที่ตามหนาที่ประจําวัน ก็อยูดวย
สุญญตาวิหาร แทนที่จะนอนหลับอยางคนธรรมดา.
การที่ เข าไปอยู ในความว าง ความรู สึ กว าว าง แม ขั้ นใดขั้ นหนึ่ งก็ เรี ยกว า
สุญญตาวิหาร. สุญญตาวิหารขั้นหนึ่ง ๆ ก็มีการลดซึ่งสิ่งรบกวนใจ ที่เรียกวาทรถา ;
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ตัวอยางงาย ๆ เชน อยูที่บานที่เรือนเต็มไปดวยลูก เมีย หลาน เหลน นี่แหละ
ทรถา
กลุมเขามาหมด รอนเปนไฟ. พอสิ่งเหลานี้ถอยออกไป ทรถาก็เปลี่ยนไป; แตวา
มีบานเปลา ๆ มีเรือนเปลา ๆ แตก็ยังรบกวนใจ. เอาเรือนออกเสียใหมด เหลือแต
แผนดิน มันก็รบกวนนอยลงไปอีก.
เอาแผนดินออกเหลือแตความวาง อากาศ
มันก็รบกวนนอยลงไปอีก.
เอาความวางออกไปเสียอีก เหลือแตความที่จะรูสึกตัวก็
ไมใ ช,
ไมรูสึกตัวก็ไมใ ช นี่มัน ก็ยังนอ ยลงไปอีก จนกระทั่ง เหลือ อยูอ ายตนะที่
รูสึกวา วางเทานั้นเอง; มันก็จบแคนี้.
นี่เปนหลั กที่ แสดงวา แม ยังไม เป นพระอรหันตก็ สามารถจะทําได ตามสั ด
ตามสวน; แลวก็ไดรับประโยชนอันสูงสุด ไดรับอานิสงสนี้ตามสัดตามสวน ดีกวา
ไมรู, ดีกวาไมทํา.
สรุปแลวก็ทําอยางงาย ๆ วา : จะ ไมมีความรูสึกอะไร นอกจากรูสึกวา
อายตนะนั้นมีอยู และเมื่อรูสึกตอความวาง ก็สบาย. มีความสุขมีความสบายยิ่งกวา
อยางอื่น;
คือวาอยูดวยความวาง อยูกับความวาง เสวยรสของความวาง ชิมรส
ของพระนิพพาน เปนการลวงหนาอยูอยางนี้.
เมื่ อใดมี ความเป นอยู ด วยความรู สึ กว างอย างนี้ เรี ยกว าอยู ในสุ ญญตาวิ หาร:
ที่เดินเปนสุญญตาวิหาร, ที่ยืนเปนสุญญตาวิหาร, ที่นั่งเปนสุญญตาวิหาร, ที่นอน
เปนสุญญตาวิหาร, ไมมีความทุกขเลย.
นี่คือคําสอนสูงสุด ที่เกี่ยวกับสุญญตา สุญญนตาที่สุด คือนิพพาน.
พระพุทธเจาทานตรัสวา : จงมองดูโลกโดยความเปนของวางอยูทุกเมื่อเถิด รายละเอียดตองเปนอยางนี้; แลว เมื่อนั้นมัจจุราชจักไมเห็นเธอ มัจจุราชจักตามหา
เธอไมพบ. ตองมีสติเห็นสิ่งทั้งปวง โดยความเปนของวาง โดยลักษณะดังที่กลาว
มาแลวอยางละเอียดเปนขั้น ๆ ขั้น ๆ อยางนี้.
แตเราจะดูทีเดียวใหเห็นเปนของวาง;
กวาดทิ้งไปวา ไมมีอะไรที่ควรยึดถือวาตัวกู - ของกู มันก็ไดเหมือนกัน.
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นี้คือเรื่อง สุญญตาวิหาร เปนวิหารที่สี่; วิหารที่หนึ่ง ทิพยวิหาร
อยูในฌาน, วิหารที่สอง พรหมวิหาร อยูดวยความรูสึกที่เปนเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา ที่เรียกวาพรหมวิหารเหมือนกัน, อริยวิหาร อยูดวยความรูสึกที่วา
เดี๋ยวนี้กิเลสไมไดมารบกวน,
สุญญตาวิหาร อยูดวยความรูสึกวา ไมมีอะไร ๆ
นอกจากความรู สึกทางอายตนะ เหลื ออยูแตอายตนะในขั้นสุดทาย ที่รู สึกตอความวาง
เทานั้นเอง. นี้ก็เปนสุญญตาวิหาร.
ทั้ งหมดนี้ เรี ยกว าหลั กปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ ทิ พยวิ หาร พรหมวิ หาร อริ ยวิ หาร
และสุญญตาวิหาร ตามหัวขอที่เรากําหนดไวสําหรับการบรรยายในวันนี้ ซึ่งพอสมควร
แกเวลาแลว.
ขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้
------------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน
---------------

-๘วันเสารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายในวันนี้มีหัวขอวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน
ดังที่
ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยูเปนอยางดีแลว.
คําวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
นิ พ พาน หมายความว า วั น นี้ เ ราจะพู ด กั น เฉพาะส วนที่ เกี่ ยวกั บหลั กปฏิ บั ติ ;
เพราะว า เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นิ พ พานโดยทั่ ว ๆ ไปนั้ น ได เ คยพู ด กั น โดยละเอี ย ด
ครั้งหนึ่งแลวในภาคมาฆบูชา.
ถ า ถามว า ทํ า ไมเราจึ ง ต อ งพู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งนี้ คื อ เรื่ อ งปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
นิพพาน?
ก็เพราะวาเพื่อจะใหสําเร็จประโยชน ในการที่จะไดรับผลอันแทจริงจาก
พระพุทธศาสนา.
ถาวาการปฏิบัติเปนไปไมได มันก็มีแตความรู สักวารู ๆ กัน
เทานั้นเอง. ถาความรูนั้นไมกลายเปนการปฏิบัติ พระธรรมก็ชวยใครไมได ;

๒๑๖
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เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจไวในเรื่องนี้ เพื่อจะปองกันความประมาท.
ถาปราศจากการ
ปฏิบัติ ความรูก็คือเปนหมัน, แมความรูในทางพระพุทธศาสนานี้ก็เปนหมัน. เรื่อง
นิพพานนั้นเปนเรื่องเดียวในฐานะที่เปนผลที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา;
ถาปราศจากสิ่งที่เรียกวานิพพาน พุทธศาสนาก็ไมมีประโยชนอะไร หรือจะเรียกไดวาเปน
หมัน;
หรืออาจจะกลาวอยางกวางขวางไปกวานั้น ก็กลาวไดโดยไมตองกลัวใครจะ
คานวา ถาไมมีสิ่งที่เรียกวานิพพาน การมีศาสนาของมนุษยทั้งหมดก็เปนหมัน.
นี้เรียกวา สิ่งที่เรียกวานิพพานนั้น ก็คือผลของการมีศาสนาทุก ๆ ศาสนา
นั่นเอง.
ศาสนาอื่นเขาจะไมเรียกวานิพพานก็ตามใจ แตสิ่งที่เปนผลของการปฏิบัติ
ศาสนานั้น ที่แทก็คือสิ่งที่เรากําลังเรียกวานิพพาน.
ถาไมมีสิ่งที่เรียกวานิพพาน ก็แปลวา ไมตองมีสิ่งที่เรียกวาศาสนา แมใน
ลักษณะที่เปนศีลธรรม;
ทั้งนี้ก็เพราะวา สิ่งที่เรียกวานิพพานนั้นมีไดในศาสนา
แมในขั้นศีลธรรม.
คนมักจะแยกกันออกไปเสียวา ขั้นศีลธรรมไมเกี่ยวกับ
นิพพาน ; ที่ไหนก็มักจะพูดกันทํานองนี้วา นิพพานอยูสูงไปกวาศีลธรรม.
ทั้งนี้
ก็ เพราะให ความหมายแก คํ า ว าศี ลธรรมน อยไป หรื อ ให ความหมายแก คํ าว านิ พพาน
มากเกินไป ; มันจึงเขากันไมได.
ถากลาวใหถูกตองแลว สิ่งที่เรียกวา “ศีลธรรม”
นี้ ก็ควรจะมีขอบเขต
สูงขึ้นไปจนถึงกับวามีผลเปนนิพพาน. และคําวา นิพพาน นั้นก็มีความหมายหลายชั้น
คือวากวางขวาง จนกระทั่งมาเปนผลของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมก็ได.
ขอใหตั้งใจฟง
ประเดี๋ยวจะไดพิจารณากันถึงเรื่องนี้.
ยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือวา สิ่งที่เรียกวา “นิพพาน”
นั้น มีอยูอยางที่ใคร
ไมรูจัก ,
หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็วา มีอยูที่เรียกวาอาภัพอับโชค ไมมีเกียรติ;
ทั้งที่โดยแทจริงแลว ทุกคนรอดชีวิตอยูไดวันหนึ่ง ๆ นี้ เพราะสิ่งที่เรียกวานิพพาน
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ในระดับหนึ่ง.
ถาปราศจากนิพพานในระดับนี้ คนจะตองเปนบา อยางนอยก็จะ
ต อ งเป น โรคเส น ประสาท ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า นิ พ พาน มี ค วามหมายกว า งอย า งไร
เราจะไดพิจารณากันตอไป.

ความหมาย ของ นิพพาน
คําวา “นิพพาน” ตามตัวหนังสือ ก็แปลวา ไปหมดแหงความรอน หรือ
ดับความรอน. คําวา “ดับ” ก็หมายความวา ดับของสิ่งที่มีความรอน. ถาไมมี
ความรอนแลว ก็จะดับอะไร มันก็ไมมีอะไรที่จะตองดับ;
ฉะนั้น ถาพูดวามีความดับ
มันก็ตองดับของสิ่งที่มันรอน หรือเปนไฟ. นี้คือ ดับไฟ หรือดับทุกข ซึ่งเปนชื่อ
เดียวกัน.
ทีนี้ นิพพาน
ตัวหนังสือในภาษาบาลีมีความหมายกวาง คือวา นิพพาน
ในฐานะเปนเครื่องดับความรอนก็ได, ในฐานะ เปนแดน เปนเขต เปนที่ดับของความ
รอนก็ได,
ในฐานะเปนกิริยาอาการแหงการดับลงก็ได, ในฐานะที่เปนความเย็น
คือดับแลวมันเย็น เปนผลของความดับอยางนี้ก็ได;
ลวนแตเรียกวานิพพานทั้งนั้น.
ภาษาบาลี เ ป น ภาษาที่ มี ค วามแปลกประหลาดอยู อ ย า งนี้ คํ า ๆ เดี ย วนั้ น รู ป ศั พ ท
อยางเดียวกันนั้น แปลความหมายไดหลายอยาง :๑. นิพพานในฐานะที่เปนเครื่องดับ ก็เล็งถึงขอที่เราตองปฏิบัติเพื่อใหเกิด
นิพพาน; ดังนั้น นิพพานจึง หมายถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติ เพื่อการไมเกิดแหงกิเลส,
เพื่อการไมเกิดแหงความทุกข แมที่สุดแตการเปนอยูโดยชอบ.
การสํารวมระวังโดย
ประการทั้ งปวง ที่ เราต องปฏิ บั ติ นี้ ก็ เรี ยกว า “สิ่ งที่ ต องปฏิ บั ติ เพื่ อให เกิ ดความเย็ น”.
เมื่ อเกิ ดความเย็ นมั นก็ ดั บความร อน การปฏิ บั ติ เหล านั้ นเลยเป นเครื่ องดั บความร อน.
นี่ นิพพานในฐานะที่เปนเครื่องดับ ก็เล็งถึงสิ่งที่มนุษยจะตองปฏิบัติ เพื่ออยาให
เกิดเปนทุกขขึ้นมา. นี่แหละคือสวนที่สําคัญที่สุดที่เราจะตองสนใจนิพพาน ในฐานะ
เปนเครื่องดับรอน.
๒.
ถัดไป นิพพานในฐานะเปนแดนดับ
นี่ก็ หมายถึงสภาวธรรมตาม
ธรรมชาติอันหนึ่ง หรือชนิดหนึ่ง ที่มนุษยอาจจะเขาถึงได หรือรูสึกได ดวยจิตของ
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มนุษยนั้นเอง;
นี้ตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งที่ตองรู หรือตองรูจัก.
ที่เรียกสิ่งนี้วา
สภาวธรรมก็หมายความวาเปนสิ่งที่มีอยูแลว มีอยูเองตามธรรมชาติ;
เมื่อใครยังไม
ถึง หรือยังไมทําใหปรากฏได ก็ดูคลายกับวาไมมี; พอใครปฏิบัติถูกตองได ก็ถึงแดน
นั้นเขตนั้น หรือสภาวะอันนั้น.
นี้ออกจะเปนโวหารสักหนอย ที่วาแดนดับทุกข,
สภาวะดับทุกขนั่นมันมีอยูตามธรรมชาติ. ทั้งนี้ก็เพื่อจะปองกันไมใหเกิดความเขาใจวา
เราสรางมันขึ้นมา. เราไมถือวาเราอาจจะสรางพระนิพพาน หรือสรางความเย็น หรือ
สรางอะไรขึ้นมาได; นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ. เราตองทําใหถูกเรื่อง
แลวสิ่งนั้นก็จะปรากฏแกจิตของมนุษย นี้เรียกวาเปนสภาวธรรมตามธรรมชาติ ที่
มนุษยอาจจะเขาถึงไดดวยการรูสึกทางจิต หรือ ตองเขาถึงโดยทางจิต.
นิพพานในลักษณะที่เปนแดนดับของความทุกข อยางนี้ บางทีก็เรียกวา
นิพพานธาตุ คือธาตุแหงนิพพาน; แปลวาธาตุอันเปนที่ดับของธาตุที่ไมใชนิพพาน.
หมายความวา ธาตุนี ้ม ีม ากอยา งเดีย วกัน นิพ พานธาตุก ็เ ปน ความดับ ของธาตุ
อื่น ๆ. พระพุทธเจาทานตรัสวา : อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ น อาโป น เตโช ฯลฯ
ยืดยาวออกไป; อันมีใจความสั้น ๆ แตเพียงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, สิ่งนั้นมีอยู
คือ สิ่งซึ่งไมใชดิน ไมใชน้ํา ไมใชไฟ ไมใชลม ไมใชอากาศ ไมใชวิญญาณ ไมใช
อากิญจัญญายตนะ ไมใช เนวสัญญานาสัญญายตนะ,
ไมใชโลกนี้ ไมใชโลกอื่น
ไมใชดวงอาทิตย ไมใชดวงจันทร;
ไมเปนการไป ไมเปนการมา ไมเปนการหยุด
อยู; อะไรทํานองนี้ ปฏิเสธหมดเรื่อย ๆ ไป. แตสิ่งนั้นมีอยู และนั่นแหละเปน
ที่ดับของความทุกข เปนที่สิ้นสุดของความทุกข.
อยางนี้ทานเล็งถึงนิพพานธาตุ หรือแดนเปนที่ดับของความทุกข; อันนี้
ถูกเขาใจผิด หรือวาจะไมเขาใจผิดก็สุดแท แตมันถูกสมมติใหเปนบาน เปนเมือง
เปนนคร เรียกวา นิพพานมหานคร หรือนครนิพพานหรืออะไรขึ้นมา.
นี่เรียกวา
พูดอยางบุคคลาธิษฐาน สําหรับคนที่ฟงอยางลึกซึ้งไมออก ก็พูดไวคลาย ๆ เปนบาน
เปนเมืองเปนโลก ๆ หนึ่ง ใหพยายามปฏิบัติเพื่อจะไดไปอยูในโลกนั้น.
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ถ า จะว า โดยเนื้ อ แท ก็ เ ป น สภาวธรรม ไม ใ ช บ า นไม ใ ช เ มื อ ง ไม ใ ช โ ลก;
แตเปนสภาพทางจิตชนิดหนึ่ง ที่เมื่อปฏิบัติถูกตองครบถวนเหมาะสมแลว สภาพนั้น
ก็จะปรากฏออกมา.
พระพุทธเจาทานเรียกสิ่งนี้วา อายตนะอันหนึ่ง;
แตไมใช
อายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ,
หรือไมใชแมแตอาตยนะ คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ;
มันเปนอายตนะที่ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เปน
วิสังขาร เปนนิพพาน; แตก็ตองเรียกวามันเปน “สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู.
ที่เรียกนิพพานวาอายตนะก็เพราะวา เปนสิ่งที่มนุษยอาจจะรูสึกได หรือ
อาจจะถู ก รู สึ ก ได ด ว ยจิ ต ใจของมนุ ษ ย ดั ง นั้ น จึ ง เรี ย กว า อายตนะด ว ยเหมื อ นกั น ;
แตอยาเอาไปปนกับอายตนะภายนอก อายตนะภายใน ทํานองนั้น.
นี้เรียกวา
นิพพานในฐานะเปนแดนดับ; อะไรเขาไปถึงนั่นแลวจะตองดับ.
๓. นิพพานในฐานะเปนกิริยาอาการของการดับ จะมีในขณะที่อริยมรรค
ทําลายกิเลส หรือทําลายความเคยชินของกิเลส.
สิ่งที่เรียกวา กิเลสนั้นไมสําคัญเทากับความเคยชินของกิเลส; กิเลสมัน
เกิดเปนคราว ๆ ตามที่อารมณจะมากระทบ;
แลวมันมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้น
เพิ่มขึ้น ๆ เปนเสมือนหนึ่งวาความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี้มีอยูตลอดเวลา.
แทที่จริง
ตัวกิเลสมิไดมีอยูตลอดเวลา เพิ่งจะเกิดตอเมื่อไดเหยื่อ หรือไดอารมณ; แตความ
เคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้นมีอยูตลอดเวลา. พอมันไดเหยื่อเมื่อไร ไดโอกาส ไดชอง
เมื่อไร มันก็ชิงเกิด รีบเกิด หรือเกิดออกมา โดยปองกันไมคอยจะทัน,
อันนี้แหละ
สําคัญมาก เปนอันตรายมาก.
ทีนี้ ใน ขณะที่อริยมรรค หรือมรรคญาณมี แรงกลา มีกําลังกลา ถึงกับ
ตัดทําลายความเคยชินของกิเลสที่จะเกิดนี้เสียได จึง เปนการดับที่แทจริง คือเปน
การดับชนิดที่เรียกไดวา นิพพานโดยแทจริง; เปนสิ่งที่ตองทําใหปรากฏ ใหรูจัก
ใหปรากฏขึ้นมา;
ใหการดับนี้เปนที่ปรากฏขึ้นมา.
เพียงแตรูอยูเฉย ๆ วามันเปน
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อยางนั้น ๆ ยังใชไมได;
ตองทําใหมีการดับของกิเลส หรือรากเหงาของกิเลส
หรือวาความเคยชินของการที่จะเกิดกิเลส แลวแตจะเรียกอยางไรก็ได.
๔. นิพพานในฐานะที่เปนผลของการดับของกิเลส ทําใหการดับของ
กิเลสนี้ปรากฏ จึงจะไดรับประโยชนจากสิ่งที่เรียกวานิพพาน. มันเกี่ยวเนื่องกันกับ
เครื่องดับ;
พอเรามีเครื่องดับแลวเราก็เอามาใชใหเกิดการดับ;
เมื่อทําไปถูกวิธี
ผลก็ปรากฏเปนการดับ, แลวมันก็มีผล, นี้ก็คือ นิพพานในฐานะที่เปนผล คือ
เปนความเย็น,
เปนผลที่ไดรับจากการดับไปแหงกิเลสและความทุกข;
เปนผลที่
ไดรับที่นี่ในชาตินี้ ในทิฏฐธรรมนี้.
คําวา “ความเย็น”
เปนคําพูดชนิดที่เปรียบเทียบ; หมายความวา คํา
ธรรมะทุกคํายืมจากคําของชาวบานมาใช เชน :
ความรอน เอามาเปนชื่อของกิเลส,
ความเย็นมาเปนชื่อของนิพพาน.
เอาคําชาวบานที่ชาวบานรูอยูแลว รูความหมายดี
อยู แล ว มาเป น คํ า ใช ในวงของศาสนา เกิ ดเป นภาษาธรรมะขึ้ นมา เป น คํ า ๆ เดี ยวกั น
แตมีความหมายอยางอื่น;
อยางนอยที่สุดก็มีความหมายแยกกัน.
ภาษาชาวบาน
หมายถึงเรื่องทางวัตถุ
เชน รอ นหรือ เย็น อยางนี้ก็รอ นหรือ เย็น ทางเนื้อ หนัง ;
แต ภาษาศาสนารอนหรือเย็นนี้หมายถึงทางวิญญาณทางจิต.
และเปนความเย็น
ที่จริงกวา.
รวมความว า คํ าว า นิ พพาน จะมี ความหมายได อย างน อยถึ ง ๔ ประการ :
คือ เปน เครื่องดับ เปน แดนดับ และเปน การดับ และเปน ความเย็นที่เปนผลของ
การดับ. และอันสุดทายคือ ความเย็นนี้เองคือสิ่งที่เราตองการ นอกนั้นมันก็ไมมี
ความหมายอะไรแกเรา.
ถามันไมใหเกิดความเย็นก็ไมมีใครตองการ.
ความเย็นจึง
หมายถึ ง ความสุ ข หรื อ ความไม ทุ ก ข ทุ ก ๆ ระดั บ ที่ จ ะพึ ง ได รั บ จากการปฏิ บั ติ ใ นทาง
ของพระศาสนา.
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ทาง นิพพาน
ทีนี้จะพูดตอไปถึง ทางนิพพาน. ถาพูดวา “ทางนิพพาน” ก็คอย
ปลอดภัย แตถาพูดวา “ทางไปนิพพาน” มันก็เลือนออกไป ไมคอยปลอดภัย; ทั้ง
นี้เพราะวา นิพพานนั้นไมตองไป. ถามีการไปก็ไมใชนิพพาน. ดังที่พระพุทธเจา
ทานตรัสวา : ไมใชการไป ไมใชการมา ไมใชการหยุดอยู. นิพพานเปนสภาวะ
อันหนึ่งซึ่งปรากฏออกมา เมื่อมีการกระทําถูกตอง มีการปฏิบัติถูกตอง ; ฉะนั้น
จึงไมตองไป จึงไมตองมา รวมทั้งไมตองหยุดอยูที่นั่น.
นี้เปน ภาษาที่ตองระวัง ไป ก็ไปหาสิ่งหนึ่ง, มา ก็มาหาสิ่งหนึ่ง, หยุด
ก็เพราะวาติดอยูที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง; มันใชไมไดทั้งนั้น; เพราะมีความยึดมั่นถือมั่น
จึ งได ไป จึ งได มา หรื อจึ งได หยุ ดอยู ที่ ไหน ต อเมื่ อดั บความยึ ดมั่ นถื อมั่ นนั้ นเสี ย ไม มี
การไป ไมมีการมา ไมมีมีการหยุด หรือติดอยูที่ไหน จึงจะเรียกวาเปนการหลุดออกไป.
นี้ถาจะเรียกโดยสมมติก็เรียกวา “ทางนิพพาน”.
ทางนิพพานนั้นเรียกวามรรค, มรรคซึ่งแปลวาหนทางนี้เอง; แตเปน
หนทาง
ทางจิตใจ มีเรียกวาอริยมรรคบาง อัฏฐังคิกมรรคบาง แลวแตจะใหหมาย
ความอยางไร. ที่เรียกวาอัฏฐังคิกมรรค, มรรคประกอบไปดวยองค ๘ นั้นเปน
ตัวทางนิพพาน;
หมายความวาเมื่อปฏิบัติอยูอยางนั้น นิพพานปรากฏออกมา
เราไมตองเรียกวาไปนิพพาน หรือหนทางเพื่อใหไปนิพพาน;
แตตองพูดวาทางให
ถึงนิพพาน.
ถาจะพูดกันอยางอื่น เพื่อไมเกิดความกํากวมก็จะตองพูดวา เปนการ
ปฏิบัติที่จะทํานิพพานใหปรากฏแกใจ.
การปฏิ บั ติ ต ามมรรคมี อ งค ๘ ให ถู ก ต อ ง ให ค รบถ ว น พอเหมาะพอดี
แลวนิพพานก็จะปรากฏแกจิตใจของผูปฏิบัติ. ที่วามรรคมีองค ๘ นั้น ก็ขอทบทวน
ซักซอมความเขาใจไวเสมอวา : หมายถึงความถูกตอง ๘ ประการ : ถูกตองใน
ทางความคิดเห็น เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
ถูกตองในทางความมุงมาดปรารถนา เรียกวา
สัมมาสังกัปโป, ถูกตองในการพูดจา เรียกวา สัมมาวาจา, ถูกตองในการกระทํา
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ทางกาย เรียกวา สัมมากัมมันโต, ถูกตองในการเลี้ยงชีวิต เรียกวา สัมมาอาชีโว ,
ถูกตองในความพากเพียร เรียกวา สัมมาวายาโม,
ถูกตองในความดํารงจิต ความ
รูสึกนึกคิด นี้เรียกวา สัมมาสติ, และความถูกตองในการมีสมาธิ คือความมั่นคงของจิต
นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
รวมเปนความถูกตอง ๘ ประการ ที่เรียกวามีองค ๘ แลว
รวมกันเปนหนทางใหถึงซึ่งความดับทุกขที่เรียกวานิพพาน.
คําวาอัฏฐังคิกมรรค,
หรืออริยมรรคมีความหมายอยางนี้.
ทีนี้ดูใหดี ๆ วาใน ๘ องคนั้น . องคแรกนั้นมีความสําคัญมาก เหมือน
กับผูนํา เรียกวาสัมมาทิฏฐิ,
ความเห็น หรือความเขาใจ หรือความรูความเชื่อ
อะไรก็ตาม รวมอยูที่องคนี้ทั้งนั้น; และเรียกงาย ๆ วาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ถูกตอง.
เมื่อมีความเห็นที่ถูกตอง อื่น ๆ ก็จะถูกตองตามไปเอง; ฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงสําคัญ
ในฐานะเปนองคประกอบองคแรกที่นําหนา;
แมกระนั้นสิ่งที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิใน
กรณี ข องนิ พ พานนี้ ก็ ยั ง อาจจะแยกไปได ว า เห็ น ชอบ เห็ น ถู ก ต อ งนั้ น มั น หนั ก ไป
ในทางคิดเห็นวาอยางไร ๆ.
สัมมาทิฏฐินี้อาจจะแยกออกไป เชนวา ถาไปมี น้ําหนักอยูที่เห็นอนิจจัง
แลวบรรลุนิพพานนี้ก็ เปน อนิมิตตนิพพา, ถา หนักไปในทางเห็นทุกขัง แลวบรรลุ
นิพพาน ก็ เปน อัปปณิหิตนิพพาน, ถา หนักไปในทางเห็นอนัตตา แลวบรรลุ
นิพพานก็เปน สุญญตนิพพาน.
นิพพานนี้เปนอยางเดียวกัน มี ความหมายอยางเดียวกัน คือเปนของเย็น
แต อาจจะมาไดจากทิศทางตาง ๆ กันของผูที่ปฏิบัติ หรือผูเห็น. บางคนเขาถนัด
ที่จะเห็นในความไมเที่ยง, เห็นความไมเที่ยง แลวเกิดเบื่อหนายคลายกําหนัด แลว
ก็เปนนิพพาน; นี้เปน อนิมิตตนิพพาน, เปนนิพพานที่มีความหมายวา ไมมีอะไร
เปนกําหนด เพราะมีแตความไมเที่ยง และไหลเวียนไปเรื่อย.
แต ถ า บางคนเขามี สิ่ งแวดล อมทําให เห็ นความทุ กข
ถึ งขนาดสู งสุ ด จนเกิ ด
ความเบื่อหนายคลายกําหนัด บรรลุนิพพาน ก็เรียกวาเปนนิพพานที่เปน อัปปณิหิตะ
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คือ ไมมีที่ตั้งที่เกาะของจิตใจ,
ที่ตั้งที่เกาะ.

ไปเกาะเขาที่ไหนเปนมีความทุกขทั้งนั้น,

ก็เลยไมมี

ที่นี้ ถาวาผูใด เขาเหมาะสมที่จะเห็นอนัตตา : อะไร ๆ ก็ไมใชสิ่งที่ควร
จะยึ ด ถื อ ว า ตั ว ตนหรื อ ของตนอย า งนี้ เกิ ด เบื่ อ หน า ยคลายกํ า หนั ด บรรลุ นิ พ พาน;
นิ พพานชนิ ดนี้ ให ชื่ อประกอบเข าไปว าเป น สุ ญญตนิ พพาน นิ พพานที่ อาศั ยความว าง
อาศัยการเห็นความวางเปนหลักเปนประธาน.
จากเหตุผลดังกลาว ทางนิพพาน นี้ จะเรียกวา ตั้งตนดวยอนิจจังก็ได
ดวย ทุกขังก็ได ดวย อนัตตาก็ได แลวแตคนเขามีจิตใจอยางไร. เหมาะที่จะตั้งตน
จากอะไร.
นี้มันก็แลวแตจะทําใหเกิดการตั้งตนอยางนั้นเอง เรียกวาตามอุปนิสัย.ใน
ชั้นนี้เรารู แตเพียงว า มี การปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ซึ่ งมีสั มมาทิ ฏฐิเปนตั วนํา.
สัมมาทิฏฐินั้นจะอาศัยอนิจจังก็ได อาศัยทุกขังก็ได อาศัยอนัตตาก็ได.
ที่แททั้ง
๓ อยางนี้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้มันไมแยกกัน;
แตผูเห็นอาจจะเห็นเพียง
มุมหนึ่ง แงหนึ่ง สวนหนึ่ง เหลี่ยมหนึ่งก็ได;
ฉะนั้น จึงเห็นหนักไปในทางเห็น
อนิจจังก็มี เห็นทุกขังก็มี เห็นอนัตตาก็มี แลวแตวาอุปนิสัยอยางที่กลาวแลว.
นี้ เรี ยกว าทางที่ จะให ถึ งนิ พพาน ที่ ไม ต องไป ไม ต องมา ไม ต องหยุ ดที่ ไหน
เป น แต เ พี ย งทํ า ความถู ก ต อ งให เ กิ ด ขึ้ น จนครบถ ว นแล ว ก็ จ ะปรากฏสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
นิพพานขึ้นมา.

ชนิด ของ นิพพาน
ทีนี้ตอไปนี้ก็จะพูดถึง ชนิดของนิพพาน
ไดสะดวกแกการที่จะศึกษาวา จะปฏิบัติกันอยางไร.

ใหเห็นอยางชัดแจง และจะ

ในที่นี้ขอใหเขาใจวา คําวา นิพพาน ๆ นี้มีไดหลายชนิดหรือหลายระดับ.
อยาเขาใจไปเสียวามีเฉพาะเมื่อหมดกิเลส เปนพระอรหันตแลว จึงจะนิพพาน;
นั้น
เปนนิพพานแท เปนนิพพานถาวร. นิพพานที่ยังไมถึงขนาดนั้นก็มี, เพราะเหตุ
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ที่มันมีรสชาติเหมือนกัน เราจึงเรียกนิพพานไปหมด;
เชนวาตัวอยางสินคา กับ
สินคาจริง ๆ นั้นมันตองเหมือนกัน,
แตตัวอยางสินคานั้นมีนิดเดียว เพื่อโอกาส
อันสั้น.
นิพพานตัวอยางเหมือนกับตัวอยางสินคา เปนนิพพานชิมลองนี้ก็มี แต
จะเปนนิพพานชนิดไหนก็ตาม ตองมีรสชาติอยางเดียวกัน. ขอใหฟงใหดี ทีนี้เรา
จะแบงนิพพานใหเปน ๓ ระดับ เพื่อสะดวกแกการปฏิบัติ:๑. นิพพานที่เรียกวา ตทังคนิพพาน เปนนิพพานเพราะการประจวบ
เหมาะของสิ่งนั้น ๆ.
นิพพานชนิดนี้ปรากฏแกจิต โดยการประจวบเหมาะแหงองค
ประกอบของมัน;
หมายความวาอะไรก็ตาม สวนใหญก็เปนของภายนอกตัวเรา :
เป นบุ คคล เป นสถานที่ เป นบรรยากาศ เป นอะไรก็ สุ ดแท เถิ ด มี ความประจวบเหมาะ
ทําใหจิตวางจากกิเลสไปไดขณะหนึ่ง;
ขณะนั้นเรียกวาเปน ตทังคนิพพาน,
เปนนิพพานประเภทชั่วคราว ประเภทชิมลอง ประเภทตัวอยาง ;
แลวภาวะนั้นก็
ปรากฏแก จิ ต โดยการประจวบเหมาะแห งองค ประกอบของมั น เรี ยกว า ตทั งคนิ พพาน
-นิพพานเพราะการประจวบเหมาะขององคนั้น ๆ.
๒. วิกขัมภนนิพพาน, นิพพานที่ปรากฏแกจิตโดยการบังคับจิตไว ใน
สภาวะที่มีรสหรือกิจของนิพพาน;
ก็หมายความวาเมื่อทําจิตใจเปนสมาธิ ถึงขนาดที่
เรียกวาเปนณาน ก็เรียกวามี รสชาติของนิพพานปรากฏ คือรสชาติของการที่ไมมี
กิเลสรบกวนนั้นเอง.
แมวาเราจะทําสมาธิไมถึงฌาน จิตก็ยังมีความสงบ มีความรูสึก
เปนสุขในลักษณะเดียวกัน.
แตถาถึงฌานความสงบก็แนนแฟนกวาเทานั้น;
ซึ่ง
จะเรียกวาเปน นิพพาน ประเภทวิกขัมภนนิพพาน หรือบางทีก็เรียกวาวิกขัมภนวิมุตติ.
ถาเรียกวาวิมุตติ หมายความวาหลุดออกไปได,
ถาเรียกวานิพพาน ก็หมายความวา
ดับเย็นลงได. วิกขัมภนะ นี้แปลวา การบังคับเอา หรือ การบังคับไว โดยการ
บั ง คั บ จิ ต ใจให อ ยู ใ นภาวะที่ ทํ า หน า ที่ ใ ห เ กิ ด รสของนิ พ พาน คื อ ในขณะแห ง ฌานนั้ น
เราบังคับจิตได;
และจิตที่บังคับไดนั้น จะไปทําใหมีจิตชนิดที่เกิดรส คือความเยือก
เย็นเปนนิพพาน. อยางนี้เรียกวาวิกขัมภนนิพพาน - นิพพานเพราะการบังคับเอา.
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๓.
อันสุดทายนั้นคือ สมุจเฉทนิพพาน นิพพานจริงไมใชนิพพาน
ชั่วคราว หมายความวา นิพพานปรากฏแกจิต โดยการที่กิเลสไดหมดสิ้นไปจริง ๆ
พรอมทั้งสมุฎฐาน.
ตัวกิเลสและเหตุปจจัยใหเกิดกิเลส หรือความเคยชินแหงการ
เกิดกิเลสก็ตาม ไดหมดไป;
อยางนี้เปนนิพพานจริง นิพพานถึงที่สุด;
ไมใช
นิพพานตัวอยาง, ไมใชนิพพานชิมลอง, ไมใชนิพพานชั่วคราว.
สองอยางแรกนั้นเปนนิพพานชั่วคราว; ประจวบเหมาะนี้ก็เปนคราว ๆ
บังคับไวนี้เปนคราว ๆ.
นี้เปนเพียงตัวอยางหรือชิมลอง เพราะวามันไมตลอดกาล
แตก็มีประโยชนที่สุด;
เพราะวาถาไดชิมอยูบอย ๆ นั่นแหละเปนอุปนิสัยปจจัย ให
เกิดความพอใจในการที่จะถึงนิพพานตัวจริง.
สองอยางแรกคือ ตทังคนิพพาน
และวิ ก ขั ม ภนนิ พ พานนี้ เ ป น ของกลั บ กลอก กลั บ ไป กลั บ มาได จึ ง เรี ย กว า เป น
กุปปธรรม.
กุปปธรรม แปลวา กลับกําเริบได;
สวนอยางหลังอยางสุดทายนั้น
เปนอกุปปธรรมกลับกลอกไมได.
สํ า หรั บ หลั ก เกณฑ อั น นี้ ที่ เ กี่ ย วกั บ นิ พ พานทั้ ง ๓ ชนิ ด นี้ ให ร ะลึ ก นึ ก ถึ ง
คําวา “จิตนี้เปนประภัสสร”. ตามธรรมชาติจิตนี้เปนประภัสสร คือ ไมมีกิเลส
ไมเศราหมองเพราะกิเลส.
จิตเดิมนั้นรุงเรืองเปนประภัสสร;
แตถาเมื่อใดกิเลส
เขามา ก็กลายเปนจิตที่เศราหมอง ไมประภัสสร.
จิตที่ประภัสสรอยู ตามธรรมดา
เหมือนเราทานตามธรรมดานี้ จิตเปน
ประภัสสรชนิดที่กิเลสยังอาจจะแทรกแซงได ;
แตถาเรา ปฏิบัติจนถึงที่สุดแลว
ความเปนประภัสสรนั้นมันถาวร กิเลสแทรกแซงอีกไมได; นี้ เปนนิพพานจริง,
นอกนั้นเปนนิพพานชั่วคราว.
นี้ ขอให เข าใจว า นิ พพานทั้ ง ๓ ชนิ ดนี้ มี รสอย างเดี ยวกั น
คื อรส ว างจาก
สิ่งรบกวนใจ อยางเดียวกันหมด, มีหนาที่อยางเดียวกัน คือวานิพพานจะทําให
กิเลสรบกวนใจไมไดขณะนั้น.
ขณะใดเปนนิพพาน ขณะนั้นนิพพานปองกันอยู
กิเลสรบกวนใจไมได ก็เปนสุข; เมื่อไมมีอะไรรบกวนใจแลวก็ เกิดรสของนิพพาน
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คือความเย็น.
จะเปนนิพพานอยางไหน นิพพานตัวอยาง นิพพานชั่วคราว ก็มี
ลักษณะเย็น, กันไมใหกิเลสรบกวนใจไดในขณะนั้นเหมือนกันหมด. เพราะฉะนั้น
เราเอาภาวะอั น นี้ ไ ว ก อ นก็ แ ล ว กั น แม ว า มั น จะไม เ ด็ ด ขาด จะไม เ ฉี ย บขาด ก็ ยั ง มี
รสชาติอยางเดียวกัน ทั้งที่วาเปนภาวะอยูกับคนละระดับ.
ตทังคนิพพานเกิดเพราะบังเอิญ ประจวบเหมาะ พูดอยางภาษาหยาบโลน
หนอยก็วา ฟลุก,
เปนนิพพานที่ฟลุกขึ้นมาโดยที่เราก็ไมไดเจตนาจะทํา;
เพียง
แต เ ราเผอิ ญ ไปอาศั ย อยู ไปทํ า อะไรอยู หรื อ ว า ไปคิ ด ไปนึ ก อะไรอยู ในที่ ที่ มี ค วาม
แวดลอมเหมาะ; เปนเรื่องฟลุก ทําใหจิตวางจากการรบกวนของกิเลส.
ถาเปนวิกขัมภนนิพพาน ก็เพราะวาเราควบคุมระวังสังวรตั้งเจตนาที่จะ
ใหสิ่งตาง ๆ มันถูกตอง อยูเสมอ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต จนกระทั่งมีจิตสงบระงับ,
นี้เปนการทําใหเกิดขึ้นมา.
สมุจเฉทนิพพาน นั้น เราทําใหเกิดขึ้นมาไมได; เราทําไดแต ปฏิบัติ
ใหถูกตอง ใหปรากฏภาวะออกมา เปนความสิ้นไปแหงกิเลส ตามธรรมชาติของ
สิ่งที่เรียกวานิพพาน. เปนสภาวธรรมที่มีอยูตามธรรมชาติ. ฉะนั้นจึงทําใหคําจํากัด
ความหรือบัญญัติไวเฉพาะ ใหมันตางกันอยางนี้.
วั น หนึ่ ง เราอาจจะทํ า ให เ กิ ดขึ้ น มาได โดยที่ ว า เราอยู ให ดี ๆ ให อ ยู ใ นที่ ที่
มันฟลุกไดงาย ; ก็จะเกิดนิพพานฟลุกนั้นไดงาย. หรือวา เราทําใหยิ่ง ทําใหจริง
คือเราบังคับจิตได ไมใหเกิดกิเลสได : นี้ก็เรียกวาทําใหมันเกิด. แตวา ความ
สิ้นไปแหงกิเลสนั้น ถือวาเปนธรรมชาติอันหนึ่ง ที่มีอยูในธรรมชาติทั้งหลาย;
ทําไดแตเพียงทําใหปรากฏแกจิต, แลวก็ เปดสิ่งที่หอหุมจิตออกไปเสียใหหมด;
จิตก็สัมผัสกับสิ่งนั้นเอง. นี่พูดอยางสมมติ หรือเปรียบเทียบวา ถาเราเอาฝาหรืออะไร
ที่เปนเครื่องปดกั้น ออกไปเสียใหหมด แสงสวางหรืออากาศก็เขาถึงตัวเรา;
เรา
ทําไดเพียงเทานี้.
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ขอซ อมความเข าใจว า นิ พพานตามตั วหนั งสื อ หรื ออะไรทํ านองนี้ เราพู ด
กันแลวในครั้งกอน ๆ โนน ในภาคมาฆบูชา;
พูดกระทั่งวา นิพพานคือความเย็น
ใชกับวัตถุเปน นิพพานของวัตถุก็ได,
นิพพานของสัตว เดรัจฉานก็ได, แลวก็
นิพพานของคน คนในพุทธศาสนาและนอกพุทธศาสนา.
แมแตในพุทธศาสนา
นี้ก็ยังมีเปนอยาง ๆ ตาง ๆ กันถึง ๓ ชนิดอยางนี้ :
วัตถุรอน เย็นลงเรียกวานิพพาน
ของวัตถุนั้น,
สัตวเดรัจฉานฝกดีแลว ไมมีโทษ ไมมีภัย ไมมีอันตรายใด ๆ เรียกวา
นิพพานของสัตวเดรัจฉานตัวนั้น.
ทีนี้ นิพพานนอกพุทธศาสนา เคยเอากามารมณสูงสุดเปนนิพพานกันยุค
หนึ่งสมัยหนึ่ง; แลวตอมาเอาฌานสมาบัติเปนนิพพาน; จนกระทั่งเกิดพระพุทธเจา
เอาความสิ้นไปแหงกิเลส หรือความที่กิเลสไมรบกวน เปนนิพพาน; แลวก็มีวิธีวาอยู
ใหดี ใหมันฟลุกขึ้นเองก็ได,
หรือบังคับจิตใหดี อยาใหกิเลสมันรบกวนได ก็ได,
หรือวาตัดรากเหงาของกิเลสใหหมดสิ้นไป ก็ได;
นี่เปนนิพพานในพุทธศาสนา.
ฉะนั้ น เดี๋ ย วนี้ เ ราจะไม พู ด ถึ ง รายละเอี ย ดทํ า นองนั้ น จะพู ด เฉพาะแต ใ นแง ข องการ
ปฏิบัติ

นิพพานในแงของการปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันทุกวัน ของบุคคลทุกคน.
คําวา “ทุกคน” นั้น หมายความวา ไมวาจะเปนหญิงเปนชาย, ไมวาจะเปน
ฆราวาสหรือเปนบรรพชิต, ไมวาจะเปนเด็กหรือเปนผูใหญ จึงใชคําวาทุกคน. ฉะนั้น
จะพู ด ถึ ง นิ พ พานใน ๓ ลั ก ษณะที่ อ ยู วิ สั ย ของคนทุ ก คน แล ว ก็ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น คื อ
ตองปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวันตลอดเวลา. ถากลาวอยางนี้เรามีหลักใหญ ๆ ดังนี้:๑.
ถาประสงค ตทังคนิพพาน
คือ นิพพานประจวบเหมาะ
นั้น ;
จง
ปรับปรุงใหสิ่งที่แวดลอมเรา ทุกสิ่งที่อยูรอบดานนั้น ใหถูกตอง ใหเหมาะสม. เรา
ตองมีความฉลาด จัดหรือปรับปรุง หรืออะไรก็แลวแตจะเรียก ใหทุก ๆ สิ่งมันถูกตอง
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ใหมันเหมาะสมอยูรอบ ๆ ตัวเรารอบดาน.
ถาเราอยูในภาวะอยางนี้ ความเย็นใจชนิด
ที่เรียกวาตทังคนิพพานจะฟลุกงายที่สุด.
ใชคําหยาบ ๆ แบบชาวบานอยางนี้หนอย
ก็เพื่อวาประหยัดเวลา คือมันจะเกิดเอง อยางที่เรียกวานาอัศจรรยเหมือนกับฟลุก.
๒. สําหรับ วิกขัมภนนิพพาน นั้น ตองพยายามฝกสมาธิ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเภทที่ใหผลถึงฌาน. ฝกอยางไร? ก็พูดกันอยางละเอียดที่สุดแลว ใน
ตอนคําบรรยายครั้งที่แลวมาเรื่องสมาธิวัตร,
แลวก็โดยหัวขอวา อานาปานสติภาวนา.
ฉะนั้ น ขอให ร ะลึ ก นึ ก ถึ ง คํ า บรรยายนั้ น หรื อ คํ า อธิ บ ายเรื่ อ งนั้ น ในหนั ง สื อ ที่ ไ ด พิ ม พ
ขึ้นแลวก็มี. ถาตองการวิกขัมภนนิพพานก็ใหฝกสมาธิใหถึงขนาดที่เรียกวามีสมาธิ;
แมเพียงอุปจารสมาธิก็ยังไดผล;
แตตองการ เฉพาะอัปปนาสมาธิจึงจะแนนอน
จึงจะเรียกวามีนิพพานอยูในอํานาจเรา เราบังคับได.
ถาเปนเพียงอุปจารสมาธินี้ยัง
บังคับยาก บางทีก็บังคับไมได.
๓. ทีนี้ถาตองการ สมุจเฉทนิพพาน คือนิพพานชนิดที่ทําลายรากเหงา
ของกิเลสหมดไปนั้น จะตองปฏิบัติตามอัฏฐังคิกมรรค ที่วามาแลว. สรุปเรียกวา
มีการเปนอยูโดยชอบ เหมือนที่พระพุทธเจาทานตรัสวา :- สเจ เม ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมฺมา วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺส. - ถาภิกษุเหลานี้จักอยูโดย
ชอบไซร โลกไมวางจากพระอรหันต. ทานตรัสแตเพียงวาใหอยูโดยชอบ, ใหเปน
อยูโดยชอบ; แตความหมาย หมายถึงอริยมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน.
ทีนี้ยังอาจสรุปไดอีกยางหนึ่งวา “สํารวมใหดีในทุกกรณี”
ก็ไดเหมือนกัน
มีบาลีวา : สพฺพตฺถ สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ - เมื่อภิกษุสํารวมดีแลวใน
ทุกกรณี ยอมพนจากความทุกขทั้งปวง. ที่วาสํารวมดีในทุกกรณี ในที่นี้ไมใชเรื่อง
ศีล มันมากวาศีล :
มันมีทั้งสมาธิ ทั้งปญญา คือระวังตั้งสติดี ทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เมื่อกระทบอารมณแลว ไมเกิดการปรุงแตงเปนกิเลส, ไมเกิดอุปาทาน
วาตัวกู วาของกู,
อยางนี้ก็เรียกวาสํารวมดีในทุกกรณี แลวก็พนทุกขทั้งปวง.
อยางนี้ก็เรียกวาเปนสมุจเฉทนิพพานไดเหมือนกัน.
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ทบทวนสั้น ๆ อีกครั้งหนึ่งวา ตทังคนิพพาน เราตองปรับปรุงใหทุกสิ่ง
ถูกตองเหมาะสมรอบดาน, วิกขัมภนนิพพาน เราจะตองฝกสมาธิใหอยูในอํานาจ
คือใหควบคุมจิตได, แลวสมุจเฉทนิพพาน เราตองเปนอยูโดยชอบหรือสํารวมถูก
ตองในทุกกรณี จนกิเลสไมอาจจะเกิดได จนกระทั่งเหือดหายไป.
ทีนี้ ขอแนะวาโชคดีที่สุด,
เรามีโชคดีที่สุด ที่วา เราสามารถฝกฝน
พรอมกันไปไดทั้ง ๓ อยาง; เราจะอยูเปนฆราวาส ที่บานที่เรือนก็ตาม แมกระนั้น
ก็ยังสามารถฝกฝนพร อมกันไปไดทั้ ง ๓ อย าง คือ เพื่ อประโยชนแก ตทังคนิ พพาน;
ก็ ปรั บปรุ งสิ่ งต าง ๆ ที่ แวดล อมตั วเรา ที่ บ าน นั้ นแหละให เหมาะสม ให เกิ ดความเยื อก
เย็นแหงจิตใจไดโดยงายอยูเสมอ ๆ ไป. แลว พยายามฝกสมาธิ ตามความสามารถที่จะ
ฝกได ก็ไดรับผลเพิ่มขึ้น ในการที่มีจิตใจเยือกเย็น. แลวก็เปนอยูโดยชอบ ตาม
หลักอัฏฐังคิกมรรค.
อยางนี้มันเปนการขุดราก หรือวาปองกันความเคยชินของ
กิเลสอยูตลอดเวลา นานไปมันก็เหือดแหงเบาบางไป.
กลาวสั้น ๆ วา ถาเราเปนอยูโดยชอบแลว กิเลสไมไดอาหาร เมื่อเรา
เป น อยู โ ดยรอบทั้ ง วั น ทั้ ง เดื อ น ทั้ ง ป กิ เ ลสไม ไ ด อ าหาร ทั้ ง วั น ทั้ ง เดื อ น ทั้ ง ป
ความเคยชินที่จะเกิดเปนกิเลสมันก็สูญหายไป, ถึงวันหนึ่งโอกาสดี เปนวันดีคืนดี
ก็จะบรรลุถึงสิ่งที่เรียกวามรรค ผล ขั้นสูงสุด เปนพระอรหันตได.
นี่ เรี ยกว าโชคดี อยู ที่ บ าน สามารถประพฤติ ปฏิ บั ติ เพื่ อให เป นไปเพื่ อการได
ซึ่งนิพพาน ไดทั้ง ๓ อยาง พรอมกันไป กลมเกลียวกันไป :
มีความเปนอยูให
เหมาะสม, แลวก็ บังคับจิต ไวเสมอ, แลวก็มีการ เปนอยูชนิดที่ตัดทอนอาหารของ
กิเลสอยูเสมอ นี้โดยยอโดยหัวจอเพียง ๓ อยางเทานี้. ทีนี้แตละอยาง ๆ นี้จะ
อธิบายกันใหเปนที่เขาใจชัดเจนออกไป :อยางที่ ๑ สําหรับตทังคนิพพาน ซึ่งแปลวานิพพาน เพราะการ
ประจวบเหมาะขององคนั้น ๆ จะมีลักษณะอยางไร? มีวิธีปฏิบัติอยางไร?
ไดผลอยางไร ? จะไดพิจารณากันพอเปนที่เขาใจตอไป.
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ขอใหทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา ทรถา
การที่จะเขาใจเรื่องนิพพานประจวบเหมาะมีขึ้นนี้ อยากจะแนะวา ขั้นแรก
ที่สุด เราจะตองรูจักสังเกต ใหรูจัก สิ่ง ๆ หนึ่ง ซึ่งเรียกในภาษาบาลีวา ทรถา ซึ่ง
อาจจะแปลกหูสําหรับคนโดยมากก็ได.
ทําไมตองใชคํา ๆ นี้ เพราะวาคํา ๆ อื่นมัน
ไมเหมาะสมเทาคํา ๆ นี้ ในบาลีก็ใชคํา ๆ นี้ คือคําวา ทรถา.
สิ่งที่เรียกวา ทรถา คืออะไร นี้จะไปอาศัยดิกชันนารี่ ปทานุกรม เปนไม
สํ า เร็ จ ประโยชน เพราะแปลว า ความทุ ก ข บ า ง ความเจ็ บ ปวดบ า ง ความกลั ว บ า ง
อะไรตาง ๆ;
นั้นมันเปนปทานุกรมหรือดิกชันนารี่ภาษา มันไมตรงจุดของเรื่อง.
ฉะนั้น จะแปลวาอะไร; คํานี้ตองแปลวา สิ่งที่รบกวนความรูสึกของจิต, ชวยจํา
ใหชัดวา สิ่งที่รบกวนความรูสึกของจิตเรียกวาทรถา. ทรถานี้มีไดตั้งแตอยางใหญ
สูงสุด จนมาถึงอยางละเอียดที่สุด จนเกือบจะไมรูสึก.
ที่สอนกันอยูในโรงเรียน
เขาแปลคํา ๆ นี้วา ความกระวนกระวาย.
อาตมาเห็นวามันไมพอ; เพราะวา เมื่อพูดวากระวนกระวาย มันก็หมาย
ถึงกระวนกระวายใจเทานั้น มันชัดอยูแตอยางเดียวเทานั้น;
แตคํา ๆ นี้ มันหมาย
ทั้งหมดเลย ที่เปนปญหาทางจิตใจ; ฉะนั้นตองแบงออกเปนชั้น ๆ. แตถาจะรวม
ความทีเดียวทั้งหมดทุกชั้น ก็ตองวา “สิ่งรบกวนความรูสึกของจิต”,
ขยายออกไป
นิดหนึ่งก็วา “สิ่งที่รบกวนความรูสึกที่เปนความสงบของจิต”.
สมมติเอาอย างงาย ๆ ว าจิตนี้มันก็ขี้ เกียจจะรูสึกอะไรเหมือนกั น อยากจะ
อยูนิ่ง ๆ. แตถา มีอะไรมาทําใหมันอยูนิ่งไมได ตองเกิดความรูสึกแลว อันนั้น
เรียกวา ทรถา. ฉะนั้นจิตเราหยุดอยูไมได, นิ่งอยูไมได; ตองไปทําความรูสึก
กับสิ่งที่มายั่วใหเกิดความรูสึก กลาวคือสิ่งที่เรียกวา ทรถา.
ฉะนั้น เราจะแปล
เพียงวาความกระวนกระวายนั้นมันถูกนิดเดียว;
ถาแปลใหกินความไดกวางไปหมด
ก็ตองแปลวา ทรถา คือสิ่งที่ซึ่งรบกวนความรูสึก.
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ทีนี้ ทรถาแบงเปน ๓ ระดับ : ระดับที่ ๑ ทรถาระดับที่เผาจนเปนฟน
เปนไฟ
ใหเหมือนกับตกนรกทั้งเปน.
นี่ขอใหสงใจนึกไปถึงเวลาบางเวลา เรามี
ความรอนใจเหมือนกับตกนรกทั้งเปน,
ความทุกข หรือความทนทุกข ความบีบคั้น
ของความทุกขอยางแรงนี้ มันเกินความกระวนกระวายเสียแลว;
แมอันนี้ก็เรียกวา
ทรถา จะรบกวนจิตขนาดที่เรียกวานั่งกันไมติดพื้น.
ระดับที่ ๒ ทรถาในระดับที่ทําความกระวนกระวายใหจิตอยูไมเปนสุข
เชน :
ความหนักอกหนักใจ ความวิตกกังวล ความรําคาญ ความกลัว ความ
อาลั ย อาวรณ ความรั ก เหล า นี้ เ ป น พวกหนึ่ ง เป น ความกระวนกระวายใจ หลาย ๆ
ชนิดเปนขนาดกลาง.
ระดับที่ละเอียดที่สุดคือ ระดับที่ ๓ มันเปน ทรถาที่เปนเพียงความรูสึก
ไมเกลี้ยงเกลาแหงจิตใจ;
ความไมเกลี้ยงเกลาแหงจิตนี้ รูสึกเพียงวาไมเกลี้ยงเกลา
แตก็ไ มรูวา อะไร ไมรูวาเพราะอะไร.
บางวัน เรามีค วามรูสึก ไมส บายใจ แตก็
ไมรูวาเหตุอะไร คือในใจมันไมเกลี้ยงเกลา;
แตเราก็ไมรูวาเพราะอะไรมารบกวน.
นี่ เ ป น ชั้ น ละเอี ย ดมาก แต ถ า พู ด ให ชั ด ก็ คื อ ว า เพราะเวลานั้ น มี ค วามรู สึ ก ที่ เ ป น
ประเภทตัวกู - ของกู อยางละเอียด สุขุมที่สุดอยางใดอยางหนึ่ง ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มันเหลือคางอยูในจิตใจ;
สิ่งนั้นก็รบกวนความรูสึกของจิตใจ.
เรารูสึกแตวามัน
ไมเกลี้ยงเกลาไมรูสึกวาสดชื่นแจมใสเกลี้ยงเกลา; แตก็ไมรูวาอะไร, ตัวกู - ของกู
ชั้นละเอียดที่สุดมันรบกวนอยางนี้.
ตัวกูชั้นหยาบ
ก็รบกวนใหเปนฟนเปนไฟ เหมือนกับตกนรกทั้งเปน.
ตัวกูชั้นกลาง
ก็ทําใหกระวนกระวาย ใหเห็นชัดอยูวา รักนั่นรักนี่ เกลียดนั่น
เกลียดนี่ กลัวนั่นกลัวนี่ รําคาญนั่นรําคาญนี่ เปนหวงนั่นเปนหวงนี่;
นี้ก็เรียกวา
ทรถาในระดับกลาง. สําหรับทรถาใน ระดับ สุดทาย ละเอียดก็คือความไมเกลี้ยงเกลา
แหงจิตใจ,
ไมเกลี้ยงเกลาในที่นี้คือไมเย็น ไมสงบ ไมสดชื่น ไมแจมใส ไมอะไร
หมด.
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นี้ขอใหทุกคนสังเกต ใหรูจักสิ่งที่บาลีเรียกวา “ทรถา”
นี้ กันเสียกอน
วามันมีอยูดวยกันมากมายอยางนี้, แลวแบงไดเปน ๓ ชั้นอยางนี้. ถาเรารูจักสิ่งนี้ดีเราก็จะ
เขาใจสิ่งที่เรียกวานิพพานดีขึ้น; เพราะวาสิ่งที่เรียกวานิพพาน แปลวาความดับหรือเย็น
นั้น : ก็เพราะมันดับไปแหงทรถา, หรือที่เปนความเย็น เย็นก็เพราะไมมีทรถามารบกวน;
ไมมีสิ่งที่รบกวนความรูสึก มารบกวน. ถาถึงขนาดสูงสุด จิตนั้นเหมือนกับนั่งนอนไดตาม
สบาย ไมมีอะไรรบกวน; จิตนั้นก็เปนสุขสบาย.
ทีนี้ ถาจิตถูกกวน กวน อยางละเอียด หรือกวน อยางกลาง หรือกวน
อยางหยาบที่สุด นี้ก็คือความทุกข, เวลานั้นมีความทุกขเพราะสิ่งที่เรียกวาทรถา คือ
สิ่งรบกวนความรูสึกของจิต.
ความไมมีทรถาใด ๆ หรือไมมีทรถารบกวนจิตใจใด ๆ นั้นจัดเปนความเย็น
หรือเปนนิพพานชั้นใดชั้นหนึ่ง. ฉะนั้น ในตทังคนิพพานก็ไมมีทรถาใด ๆ รบกวน
เพราะความประจวบเหมาะ;
ความรูสึกจึงเย็นเปนนิพพานไปตามแบบของตทังคนิพพาน - นิพพานประจวบเหมาะ.
ในวิกขัมภนนิพพาน ก็ ไมมีทรถารบกวน เพราะอํานาจของความเปนสมาธิ
ที่ทําใหเกิดขึ้น;
เพราะทรถาเขามาไมจุ.
ถาพูดละเอียดมันมีมาก เรื่องนี้มัน
ไม มี เวลาจะพู ด คื อ มั น มี ห ลั ก อยู ว าทรถาที่ หยาบ ถู ก กั น ออกไปด วยทรถาที่ ล ะเอี ย ด
กวา;
แลวทรถาที่ละเอียดนั้นก็ยังถูกกันออกไปดวยทรถาที่ละเอียดกวานั้น.
นี้
เปนเรื่องลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ คือลึกลงไป ๆ ลึกลงไป ๆ;
แตรวมความแลว
ทรถาอันใดออกไป ก็เปนความเย็นเกิดขึ้นมาเทานั้น.
นี้จึงพูดไดเปนใจความรวม ๆ วา ไมมีทรถาใด ๆ ที่รบกวนจิตใจ นั้น
แหละคือความเย็นเปนนิพพานในขั้นใดขั้นหนึ่ง : นิพพานชิมลองก็ได, นิพพาน
เพราะบังคับไวก็ได, นิพพานเพราะหมดกิเลสจริง ๆ ก็ได.
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วิธีปฏิบัติ ใหมี ตทังคนิพพาน
เราจะปฏิ บั ติ อ ย า งไร ที่ จ ะให มี ต ทั ง คนิ พ พานโดยบั ง เอิ ญ นี้ ง า ยดาย
และมีอยูเสมอ
นี่อาตมาเห็นวาสําหรับคนทั่วไปสําหรับชาวบานทั่วไป ก็มีวิถีทางที่
จะทําไดจากหลักการปฏิบัติดังตอไปนี้ คือวา :๑. จะตองมีชีวิตชนิดที่เรียกวาทํางานเพื่องาน. ถา ถือหลักวาเราเปน
คนทํางานเพื่องาน
แลก็ปฏิบัติอยางนั้นจริง ๆ ดวย แลวทรถาจะรบกวนไดนอย;
คือวา ทํางานเพื่องานนี้ มันมีความหมาย.
คนทํางานเพื่อเงินนี้มันเกิดเรื่อง,
ทํางาน
เพื่อลูกเพื่อเมียยิ่งเกิดเรื่องงาย,
ทํางานเพื่อใหคนรักแลวยิ่งแลวใหญ;
แตวาการ
ทํางานเพื่องาน ทํางานเพื่อหนาที่นั้น เปนอีกแบบหนึ่ง;
ทํางานเพื่องานปองกัน
ทรถาไดอยางดี.
ถาทํางานเพื่อใหคนรักคนชอบใจแลว จะถูกกลุมรุมไปดวยทรถา
นานาชนิด;
แตถาถือหลักมั่นลงไปวาทํางานเพื่องาน เพื่อความถูกตอง เพื่อความ
เปนธรรม เพื่อความจริง เพื่ออุดมคติของความจริง นี้ทรถาจะเขามายาก.
ฉะนั้น
ขอใหตั้งหลักมั่นลงไปวา เราจะเปนคนทํางานเพื่องาน แลวตทังคนิพพาน จะฟลุก
ออกมาโดยงาย และจะมีเสมอ ๆ.
ทํางานเพื่องานตองมิใชเพื่อตัวกู แลวไมใชเพื่อของกู. ตองทํางานชนิด
ที่ไมเพื่อตัวกู ไมเพื่อกิเลสตัณหาที่เปนตัวกู - ของกู, ไมเพื่อลูกเพื่อเมีย หรือเกียรติยศ
ชื่อ เสีย ง หรือ อะไรก็ตาม;
อยางนี้จ ะเรียกวาทํางานเพื่อ อะไรก็แ ลวแตจะเรียก;
จะทําอยูจริงและทํางานเพื่องาน
มิใชเพื่อตัวกู มิใชเพื่อของกูก็แลวกัน. และถา
สมมติวาจะใหเพื่อตัวกู ก็ตองเอาธรรมะเปนตัวกู;
อยาเอากิเลสเปนตัวกู.
กิเลสประเภทอุปาทานใหเกิดความรูสึกว ากู วาของกูตามปกตินี้ เปนตัวกู ของกิเลส,
เปนตัวกิเลสโดยตรง;
เปนตัวกูอ ยางนี้ไมได มันเปนทรถาเสียเอง.
มันเปน
กิเลส เปนความทุกขเปนไฟเสียเอง.
ทีนี้ ถาเรายังอยากจะมีตัวกู ก็เอาความถูกตอง เอาพระธรรมมาเปนตัวกู,
เอาความดี ความงาม ความจริง ความถูกตอง ความยุติธรรม ที่มิใชกิ เ ลสนั้ น
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เปนตัวกู, เปนตัวกูของธรรม; อยางนี้ก็เรียกวาทํางานเพื่อธรรม. ทํางานเพื่อ
ธรรมะ นั้นแหละคือทํางานเพื่องานเหมือนกัน;
เพราะงานที่บริสุทธิ์มันเปนธรรมะ.
ทํางานที่ทําไปอยางถูกตอง หรือบริสุทธิ์นั้นเปนการปฏิบัติธรรม; งานก็เปนตัว
ธรรมะ; เราก็ปฏิบัติธรรม คือการทํางาน. นี้เรียกวาทํางานบริสุทธิ์; อยางนี้
เรียกวาทํางานเพื่องาน ไมใชเพื่อกิเลส ไมใชเพื่อตัวกู.
๒. เราจะตองเปน “คนซื่อถือพระเจา” นี่พูดสํานวนโบรมโบราณของ
ไทย. คํากลอนวา “เปนคนซื่อถือพระเจา” ยอมใหเขาวา “มัน โงเงาเตาปูปลา” เชน
อันธพาลเขาวา. พวกนี้มันเปนคน “ซื่อถือพระเจา ก็โงเงาเตาปูปลา” ก็ชางหัวมัน.
เขาวาเราเปนคนโงเงาเตาปูปลา เราก็ยอมโง แตเขาเองบา.
เพราะฉะนั้นเราจึงดีกวา
เราเปนคนซื่อถือพระเจา จงรักภักดีตอพระเจา คือ ภักดีตอความจริง ตอความถูกตอง
ความยุติธรรม ความเปนธรรม อยางนี้; อยาภักดีตอกิเลสเปนอันขาด. แลวก็ยอม
ใหพวกอันธพาลวา นี้คนโง คนเงา คนเตาปูปลา;
ถึงคราวจะรวยแลวไมฉวยโอกาส
ไมโกง ไมคอรัปชั่น นี้ชางหัวมัน.
เรายอมเปนคนซื่อ ถือพระเจา ใหคนเหลานั้น
มันวาโงเงาเตาปูปลา. เราเปนคนโง เขาเปนคนบา อยางนี้ของเรายังดีกวา.
๓. ตองบูชาหนาที่เพื่อหนาที่ ตองมีหนาที่ที่บริสุทธิ์เปนที่บูชา สมมติ
ว าเรามี หน าที่ ที่ จะเลี้ ยงลู กเลี้ ยงเมี ย เราก็ พอใจที่ จะบู ชาหน าที่ ไม ใช พอใจที่ มี ลู กเมี ย.
เรามีหนาที่ที่จะตองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ใหถูกตองใหบริสุทธิ์ใหเปนไปดวยดี;
นี้เราบูชา
หนาที่ ไมใชบูชาลูกเมีย; แลวพอใจในหนาที่ที่ไดกระทํา.
อย าเอาคํ าวาหน าที่ ไปปนกั บคํ าวาลู กเมี ย หรื อว าทรั พย สมบั ติ อะไรต าง ๆ .
ถ า เราเป น ผู บู ช าหน า ที่ ที่ ถู ก ต อ ง การงานที่ ถู ก ต อ งแล ว มั น ฟลุ ก ได ง า ย สํ า หรั บ
ตทังคนิพพาน
คือความพอใจเกิดขึ้นไดงาย,
ความเคารพตัวเองเกิดขึ้นไดงาย;
ยกมือไหวตัวเองไดเมื่อไร ก็เปนตทังคนิพพานเมื่อนั้น คือมีความสบายใจ หรือไมมี
ทรถา. ทีนี้ถาไปบูชาผิด มันก็เต็มไปดวยสิ่งที่เรียกวาเครื่องรบกวนใจ.
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๔. เราจะ ตองอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ตามที่จะหามาไดมากเพียงไร.
เราจะอยู ในท ามกลางของสิ่ งแวดล อม ที่ เหมาะสมที่ สุ ด เท าที่ เราจะหาได หรื อจั ดทํ า
ไดมากเพียงไร. ตัวอยางเชน ตองมีบรรยากาศที่วิเวก. คือสถานที่. นี้พูดกันตรง ๆ
อยางสถานที่นี้ นี้ที่เรากําลังนั่งอยู ก็เปนบรรยากาศวิเวก.
นี้มันนอกชนบทไมใช
ในเมืองหลวง;
แมวาจะเปนทะเล เปนปา เปนภูเขา เปนอะไร ที่มีความวิเวกอยู
ตามธรรมชาตินั้น.
อันนี้จะชวยปองกันทรถาอยูโดยอัตโนมัติ ในตัวธรรมชาตินั้น
ไดมาก. ฉะนั้นเลือกอยู เลือกคบ หรือเปนเกลอกับธรรมชาติ; อยาเขาไปอัดอยู
ในที่โกลาหลวุนวาย.
พยายามหลีกออกมาในที่ที่มันมีความวิเวกตามธรรมชาติ. ถาหลีกออกมา
ไมได จะตองจัดบานจัดเรือน ใหมีที่วิเวกตามธรรมชาติ. เดี๋ยวนี้เขามีหองสวดมนต
ไหวพระ หองสวนตัว หองปรับอากาศ หรืออะไรก็ได;
เพื่อใหเราไดรับความวิเวก
ไม มี อะไรรบกวน เหมื อนกั บว าเราไปอยู ที่ ชนบทคื อตามทะเล ตามในป า ตามภู เขา.
ทั้งหมดนี้เรารวมเรียกวาสั้น ๆ วา ใหมีบรรยากาศที่วิเวกก็แลวกัน,
ตามธรรมชาติก็ได
จัดเองก็ได.
๕. เรา จะตองมีการอยูการกินที่ถูกตองและพอดี. นี่จะตองมี บานเรือน
มีอาหาร มี การนุงหม มี การอนามัย อะไร ที่มันถูกตองดี คือวาการอยูและการกิน
ที่ถูกตองและพอดี จัดบานจัดเรือนใหเหมาะสม, เพื่อใหมีหัวใจเกลี้ยงเกลา; มีอาหาร
การกินที่จะสงเสริมใหมีหัวใจเกลี้ยงเกลา;
แมแตนุงหมจัดแตงรางกาย ก็จัดทําไปใน
ลักษณะที่จะชวยใหเกิดความเกลี้ยงเกลาตอจิตใจ,
มีการบริหารรางกายทุกอยางที่เปน
เรื่องของอนามัย คือเครื่องปองกันทรถาทางกาย ทางใจ.
นี้เรียกวาการกินการอยู
ที่พอดี ที่ถูกตองและพอดี; นี้จําเปนเหมือนกันที่เราจะใหตทังคนิพพานฟลุกไดงาย ๆ.
๖. ตอไป อยากจะพูดถึงบุคคลแวดลอม สังคมแวดลอม; ตองอยูใน
ทามกลางของบุคคลที่มีความสะอาด ความสวาง ความสงบ, คงจะหายาก หมูบุคคล
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ที่สะอาดสวางสงบคงจะหายาก แตเราก็ตองพยายามหาเทาที่จะทําได.
อยาไปคบคา
สมาคมกับคนที่สกปรก มืดมัว เรารอน;
คบคาสมาคมแตกับ บุคคลที่มีความสะอาด
สวาง สงบ : กลาวคือมีใจคอ มีการกระทําอะไร ที่ไมชั่วไมเลว; มีความรูสึกก็มี
ความสงบ.
จงพยายามใกลชิดคบหาสมาคมแตกับสัตบุรุษชนิดนี้อยูเปนประจํา;
จะ
เปนคนในครอบครัว, หรือจะเปนมิตรสหายชาวเกลออะไรก็ตาม; เราเลือกคบที่เปน
คนฉลาด และเปนคนมีสันติ ฉลาดและสันติ นี้ก็พอแลว. ฉลาด นั่นคือ สะอาด หรือ
สวาง อยูแลว แลว สันติ นั่นคือ สงบ, ฉะนั้นบุคคลที่เราไปคบไปหา หรือไปติดตอ
เรื่ อ งการเรื่ อ งงาน หรื อ แม ไ ปนั่ ง คุ ย กั น ตอนหั ว ค่ํ า นี้ ยั ง ต อ งเลื อ ก ให เ ป น บุ ค คลชนิ ด
นี้;
มันจึงจะชวยใหเกิดความฟลุกของตทังคนิพพาน;
เพราะวาเมื่อคบหาสมาคม
พูดจากันอยูดวยกับบุคคลชนิดนี้ สิ่งที่เรียกวาทรถา มันเกิดยาก.
๗. ในที่สุด ก็แนนอนที่สุดวา จะตองเวนสิ่งที่เรียกวาอบายมุข คือ ปาก
ทางแหงอบาย; ปากทางแหงอบาย หมายถึงสิ่งที่ไรความเจริญ, อบายมุข ปากทาง
ของอบาย หรือสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมทุก ๆ ประการ.
อบายมุขที่เขาพูดไวสําหรับ
คฤหาสถก็มีวา :
ไมดื่มน้ําเมา ไมเที่ยวกลางคืน ไมดูการเลน ไมเลนการพนัน
ไมคบคนชั่วเปนมิตร ไมเกียจครานการทํางาน.
เทานี้ยังไมพอ แตวาเอาแตตัวโต ๆ
ที่ฆราวาสจะทําไมได มี ๖ อยางนี้แหละ; ก็เรียกวาพอเหมือนกัน. แตถาสําหรับ
ผูที่เราจะไดรสชาติของนิพพานแลว จะตองเวนอบายมุขมากกวานี้ ใหละเอียดกวานี้
อย างกั บเขาว าไม กิ นเหล านี้ เราต องเอาถึ งกั บว า ไม สู บบุ หรี่ หรื อ ไม ทํ าอะไรชนิ ดที่
เปนความมัวเมา, ไมนอนฟงเพลงหรือวิทยุ, ที่มันจะยอมใจไปทางของกิเลส
อยางนี้ มาสงเคราะหเขาไวในอบายมุขพวกนี้หมด.
ฉะนั้นโดยหลักอบายมุขที่วางไว
สํ าหรั บคฤหั สถ ๖ ประการนั้ น ขยายออกไปให เป นร อยประการพั นประการก็ ได คื อ
สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมทุกประการเลย ที่จะตองเวน.
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เมื่อเรามีชีวิตอยูอยางนี้ คือ ถืออุดมคติทํางานเพื่องาน
แวดลอมที่เหมาะสมอยางนี้แลว ตทังคนิพพานจะฟลุกไดงายที่สุด
บอย ๆ จนเราพอใจ. เราก็สบายอยูเรื่อยแลวก็พอใจ. แลวก็ยิ่งพอใจ.

แลวอยูในความ
จะออกมาบอย ๆ

๘. จะเปนไดอยางนี้ มีปรัชญาอยูอีกขอหนึ่ง.
นี่อาตมาเปนคนเกลียด
ปรัชญาที่สุด แตในที่นี้ก็ตองขอใชคําวาปรัชญากับเขาบาง :
ตองเปนคนยึดหลัก
ปรัชญาวา จิตเดิมแทนั้นเปนประภัสสร
นี้เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความเชื่อ
ขึ้นมาวา : กิเลส หรือความชั่ว ความทุกข มันไมใชพื้นฐานของจิต พื้นฐานของจิตคือ
ความวางจากกิเลส.
เดี๋ ย วนี้ ค นเขาสอนกั น ทั่ ว ๆ ไป แม ใ นกรุ ง เทพฯ ในดงของนั ก สอนนั้ น
แหละก็สอนวา จิตมีกิเลสเปนพื้นฐาน.
กิเลสเปนพื้นฐานของจิต มีอวิชชาอยูตลอด
เวลา นี้มันผิดและบา.
นี่ใชคําหยาบ ๆ ขออภัย วามันบาที่ไปพูดวา จิตนั้นมีกิเลส
หรือมีอวิชชาอยูเปนพื้นฐาน : นี้มันผิด.
ตองพูดวา จิตมีความวางจากกิเลส วางจากอวิชชาอยูเปนพื้นฐาน. แลว
สวน กิเลสนั้นเพิ่งมา เพิ่งมาเดี๋ยวเดียว, มาเหมือนกับแขก; แขกมาบานเรามา
เดี๋ยวเดียวแลวก็กลับไป.
เจาของบานแท ๆ นั้นคือวางจากกิเลส :
คือจิตตาม
ธรรมชาตินี้วาง ปราศจากกิเลส.
ขอใหยึดถือปรัชญานี้ วา โดยปกติจิตจะมีความวาง
จากกิเลส วางจากทรถาใด ๆ และอยูสบาย; นี้อยาเผลอ, เผลอเมื่อไรก็เหมือนกับ
แขกขึ้นมา , มารบกวนใหเสียเวลา, หรือวาโจรขโมยเขามา มันก็ทําความฉิบหายให.
ใหเราถือหลักวา :
จิตมีนิพพานเปนพื้นฐานอยูแลว,
จิตแท ๆ
บริสุทธิ์แท ๆ นี้เปนประภัสสร,
มีนิพพานเปนพื้นฐานเปนปกติวิสัยของจิตอยูแลว;
แลว มีสิ่งชั่วรายบางสิ่งเกิดขึ้น มาแทรกแซงชั่วขณะ ๆ ;
เพราะฉะนั้น ไมยากนัก
ที่จะไลออกไปเสีย.
นี้เปนการทําใหงายเขา;
ถาไปเชื่อ จิตมีกิเลสเปนพื้นฐาน
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มีอวิชชาเปนพื้นฐานแลว จะทําอยางไรเลา;
มันก็ยากเหลือแสน ที่จะไปขจัดสิ่งที่
เปนพื้นฐาน. นั้นเปนเรื่องผิด เปนคําพูดที่ผิด พระพุทธเจาทานไมไดพูดอยางนั้น.
พระพุทธเจาทานตรัสวาแมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด, เพิ่งเกิดเมื่อมีการเผลอ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ; แลว สติไมมีอยู อวิชชาก็เกิด.
กิเลสเพิ่งเกิด, อวิชชาก็เ พิ่งเกิด . แตทีนี้ความเคยชินในการเกิด ของกิเ ลส
มันมีเสียเปนประจํา คนก็โงไป วากิเลสอยูเปนประจํา.
ที่แท ที่มีอยูเปนประจํา
นั้นคือ ความเคยชิน แหงการเกิดของกิเลส มันมีอยูเปนประจําจริงเหมือนกัน;
ความเคยชินนี้มีอยูเปนประจําเลย แลวก็มีเพิ่มมากขึ้น ๆ.
พอเราเกิดมาจากทองแม
มันก็มีชนวน มีสิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดกิเลส;
แลวก็เกิดบอย ๆ จนความเคยชิน
ที่จะเกิดกิเลสนั้นมีมาก.
แตถึงอยางนั้นก็ยังไมเปนไร จนกวากิเลสมันจะเกิด จึง
จะเปนอะไรขึ้นมา.
๙. ทีนี้เราก็ ระวังในทางตรงกันขาม ใหกิเลสมันเกิดยากเขานอยเขา.
เรื่องนี้ มีคําพูดเปนปริศนาวา อยูนิ่ง ๆ อยูนิ่ง ๆ อยูนิ่ง ๆ ; ในที่นี้หมายความวา
อยางเผลอใหเกิดการปรุงแตงภายในจิตไปเปนตัวกู - ของกู, ซึ่งเรียกวาอยูไมนิ่ง :
รับอารมณ ทางตา ทางหู ทางจมูก เปนตนบาง แลวมาปรุงเปนตัวกู-ของกู;
นี้
เรียกวาคนซุกซน.
ทีนี้ระวังใหดีทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตองมี
สติสัมปชัญญะ ตองทองใหวา : สติสัมปชัญญะนี้เปนเครื่องสกัดกั้นกระแสแหง
กิเลส, หรือทางมาแหงกิเลส อันเปนการปรุงแตงใหเปนกิเลสขึ้นมา.
ถาเรา ฝกสติเทาไร ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสก็จะนอยลงไปเทานั้น;
นี้มันเปนของแกกัน, มันเปนปฏิปกษตอกัน. ถาเราปลอยใหขาดสติบอย ๆ บอย ๆ
เทา ไร; ความเคยชิน แหงการเกิด ของกิเ ลสก็จะเพิ่ม มากขึ้น เทา นั้น . ฉะนั้น
ขอใหอยูดวยสติทุกลมหายใจเขาออก อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา : สพฺพตฺถ
สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ - ทานหมายความถึงขอนี้. สพฺพตฺถ สํวุโต
- คือมีสติอยูทุกกรณี ทุกอิริยาบถ ทุกเรื่อง ทุกราว กิเลสเกิดไมได;
จนในที่สุด
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เกิดมีความเคยชินไปในทางที่จะไมเกิดกิเลส;
เครื่องหมายของนิพพาน.

นั้นแหละคือความสงบรํางับ ที่เปน

ทั้งหมดนี้มันเปนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับตทังคนิพพาน
ฆราวาสก็จําเปนที่จะตองมีความรูเรื่องนี้ และมีการปฏิบัติเรื่องนี้.

แมแตชาวบานที่เปน

ทบทวน อีกนิดหนึ่งวา : ตองมีชีวิตอยูอยางบูชาอุดมคติ; วา ทํางานเพื่อ
งาน, เพื่องานบริสุทธิ์, เพื่อถูกตอง, เพื่อเปนธรรม. เปนคนซื่อถือพระเจา
ใครจะวาโงเงาเตาปูปลาก็ชางหัวมัน;
แลวตองบูชาการที่ไดทําหนาที่ที่บริสุทธิ์ ;
แลวตองอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ในทางบรรยากาศก็ดี การกินการก็ดี บุคคล
ที่จะคบหาสมาคมก็ดี; แลวตองเวนจากอบายมุขทุกอยาง;
มีปรัชญาวาเรื่องนี้
ไมยาก เพราะวา ความวางจากกิเลส นั่นแหละเปนพื้นฐานเดิมของจิต. เราระวัง
นิดเดียววา อยาใหแขกคือกิเลสเขามาในบานในเรือน; ถาเขามา ตองระวัง และ
ใหกลับออกไปเสียตามสมควรแกเวลา. นี้เรียกวาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับตทังคนิพพาน
คือนิพพานประเภทจะฟลุก จะบังเอิญ จะปรากฏ ออกมาใหชิมลองอยูเสมอ ๆ เรื่อย ๆ
ไปจนตลอดชีวิตที่นี่และเดี๋ยวนี้ คือในชาตินี้.

วิธีปฏิบัติ เพื่อวิกขัมภนนิพพาน
ที นี้ จะได พู ดกั นถึ ง วิ กขั มภนนิ พพาน นิ พพานที่ ต องบั งคั บเอาด วยกํ าลั งจิ ต.
นี้มีลักษณะและวิธีปฏิบัติที่จะไดพิจารณากันตอไปเปนเรื่องที่ ๒.
วิกขัมภนนิพพาน แปลวานิพพานที่เกิดมาจากการบังคับหรือควบคุมหรือ
ขมจิต.
พอเราบังคับควบคุมคือขมจิตได ก็จะมีภาวะของวิกขัมภนนิพพานเกิดขึ้น
ปรากฏขึ้น แกจิตนั้น เปนรสชาติอยางเดียวกัน คือไมมีความทุกขวาง
จากกิเลส
วางจากความทุกข; มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกวา ทิฏฐธรรมนิพพาน.
ทิฏฐธรรม
แปลวา ในธรรมอันตนเห็นแลว, ทิฏฐธรรมนิพพาน ก็แปลวา นิพพานที่ตนไดเห็น
ไดรูสึกดวยตนเองเดี๋ยวนี้ที่นี่ ไมตองเชื่อตามผูอื่น; นี่เรียกวาทิฏฐธรรมนิพพาน.
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มีความรูสึกตัวทั่วพรอมในสิ่งนี้, มีเจตนาที่จะทําสิ่งนี้ขึ้น; แลวก็ควบคุมสิ่งนี้ไวตาม
ความประสงคของตน. นี่คือวิกขัมภนนิพานเทาที่จะปฏิบัติได.
หลักปฏิบัติ คือ ๑. เราจะ ตองรูจักทําจิตใหเปนสมาธิ จะใชแบบไหน
ก็ไ ด.
ถา จิต ถึง ขนาดที่เ ปน สมาธิแ ลว ก็ยอ มใหเ กิด ทิฏ ฐธรรมนิพ พาน หรือ
ทิฏฐธรรมสุขนี้ ในระดับใดระดับหนึ่งไดทั้งนั้น.
ถาเปนสมาธิเฉียด ๆ ก็ทําใหเกิด
ความสุขแบบลักษณะเฉียด ๆ หรือชั่วเวลาที่มันเฉียด ๆ อยูนั่น.
ทีนี้ถาสมาธิมัน
แนวแนก็มีความสุขอยางที่แนวแน.
ขอนี้ขอใหทุกคนระลึกดูใหดีถึงคําวา : อกาลิโก ; สนฺทิฏโก อกาลิโก
เอหิ ป สฺ สิ โ ก นี่ ซึ่ ง เป น คุ ณ บทของพระธรรมที่ เ ราสวดอยู เ สมอ เมื่ อ สวด อิ ติ ป โ ส ฯ
ในบทพระธรรม : สวากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก ฯลฯ.
คําวา อกาลิโก นั้นแหละสําคัญที่สุด; แปลวาไมจํากัดเวลา คือวามันไมเนื่องกับ
เวลา; หมายความวาปฏิบัติเมื่อไรเปนมีผลเมื่อนั้น. ฉะนั้นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติ
ลงไปเมื่อไร จะมีผลเปนนิพพานเมื่อนั้น;
หากแตวาในชั้นตัวอยางในชั้นเล็กนอย
หรือชั้นชิมลอง หรือชั้นตน ๆ ชั้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได.
๒. เราปฏิบัติพระธรรมในพระพุทธศาสนาในขั้นศีล, แมในขั้นศีล
ขั้นทาน ขั้นอะไรก็ตามเถิด; ตองไดรับความเย็นอกเย็นใจเปนนิพพาน. อยา
เขาใจวาไปรอตอสุดทายถึงขั้นสูงสุด จึงจะไดรับรสของนิพพาน.
ขอใหถือเปนหลัก
วา การลงมือปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาขั้นใดขั้นหนึ่งเมื่อไร; จะมีผลที่เปน
นิพพานเกิดขึ้นเมื่อนั้น. หากแตเขาไมเรียกวานิพพานกัน และเขาไมมองดวยซ้ําไป
ไมมองผลอันนี้ดวยซ้ําไป.
เชนวามีการใหทาน; ใหทานถูกวิธี เปนไปอยางถูกตอง บริสุทธิ์ ก็มี
ความเย็นใจ
กําจัดทรถาคือความวุนวาย กระวนกระวาย เพราะความตระหนี่เปนตน
เสียได. ทรถาสวนนี้ออกไปเทาไร; ความเย็นใจอยางนิพพานก็มีขึ้นมา. นี้เปน
อกาลิโก คือทันควัน,
ปฏิบัติเมื่อไร มีผลทันควันเมื่อนั้น;
ปฏิบัติธรรมะในพุทธ
ศาสนานี้เมื่อไร, มีผลเปนนิพพานระดับใดระดับหนึ่งทันควัน ขึ้นมาที่นั่น เรียกวา
อกาลิโก.
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หรือวา รักษาศีลอยางเดียว; ถา รักษาศีล จริง ถูกตองจริง เปนศีลจริง
เปนอริยกันตศีล คือศีลที่พระอริยเจาชอบใจจริง ๆ แลว; ก็มีนิพพานคือความเย็นใจ
ปราศจากทรถาเกี่ยวกับความทุศีล;
แลวก็มีแตความเย็นใจ ซึ่งเปนนิพพาน เปน
อกาลิโก ทันควันที่นั่นเมื่อนั้น คือเมื่อลงมือปฏิบัติศีลนั้นเอง ไมตองรอตอตายแลว
ไมตองรอแมแตวันหลัง, ไมตองรอแมแตชั่วโมงหลัง; คือในทันทีที่มีการปฏิบัติ
ธรรมะนี้ จะขจัดทรถาที่เปนความรอนออกไป มีความเย็นเกิดขึ้นแทน.
นี้คําวา
อกาลิโก - ไมจํากัดกาล, เปนของชั่วเวลาที่เราปฏิบัติตามอํานาจ ตามกําลังของการ
ปฏิบัติ.
ฉะนั้นมันสิ้น สุดได เชนผลของทานสิ้นสุดได ผลของศีลสิ้นสุดได;
ฉะนั้นเรา ตองปฏิบัติเรื่อยไป ที่เรียกวา ภาวิโต พหุลีกโต -ทําใหมากทําใหชํานาญ
ทําใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป. เมื่อเปนอยางนี้ ผลของมันก็เนื่องกันไปไดไมขาดตอน,
แทนที่จะเปนชั่วขณะ กลายเปนติดตอ ๆ กันไปไมมีขาดตอน.
นี้ คื อว าสุ ขในทิ ฏฐธรรม หรื อว าพระนิ พพานในทิ ฏฐธรรม คื อความเย็ นใจ
ที่เราจะไดเดี๋ยวนี้ที่นี่, ในทิฏฐธรรม; เพราะอํานาจที่เราจัด เราทํา; ไมใชปลอย
ใหเปนไปตามธรรมชาติ แลวมันก็ฟลุกเอง.
เดี๋ยวนี้เราตองจัด เราตองทํา แลวตอง
ทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ ดวยเจตนา ดวยการระวังสังวร ดวยการควบคุม อยาง
ที่เรียกกันวาถูกวิธี ถูกเทคนิคทางจิต ทางวิญญาณ; อยางนี้จึงจะไดผล.
มรรค ผล นิพพาน ในขั้นชิมลองเปนอยางที่กลาวมานี้.
เมื่อเราให
ทานก็ดี, เมื่อเรารักษาศีลก็ดี, นับวาเปนการบรรลุ มรรค ผล นิพพานในขั้น
ชิ มลอง ในขั้ นที่ เป นกุ ปปธรรม กลั บเปลี่ ยนย อนหลั งไปได ถ าเราไม รั กษาไว ให ได ;
ฉะนั้นเราตองรักษาไวใหได ใหนิพพานคงอยู แลวชิมลองเรื่อยไป.
ประโยชนของการชิมลอง นั้นมีมาก คือ ทําใหเราเพิ่มความแนใจเพิ่ม
กําลังใจ เพิ่มความปรารถนา มากขึ้น; เพราะเรารูอยูวา เราไดชิมของที่ถูกตองแลว
แนนอนแลว;
เราก็ทําใหมันมากขึ้นเทานั้น.
ทิฏฐธรรมสุข เกิดขึ้นไดทันตา
เห็น ไดจริงนี้ เปนพวกประเภทนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้;
เพราะการจัดการทํา
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ของเรา โดยอาศัยบทวา “อกาลิโก” ,
เปนกฎของพระธรรม ของธรรมชาติวา
ถาทําลงไปทันที ก็ไดผลทันที ไมตองรอ. เกี่ยวกับจิตใจของบุคคลนั้นเปนอยางนี้;
สวนที่เกี่ยวกับผลทางสังคมนั้น เราไมเอามาพูดในที่นี้ มันเปนคนละเรื่องกัน.
๓. ทีนี้ที่สูงขึ้นไป ถา ปฏิบัติถึงขั้นสมาธิ มันก็มีผลเปนวิกขัมภนนิพพาน
เต็มรูปขึ้นมา, ปฏิบัติใหเปนอัปปนาสมาธิ ตามหลักของอานาปานสติที่ไดเคยพูด
กันมาอยางละเอียดแล ว โดยเฉพาะอานาปานสติขั้นที่ ๔ ทํากายสังขารใหรํางับอยู
หายใจออก - หายใจเขานี้. ถาทําอยูอยางนี้ จะเต็มไปดวยวิกขัมภนนิพพาน, เปน
นิพพานตัวอยาง เปนนิพพานชิมลอง,
ขอใหไปซอมความเขาใจความจําเอาจาก
เรื่องอานาปานสติในขั้นที่ ๔ ซึ่งไดอธิบายอยางละเอียดแลวในภาคมาฆบูชา.
ถ าหากว าบางคนไม สามารถทํ าจนถึ งขั้ นอั ปปนาสมาธิ หรื อไม ประสงค ถึ ง
ขนาดนั้น ก็ทําอุปจารสมาธิ;
แตใหเปนสมาธิที่ติดตอ ที่ไมขาดตอนก็ไดเหมือนกัน.
ไมถึงฌานแตเปนสมาธิ แลวก็มีปติปราโมทยก็ไดเหมือนกัน;
เพราะพอใจในการที่
ทําไดสําเร็จ; มันก็เปนทิฏฐธรรมสุข ทิฏฐธรรมนิพพานไดเหมือนกัน.
ในการบรรยายครั้ ง ที่ แ ล ว มานี้ เ อง ได พู ด ถึ ง ทิ พ ยวิ ห าร พรหมวิ ห าร
อริยวิหาร สุญญตาวิหาร; แลวก็ เรื่องพรหมวิหาร นั่นแหละ เปนเรื่องอยูในวิสัย
ที่จะปฏิบัติกันไดทั่ว ๆ ไป; แลวไดอุปจารสมาธิถึงขนาดเต็มที่ ที่จะมีความสุข
มีความเย็นใจ. เรามีชีวิตแนวแนอยูดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความรอนใจ
ความรบกวนจิตใจบางอยาง เกี่ยวกับความกลัว เกี่ยวกับอะไรตาง ๆ นั้นถูกขจัดออกไป;
ก็มีความเย็นเปนนิพพานตามแบบนี้ได. นี่เรียกวาอาศัยอัปปนาสติสมาธิก็ได อาศัย
อุปจารสมาธิก็ได โดยหลักที่วาปฏิบัติธรรมเมื่อใดมีผลเมื่อนั้น;
เรียกวาเราสราง
นิพพานได อยางนอยเปนนิพพานชั่วขณะที่เราปฏิบัติได.
ทีนี้ เพื่อการปฏิบัติได อยากจะขอแนะเรื่องที่ยังไมเคยพูด; เรื่องทํา
อานาปานสติ เรื่องพรหมวิหาร อยางไร นี้พูดแลว จะไมพูดอีก.
เรื่องที่ไมเคยพูด
เชนเรื่องที่ควรจะทราบที่เปนความลับ เกี่ยวกับเคล็ดลับหรือความลับของจิต.
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ก. เคล็ดลับของจิต เชนวาเรา จะตองรูวา จิตนี้เปนสิ่งที่จะรูสึกอะไรได
แตเพียงอยางเดียว ในขณะเดียว;
คือวาจิตของคนนี้ จะรูสึกตออะไรไดเพียง
อยางเดียวสําหรับในขณะเดียว; จะรูสองเรื่องไมได. นี้เปนเคล็ดลับสําคัญ ที่เรา
จะตองทําใหถูกตรงกับลักษณะหรือธรรมชาติของมัน. ถาเราเขาใจเคล็ดนี้แลวจะชวย
ใหทํางายขึ้น; ถาเราไมเขาใจ จะทําใหลําบากมากขึ้น, ใหรูวาจิตนี้มันมีจิตเดียว
จะรูอารมณไดเพียงอยางเดียว ในเวลาเดียว.
ที่ชาวบานเขาพูดวา “สองจิตสองใจ”
นั้น พูดตามภาษาชาวบาน แลว
ก็มีความหมายอยางอื่น. คนเราจะมีสองจิตหรือสองใจ พรอมกันในคราวเดียว
ไมได; จะตองมีจิตเดียว, แลวก็ตองรูอารมณเพียงอยางเดียว, ในขณะเดียว
หรือในเวลาเดียว.
ถาจะเปลี่ยนเปนเรื่องอื่นก็ตองในขณะอื่น; ตองเปลี่ยนเปน
เรื่องอื่นแมวาจิตดวงนั้น. แตตามภาษาธรรมะเขาไมเรียกวาจิตดวงนั้น; ถาจิต
เปลี่ยนอารมณเปนอยางอื่น เปนเรื่องอื่นแลว เขาก็เรียกวาจิตดวงอื่น.
ในที่นี้
หมายความวา จิตนั้นมีเพียงดวงเดียว;
แตเปลี่ยนไดหลาย ๆ อยาง เปนจิตดี
จิตชั่ว จิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิตอะไรก็ตาม มาจากจิตดวงเดียวแตเปลี่ยนไปได
หลาย ๆ อยาง.
ข. มีความลับตอไปวา ถาอารมณอันหนึ่งใหญกวาแลว ก็ยอมขม
อารมณที่เล็กกวา. คําวา “อารมณ” ในภาษาพุทธศาสนา ไมเหมือนกับคําวา อารมณ
ในภาษาชาวบาน หรือภาษาตางประเทศ.
คําวา อารมณในพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่จิตจะเขาไปกําหนดรู นั้น
เรียกวา อารมณ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ;
และอารมณ
กลาวคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณนั่นแหละ คือตัวสิ่งที่จะถูกกําหนด
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เรียกวาอารมณ.
ทีนี้ที่มาเปน
อารมณที่รูสึกอยูภายในใจก็เรียกวาธัมมารมณ; แมวาทีแรกมันจะเขามาทางตา เปน
รูปารมณ ทางหูเปนสัททารมณ ฯลฯ อะไรก็ตามใจ แตในที่สุดมันมาปรุงเปนความรูสึก
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เปนสัญญา เปนอะไรอยูขางใน เรียกวาธัมมารมณ;
ทําหนาที่มากกวาอยางอื่น.

๒๔๕

แลวสิ่งที่เรียกวาธัมมารมณนี้

ทีนี้ อารมณไหนใหญ มันจะขจัดอารมณเล็ก ไมใหเกิด ไมใหเขามา
หรือใหมันออกไปก็ได. อารมณที่เกิดจากของรัก จะแรงกวาอารมณที่เกิดมาจากของ
ธรรมดา. ฉะนั้นเมื่อเรามีอารมณรัก มาจากวัตถุของรัก ครอบงําอยูในจิตใจแลว
มันก็ขจัดอารมณอื่นออกไปได. เหมือนกับชายชูหญิงชูอะไรก็ตาม อาจจะนัดพบกัน
ในปาชาก็ได. ตามธรรมดาเขาก็ไมอยากเขาไปในปาชา เพราะกลัวผี ; แตถา
อารมณที่ใหญกวาครอบงํา คืออารมณรัก เขาก็ลืมกลัวผี อาจไปนัดพบกันที่ปาชาก็ได
โดยไมมีการกลัวผี; เพราะวามีอารมณใหญครอบงําอํานาจของอารมณเล็ก; อยางนี้
เปนตัวอยาง.
เรื่องนาขัน อาตมาเองเมื่อเปนเด็ก ๆ ก็เคยใชเคล็ดลับอันนี้ เมื่อจะผาน
ปาชา เมื่อจะผานตนโพธิ์ใหญมืดครึ้ม ลงไปที่ชายคลองที่มีสวมสาธารณะ ดึก ๆ เชนนี้
ตองมีพิธีรี ตองมาก จะผานตนโพธิ์ดํ าครึ้มออกไปที่ริมคลอง ที่ส วมนั้น ตองนึกถึ ง
ปลากัด; ปลากัดที่เลี้ยงไวตอนกลางวัน สวยอยางไร, สงใจไปอยูที่ปลากัด, แลวเดิน
ผานตนโพธิ์ ไปถึงที่โลงที่แจง ที่ริมคลอง ไปที่สวม;
พอตอนกลับมาบานก็ทํา
อยางนั้นอีกทีหนึ่ง.
นี่เราไมมีปญญา ไมมีความรูที่จะทําสมาธิอะไรใหขมมันได;
แตนึกถึงปลากัดแลวก็หายทุกที. นี้แหละเปนเคล็ดลับเกี่ยวกับทางจิตทางใจวา ถา
อารมณอันไหนใหญกวาจะขมอารมณอันเล็กได; เราชอบปลากัดมากกวากลัวผี
นี้มันเลยขมกันได.
นี้ไมใชเรื่องไรสาระหรือสําคัญอะไรนัก เปนเรื่องที่บอกใหรูวาอารมณใหญ
หรือ มหันตารมณ หรือ อติมหันตารมณ นี้ ยอมไปครอบงํากําลังของอารมณเล็ก
ที่เรียกวา ปริตตารมณ หรือ อติปริตตารมณ ; แลวก็เอาเคล็ดลับอันนี้ ที่จะสรางอํานาจ
กําลังอะไรขึ้นมาอยางหนึ่ง สําหรับขจัดทรถา ที่เราไมตองการ คือความรอนใจ ความ
กระวนกระวายใจ ความรบกวนของจิตอะไรที่เราตองการนั้น. เราก็สรางอารมณ
ที่เหนือกวา ตะเพิดอารมณที่ไมตองการนี้ออกไป. แลวทุกคนก็ไดใชอยูอ ย า งนั้ น
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แตแลวก็ไมสนใจ.
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เราทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ เคยใชความลับอันนี้ เคยใชกฎเกณฑอันนี้

ยกตัวอยางเชน พุทธานุสสติ
ระลึกนึกถึงพระพุทะเจาแลว ก็หายกลัวผี
อยางนี้. ถาเราสามารถทําได พุทธานุสสตินั้นจะเปนอารมณที่ใหญกวา, ใหญกวา
อารมณที่กลัวผี; พุทธานุสสติก็ขจัดความกลัวผีออกไปได. แมที่สุดแตวามีความเชื่อ
ในเครื่องราง พระเครื่อง พิสมรอะไรตาง ๆ ที่มาแขวนอยูที่ตัวนี้.
ถาสรางอารมณ
ใหญขึ้นมาได ก็จะขจัดความกลัวผีขึ้นมาได,
หรือขจัดอะไรบางอยางไดอีกหลายอยาง;
ไมใชวามันไมมีอะไร.
มันมีอะไร แลวก็อาจใชไดในทางที่ผิด เปนไปไดทั้งทาง
ที่ถูก เปนไปไดทั้งในทางที่โงงมงาย และเปนไปไดทั้งในทางที่ฉลาด;
ฉะนั้นตอง
รูจักใหดี ๆ กําลังของสมาธินั้นใชไดทุกอยาง ในทางทุจริตก็ได สุจริตก็ได; กําลัง
นี้มีแรงมาก เราตองเอามาใชในทางที่ถูกตอง.
เมื่อกําลังของสมาธิ นั้นเอง สามารถ ขมสิ่งที่เรียกวาทรถา คือสิ่งที่รบกวน
ใจนี้ใหหมดกําลังไป หรือใหดับไปได; เราก็รูสึกเปนสุข. ความรอนดับไปเมื่อไร
ก็เปนความเย็น เปนนิพพาน เกิดขึ้นที่นั่นและเมื่อนั้น.
ทีนี้ถาเราบังคับจิตใหเปน
สมาธิอยูไดตลอดเวลาเพียงเทาใด; เราก็มีความสุขอยูตลอดเวลาเพียงเทานั้น.
ตรงนี้ตองเขาใจไวดวยวา แมแต ความรูสึกที่เปนสุข เอง ก็ เปนทรถาดวย
เหมือนกัน; แตมันละเอียดออนจนไมรูสึกเปนทุกข. ฉะนั้นเราเอาทรถาชนิดที่เปน
สุขไวกอนก็แลวกัน; แมยังไมเด็ดขาด ยังไมเปนอกุปปธรรมก็จริง; แตมันไมรบ
กวนเรามาก, หรือวาเราพอทนได, หรือวาเราพอสบาย, เราก็เอาอยางนี้ไวกอน.
ฉะนั้น สรุป ความวา ทุก คนจงพยายามทํา สมาธิแ บบใดแบบหนึ่ง วิธีใ ดวิธีห นึ่ง
เทาที่ตนจะทําได ก็จะขจัดทรถาชนิดที่ราย ๆ ออกไป; ขจัดความรบกวนจิตที่ราย ๆ
ออกไป;
เหลือแตที่มันไมรบกวนมาก กระทั่งไมรบกวน กระทั่งละเอียดอยู แมจะ
เปนความรูสึกเฉย ๆ อยู ก็ยังดี.
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๒๔๗

การปฏิบั ติ เช นนี้ เป นบันได สํ าหรับจะไดก าวไปสู คุณธรรมที่ สูงขึ้นไป เป น
พวกสมุจเฉทนิพพาน.
เมื่อมีความเคยชินในตทังคนิพพาน ในวิกขัมภนนิพพาน
อยูเสมอ ๆ แลว จะมีความเชื่อในพระธรรม เพราะเปนสันทิฏฐิโกขึ้นมา; แลวรูวา
นี้เปนสุขแน ๆ ไมตองเชื่อตามผูอื่น. ศรัทธาในพระธรรมก็เพิ่มมากขึ้น, ความเพียร
ก็เพิ่มมากขึ้น,
การปฏิบัติก็กาวหนาไปตามทางของพระนิพพานที่แทจริงยิ่งขึ้น;
ฉะนั้น เราอยาละเลย แมแตเปนเรื่องตทังคนิพพาน หรือวิกขัมภนนิพพาน.

วิธีปฏิบัติ สมุจเฉทนิพพาน
เอาละทีนี้มาถึง เรื่องสมุจเฉทนิพพาน เปนเรื่องสุดทาย มีลักษณะ
และวิธีปฏิบัติอยางไร? อยางลืมวาตทังคนิพพาน หรือวิกขัมภนนิพพานนั้น เราสราง
ใหเกิดไดเหมือนกับวาอยูในอํานาจเรา; แตสมุจเฉทนิพพานนี้เราทําใหปรากฏ;
คลายกับวาเราตองยอม, ยอมทุกอยางที่จะไปทําตามกฎเกณฑอันนั้น แลวใหปรากฏ
เหมือนกับพระเจาโปรดใหอยางนั้น.
เมื่อนิพพานบังเอิญนั้น อาศัยความบังเอิญเปน
ปจจัยสําคัญ; และนิพพานบังคับ อาศัยการบังคับจิตเปนสวนสําคัญ; สวนนิพพาน
เด็ดขาดหรือ สมุจเฉทนิพพานนี้ อาศัยรากฐานคือนิพพิทาและวิราคะ นี้เปนเรื่องของ
ปญญา. นิพพิทาคือความเบื่อหนาย วิราคะคือความคลายกําหนัด. ถาไมสราง
นิพพิทาหรือวิราคะใหเกิดขึ้นไดแลว ก็ยังไมมีหวังที่จะมีนิพพานที่แทจริงชนิดนี้.
นิพพิทาแปลวาความเบื่อหนาย, วิราคะแปลวาความคลายกําหนัด, ตัว
หนังสือหมายความอยางนี้; แตความจริงมันมากกวานั้น. นิพพิทาที่แปลวาความ
เบื่อหนายนี้ก็ไมถูก; แตเราไมรูวาจะแปลวาอยางไรกัน ก็แปลวาความเบื่อหนาย.
มันมี ลั กษณะเป นขนาดความเบื่ อหน าย แต เป นความเบื่ อหน ายที่ พิ เศษหรื อสู งขึ้ นไป.
ความเบื่ อหน ายของชาวบ านตามธรรมดานั้ นเบื่ อหน ายเพราะซ้ํ า ๆ ซาก ๆ แล วก็ เอื อม
ระอา;
เชนอยูกันจําเจ แลวเกลียดหนากันขึ้นมาบาง,
หรือกินทุกวันอยางนี้
แมอรอยวิเศษอยางไร ไมเทาไรมันก็เบื่อ; อยางนี้ไมเรียกวานิพพิทาในทางธรรม.
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นิพพิทาในทางธรรมหมายความวา มารูขอเท็จจริงทีหลังวา อาว! นี้
มันเปนอันตราย นี่ แลว ก็เบื่อไมรักอีกตอไป. กอนนี้หลังรัก แลวตอมารูวา อาว!
มันเปนขบถ หรือวามันเปนอันตรายจึงเลิกรัก.
อุปมาเรื่องนี้ที่เขียนเปนภาพปริศนา
ธรรมในโรงหนังของเรานี้ก็มีอยูภาพหนึ่ง :
คือภาพผูหญิงซึ่งเปนภรรยาของบุรุษคน
หนึ่งซึ่งเขาเคยหลงรัก;
ตอมาเขารูวาเปนคนไมดี ทําชู เขาก็เฉย;
คือเลิกถือวา
เปนภรรยา. อยางนั้นเรียกวานิพพิทาในทีนี้.
นิพพิทาในทีนี้ แปลวาเฉยได ไมใชรําคาญ และ ไมใชโกรธ ถาวา
ไปโกรธ ไปเกลียด ไปรําคาญอะไรนั้น ไมใชนิพพิทาในกรณีนี้.
นิพพิทาของ
ชาวบานตางหากที่โกรธ หรือเกลียด หรือเบื่อ หรือรําคาญ;
แตถานิพพิทาใน
ทางธรรมหมายถึงเฉย. เบื่อในที่นี้ คือมันสลัดความรัก ความยึดถือ ความหวงแหน
หรือ ความอะไรออกไป แลวก็เ ปนการเฉย ไมทําอันตรายผูนั้น ;
ไมตอ งถึงกับ
ฆาตัวตาย การฆาตัวตายนั้นมันเปนนิพพิทาเทียม;
เบื่อ หรือเกลียดจนฆาตัวเอง
ตายนั้น เปนนิพพิทาเทียม. นิพพิทาแทนั้นเฉยไดดวยปญญา; ไมใชความเอือม
ระอารําคาญ เพราะซ้ําซาก เพราะไมถูกอกถูกใจ.
เดี๋ ย วนี้ เ ราต อ งอาศั ย นิ พ พิ ท าเป น รากฐานของนิ พ พานประเภทเด็ ด ขาด
จะเรียกวานิพพิทา หรือเรียกวา วิราคะก็ไดเหมือนกัน. วิราคะแปลวา ความคลาย
ออกจางออกจากความยึดมั่นถือมั่น ; นิพพิทา คือ ความเบื่อ เมื่อเบื่อก็คลายออก.
มั น เป น อั ต โนมั ติ คื อ มั น จะทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ กั น ไป หรื อ เนื่ อ งกั น ไป พอเบื่ อ หน า ยก็
คลายกําหนัด;
ฉะนั้นจะไปเรียกตรงนิพพิทาก็ได จะไปเรียกตรงวิราคะก็ได.
สมุจเฉทนิพพานมีรากฐานอยูที่นิพพิทาและวิราคะ
ถาสองอยางนี้ หรืออยางใด
อยางหนึ่งไมเกิดแลว ก็ไมมีหวัง.
ที นี้ นิ พพิ ทาก็ มี ได จากหลายทาง อย างเดี ยวกั บที่ เคยพู ดมาแล วเรื่ องสั มมาทิฏฐิวา นิพพิทาเบื่อหนายนี้ตองมาจากสัมมาทิฏฐิ คือ เห็นจริง เห็นแจง เห็นถูกตอง
จึงเกิดเบื่อหนาย. เพราะฉะนั้นนิพพิทานี้ มาจากอนิจจตา คือเห็นความไมเที่ยง
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แลวเบื่อหนายก็ได, แลวก็เพื่ออนิมิตตนิพพาน. นิพพิทา มาจากเห็นทุกข เห็นความ
ทุกขทรมานก็ได ก็เปน อัปปณิหิตพพาน. นิพพิทา มาจากเห็นอนัตตาก็ได ก็เปน
สุญญาตนิพพาน.
ที่เรียกวา “อนิมิต” หมายความวา ไมมีที่กําหนด, ไหลเรื่อย, เปลี่ยนเรื่อย.
ที่เรียกวา อัปปณิหิตะ นี้ ไมมีที่ตั้งตรงไหนที่จะเขาไปเอา ใหเปนสุขได. ที่เรียกวา
สุญญตะ ก็หมายความวา วางไปเสียทั้งหมด.
ความเบื่อหนายมาจาก เห็นความไมเที่ยง ของสิ่งทั้งปวงก็ได, ความเบื่อ
หนายมาจาก เห็นความทุกขทรมาน ในสิ่งทั้งปวงก็ได,
ความเบื่อหนายมาจากเห็น
อนัตตา ไมมีตัวตนที่แทจริงที่ตรงไหนอยางนี้ก็ได.
นี้ เปนเรื่องของปญญา
ที่เพียงพอ จึงจะเกิดความเบื่อหนาย แลวคลาย
กําหนด.
เอาไปเปรียบเทียบกันดู :
นิพพานอยางแรกเปนนิพพานบังเอิญ มาจาก
ความบังเอิญ,
นิพพานที่สองมาจากการบังคับจิต แลวก็เปนเรื่องของสมาธิบังคับ,
สวนอันที่สามนี้ เปนเรื่องของปญญา,
ฉะนั้น การที่จะกําจัดความรอน มันก็กําจัดได
ตางกัน หรือสูงกวากัน; เดี๋ยวนี้ อาศัยกําลังของปญญา มันจึงกําจัดทรถา คือความ
รบกวนใจไดมากกวา,
คือแปลกออกไปกวา ฉะนั้น จึงกําจัดความทุกขสวนละเอียด
สวนที่ยังเหลืออยูนั้นใหหมดไปอีกทีหนึ่ง.

หลักปฏิบัติ นิพพาน สําหรับคนทั่วไป
ต อ ไปจะพู ด ถึ ง หลั ก ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ คนทั่ ว ไป แม ที่ เ ป น ชาวบ า น
เป น
ชาวไร ช าวนา ก็ มี ห ลั ก เกณฑ สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ ผ ลอั น นี้ อ ยู ใ นไร ใ นนานั้ น เอง.
เพราะเมื่อเราทําอะไรอยู เราก็มีความรูสึกคิดนึกได;
แลวเราจงดูจากความรูสึก
อันนั้น. จะใชคําวา จงพยายาม ๆ ที่สุดที่จะมองเขาไป, มองดูจากความรูสึกที่รูสึก
อยูในใจนั้น.
อยาไปดูหนังสือ อยาไปฟงใครพูด. จงดูเขาไปที่ความรูสึก ที่
กําลังเปนอยู มีอยู รูสึกอยู ในจิตใจ ใหเห็นออกมาจากขางในนั้น : ใหเห็นความ
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นาเอือมระอาของตัวกู - ของกู ความเกิดขึ้นแหงตัวกู - ของกู ที่เกิดแลวเกิดอีกอยู
ในใจ วันหนึ่งหลาย ๆ หน; มันเกิดอหังการ มมังการ เปนตัวกูบาง เปนของกูบาง
วันหนึ่งหลาย ๆ หน; เกิดทีไร เปนทุกขทุกที รอนทุกที เปนฟนเปนไฟทุกที.
ตัวกูที่เปนกิเลสที่เปนเหตุใหไมยอมใคร เปนเหตุใหยึดมั่นถือมั่น เขามา
ไวนี่ใหเห็นวา มันนาเอือมระอา เหลือประมาณ. แตถาเราไมเคยศึกษา ไมเคยสังเกต
อันนี้แลว, ก็ไมรูจะไปดูที่ไหนเหมือนกัน. ฉะนั้น ตองดูวาวันหนึ่งคืนหนึ่ง มันเกิด
ความรู สึ ก ที่ เ ป น ความเห็ น แก ตั ว เป น ตั ว แล ว ก็ ร อ นเป น ฟ น เป น ไฟทุ ก ที ไ ปนี้ กี่ ค รั้ ง ?
กี่หน? อยางไร ? จากอะไร? ดูอยางนี้เสมอ มันจะเกิดความเอือมระอา; แมเปน
ชาวไรชาวนาก็ดูได,
เดี๋ยวมันจะเห็นตอไป ถึงความไมมีอะไร ที่นาเอานาเปน คือ
ไมมีอะไรที่นายึดมั่นถือมั่น ดวยความเอาความเปน.
นี้ตองเขาใจใหดี ตองฟงคําพูดใหดี ; “ไมมีอะไรที่นาเอา” นี่พูดอยาง
นี้กอ น;
หมายความวาไมมีเงิน ทอง วัว ควาย ชาง มา ไรนา อะไรอันไหน
ที่นาเอา.
หมายความวาเราจําเปนเทานั้น ที่เราไปเอาเขา;
ถาเราไปเอาเขาจริง ๆ
คือ ไปยึดมั่นวาของกูเขาจริง ๆ มันมีความทุกข. เงิน ทอง วัว ควาย ไร นา
มันจะมาสุมอยูบนศรีษะของบุคคลนั้น ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ทั้งหลับทั้งตื่น :
มีนา
ก็เปนทุกขเพราะนา,
มีควายก็เปนทุกขเพราะควาย,
มีเงินก็เปนทุกขเพราะเงิน;
อยางนี้เพราะมันไปเอาเขาจริง ๆ ดวยจิตใจยึดมั่นถือมั่น.
ทีนี้ ถาวา ไมเอา คือจิตใจไมยึดมั่นถือมั่น มันก็เปนเหมือนของยืมใช,
หรือใชผัดวันประกันพรุงไปที จนกวาจะตาย; ทํานองนี้มันไมเปนทุกข. แลวก็ใชให
ถูกวิธี มีใหถูกวิธี จัดการเกี่ยวของใหถูกวิธีก็ไมตองเปนทุกข.
ขอนี้หมายความวา
โดยเนื้อแทมันไมนาเอา; แตเราไป “มีความจําเปน” ที่จะตองเอา เพื่อใหมีควาย
ไถนา ทํานา กินอาหาร ก็ “จําเปนที่จะตองไปเอาเขา”;
แลวก็ไปเอาใหถูกวิธี
ใหสําเร็จประโยชนในเรื่องนี้.
ถาผิดวิธี มันจะเปนทุกข เปนนรกทั้งเปนอยูที่นั่น.
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สรุปแลวก็วา ไมมีอะไรเลยที่นาเอาอยางแทจริง; ใจอยาไปเอากับ
มันเขา.
เราเกี่ยวของกับมันไปตามความจําเปนอยางนี้ เรียกวาไมมีอะไรที่นาเอา.
“เอา” นั้นหมายความวายึดมั่นถือมั่นดวยจิตใจวาของกู. ถาอยางนี้แลว มีเงิน
ก็จะตองเปนทุกขเพราะเงิน, มีทองก็ตองเปนทุกขเพราะทอง, มีอะไรก็ตองเปนทุกข
เพราะสิ่งนั้น. นี้คือเปนทุกขเพราะ “เอา” : เอานั่นเอานี่มาเปนของกู. เขาจึง
สอนให อยายึดถือวาเปนของตน.
นี้ขอพูดแลวพูดอีก ซ้ําแลวซ้ําอีกวา พวกคริสเตียนเขาก็สอน;
พวก
พุทธบริษัทอยาทําตนใหมันเลวกวาพวกคริสเตียน; พูดตรง ๆ อยางนี้. ในเมื่อ
พวกคริสเตียนเขาก็สอนวา : “มีภรรยาก็จงเหมือนกับไมมีภรรยา, มีทรัพยสมบัติก็
จงเหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ, กระทั่งวาซื้อของที่ตลาดอยาเอาอะไรมา” . นี้ คืออยา
ยึดมั่นถือมั่น นี่คืออยาไปเอาเขาดวยจิตใจ แลวก็จะไมมีความทุกข. เมื่อเราเห็น
ขอนี้เราก็เห็นวา ไมมีอะไรที่นาเอา.
“เอาอะไรเขา เปนทุกขทันที” เพราะฉะนั้นไปเกี่ยวของเทาที่จําเปนซี :
มีวัว มีนา มีชาง มีมา มีเงิน มีทอง ก็ไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น ตามหนาที่ที่จําเปน .
อยาใหจิตใจมันเลยไปถึงเอาเปนของกู นี่มันจะตกนรกที่นั่น
ทีนี้ที่วา ไมมีอะไรที่นาเปน หมายความวา “เปน”
ดวยความยึดมั่น
ถือมั่นจริง ๆ.
ที่มันรอนเปนไฟนั้น เพราะมัน “เปน”
เพราะไปยึดมั่นถือมั่น.
ถามัน “เปน” ดวยความรูสึกสติสัมปชัญญะ ไมยึดมั่นถือมั่น, อยางนี้เราเรียกวา
ไมเปน, ไมไดเปน ไมมีอะไรที่นาเปน.
เป น ผั ว เป น เมี ย นี้ ก็ ไ ม น า เป น สํ า หรั บ คนที่ เ คยมาดี แ ล ว เป น พ อ
เปนลูก มันก็ไมนาเปน,
ไปยึดมั่นถือมั่นในความเปนผัว ก็มีความทุกขอยางผัว,
ไปยึดมั่นถือมั่นในความเปนเมีย ก็มีความทุกขอยางเมีย, มีความยึดมั่นถือมั่นเปนพอ
ก็มีความทุกขอยางพอ, มีความยึดมั่นถือมั่นอยางลูก ก็มีความทุกขอยางลูก, เปนนาย
ก็เปนทุกขอยางนาย, เปนบาวก็เปนทุกขอยางบาว, เปนคนรวยก็เปนทุกขอยาง
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คนรวย, เปนคนจนก็เปนทุกขอยางคนจน, เปนคนแพก็ทุกขอยางคนแพ, เปน
คนชนะก็ทุกขอยางคนชนะ, เปนคนดีก็ทุกขตามแบบคนดี, เปนคนชั่วก็มีความทุกข
ตามแบบคนชั่ว, เปนคนมีบุญก็เปนทุกขตามแบบคนมีบุญ, เปนคนมีบาปก็เปนทุกข
ตามแบบคนมีบาป, เปนคนมีความสุข ก็มีความทุกขตามแบบของคนมีความสุข.
ฟงแลวมันนาขัน : คนมีความทุกขก็เปนทุกขตามแบบของคนทุกข ; แต
แม เปนผูมีความสุข ก็ ยังเปนทุกข ตามแบบของผูมีความสุข; เพราะคนมีความ
สุ ข อย า งไร มั น ก็ มี ป ญ หาเผชิ ญ หน า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเกิ ด เรื่ อ งแก เรื่ อ งเจ็ บ เรื่ อ งตาย
เรื่องได เรื่องเสีย เรื่องแพ เรื่องชนะ อยูนั่นเอง;
แลวความสุขอยางนี้มันเปน
ความหมายตามภาษาธรรมดา. เปนคนแพเปนทุกข แตเปน คนชนะก็เปนทุกข
อีกแบบหนึ่ง.
ดูใหดี;
อยาไปยึดมั่นถือมั่นในฝายเปนคนชนะ ซึ่งมันยอมกัน
ไมไดงาย ๆ. เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เขาไมยอมกันทั้งหมด; เขายึดมั่นถือมั่นในความเปน
คนชนะ เขายอมกันไมได. รบกันมากี่ป ๆ ก็ยอมกันไมได; เพราะยึดมั่นในความ
เปนคนชนะ.
นี ้ข อใหไ ปดูด ีก วา ไปยึด มั ่น ในสิ ่ง ใดเขา ก็จ ะเปน ทรถา คือ ความ
รอนใจ รบกวนใจขึ้นมาทันที ในความเปนอยางนั้น : ยึดมั่นในความเปนสามี
ในความเปนภรรยา;
ก็ตองเกิดความรอนเปนฟนเปนไฟในหนาที่ของสามีภรรยา.
ทีนี้ อยายึดมั่น แตทําไปตามหนาที่ที่ถูกที่ควร, อยายึดมั่นวา “กูเปน” อยางนี้ ก็
ไมมีความทุกข. แมวาทํายาก, แตเพราะมีประโยชนมีอานิสงส คือความไมทุกข;
ฉะนั้น ขอใหพยายามทํา.
นี่สมมติวาเปนอะไรก็ใหเปนอยางสมมติ อยาไปยึดถือเขาจริง ๆ :
เปนผัว
เป น เมี ย เป น พ อ เป น ลู ก เป น นาย เป น บ า ว เป น คนเศรษฐี เป น คนขอทาน เป น
คนแพ เป นคนชนะ เป นอะไรเรื่ อยไปจนกระทั่ ง เป นคนมี บุ ญ มี บาป มี สุ ข มี ทุ กข ;
ใหเปนคนสักวาสมมติตามที่เขาเรียกกัน; หัวใจของเราอยาเปนอะไร.
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นี่แหละคือ เคล็ดลับที่วาจะใหเกิดสมุจเฉทนิพพาน; มันเบื่อหนาย มัน
ระอาในความเปนหรือในความเอา, ไมอยากเอาอะไร ไมอยากเปนอะไร ดวยความ
ยึดมั่น ถือมั่น; แมที่สุดแตจะไปเปนกอนหินกอนดิน มันก็ไมไหวเหมือนกัน; จะ
ไปเปนตนไม เปนแมลง เปนสัตวเดรัจฉาน มันก็ไมไหว; เปนมนุษยมันก็ไมไหว.
นี้รวมความวา อยาไดมีความโงไปรูสึกวากูเปนอะไรเขาดวยความยึดมั่น
ถือมั่น; มันจะทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนั้น; เพราะยอมกันไมได. มันจะตอง
ฆากันเพราะเหตุนั้น, แลวก็ทรมานตัวเองใหลําบาก. ทีนี้ตางคนตางรูวาเราเปน
ธรรมชาติกันทั้งนั้น, ตัวเราก็เปนธรรมชาติ, อะไรที่เกี่ยวกับของกับเราก็เปนธรรมชาติ,
เปนของธรรมชาติ; เรียกอีกทีวาเปนของพระเจา. เราอยาเปนเจาของสิ่งใด ๆ เลย;
ทํ าตั วเราเหมื อนกั บคนบั งเอิ ญมาพบสิ่ งเหล านี้ เข าแล วก็ ใช สอยไป ยื มเขาใช ไปอย าง
นั้นจนกวาจะคืนใหเขา; เหมือนเราเดินทางไปพบศาลาพบที่พักแรม เราก็ อาศัย
จนกวาจะหมดความตองการ แลวก็จะเดินตอไป; ไมยึดครองวาเปนของเราอยางนี้,
ใหมีหลักในการเปนอยูในชีวิตนี้วาเปนอยางนี้เสียเถิด. เราเกิดออกมาในโลกนี้ แลว
ก็มีนั่นมีนี่ รอยอยางพันอยางที่ตองเกี่ยวของดวย :
ทรัพยสมบัติ บานเรือน
เรือกสวน ไรนา บุตร ภรรยา สามี นานาสารพัดอยางนี้ ก็ใหเหมือนกับพบในระหวาง
ทาง, แลวก็ผานไปใหดี อยางนี้เถิด; แลวจะมีชีวิตอยูดวยนิพพาน.
รวมความแลวมาอยูตรงที่วา มองเห็นวา ยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนวาของตน
เมื่อไร เปนความทุกขเมื่อนั้น.
มองดูเรื่องนี้จนเบื่อหนาย จนระอาหรือคลาย
กําหนัด; และที่ละเอียดไปกวานั้นก็วา ใหเห็นความเกิด แก เจ็บ ตาย, เกิด แก
เจ็บ ตาย, เกิด แก เจ็บ ตาย, ที่เวียนอยูรอบ ๆ ในชีวิตวันหนึ่งหลาย ๆ หนนี้. มอง
ให เห็นว าในวันเดียว แมเพี ยงวั นเดี ยว เรามี ความเกิ ด แก เจ็ บ ตาย ตั้ งหลายรอบ;
ไมใชตอเขาโลงจึงจะตาย.

สิบรอบ,

เดี๋ยวนี้วันหนึ่ง ๆ นี้มีเกิด มีแก มีเจ็บ มีตาย อยูหลาย ๆ รอบ, หรือหลาย
เกิด แก เจ็บ ตาย ของอะไร? ของความคิดนึกรูสึกวาตัวกู วาของกูนี้
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แลวเดี๋ยวก็ดับไปหายไป, ตัวกูนั้นหายไป; เดี๋ยวเกิดตัวกูใหมอีก ตัวกูอยางนั้น
ตัวกูอยางนี้; เกิดมาทีนี้เปนความโลภ, เกิดมาทีโนนเปนความโกรธ, เกิดมาทีนี้
เปนความหลง อยางนี้; มันสลับกันไปอยางนี้. นี้เรียกวา เกิด แก เจ็บ ตาย แหง
ตัวกู, อัสมิมานะวาตัวกู เดี๋ยวเกิดขึ้น-ตั้งอยู-แลวก็ดับไป ๆ, เกิดขึ้น-ตั้งอยูดับไป.
ถาใครเขาใจและเห็นอยางนี้ คนนั้นจะเกิดความเบื่อหนายที่เรียกวานิพพิทา
วนเวียนอยูไมรูวาวันหนึ่งกี่รอบ กี่ครั้ง : เดี๋ยวเปนอัตตาคือเปนตัวกู, เดี๋ยวก็เปน
อัตตนิยา คือเปนของกู, มีแตตัวกู-ของกู, ตัวกู-ของกู อยูอยางนาเบื่อ; ถา
เห็นแลวก็จะเกิดความเบื่อ; ไมเห็นก็ไมเบื่อ.
ทีนี้ เมื่อดูไปตามเปนจริง มันก็เบื่อ, เรียกวา มีนิพพานทาและวิราคะเกิดขึ้น
นี้ก็เปนรากฐานของสมุจเฉทนิพพาน. ถาลงเบื่อแลวก็หยุดแน ๆ ; นี่หยุดความรอน
หยุดความทุกข. ถาไมเบื่อก็ไมมีหยุด. ทีนี้ จะเบื่อไดก็ตอเมื่อเห็นจริง, เห็นแจงดวย
ความจริงนี้. ทีนี้ถาเบื่อมันก็หยุดรอน, แตวา สติปญญากําลังกายยังเหลืออยู ฉะนั้น
ก็ ทําสิ่งที่ควรทําตอไปโดยไมตองเปนทุกข.
ตอไปนี้ทําอะไรไมเปนทุกข ไมมีทุกขอีกตอไปแลว. กอนนี้ทําอะไรสักนิด
หนึ่งก็เปนทุกข ดวยความหวัง ดวยความเปนหวง ดวยความยึดมั่นถือมั่น;
เดี๋ยวนี้
ไมมีความทุกขอีกแลว จะทําอะไร อยางไร เพื่อใครก็ตาม จะไมมีความทุกขอีกแลว.
ความไมทุกขตลอดกาลอยางนี้ เขาเรียกวาเปนสมุจเฉทนิพพาน,
นิพพานที่เด็ดขาดลงไป; เพราะตัวกู-ของกู ถูกทําลายไปไมมีเหลือ.

เปน

นี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อสมุจเฉทนิพาน เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงกิเลสและ
ความทุกข, เพื่อกําจัดทรถาความรอนใจกระวนกระวายนานาชนิด, ชนิดที่เรียกวา
เด็ดขาด. ถายังไมถึงนี้ได ก็พยายามเรื่อยไป: เปนลําดับมาตึงแตขั้นตน คือ
ตทังคนิพพาน หาโอกาสที่ประจวบเหมาะไวเสมอ, แลวก็หาวิกขัมภนนิพพาน
พยายามบังคับ พยายามควบคุม พยายามสํารวมระวังอยูเสมอ,
แลวพรอมกันนั้น
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ก็พิจารณาที่จะเห็นความหลอกลวง,
หรือความเปนมายา ของสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกวา
ตัวกู วาของกูนี้อยูเสมอ.
นี่ เราพิ จารณากั นถึ งวิ ธี การปฏิ บั ติ เพื่ อให ได นิ พพาน ทั้ งชนิ ด ตทั งคนิ พพาน
วิกขัมภนนิพาน และสมุจเฉทนิพพาน พอสมควรแกการปฏิบัติอยางนี้.

อยาเขาใจผิด วาจะไดนิพพานตอตายแลว
ทีนี้ขอ สรุปความ ในขั้นที่สุดนี้วา : สิ่งที่เรียกวานิพพาน ๆ นี้ อยาเขาใจ
ผิดวาจะไดตอตายแลว. นิพพานตอตายแลวอยาไปเอาเลย ไมมีประโยชนอะไร;
ไมมีประโยชนอะไรแกใคร เพราะวาตายแลว,
มันตองเปนนิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้,
ใหเปนนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้อยูเสมอไป;
แมวาจะเปนชนิดชั่วคราว ชนิดชิมลอง,
ถา ที่นี่และเดี๋ยวนี้มีนิพพานแลว ตอตายแลวตองมีแน, อยาสงสัย อยาลังเล;
นิพพานตอตายแลวตองไดแน ๆ ถานิพพานมีอยูที่นี่. ขอใหมีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้
กอนเถิด ตายแลวตองมีแน.
จงทํ า ใจให เ ป น นิ พ พาน อย า งใดอย า งหนึ่ ง อยู เ สมอ ที่ นี่ แ ละเดี๋ ย วนี้ ใ น
วันหนึ่ง ๆ นี้; นิพพานตอตายแลวนั้นไมสําคัญ ไมตองนึกถึงเลยก็ได ; นึกถึง
แตทําใหนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ได; แลวก็จะไดใหนิพพานจริง ที่นี่และเดี๋ยวนี้. และ
ถาจะตายลงไปอีกก็จะตองไดแน ๆ; เพราะวาจิตใจอยูแตกับความเปนอยางนี้ : ความ
ดับไมเหลือแหงตัวกู จิตนอมไปเพื่อความดับไมเหลือแหงตัวกู; ตายแลวก็ไมมีเกิด
อีก เปนนิพพาน. มันสําคัญอยูที่วา ใหไดนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ อยางที่วามาแลว;
ตายแลวจะนิพพานแน.
มันงายนิดเดียว คือ เรื่องการดับไมเหลือ ที่พูดกันอยูตลอดเวลา; วามี
ความนอมจิตไปเพื่อดับไมเหลืออยูตลอดเวลา เพราะวาเต็มไปดวยความนาระอา
ความไมนาเอา ความไมนาเปน; ใหตัวกูนี้ดับเสียเถิด, ตองการจะดับตัวกูอยูเสมอ
อยางนี้;
ที่นี่ก็ไมมีทุกข พอตายแลวก็ไมตองสงสัย ยอมไมมีทุกข.
นี่เรียกวา

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

๒๕๖

ตายแลวก็นิพพาน;
เปนนิพพาน.

ถามีนิพพานกันเสียตั้งแตที่นี่และเดี๋ยวนี้แลว,

ตายแลวก็ตอง

ทีนี้ นิพาพานแบบประจวบเหมาะ บังเอิญประจวบเหมาะนี้ อุตสาหทําให
มาก คือวาเปดโอกาสใหมันพรอมไวอยูเสมอ. อยาไปจัดอะไรใหมันผิด ๆ ใหมีการ
แวดลอมที่ถูก; จิตจะสงบของมันไดเอง เปนบังเอิญ เปนฟลุกอยูเสมอ, เย็นอก
เย็นใจอยูเสมออยางไมนาเชื่อ;
อยางนี้มีอานิสงสมาก.
นิพพานแมบังเอิญ
นิพพานชนิดบังเอิญ นี้ก็มีอานิสงสมาก คือมันกันลืมนิพพาน.
ใหนึกถึงนิพพานอยูเสมอวาเปนความสะอาด สวาง สงบเย็น กันลืมอยู
เสมอแลว; เพิ่มศรัทธาในนิพพานนั้นใหมากขึ้น; แลวก็ เพิ่มศรัทธาในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆมากขึ้น :
เพราะวา
เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั้น ก็มีแตเรื่องนี้ไมมี
เรื่องอื่น; เห็นชัดวา : ออไมมีความทุกขจริง; ก็เลยมี ศรัทธาในพระพุทธเจา
วาตรัสรูดีจริง, มีศรัทธาในพระธรรม วาพระธรรมนี้เปนของดีจริง ๆ. มีศรัทธา
ในพระสงฆ วาผูปฏิบัติอยางนี้เปนผูปฏิบัติดีจริง; เพราะฉะนั้นศรัทธาก็มีมากขึ้น ๆ
จนแนนแฟน.
เพราวา เรามีนิพพานบังเอิญนี้เปนประจักษพยาน แลวเราก็จะเปนคน
ราเริง ไมมีความทุกขความรอน ทุกขกับเขาไมเปน; นี่ไดกําไรตอนนี้; แลวก็
จะเปนอุปนิสัย ปจจัย เพื่อพระนิพพานอันสูงสุดนั้นไดในเร็ว ๆ นี้.
ถาเรา มีนิพพานชิมลองอยูเสมอ เรา จะไดนิพานจริง ๆ ในเร็ว ๆนี้;
ถึงแม นิพพานชนิดที่บังคับดวยจิต นี้ก็ตาม; นี้ก็ เทากับวาเราทําใหนิพพานนี้อยู
ในเอื้อมมือ ในกํามือของเรามากขึ้น. เราลองไมบังคับจิตใหได; สิ่งที่เรียกวา
นิพานนั้น จะไมมาอยูในกํามือของเราเลย;
แลวความทุกขจะเขามาแทนที่เต็ม
ไปหมด. ถาเราบังคับจิตไดเมื่อไร เปนนิพพานเมื่อนั้น; แลวศรัทธาก็มากขึ้น
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อะไร ๆ ก็มากขึ้น ความรูเรื่องอกาลิโก ก็ชัดเจนขึ้น,
เรื่องสันทิฏฐิโก ก็ชัดเจนขึ้น;
นิพพานมีประโยชน มีอานิสงสอยางนี้.
ที นี้ สํ าหรั บนิ พพานขุ ดรากเหง าของกิ เลส ต องพยายามขุ ดรากเหง าเสมอ;
มองเห็ นความเป นของน าเกลี ยดน าชั งแห งตั วกู -ของกู ความเกิ ด แก เจ็ บ ตาย วั น
หนึ่ง ๆ ไมรูกี่ครั้ง แหงตัวกู-ของกู;
ทําอยางนี้จะใกลนิพพานจริงยิ่งขึ้นไปทุกที ๆ.
เพราะฉะนั้นไมทันเขาโลงจะไดนิพพานจริง; เพราะทุกอยางจะเพิ่มมากขึ้นทุกที.
อาตมาขอรองทานทั้งหลายทั้งปวงวา ขอใหมีชีวิตนี้ทุกลมหายใจเขาออก
ไดชิมรสของพระนิพพาน รูจักรสของพระนิพพาน คือวา เรามีความเย็นอกเย็นใจ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง อยางที่วามาแลวนี้ อยูทุกลมหายใจเขาออก.
แมในขณะทํางาน :
ทํ า งานก็ ร า เริ ง รื่ น เริ ง เย็ น อกเย็ น ใจ ทํ า สนุ ก สนานเหมื อ นทํ า ของเล น อยู ทุ ก ครั้ ง
ที่หายใจเขาออก; อยางนี้จะรูรสของพระนิพพาน.
ขอให รู กิ จของพระนิ พพาน ที่ ทํ าหน าที่ ร ะงั บเสี ย ซึ่ งความกระวนกระวาย
ของทุกชนิด; แลวมันราเริง. เราไมไดเกิดมาเพื่อความทุกข ทนทุกข เพิ่มทุกข;
ใหพอใจ แนใจ อิ่มใจอยูเสมอ วา เราไมไดเกิดมาเพื่อความทุกข เพื่อเปนทุกข
เพื่อเพิ่มความทุกข.
นี้เราไมไดพูดแตปาก เรามีพยานที่รูสึกอยูจริง ๆ จากการ
ปฏิบัติเพื่อไดนิพพานอยางใดอยางหนึ่งนั้นอยูตลอดเวลา.
ที่นี่มีมะพราวนาฬิกาเกรที่กลางสระเปนเครื่องเตือนสติ; อยาใหตนมะพราว
มันหัวเราะเยาะไดวา : ดูตนมะพราวนาฬิเกรกันเสียบางโวย ! มันไมมีความทุกข;
มันจะหัวเราะเยาะคนที่มีความทุกข.
ฉะนั้นขยันไปดูตนมะพราวนาฬิเกรก็จะมีจิต
วาง.
ถึงแมวา งอกอยูทามกลางกองทุกข ก็ไมมีความทุกข;
เพราะวามีจิตที่
แยกกันไดจากความทุกข ทั้งที่มันตั้งอยูในทามกลางความทุกขนั้น.
มะพราวนาฬิเกร
อยูกลางทะเลขี้ผึ้ง; ทะเลขี้ผึ้งคือความทุกข. มันก็โผลอยูที่นั่นโดยไมตองมีความ
ทุกข; ขอใหคนเอาอยางบาง.
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เมื่อ เราอยูทามกลางกองทุกข ความเกิด แก เจ็บ ตาย ตามธรรมชาติ;
แลวความที่วาโลกนี้มันเปลี่ยนไปในทางเลวทรามมากขึ้น ไมนาอยูอยางนี้; เราก็ตอง
อยูไดโดยที่ไมตองเปนทุกข. เราจัดแจงขางใน จัดการปรับปรุงขางใน ในจิตของ
เรามีความทุกขกับเขาไมเปน; แมวาอยูในโลกที่มันเต็มไปดวยความทุกข. นี่เรียก
วาทํางานดวยจิตวาง มีชิวิตอยูดวยจิตวาง วางจากตัวกู - ของกู ไมยึดมั่นถือมั่น
ก็เปนนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งอยูตลอดเวลา ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเขา จนตลอด
ชีวิตเหมือนกัน.
นี่คือ ลักษณะ และวิธีปฏิบั ติ และผลของการปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บสิ่ งที่เรียกว า
นิพพาน ซึ่งมัน เปนทั้งเครื่องดับทุกข เปนเขตแดนที่ดับแหงความทุกข เปนการ
ดับแหงความทุกข เปนความเย็นที่ไดมาจากการดับแหงความรอน. ขอใหกําหนด
จดจําไปพิจารณาดู จนมีจิตใจนอมไปในทางของพระนิพพานนี้;
แลวก็จะเปนการ
รับประกันตัวเองได.
คําบรรยายพอสมควรแกเวลา, ขอยุติไวแตเพียงนี้.
--------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมและความสิ้นกรรม
----------------

-๙วันเสารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายที่เ รีย กวา “พูด กัน วัน เสาร”
ในวัน นี้ มีหัว ขอ วา :
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมและความสิ้นกรรม
ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกัน
อยูแลว ตามใบประกาศนั้น.
ขอใหทานทั้งหลายสังเกตดูหัวขอที่ กําหนด
ไววา มันมีอยู ๒ เรื่อง คือ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมนี้อยางหนึ่ง,
แลว
หลัก ปฏิบัต ิเ กี่ย วกับ ความสิ้น ไปแหง กรรมนี ้ อีก อยา งหนึ่ง ;
มัน เปน
คนละเรื่อง แลวก็จะถึงกับตรงกันขามดวย.
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรม
ก็หมายความวา จะตองทําอยางไรกับ
กรรมดีกรรมชั่ว, สวน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นกรรมนั้น ทําอยางไรจึงจะเพิกถอน
เสียไดทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว,
ไมตกอยูใตอํานาจของทั้งกรรมดีและกรรมชั่วอีกตอไป.
นี้คือหัวขอซึ่งแสดงอยูเปน ๒ เรื่อง ในลักษณะที่ตรงกันขาม; ขอใหตั้งใจฟงใหดี ๆ.

๒๕๙
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ทําไมจึงพูดเรื่องนี้?
ตอบกําปนทุบดินวา มันเปนเรื่องที่จะตองรู ตอง
เอามาพูดกัน; เพราะวามันเปนสิ่งที่ เกี่ยวของกันอยูกับเรา ทุกลมหายใจเขาออก.
ถาเรามีเจตนาดีก็ทํากรรมดี, บางเวลาเจตนาชั่วก็ทํากรรมชั่ว, บางเวลาไมมีเจตนา
ที่ดีที่ชั่ว ก็ทํากรรมชนิดที่เปนกลาง ๆ ไมเรียกวาดีหรือชั่ว; แตวามีไดยาก เพราะ
วาถาไมมีความรูสึกเกี่ยวกับดีชั่ว ก็ไมรูวาจะมีเจตนาไปทําอะไร.
คนเรานั้นติดอยูแตแคดีและชั่ว;
ฉะนั้นกรรมที่เราเกี่ยวของกันอยูก็คือ
กรรมทั้ง ๔ อยาง : กรรมดํา - กรรมชั่ว นี้อยางหนึ่ง, กรรมขาว - กรรมดี นี้อยาง
หนึ่ง, กรรมที่ระคนกันทั้งดําและขาว นี้ก็อยางหนึ่ง; ๓ พวกนี้เปนเรื่องกรรมที่ทํา
ใหสัตวลําบาก. สวนกรรมที่ ๔ คือ กรรมที่ไมดําไมขาว, แลวก็เปนที่สิ้นสุดแหง
กรรมดําและกรรมขาว นี้ไมคอยจะพูดถึงกัน; เพราะไมคอยรูเรื่อง.
สวนมากก็พูดกันแค ๒ กรรม คือ กรรมดี กรรมชั่ว,
ที่เรียกวากรรมดํา
หรือกรรมขาว;
สวนกรรมระคนกันนั้นไมตองพูดถึงก็ได เพราะวามันไมแปลก
ไปจากกรรมดํา - กรรมขาว ที่พูดมาแลว. ฉะนั้น กรรมทั้งหมดก็จะมีสัก ๓ กรรม
เทานั้น : กรรมดําคือชั่ว กรรมขาวคือดี แลวกรรมไมดําไมขาว เปนที่สิ้นสุด
แหงกรรมดําและกรรมขาว. มีอยู ๓ กรรม.
เดี๋ยวนี้ ทุกวัน ๆ เรากําลังจะกระทํากรรม, ไดรับผลกรรม, เปนไปตามกรรม
แมแตหลับแลวก็ยังถูกรบกวนดวยกรรม หรือดวยผลของกรรม;
เพราะฉะนั้น นับวา
มันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับมนุษยอยู เต็มที่ ทั้งเนื้อทั้งตัวตลอดเวลาทั้งหลับและตื่น.

เรื่องกรรม และ ความสิ้นกรรม
การที่ แยกพู ดเป น ๒ เรื่ องอย างนี้ ก็ ต องการจะให มองเห็ นว า การที่ เรา
จําเปนจะตองลอยลองไปตามกรรมนี้มันสนุกไหม? คิดดูใหดี ก็อาจจะมองเห็นไดเอง;
แลวการที่เราไมตองลอยลองไปตามกรรม เราอยูเหนืออํานาจของกรรมนี้มันนาสนุก
ไหม? คิดดูใหดีก็จะมองเห็นไดเอง. เพราะเหตุที่เรื่องกรรมมันเปนเรื่องทีเกี่ยวของ
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กับมนุษยอยูตลอดเวลา นี้อยางหนึ่ง, และเพราะเหตุวา ถาเราเขาใจและปฏิบัติ
ในเรื่องนี้อยางถูกตองแลว, เราจะสามารถที่จะเปนผูเปนอิสระ ไมตองลอยลอง
ไปตามกรรม. นี่มีความสําคัญอยางนี้จึงเอามาพูด.
ทีนี้ ก็อยากจะขอรองใหสังเกตอีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับคําพูด, คําพูดที่เปน
ภาษาบาลี : เชนคําวา กมฺม อยางนี้ มันมี ความหมายจํากัดชัด ดิ้นเปนอยางอื่น
ไมได; แต ในภาษาไทย ชาวบานพูดกันอยูนี้ คําวา กรรม นี้ เปลี่ยนความหมาย
ไปเปนอยางอื่นก็มี ดิ้นไดก็มี. ภาษาไทยเขาพูดวา กรรม คือการกระทํา; ทีนี้ การ
กระทํานี้มันมีหลายชนิด, การกระทําที่เปนกรรมก็มี, การกระทําที่ไมเปนกรรมก็มี.
ฉะนั้น พูดวา การกระทําคือกรรม นี้มันไมถูก; แตถา ภาษาบาลี พูด วา กมฺม แลว
หมายถึงกรรมทีเดียว; หมายความวาการกระทํา ที่ประกอบไปดวยเจตนาของสัตว
ที่มีความรูสึก. นี้ขอใหสังเกตไวดวย.
คําวา กรรม ในภาษาไทยเปลี่ยนความหมาย มากลายเปนของบางอยาง
เปนสิ่งบางสิ่ง เชนวา ถึงแกกรรมอยางนี้ ก็หมายความวาตาย. ภาษาบาลีไมมีอยางนี้,
ไมเคยพูดอยางนี้; ไมเคยพูดวา ถึงกรรมแลวก็จะตองตาย. เด็ก ๆ รองกันอยู
ไดยินบอย ๆ วา “กรรมแลวแกวตาเอย” อยางนี้; คําวา “กรรม” อยางนี้มันเปลี่ยน
ความหมายหมดแลว; มันหมายถึง การรับผลกรรม หรือกรรมมาถึงเขาแลว คือ
หมายความวา ไดรับผลกรรม; ไมใชกรรม.
ที่น าสนใจอีกคํ าหนึ่ งก็คื อว า เปนประเพณีมาตั้ งแต โบราณครั้ งไหน ก็ ยาก
ที่จะกลาวได :
คือพอคน ๆ หนึ่งตายลง พวกสัตบุรุษก็จะตองออกอุทานวา “อาว!ดี
สิ้นกรรมกันเสียที”
นี่เขาหมายความวาเมื่อคน ๆ หนึ่งตายลงนี้ เขายินดีดวยวามัน
สิ้นกรรมกันเสียที. ทีนี้ ภาษาบาลีไ มไดหมายความอยางนั้น ; ตายนี้ไมใ ช
สิ้นกรรม. สิ้นกรรมมีความหมายอยางอื่น : มี ความหมายถึงความเปนพระอรหันต
ตายก็ไดไมตายก็ได;
ตอเมื่อหมดกิเลสแลวจึงจะสิ้นกรรม;
ฉะนั้นสิ้นกรรม
ไมตองตาย. ที่ชาวบานเขาพูดวาสิ้นกรรมกันเสียที เมื่อตาย อยางนี้ความหมายมัน
ตางกันมาก; จะถูกหรือจะผิดนี้ก็เปนเรื่องที่นาคิดดู.
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อาตมาเข าใจว า ในสมั ยโบราณดึ กดํ าบรรพ มาแล ว คงจะได พู ดกั นอย างนี้
เรื่อย ๆ วา;
เพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งอาจจะมีสอนถึงวา “คนเราพอตายแลวก็จบเรื่อง
กันไมมีอะไร ไมมีอะไรเหลือ” นี้ก็หมายความวาสิ้นกรรม. ถาสอนลัทธิอยางนั้น
อยูวา ตายแลวไมตองเกิด, ตายแลวสิ้นสุดกันแคนั้น, ถาอยางนั้นจริง ความตายก็
เรียกวา การสิ้นกรรมไดเหมือนกัน. นี้จะถูกหรือผิดก็ตองเอาไปคิดดูกอน; เพราะ
วาเรายังไมมีหลักฐาน ที่มายืนยันวา พระพุทธเจาทานไดตรัส วา ตายแลวเกิด หรือ
วาตายแลวไมเกิด ; ทานก็ไมไดตรัส.
พระพุทธเจาทานไมตรัสเรื่องที่ตอตายแลวจะเปนอะไร;
ทานตรัสแต
เรื่องที่วา เปน ๆ อยูนี้จะตองเปนอยางไร : เปน ๆ อยูนี้ตองเปนไปตามกรรม, สิ้น
กรรม เมื่อสิ้นกิเลส; สวนเรื่องตายไมพูดถึง. คลาย ๆ กับวา พระพุทธเจาทานไม
พูดถึงเรื่องที่หลังจากตายแลว; ใหเปนอันวายกเลิกไปเสียใหหมดก็ได. วาอยางนั้น
มันก็อาจเปนไปไดเหมือนกัน ; แตจะมีคนเปนอันมากทีเดียวคัดคานวา ไมได, เปน
อยางนั้นไมได เปนมิจฉาทิฏฐิ.
เรื่องเท็จจริงจะเปนอยางไร อยาพูดกันเลยดีกวา;
มาพูดกันในขอที่วา
เชื่ออยางไรมีประโยชน. ถาเชื่อวาตายแลวเกิดอีก มีประโยชน ก็จงเชื่ออยางนั้น;
ถาเชื่อวาตายแลวไมเกิดอีก มีประโยชน ก็จงเชื่ออยางนั้นก็แลวกัน. โดยเฉพาะ
ปญหาทางศีลธรรม เชื่ออยางไหน ทําใหเปนประโยชนทางศีลธรรม ทําใหมีความ
สงบสุข ก็จงเชื่ออยางนั้น.
สวนขอเท็จจริงจะเปนอยางไรนั้นมันอยูเหนือวิสัยของ
คนธรรมดาจะมองเห็นไดดวยตนเอง;
เรื่องที่ตองเชื่อคนอื่น, รอเอาไวกอนก็ได
ยังไมพูดถึง. ฉะนั้น ใครพูดกันวาพอตายลงก็สิ้นกรรมกันเสียที; ก็อยาเพอไปคานเขา,
อยาเพอไปดูถูกดูหมิ่นเขา; มันอาจจะมีความหมายอยางอื่นซอนอยู.
ถ าพู ดตามภาษาธรรมดา ตามหลั กที่ มี ในพระบาลี แล ว ความสิ้ นกรรมนั้ น
หมายถึงเมื่อสิ้นกิเลส; เมื่อหมดกิเลส หมดโลภะ โทสะ โมหะ ก็เปนอันวาสิ้นกรรม;
ไมมีตัว เราที่จ ะรับ ผลกรรมอีก ตอ ไป.
และเมื่อ ไมมี โลภะ โทสะ โมหะ แลว
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ทําอะไรลงไปก็จะไมเปนกรรม;
ไมวาทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางไหนอะไรก็ตาม
ผูที่ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ทําแลวไมเปนกรรม; แตเปนกิริยาไป.
นี้ยกตัวอยางมาใหเห็นวา ภาษาชาวบานพูดกันอยูดวยคําวา “กรรม”
อยู
หลาย ๆ คํานี้ ไมเหมือนกับภาษาบาลี;
อยาเอาไปปนกัน ปนกันแลวจะโงเอง คือวา
ทําใหเวียนหัว เขาใจไมไดเอง.
เรื่องนี้ขอเตือนไวเปนการตลอดกาลตลอดชีวิตเลย
วา : ภาษาไทยกับภาษาบาลีนั้น แมวาเปนคําตรงกัน เปนคําเดียว ก็มิไดหมายความ
วามันจะมีความหมายเหมือนกัน.
ตองระวังใหดี ๆ เชนคําวา กรรม นี้เปนตน.
ชาวบานเขารองวา “กรรม กรรม กรรม” นี้; เขาหมายถึงกรรมชั่วมาถึงเขาแลว,
สวนคําวา “กรรม” ในภาษาบาลีนั้น หมายความไดทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งไมดีไมชั่ว; นี้คือ
ขอที่ตองสังเกตไววา ภาษาชาวบานนั้น ใชกันไมไดกับภาษาธรรมะในภาษาบาลี.

หลักปฏิบัติ ที่จะตองปฏิบัติใหถูกกับเรื่องกรรม
เพื่อเปนไปตามกรรม หรือ เพื่อความสิ้นไปแหงกรรม.
เราตองการจะพูดกันในสวนหลักปฏิบัติ;
แตวาหลักปฏิบัตินั้นมันจําเปนที่
ตองการความเขาใจที่ถูกตอง ที่เรียกวาทฤษฎีนั้นดวยเหมือนกัน.
ดังนั้นกอนแตที่จะ
พู ดถึ งการปฏิ บั ติ นั้ น ก็ ต องพู ดถึ งทฤษฎี หรื อความรู ที่ เกี่ ยวข องกั นกั บการปฏิ บั ติ นั้ น
อยางจําเปนดวย.
ฉะนั้น เราจะพูดกันถึงเรื่องหลักความรู หรือหลักทฤษฎีโดยเคา เงื่อนนี้ใหเปนที่เขาใจกันเสียกอน แลวจะไดพูดถึงตัวการปฏิบัติ.

๑. ความรู เรื่อง กรรมนั้น
ความรูเรื่องกรรม มีอยูหลายหัวขอ : อันแรกที่สุดก็คือเกี่ยวกับคําวา
“กิริยา” กับคําวา “กรรม” . คําวา กิริยา ก็แปลวา กระทํา; คําวา กรรม
ก็แปลวา กระทํา เปนภาษาบาลีทั้ง ๒ คํา แตไมเหมือนกัน. สิ่งที่เรียกวา กิริยานี้
ตัวกิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหว, สักวาเปนการเคลื่อนไหวก็เรียกวากิริยา ; แตไม
เรี ยกว ากรรมก็ ได ถ าว าการเคลื่ อนไหวนั้ น มิ ได ประกอบอยู ด วยเจตนาของคนที่ รู สึ ก
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ที่เปนเจตนาอยางนั้นเจตนาอยางนี้. ฉะนั้น ตัว กรรม จึง เล็งไปถึงเจตนา; ตัว
เจตนานั้นเปนตัวกรรม. สวน กิริยา นั้น ไมมีเจตนา กิริยาก็คือการกระทํา. กรรม
ก็คือการกระทํา; แตอยางหนึ่งไรเจตนา, อยางหนึ่งมีเจตนา.
ทีนี้ พิจารณาดู สิ่งที่เรียกวากิริยา กันบาง เพื่อเปนเครื่องประกอบความรู.
ที่จริงเรื่องกิริยานี้มันไมมีเรื่อง ไมมีปญหา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ;
แตวาเราจะรูไว
บาง. กฎเกณฑอันนี้มีอยูวา : กรรมตองประกอบไปดวยเจตนา, เปนการกระทํา
ดวย กาย วาจา ใจ ก็ตามใจ; แลวมันตองเปน ของสัตวที่มีความรูสึกคิดนึกชนิด
ที่รูชั่วรูดี. สัตวเดรัจฉานไมรวมอยูในขอนี้; เพราะวาสัตวเดรัจฉานไมไดมีความรูชั่ว
รูดี ไมไดยึดมั่นชั่วดีเหมือนมนุษย.
การกระทํ าทางกาย วาจา ใจ ของสั ตว ชนิ ดที่ มี ความรู สึ กชั่ วดี นั้ น แล วก็
ทําดวยเจตนาชั่วหรือดีก็ตาม ซึ่ง มีมูลเหตุมาจากกิเลส นั้นแหละคือกรรม ; สัตว
เดรั จ ฉานเช น แมวไปจั บ หนู กิ น อย า งนี้ ไ ม ร วมอยู ใ นเรื่ อ งนี้ ไม ร วมอยู ใ นข อ นี้
เพราะวาแมวไมรูเรื่องชั่วดี ไมยึดมั่นชั่วดี ไมมีอุปาทานสําหรับเกิดความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เหมือนมนุษย.
เรื่องกรรมนี้บัญญัติไวสําหรับมนุษย. แลวก็ตองเปนมนุษยที่ถึงขนาด
มนุษย กลาวคือเปนมนุษย ที่รูวาอะไรดีอะไรชั่ว แลวยึดมั่นในความดีและความชั่ว.
สมมติวาถาเปนคนปาสมัยแรกทีเดียว ไมมีเรื่องดีเรื่องชั่วกัน เปนครึ่งลิงครึ่งคน อยาง
นี้ยังไมมีความรูสึกดีชั่ว ;
อยางนี้ก็ตองยกเวน เพราะวาเรื่องกรรมไมไดบัญญัติไว
สําหรับคนเหลานั้น.
ขอนี้เมื่อพูดอยางนี้ ก็อยากใหทุกคนนึกถึงเรื่องที่เคยอธิบายใหฟงบอย ๆ คื อ
เรื่ องของพวกคริ สเตี ยน ที่ มี มนุ ษย นี้ มี บาปมี ทุ กข ก็ ต อเมื่ อไปกิ นผลไม ต นที่ พระเจ า
หามวา, อยากินเขาไป, กินเขาไปแลวจะตาย. มนุษยไมเชื่อ ไปกินเขาไป,
กินแลวก็รูดีรูชั่ว.
พอรูดีรูชั่วก็มีบาปทันที มีความยึดมั่นดีชั่ว แลวก็ทําไปตาม
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ความยึดมั่น ความอยากของกิเลส มันก็มีความทุกขคือตาย.
นี่ศาสนาคริสเตียน
ก็ยังมีหลักอยางนี้ วา คนมีความทุกขหรือมีบาปนี่ ตอเมื่อไปรูเรื่องดีเรื่องชั่ว.
ในศาสนาพุทธ เรา ก็มองเห็นไดในลักษณะอยางนั้น คือ ตองมีเจตนาดี
เจตนาชั่วเปนตัวกรรม.
ถาไมรูเรื่องดีเรื่องชั่วแลว มันจะมีเจตนาดีเจตนาชั่วได
อยางไร ; เพราะฉะนั้น เรื่องกรรมนี้บัญญัติไวสําหรับระดับสัตวที่รูจักดีรูจักชั่ว, และ
ยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่ว,
แลวมีเจตนากระทําอะไร เนื่องมาจากความยึดมั่นในเรื่องดี
เรื่องชั่ว ; เพราะฉะนั้น เอาตัวเจตนานั่นแหละเปนตัวกรรม.
ทีนี้ เจตนานี้ก็มาจากกิเลส และ เรียกวามีอวิชชาเปนรากเหงา ทีเดียว
ทั้งเปนปจจัยดวย คือความที่มัน ไมรูวาอะไรเปนทุกข อะไรไมเปนทุกข. เมื่อไมรู
ในขอที่วา นี้เปนอวิชชา ;
ดังนั้นจึงมีเจตนาเปะปะ ๆ ไปตามความรูสึกของความไมรู
วาอะไรเปนทุกข อะไรไมเปนทุกข. นี่เปนเหตุใหเกิดตัณหา คืออยาก อยากอยางใด
อยางหนึ่ง ; เพราะมันโงรูผิด ๆ ไป แลวมันก็อยาก, เปนตัณหาผิด ๆ ไป.
ตัณหานี่เราก็รูจักกันอยูแลววา มี ๓ อยาง : กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
กามตัณหาอยากในกาม, ภวตัณหา อยากในความมีความเปน ; สองตัณหานี้ทําให
เกิดความโลภ.
วิภวตัณหาอยากไมใหมี อยากไมใหเปน อยากไมใหมารอหนา
อยางนี้ ; วิภวตัณหาทําใหเกิดโทสะไดเปนที่แนนอน ; แลวทั้ง ๓ ตัณหา นั่นแหละ
ทําใหเกิดโมหะได : กามตัณหาก็ดี ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี ทําใหเกิดโมหะได ;
ฉะนั้ น ตั ณ หาทั้ ง หลาย ย อ มให เ กิ ด โลภะ โทสะ โมหะ ที่ เ ราเรี ย กว า อุ ศ ลมู ล ได .
มันก็มีมูลขึ้นมา คือ โลภะ โทสะ โมหะ เปนมูลเหตุใหทํากรรม ถาเปนฝาย
อกุศลก็ทํากรรมชั่ว ถาเปนฝายกุศลก็เปนกรรมดี.
เอาละ, ตอนนี้จะเขาใจผิด หรือตีกันยุงอีก : ที่วา แม ความดีหรือกุศล
นี้ก็ยังมาจากอวิชชา, คนทั้งหลายจะไมเชื่อวาความดีนี้ กุศลนี้ ก็ยังมาจากอวิชชา,
อวิชชาไมรูวาอะไรเปนทุกข อะไรไมเปนทุกข.
ฉะนั้น มันก็เขาใจผิดไปวาอยาง
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นั้นดี อยางนี้ดี แลวก็ยึดถือ ;
ดังนั้นก็ยังตองเปนทุกขเพราะความดีที่ตนยึดถือ
นั่นเอง. ทุกขมันเกิดจากความยึดถือ : ยึดถือดีก็ทุกขอยางดี ยึดถือชั่วก็ทุกข
อยางชั่ว.
ที่ ไปยึดถือดีนี้มีมูลมาจากอวิชชา คือโงขนาดละเอียดที่สุด. อวิชชามัน
มีทั้งอยางเลวและอยางดีดวยเหมือนกัน :
อวิชชาเลว ๆ ก็สงไปทํากรรมเลว กรรมชั่ว
กรรมดํา ทันที สวนอวิชชาอยางลึกซึ้งไมรูวาดีคืออะไร ชั่วคืออะไร;
มันก็คิดวาดี
นั่นแหละดี มันก็ทําดีดวยอํานาจความเขาใจผิดนั้น;
ไปยึดมั่นในความดีนั้น ก็เปน
ทุกขเพราะความดี.
ถาหมดอวิชชาแลวจะไมอยากทําดี;
นี่ชวยจําไวดวย.
ถาหมดอวิชชา
มันไมอยากทําดี;
แตจะอยูเหนือความดี เหนือความชั่ว เหนือทุกอยาง.
ถายังมี
อวิชชามันก็กระเสือกกระสนไปในเรื่องดี - เรื่องชั่ว, เรื่องดี เรื่องชั่วแลวก็ยึดมั่นแลว
ก็เปนทุกข. พอหมดอวิชชาแลว ก็อยูเหนือดีเหนือชั่ว; นี้เปนเรื่องที่ละเอียดอยู.
แม จ ะเป น เรื่ อ งทางทฤษฎี ก็ ต อ งเอามาพู ด เพื่ อ ให เ ข า ใจเกี่ ย วกั บ การที่ จ ะปฏิ บั ติ ไ ด ;
แตแลวคนที่ฟงไมเขาใจ ก็จะไมเชื่อหรือจะคาน ;
เพราะวาอวิชชานี้เปนปจจัยไปใน
ทางกุศลก็ได อกุศลก็ได เฉย ๆ ก็ได.
เพราะฉะนั้นจึงสรุปความไดวา :
รากเหงา
ทั้งหมด ที่จะตองเปนไปในทางเวียนวายอยูในกองทุกข อยางดีก็ตาม อยางชั่วก็ตาม
ตองอาศัยอวิชชา, หรือวา ถามีความทุกขแลว ก็ตองมีอวิชชา.
อยาลืมวา ความดีนี้ ถาไมยึดถือก็ไมมีความทุกข, ถายึดถือก็มีความทุกข ;
ความชั่วก็เหมือนกัน ถามีความยึดถือก็มีความทุกข, ไมมีความยึดถือก็ไมมีความทุกข.
ถาไมมีความยึดถือแลว จะไมทําทั้งความดีและความชั่ว.
อยาไดเขาใจผิดในเรื่องนี้ ;
ถาเขาใจผิดในเรื่องนี้ มันจะตีกันยุง และไมเขาใจทั้งหมดเลย.
ที่นี้ เปรียบเทียบกันดูวา กรรมนี้ตองเปนการกระทําดวย กาย วาจา ใจ
ทางใดทางหนึ่งของสัตว ที่มีความรูเรื่องชั่วเรื่องดี เพื่อจะไดทําไปดวยเจตนาชั่ว
หรือดี ; แลวก็มีรากของเจตนานั้นอยูที่อวิชชา คือความไมรูวาอะไรเปนทุกข
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อะไรไมเปนทุกข ; แลวก็ทําใหเกิดตัณหา อยากไปตามความโง เปนกามตัณหาบาง,
ภวตัณหาบาง วิภวตัณหาบาง ; ใหทําดีก็มี ใหทําชั่วก็มี; จึงเกิดมูลเหตุที่ใกลชิด
ที่สุดขึ้นมา เปนโลภะ โทสะ โมหะ พวกหนึ่ง , เปนอโลภะ อโทสะ อโมหะ อีกพวก
หนึ่ง. ถาเปนโลภะ โทสะ โมหะ ก็เรียกวาเปนไปในฝายทุกข. ถาเปนอโลภะ
อโทสะ อโมหะ ชนิดที่เปนความไมรูอะไร ก็เปนอัพยากฤต.
สวนที่เปนความสิ้นไปแหง โลภะ โทสะ โมหะ นั้นอีกเรื่องหนึ่ง อยาเอา
มาปนกัน ; แลวก็ฟงใหเขาใจดี ๆ วา : โลภะ นั้นแหละ เปนเหตุใหทําดีก็ได
เปนเหตุใหทําชั่วก็ได ; เห็นไดงาย คนอยากทําดีก็เพราะโลภะ. คนอยากทําชั่ว
ก็เพราะโลภะ.
โทสะ นั้น เปนเหตุใหทําชั่วโดยประจักษ ; โทสะเปนเหตุใหทําดีนี้หา
ยาก ; มันจะเปนเรื่องประชดเสียมากกวา. โกรธแลวไปทําบุญอยางนี้ก็เปนเรื่อง
ประชด ; มันก็เปนบุญเหมือนกัน, แตเปนบุญชนิดหนึ่ง.
โมหะ เปนเหตุใหทําดีก็ได ทําชั่วก็ได มันเหอตาม ๆ เขาไป, แลวก็ทําดี
ไดดวยโมหะนั้น ; หรือเพราะโงเอง ก็ทําความดีไปเอง ชั่วไปเองก็ได. นี้เปนความ
ยุงยาก เขาใจยาก ขนาดทีเ่ ขาเรียกวาอภิธรรม หรือปรมัตถธรรมอะไรนี่.
การกระทําที่เปน กิริยานั้นก็เปนการกระทําเหมือนกัน, ทางกาย วาจา ใจ
ก็ได ของสัตวที่รูชั่วรูดี แตวารูถึงขนาดที่จะไมยึดมั่นถือมั่นเรื่องชั่วเรื่องดี เชน
พระอรหันตเปนตน ; กิริยาจึงไรเจตนาชั่ว เจตนาดี, และไมมีอวิชชา ไมมีตัณหา
ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ. กิริยาอยางนี้ เปนกิริยา คือการกระทําของผูหมดโลภะ
โทสะ โมหะ ; คือพระอรหันตนั่นเอง.
กิริยาอื่นนอกจากกิริยาของพระอรหันต ก็คือสัตวที่มันยังไมรูชั่วรูดี เชน
คนป าหรื อสัตว เดรั จฉานอย างนี้ มันก็ ไรเจตนาชั่ วดี ไม เกี่ยวกับอวิ ชชาหรื อกิ เลส :
เชนแมวจับหนูอยางนี้ มันก็เปนเพียงกิริยาของแมง ; แตวาปฏิกิริยาอาจจะเกิดขึ้น
เชนคนตีแมวตายก็ได เพราะวาไมอยากใหจับหนู ; หรืออาจจะขอบใจแมว, เลี้ยงดู
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แมวใหดี ๆ ก็ได.
แตการกระทําของแมวซึ่งเปนสัตวที่ไมรูเรื่องชั่วเรื่องดี ไมมีความ
ยึดมั่นเรื่องชั่วเรื่องดีนี้ตองจัดไวในฝายกิริยา ;
ถาจะไปจัดไวฝายกรรม ตองยอมรับ
รองวาแมวรูจักชั่วรูจักดี จึงจะได ; แลวมีเจตนาชวงเจตนาดี อยางนั้นจึงจะได.
เดี๋ ย วนี้ ต ามความเห็ น ของอาตมาถื อ ว า แมวหรื อ สั ต ว เ ดรั จ ฉานนี้ มั น ไม
เกี่ยวกับรูจักชั่วรูจักดี ;
ฉะนั้นแมวจับหนูกินนี้ไมปรับใหตกนรก.
หรือทาน
อุบาสกคนไหนจะปรับแมวใหตกนรกก็ตามใจ ; มีสิทธิที่จะทําได ; แลวเราอยาเถียงกันใน
ขอนี้.
กิริยาอีกอยางหนึ่งเปนเพียงการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ไมมีกาย วาจา ใจ
คือกิริยาของสิ่งที่ไมมีชีวิต
เชนวา กิ่งไมหักโครมลงมาบนศีรษะอาตมาอยางนี้ ; นี้คือ
กิริยาลวน ๆ. ตนไมไมมีชีวิตจิตใจ ไมมีความรูสึกอะไร, ถือวาไรกาย วาจา ใจดวย ;
เพราะฉะนั้ น มั น จึ ง ไร เ จตนา ไร อ วิ ช ชา ไร ตั ณ หา ไร โ ลภะ โทสะ โมหะ ไร อ ะไร
หมด ; นี้เปนกิริยาอยางยิ่ง.
นี้เปนตัวอยางที่ยกมาใหฟงวา กรรมเปนการกระทําของสัตวที่รูชั่วรูดี ทําไป
โดยความยึดมั่นถือมั่น มีเจตนา นี้เปนกรรม. สวน กิริยา คือการกระทําของผูที่อยู
เหนือดีเหนือชั่ว เสียแลวคือพระอรหันต นี้ก็เปนกิริยา ; แลวกิริยาของสัตว, สัตว
เดรัจฉาน เปนตน ที่ยังไมรูเรื่องดีเรื่องชั่ว อันนี้ก็เปนกิริยา ;
แลวกิริยาของสิ่งที่
ไร จิ ต ไร วิ ญญาณ ก อนหิ น ก อนดิ น มั นพั งลงมา ต นไม หั กลงมา อั นนี้ ก็ เป นกิ ริ ยาที่
เปน กิริยา นั้น ไมบัญญัติวาดีวาชั่ว ทุกชนิดเลย ; ที่เปนกรรมก็บัญญัติวาเปนดีเปน
ชั่ว แลวแตสมมติวาอยางไรดีอยางไรชั่ว.
ที่มันถูกกับกิเลสหรือความตองการ นี้ใคร ๆ
ก็เรียกดี : ของพวกโจรมันก็วาดีไปอยางโจร, ของพวกสัตบุรุษก็วาดีอยางสัตบุรุษ ;
ดีชั่วอยางนี้ยังหลอกลวงอยูมาก. รวมความสั้น ๆ ก็คือวา ดีก็คือที่ใคร ๆ ทุกคนชอบ,
ที่ไมดีคือที่ไมมีใครชอบ.
เดี๋ ยวนี้ เราก็ รู จั กสิ่ งที่ เรี ยกว ากรรม กั บสิ่ งที่ เรี ยกว ากิ ริ ยา ครบทั้ ง ๒ อย าง
แลว กิริยาไมมีวิบาก คือไมมีผลกรรม, สวน กรรมนั้นจะมีวิบาก อยางใดอยางหนึ่ง,
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ถาไมมีเจตนาไมเรียกวากรรม.
ฟงไวใหดี ๆ ถามีเจตนาทํากรรมแลว ตองมีผลอยางใด
อยางหนึ่ง ดีหรือชั่ว ก็ตามแตวา มันกระทําอยางไร.
นี้ก็คือเรื่องที่จะตองรูจัก ๒ เรื่อง กลาวคือการกระทํา หรือการเคลื่อนไหว
ก็ตาม ของสิ่งที่มีชีวิต รูชั่วดี แลว, มันก็กลาย เปนกรรม. สวน การกระทํา หรือ
การเคลื่อนไหว ของสิ่งที่ไมรูเรื่องชั่วเรื่องดี, นี้ก็ เปนกิริยา ไปหมด. คํา ๒ คํานี้ตอง
ไมเอามาปนกัน ;
สวนในภาษาไทยไปเรียกวาการกระทําเหมือนกันหมด จึงมีทาง
ที่จะปนกันยุง. เพราะกรรมก็เรียกวาการกระทํา, กิริยาก็เรียกการกระทํา ; แลว
มันก็ปนกันยุงได. สวน ภาษาบาลีปนกันไมได อยางหนึ่งเขาเรียกวากรรม ; อีก
อยางหนึ่งเขาเรียกวากิริยา.

๒. ประเภท ของ กรรม
เอาละ ทีนี้เมื่อรูจักสิ่งที่เรียกวากรรมแลว ก็รูจัก ประเภทหรือชนิดของ
สิ่งที่เรียกวากรรม.
เรื่องนี้ก็ไดยินไดฟงกันอยูทั่วไปแลวเกือบจะไมตองพูดอะไร ;
เอามาพูด
เพียงเพื่อใหระลึกได.
กรรมจําแนกเปน กุศลกรรม อกุศลกรรม และอัพยากตกรรม
กุศลกรรม - กรรมดี, อกุศลกรรม - กรรมชั่ว, อัพยากตกรรม - นี้ไมกลาววาดีวาชั่ว
หรือกลาวไมได, หรือไมกลาวก็ตามใจวามันดีหรือชั่ว ; เมื่อมันกลาวไมไดก็คือ
ไมกลาว เพราะวากลาวไมได. กรรมดําคืออกุศลกรรม, กรรมขาวคือกุศลกรรม,
กรรมเจือกันก็คือกุศลกับอกุศลเจือกัน. กรรมไมดําไมขาวก็เปนอัพยากฤต ; ถาพูด
ใหถูกมันกลายเปนเพียงกิริยาไปในที่สุด ไมเปนกรรม.
ในวันหนึ่ง ๆ เรามีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ; ถา มีสติระมัดระวังจิตใจไดดี
ก็เปนไป ในทางกุศลกรรมมากวา. ถา เผลอสติ ปลอยใหกิเลสมันทําตามสบายแลว
ก็เปนไป ในทางอกุศลกรรมมากกวา. นี้มันจึงมีสิ่ง ๆ เดียวกันอีก คือสิ่งที่เรียกวา
สตินั่นแหละเปนเครื่องกั้นกระแส, เปนเครื่องกั้นกระแสแหงกิเลส, เปนเครื่องกั้น
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กระแสแหง กรรม กั้นกระแสแหง กิเลสก็คือ กั้นกระแสแหงกรรม;
เพราะฉะนั้น
อยูดวยสตินี้จะชวยไดมาก หรือชวยไดถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรม.
ถามีสติแลวก็ ไมทํากรรมที่ ไมควรกระทํา, หรือถามีสติแลว แมกรรมแต
หนหลังที่จะมาใหผลเดี๋ยวนี้ สติก็ทําใหไมรับเอา ;
แมจะเปนทุกขก็ไมเปนทุกข
อยางที่คนรับเอาดวยความยึดมั่นถือมั่น.
ผลกรรมแตหนหลังอาจจะถึงคนธรรมดา
ที่ไมใชพระอรหันต แลวก็ทําใหเปนทุกขได;
ถามีสติระลึกไดก็จะไมหลง ไมโง
เอามาเปนอารมณนัก.
ที นี้ ผลกรรมแต ห นหลั ง ถ า มาถึ ง พระอรหั น ต แ ล ว ไม เ ป น ผลกรรมได ,
กลายเปนกิริยา, เปนผลของกิริยา, กลายไปเปนปฏิกิริยา. พระอรหันต เมื่อ
เปนพระอรหันตแลวก็หมดกรรม; ถา ทานทําอะไรก็เปนเพียงกิริยา, ดังนั้นแม
ผลกรรมแตหนหลัง
ที่ทําไวกอนแตที่เปนอรหันต มาถึงเขา;
นั้นก็ เปนเพียง
ปฏิกิริยา ไมใชผลกรรม.
อยาง เรื่องที่ชอบเชื่อกันนัก ซึ่งไมมีในบาลี วา : พระโมคคัลลานะถูก
โจรมาทําอันตรายอยางโนนอยางนี้ จนกระทั่งตองนิพพานเพราะฝมือโจร.
พวกนั้น
เขาอธิบายกันวา ผลกรรมแตหนหลังมาตามทัน;
อยางนี้หลับตาพูด.
ผลกรรม
อะไรจะมาตามพระอรหันตอีก;
ถากรรมตามมา มันก็กลายเปนเพียงปฏิกิริยาอยาง
ใดอยางหนึ่ง, ไมเรียกวาผลกรรมหรือวิบาก. ฉะนั้น ขอใหสนใจสิ่งที่เรียกวาสติ
ไวดวย แมคนธรรมดานี้ก็จะอาศัยสติเพื่อปะทะผลกรรมแตหนหลังได.

๓. สมุฏฐานของสิ่งที่เรียกวา กรรม
ขอตอไปนี้เราจะดูกันถึง สมุฏฐานของกรรมก็คือกิเลส.
นั่นเปนคําตอบ
กําปนทุบดิน; แตคําวากิเลสนี้มันหลายชั้น มันซอนกันอยูหลายชั้น.
กิเลสชั้นแรกชั้นรากชั้นลึกที่สุด ก็คืออวิชชา; มันตองประกอบอยูดวย
อวิชชา กลาวคือสภาวะที่ปราศจากความรูวาอะไรเปนทุกข อะไรไมเปนทุกข.
ไมมี
ความรูเรื่องอันนี้ เรียกวา อวิชชา; นี้เปนรากสุดของกิเลส.
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กิเลสที่งอกออกมาจากอวิชชา เปนชั้นเหตุปจจัยนี้ ก็ เรียกวาตัณหา คือ
ความอยาก ๓ ประการนั้น. ความอยากที่เปนไปตามอํานาจของความไมรู ก็เรียกวา
ตัณหา. ตัณหานี้ก็คือกิเลส, กิเลสชั้นที่เปนเหตุเปนปจจัยที่จะใหเกิด โลภะ โทสะ
โมหะ ที่เรียกวามูลเหตุที่ใกลชิดที่สุด. โลภะ โทสะ โมหะ นี้เรียกวา เปนมูลเหตุ
สําหรับเรา;
เพราะเราทําสิ่งตาง ๆ เนื่องมาจากเหตุคือ โลภะ โทสะ โมหะ นี้.
หรือถาเราไมอยากเรียกโลภะ โทสะ โมหะเปนเหตุ ก็ไปเรียกที่ตัณหาก็ได. เราไม
อยากเรียกที่ตัณหา ไปเรียกที่อวิชชาเลยก็ได.
ทํากรรมเพราะอวิชชาก็ถูก, ทํากรรมเพราะตัณหาก็ถูก, ทํากรรมเพราะ
โลภะ โทสะ โมหะนี้มันก็ถูก;
ไมมีทางผิด.
แตแลวมันซอน ๆ ซอน ๆ กันอยู
อวิชชาคลอดตัณหาออกมา, ตัณหาคลอดโลภะ โทสะ โมหะ ออกมา; แตวา
เปนความรูที่ละเอียดเกินความตองการ ไมตองรูก็ได. ที่เอามาพูดนี้จําก็ได ไมจําก็ได.
นี้คือวา สมุฏฐานของกรรมก็คือกิเลส ในนามวาอวิชชาก็ได, ตัณหาก็ได,
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ได, แลวอื่น ๆ อีกเยอะแยะ อยาเอามาพูดเลย มันไมมีเวลาพอ
ถามีสมุฏฐานของกรรม ก็แนนอน มันก็ตองมีกรรมแน;
เพราะวากรรมมันอยูได
ดวยสมุฏฐานของกรรม, เกิดมาจากสมุฏฐานของกรรม.

๔. กิจหรือหนาที่ หรือธุระของกรรม
สิ่งที่จะดูตอไปก็คือ กิจของกรรมก็คือการใหผลแกผูทํา , นี่มันเปนหนาที่
ของกรรม; อยาไปโทษมันเลย มันเปนกิจธุระของสิ่งที่เรียกวากรรม ที่มันจะใหผล
แกผูที่ทํา; เหมือนกับพระเจา. เราจะเรียกหนาที่ของกรรมนี้วาพระเจาก็ได; ที่เขา
เรียกวาพระเจาจะคอยลงโทษหรือคอยใหรางวัลอยางยุติธรรมที่สุด; นี้มันคือหนาที่
ของกรรม. พวกอื่นเขามีพระเจาก็อยาไปวาเขาซี; เราไมมีพระเจา ก็มีกิจของกรรม
มี กฎของกรรมนี้เปนพระเจา; ทําใหเกิด กมมฺทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ ฯลฯ
อะไรที่สวดมนตกันอยูบอย ๆ นั้นแหละ; มันเปนหนาที่หรือกิจของกรรม ทําใหเกิด
ทายาท ผูที่จะรับผลของกรรม กลาวคือใหเวียนวายเรื่อยไปในวัฏฏสงสาร.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

๒๗๒

หนาที่ของกรรม มีอยูอยางนั้น มีหนาที่ใหผลแกผูทํากรรม ใหไดรับผล
ของกรรม แลวใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร; นี่กรรมมันมีหนาที่อยางนี้. เราอยา
ไปโกรธ อยาไปเกลียดกรรมเลย :
ถานับถือบูชามันเสียยังจะดีกวา;
เหมือนเขา
นับถือพระเจา เขากลัวพระเจา อยาใหพระเจาลงโทษ ใหพระเจาใหรางวัลอยางเดียว.
เราตองรูจักประจบกรรม ประจบพระเจาคือกรรมนี้ดี ๆ คือ ทําแตความดี
แลวกรรมก็ใหแตรางวัลอยางเดียว;
แตแลวก็อยาลืมวา ยังเวียนไปในวัฏฏสงสาร
อยูนั้นเอง :
ทําดีไดรับรางวัล,
ไดรับรางวัลชั้นเลิศ ก็เพื่อเวียนไปในวัฏฏสงสาร
อยางดี;
ถาทํากรรมชั้นเลวก็ไดรับโทษใหเวียนไปในวัฏฏสงสารอยางราย เจ็บปวด
แสบเผ็ด เผาลนอะไรไปตามเรื่อง.
ถาเปนไปอยางดี ก็ไปเกิดบนสวรรควิมานอะไร ที่ชอบกันนัก :
แตแลว
มันก็คือการเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร;
อยาเห็นเปนอยางอื่น.
ผลของกรรมแลว
ก็ตองใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร เปนสุคติ เปนทุคติ เปนสวรรค เปนนรก เปน
อะไรก็ตามใจ ซึ่งเราเกลียดอยางหนึ่ง, และไมเกลียดอีกอยางหนึ่ง, แตทั้งสอง
อยางนั้น มันเปนการเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร;
นี่เรียกวากิจหรือหนาที่ของกรรม
มันมีอยูอยางนี้ แกไขไมได.

๕. ผล ของ กรรม.
ดูตอไปถึงผลของกรรมนี้มันเปนไปตามลักษณะของกรรม คือดี, ชั่ว, หรือ
กลาวไมไดวาดีหรือชั่ว,
นี้มันเปนการอธิบายอยูในตัวแลว ใหรูแตวา ผลของกรรมนี้
ตองเปนไปตามลักษณะของกรรมที่ทําไว.
แตขอจํากัดเขตไวหนอยวา อยาเขาใจ
เหมือนบางคนเขาใจ;
บางคนเขาใจวา ผลของกรรมจะตองมีรูปรางเหมือนกรรม;
นี่เขาเขาใจอยางนั้น.
พระพุทธเจาทานไมไดตรัสอยางนั้น;
ผลของกรรมไมตอง
มีรูปรางเหมือนตัวกรรมก็ได
คนบางคนเชื่อวา เราฆาตัวตายดวยดาบนี้ เราจะได
รับผลกรรมถูกฆาตายดวยดาบ มันมีนิทานในอรรถกถา เชนวา :-
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คน ๆ หนึ่งเขาเอาวัวมาฝกแลวไมไดอยางใจ เขาโกรธ เขาเอาผาชุบน้ํามัน
พันคอวัว แลวก็จุดไฟ แลววัวมันตายหรือมันเกือบตาย.
ทีนี้เขาก็เวียนวายไปเกิด
เปนกาบินไปในอากาศ;
พอดีกับวาบาน ๆ หนึ่งไปไหม ไฟคุ ลุกจนกระทั่งเสวียน
หมออันหนึ่งไหมไฟ ลอยขึ้นไปในอากาศ ; แลวกาตัวนั้นก็บินมาพอดี ; คอสวม
เขาไปในเสวียนหมอที่กําลังไหมไฟลุกอยู แลวกาตัวนี้ก็ตาย.
นี้เพื่อวาใหมันมีผล
เหมือนอยางเดียวกันวา นายคนนี้เคยทํามาลัยไฟใสคอวัว.
นี้เปนตัวอยางที่วา ผลกรรมจะตองเหมือนกับรูปของกรรมเสมอไป อยางนี้
บาลีไมมี; ถามีมันก็คงฟลุกหรือบังเอิญ, หรือมันจะเปนสวนหนึ่งเทานั้น มันไมใช
ทั้งหมด. เดี๋ยวนี้เขามักจะถือกันเลยเถิดไปวา มันจะตองเหมือนกันเลย, ผลกรรม
จะตองเหมือนกับตัวกรรมอยางนี้เปนตน. ที่แทเหมือนก็มีไมเหมือนก็มี ; เราพูด
ไดแตเพียงวา ผลของกรรมตองเปนไปตามลักษณะของกรรม คือดีหรือชั่ว, ผลดี
หรือผลราย หรือกลาวไมไดวาดีหรือราย; แลว รูปของการกระทํานั้นไมจําเปนตอง
เหมือนกับตัวกรรมนั้นเสมอไป; เหมือนก็ได ไมเหมือนก็ได.

๖. รส ของกรรม.
เราจะเปรี ยบเที ยบรสของกรรม ก็ เหมื อนกั บว า รสทางลิ้ น ขมก็ มี หวาน
ก็มี จืดก็มี ขมก็กรรมชั่ว, หวานก็กรรมดี, จืดก็คือกรรมที่กลาวไมไดวาดีหรือชั่ว;
แตอยาลืมวา ทุกอยางนี้ลวนแตเปนที่ตั้งแหงอุปทาน แมจะเปนอัพยากฤต ก็ยังมี
ลักษณะของอุปาทานอยางหนึ่ง ดีก็อุปาทานไปในทางดี,
ชั่วก็อุปาทานไปในทางชั่ว,
อัพยากฤตก็เปนอัพยากฤต.
ฉะนั้น อยาไปคิดวาขมหรือหวานหรือจืด แลวมันจะ
ตางกันไปตลอดกาลตลอดสาย ; ไมใช.
ขมก็เปนไปเพื่ออุปาทาน, หวานก็เปนไปเพื่ออุปาทาน, จืดก็เปนไป
เพื่อ อุปาทาน; พอมีอุปาทานก็ตองมีทุกข; ทุกอยางเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.
ถาอุปาทานเกิดก็ตองมีทุกข; ถาไมเกิด หรือยังไมเกิด ก็ยังไมเปนทุกข. นี่รส
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ของกรรมมันเปนอยางนี้ ; ฉะนั้นอยาไปเอากับมันเลย : รสขม รสหวาน รสจืดนี้ ;
เวนไวแตมันจะไมมีรส คือกรรมที่ ๓ กรรมไมดําไมขาว หรือกรรมไมมีรสนั้น จึงจะ
พอเอาได พอจะเลนดวยได. สวนเรื่องชั่ว เรื่องดี เรื่องอัพยากฤต ที่ยังประกอบ
อยูดวยรากเหงาคือ อวิชชานี้ ไมได, เลนดวยไมได.
ขอนี้ก็จะเปนเครื่องชวยใหเขาใจดีขึ้นอีกวา ขมก็ไมไหว หวานก็ไมไหว
จืดก็ไมไหว ; สูไมมีรสอะไรเลยไมได. คํานี้เปนคําเปรียบ เปนอุมา คําเปรียบ
ใชเรียกชื่อพระอรหันตก็มีอยูคําหนึ่ง อรสรูโป - มีรูปไมเปนรส, คนไมรูเขาใชคํานี้
ดาพระพุทธเจาวา : “อายคนไมเปนรส”, ดาพระพุทธเจาวาคนไมเปนรส. พระพุทธเจาทานตอบวา : “เออดี ถูกแลวฉัน เปนคนไมมีรส คือวาไมติด ไมรับรส ไมยินดี
ยินรายเกี่ยวกับรส ไมมีรส; ประกาศพรหมจรรยที่ไปถึงสิ่งที่ไมมีรส, ไมมีรส
ไมมีชาติ” เพราะฉะนั้น ที่มันมีรสอยูนี่มันเปนผลของกรรม. หรือ ผลของกรรมมัน
ตองมีรส รสขมบาง รสหวานบาง รสจืดบาง ; สูที่ไมมีรสเลยไมได คือไมเกี่ยวกับ
รส. แตเดี๋ยวนี้คนที่ยังมีอวิชชา มีกิเลส ตัณหา มีอุปาทาน ก็ตองชอบรสใดรสหนึ่ง ;
เพราะวารสนั้นเอง ปรุงใหเกิดกิเลสตอไปอีกขาหนา เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.

๗. อัสสาทะของกรรม.
ทีนี้ก็ดูตอไปถึงสิ่งที่เรียกวา คําวา อัสสาทะ คํานี้ บางคนไมเคยไดยิน
มันแปลกหูไมรูวาอะไรก็ได ; ตัวหนังสือแปลงวา สิ่งที่ยั่วยวน ตรงกับคําวาเสนห
เสนหคือสิ่งที่ยั่วยวน. อัสสาทะของกรรมก็คือ เสนหของกรรม ที่ดึงคนใหเขาไป
พอใจหลงใหลในกรรม ;
แมวาเปนกรรมเผ็ดรอน คนก็ยังไปทําได แมบาปก็ยัง
ไปทําได ; เพราะฉะนั้นบาปมันก็ตองมีเสนหเหมือนกัน บุญมันก็มีเสนห บาปมัน
ก็มีเสนหไปตามเรื่องของมัน.
ทีนี้เรามองกันดู เทาที่ความรูสึกสามัญสํานึกมันจะดูได : ถาเปน กรรมดี
มีผลหวานอรอย เสนหของมันก็ทําใหหลงใหล; ถาเปนกรรมชั่วแลวมันซอนความชั่ว.
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มันเขาใจเปนวา ถาไดประโยชนแลวก็ดี; คนทําชั่ว ก็เพราะ เพื่อจะเอาประโยชน
สวนตัว.
และไมใชเพียงเทานั้น ผลชั่วของกรรมชั่วนี้ มันยัง ทําใหเกิดความมุทะลุ
ที่จะแกตัว หรือ จะแกแคน ; เมื่อไดตีเขา เมื่อไดดาเขา แลวสบายใจ.
บางคนคงจะเคยสังเกตเห็นกันมาแลว : มันกลุมอยูในใจ, ถาไดดาเขา
สักกระบุงหนึ่ง มันสบายใจ;
อยางนี้ก็เรียกวา เปน เสนหของกรรมชั่ว อยางนอย
ที่สุด มันก็ยั่วใหคิดแกตัว หรือวาแกแคน เรื่องมันก็มีตอไปอีกไมจบ. แมที่สุด
แตจะเปนกรรมที่กลาง ๆ,
ไมมีผลถึงกับเปนดี เปนชั่ว เปนหวาน เปนขม คือจืด ๆ นี้ ;
มันก็ยังกระตุนใหอยากลองตอไปอีก, จนกวาจะพบที่หวาน หรือวาอะไรตามที่ตองการ.
อยางนี้ลวนแตเปนสิ่งยั่ว,
เปนความยั่ว หรือเสนห ของสิ่งที่เรียกวากรรม;
หมายความว าทํ าให เราออกมาจากมั นได ยาก คื อเราจํ าต องเข าไปเกี่ ยวข อง คื อไปทํ า
กรรมจนได.
กรรมดี กรรมชั่ว กรรมที่เปนกลาง ๆ อะไรก็ตาม ตองสังเกตใหรูไว,
แลวอยาไดไปหลงเสนหของมัน.

๘. อาทีนวะ ของ กรรม
ที นี้ หู ต าสว า งขึ้ น มาแล ว เราก็ ดู กั น ต อ ไป ถึ ง สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า อาที น วะ
ของกรรม.
อาทีนวะ เปนคําที่บางคนยังไมรูก็ได. อาทีนวะ แปลวา โทษอัน
เลวทราม, อาทีนวะ หรือ อาทีนพนี้ แปลวาโทษอันต่ําทราม. โทษอันต่ําทราม
ของกรรมคืออะไรบาง ?
แมกรรมดี เมื่อยึดมั่นถือมั่นแลวมันก็ทําใหเวียนวายไปใน
วัฏฏสงสาร.
กรรมดีแท ๆ ก็ยังทําใหเวียนวายไป ในวัฏฏสงสาร, กรรมชั่วก็ทําใหเวียน
วายไปในวัฏฏสงสาร; เพราะฉะนั้น ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว “เปนทะเลขี้ผึ้ง” อยางที่
เราพูดอยูทุกวันนี้. ทะเลขี้ผึ้งเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็ง. เดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็ง ; ทั้ง
กรรมดีและแรรมชั่ว ลวนทําใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร;
เพราะฉะนั้น “มันเปน
ทะเลขี้ผึ้ง” อันกวางขวางสุดหูสุดตา. นี่หมายความวาขึ้นชื่อวากรรมแลว ก็จะตอง
มีผลกรรม ที่ทําใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสารตอไปอีกไมมีสิ้นสุด.
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ที นี้ ที่ ก ล า วไว อ ย า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง กว า นั้ น เขากล า วไว ว า กรรมเป น
พญามาร, เปนมารตัวหนึ่ง เรียกวา อภิสังขารมาร. อภิสังขาระ แปลวา เครื่อง
ปรุงแตงอยางยิ่ง;
กรรมเปนอภิสังขาระ และชื่อวามาร;
เรียกวาอภิสังขารมาร,
เปนมารตัวหนึ่งในหลาย ๆ มาร. มารคือการปรุงแตงอยางยิ่ง.
คําวา “ปรุงแตง” ในที่นี้ หมายความวามันไมหยุด, มันไมใหจบ มันไม
ใหสิ้น,
มันผลักไสใหเปนตอไปเรื่อย กลาวคือเวียนวายไปในวัฏฏสงสารเหมือนกัน.
แต มองดู ในระยะอั นสั้ นหรื ออั นชิ ดเข ามา ว า มั นเป นมารในฐานะมั นคอยปรุ งแต ง
เรื่อย, มันไมหยุดเปนนิพพานสักที.
ถ า พู ด สํ า นวนโวหารที่ เ ราเคยพู ด กั น อยู บ อ ย ๆ ก็ คื อ มั น ปรุ ง ตั ว กู -ของ
กู.สิ่งที่เรียกวา กรรมนี้มันเปนมาร เพราะมันปรุงใหเกิดตัวกู-ของกู. ตัวกู-ของ
กูนี้เกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไรบาง? นี้ก็รูกันอยูแลว. คําวาตัวกู-ของกูคือตัวทุกข;
เกิดเปนตัวกู - ของกูขึ้นมาวันหนึ่งไมรูกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้ง มันก็เปนทุกขทุกครั้ง ;
นี้มันเปนมารเพราะขอนี้.
ในสั งยุ ตตนิ กาย หมวดอั พยากตสั งยุ ตต มี ข อความที่ แสดงให เห็ นว า มี สิ่ ง
ที่ควรจะเรียกวา “กัมมวิญญาณ”, หรือเรียกกําลังของกรรมวา “วิญญาณ” : นี้ไดแก
ปฏิสนธิวิญญาณ
ที่ชาวบานก็พูดกันวา ไปเกิดตามกรรมนั้น,
หรือวิญญาณ
พกผลกรรมไปเกิด; นี่พูดอยางภาษาชาวบานอยางสมมติ.
ถาพูดอยางภาษาธรรมะ ไมตองตายเขาโลงไปเกิดที่ไหน;
นั่งอยูที่นี้
เมื่อมีกรรมแลวมันจะตองปรุงปฏิสนธิวิญญาณใหเกิดตัวกู-ของกู อยูที่นี่แหละ.
อยางนี้ก็เรียกวาปฏิสนธิวิญญาณไดเหมือนกัน, คือ กรรม หรือผลของกรรมนั้นเอง
ทําหนาที่เปนอภิสังขาร ปรุงวิญญาณหรือจิตใจอันใหม. จิตใจอันใหมก็โผลขึ้นมา
เปนตัวกู - ของกู; ฉะนั้นกรรมชนิดนี้ไดชื่อวา กัมมวิญญาณ - วิญญาณคือกรรม;
เรียกทั่วไปวา ปฏิสนธิวิญญาณ. นี้เห็นพบอยูแหงเดียวในสังยุตตนิกาย.
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การที่ กรรมทําใหเวียนวาย ไปในวัฏฏสงสารก็ดี เปนอภิสังขารมาร ก็ดี
มันปรุงตัวกู-ของกูในฐานะ เปนกัมมวิญญาณ อยางนี้ก็ดี; เรียกวาโทษอันเลวทราม
ต่ําทรามของกรรม, ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว. ถาเรารูขอเท็จจริงขอนี้แลว เราก็ไมหลง
เสนหของกรรม;
แมวาจะเปนกรรมดี จะมาจูงจมูกใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร
อีกไมได.

๙. เจาของ กรรม.
ดูตอไปถึงสิ่งที่เรียกวา ใครเปนเจาของกรรม?
ถายังไมหมดกิเลส ยังไม
เป น พระอรหั น ต ก็ ยั ง มี เ จ า ของกรรม คื อ จิ ต ใจที่ โ ง ที่ มั น ประกอบอยู ด ว ยอวิ ช ชาปรุ ง
ใหเปนความรูสึกวาเปนตัวกู - ของกูนั้น; ตัวมายาตัวนั้น แหละ เปนเจาของกรรม.
ทีนี้ ถาพูดอยางภาษชาวบานธรรมดา ๆ ก็วา ผูที่ทํากรรม,
ผูที่รับผล
กรรม, ผูที่ตองเปนไปตามกรรม นั้นแหละเปนเจาของกรรม ไมมีคนอื่นหรอก. ถามี
ผูทํากรรม ผูรับผลกรรม ผูนั้นเปนไปตามกรรม ก็นั่นแหละเปนเจาของกรรม.
แทจริงมันไมไดมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา;
แตอวิชชาทําใหยึดมั่น
ถือมั่นเปนสัตวบุคคล ตัวตน เรา เขา;
เพราะฉะนั้น ตัวความยึดมั่นถือมั่น
เกิดเปนตัวฉันขึ้นมา นี้เรียกวาเปนเจาของกรรม. เพราะฉะนั้นเห็นไดทันทีวา
มันบา, มันไมไดมีตัวจริง, มันเปนเรื่องหลอก ๆ, มันเปนเพียงความเขาใจผิดของ
อุปาทาน ที่มาจากอวิชชาวา :
“กรรมของกู กูมีกราม กูไดรับผลกรรม”,
อะไร
มันก็เกิดขึ้นมาได มีเจาของกรรมขึ้นมาได ทั้งที่แทจริงนั้นมันมิไดมี;
แตความรูสึก
ในใจมันรูสึกเต็มที่วาเหมือนกับมี;
เพราะความรูสึกนี้มันมาจากอวิชชา สราง
อุปาทานขึ้นมา. ฉะนั้น ถาถามวาใครเปนเจาของกรรมกันโวย? ก็ตอบอยางกําปน
ทุบดินคือผิดไมไดวา :
ผูที่ทํากรรม ผูที่ไดรับผลกรรม ผูที่ตองเปนไปตามกรรม
นั้นแหละเปนเจาของกรรม.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

๒๗๘

๑๐. นิสสรณะ ของ กรรม
ข อต อไปที่ ต องดู ก็ คื อ นิ สสรณะนี้ ก็ คงจะแปลกหู สํ าหรั บบางคนที่ ไม เข าใจ
นิสสรณะคือวิธีออกมาเสียใหพน จะเปนการกระทํา หรือเปนวิธีการ หรือเปนอะไร
ก็ ไ ด ซึ่ ง เป น การทํา ให มั น ออกมาเสี ย จากอํา นาจกรรม;
อย า งนี้ เ รี ย กว า
นิสสรณะ. นิสสรณะแปลวา อุบายเปนเครื่องออก, แปลไวกวาง ๆ ก็ตองแปลวา
อุบาย หรือเคล็ดลับ
หรืออะไรทํานองนั้น เปนเครื่องออก :
ออกจากอะไร?
ออกจากขอบเขตของกรรม จากอํานาจของกรรม. อะไรเปนนิสสรณะของกรรม?
ตอบวา การทําลายมูลเหตุปจจัยของกรรมเสีย ไมใหเหลือ.
อะไรเปนมูลเปนเหตุเปนปจจัยเปนสมุฏฐานของกรรม ใหทําลายสิ่ง
เหลานั้นเสีย;
นั่นแหละคือนิสสรณะของกรรม.
ฉะนั้น ถาเราทําลายอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน อยูโดยวิธีใด,
นั่นแหละ มันก็เปนนิสสรณะ,
เปนทางออก
มาจากอํานาจของกรรม.
อะไรทําลายอวิชชา ตัณหา โลภะ โทสะ โมหะ?
ก็รูกันอยูแลวเกือบ
ไมตองอธิบาย; ถาระบุชื่อเพียงคําเดียวก็ระบุไปที่อริยมรรคมีองค ๘. อริยมรรค
มีองคเปนเครื่องมือทําลายเสียซึ่งมูลเหตุรากเหงาปจจัยของกรรม. หรือจะพูดให
แคบกวานั้นก็ตองใชคําวา ญาณทัสสนะ ที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ญาณทัสสนะ หมายความวา ความรูที่ถูกตองและที่สมบูรณ : เห็นอนิจจัง
ก็ได เห็นทุก ขังก็ได เห็น อนัตตาก็ได ;
นี้แหละจะทําลายเสียซึ่ง มูล หรือเหตุ
หรือราก หรือเหงาหรือปจจัยของกรรม.
เพราะฉะนั้นนิสสรณะของกรรม อุบาย
เครื่องออกจากรรม ก็คืออริยมมรรคมีองค ๘ ไมมีทางผิด เพราะมันกินความกวาง.

๑๑. อะไรจะเปนผลได ผลรับ ของ นิสสรณะ ของ กรรม
ที นี้ ดู ต อ ไปว า จะมี นิ ส สรณะของกรรมอย า งนี้ แ ล ว อะไรจะเป น ผลได
ผลรับ ของนิสสรณะของกรรม? ตอบสั้น ๆ ลุน ๆ วา นิพพาน. ผลแห ง การ
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ออกจากรรมไดก็คือนิพพาน : ชั่วคราวก็ชั่วคราว, ตลอดกาลก็ตลอดกาล. มันแลว
แตจะเปนอยางไร;
แตตามธรรมดาก็หมายถึงที่แทจริง คือนิพพานที่แทจริง,
นิพพานตลอดกาล.
อีกทางหนึ่งเปนการแสดงลักษณะ ก็เรียกวาที่สุดแหงวัฏฏสงสาร, ที่สุด
ที่จบ ที่สิ้นแหงวัฏฏสงสาร คือนิพพาน. หมายความวา ตอไปนี้ไมมีการเวียนวายไป
ในวัฏฏสงสารตามอํานาจของกรรมอีกตอไป ;
เรียกวานิพพานเปนเรื่องหยุด เปน
เรื่องเย็น เปนเรื่องสบายชนิดที่สิ้นสุดแหงความทุกข.
แตถาวากันที่แทแลวก็คือ
ความสิ้นไปแหงทุกขนั่นแหละ อยามีอะไรใหมันยั่วยวนขึ้นมาอีก,
นิพพานเปนผล
แหงนิสสรณะของกรรม.
ใครจะเปนคนทํา, ผูใดจะเปนผูกระทํา, อุบายเปนเครื่องออกจากอํานาจ
ของกรรม? คําตอบก็คือ พระอรหันต. พระอรหันตคือผูบรรลุนิพพาน พระอรหันต
เปนผูทําสําเร็จแลว; นอกนั้นเปนแตผูกําลังทํา. ถาสมมติวา เราไมเปนพระอรหันตอยูนี้ ; เราก็เปนผูกําลังทํานิสสรณะของกรรม. สวนพระอรหันตพวกเดียว
เปนพวกที่ทําเสร็จแลว, คือออกไปไดแลวจริง ๆ.
ผูกระทํานิสสรณะของกรรมเลยเกิดเปน ๒ พวก : คือ กําลังกระทําอยู
ไดแกพวกเรา หรือพวกที่ยังไมเปนพระอรหันตทั้งหลาย;
แลวอีกพวกหนึ่งก็คือ
ผูทําเสร็จแลว คือผูเปนพระอรหันตแลว.

๑๒. ความสิ้นไปแหงกรรม เปนผลแหง นิสสรณะของกรรม
นิสสรณะของกรรมใหอะไรแกเรา? ก็ใหความสิ้นไปแหงกรรม.
ซึ่งเปนชื่อของหัวขอในการบรรยายในวันนี้.
วันนี้ก็จะพูดเรื่องกรรมและความสิ้นไป
แหงกรรม. ความสิ้นไปแหงกรรมเปนผลแหงนิสสรณะของกรรม มีอาการคือไม
ตองเวียนวายอีกตอไป. นี้เรียกวาความสิ้นกรรมมันอยูที่นี่ ไมตองมีบุคคลไมตอง
มีกู – มีของกู ; ความสิ้นไปแหงกรรมมันมีไดอยางนี้.
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๑๓. ใครเปนเจาของ ความสิ้นไปแหงกรรม
ถามใหเตลิดเปดเปงตอไปอีกวา :
ใครเปนเจาของความสิ้นไปแหง
กรรม?
นี่คนขี้ถามคงถามอยางนี้แน :
วาใครจะเปนเจาของของความสิ้นไปแหง
กรรม; ดูคําถามบา ๆ, ก็ตอบวามัน ไมมี.
เพราะวาถาขึ้นมาถึงขั้นนี้แลว มันไมมีตัวกู มันไมมีของกูในความรูสึก.
ฉะนั้น มันจึงไมมี,
คือตอบโดยความจริงถึงที่สุดโดยปรมัตถสัจจะแลว มันไมมีใคร
เปนเจาของความสิ้นไปแหงกรรมได;
เพราะวาเมื่อจิตไดขึ้นมาถึงขั้นนี้แลว ยอมไมมี
ความรูสึกวาอัตตา หรืออัตตนียา คือไมมีความรูสึกวาตัวตนหรือของตน.
ดังนั้น
จึง ไมมีใครเปนเจาของความสิ้นไปแหงกรรม.
ตอนที่มีกรรม
กรรมยังไมสิ้น ยังมีกรรมนั้น มันมีเจาของแหงกรรมก็ได
แกคนโง ๆ บา ๆ ที่วา ตัวกู วา ของกู นั้นแหละ มันเปนเจาของแหงกรรม. แตพอมา
ถึงตอนนี้มันสลายไปหมด;
ตัวกู - ของกู และเหตุที่จะใหเกิดตัวกูของกูมันสลายไป
หมด มันก็เลยไมตองมีเจาของแหงความสิ้นไปแหงกรรม.
กรรมมีเจาของ;
แต
ความสิ้นไปแหงกรรมกลับไมมีเจาของ. ถาไมคิดก็จะไมเขาใจ.

๑๔. ใครจะเปนผูเสวยสุข จากความสิ้นกรรม
บางคนจะถามต อ ไปว า ใครจะเป น ผู เ สวยสุ ข จากความสิ้ น กรรม ?
เอาคําถามของคนที่มีอุปาทานมาถามเรื่อยไป;
จึงถามวาใครจะเปนผูเสวยสุขความสุข
ที่เกิดมาจากความสิ้นกรรมนั้น. คําถามอยางนี้จะมีเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด. เราก็ตอบวา ;
มันไมมีเรื่อย, มัน ไมมีใครเปนผูเสวยสุขที่เกิดมาจากความสิ้นกรรม; เพราะวา
เหลือแตเบญจขันธที่บริสุทธิ์.
พระอรหั นต ยั งไม ตาย เบญจขั นธ ทั้ ง ๕ คื อ รู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร
วิญญาณ คือกายกับใจนี้ก็ปราศจากอุปาทาน ที่จะใหเกิดความรูสึกวา ตัวกู – ของกู.
ตัวกู - ของกู ไมมีเสียแลว เปนเบญจขันธบริสุทธิ์ ; เพราะฉะนั้น จึงไมมีผูใด :
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คือไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ;
ดังนั้น จึงไมตองมีใครเปนผูเสวยสุขแหง
ความสิ้นกรรม. ผู ที่ถึงความสิ้นแหงกรรม ไมรูสึกวาตัวกูเสวยความสุข ; แตผู
ที่ยังไมถึงความสิ้นแหงกรรม จะคอยจองอยูเสมอวา :
“กูจะไปเปนผูเสวยความสุขที่
เกิดมาจากความสิ้นกรรม” นี่ดูเกือบจะเปนเรื่องสุดทายที่จะถามไปอีกไมไหวแลว.
ข อความทั้ งหมดที่ กล าวมานี้ เป นเพี ยงพวกหลั กวิ ชาหรื อทฤษฎี กล าวนํ ามา
เพื่ อ จะได มี ค วามเข า ใจถู ก ต อ งไปตั้ ง แต ที แ รก ๆ ช ว ยให ศึ ก ษาง า ยเข า หรื อ อาจจะ
ประหยัดเวลาได.

๑๕. เรื่องกรรมนี้ เกี่ยวกับฆราวาส ดวยหรือไม?
ข อสุ ดท ายที่ จะขอให คิ ดก็ คื อว า ขอให พวกฆราวาสหรื อคฤหั สถ ทั้ งหลาย
คิดดู ใหดี ๆ วา เรื่องกรรมนี้สําหรับฆราวาสดวยหรือไม?
หรือวาสําหรับแต
บรรพชิตอยางเดียว?.
ถายังลังเลอยูก็ลองตั้งปญหาใหมวา พวกฆราวาสนี้คิดดูให
ดี ๆ วา : ปฏิบัติเพื่อลอยลองไปตามกระแสกรรมดี หรือปฏิบัติ เพื่อความ ไม
ลอยลองไปตามกระแสกรรมดี? แลวก็ตอบไดเอง. ถาฉลาดหนอยก็จะถามวา
นั่งหัวเราะแลวก็นั่งรองไหสลับกันอยูอยางนี้ดี? หรือวา ไมตองหัวเราะไมตองรองให
เลย ดี? อันไหนดีกวา?
ถาตอบถูกก็เขาใจเรื่องนี้ คือเรื่องกรรมกับความสิ้นไป
แหงกรรม.

เรื่องที่ควรทราบ คือการปฏิบัติ เกี่ยวกับกรรม
และความสิ้นไปแหงกรรม
ประการแรก ปฏิบัติเพื่อทําใหถูกกับเรื่องของกรรม นี้อยางหนึ่ง, และ
ปฏิบัติเพื่อใหพนกรรม ไปเสียเลยนี้ก็อีกประการหนึ่ง. ทีนี้กรรมพวกที่เปนเหตุให
เวียนวายไปในวัฏฏสงสารนี้มันอยางหนึ่ง,
แลวกรรมที่เปนเหตุใหหยุดเวียนวายใน
วัฏฏสงสารนี้มันก็อีกอยางหนึ่ง ; มันเปนสองกรรม ; ฉะนั้น เมื่อพูดถึงกรรม
ก็ตองหมายความถึงกรรมที่ทําใหเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร;
เราจะตองปฏิบัติ
อยางไร? ถาเราปฏิบัติอยางอื่นไมได เราก็ทําแตกรรมดี เวนกรรมชั่วเสีย ; ฉะนั้น
ลงโรง ตั้งตนกันดวยเวนกรรมดํา เสีย.
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กรรมดํา ที่ตองละ
สํ า หรั บ คนที่ เ ป น ฆราวาสที่ ดิ บ ที่ สุ ด มั น มี เ รื่ อ งกรรมดํ า ที่ ก ล า วไว ใ น
สิงคาโลวาทสูตร. พระพุทธเจาตรัสแกสิงคาลมานพวา : กรรมกิเลส คือกรรมที่
เศราหมองกรรมที่เปนบาป กรรมที่ดําที่ชั่วนี้; ดูกอน คฤหบดีบุตร, อริยสาวก
มีกรรมกิเลส ฯลฯ ;
คือหมายความวา พระอริยเจาหรืออริยสาวก บัญญัติกรรม
กิ เลสไว ๔ อย าง ซึ่ งคนย อมทํ ากรรมที่ เป นบาป ด วยกรรมกิ เลสทั้ ง ๔ อย างนั้ น;
ส วนอริ ยสาวกนั้ นย อมเว นเสี ย แล วก็ ไม เสพอบายมุ ข ๖ ประการ เว นจากบาปอกุ ศล
๑๔ ประการ, เปนผูมีทิศทั้งหลายอันปกปดดีแลว ; ปฏิบัติเพื่อจะชนะโลกทั้ง ๒ คือ :
โลกนี้ก็เปนอันปรารภดีแลว โลกอื่นก็เปนอันปรารภดีแลว,
เบื้องหนาแตการแตก
ทําลายแหงกาย หลังจากความตายยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค.
กรรมกิเลสทั้ง ๔ อันอริยสาวกละเสียแลวนั้นเปนอยางไรเลา? ดูกอน
คฤหบดีบุตร, ปาณาติบาต เปนกรรมกิเลส, อทินนาทาน เปนกรรมกิเลส, กาเมสุมิฉฉาจาร เปนกรรมกิเลส, มุสาวาท เปนกรรมกิเลส, นี้แลกรรมกิเลส ๔ ประการ
อันอริยสาวกละแลว.
นี้ ดู ที ว าพระพุ ทธเจ าตรั สกรรมกิ เลส คื อกรรมชั้ นเลวที่ สุ ดนี้ ว าอย างไร?
ก็ระบุศีล ๔ ขอขางตนของ ศีล ๕ :
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท ในฐานะที่เปนกรรมประเภทเลวชั้นต่ําที่สุด ที่อริยสาวกจะตองละกันเด็ดขาด.
ทีนี้ ปฏิบัติเพื่อละกรรมดํา ก็คือปฏิบัติเพื่อ ละสิ่งที่เราเรียกวาศีล ๕ แลว
ก็ เพียง ๔ ขอขางตน ดวยซ้ําไป ไมถึงทั้ง ๕ ขอ. นี่เปนจุดตั้งตนที่นี่ ; ที่เรียกวา
กรรมดํา ธรรมดาสามัญที่สุด ก็คือ เวนสิ่งที่ถือกันวาเปนกรรมชั่ว. จะเวนอยางไร
ก็ ดู เหมื อนว าจะไม ต องพู ดกั นแล ว เพราะเป นเรื่ องศี ล ๕ ถ ายั งมั วจะพู ดเรื่ องศิ ล ๕
กันอยางนี้อยูอีกก็นาสงสาร.
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ปญหาก็มีอยูที่วาบังคับตัวเองใหละไมได นั้นมากกวา; มากกวาที่จะ
ไมรูวาจะละอยางไร.
รูวาจะตองละอยางนั้น แลวบังคับตัวเองใหละไมได.
นี้เรียกวา
กรรมดําในอันดับตน หยาบที่สุด, ออกมาขางนอกอยางหยาบที่สุด.
ถาละเอียดเขาไป ก็เปน กิเลสประเภทที่ยังไมถึงกับออกมาขางนอก คือไม
ออกมาทางกาย ทางวาจา;
มันกลุมรุมอยูขางใน นั้นก็ตองละ ไดแก พวกนิวรณ
ทั้งหลาย พวกอุปกิเลส ทั้งหลาย,
ฉะนั้น จะตองพยายามไปตามรายการที่มีอยูใน
แบบฉบับ แลวก็ทองกันได.
ฉะนั้นจะระบุกันงาย ๆ สําหรับ ฆราวาส วาเมื่อถือ
ศีลอยู มีศีล ๕ ศีลอุโบสถอยู นี้ก็คือ การปฏิบัติเพื่อจะละกรรมดําชนิดเปดเผยตรงไป
ตรงมา.
ทีนี้ยังมี กรรมดําอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องเขาใจผิด;
ไปหลงใหล
ไปยึดมั่นถือมั่น การประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมันไมถูกเลย;
วาเปน
ของถูก ; อยา งนี้เ รีย กวา กรรมดํา ๒ ชั้น . มัน ผิด ดว ย; แลว ไมรูวา ผิด ดว ย;
นี้ มั น ยั ง ลึ ก ซึ้ ง มาก ถ า เป น เรื่ อ งปาณาติ บ าต อทิ น นาทาน ฯลฯ นี้ เ รารู แ ล ว ว า ผิ ด แน ;
แตมันยังมี ความงมงายอยางอื่น ที่ไมรูวาผิด แลว ไปยึดถือวาถูก. ในครั้งพุทธกาล
เขาเรียกวา สีลัพพัตตปรามาส เหมือนกัน :
ประพฤติวัตรอยางสุนัข ประพฤติวัตร
อยางโค.
ประพฤติวัตรอยางสุนัข;
หมายความวาจะกินอะไรก็เทลงไปกลางดินเสีย
ก อ นแล ว ก็ ก ม ลงไปกิ น ปฏิ บั ติ อ ยู อ ย า งนี้ จ นตลอดชี วิ ต เรี ย กว า ประพฤติ วั ต รอย า ง
สุนัข. เขาเชื่อวาดวยการประพฤติอยางนี้จะทําใหกิเลสหมด,
แลวก็มีผูทําตามกันมา
สืบ ๆ กันมา.
มี ค นสองคน ที่ เ คยประพฤติ วั ต รอย า งนี้ คนหนึ่ ง ประพฤติ วั ต รอย า งโค,
คนหนึ่งประพฤติอยางสุนัข.
นี้เขามีกรรมดําชนิดที่เปนความเขาใจผิด.
ที่นี้สองคนนี้
เขามาเฝาพระพุทธเจา;
ตางคนตางมาขอใหพระพุทธเจาชวยอธิบาย ชวยพยากรณ
ชวยทํานาย วาผลแหงการปฏิบัติของเขาจะเปนอยางไร ?

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๒๘๔

โอสาเรตัพพธรรม

คนที่ประพฤติอยางโคนั้น ก็ขอใหพระพุทธเจาชวยทํานาย ชวยพยากรณวา
ผลของเพื่อนของเขาที่ปฏิบัติอยางสุนัขนั้นจะไดผลอยางไร ? คนที่ปฏิบัติอยูอยางสุนัข
ก็ขอใหพระพุทธเจาพยากรณเพื่อนของเขา ที่ปฏิบัติอยางโค วาจะไดรับผลอยางไร ?
อั นนี้ เอง เป นเหตุ ที่ ทํ าให พระพุ ทธเจ าท านตรั สเรื่ องกรรมทั้ ง ๔ ขึ้ นมา.
นี้อยูในกุกกุโรวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ที่อื่นไมเคยเห็น; แลว
มีอีกทีก็ ภาษิตของพระสารีบุตร. ในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย นั้นเปนพระสารีบุตรกลาว.
สวนขออรรถในที่นี้เปนเรื่องพระพุทธเจาตรัสเอง.
เมื่ อพระพุ ทธเจ าท านอธิ บายเรื่ องประพฤติ วั ตรอย างสุ นั ข ประพฤติ วั ตร
อยางโควา ไมมีประโยชนอะไรแลว;
ทานก็ตรัสเรื่องของทาน คือเรื่องกรรมตาม
แบบของทาน.
คนนั้นชื่อวา ปุณณะ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา :
ดูกอน ปุณณะ! กรรม ๔ ประการนี้ เราตถาคตทําใหแจงดวยปญญาของตนเอง แลว
สอนผูอื่นใหรูตามอยู.
กรรรม ๔ ประการนี้เปนไฉน? ดูกอนปุณณะ! กรรมดํามีวิบากดํานี้มีอยู,
กรรมขาวมีวิบากขาวนี้ก็มีอยู, กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวนี้ก็มีอยู, กรรม
ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว นี้ก็มีอยู, เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงกรรม.
กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉนเลา? ดูกอนปุณณะ! บุคคลบางคนในโลกนี้
ประมวลกายสั ง ขารอั น มี ค วามทุ ก ข ประมวลวจี สั ง ขารอั น มี ค วามทุ ก ข ประมวล
มโนสังขารอันมีความทุกข; ครั้นแลวเขาก็ยอมเขาถึงโลกอันมีความทุกข, มีผัสสะ
อันประกอบไปดวยทุกขถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันมีทุกข. เขาอันผัสสะประกอบดวย
ความทุ กข ถู กต องแล วย อมเสวยเวทนาอั นประกอบด วยทุ กข เป นทุ กข โดยส วนเดี ยว
เหมือนสัตวนรก.
ดูกอนปุณณะ! เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุบัติของสัตวจึงมี. สัตว
ทํากรรมใดไวยอมเขาถึงกรรมนั้น; ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลวมีความทุกข.
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ดูกอนปุณณะ! เพราะอยางนี้เราจึงกลาววาสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนทายาท;
เรากลาววา กรรมดํามีวิบากดํา.

ขอนี้

คําวา “กรรมดําหรือกรรมชั่วมีวิบากเปนทุกข” ที่อยูในรูปของพระพุทธภาษิตมีอยูอยางนี้ :
วาคนบางคน ประมวลกายสังขาร คือเครื่องปรุงแตงกาย ชนิด
ที่เปนไปเพื่อความทุกข;
หมายความวา เขาสะสมแตสิ่งที่ใหเกิดการกระทําทางกาย
ชนิดที่จะใหเปนเพื่อความทุกข;
เขาสะสมแตเครื่องปรุงแตงทางวาจา ใหมีแต
วาจาชนิดที่จะเปนไปเพื่อทุกข;
แลวเขาสะสมแตเครื่องปรุงแตงของจิต ชนิดที่จะ
ใหเปนไปเพื่อทุกข; แลวก็เปนทุกข, แลวก็ไดรับผลของกรรม.
นี้ก็เปนหลักอันหนึ่งซึ่งทุกคนควรจะจําได;
เพราะมันเปนหลักเกณฑอีก
อันหนึ่ง ซึ่งเราไมคอยจะไดยิน. ถาถามวา อะไรเปนกรรมดํากรรมชั่ว? ตอบวา
การสะสมแตเครื่องปรุงแตงกาย วาจา ใจ ที่จะเปนทุกข : คือ สรางสม สะสม
อบรมแตสิ่งที่จะปรุงแตงกายวาจาใจใหเปนในทางทุกข;
นี้คือกรรมดํา กรรมมืด
มีวิบากดํา.
ทีนี้ เราจะปฏิบัติเพื่อละมันอยางไร? ก็คือหลักเกณฑทั่ว ๆ ไป, แลวก็
มาสรุปความใหเขารูปกันไดกับพระพุทธภาษิตนี้ วา : อยาไปสะสมสิ่งซึ่งเปนเหตุ
ปจจัย ที่จะปรุงแตงกาย วาจา ใจ ใหเปนไปในทางที่จะเปนทุกข. อยาไปแตะตอง
อย าไปเกี่ ยวข อง อย าไปยุ งด วยกั บสิ่ งใดก็ ตาม ทางกาย ทางวาจา ทางใจก็ ตาม ที่ มั น
จะเปนไปเพื่อความทุกข.
นี้ เ รี ย กว า พู ด อย า งสรุ ป ที เ ดี ย วครอบจั ก รวาล ได ห มดเลย ทั้ ง ทางกาย
ทางวาจา และทางใจดวย. ถาเราพูดกันแตศีล ๕ มันก็มีแตทางกายกับวาจา; ใจ
ยังไมไดพูดถึง; ตอ เมื่อเราพูดถึงศีลกรรมบถ ๑๐ จึงจะมีครบทั้งกาย วาจา ใจ;
ซึ่งมีอยู ๑๐ ขอ. แลว ๑๐ ขอนี้ก็ยังไมหมด; เพราะระบุขอไวจํากัด. นี้เปดกวาง
เลยถึงกับวา : สังขารคือเหตุปจจัยเครื่องทําใหเกิดขึ้นนั้น ที่จะปรุงแตงกาย หรือวาจา
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หรือใจใหเปนในทางทุกข;
แลวก็เลิกกัน.
มันจะเหลือแค ๓ เทานั้น คือสิ่งที่
จะมากระตุนกาย กระตุนวาจา กระตุนใจ ใหเปนไปเพื่อทุกข.
สรุ ป แล ว ก็ เ หลื อ สั ก ๑ คื อ เครื่ อ งกระตุ น แวดล อ มให มั น เป น ไปเพื่ อ ทุ ก ข ;
สวนใหญมันขึ้นอยูกับใจอยูแลว. กายวาจานี้มันขึ้นอยูกับใจอยูแลว; ระวังเรื่อง
ที่เกี่ยวกับใจ ซึ่งก็ครอบคลุมมาถึงกาย วาจาดวย. เราจึงมีสติระวังใจ อยาใหมัน
ไปยุงกับสิ่งที่ปรุงแตงเพื่อเปนความทุกข. นี่จําไววา สติ ขอหนึ่งแลวนะ; ในการ
ที่จะปฏิบัติเพื่อละกรรมดําเสีย.

กรรมขาว ตองทํา ใหเกิดมี
ทีนี้ก็มาถึงเมื่อ กรรมดําตองละ, กรรมขาวตองทําใหเกิดมี นี้หมายความวา
เริ่มตนไปตั้งแตตน สําหรับผูที่ยังเปนเด็กอมมือ แกหัวหงอก,
เด็กอมมือที่แกหัวหงอก
นี้;
เพราะวามาเกี่ยวของกับพุทธศาสนามานานแลว แตก็ไมรูอะไร จึงยังเปน
เหมือนเด็กอมมืออยู, ฉะนั้น ในทางธรรมะนี้มีเด็กอมมือที่แกหัวหงอกแลวก็ได;
แลว หลักธรรมะมันตองตั้งตนไปจากนี่ จากที่ไมรูอะไรเลยนี่. เพราะฉะนั้น จึงไดมี
หลักวา : ใหละธรรมดําเสีย แลวเจริญธรรมขาว; อยางที่เราสวดกันอยูบอย ๆ.
ดังนั้นจึงตองรูสิ่งที่เรียกวาธรรมขาวนี้ตอไป.
ขอนี้พระพุทธเจาทานตรัสวา : ดูกอน ปุณณะ กรรมขาวมีวิบากขาวเปน
อยางไร? ดูกอนปุณณะ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ประมวลกายสังขารอันไมเปนไป
เพื่อทุกข ประมวลจีสังขารอันไมเปนไปเพื่อทุกข,
ประมวลมโนสังขารอันไมเปนไป
เพื่อทุกข. ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข. ผัสสะอันไมมีความทุกข
จะถูกตองเขาผูเขาถึงแลวซึ่งโลกอันไมมีทุกข
เขาผูที่ผัสสะอันไมมีความทุกข
ถูกตองแลว; ยอมเสวยเวทนาอันไมเปนทุกข ดุจดังพวกเทพชั้นสุภกิณหะ.
ฉะนั้น ดูกอน ปุณณะ!
สัตวทํากรรมใดไวยอมเขาถึงกรรมนั้น.

เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุบัติของสัตวจึงมี;
ผัสสะยอมถูกตองเขา ผูเขาถึงแลวซึ่งกรรมนั้น.
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ดูกอน ปุณณะ! เพราะอยางนี้เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท. ขอนี้เองเรา
กลาววา กรรมขาวมีวิบากขาว.
สําหรับเรื่องกรรมขาว, ในกรณีนี้ก็คือกลับกันกับเรื่องกรรมดํา : ประมวล
กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ประเภทที่ไมเปนไปเพื่อความทุกข;
ตอแตนั้น
ก็จะมีผัสสะเวทนาหรือโลกก็ตาม, ชนิดที่เปนไปเพื่อไมมีทุกข, ไมมีทุกขเวทนา.
ทีนี้มีแปลกอยูหนอยที่ พระพุทธเจาทานอางชื่อพวกพรหมชั้นหนึ่ง วา ดุจเทพ
ชั้น สุภกิณหะ สุภกิณหะ นี้เปนชื่อของพวกพรหมชั้นรูปพรหมพวกหนึ่ง ซึ่งเราก็
ไมรูวาอะไร. แตเดี่ยวนี้พอจะรูไดวา คือ พวกที่ทํากรรมขาวถึงที่สุด แลวก็ไมมี
ผัสสะเวทนาอันเปนทุกขเลย.
ถ าจะให เข าใจง ายแล ว ก็ ต องเปรี ยบเที ยบอย างนี้ สั ตว ในนรกเป นทุ กข โดย
สวนเดียว. สวนสัตวเชนมนุษยนี้ เดี๋ยวมีทั้งทุกขทั้งสุข, ทั้งทุกขทั้งสุข ; แมแต
เทวดาในชั้ น กามาวจร ในชั้ น จาตุ ม หาราชิ ก า ดาวดึ ง ส ยามา ดุ สิ ต นิ ม มานนรดี
ปริ นิ ม มิ ต วสวั ต ตี อะไร ก็ ยั ง มี ทุ ก ข ยั ง ร อ งให อ ยู ก็ มี พวกเทวดาในสวรรค ชั้ น
กามาวจรนั้น ; และพวกพรหมในชั้นตน ๆ ๆ ก็ยังมีอึดอัดขัดใจเปนทุกข ; กวาจะถึง
พรหมชั้นสุภกิณหะ นี่ จึงจะไมมีผัสสะ หรือเวทนาเปนทุกข.
ที นี้ ถ าผู ใดเชื่ อว ามี พรหมโลกอยู ข างบนที่ ไหนก็ ตามใจ จะเชื่ อ อย างนั้ นก็
ได; แตเดี๋ยวนี้อยากจะใหเชื่อในภาษาธรรม, ภาษาธรรมาธิษฐานวา จิตที่มันขึ้น
มาถึงระดับนี้แหละเรียกวา สุภกิณหพรหมหรือพรหมชั้นสุภกิณหะ.
จิตของบุคคล
ที่มีแตผัสสะ หรือเวทนาที่ไมเปนความทุกข นี่ชื่อวา สุภกิณหะพรหม. แตอยาลืม
วาขั้นนี้ยังไมใชดับทุกขหรือสิ้นทุกข เพราะยังไมสิ้นกรรม.
พวกพรหมนี้เปนปุถุชนดี ๆ นี้ก็มี,
เปนปุถุชนชั้นดีเลิศไมรูจักกับความ
ทุกขเลย; แตยังเปนปุถุชนยังมีกิเลสประเภทอนุสัย : มีตัวกู - มีของกูที่ไมลุกขึ้น
มาแสดงบทบาทอะไร;
เพราะวาเขาควบคุมไวได,
ใหอยูแตในหนทางหรือตาม
ทํานองคลองของกรรมขาว, นี้สูงสุดอยูแตสุภกิณหะ. นี้กรรมขาวไปสุดอยูที่นี่.
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กรรมไมดํา ไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
สํ าหรั บกรรมไม ดํ าไม ขาวนั้ น ท านก็ ตรั สรวมกั นทั้ งสองอย างนี้ แล วก็ ทรง
ระบุวา : ดุจพวกมนุษย, เทพบางเหลา, สัตววินิบาตบางเหลา ; นี้เปนพวกที่
ไมดําไมขาว.
ทีนี้เราก็จะตองปฏิบัติเพื่อไมประมวลมาซึ่งกายสังขาร วจีสังขาร มโน –สังขารที่เปนทุกข.
แลวก็ประมวลมาแตกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ที่ไมเปน
ไปเพื่อทุกข;
นี้สําหรับผูที่จะตั้งตนปฏิบัติในขั้นที่วาเปนกรรมขาว.
สวนเรื่อง
เกี่ ยวกั บกรรมนั้ นไม ต อ งพู ด ถึ ง แล ว เพราะอธิ บายอยู แล วในตั ว คื อ เรื่ อ งดํ าเรื่ อ งขาว
นั้นเอง เพียงแตเอามาปนกัน เขาสลับกันเขา.
ทีนี้ ก็มาถึงตอนที่สําคัญที่สุด : ดูกอน ปุณณะ! กรรมไมดําไมขาวมี
วิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวงนั้นเปนไฉน? ดูกอน
ปุณณะ! บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการนั้น ; ผูนั้นมีเจตนาเพื่อจะละกรรมดํามีวิบากดํา
เสีย, มีเจตนาเพื่อละกรรมขาวมีวิบากขาวเสีย, มีเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดําทั้งขาว
มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเสีย ขอนี้เรากลาววากรรมไมดําไมขาว,
มีวิบากไมดําไมขาว,
เปนไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งปวง. แลวตรัสสรุปทายวา ดูกอนปุณณะ! กรรมทั้ง ๔
ประการนี้ เราไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนผูอื่นใหรูตามอยู.
ขอใหทานผูฟงทุกคน สังเกตความแตกตางกันใหดี ๆ วา
เรื่องกรรมดํา
กรรมขาว, กรรมดํากรรมขาวเจือกันนั้น มัน มีแตเรื่องสังขาร; เพียงพูดแตเรื่อง
กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ประเภทดําก็มี ประเภทขาวก็มี เจือกันก็มี;
แต
พอมาถึง กรรมอันที่ ๔ กรรมอันสุดทายนี้ ไมพูดเรื่องสังขาร. เห็นไหม? เพราะวา
สังขารเปนเรื่องปรุงแตง เปนเรื่องไมสิ้นสุด;
กลายเปนการ ละเจตนาดําหรือขาว
หรือเจือกันนั้นเสีย; มีเจตนาเพื่อจะละกรรมดํา มีวิบากดํา, มีเจตนาเพื่อละกรรมขาว
มีวิบากขาว, มีเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว.
นี้ถือไดวา กรรมก็ยังเปนเจตนา เจตนาเปนตัวกรรม ถาเจตนาจะละ คือ
ตองการจะอยูเหนือทั้งกรรมดํากรรมขาวแลว, อันนี้เปนกรรมไมดําไมขาว; ฉะนั้น
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สําหรับ กรรมไมดําไมขาวนี้จํากัด ความไวสั้นนิดเดียว คือ : เจตนาที่จะละเสียซึ่งดี
ซึ่งชั่ว คือไมดีไมชั่ว คือละทั้งดําทั้งขาวและที่เจือกัน. เพราะฉะนั้น การปฏิบัติก็
มีอยูที่การมีเจตนา,
พยายามที่จะมีเจตนาที่จะขามขึ้นใหพนกรรมดํา กรรมขาว
และกรรมเจือกันทั้งกรรมดํากรรมขาว.
พระพุทธเจาทานตรัสยืนยัน ในขอที่วา : นี้เปนสิ่งที่พระองคตรัสรูเอง
ไมไดรับมาจากผูอื่น;
รูดวยปญญาอันยิ่งเฉพาะของพระองคเองแลว ก็สอนผูอื่น
ใหรูตาม. ทีนี้ การปฏิบัติเพื่อละกรรมที่ไมดําไมขาว เพื่อสิ้นสุดแหงกรรมทั้งปวงนี้
จึง แยกตัว ออกมาอีก ประเภทหนึ ่ง คือ ไมไ ปยุ ง กับ สัง ขาร อยา งที ่ก ลา วมาแลว ;
มีแตเจตนาที่จะดับเสียซึ่งสังขารเหลานั้น.
เจตนาเพื่อละเสียซึ่งกรรมทั้ง ๓ นั้นดวยอริยมรรค; นี้คือบทนิยามที่ดี
ที่สุดของกรรมที่ ๔.
ถาจะเปนหลักสําหรับจําก็วา ตัวเจตนาที่จะละเสียซึ่งกรรมทั้ง ๓
นั้นดวยอริยมรรค.
กรรมทั้ง ๓ นั้นก็รูอยูแลววาอะไร :
ก็คือกรรมดําอยางหนึ่ง
กรรมขาวอย า งหนึ่ ง และกรรมดํ า กรรมขาวเจื อ กั น นี้ อ ย า งหนึ่ ง นี้ เ รี ย กว า ๓ กรรม
มีเจตนาละเสียดวยอริยมรรค. อริยมรรคก็ระบุไปยังมรรคมีองคแปด.
นี้คือ ขอที่เตือนแลวเตือนเลาอยูเสมอวา อยาไดประมาทเลย เดี๋ยวจะ
ไปเอาอัฎฐังคิกมรรคไปเปนดําหรือเปนขาวเสีย. เพราะวาคนแรกเรียน แรกเขา
มาเรียน อาจจะเขาใจอยางนั้นก็ได;
เพราะมันอยูในฝายดับทุกข แลวก็จะเขาใจ
วาตองเปนฝายดีหรือฝายขาว.
แตตามทางหลักธรรมก็ยังไปไกลกวานั้น คือตองไม
ดําไมขาว.
ทีนี้ อัฏฐังคิกมรรคมีองค ๘ นี้ ที่แทจริงนั้น คือหลักธรรมที่มีเจตนาเพื่อ
จะขึ้นไปอยูเหนือดําเหนือขาว; แตวาเราอาจจะลดลงมา จับดึงลงมาใหพอเหมาะ
แก เ รา ที่ ยั ง จะยึ ด มั่ น ในกรรมขาวนี้ ก็ ป ฏิ บั ติ ใ นอริ ย มรรคมี อ งค ๘ ได เ หมื อ นกั น
คือเปนการ “เลี่ยง” คัมภีร หรือ “เลี่ยง” หลักเกณฑ : ยึดหลักอริยมรรคมีองค ๘
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แตเอาผลเพียงวาเปนความดี อยูเปนสุขในโลกนี้;
ทั้ง ๆ ที่เรื่องอัฏฐังคิกมรรคนี้
ทานจัดเอาไวสําหรับเปนเรื่องเหนือโลก :
หนทางนี้เปนทางไปสูสภาวะเหนือโลก คือ
นิพพาน.
แตถึงอยางนั้น ก็มีหลักเกณฑที่ใชปฏิบัติพอประมาณ แลวก็มีความสุข
ในโลกนี้ ชนิดที่เรียกวากรรมดีหรือกรรมขาว;
แตอยาไดถือวานี้เปนหลักเกณฑ
หรือนี้เปนความมุงหมาย.
ขอใหถือวาอัฏฐังคิกมรรคนี้ เปนเรื่องที่ตองการขึ้นไปอยูเหนือโลก เหนือดี
เหนือชั่ว เหนือดําเหนือขาว;
ดังนั้น เจตนาที่จะปฏิบัติ ในอริยมรรคมีองค ๘
ประการนั้น คือ กรรมที่ไมดําไมขาว.
เรื่องอัฏฐังคิกมรรคมีจุดมุงหมายเพื่อจะเปน
โลกุตตระอยูเหนือโลก; แลวเจตนาในอริยมรรคนั้นคือตัวกรรมที่ไมดําไมขาว, และ
จะมีผลไมดําไมขาว. เพราะฉะนั้น ขอใหพยายามปฏิบัติไป ๆ จนสําเร็จ, จนการ
ปฏิบัตินั้นสําเร็จ, ก็ไดรับผลวิบากที่ไมดําไมขาว ; แลวก็เปนที่สิ้นสุดแหงกรรม
ทั้งปวง,
รวมทั้งตัวมันเองดวย;
คือจะเพิกถอนสิ่งที่เปนกรรมหรือความเปนกรรม
หรืออะไรที่เกี่ยวกับกรรม, กรรม, กรรม, นี้หมดไปเลย.
ที นี้ คํ าพู ดมั นพู ดได หลายแนว เมื่ อเราเอาอั ฏฐั งคิ กมรรคขึ้ นมาพู ด มั นก็
เปนเรื่องอัฏฐังคิกมรรค.
ถาวามันมากเกินไปก็มีทางลัด หรือเคล็ดลับ หรือทางลัด
สั้น ๆ เหมือนที่เราพูดกันอยูเสมอ วา ใหทําลายตัวกู - ของกู นั่นแหละเสีย. นั้นแหละ
คือการประพฤติกรรมที่ ไมดําไมขาว เปนที่สิ้นสุดแหงกรรมทั้งปวง.
บัญญัติใหชัดลงไปวา การทําลายอุปาทานวา ตัวกู - วา ของกูเสีย ;
เพราะตัวกู - ของกู นี้มันเปนเพียงอุปาทาน ; เกิดมาจากอวิชชาตัณหา. ทําลาย
ตัวกู - ของกูเสีย หรือ ทําลายอุปาทานวาตัวกู - วาของกูเสีย นี้คือกรรมไมดําไมขาว,
มีวิบากไมดําไมขาวที่เราไดปฏิบัติเสร็จแลว, ก็เปนที่สิ้นสุดแหงกรรมทั้งปวง กลาวคือ
อยูเหนือกรรม, เปนเรื่องสิ้นกรรม ซึ่งเปนคุณสมบัติของพระอรหันต.
เทวดาเขาสรรเสริ ญ พระพุ ท ธเจ า ให ค ณะนั ก ศึ ก ษาพราหมณ พ าวรี ฟ ง ว า :
พระพุทธเจาเปน สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต. สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต. แปลวา ผูถึงแลว
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ซึ่งความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง, ใชคําวากรรมทั้งปวง. พระพุทธเจาเปนผูถึงแลว
ซึ่งความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง, พระอรหันตองคอื่น ๆ ก็เหมือนกัน ถึงแลวซึ่งความ
สิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง.
นี้เปนเหตุให พราหมณพาวรี สงสาวก ๑๖ คน มาทูล
ถามปญหาพระพุทธเจา เพื่อจะเอาเรื่องราวขอนี้ :
ที่เราเรียกกันวาโสฬสปญหา
แลวก็สวดกันอยูเสมอ ๆ นั้น.
นี้ การถึ งแล วซึ่ งความสิ้ นไปแห งกรรมทั้ งปวงนี้ มี เครดิ ตมากอย างนี้ ทุ กคน
ตองการ แตไมรูจะทํา อยางไร ;
ทุกคนรูวาเปนไปตามกรรมนี้ไมไ หว.
เริ่ม จะ
รูขึ้นแลวอยาง คณะพราหมณพาวรี นี้รูวาเปนไปตามกรรมนี้ไมไหว เบื่อเต็มทีแลว ;
แตไมรูวาทําอยางไรจึงจะสิ้นกรรม,
หรือวาสิ้นอํานาจแหงกรรม;
พอไดยินมีผู
บอกวาพระพุทธเจาเทานั้น เปนผูถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงกรรม,
ก็เลยสงลูกศิษย
ที่ฉลาด ๑๖ คน มาทูลถาม; เพราะวาตัวเองมาไมได.
คนสมัยกอนพระพุทธเจา เขาก็ มีความรูสึกถึงขนาดที่วาเบื่อกรรมกัน
ขึ้นบางแลว ; กําลังแสวงหาอยูวา ทําอยางไรจึงจะหลุดออกมาเสียได จากความผูก
มัดของกรรม.
พอไดยินอยางนี้แลวก็หูผึ่ง สนใจติดตาม พากันไปหาไปถาม.
นี่
พราหมณพาวรีก็สงคนใหไปทูลถามพระพุทธเจาตั้ง ๑๖ คน;
นี้คงฉลาดหนอยที่วา
สงไปนอย ๆ คนจะไวใจไมได,
เพราะวาบางคนโง บางคนฉลาดแตในบางแง;
สงไปมาก ๆ เพื่อไปถาม ก็แปลวาสนใจมาก.
ทีนี้ เราพุทธบริษัทก็รูขอเท็จจริงอันนี้ วา จุดหมายปลายทางสูงสุดของ
มนุษยนั้นก็คือการสิ้นกรรม; ถาเรียกอยางนี้ไมคอยจะนาสนใจ. ถาพูดวาจะไดบรรลุ
ถึงพระนิพพานอันเปนบรมสุข นี้หูผึ่ง.
พอพูดวาสิ้นกรรมอยางนี้ไมชอบ ดูมัน
เหี่ยวแหงจืดชืดมืดมัวอยางไรไมรู ไมนาเสนหา.
ความสิ้นกรรมนี้ถาพูดวาไปบรรลุ
นิพพาน อันเปนยอดสุดของความสุข แลวก็ตื่นเตนกระวีกระวาดกันขึ้นมาทันที.
เดี๋ ย วนี้ มั น เตลิ ด เป ด เป ง ไปจนถึ ง ว า พู ด ให นิ พ พานเป น บ า นเมื อ งเป น
นคร ไปอยูที่นั่นแลว ไดอะไรตามตองการ; นี้ก็ยิ่งเอากันใหญ ยิ่งปรารถนากันใหญ .
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ที่แทนั้นมันเปนชื่อของความสิ้นกรรม. อมตมหานคร, นิพพานนคร, อะไรก็ตาม;
มันเปนชื่อแหงความสิ้นกรรมโดยเนื้อแท;
ไมตองเปนไปตามกรรมนั้นจึงจะเปน
นิพพาน เปนอมตมหานคร.
ทีนี้ ก็ดูตามพระบาลีนี้ก็แลวกันวา อมตมหานครนี้มีอยูที่นี่แลว;
ถาหาก
วาผูใดพยายามจะมีเจตนา ละเสียซึ่งกรรมทั้ง ๓ นั้น อมตมหานครก็เกิดขึ้นที่นี่ เกิด
ขึ้นในใจของบุคคลนั้น อยูที่นี่และเดี๋ยวนี้. นี้คือเรื่องความสิ้นกรรม.
พระพุทธเจาตรัสวา กรรมหมดเมื่อโลภะ โทสะ โมหะ หมด คือไมมีกิเลส
นั่นเอง. ที่นี้ โลภะ โทสะ โมหะ หมดนี้ ไมตองตาย; โลภะ โทสะ โมหะ หมดนี่
คนยังไมตองตาย; คือพระอรหันต ยังไมตองตาย ก็บรรลุนิพพานชนิดสูงสุดได.
ถาโลภะ โทสะ โมหะ ไมรบกวน ก็วางจากกรรม ชั่วคราว;
เปนนิพพาน
ชั่วคราว. นี้ก็ยังดีกวาไมรูจักวางเสียเลย. ฉะนั้นขอใหสนใจวามีชีวิตอยู ยังไมทัน
จะตายนี้ ใหปฏิบัติมาตามลําดับ;
ลองไปแหยดูที่กรรมดํากรรมชั่วนิดหนึ่งก็จะ
ถอยหนี, แลวไปลองดูที่กรรมขาวหรือกรรมดีใหมาก ๆ หนอย ไมเทาไรก็สั่นหัว.
เดี๋ ย วนี้ มั น ทํ า ไม จ ริ ง ดี ก็ ยั ง ไม เ คยทํ า ให มั น ดี แล ว เมื่ อ ไรมั น จะเอื อ มล ะ
เพราะวายังทําดีไมพอที่จะเอือม; ลองไปเอาเขาใหเต็มที่เถิดมันก็จะเอือม. อยาง
กินบอระเพ็ดแตะนิดเดียวไมเอาแลว ขากออกแลว;
แตพอกินน้ําตาลนี้มันก็พอใจ;
แตแลวลองกินเขามาก ๆ เดี๋ยวมันก็สั่นหัว สูอยูเฉย ๆ ไมได.
การที่จะอยูเปนปกติสุข มีความสะอาด สวาง สงบ หรือ หยุด หรือ เย็น
หรือยอม;
นี้ตองเปนเรื่องสิ้นกรรม
ไมมีขม ไมมีหวาน ไมมีจืด ไมมีอะไร;
สําเร็จไดดวยการที่วาผานมาทั้ง ๓ กรรม. ในชีวิตนี้ไมเทาไรก็จะเอือม, มีสติปญญา
พอสมควรก็จะรูจักเอือม,
แลวก็จะไดรับกรรมสุดทาย คือไมดําไมขาว หรือนิพพานนี้
ทันตาเห็นในชาตินี้ ไมตองรอตอตายแลว.
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แลวทีนี้ก็อยากจะใหนึกถึงเรื่องที่เราพูดกันอยูเสมอ :
เรื่องดับไมเหลือ
ใหจองที่จะดับไมเหลือ,
ใหเห็นวาไมมีอะไรที่นาเอา นาเปน แลวนอมจิตไปเพื่อ
ความดับไมเหลืออยูตลอดเวลา มันก็อาจจะถึงไดเร็วที่สุด,
คือถึงกรรมไมดําไมขาวนี้
ไดเร็วที่สุด. ทีนี้ถามันไมไดทันที; วินาทีสุดทายที่รางกายจะแตกดับนั้น จะตองได
ใหจิตนอมไปเพื่อความดับไมเหลืออยูตลอดเวลา. พอรางกายจะแตกดับ หายใจ
ครั้งสุดทาย หรืออะไรก็ตาม ใหมันเปนไปดวยความแนใจวา เราสมัครดับไมเหลือ.
เราไมหวังอะไรที่จะเหลืออยู เพราะมันไมนาเสนหาเลย,
ดําบาง ขาวบาง,
ดํา ๆ ขาว ๆ บาง ไมนาหลงใหลเลย; สมัครดับไมเหลือ;
เพียงเทานี้ก็ยังถึง
กรรมที่วาไมดําไมขาวนี้ได สักชั่วขณะจิตหนึ่งแลวก็ตายไปเลย. จะเปนพระอรหันต
หรือไมเปน อยาไปคิดเลย ;
แตใหทําใหดีที่สุด.
แมในวาระสุดทายอยางนี้ ก็อยา
ไปหวังวา “กูจะเปนพระอรหันตสักหนึ่งแลวตาย” ;
อยางนั้นจะกลับไมได ;
เพราะไปสรางอุปาทานขึ้นไปดักไวขางหนา.
วาระสุดทายใหนึกแตวา
ชีวิตจิตใจที่ประกอบอยูดวยสติปญญาความรูนี้
มันรูสึกสิ่งตาง ๆ มาพอสมควรแลว, อายุเขามาถึงขนาดนี้แลว ลวนแต ไมมีอะไรที่
นาเอานาเปน ; พอไปเอาไปเปนเขา ลวนแตเปนทุกข ฉะนั้นจะตองวางจากการ
เอาการเปนอยูเสมอ ตัวกู - ของกูไมเกิด, ตัวกู - ของกูดับอยูเสมอ; แลวก็ดับครั้ง
สุดทายที่อยาใหเหลือเชื้อ สําหรับจะเกิดไดอีก.
นี่ โ อกาสดี มี แ ม ใ นวาระสุ ด ท า ยที่ ร า งกายจะแตกดั บ ให ร า งกายดั บ ชี วิ ต
ดับไปดวยความรูสึกไมเอาไมเปน อันนี้; นี้เปนเคล็ดลับอยางยิ่ง เปนทางลัด
อยางยิ่งที่เขาถึงความสิ้นกรรมกอนแตจะตาย. เขาเรียกวาพรอมกับความตายก็ตามใจ,
เราเรียกวากอนแตตาย; เพราะวาเราไดสลัดออกไปแลวอยูตลอดเวลา. รูวารางกาย
จะแตกดับแลวก็สมัครดับไมเหลือแทจริงเลย ๑๐๐ เปอรเซ็นตเต็มที่เลย,
แลวก็มีผล
ไดรับผลสัก ๒ - ๓ ขณะจิต ; แลวหมดความรูสึกไป อยางนี้ก็ยังดี, ดีกวาดับไปดวย
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ความหอบหิ้ว เอาของหนัก คือตัวกู - ของกูนี้ติดตามไป.
พูดอยางนี้.

นี่พูดอยางสมมติก็ตอง

พูดอยางธรรมดาสามัญก็วา จิตใจของคนเรานี้ควรจะอบรมใหมันสูงขึ้น
สูงขึ้น, จากดําไปหาขาว, แลวก็จากขาวเปนไมเปนอะไรเลย. นี่ก็หมายความวา
จิตมันดีขึ้น ๆ ดีขึ้น ๆ นั่นแหละ. อยางพูดวาดีขึ้น ๆ นี้ในภาษาไทยพูดได, แตใน
ภาษาบาลีไมได, คือตองไมดีไมชั่ว; ดังนั้นก็ตองพูดเสียใหมวาจิตนี้สูงขึ้นไปจากชั่ว
ไปดี จากดีไปเหนือชั่วเหนือดี ;
หรือพูดอีกทีหนึ่งก็วากรรมดํา ๆ ขาว ๆ นี้คอย
จางไป ๆ จางไป ๆ จนไมมีเหลือที่จะดําหรือจะขาว อยางนี้ก็ได.
นี่ชี วิตของเราจะตองเจริญขึ้ นไปในทางธรรม คื อว าจางจากดํ า จางจากขาว
จนไมมีสี ไมมีสีดํา ไมมีสีขาว นั่นแหละ ยอดสุดของความเปนมนุษยคือนิพพาน
อยูที่นั่น. สีดําก็เปอนอยางสีดี, สีขาวก็เปอนอยางสีขาว, ไมมีสีอะไร ก็เรียกวา
กรรมไมดําไมขาว.
ตามหัวขอคําบรรยายในวันนี้ก็มีวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรม และความ
สิ้นไปแหงกรรม ; เกี่ยวกับกรรมก็คือ เกี่ยวกับดําหรือขาว. ทําใหมันดี ๆ อยาให
มันเปนทุกขขึ้นมา ; แตแลวก็สูสิ้นกรรม คือสิ้นดําสิ้นขาวไมได.
ใจความสํ าคั ญมี อยู อย างนี้ พู ดกั นโดยรายละเอี ยดจะมากนั ก ก็ พู ดได แต
เทานี้; แตวาก็พอแลวสําหรับเอาไปศึกษาพิจารณา, แลวก็เขาใจได : นับตั้งแต
สอนเด็กลูกเล็ก ๆ วา หวานก็ไมดีกวาขมเทาไร สูจืดไมได;
แลวกระทั่งวาไมมีรส
อะไรเลยนี้ ไมยุง; จิตใจอยาไปติดรสอะไรเลย แลวไมยุง ; ขมก็ไมมีความหมาย
หวานก็ไมมีความหมาย จืดก็ไมมีความหมาย; พิจารณาไดอยางนี้ก็สบาย.
เอาละ พอกันทีสําหรับพูดกันวันเสารนี้ เรื่องกรรมและเรื่องความสิ้นแหงกรรม
------------------
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ
----------------

- ๑๐ วันเสารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๔

ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายพู ดกั นวั นเสารในวั นนี้ จะได มี โดยหั วขอวา หลั ก
ปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยูแลว.
ทําไมจึงไดพูดโดยหัวขอนี้? ตอบอยางกําปนทุกดินก็คือ อริยสัจจเปนหัวใจของพุทธศาสนา. ใคร ๆ ก็พูดกันเกรอไปวา พระพุทธเจา
ตรัสรูอริยสัจจ หรือสอนเรื่องอริยสัจจ; ฉะนั้น จึงเปนเรื่องพุทธศาสนา.
คําพูดเพียงเทานี้ยังไมพอ ตองพูดใหชัดลงไปวา อริยสัจจเปนเรื่องที่
ทุกคนตองรู แลวก็ตองปฏิบัติ. ถาไมรูและไมปฏิบัติก็มีแตความทุกข,
มีความทุกขอยางโงเขลา, มีความทุกขโดยไมจําเปน, มีความทุกขชนิด
ที่ควรจะแกไขได ; ก็ไมแกไข. เพราะฉะนั้นจึงใหถือวาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรู แลว
ตองปฏิบัติเพื่อดับทุกขของตน.

๒๙๕
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เรื่อง อริยสัจจมีอยู ๔ เรื่อง : เรื่อง ทุกข เรื่อง มูลเหตุของความทุกข,
เรื่อง ภาวะที่ไมมีทุกข, แลวก็ ทางใหบรรลุถึงภาวะที่ไมมีทุกข, รวมเปน ๔ เรื่อง
ก็เรียกวา อริยสัจจ ๔ . ทีนี้เรื่องทั้ง ๔ นี้ มีอยูในตัวคนทุกคน. พระพุทธเจาทาน
ไดตรัสไวเอง ใน โรหิตัสสสูตร โรหิตัสสวัคค จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย. แตตรัส
เรียกความทุกขใหนาสนใจยิ่งไปกวานั้น ก็คือเรียกวา “โลก”
จึงได ตรัสวา “โลกก็ดี
เหตุใหเกิดโลกก็ดี ความดับสนิทของโลกก็ดี ทางใหถึงความดับสนิทของโลกก็ดี
มีอยู
ในรางกายอันยาววาหนึ่ง พรอมทั้งสัญญาและใจ”.
นี้หมายความวา เรื่องทุกข,
เรื่องเหตุใหเกิดทุกข, เรื่องความดับสนิทแหงทุกข, ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข,
ทั้ง ๔ เรื่องนี้ มันมีอยูในตัวคนที่ยาววาหนึ่งโดยประมาณ;
แลวก็ยังเปน ๆ คือมีสัญญา
และใจ ไมใชคนตาย. พอคนตายก็เลิกกัน คือไมมีอริยสัจจในคนตาย. อริยสัจจ
ทั้ง ๔ มีในคนเปน, แลวคนที่มีรางกายยาวประมาณหนึ่งเทานั้น.
ทีนี้ พูดใหนาอัศจรรย ยิ่งขึ้นไป ก็พูดเปนโลกไปเลย : คือวา โลก นี้มัน
ใหญโตกวางขวางขนาดเหลือประมาณ แลว มาอยูในกายที่ยาววาหนึ่ง นี้ไดอยางไร?
นี้ หมายถึ งความทุ กข ที่ เป นเรื่ องใหญ โตมโหฬารกว างขวาง พรรณนาไม หวาดไหวนั้ น
แหละ มารวมอยูในกายเล็ก ๆ นี้ ; แลวยังแถม เหตุทั้งหลายที่ทําใหเกิดโลก ก็ยังอยู
ในกายที่ยาววาหนึ่ง, สภาพดับสนิทของโลก ก็อยูในกายที่ยาววาหนึ่ง, ขอปฏิบัติ
ทั้งหลายเพื่อใหถึงความดับสนิทของโลก ก็อยูในกายที่ยาววาหนึ่ง. นี้ก็เปนเรื่อง
ที่นาอัศจรรย;
พูดใหนาอัศจรรยวา โลกที่ใหญโตมหึมาเหลือประมาณนั้น มันมา
อยูไดในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้.
ทีนี้ คนที่ไมรู ไมรูจนโง,
โงจนเกินโง ก็คิดวา เรื่องอริยสัจจนี้อยูที่อื่น
อยูที่ไหนก็ไมรู; บางคนพูดวาเปนโลกุตตระอยูเหนือโลก, แลวบางคนพูดมากไป
กวานั้น คือโงมากที่สุด : ก็วาเรื่องอริยสัจจนี้ไมเกี่ยวกับชาวบาน, เรื่องอริยสัจจนี้
มี ไ ว เ ฉพาะผู ที่ ไ ปบวชไปปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ ม รรค ผล นิ พ พาน ไม เ กี่ ย วกั บ ชาวบ า น.
นี้เปนคนโงที่สุดของคนโง เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจจ.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ

๒๙๗

ลองคิ ดดู ว า ถ าเราไม ต องการจะรู หรื อไม ต องการจะปฏิ บั ติ เรื่ องอริ ยสั จจ
กันแลว เราจะเปนพุทธบริษัทกันไปทําไม.
เราเปนพุทธบริษัทกัน ก็เพื่อจะรู
และปฏิบัติเรื่องอริยสัจจเพื่อจะดับทุกข. ถาไมยุงกับเรื่องอริยสัจจ มันก็ไมตองมี
หรือไมตองเปนพุทธบริษัทกัน; ฉะนั้น ถายังอยากจะเรียกตัวเองวา พุทธบริษัท
ก็ตองสนใจกับเรื่องอริยสัจจจนรูแลวก็ปฏิบัติได.
ทีนี้ คนที่พู ดว า อริยสั จจเป นเรื่ องนอกเหนื อวิ สัยของคนธรรมดาไม เกี่ยวกั บ
ฆราวาสนั้น เปนคนบาเทาไร;
ลองคิดดู.
แลวคนที่รูสึกวานี้เปนเรื่องจําเปน
อยางยิ่งสําหรับพวกเราทุกคน; คนเชนนี้ฉลาดเทาไร, รูจริงเทาไร เปนพุทธบริษัท
เทาไร. เพราะฉะนั้น ในขั้นแรกนี้ก็อยากจะพูดกันใหชัดเจนในขอที่วา เรื่องอริยสัจจนี้
จําเปนแกคนทุกคน.
ทั้งแตเด็ก ๆขึ้นไปจนถึงหนุมสาว จนถึงผูใหญ จนถึงแก
คนเฒา จําเปนทุกคนจะตองรู จะตองปฏิบัติ เพราะเหตุวาเรื่องอริยสัจจนั้นมีอยูแลว
ในคนทุกคนที่เปน ๆ; ตอเมื่อตายแลวเทานั้นจึงจะไมมีเรื่องของอริยสัจจอยูในคน.

อริยสัจจ จําเปน แกคนทุกคน
เพื่อใหเห็นชัดวา อริยสัจจอยูในคนอยางไร; ตองมองดูใหชัดกอนวา
อริยสัจจนั้นมี ๔ เรื่องคือ เรื่องอะไร? - เรื่องทุกข คือสภาพที่รูสึกวาลําบากหรือ
เปนทุกข, - เรื่อง เหตุใหเกิดทุกข ก็คือกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทุกข, - แลวความวาง
จากความทุกขหรือ ความดับของความทุกข, -แลวก็ วิธีตอสู ดิ้นรนขวนขวาย เพื่อ
ใหเกิดความดับของความทุกข, ๔ เรื่องนี้มีอยูในคน.
นี้ขอใหสังเกตดูใหดี คิดใครครวญดูใหดี จนเห็นชัดวา : อาว ! อริยสัจจมี
อยูในเรา,
อริยสัจจทั้ง ๔ เกิด ๆ ดับ ๆ เกิด ๆ ดับ ๆ อยูในตัวเราตลอดเวลาที่เรา
มีชีวิตอยู;
เพราะวาโดยที่แทแลว อริยสัจจก็คือการเกิด และการดับของกิเลส เชน
ตัณหา อุปาทานเปนตน;
เดี๋ยวเกิด เดี๋ยวดับอยูในใจของคนตลอดวัน นั่นแหละ
คืออริยสัจจ.
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จะยกตั วอย าง เด็ กคนหนึ่ งนั่ งร องไห อยู เพราะตุ กตาของเขาแตกด วยเหตุ
ใดก็ตาม.
ขอที่เด็กคนนี้เสียใจเปนทุกขเปนรอนไมมีความสุขนั่นแหละ ขอ นี้ก็คือ
ความทุกข คือ ทุกขอริยสัจจของเด็กคนนั้น.
ทีนี้ เหตุใหเกิดทุกข
ทําใหเขาตองรองไหเปนตนนี้ เพราะวาเขารักมัน
เขามีอุปาทานยึดมั่นวาตุกตาที่รักของฉัน,
เขามีตัณหาในตุกตานั้น คือเขาอยากจะ
มีไว อยากจะใหตุกตาอยูดวยกับตนตลอดชีวิต.
เด็กเขามีตัณหาในตุกตานั้น พอ
ตุกตานั้นตกแตก เขาก็มีความทุกข เพราะ ความรัก ความอยาก ความยึดมั่นของเขา
นั้นเปนสมุทัย.
หลายวันหลายเวลาลวงไป เขาเกิดนึกไดขึ้นมา,
หรือใครมาแนะนําสั่งสอน
เขาใหคิดเสียใหม เขาก็ละความอาลัยอาวรณในตุกตานั้นเสีย,
หรือบางทีครูเดียว
หรือบางทีไมกี่นาที เขานึกไดดวยเหตุใดก็ตาม;
ความทุกข เกี่ยวกับตุกตาแตกมันก็
ดับไป. นี่ความทุกขดับไป.
ทีนี้ วิธีที่จะดับทุกข หรือดับความเสียใจ เกี่ยวกับตุกตาแตกก็คือ เขา
ตองคิด ซิ; เด็กคนนี้จะตองคิดโดยถูกวิธี, ถาไมถูกวิธีก็ไมมีวันที่จะหายเสียใจได.
ฉะนั้ น เขาคิ ด เอง หรื อ ใครมาแนะให คิ ด ก็ ต าม แล ว เขาก็ คิ ด คิ ด ถู ก วิ ธี เ ขาก็ ป ลงได
วาชางหัวมัน มันเปนธรรมดา หรืออะไรอยางนั้น.
นี้ เห็ นได ว าในเด็ กเล็ ก ๆ ในชี วิ ตของเด็ กเล็ ก ก็ มี เรื่ องอริ ยสั จจ ทั้ ง ๔ ที่ จะ
เกิดขึ้นแลวดับไป, เกิดขึ้นแลวดับไป, อยูไดตลอดเวลาหลายเรื่องอยางนั้นอยางนี้;
เพราะวาเด็ก ๆ ไมใชมีแตตุกตา มันยังมีอะไรอีกมาก.
ตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ง :
เด็กอีกคนหนึ่งนั่งรองไหอยู เพราะสอบไลตก;
เขาเสียใจมากเพราะสอบไลตก.
นั้นมันเปนความทุกข ทุกขเพราะเขายึดมั่นในการจะ
สอบไลใหได, เขา อยากจะสอบไลได. เพราะมีเหตุวาอยากจะสอบไลใหได จึง
เปนเหตุใหตองนั่งรองไห เมื่อสอบไลตก. ถาเวลาผานไปเขาขี้เกียจรอง มันมี ลื ม
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ไปได; หรือวามีคนมาแนะนําใหคิดใหนึกเสียใหม, ครูมาปลอบโยนใหคิดเสียใหม;
เขาก็ เขาใจถูกตอง. ถาเกิดความเขาใจถูกตอง ความเสียใจเพราะสอบไลตกก็หยุดได
ความทุกขก็ดับไปได เพราะความเขาใจถูกตอง.
อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง เด็ ก เล็ ก ๆ คนหนึ่ ง แม ไ ม ใ ห ไ ปดู ห นั ง หรื อ ไม ใ ห ไ ป
เที่ยวงาน ก็นั่งรองไหอยู เพราะเขาอยากไปเหลือประมาณ. ลอยนึกถึงเมื่อเราเปนเด็ก
อยากจะไปดู หนั งไปดู งาน แล วแม ไม ให ไป ก็ มานั่ งร องไห อยู นี่ มั นก็ เหมื อนกั นอี ก.
ความอัด อั ้น ตัน ใจสะอึก สะอื ้น เพราะ ไมไ ดไ ปดูห นัง นี ้ มัน เปน ตัว ความทุก ข
แลวตัณหาที่อยากไป หรืออุปาทานที่ยึดมั่นในความสนุกนั้นมัน เปนเหตุใหเกิดความทุกข.
บางทีเขาก็ คิดไดเอง วามันคงไมดี แมจึงหาม นี้ก็หยุดทุกข; เพราะมีความคิด
ถู กต องเป นสั มมาทิ ฏฐิ ขึ้ นมา เกิ ดเป นมรรคที่ เป นหนทางให หยุ ดร องไห เพราะไม ได
ไปดูหนัง. นี่ลองคิดดูวา แมเด็กเล็ก ๆ ก็ตองมีเรื่องอริยสัจจ ๔ อยูในตัวเขาที่ยาวไม
ถึงวา. พระพุทธเจาจึงตรัสวาในบุคคลที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีอริยสัจจ ๔. เด็ก
ตัวเล็ก ๆ นี่แหละมีทุกข. มีเหตุใหเกิดทุกข, และหยุดทุกขไดเมื่อคิดถูก.
ทีนี้ เด็กคนหนึ่งกลัวผี นั่งเปนทุกขเดือดรอนอยู,
กลัวผีที่เขาเอามา
หลอกใหกลัว เพราะผูใหญโง ๆ หลอกเด็กใหกลัวผี;
เด็กนั้นก็กลัว ก็เดือดรอน
กระวนกระวานอยู. ความกลัวผีนั้น ถาใครเอาเคยกลัวผีแลวก็อยูคนเดียว ไมมีใครนั่ง
เปนเพื่อนในที่มืด ๆ; นี้มันกลัวเทาไร มันเดือดรอนเทาไร เปนทุกขเทาไร; นั้นมัน
เปนความทุกข; แลวมัน มาจากกิเลสคือความโง หรืออวิชชา, หรือไมอยากตาย
คือตัณหา ยังไมอยากตาย; ผีมันจะทําใหตาย. ความกลัวผี หรือกลัวอะไรก็ตามเถิด,
มั น ล ว นแล ว แต เ ป น อวิ ช ชาบ า ง ตั ณ หาบ า ง อุ ป าทานบ า ง ในเรื่ อ งเดี ย วกั น ทั้ ง นั้ น
เด็กจึงกลัวผี; แลวผีก็ไมไดมีจริง. ผูใหญเอาเรื่องผีไปหลอกใหเด็กกลัว; เด็กก็
กลัวเรื่อยจนกวาเขาจะหายกลัวผีโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง, คือคิดไดใหม มีความเขาใจ
ถูกตอง เรื่องผี แลวก็ไมกลัวผี. ไมกลัวผีนั้นคือดับทุกข. เขาใจถูกตองในเรื่องผี
นี้ คือทางใหถึงความดับทุกข. เรื่องเด็ก ๆ ก็มีเรื่อยอริยสัจจอยางนี้.
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อี ก ประเภทหนึ่ ง นั ก เรี ย นเด็ ก นั ก เรี ย นเล็ ก นั ก เรี ย นโต นั ก เรี ย นโข ง
พระเณรก็เหมือนกัน พอเขาหองสอบไลรูสึกประหมา,
คนที่เคยเขาหองสอบไลแลว
สังเกตดูเถอะ ใจคอไมคอยปกติ,
บางคนประหมา บางคนถึงกับสั่น เพียงแตยาง
เขาไปในหองสอบไล. นี้เพราะอะไร; ลองคิดดู. มันเปนเรื่องที่สับสนกันไป
หมด : ความกลัวจะสอบไลตก, หรือกลัวนั่น - กลัวนี่ ทุกอยางเปนความทุกข
ไปหมด, แลวมันโง มันคิดมาก มันอยาก มันจึงยึดถืออะไรตาง ๆ; นี้ เปนเหตุ
ใหประหมา. จนกวาจะ มีความเขาใจถูกตอง ความประหมาจึงจะหายไป.
บางที พระองคหนึ่งพอขึ้นบนธรรมาสน ก็ตัวสั่น จับพัดก็สั่น อะไรก็สั่น
สั่นไปหมด;
นี่เพราะโง เพราะอวิชชา จึงไดประหมา จึงไดตัวสั่น.
เจานาค
บางคนพอเขาไปหาอุปชฌาย เพื่อจะขอบวชในโบสถ ตัวก็สั่น เหงื่อแตก.
นี้นํามากลาวเพื่อจะ ใหสังเกต ดูวา ทุกคนที่เปนนักเรียนนั้น มีความทุกข;
เพราะเหตุใหเกิดทุกข คืออวิชชา ตัณหา อุปาทานนี้ จนกวาจะเขาใจถูกตองเสียกอน
จึงจะหายประหมา.
แมโตขึ้นมาหนอยเปนสาวเปนนางก็มีทุกขอีกแบบหนึ่ง.
นางสาวคนหนึ่ง
นั่งรองไห เพราะวาแฟนเขาทรยศนอกใจ, หรือวามีเรื่องอะไรก็ตาม, หรือวาเพราะ
คิดถึงแฟน ก็นอนรองไหอยู; อยางนี้ก็เรียกวามีความทุกข; แลวก็ เหตุใหเกิด
ทุกข ก็คือตัณหา นั้นอีกเหมือนกัน.
ตัณหาตองมีอุปาทานเสมอ แลวตัณหาตองมาจากอวิชชาเสมอ; ขอนี้
ขอใหเขาใจไวเปนหลักทั่วไป.
เมื่อพูดวาตัณหาอยางนี้ ตองเล็งถึงรากเหงาของมัน
คืออวิชชา; มันตองมาจากอวิชชา จะมาจากอยางอื่นไมได. เดี๋ยวนี้เราไมพูดถึง
อวิชชา; เราพูดถึงตัวตัณหา และเมื่อมีตัณหาแลวตองมีอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่น
พอพูดวาตัณหาแลวก็ตองเลยไปถึงอุปาทาน;
ฉะนั้น มันจึงมีความโงคืออวิชชา
มีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทาน ทําหนาที่รวมกัน แลวเราเรียกวาตัณหา.
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ผูหญิงคนหนึ่งนั่งรองไหเพราะวาแฟนของเขาทรยศ,
หรือวาคิดถึงแฟน
ก็ตามใจ, นั้นเปนความทุกข; แลวก็มาจากตัณหา ซึ่งขางลางมีอวิชชา ขางบนมี
อุปาทาน.
แมไมตามใจใหไปเที่ยวเขาก็โกรธแลว ก็มีความทุกขเพราะตัณหาที่อยาก
จะไปเที่ยว.
ตอมาเกิดพอแมหามไมใหแฟนผูชายเขามาในบาน เขาก็กินขาวไมลง;
นี้ตัณหามันขยายตัวมากออกไป แรงออกไป.
หรือวาเขาเกลียดแมเลี้ยงก็อยูไมเปนสุข
ตลอดเวลา; เพราะเขามีวิภวตัณหาในแมเลี้ยง. หรือเขาเกลียดแมผัว ซึ่งเปนนิสัย
ธรรมดาระหวางแมผัวกับลูกสะใภ ตางคนตางดูหนากันไมคอยจะได; นี้เปนธรรมดา
เพราะวา มีวิภวตัณหา; เขาจึงเกิดทุกขในขอนี้ จนกวาจะแกไขเสียไดดวยสัมมาทิฏฐิ.
ที นี้ ดู คนหนุ มบ าง ก็ เหมื อนกั นกั บคนสาว เขานอนไม ค อยหลั บ เพราะ
วาระแวงอยูเสมอวา แฟนหรือคูรักจะนอกใจ, หรือจะไปเสียหายอะไรนี่. เขานอนไม
หลับเปนทุกขเพราะวา มีตัณหา กามตัณหา หรือภวตัณหา. ทีนี้นายหนุมคนนี้ไดฟง
เรื ่อ งของคู แ ขง ขัน ที ่เ ปน ผู ช ายดว ยกัน เปน ปรปก ษร ัก หญิง คนเดีย วกัน อยา งนี ้;
มันเหลือที่จะทนได เกิดแสบหูปวดหูอะไรก็ตามใจ ก็เพราะวามันมีตัณหา.
ดูที่ความเปนแมบาง แมบางคนกินขางไมลงเพราะเกลียดลูกสะใภ ที่ลูกชาย
ไปเอามา : สะใภเปนคนเลว อยางนี้แมก็กินขาวไมลงแลว เพราะลูกชายไปเอาหญิง
เลว ๆ มา. บางทีแมกินขาวไมลงเพราะวาพอเขาไปมีเมียลับ ๆ ไวมากคน อยางนี้ก็มี.
พ อ ก็ เ หมื อ นกั น กระวนกระวายเป น ทุ ก ข เพราะว า แม เ ล น ไพ ม ากขึ้ น .
นี่ความทุกขไมมีที่บานที่เรือนแลว มันจะมีที่ไหนเลา ? บางทีพอบานก็กระวนกระวาย
เพราะธนาคารที่ฝากเงินไวนั้นมันจะลม;
ตัวเองเกือบจะลมเสียเอง ถาธนาคาร
จะลม.
หรือแมแตวาฝนฟาไมดีนี้ ชาวไรชาวนาก็นอนเปนทุกข,
ฝนฟาไมดี
ทํานาไมได, เดี๋ยวมันจะเสียหายหมด.
นี่ก็ เพราะวามีตัณหาอยางใดอยางหนึ่ง กามตัณหาบาง ภวตัณหาบาง
วิภวตัณหาบาง. บางคนจะเปนมากถึงกับวา ถาเกิดมีใครมาหนาใหญ ทําบุญทําทาน
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ใหญโตเกินหนาเราไป เราก็ไมชอบแลว. คิดดูสิ; เขาไมไดทําอะไรเราสักนิด;
เพียงแตวาเขาทําบุญมากไป เกินกวาที่เราเคยทํากันอยู มันก็เปนทุกขแลว. นี้มันก็
เพราะตัณหา คืออยากจะเปนดีเปนเดนกวา เปนภวตัณหา เปนอะไรทํานองนี้. นี่ขอ
ใหดูไปเรื่อย ๆ วา เรื่องอริยสัจจนั้นมันอยูในคนทุกคน แลวตามบานตามเรือนนั่นเอง.
ทีนี้ ก็มาถึงตาแกยายแกมานั่งปรารภอยูวา : กูแกลงทุกที ลูกหลานมัน
จะทิ้งไปเสียหมด ไมเอาใจใส จะกินอะไร จะตายอยางไร. นี่ตาแกยายแกมานั่ง
ปรารมภเปนทุกขอยูอยางนี้. อันนี้ก็เพราะตัณหา ภวตัณหา; หรือถาถูกทิ้งเขาจริง ๆ
ก็เปน วิภวตัณหา. คนดี ๆ แท ๆ เลย ก็ยังคิดไปวา : กูตายแลวจะตกนรกก็ได
เพราะบาปบางอยางก็ทําไว บุญก็ทํา บาปก็ทํา, กลัววาตายแลวจะตกนรกเพราะบาป
ก็เปนทุกขอยู. นี้ก็เพราะตัณหาจึงไดเปนทุกข. แมที่สุดแตวาลูกหลานที่ทําครัว
ไมทําอาหารใหถูกปากวันนี้ ตาแกยายแกโกรธก็มี. นี่ เปนภวตัณหา; คิดไปวามัน
ดูถูก มันไมนับถือ มันไมรักกู มันไมอะไรตาง ๆ.
นี่เรียกวา แมแตแกแลว จะตายอยูแลว ก็ยังมีอยางนี้ ยังมีความทุกข
มีเหตุใหเกิดทุกข; แลวก็จะดับทุกขไดก็ตอเมื่อคิดเสียใหมใหถูกตอง, ปลงเสียใหม
ใหถูกตอง, ไดยินไดฟงแลว ไปปลงเสียใหมใหถูกตอง, และที่สําคัญกวานั้นก็คือวา
ทุกขดับไปเองก็ได. เมื่อทุกขหนักเขา มันก็ดับไปเอง เพราะสังขารคือความคิด
มันเปลี่ยนแปลง, มันเปลี่ยนเปนเรื่องอื่น ไปเห็นอะไรอื่นสนใจไปเลย ก็ลืมทุกข
ไปเสียคราวหนึ่ง;
นี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูอยางนี้,
เดี๋ยวความทุกขเกิด
เดี๋ยวความทุกขดับ.
ทีนี้ ทานสมภารเปนโรคประสาทอยูเพราะวาสรางโบสถหลายปแลวไมเสร็จ:
เงินไมพอ หาไมได.
ทานสมภารแท ๆ ก็เปนโรคเสนประสาท ซึ่งไมควรจะเปน.
สมภารองค หนึ่ งนอนไม หลั บเพราะถู กถอดออกจากเป นอุ ป ชฌาย หรื ออะไรขึ้ นมา
ทําผิดแลวเขาถอดจากตําแหนงนั่นนี่ แลวนอนไมหลับเหมือนกัน; นี้ก็มีความทุกข.
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สมภารบางองค ก็ กิ นข าวไม ลง เพราะว าทายกคนสํ าคั ญ หั วหน าอุ บาสิ กาเปลี่ ยนไปอยู
วัดอื่นเสีย ไปนับถือวัดอื่นเสีย ทิ้งวัดนี้เสีย อยางนี้. นี่มันเปนตัณหาอะไร ก็ลอง
คิดดู; ก็มีเรื่องที่จะตองยุงยากมาก แมแตจะเปนสมภาร. ถาลูกวัดเกเร, สมภารมี
ความทุกขหัวปนเลย; ลวนแตเปนตัณหาอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น.
ดูใหทั่วไปอีก ไมรูวาเปนอยางไร จะวาทุกคนก็วาได.
ถาใครมามอง
รุมกันมองเรา เราก็ประหมา;
ยิ่งเปนผูหญิงดวยแลว ยิ่งแลวใหญเลย;
เมื่อ
ถูกใครมองเขาแลวก็ประหมา.
แมแตเราผูชายนี่แหละ ถาใครมองนั่นมองนี่เขามัน
ก็ประหมา, แลวถายิ่งรุมกันมอง ก็ยิ่งประหมาใหญ อยางนี้ก็เปนทุกข.
หรื อว าคนทั่ วไป ทั้ งบ านทั้ งเมื อง นอนไม ค อยหลั บ เพราะมี ข าวลื อไม ดี ,
ขาวลือจริง ๆ เรื่องสงครามอะไรก็ได,
หรือขาวลือโง ๆ บา ๆ เรื่องโชค เรื่องไสยศาสตร
เรื่องโงเขลาก็ได.
นี้ก็นอนไมหลับเหมือนกัน;
เพราะกลัวตายบาง เพราะกลัว
นั่นนี่บาง.
มันมีตัณหาอยางใดอยางหนึ่ง;
นี่เรียกวาทั้งบานทั้งเมืองพรอมกัน
คราวเดียวนอนไมหลับ.
นี่แหละเรื่อง ความทุกข เหตุใหเกิดทุกข แลว ความทุกขนั้นดับไปเปน
พัก ๆ หนึ่ง หรือวาดับไดนานหนอย เพราะวามีสัมมาทิฏิฐิเกิดขึ้น. เรื่อง อริยสัจจ ๔
พระพุทธเจาทานตรัสวา มีอยูแลว ครบอยูแลวทั้ง ๔ ในรางกายมนุษยเปน ๆ ที่ยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้.
ที นี้ ลองคิ ดดู ว า ถ าใครมาพู ดว าเรื่ องอริ ยสั จจ ไม จํ าเป นแก ฆราวาส ฆราวาส
ไมตองรู; นี้คนนี้จะบาเทาไร, โงเทาไร. เราอยาเปนอยางนั้น; จะตองรูวามันเปน
เรื่องจําเปนแกคนทุกคน แมแตเด็ก ๆ อยางที่วามาแลว.
ขอใหถือเปนหลักเสียวา : พุทธศาสนาไมมีอะไรใหเรา นอกจากเรื่อง
อริยสัจจ,
พระพุทธเจา หรือพระพุทธศาสนา ไมมีอะไรใหเรา นอกจากเรื่องอริยสัจจ;
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แลวถาไมสนใจเรื่องนี้ ก็เลิกกัน จะมาเปนพุทธบริษัทใหเกะกะทําไม.
ฉะนั้นสรุป
ความวามันไมใชเรื่องอะไร?
ที่ไหน?
นอกจากเรื่องที่สําคัญที่สุดที่มีอยูขางในตัวคน
ทุกคนตลอดเวลาที่ยังมีความรูสึกคิดนึกไดอยู นี่ตัวเรื่องอริยสัจจก็คือเรื่องนี้.
คิ ด ไปอี ก แง ห นี่ ง ก็ ว า อริ ย สั จ จ นี้ เป น กฎเกณฑ ที่ ค วบคุ ม ความทุ ก ข แ ละ
ความดับทุกขอยูในคนเรา.
ความทุกขและความไมมีทุกขในตัวคนเรานี้ มีเรื่อ ง
อริยสัจจเปนกฎเกณฑที่ควบคุมอยู : ตองเปนอยางนั้น, ตองเปนอยางนี้, ตองเปน
อยางนูน. อริยสัจจจึงเปนเรื่องควบคุมความทุกขและความดับทุกขในตัวคนเรา.
ที นี้ ก็ พู ด ให มี กํ า ลั ง จิ ต ใจ หรื อ เป น เรื่ อ งโฆษณาชวนเชื่ อ ว า อริ ย สั จ จ เ ป น
เรื่องที่จะทําใหคนเราเปนพระอริยเจา.
ถาพูดอยางนี้จะชวนใหเปนตัณหาอุปาทาน
ไปเสียอีก ก็ไมคอยอยากจะพูด.
ที่แทมันก็เปนคําพูดที่จริงที่สุดวา เรื่องอริยสัจจ
นี้เปนเรื่องที่จะทําคนธรรมดาใหเปนพระอริยเจาได.
แตคนฟงรับฟงมากเกินไป
กลายเปนตัณหา อุปาทาน,
เปนความกระหาย เปนความทะเยอทะยานอะไรขึ้นมา
เสียอีกฉะนั้น พูดแตเพียงวา เรื่องอริยสัจจนี้เปนเรื่องดับทุกขของคนเรา,
อยาเพอ
พูด ถึง เปน พระอริย เจา เปน อะไรกอ นเลย;
แตที่แ ทดับ ทุก ขไ ดเ ทา ไร ก็เ ปน
พระอริยเจาไดเทานั้น.

อริยสัจจ คืออะไร
เอาละที นี้ เราจะพู ดกั นไปตามลํ าดั บ ถึ งคํ าว าอริ ยสั จจ ให เข าใจแจ มแจ งยิ่ ง
ขึ้น ไปอีก .
เกี่ย วกับ ขอ นี้ เรามีห ลัก วา จะปฏิบิต อะไรตอ งมีค วามรูท างทฤษฎีที่
จําเปนเกี่ยกั บเรื่อ งนั้นพอสมควรเสี ยก อ น.
เดี๋ยวนี้เราจะมองที่คํ าพู ด แตไ มใ ช
มองในแงปริยัติ,
มองในแงที่จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติวา คําวา อริยสัจจนั้น
คืออะไร?
อริยสัจจ ประกอบขึ้นดวยคําวา : อริยะ กับคําวา สัจจะ, คําวา สัจจะ
นั้นแปลวาจริง วาถูกตอง วาเปนธรรม. คําวา สัจจะ นั้น ตองแปลวา จริงอยางหนึ่ง,
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แลวแปลวา ถูกตองอยางหนึ่ง แลวแปลวา เปนธรรม หรือประกอบไปดวยธรรมนี้
อยางหนึ่ง. มีพระเถระองคหนึ่งจํากัดความไวดีมาก. พระวังคีสะวา : สัจจะนั้น
ตองจริงดวย ตองประกอบดวยประโยชนดวย คือวาจริงแตไมประกอบดวยประโยชน
ก็มี. ไปมองดูใหดี ๆ; มันจริง ๆ แตไมเปนประโยชนอะไรก็มี. มันตองจริงดวย
แล วก็ ต องมี ประโยชน หรื อ ประกอบอยู ด วยประโยชน แก ผู ปฏิ บั ติ ด วย จึ ง จะเรี ยกว า
สัจจะ. ในที่นี้ คําวา สัจจะ ของเรื่องอริยสัจจนี้เปน เรื่องจริง ถูกตอง และเปนธรรม
ดวย; แลวก็ เปนประโยชนอยางยิ่ง ดวย ครบองคของความเปนสัจจะ.
คําวา อริยะ นี้ ก็มีความหมายดี ๆ ทั้งนั้น แตมีหลายความหมาย : อริยะ
แปลวา ไปเสียจากขาศึก อริ แปลวา ขาศึก, ยะ แปลวา ไป. อริยะ แปลวา ไป
เสียจากขาศึก ขาศึกนั้นคือกิเลสคือความทุกข, ไปเสียไดจากกิเลสนั้นคือ อริยะ,
แลวก็แปลไดวา ไมมีกิเลสนั่นก็คืออริยะ.
ทีนี้ภาษาชาวบาน เขาแปลวาเปนของ
อารยชนคือชนที่เจริญแลว.
ความหมายทั่วไปไมเล็งถึงรากศัพท ก็แปลวาประเสริฐ
หรือสูงสุด, อริยะแปบวาประเสริฐสูงสุดก็ได, แปลวาเปนของอารยชนก็ได, แต
ที่มีประโยชนแกเราก็คือวา ไปเสียไดจากขาศึกคือกิเลส นี้คืออริยะ.
ทีนี้ เอามาตอกันเขาเปนอริยสัจจะ หรือ อริยสัจจ เปนของจริงที่ถูกตอง
ที่เปนธรรม ที่ประกอบไปดวยประโยชน แลว ไปเสียจากขาศึกคือกิเลส และความ
ทุกข อยางประเสริฐที่สุดของอารยชน; ใสเขาไปเต็มหมดเลย. พูดใหเพราะก็วา
อริยสัจจของจริงอันยิ่งดวยประโยชน,
ปราศจากขาศึก คือกิเลส และทุกข อยาง
ประเสริฐที่สุดของอารยชน. ฟงดูซิ มันก็นาฟงมากสําหรับคําวาอริยสัจจ.
เราจะพู ดกั นต อไปในข อที่ ว ามั นจํ าเป นอย างนี้ แหละ จึ งต องเป นเรื่ องที่ เอา
มาพูด; แลวก็ จะพูดในแงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ. ที่เขาพูด เขาเทศน เขาสอน เขาพิมพ
เขาอะไรกันมามากนักแลว; มันก็เปนเรื่องปริยัติเสียเปนสวนมาก, แลวทําใหเขา
ใจผิดวาไปอยูที่ไหนก็ไมรู;
ไมชี้ใหเห็นตามที่พระพุทธเจาทานสอนวาอยูในตัวคน
ทุกคน.
ทีนี้มีเรื่องที่จําเปนเกี่ยวกับอริยสัจจแทรกเขามาหนอย ขอใหตั้งใจฟงตอไป.
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หลักเกณฑ กอนสอน อริยสัจจ ที่พระพุทธเจาทรงใช
เมื่อพระพุทธเจาทานจะแสดงอริยสัจจสอนผูใดนี้ ทานมีหลักเกณฑ
อยางไร?
หรือวา เมื่อพระพุทธเจาทานจะตรัสสอนเรื่องอริยสัจจแกบุคคลใดนั้น
ทานมีหลักเกณฑอยางไร? ขออภัยที่ตองใชคําพูดหยาบคายหนอยวา : ถาคนมันบา
มาก ๆ พระองคจะตรัสอนุปุพพีกถากอน, ถาคนมันบามาก : หมายความวางกเงิน,
บากามารมณ หรือวาติดอยูในสุข,
หรือมั่งมี หลงใหลในความมั่งมี นั่นแหละซึ่งเรียก
วาเปนคนโลภจัดเกินไป.
ถาเปนคนโลกจัดเกินไปอยางนี้ พระพุทธเจาทานจะตรัส
สอนเรื่องอนุปุพพีกถากอน, แลวจึงจะตรัสเรื่องอริยสัจจ; เชนสอนเศรษฐีอยางนี้
จะตรั สอนุ ปุ พพี กถาก อนเสมอ ให เลิ กความเมาในความเป นเศรษฐี เสี ยก อ น แล วจึ ง
จะสอนเรื่องอริยสัจจ.
แต ถ าสอนคนที่ เรี ยกว าไม บ ามาก เหมื อนพระป ญจวั คคี ย อย างนี้ ไม บ ามาก
ทานก็สอนอริยสัจจเลย.
ทานไมไปมัวสอนอนุปุพพีกถาอยู เพราวาพระปญจวัคคีย
ออกบวชแลว,
เที่ยวแสวงหาอยูแลววา อะไรเปนยอดสุดของธรรม;
ฉะนั้นสอน
อริยสัจจไดเลย.
แตถาเขากําลังเปนเศรษฐี เปนคฤหบดี เปนคนหนุม เปนอะไร
ที่กําลังติดโลกอยูมาก ๆ ตองสอนอนุปุพพีกถากอน.
อนุปุพพีกถา คือเรื่องสําหรับรื้อออก หรือชําระชะลางสิ่งที่เกรอะกรัง
อยูในใจที่ติดแนนอยูในโลก. ฉะนั้น เราควรฟงเรื่องอนุปุพพีกถากันบาง ตอนนี้
เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติ.
อนุปุพพีกถามีอยู ๕ ตอน หรือ ๕ ขอ ขอที่ ๑.
ทาน ขอที่ ๒. ศีล ขอที่ ๓. สวรรค ขอที่ ๔. โทษของสวรรคขอที่ ๕. เนกขัมมะออกไปเสียจากสวรรค. นี้เปน ๕ ขอดวยกัน เรียกวาอนุปถพพีกถา.
ระดับที่ ๑.
สอนเรื่องทาน ก็ตรัสเรื่อง ทาน วา การทําทานเพื่อเผื่อแผ
เอื้อเฟอ ทําใหเกิดมีบุญมีเกียรติมีอะไรขึ้นมา.
ระดับที่ ๒.
สอนเรื่อง ศีล วา ศีลนี้เมื่อปฏิบัติแลวก็ทําใหดับกิเลสที่จะ
เปนเหตุใหตองไปลําบากทุกขยาก จะมีเกียรติ, จะมีดีถึงที่สุดก็แคสวรรค.
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ระดับที่ ๓. เรื่องที่ ๓ นี้สอนวา เพราะมีทาน เพราะมีศีล ก็ไดสวรรค,
สวรรค ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยอิ ฏ ฐารมณ คื อ อารมณ ที่ สั ต ว พ อใจยิ น ดี อิ่ ม เอิ บ เป น สุ ข สนุ ก
สนาน; นี้คือสวรรค.
ระดับที่ ๔. สอนวาสวรรคที่มีความอิฏฐารมณ เอร็ดอรอยสนุกสนาน
นั้นยังมีโทษ. กามคุณนั้นใหโทษ คือทําใหคนโง ทําใหคนหลง ทําใหคนไมรู
ทิศเหนือทิศใต
ทําใหคนฆากัน ถึงกับวาพอกับลูกก็เคยฆากันเพราะกามารมณ.
อยาวาแตคนอื่นเลยที่จะไมวิวาทฆากันเพราะกามารมณ; แมแตพอกับลูกในบางราย
ก็ฆากันเพราะกามารมณ เชนพออาจจะฆาลูก เพราะวาลูกมันไปทําอะไรกับแมเลี้ยง
อยางนี้, หรือลูกมันโกรธขึ้นมา เพราะกามารมณ หนามืด มันจึงฆาพอ. นี่คืออาทีนพ
ของสวรรค วาเมื่อไปลุมหลงในกามารมณมากแลว มันก็เปนคนหนามืด เปนมิจฉาทิฏฐิ
นําความทุกขใหแกตัว. อยางนี้ เรียกวาอาทีนพเรื่อง โทษของกามารมณ.
ระดับที่ ๕. เรื่องสุดทาย เรื่อง เนกขัมมะ คืออานิสงสของการออกมา
เสียจากกามารมณ มาเปนอิสระ;
เพราะรูสึกวาเรื่องเหลานั้นมันก็เทานั้นแหละ,
มันแคนั้นแหละ, มันสักวาเทานั้นแหละ, มันไมมีอะไรดีกวานั้น; เพราะฉะนั้น
ออกมาเสียก็เปนอิสระ ปลอดโปรงหรือพักผอน นี้เปนเรื่องที่ ๕.
ถาเรียกอยางภาษาชาวบานก็เรียกวาเปนลูกไมที่ลึก. ถาเรียกอยางภาษา
ธรรมะก็เรียกวา เปนอุบายอันลึก ที่พระพุทธเจาทานทรงใชซักฟอกคนที่มีจิตใจ
เกรอะกรังอยูดวยกามารมณ เสียกอน; ใหจิตใจมันปกติเสียกอน จึงจะสอนเรื่อง
อริยสัจจ.
เช น สอนเศรษฐี ค นหนึ่ ง ก็ ตั้ ง ต น สอนอนุ ปุ พ พี ก ถานี้ ก อ น พู ด กั น เรื่ อ ง
นี้กอน.
เศรษฐีนั้นเขาเปนคนรวยดวย เปนคนดีดวย เปนคนสุภาพ เปนคนที่
เรียกวาดีที่สุดสําหรับคนธรรมดา;
แตเขาเปนเศรษฐี ติดเหนียวในความมั่งมีหรือ
เกียรติยศ. พระพุทธเจาจึงชวนตั้งตนเสียใหมวา : ทาน ศีล ยังดีกวา ; เพราะ
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ทาน ศีลนี้ใหไดสวรรค.
สวรรคก็ดีเหมือนกัน สนุกดีเหมือนกัน.
แตแลวมัน
มีความเลว มีโทษ หรือความต่ําทรามซอนอยูขางใต อยางนั้น ๆ;
ออกมาเสียดี
กวา.พอเศรษฐีคนนั้นมี จิตใจเขยิบ ๆ ๆ ตามขึ้นมา,
เขยิบตามขึ้นมาจนถึงขนาดนั้นแลว
จึงสอนเรื่องอริยสัจจวาความทุกขคืออยางนั้น, เหตุใหเกิดทุกขคืออยางนั้น, ดับทุกข
คืออยางนั้น.
ทางใหดับทุกขคืออยางนั้น; ก็ไดผลเปนเหตุใหคนนั้นรูธรรมะในขั้น
อริยสัจจ มีธรรมจักษุเปนพระโสดาบัน เปนตนได.
ทีนี้ เราก็ควรสํารวจตัวเอง ดูตัวเองเสียกอนวา ไปติดตังอยูที่อะไรบาง?
เราเองนี่ แ หละติ ด ตั ง อยู ที่ เ งิ น ที่ ข อง ที่ ก ามารมณ หรื อ ว า ที่ ลู ก ที่ ห ลาน ที่ เ หลน
ที่อะไรก็สุดแท ที่วามันเปนเรื่องติดตัง เกรอะกรัง.
จะตองมองดูวานั้นมันยังไมพอ
ยังไมนาพอใจ แลวก็มีโทษดวย.
พอมีจิตใจเกลี้ยงเกลาพอสมควรแลวก็จะเขาใจ
อริย สัจ จไ ดโ ดยงา ย;
ถา มัน มืด อยูดว ยความยึด มั่น ถือ มั่น ในเรื่อ งทรัพ ยส มบัติ
ในเรื่องกามคุณ ในเรื่องอะไรตาง ๆ แลว;
พูดเรื่องอริยสัจจฟงไมรูเรื่อง เพราะพูด
แตเรื่องความทุกข กับความดับทุกขเทานั้น;
ไมไดพูดถึงความสุขเลย.
ฉะนั้น
จึงมีวิธีการใช อนุปุพพีกถา เหมือนยาซักฟอก ฟอกผาที่สกปรกใหขาวสะอาดเสีย
กอน แลวจึงยอมสี.
เรื่ อ งอนุ ปุ พ พี ก ถาเป น เหมื อ นเครื่ อ งฟอกผ า สกปรก หั ว ใจสกปรก ให เ ป น
ผาสะอาด หัวใจสะอาด แลวจึงยอมสีที่ตองการคืออริยสัจจ.
ฉะนั้น ถาใครมีจิตใจ
เกรอะกรัง นัก ก็ ไปซักฟอกกันเสียบาง ใหพอสมควร;
จึงจะมีจิตใจเหมาะสมที่จะ
เขาใจและปฏิบัติในเรื่องอริยสัจจ.
นี้เปนวิธีที่พระพุทธเจาทาน ใช;
แลวเราก็จะ
ตองใช.
เราจะทําอะไรใหเกงกวาพระพุทธเจาไปไมรอด;
ก็ตองใชวิธีของทาน
อยูดี.
จะชวยตัวเองก็ตาม จะชวยผูอื่นก็ตาม ก็ตองใชวิธีนี้ นี้เรียกวาหัวใจที่พรอม
ที่จะรูอริยสัจจจะตองเปนอยางไร.
เอาละ ที นี้ เ มื่ อ หั ว ใจสะอาดพอสมควรที่ จ ะรู เ รื่ อ งอริ ย สั จ จ ก็ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
อริยสัจจตอไป;
แตอยาลืมวาเรื่องอริยสัจจนี้ตองการหัวใจที่สะอาดพอสมควรเปน
เครื่องรองรับ.
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ทฤษฎีโดยตรง ที่วาจะตองเขาใจ เกี่ยวกับอริยสัจจ
หลักใหญ ๆ ของทฤษฎีโดยตรง ที่จะตองเขาใจ มีอยู ๔ ขอ :ขอที่ ๑ เราจะตองรูจักความทุกขพรอมทั้งเหตุของมัน; นี้เรียกวาทุกขอริยสัจจ, หรือเรียกสั้น ๆ วา ทุกข. เรื่องทุกขนี้ ตองรู ความทุกขพรอมทั้งเหตุของมัน.
ขอที่ ๒ ตองละ เหตุของความทุกขนั้น นี้เรียกวาสมุทยอริยสัจจ หรือ
เรียกสั้น ๆ วา สมุทัย ก็ได.
ขอที่ ๓ ก็รูจักความไมมีทุกขพรอมทั้งวิธีปฏิบัติ คือรูวาที่เรียกวาไมมีทุกข
เปนอยางไร; และมีวิธีปฏิบัติอยางไรถูกตอง; นี้เรียกวา นิโรธอริยสัจจ, หรือ
นิโรธ เฉย ๆ.
ขอที่ ๔ ลงมือปฏิบัติ ไมใชรูละทีนี้ ลงมือปฏิบัติใหเกิดมีการปฏิบัติที่
ดับทุกขได; นี้เขาเรียกวา มัคคอริยสัจจ, เรียกสั้น ๆ วา มรรค เฉย ๆ.
คําเรียกสั้น ๆ วา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ๔ คํานี้เปนหัวขอสําคัญ
คําสั้น ๆ เพียง ๔ คําเทานี้ มีในพระบาลีเปนพุทธภาษิต. ทีแรกอาตมาก็ไมคิดหรือ
ไมนึก หรือไมเชื่อดวยซ้ําไป ถาใครบอก;
แตไปเห็นเอง ในพระบาลีสังยุตตนิกาย
มี คํ าสั้ น ๆ ๔ คํ า ซึ่ งพระพุ ทธเจ าจะถึ งคราวที่ ท านไม อยากพู ดยาว ๆ ท านพู ดว า ทุ กข
สมุทัย นิโรธ มรรค อยางนี้ก็มีเหมือนกัน.
ทบทวน อีกทีหนึ่งวา อันที่หนึ่ง ตองรูจักทุกข พรอมทั้งเหตุของมัน. อันที่ ๒
ตองละเหตุของความทุกข นั้นเสีย. อันที่ ๓ ตองรูจักความไมมีทุกขพรอมทั้ง
วิธีปฏิบัติ. อันที่ ๔ คือ ปฏิบัติตามที่รูวามันจะดับทุกขอยางไร. นี่คืออริยสัจจ.
คิ ดดู ว ามั นเป นเรื่ องธรรมดาสามั ญ เป นกฎเกณฑ ของธรรมชาติ ด วยซ้ํ าไปว า เราจะต อง
รูเหตุและผล;
เพราะวาสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุ มันเปนไปตามเหตุ และเมื่อมีเหตุ
มันก็ตองมีผล. นี้มันเปนกฎธรรมชาติ; ไมใชพระพุทธเจาทานจะบังคับธรรมชาติ

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

๓๑๐

หรือแตงตั้งธรรมชาติได;
ใหใชเปนหลักปฏิบัติ.

แตทานรูกฎของธรรมชาติ แลวเอามาเลาใหพวกเราฟง

ใจความสําคัญที่สุด เหลือขอเดียววา ละเหตุแหงทุกข นั่นแหละ.
จงละเหตุแหงทุกข มันกินความหมดเลย,
ละเหตุแหงทุกข นี้กินความหมดเลย.
เราจะละเหตุแหงทุกข เราก็ตองรูทุกข,
ละเหตุแหงทุกขได เราก็ตองปฏิบัติถูก.
ฉะนั้น จึงถือคําเดียวขอเดียววา ละเหตุแหงทุกข.
อะไรเปนเหตุแหงความทุกข
ก็ละเสีย ๆ ละเสีย ๆ ความทุกขก็อยูไมได.
นี่หัวใจของการปฏิบัติเรื่องอริยสัจจ
มันก็มีคําเดียว แตเราจะพูดใหมาก ใหชัดก็ได.
ละเหตุของความทุกข หรือละตัณหานั้น คือปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ :
อริยสัจจขอที่ ๔ ขอสุดทายเรียกวา นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ นั้น คือมรรคมีองค ๘.
ปฏิบัติใหมีความถูกตองครบทั้ง ๘ แลวก็เปนมรรค;
แลวมันก็ละตัณหาเอง คือละ
เหตุแหงทุกขเอง.
ถาทํามรรคมีองค ๘ ใหมีขึ้นมา ก็จะละตัณหาหรือเหตุแหงทุกข
ไปในตัวเอง.
เปรียบเทียบในทางวัตถุงาย ๆ เหมือนวาเราเลี้ยงแมวก็แลวกัน;
เราไม
ตองสาละวนใหแมวไปเที่ยวจับหนูหรอก.
เราอยาเอาแมวไปจับหนู อยาสอนแมวให
จับหนู มันปวยการ.
เราเลี้ยงแมวใหถูกตองใหดีเขาไวก็พอแลว;
จับหนูมันเปน
เรื่องของแมว.
เดี๋ยวนี้เรา สรางมรรคมีองค ๘ ขึน้ มาเถิด ปฏิบัติใหมีขึ้นมาเถิด; แลว
ขอที่ มรรคมีองค ๘ จะฆากิเลสนั้น มันเปนหนาที่ของมันเอง, มันฆาของมันเอง.
เรามีหนาที่เพียงปฏิบัติใหครบทั้ง ๘ องค คือความถูกตอง ๘ ประการนี้. นี้เรียกวา
ใจความของการปฏิบัติ อยูที่ละเหตุของความทุกขเสีย. ถาถามวาทําอยางไร?
ตอบไปอีกนิดหนึ่งวา ปฏิบัติใหมีความถูกตอง ๘ ประการ รวมกันเปนอันเดียวกัน.
เรียกวามรรค;
ซึ่งเดี๋ยวก็จะไดพูดกันโดยรายละเอียดเกี่ยวกับคําวา
“มรรค”.
เดี๋ยวนี้ชี้ทฤษฎีที่เปนแนวติดตอกันอยางไร ใหเขาใจเสียกอน.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ

๓๑๑

หลักในการ ละเหตุ แหงความทุกข
ทีนี้ก็อยากจะพูดโดยหัวขอวา หลักที่ตองคํานึง ที่วา จะละเหตุแหงความ
ทุกขนั้น มีหลักที่จะตองคํานึง คือ:๑. ละที่ไหน? ถาถามวาละที่ไหน ก็ตอบวาอยางคนโบราณ ปู ยา ตา
ยาย ของเรา ตอบกันอยูทั่ว ๆ ไป ถูกตองที่สุดแลววา มัน เกิดที่ไหนก็ละที่นั่น เกิด
ทางตาก็ละทางตา เกิดทางหูก็ละทางหู ฯลฯ เกิดที่ไหนก็ละที่นั่น ดับที่นั่น; อยางนี้
ฉลาดไหม. ถาในพระบาลีพุทธภาษิตสูตรยาว ๆ ก็แจกไวเปน : ปยรูป สาตรูป ตั้ง
๖๐ อยาง; เดี๋ยวคอยพูดกันก็ได. แตรวมความแลวก็คือเกี่ยวกับ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ทั้งนั้นแหละ ? ถามวาที่ไหน ? ตอบวา เกิดที่ไหนละที่นั่น.
๒. ถาถามวา ละเมื่อไร? ละเมื่อมันเกิด. เพราะวามันไมใชเรื่องนิยาย
เรื่องนิทาน ไมใชเรื่องเลนตลก;
มันเรื่องจริง เรื่องปฏิบัติจริง ๆ มันตองละเมื่อ
มันเกิด. แตถาจะหมายถึงวิธีปองกันแลวละก็, ก็ ปองกันดวยสติ, มีสติอยูตลอดเวลา
ไมใหมันเกิด พอมันถึงแลว ก็ตองละเมื่อมันเกิด.
๓. เราจะ ละดวยอะไร? ก็ ดวยอริยมรรค ที่วานั้นเอง. อริยมรรค
เขามาครบแลว อันนี้ก็อยูไมได, กระเด็นไปเลย. นี่ก็ละดวยอริยมรรค หรือมรรค
มีองค ๘ ที่รวมกันเปนมรรค.
๔. ละโดยวิธีใด? วิธีไหน ๆ ไมเอาทั้งหมด เอาแตสิ่งที่มันไมอาจจะเกิด,
ละโดยวิธีมันไมอาจจะเกิด.
พูดอยางนี้ก็คลาย ๆ กับเปนหมอความหรือเปน logic อยูมาก แตจําเปน
หลีกไมไ ด มัน ตอ งพูด อยางนี้ : ละที่ไ หน? เกิด ที่ไหนละที่นั่น. ละเมื่อ ไร?
มันเกิดเมื่อไรก็ละเมื่อนั่น. ดวยอะไร? ก็ดวยสิ่งที่ตรงกันขามคืออริยมรรค. โดย
วิธีใด? โดยวิธีที่มันไมอาจจะเกิดอีกตอไป. นี่หลักที่เราจะตองนึกถึง มีอยูอยางนี้.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๓๑๒

โอสาเรตัพพธรรม

เดี๋ยวนี้สอนกันไปทํานองวา ไมรูแมวาจะละที่ไหน;
ไปละที่วัดเสียก็มี.
อยูที่บานแลวไปละที่วัด มันก็ตายเลยกวาจะไปถึงวัด;
หรือวาจะตองไปละที่โคนไม
ไปนั่งในที่สงบสงัด อยางนี้ใชไมได; ตองละอยูทันทีที่มันเกิด. มันเกิดอิริยาบถไหน
ละในอิริยาบถนั้น :
เมื่อเดิน ยืน นั่ง นอน อยูในอิริยาบถไหน,
มัน เกิดใน
อิริยาบถไหน เมื่อไร ก็ละเมื่อนั้น ที่นั่น ในอิริยาบถนั้น, ไมใชจะไปนั่งที่โคนไม
ทําความเพียรแลวละ, หรือวาอยูที่บาน วิ่งมาวัดแลวจึงจะละ, หรือวาจะละกันแต
ในวัน อุโ บสถ;
มัน ไมไ ดทั้ง นั้น .
มัน ตอ งทัน ทีทัน ควัน เกิด ที่ไ หนละที่นั่น ;
เกิดเมื่อไรละเมื่อนั้น; และก็ละดวยสิ่งที่ตรงกันขาม. อะไรตรงกันขามกับกิเลส
หรือตัณหา หรือความทุกข ก็เอาอันนั้นเขามาละ.
มันตรงกันขามเหมือนกับ
แมวกับหนู, และก็ตอง โดยวิธีที่มันไมอาจจะเกิดไดอีกตอไป; มันมีหลักที่จะ
ตองคํานึกกันอยางนี้.
ที นี้ ก็ อยากจะพู ดให เป นแนวจํ าง าย สั งเกตง าย ตั้ งต นเป นข อแรกขึ้ นมา
วา : รูเรื่องอริยสัจจ ๔ นี้ เพื่อจะละตัณหา. ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกขรูกันแลว,
รูอริยสัจจ ๔ เทาที่เรียนอริยสัจจ ๔ กันนี้ก็เพื่อละตัณหา. จะละตัณหาก็ตองมีมรรค
มีองค ๘ ใหครบ. จะมีมรรคมีองค ๘ ใหครบ ตองมีสติสมบูรณ : สติในทวาร
ทั้งปวง คือทวารตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ ทวารนี้ ตองมีสติสมบูรณ มันจึงจะมี
มรรคมีองค ๘ ไดโดยงาย. จะมีมรรคมีองค ๘ ก็ตองมีสติสมบูรณ. จะมีสติสมบูรณ
โดยงายตองมีหิริและโอตตัปปะ ถาคนไมมี หิริ คือรูจัก ละอาย ไมมีโอตตัปปะ คือ
รูจักกลัว แลว ไมมีทางที่จะมีสติไดเลย.
เด็ ก ๆ หรื อ สามเณรโง ๆ ของเรา ที่ โ ง ขี้ ลื ม ขี้ เ ผลอ ก็ เ พราะไม อ าย;
และเพราะไมกลัว ไมกลัวความเสียหาย หรือไมกลัว แมแตจะกลัวอาจารยดุ ก็ไมกลัว
แลวก็ไมละอาย.
เมื่อเผลอ เมื่อลืม ไมรูจักละอาย แลวก็ไมรูจักกลัวความเสียหาย
หรือแมแตกลัวอาจารยดุ,
ไมมีหิริและโอตตัปปะถึงขนาดนี้ มันก็ไมมีสติสมบูรณ
ขึ้นมาได.
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เรื่องปฏิบัติธรรมะ ก็เหมือนกัน ถากลัวความทุกข, ความเกิด แก เจ็บ
ตาย, แลวก็ละอาย, ละอายวามีกิเลส; แลวละอายอยางยิ่ง อยางนี้, ถามีความละอาย
และความกลัวอยางนี้, สติจะมีโดยงายและสมบูรณ. พูดงาย ๆ เหมือนเดินตกลอง
ที่นอกชาน เพราะไมกลัว เพราะไมละอาย มันก็ตกบอย ๆ; ถารูจักละอาย เมื่อตก
ละอายวากลัวคนจะหัวเราะ กลัวเจ็บแขงเจ็บขา มีทั้งละอาย มีทั้งความกลั ว ระวั ง
มากขึ้นมันก็ไมตกลองนอกชาน. นี่ของเปรียบเทียบมีอยูอยางนี้.
การที่ เผลอสติให กิ เลสเกิ ดนี้ก็ เหมื อนกั น เพราะไม รู จั กละอาย ไม รูจั กกลั ว
ไมมีหิริโอตตัปปะ;
นี้ควรจะเห็นวาถาไมมีหิริ ไมมีโอตัปปะอยางนี้แลว ไมพูดกัน
ดีกวาหรือเลิกพูดกันดีกวา. ถาคน ๆ ไหนไมมีหิริและโอตัปปะเสียเลย แลวก็อยาพูด
ธรรมะธัมโมกันเสียเลยดีกวา; มันพูดยากเต็มที; เพราะเปนคนหนาดานไมละอาย
เปนคนใจคอไมสมประกอบ ไมรูจักกลัว; นี้ไมตองพูดดีกวา. ฉะนั้น จึงตองมีหิริ
ตองมีโอตตัปปะจึงจะชวยใหมีสติ; จะมีสติโดยงาย ตองมีหิริและโอตตัปปะ.
สมมติวา เราจะพยายามกันอีกครั้งหนึ่ง วา จะมีหิริโอตตัปปะไดอยางไร?
ก็ตั้งตนฝกกันใหม ให รูจักรักตัว รูจักรักดีกันเสียบาง. นี่มันถึงขนาดต่ําที่สุดแลว
ตองฝกใหรูจักรักตัวเอง ใหรูจักรักดีกันเสียบาง.
เพราะคนที่ไมรักตัวและไมรักดีนี้
บาเต็มทีแลว. คนที่ขนาดไมรูจักรักตัวเอง ไมรูจักรักความดีนี้ดูจะหายาก. ฉะนั้น
เราตองฝกใหรูจักรักตัว ใหรูจักดีกันมาใหไดกอน;
แลวจะคอยมีความละอายและ
ความกลัว, แลวจะมีสติ, แลวก็จะปฏิบัติมรรคมีองค ๘ ไดงาย, แลวก็จะละตัณหา
ไดงาย แลวก็มีอริยสัจจไดโดยงาย.
ฉะนั้นขอใหจําแนวนี้ไวทดสอบ วาเรากําลัง
ไปติดอยูที่ไหน? หรือวาเราไปไดโดยสะดวกเพราะเหตุไร ?
เราศึกษาเรื่องอริยสัจจเพื่อจะละตัณหา; จะละตัณหาตองมีมรรคมีองค ๘ ;
จะมีมรรคมีองค ๘ ตองมีสติสมบูรณ,
มีสติสมบูรณตองเต็มไปดวยหิริโอตตัปปะ.
ฉะนั้นอยาทําเลน อยาดูถูก หิริและโอตตัปปะ ซึ่ง เปนรากฐานที่ประเสริฐที่สุดสําหรับ
ทุกอยางทุกทาง; เพราะวาคนเรา ถาถึงกับไมละอายไมกลัวกันแลวก็ตองเลิกพูดกันที.
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นี้ เป นเรื่ องที่ มาตามลํ าดั บ ตามกฎเกณฑ ตามเทคนิ ค หรื ออะไร ที่ มั น
ยืดยาวและสมบูรณอยางนี้ จึงพูดกันหลายคํา.
มันมาเปนลําดับกันอยางนี้ :
เปนเรื่องอริยสัจจ ๔, แลวอันสุดทายมรรคมีองค ๘ ซึ่งมีตั้ง ๘ เรื่อง; แลวทํากัน
มาอยางไร? ก็ตองทํากันมาอยางนี้.

ละ เหตุ แหงทุกข โดยวิธีลัด
ที่ นี้ ไหน ๆ พู ด แล ว ก็ พู ด กั น เสี ย ให ห มดเลยว า มั น ยั ง มี ม าเหนื อ เมฆอี ก
แบบหนึ่ง; ที่วามาแลวเราวาไปตามเนื้อผา ไปตามเนื้อหา ไปตามหลักเกณฑตามปกติ
มันจึงมีอยางนี้.
ทีนี้ถาวาปฏิบัติกันอยางมาเหนือเมฆ หรือที่เขาเรียกวากันสมัยนี้วา
เรียนลัด มันก็ยังมีอีกเหมือนกัน :
ในเรื่องอริยสัจจนี้มันยังมี ก็อยากจะเอามาพูด
ใหฟงพอเปนเครื่องประดับสติปญญาวา เรียนลัดนั้นเรียนอยางไร?
อาจจะกลาวไดวาเรื่อง เรียนลัดนี้เหมือนกันหมดทุกแบบ ไมวาหลักธรรมะ
ขอไหน ถาวาเรียนลัดแลวมีวิธีเดียวเทานั้น : วิธีเดียวคือเรือ่ งสุญญตา
ใหเห็น
วามันวางจากตัวกู-ของกู. พวกนี้เขาไมสนใจเรื่องทาน เรื่องศีล
เรื่องสมาธิ
เรื่องปญญา เรือ่ งมรรคมีองค ๘ เรื่องอะไรไมสนใจหมด; ไปสนใจแตเรื่องวางจาก
ตัวตนหรือของตน ที่เรียกวาสุญญตา. แตตองมีปญ
 ญาฉลาดและถูกตอง จึงจะลัด
ไปได; ถาไมอยางนั้นจะลัดลงเหว, ลัดลงนรกไปเลย; ลัดแบบนั้นมันก็ลัด
ลงไปนรก.
ทีนี้ ถา ลัดแบบที่ถูกตอง มันก็ มีปญญาที่เกี่ยวกับสุญญตาที่ถูกตองคือ :๑. มองไปที่กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสอะไรก็ตาม ก็เห็นกิเลสโดย
ความเปนสุญญตา, สักวากิเลสเปนไปตามธรรมชาติ วางจากตัวตน.
๒. มองดูไปที่ความทุกข ความทุกขก็เปนสุญญตา สิ่งที่เรียกวาความทุกข
นั้น มันยิ่งวางอยางยิ่ง วางกวาอะไรทั้งหมดเลย.
๓. มองมาดูที่ตัวตน นามรูปนี้ก็ยิ่งวาง มองดูคน มันก็ไมมีตัวคน มันวาง
จากตัวตน.
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๔. มองดูที่จิต จิตนี้ก็วางจากตัวตน ไมมีตัวตน เปนธรรมชาติที่วางจาก
ตัวตน มองดูที่ความทุกข ยิ่งแลวใหญ ความทุกขนี้เกิดมาจากเหตุปจจัยเล็ก ๆ นอย ๆ
ประเดี๋ยวประดาวนี้ ยิ่งวางจากตัวตน.
๕. มองดูที่วัฏฏสงสาร อันยืดยาว มันก็วางจากตัวตนทั้ง ๆ ยืดยาว.
๖. มองที่นิพพาน สภาพนิพพานก็ยิ่งวางอยางยิ่ง นิพพานคือวางอยางยิ่ง ;
มันเลยหมดกันไมมีอะไรเหลือ ตัวกู-ของกูไมรูอยูที่ไหน ไมมีอะไรเกิด เพราะไมมีเรื่อง
อะไรที่จะตองปฏิบัติ.
เรื่องที่ตองรูก็มีเพียงนิดเดียววา ทุกสิ่งทุกอยางมันวาง อยางนี้ แลวเรื่อง
ขอ ที่ปฏิบัติ ก็เลยไมตองมี; เพราะพอเห็น “วาง” เทานั้นก็ไมเกิดกิเลส ไมเกิด
ทุกข ไมมีวัฏฏสงสาร. นี่เปนการลัดเหลือประมาณ มาเหนือเมฆ สิ้นสุดลงที่นี่.
นี้คือวิธีใชยูโด หักคอทีเดียวตาย ของพวกเซ็น, มวยปล้ําชนิดยูโดมันจับ
ถูกที่ทีเดียวหักคอคนตายเลย. นี่ยูโดของ พวกเซ็น ที่จะเลนงานกิเลสหรือความทุกข;
เขาใชสุญญตาคําเดียว; ถึงแมเถรวาทเราก็มี แตเราไมนิยมวิธีอยางนี้กันตางหาก.
พระพุทธเจาตรัสวา : จงดูโลกโดยความเปนของวางทุกเมื่อ เทานี้-สฺุโต
โลกํ อเวกฺขสสุ โมฆราช สทา สโต; มีประโยคเดียวเทานี้. เธอจงมีสติมองดูโลกโดย
ความเปนของวางอยูทุกเมื่อ มันมีเทานี้. มันวางหมดเลย คนก็วางกิเลสก็วาง ความ
ทุกขก็วาง อะไรก็วาง มัจจุราชตามหาทานไมพบ; เพราะทานก็วาง. นี่วิธียูโดของพวก
เซ็น ในเถรวาทก็มี แตไมคอยจะมีใครสนใจ.
นี่ เ อามาพู ด ให รู ไ ว ว า ถ า ใครสนใจเรื่ อ งวิ ธี ลั ด ก็ ส นใจเรื่ อ งสุ ญ ญตา.
พระพุทธเจาทานก็สอนวา : “เรื่องสุญญตานี้เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน” ในธัมมทินนสูตร มีวาอยางนี้; แลวสุญญตานี้เปนเรื่องลัดเรื่องมา
เหนือเมฆ. ที่แทก็คือสัมมาทิฏฐิ; การที่มองเห็นอะไรวางไปหมดนี้ อันนี้แหละ
คือยอดสุดของสัมมาทิฏฐิ, เปนสัมมาทิฏฐิแบบสายฟาแลบ แลวก็ถึงที่สุดดวย,
เพราะฉะนั้น ถาใครมีไดก็จะวิเศษ. รองไหน้ําตาไหลเปนลําธารอยูนี่ พอนึกถึง
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สุญญตาไดจะหยุดชะงัก. มีความทุกขเทาภูเขาเลากา อยู ในหัวอกนี้; พอสุญญตา
เขามามันจะหายเลย ไมมีเหลือ. นี้จึงถือวาเปนวิธีลัดอยางยิ่ง. เปน “ยูโดทางวิญญาณ
สําหรับใชในทางวิญญาณ”.
ทฤษฎีทวั่ ๆ ไป มีอยูอ ยางนี้ โดยไมลัดโดยตามแบบฉบับ คอยเปนคอยไป
ก็เหมือนอยางที่วา : รูอริยสัจจเพื่อละตัณหา, -ละตัณหาตองทํามรรคมีองค ๘, - จะ
มีมรรคมีองค ๘ ตองมีสติ, - จะมีสติตองมีหิริโอตตัปปะ; มันคอย ๆ เปนคอย ๆ ไป
มันเนื่องกันเปนพวง พวงยาวเลย. แตถาให เปนเรื่องลัดก็มีแตคําวา สุญญตา
๓ พยางคเทานั้น : มีปญหาเพียงพอ และ ถูกตอง. ศึกษาถูก เขาใจแลวก็หมด
เรื่องเหมือนกัน. พอวางเทานั้นก็เปนอริยสัจจสมบูรณ ทุกขก็ไมมี สมุทัยก็ไมมี
นิโรธก็ไมมี มรรคก็ไมมี ; เปนอริยสัจจแบบสายฟาแลบ ; เพราะคนผูทุกขก็
ไมมี ; ความทุกขก็ไมมี ; ความดับทุกขจะมีไดอยางไร ในเมื่อความทุกขก็ไมมีแลว;
ความดับทุกขจะตองมีไปทําไมใหปวยการ. นี่เขาเรียกวามาเหนือเมฆ.
ทีนี้ เราไมมีเรื่องพูดมากสําหรับแบบลัด หรือมาเหนือเมฆอยางนั้น เราจะพูด
ไปตามแบบธรรมดาสามัญตอไป.
นี้เอามาพูดใหฟงเปนของแถมพก;
ถา
สนใจก็ตองพูดกันคราวอื่นโดยละเอียด.
วันนี้ตองการพูดหลักปฏิบัติเรื่องอริยสัจจ
ตามธรรมดาตอไป :

หลักปฏิบัติตามแบบธรรมดา ในเรื่องอริยสัจจ ๔ ประการ.
เรื่องที่ ๑ คือทุกข ซึ่งเปนเรื่อง ทุกขอริยสัจจ เปนเรื่องแรก เพื่อเปน
ประโยชนแกการปฏิบัติ. ตองรูวาทุกขตองมาจากอวิชชา ตัณหา อุปาทานเสมอ,
เมื่อตะกี้นี้พูดแลววา ๓ ตัวนี้ตองเปนตัวเดียวกันเสมอ : อวิชชา มากอน แลวก็ ตัณหา
แลวก็อุปาทาน ตามหลังตัณหามา; ตัณหาอยูตรงกลาง. นั่นแหละตัวการอยูที่นั่น
ขึ้นชื่อวาทุกขแลวตองมาจากอวิชชา มาจากตัณหา มาจากอุปาทานเสมอ.
พอมี
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อุปาทานเทานั้นแหละอะไรจะเปนทุกขไปหมด; แลวอยาลืมวาอวิชชาใหเกิดตัณหา
ถามีตัณหาแลวตองมีอุปทาน มันหยุดไมได.
อวิชชาเกิด เมื่อตาเห็นรูป เมื่อหูกระทบเสียง เปนตน; คือเมื่อมีการ
กระทบทางอายตนะ แลวก็มีอวิชชา เพราะวา เวลานั้นปราศจากสติแลว.
ถาอยางนั้นจะ ตองเกิดตัณหา : ถาสิ่งนั้นนารักก็เกิดกามตัณหา, ถานาเกลียด
ก็เกิดวิภวตัณหา; หรือวาถานารักก็เกิด กามตัณหา ภวตัณหา คืออยากจะเอา หรือ
อยากจะเปน, ถานาเกลียดก็เกิดวิภวตัณหา อยากไมเอา อยากไมเปน อยากตี
เสียใหตาย; มี ๒เรื่องเทานั้น. พออยากก็มีอุปาทาน. เมื่อมีอุปาทานแลวตอง
ใหเกิดทุกขแนมันหลีกไมพน; ฉะนั้นอยาใหเกิดอุปาทาน จึงจะไมเกิดทุกข พอ
เห็นแลวก็อยาก พออยากก็มีอุปาทาน คือยึดมั่น.

ความทุกขมี เพราะ อุปาทาน ก็ได
จะแจงใหเห็นวา ความทุกขมีเพราะอุปาทานอยางไร? ความทุกขนี้ตอง
มาจากความยึดมั่น แลวจะแจงออกไปวา : เมื่อมีการได เชน ไดกําไร, เมื่อ
มีการเสีย เชนขาดทุน, แลวเมื่อ ยังไมทันได ไมทันเสีย ๓ อยางนี้.
ตัวอยางเรื่องที่ ๑ ทํามาคาขายไดกําไรนี้เรียกวาได, ก็ไปอุปทานใน
การได, ยึดมั่นถือมั่นในการได; ก็มีความทุกขเพราะการไห. การไดนี้เปนเหตุ
ใหยึดมั่นถือมั่นจนนอนไมหลับเหมือนกัน ดีใจจนนอนไมหลับ,
หรือกลัวจะกลับ
เสียไปเสียอีก. การไดมาผูกมัดจิตใจใหสงบไมได, มันมารบกวนจิตใจใหสงบไมไดใ
นการไดนี้. เพราะฉะนั้นจึงมีความทุกขแบบหนึ่ง ทุกขเหมือนกินของหวาน กิน
เหลาหวาน กินอะไรไมรูจักเมา; แตมันทุกขไปอีกแบบหนึ่ง หรือวาเมาลึกกวา
ถาเสีย เชน ขาดทุน ก็เปนทุกขอีกแบบหนึ่ง. ถาสมมติวา ยังไมแสดงวาไดกําไร
หรือขาดทุน ก็มีความทุกขอีก; ทุกขเพราะกลัววาจะขาดทุน หรือหวังวาจะไดกําไร
ก็ยังมีจิตใจที่กระวนกระวายอยูนั่นแหละ. นี่ ถามีอุปาทานแลว จะตองเปนทุกข:

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๓๑๘

โอสาเรตัพพธรรม

ไดกําไรก็เปนทุกข, ขาดทุนก็เปนทุกข, ยังไมแสดงวาไดกําไรหรือขาดทุน มันก็
เปนทุกข เพราะอุปาทานนั้น.
ตัวอยาง เรื่องที่ ๒ เปรียบเทียบตอไป เรื่องแพหรือชนะ หรือยังไมทันแพ
หรือไมทันชนะ, ถาชนะก็เปนทุกข; เพราะกลัววาจะตองกลับแพ เขาจะแกแคน.
คนที่เปนความชนะนี้ กลัววาฝายแพจะมายิงตายเมื่อไรก็ไมรู. เขาเรียกวาคนชนะนี้
ตองเปนทุกข เพราะถูกเขาจองเวร; รูอยูวาเขาจองเวรมันก็เปนทุกข. คนแพ
ก็มานอนแยอยู มานอน ระทมทุกขอยู; คนชนะก็กลัวการจองเวร. ทีนี้ยังไมแพ
ยังไมชนะ จิตใจก็กระหืดกระหอบ กระวนกระวายอยู อยางนั้น, กลัวแพหรือหวัง
ชนะมันก็เหน็ดเหนื่อยในจิตใจอยางยิ่งเหมือนกัน.
สําหรับการหวังวาชนะนี้ก็
เปนทุกข, แลวกลัวแพมันก็เปนทุกข. เพราะฉะนั้นถาลงวามีอุปาทานแลว แพ
ก็เปนทุกข ชนะก็เปนทุกข ยังไมแพไมชนะก็เปนทุกข ถามีอุปาทาน.
ตัวอยาง เรื่องที่ ๓ เอาที่เห็นงาย ๆ หรือที่นาหวัวยิ่งขึ้นไปอีก; สัญชาตญาณ คนมีอุปาทานนั้น จะตองเปนทุกข : เมื่อสบายดีไมมีโรคภัยไขเจ็บแลวมานั่ง
อยูที่นี่ก็เปนทุกข เพราะกลัววาจะมีโรคภัยไขเจ็บ; เพราะวายึดมั่นชีวิต ยึดมั่นตัวกู
ยึดมั่นวา กูจะตองอยางนั้น อยางนี้. เมื่อมีอุปาทานอยางนี้ ก็ตองกลัวตายทั้งที่ยัง
เปน ๆ อยูนี้, กลัวเจ็บกลัวไขทั้งที่ยังสบายอยูนี้. นี่อุปาทานมันทําพิษก็อยางนี้.
ทีนี้พอเจ็บไขลงก็เปนทุกขใหญ, เมื่อยังไมเจ็บไมไข ก็กลัววาจะเจ็บจะไข, หรืออยาก
จะไมเจ็บไมไข นี้ก็เปนทุกข เพราะอยากจะไมเจ็บไมไข. ไมอยากเปนนี้คือตัณหา
ชนิดหนึ่ง มันก็เปนทุกข. คนที่มีอุปาทานแลว สบายดีก็เปนทุกข, ไมสบาย
ก็เปนทุกข, ไมทั้ง ๒ อยางก็เปนทุกข.
ตัวอยาง เรื่อง ๔ ที่ลึกซึ้งตอไปอีกวา ถามีอุปาทานแลว ดีก็เปนทุกขชั่ว
ก็เปนทุกข ระหวางดีระหวางชั่วก็เปนทุกข, คนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีนั้นนอนไม
หลับหรอก;
แลวถาวาไมไดดีอยางที่ตนตองการ ก็ฆาตัวตายเลย.
คนฆา
ตัวตายเพราะความดีนี้ก็มีมากเหมือนกัน; ความดีเปนเครื่องทรมานจิตใจ เพราะไป
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ยึดมั่นถือมั่นมันเขา.
ทีนี้ความชั่วยอมเปนทุกขแนแลว ไมตองอธิบาย;
ไมทันจะชั่ว ไมทันจะดี มันก็เปนหวง; ความเปนหวงก็เปนทุกข.

แมยัง

ตัวอยาง เรื่องที่ ๕ เรื่องสุดทายที่วา ถาลงมีอุปาทานแลวตองเปนทุกข
หมายความวามีบุญก็เปนทุกข มีบาปก็เปนทุกข ยังไมทันจะบอกไดวาเปนบุญหรือบาปก็
เปนทุกข. มีบุญก็เปนทุกขไปตามแบบของคนมีบญ
ุ ,
มีบาปก็เปนทุกขไปตามแบบ
ของคนมีบาป, ยังไมทันตัดสินวาบุญหรือบาป ก็เปนทุกขเพราะความหวง ความกลัว.
แปลวาบุญเมื่อยึดถือแลว เมื่อมีอุปาทานแลว ก็เปนทุกข บาปก็เปนทุข ไมทันบุญ
ไมทันบาปก็เปนทุกข.
ทีนี้ ถาไมยึดถือก็ไมมีอะไรที่เปนทุกข;
ไมมีความยึดถือเสียอยางเดียว
ไมมีอะไรที่จะเปนทุกข. ความตายก็ไมเปนทุกข ความแกก็ไมเปนทุกข ความเจ็บ
ก็ไมเปนทุกข ความสบายก็ไมเปนทุกข ความอะไรก็ไมเปนทุกข;
จะแพจะชนะ
จะอะไรก็ไมเปนทุกข ไมรูจักทุกข ถาไมยึดถืออยางเดียว.
ฉะนั้น เราจึงรวมความวา
ทุกขนี้ตองมาจากตัณหา อุปาทาน มันอยากอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็ยึดถือในสิ่งที่
อยากนั้น มันก็เปนทุกข.
ที่พระพุทธเจาทานตรัส ระบุไวนั้น ทานหมายถึงเมื่อยึดถือ ทั้งนั้นแหละ;
เราเองต างหาก ฟงไมดี ฟ งไม เป น ฟ งไม ถูก แล วเข าใจผิด แล วเขลาไปเลย พูดไปตาม
ความเขลาเลย. พระพุทธเจาทานตรัสวา : ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข
ความเจ็ บเป นทุ กข ความตายเป นทุ กข ความโศกเป นทุ กข ปริ เทวะเป นทุ กข ทุ กข
กายเป น ทุ ก ข ทุ ก ข ใ จเป น ทุ ก ข อุ ป ายาสเป น ทุ ก ข พลั ด พรากของรั ก เป น ทุ ก ข พบ
ของไมรักเปนทุกข นี่ตั้ง ๑๑ อยาง, ยกตัวอยางมาตั้ง ๑๑ อยาง. แตอยาลืมวา
นี้ทาน หมายถึงมีอุปาทานทั้งนั้นแหละ; ถาไมมีอุปาทานแลวไมเกิดทุกข ความเกิด
ก็ไมเปนทุกข ความแกก็ไมเปนทุกข ความเจ็บก็ไมเปนทุกข ฯลฯ.
เดี๋ยวนี้ ทาน รวมเอาความหมายของคําวา “อุปาทาน” ไวในนั้นเสร็จ.ถา
ไม มี อุ ปาทานจะไม รู สึ กว าความเกิ ดของเรา หรื อความเจ็ บของเรา ความแก ของเรา
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ความตายของเรา หรือถาไมมีอุปาทานแลวจะไมเรียกวาความเกิดดวยซ้ําไป; จะไม
เรียกวาความแก ความเจ็บ ความตาย. จะเรียกเปนกลาง ๆ วาความเปลี่ยนแปลงของ
สังขาร. ถึงแมจะเรียกกลาง ๆ วาความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็เถอะ ถาไมยึดมั่น
ถือมั่นแลวก็ไมเปนทุกข เหมือนกัน มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสังขาร.
เดี๋ยวนี้เราไปยึดความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั้นวาเปนของเรา :
เชนวา
ความเกิดของเรา ความแกของเรา ความเจ็บของเรา ความตายของเรา ความอะไร
ของเรา ลวนแตไมรูสึกตัว ไมทันรูสึกตัว;
อุปาทานไปยึดสิ่งนั้นโดยไมรูสึกตัว
ผลจึงเปนความทุกข คือ กลัวเกิด กลัดแก กลัวเจ็บ กลัวตาย. มีปญหาเรื่องนี้
พอนึกถึงความตายก็เปนทุกขแลว ไมทันตายสักที แลวยังไมตองตายดวย; เพราะไป
ยึดวาความตายของเรา ความตายกําลังจะมาหาเรา ความตายจะตองมีแกเราแน มัน
มี “เรา” กอน แลวอะไรก็จะเปนของเรา มันก็ตองมีความทุกข.
พระพุทธเจาทานตรัสไวชัดตอนสุดทายวา สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ทุกฺขา -โดยสรุปแลว เบญจขันธที่ประกอบไปดวยอุปาทาน หรือวาขันธที่ประกอบ
ไปดวยอุปาทาน ๕ อยางนั้น นั่นแหละคือตัวทุกข. มีคําวาอุปาทานรวมอยูดวย
เรียกวาอุปาทานขันธเปนทุกข; ถาขันธเฉย ๆ ไมเปนทุกข. ตองอุปาทานขันธ
จึงจะเปนทุกข คือ ขันธที่มีอุปาทานเขาไปยึดมั่น วามีตัวกูหรือของกู. รูปก็ตาม
เวทนาก็ตาม สัญญา สังขาร วิญญาณก็ตาม เมื่อใดมีอุปาทานมาจากอวิชชา เขาไป
ยึดถือมั่นในขันธนั้น วาตัวตน หรือวาของตน; เมื่อนั้นขันธนั้นเปนอุปาทานขันธขึ้นมา
ทันที แลวเปนทุกขทันที; ขันธกลายเปนของหนักขึ้นมาทับอยูบนจิตใจของคนนั้น
ทันที. ถาไมอยางนั้นมันอยูตามปกติของมัน ไมมาทับอยูบนจิตใจของคนนี้ คน
นี้ก็ไมเปนทุกข.
ทีนี้
พระพุทธเจาทานจึงตรัสสรุปความ ก็คือวา ขันธที่ประกอบอยูดวย
อุปาทานทั้ง ๕ ขันธ นั่นแหละเปนตัวทุกข คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่มีอุปาทานเกิดขึ้น ยึดถือวา : รูปคือตัวกู หรือรูปของกูก็ตามใจ; เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณก็เหมือนกัน วิญญาณคือตัวกู หรือวาวิญญาณของกู มันก็เปนทุกข
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ทั้งนั้น. เพราะถามีความวิตกกังวล มีความหวง มีความอะไร
รวมความแลว
ก็คือความยึดมั่นถือมั่น เปนตัณหาของตัวกู - ของกูขึ้นมา นี้เรียกวาทุกข.
สรุปความไดวา ทุกขเกิดเพราะอุปาทานที่เขาไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เขาไป
ยึดมั่นในสิ่งใด ความทุกขเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้น ดังมีพระพุทธภาษิตที่วา : คนมี
ทรั พย สมบัติ ก็ต องทุกขเพราะทรัพยสมบั ติ คนมี วัวก็ต องทุ กข เพราะวั ว คนมี นาก็ต อง
ทุกขเพราะนา. แตนี่ทาน หมายความวายึดถือมั่นดวยจิตใจวาของกูนั่นถึงเปนทุกข.
ถา จิต ใจนั้น ปกติ วัว ก็อ ยูที่วัว นาก็อ ยูที่น า ไมม าอยูบ นหัว เจา ของ;
พอ
ยึดมั่นวาของกู มันมาอยูบนหัวเจาของ เจาของก็มีความทุกข. นี้ตอนนี้ก็เรียกได
วาเปนทุกขเพราะยึดมั่น.

ความทุกข มี เพราะไมรูเทาธรรมชาติปรุงแตง ก็ได.
ทีนี้จะมองกันในแงอื่นก็ได มองเห็นในรูปอยางอื่น แตใจความเหมือนกัน
คือมีพระบาลีวา สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา -สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง. นี่พูดเฉย ๆ วา
สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง. คําวาสังขารในที่นี้แปลวาการปรุงแตง. คําวา
สังขาร
แปลวา การปรุงแตง ตองจําไวอยางนั้น; รางกายนี้ก็เรียกสังขาร เพราะวารางกาย
เปนของปรุงแตง,อะไรๆ
ที่เรียกวาสังขาร
ก็เพราะวาสิ่งเหลานั้นเปนของปรุงแตง
ถูกปรุงแตงหรือวาปรุงแตงสิ่งอื่นก็แลวแต. แตคําวา “สังขาร”
แปลวาการปรุงแตง
คือวาเปนพฤติของการปรุงแตง เปน process หรือเปนอะไร;
ไมรูวาจะเรียกวาอะไรดี
ในภาษาบาลีเขาเรียกวาสังขาร คือการปรุงแตง. การปรุงแตง คือการไมหยุดอยู
การมีอะไรมาทําแกอะไร มากระทําแกอะไรแลวก็เปลี่ยนไป ๆ เรื่อย อยางนี้เรียกวา
สังขาร.
“การปรุงแตงนั่นแหละเปนทุกข”
พระพุทธเจาทานสอนวาอยางนี้;
วาการปรุงแตงนั่นแหละเปนทุกขอยางยิ่ง. ความเกิดก็คือการปรุงแตง ความแกก็คือ
การปรุ ง แต ง ความเจ็ บ ก็ คื อ การปรุ ง แต ง ความตายก็ คื อ การปรุ ง แต ง โสกปริ เ ทวทุกขโทมนัส อุปายาสอะไร; แตละอยาง ๆ ก็ลวนแตเปนการปรุงแตง. ปรุงแตงของ
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อะไร? ของเหตุของปจจัย. เหตุปจจัยคืออะไร? ก็คืออวิชชา คือตัณหา คือ
อุปทาน อันนี้มันปรุงแตง. จิตถูกปรุงแตงโดยเหตุปจจัยของจิต; จิตคือความคิด
ที่เกิดมาแลวไหลไปนั้นแหละ, ความคิดถึงที่ไหลไปนั้นเรียกวาจิตเปนไป ไหลไป เพราะ
ปจจัยปรุงแตง; ทั้งหมดนั้นเรียกวา “สังขาร”.
คําวา “สังขาร” แปลวาปรุงแตง คําวา “ปรุงแตง” ตองหมายความวาหลาย
อยาง ไมใชอยางเดียว, ถาอยางเดียว ไมอาจจะเรียกวาปรุงแตง.
ถาเรียกวา
ปรุงแตง ตองสองอยางขึ้นไป : เชนแกงสักหมอหนึ่งเรียกวาปรุงแตง มันมีอะไร
กี่อยาง; มันตองหลายอยาง แลวจึงมาปรุงกันเขาเปนสังขาร, “สั่ง” แปลวา พรอม;
“ขาร” แปลวา กระทํา; สังขารแปลวากระทําพรอมหรือกระทําครบ; แตเรา
เรียกวาปรุงแตง.
ทีนี้ การปรุงแตงนั้นแหละเปนความทุกข เพราะเหตุใด? เพราะเหตุ
วา การปรุงแตงนั้นตองเนื่องดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน; เพราะฉะนั้นจึง
เปนทุกข. หรือพูดเอากันงาย ๆ วา เพราะการปรุงแตงนั้นทําใหหยุดไมได. การ
ปรุงแตง ตองเปลี่ยนแปลงเรื่อย มันหยุดไมได; เพราะฉะนั้นจึงเปนทุกข. หรือ
วาการปรุงแตงนั้น ไมเปนอิสระแกตัว ตองเปนตามเหตุผลตามปจจัยเรื่อย ไมเปน
อิสระแกตัว; เพราะฉะนั้นจึงเปนทุกข. ยังมีอีกมากในเรื่องปรุงแตงของ คําวา
“สังขารเปนทุกข”. แตนี่ก็เห็นไดชัดแลววา เพราะมันปรุงแตง ไมเปนอิสสระแกตัว
หยุดไมได.
ตามหลักของพระบาลีในพระคัมภีร ก็กลาวไวหลายอยาง อยางนี้; แต
ทุกอยางนั้นถาเราเอามาสรุปความ, หลาย ๆ อยางนั้นเอามาสรุปความใหสั้นใหนอย
เหลือคําเดียว ก็อาจจะพูดได แลวก็ยังพูดไดหลายโวหาร :โวหารที่พูด ในแงของเหตุ ก็วามัน เปนทุกขเพราะโง, ทุกขเพราะโงก็
มองเห็นไดทันที. โงจนไปหลง หลงอยาก หรือหลงยึดมั่น เพราะวาเมื่อโงแลวก็หลง,
หลงแล วก็ ไปอยาก ก็ ไปยึ ดมั่ นในสั งขารคื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งว าเป นตั วกู –
ว าเป น
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ของกู มันก็เปนทุกขขึ้นมา. นี้เรียกวาฝายเหตุ : ความโงเปนเหตุเปนทุกข เพราะ
โง จนไปหลงแลวมั นก็ ไม อยาก ไปยึดมั่ นถื อมั่นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยความเป นตั วกู เป น
ของกู; นี้มันเปนทุกขเพราะโง.
ถาวา ดูในฝายผล บาง ก็วา ทุกขเพราะมันหนัก, เพราะไปยึดมั่นถือ
มั่นไปแบกไปหาม ไปอะไรเขาแลวก็หนัก. ทุกขเพราะหนัก หนักเพราะแบก, แบก
ก็คือตัวกู - ของกู ทั้งดีทั้งชั่ว ตัวกูดีก็หนัก ตัวกูชั่วก็หนัก. อยาเขาใจวาตัวกูดีจะไม
หนัก; ที่จริงนั้นหนัก แตไมรูสึก, ตัวกูดี ๆ นั้นหนักอยางไมรูสึก. ถาแบก
กอนหินธรรมดาสามัญสัก ๒๐ ก.ก. ก็รูสึกวาหนักไมอยากแบก; แตถาวัตถุนั้นเปน
เพชรพลอยอยางแพงที่สุดขึ้นมา, ๑๐๐ ก.ก. ก็วาไมหนัก รูสึกอยากจะแบกอยู
นั่นแหละ. นี่จึงวา ตัวกูชั้นดี อยางดี มันก็หนัก; ตัวกูชั้นเลวอยางเลวมันก็หนัก
แตใจมันรูสึกไมเหมือนกัน; ถึงอยางไรมันก็เปนของหนัก. เมื่อหนักก็เปนทุกข,ทุกขเกิด
เพราะความหนัก.
ทีนี้ทางจิตใจก็เหมือนกัน มันแบกไดมาก,
แบกไดกวา
๑๐๐ ก.ก. แบกตั้งแสนตั้งลาน ก.ก. ก็ได.
มีพระบาลีที่เราสวดกันอยูทุกวันวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา…ภาราทานํ
ทุกฺขํ โลเก;
นี้ไมตองแปลแลว เพราะสวดกันอยูทุกวัน.
เบญจขันธเปนของ
หนัก....แบกของหนักเปนความทุกข มีชัดอยูอยางนี้ในพุทธภาษิต เราไมตองพูดเอง;
นี้เรียกวา ทุกขเพราะวาโงไปแบกเขา.
ความหมายของคํา ๆ นี้ ยังนาหวัวคือวา : ที่เปนทุกขนี้ยังมีทุกขอยางโงทุกข
อยางฉลาด ทุกขอยางลึกซึ้ง กับทุกขอยางตื้น ๆ.
ทุกขอยางตื้นๆ ชั้นต่ํา ๆ ตอย ๆ ก็คือวา ทุกขเพราะวามันตองทน ทนยาก
หรือ เหลือทน จึงเรียกวาทุกข; เชนแบกของหนักเปนทุกข อะไรเปนทุกขอยางนี้.
แตผูมีปญญาเขาวาทุกขตื้น ๆ เทานี้ก็ยังไมทุกขเทาไรนัก; ความที่มันเลว
มันนาเกลียดนั้นเปนทุกขกวา คือวาสังขารนี้เปนของมายาหลอกลวง.
เบญจขันธ
รางกายชีวิตจิตใจนี้เปนของไมมีจริง, เปนมายา เปนของหลอกลวง, ดูเขาแลว
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นาเกลียดเพราะเปนหลอกลวง.
นี่ทุกขอยางนี้เขามีความหมายวา
นาเกลียดคือ
ปฏิกูล, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, อะไรที่แมสวยงามอยางไรมันก็
เปนปฏิกูล; เพราะวามันเปนมายาที่หลอกลวง. ความเปนปฏิกูลของมัน เขาเรียก
วาความทุกข; อยางนี้คนที่ใจสูงกวา, สูงกวาที่จะวา หนักแลวจึงจะเปนทุกข.
คนที่ฉลาดไปกวานั้นสูงไปกวานั้น ก็วามันวาง; เพราะวางนี้เปนทุกข.
มันวางอยางนาใจหาย, ไมวาอะไรนี้มันวางอยางนาใจหาย. หมายถึงสังขารทั้งหลาย
ไมวาอะไรนี้วางอยางนาใจหาย ไมมีตัวตนเลย,
ไมมีตัวตนเลย ฉะนั้นนี่คือทุกข.
ความหมายของความทุกข อันนี้เขาแปลวาวาง วางอยางนาใจหาย.
สรุป คําวาทุกขนี้ความหมายแปลได ๓ อยางเปนอยางนอย : ทุกขแปลวา
ทนยาก หรือทนทรมาน นี้อยางหนึ่ง, แลวทุกขเพราะมัน นาเกลียด นี้อยางหนึ่ง, แลว
ทุกขเพราะมัน วางอยางนาใจหาย นี้อีกอยางหนึ่ง ; ๓ ทุกขดวยกัน, แลวแตวาคน
จะมีปญญาละเอียดลอออยางไร สูงต่ําอยางไร.

ศึกษาขอปฏิบัติในเรื่องอริยสัจจ ๔ ใหเขาใจแลว
ไมเหลือวิสัยที่จะทําได
อริยสัจจที่ ๑ ทุกขสัจจ นี้รวมความแลว จะตองรู; เปนเรื่องที่ตองรู
การปฏิบัติเกี่ยวกับความทุกข คือตองทําความใหรูวาความทุกขเปนอะไร คืออะไร
มาอยางไร อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ปริฺเยฺยํ เรื่องทุกขนี้เปนเรื่องที่ควร
กําหนดรู. เราก็สวดกันอยูแลว ฉะนั้นพยายามทําความรู, ปฏิบัติในอริยสัจจขอ
แรก คือพยายามทําความรู, ใหรูจักทุกขและเหตุของมัน.
อริย สัจ จที่ ๒ สมุท ยสัจ จ เหตุใ หเ กิด ทุก ข.
ทุก ขเ ปน เรื่อ งทาง
จิต ใจ ไมใ ชเ รื่อ งทางวัต ถุลว น ๆ.
ทุก ข ในเรื่อ งอริย สัจ จ เฉพาะในเรื่อ งของ
อริยสัจจ ความทุกขเปนเรื่องทางจิตใจ ไมใชวัตถุลวน ๆ ; ฉะนั้นเหตุใหเกิด
ทุกขก็เปนเรื่องทางจิตใจ กิเลสทั้งหลายเปนเรื่องทางจิตใจ. ความโลภ ความโกรธ
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ความหลงนี้เปนเหตุของความทุกข, อวิชชา ตัณหา อุปาทานเปนเหตุของความทุกข;
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องทางจิตใจ.
ทีนี้ คําวา เหตุของความทุกข นี้ เปนคํากํากวม;
ถาแปลเปนไทยเรา
แปลวาเหตุของความทุกข. ถาตัวบาลีแปลวา ตั้งขึ้นพรอม. สัง แปลวา พรอม,
อุ แปลวา ขึ้น, ทย แปลวา ตั้ง, สมุทยะ หรือสมุทัย จึงแปลวา ตั้งขึ้นพรอม;
ดูแลวเหมือนกับงอกขึ้นมาอยางครบถวนอยางนั้น.
คําวาสมุทยะ – งอกขึ้นมาอยาง
ครบถวน. ทุกขสมุทย แปลวา การงอกขึ้นมาอยางครบถวนของความทุกข; ฉะนั้น
จะเรี ย กว า ป จ จั ย หรื อ จะเรี ย กว า เหตุ หรื อ เรี ย กว า อย า งอื่ น มั น ก็ ต อ งหมายถึ ง ข อ นี้ ;
หมายตามพระบาลีตรง ๆ ดีกวา คือคําวา “สมุทัย”.
แตถาเราจะพูดวาสมุทัยของ
ความทุ กชาวบ านเดี๋ ยวนี้ ฟ งไม ถู ก ฟ งไม รู เรื่ อง พู ดเป นไทยมาว า “เหตุ ของความทุ กข ”
เสียจนชินแลว.
คําวา “สมุฏฐาน”
ก็มีความหมายเหมือนกัน มันเปนสมุฏฐานใหเกิดขึ้น.
คําวา “มูล” แปลวารากเงาใหเกิดขึ้น. คําวา “อาหาร” แปลวานําผลมา; อาหาร
ก็คือเหตุปจจัยนั่นเอง.
ฉะนั้น เหตุ หรือ ปจจัย หรือรากฐาน หรือ มูลฐาน
หรือ สมุฏฐาน อะไรก็ตามของความทุกขนั้น คือ ตัณหา.
สําหรับตัณหานี้มีบาลีวา : ยายํ ตณฺหา - ตัณหานี้ใด, โปโนพฺภวิกา
-ทําความเกิดใหม,
นนฺทิราคสหคตา ประกอบดวยราคะเพราะความเพลิน,
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี - เพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ ;
รวมกันเขาแลวไดความวา :
ความอยากที่เรียกวาตัณหา เปนความอยากที่มาจากอวิชชา จึงจะเรียกวาตัณหา. ถา
ความอยากที่มาจากปญญา มาจากความรู ไมเรียกวาตัณหา. ความอยากที่เรียกวา
ตัณหาคือความอยากที่มาจากอวิชชา เปนตัณหาแลว มันเปน โปโนพฺภวิกา คือให
เกิดอุปาทาน วาตัวกู วาของกู. นนฺทิราคสหคตา คือพอใจอยางยิ่ง อยูดวยเรื่อง
ตัวกู - ของกูนั้น,
เพลิดเพลินอยางยิ่งอยูแตในเรื่องตัวกู - ของกู นี้คือตัณหา,
ความรูสึกของจิตใจอยางนี้เราเรียกวาตัณหา,
ความรูสึกอยางนี้มันไดเขาไปจับฉวยยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว; แลวดวยอํานาจความยึดมั่นถือมั่นนั้น จึงเปนทุกข.
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ทีนี้ ถาพูดกันอยางละเอียด เมื่อตะกี้ก็ไดพูดคางไวแลววา จะวาใหฟงใน
เมื่อถามวา ตัณหานี้จะตั้งขึ้นที่ไหน? มันจะงอกขึ้นมาจากที่ไหน? ถาใครเคยสวด
บาลีมหาสติปฏฐานสูตร ก็จะพบรายการเหลานี้ เขาเรียกวา ปยรูป สาตรูป. ปยรูป
แปลวา รูปที่นารัก, สาตรูป แปลวา รูปที่นายินดี. คําวา “รูป” ในที่นี้แปลวา “สิ่ง”
ก็แลวกัน : สิ่งที่เห็นทางตา สิ่งที่นารักนายินดี มีอยู ๑๐ หมวด หมวดละ ๖. ไม
ตองจดตองจําใหหนักหัวก็ได, เขาใจก็พอแลว คือวา ๑๐ หมวด หมวดละ ๖.
หมวดที่ ๑ คืออายตนะภายใน : ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ อยาง.
หมวดที่ ๒ คืออายตนะภายนอก : ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
อยูขางนอก, จะมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ขางใน. นี่หมวด
ที่ ๒ ก็มี ๖ อยาง.
หมวดที่ ๓ คือวิญญาณ : วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณ
ทางลิ้น วิญญาณทางกาย วิญญาณทางใจ ก็เลยเปน ๖ วิญญาณ.
หมวดที่๔ สัมผัส : จักษุสัมผัส - สัมผัสทางตา, โสตสัมผัส - สัมผัสทางหู,
ฆานสัมผัส - สัมผัสทางจมูก, ชิวหาสัมผัส - สัมผัสทางลิ้น, กายสัมผัส
- สัมผัสทางกาย, มโนสัมผัส - สัมผัสทางใจ.
หมวดที่ ๕ เวทนา : เวทนาที่มาจากทางตา เวทนาที่มาจากทางหู เวทนาที่มา
จากทางจมูก เวทนาที่มาจากทางลิ้น เวทนาที่มาจากทางกาย เวทนา
ที่มาจากทางใจ.
หมวดที่ ๖ คือสัญญา หลังจากเวทนาแลวมีความสําคัญมั่นหมายในเวทนานั้น เขา
เรียกวาสัญญา : สัญญาที่มาจากความรูสึกทางตาในรูป เปนรูปสัญญา,
สั ญญาในรู ป สั ญญาในเสี ยง สั ญญาในกลิ่ น สั ญญาในรส สั ญญาใน
โผฏฐัพพะ สัญญาในธัมมารมณ. สําคัญมั่นหมายวาอะไร? ตัวอยางเชนเมื่อ
มี เ วทนาเกิ ด ขึ้ น แล ว สั ม ผั ส เกิ ด แล ว เวทนาเกิ ด แล ว เวทนานั้ น
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เปนเวทนาอะไร นี้เปนหนาที่ของสัญญา เวทนาจากผูชาย หรือเวทนา
จากผูหญิง หรือเวทนาอะไร นี้เขาเรียกวาสัญญา. นี้หมวดที่ ๖
๗ สัญญเจตนา นี้มีความเจาะจงในใจแลว หลังจากสัญญาเรียกวาสัญญเจตนา ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ.
๘ คือตัณหา : รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ ตัณหา ธัมมารมณตัณหา, ตัณหาในรูป ในเสียง ในกลิน่ ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ.
๙ มาถึงวิตก : รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก,
วิตกในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ.
๑๐ สุดทายคือวิจารณ : รูปวิจารณ สัททวิจารณ คันธวิจารณ รสวิจารณ
โผฏฐัพพวิจารณ ธัมมวิจารณ.
วิจารณในที่นี้ หมายถึง พิจารณา
คื อ ความคิ ด อั น ดั บ สุ ด ท า ย ในรู ป ในเสี ย ง ในกลิ่ น ในรส ใน
โผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ.

สิ่งที่นารักนายินดีมี ๖๐ อยาง ;๑๐ หมวด ๆ ละ ๖ อยาง รวมเปน ๖๐ อยาง
มันมาก. แตถาคนเคยเรียนนักธรรมก็จํางาย : อายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑
วิญญาณ ๑ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ สัญญาเจตนา ๑ ตัณหา ๑ วิตก ๑
วิจารณ ๑ รวมเปน ๑๐ หมวด ๆ ละ ๖ รวมเปน ๖๐. ๖๐ อยางนี้แตละอยาง
เปนปยรูป สาตรูป เปนที่รักที่ยินดี. เปนที่รักที่ยินดีของอะไร? ของอุปาทาน.
นี่จําไวงาย ๆ เทานี้เอง.
สิ่งนารักนายินดีนี้จะมี ๖๐ อยาง หรือกี่รอยกี่พันอยางก็ตามใจ; มันเปน
ที่รักที่ยินดีของอุปาทาน แมมันจะเผ็ด จะขม จะเหม็น จะอะไร มันก็เปนที่รักที่ยินดี
ของอุปาทาน;
เพราะถาลงเขาไปจับฉวยวาเปนตัวเปนตนแลว มันเปนอุปาทาน
ทั้งนั้น : หอมก็ได เหม็นก็ได สวยก็ได ไมสวยก็ได อรอยก็ได ไมอ ร อ ยก็ ไ ด ,
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ไปเกลียดก็เปนอุปาทาน ไปรักก็เปนอุปาทาน ; ฉะนั้นของทั้ง ๖๐ อยางนี้ตองอยู
ในวิสัยเปนที่รักของอุปาทาน ที่จะเขาไปเกลียด หรือจะเขาไปรัก ก็ตามใจ.
อุปาทานมันชอบ, ชอบที่จะเขาไปยึดถือ วาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ของกู, วารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณของกู; ชนิดไหน ก็ของกู
เหม็นก็ของกู หอมก็ของกู. วิญญาณทั้ง ๖ นี้ก็ของกู, สัมผัสทั้ง ๖ นี้ก็ของกู,
เวทนาทั้ง ๖ นี้ก็ของกู, สัญญาทั้ง ๖ ก็ของกูหรือ-ตัวกู, สัญญเจตนาทั้ง ๖ ก็ของกู;
ตัณหาทั้ง ๖ ก็ของกู, วิตกทั้ง ๖ ก็คือตัวกู - ของกู, แลววิจารณทั้ง ๖ ก็คือของกู;
เปนที่รักที่พอใจของอุปาทาน
คือความยึดมั่นถือมั่นที่มาจากความโง
นาเกลียดก็
ไปยึดมั่นสําหรับเกลียด นารักก็ไปยึดมั่นสําหรับรัก มันชอบที่จะยึดมั่นถือมั่นอยางนี้;
ดังนั้น จึงเรียกสิ่งเหลานี้วาปยรูป - รูปนารัก, สาตรูป - รูปนายินดี.
ตัณหาเมื่อจะเกิดยอมเกิดที่น,ี่ เมื่อจะเขาไปฝงตัวอยู ยอมเขาไปฝงตัวที่นี่.
พระบาลีวาอยางนี้ ฉะนั้น ๖๐ อยางนั้นแหละ คือที่เกิดหรือที่เกาะของตัณหา ถาจะ
สรุปก็สรุปไดอยางนี้วา ถาใน ๖๐ อยางนี้, ทั้ง ๖๐ อยางนั้นแหละ; ถามันเปน
ของที่นารัก ชวนจะไดจะเอา นี้มันก็ทําใหเกิดกามตัณหา. มันชอบที่นารักหรือ
นาเอา มันก็เกิด กามตัณหา. ทีนี้ถามัน ไมชอบไมนารัก ชวนใหโกรธ ชวนให
เกลียด นี้มัน เกิดวิภวตัณหา. ถามันนารัก ชวนใหเปน มันก็ เกิดภวตัณหา;
มี ๓ ตัณหาเทานั้น.
ปยรูป สาตรูป เยอะแยะนั้น ทั้งหมดนั้น ถามันนารัก นาเอา นาได
มันก็เกิด กามตัณหา ถามันนาเปน เชนธัมมารมณ เกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงนี้
เราก็อยากจะเปนผูมีเกียรติยศชื่อเสียง อยากจะเปนนาย เปนคนที่ดีกวา อยากจะ
เปนเทวดา อยากจะเปนเศรษฐี อยากจะเปนอะไรก็ตาม ก็เปนภวตัณหา. ทีนี้
ถามันอยูในลักษณะที่ไมนารัก มันก็ เปนวิภวตัณหา คือเกลียด. ฉะนั้น ตัณหาทั้ง ๓
จึงเกิดมาไดจากปยรูป สาตรูปทั้ง ๖๐ อยาง นั้น.
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ทําไมพระพุทธเจาทานไปทําใหมันมากมายตั้ง ๖๐ อยาง? อยางนี้เราก็ตอบ
ไมได; เพราะวาในมหาสติปฏฐานสูตรนั้น มักจะพูดอะไรไวเต็มที่หรือเกินจําเปน,
ที่จริง พูดแตเพียงวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ๖ อยางก็พอแลว
ไมไปยึดใน ๖ อยางนี้ มันก็ไมมีทางที่จะเกิดอะไรที่ไหนได. เดี๋ยวนี้มุงหมายจะแยก
ใหม ัน ละเอีย ด ๆ ถี ่ย ิบ ไปเลย เพื ่อ วา ในขณะที ่เ ปน สัก วา รูป นี ้ ก็ยึด มั ่น ถือ มั ่น ได.
พอเปนวิญญาณขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นได. พอเปนผัสสะขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นไดวาผัสสะ
ของกู ๆ, เปนเวทนาก็ยึดมั่นถือมั่นได. กระทั่งถึงสัญญา สัญญเจตนา ตัณหา วิตก
วิจารณ ไปเลย ยึดมั่นได ทั้ง ๖๐ อยางเลย.
ทีนี่ การปฏิบัติเกี่ยวกับกิเลสนี้ ก็เปนเรื่องตองรูเหมือนกัน; เพราะ
เมื่อตะกี้นี้ไดพูดแลววา เรื่องทุกขเปนเรื่องที่ตองรู พรอมกับเหตุของมัน.
กิเลสนี้เปนเหตุของความทุกข; เพราะฉะนั้น เราตองรูใหถูกตองวา กิเลสเหลานี้
เปนเหตุใหเกิดความทุกข. ความรูจักกิเลสอยางถูกตองอยางนี้ ก็คือ สัมมาทิฏฐิ.
เพราะฉะนั้นในที่สุดความรูนี้ก็จะไปรวมอยูในเรื่องมรรคมี องค ๘ สวน “สัมมาทิฏฐิ” .
แลว มีสติระวังอยางใหกเิ ลสเกิด นี้ก็จะไปรวมอยูในคําวา “สัมมาสติ” ในอริยมรรค
มีองค ๘. ฉะนั้นการปฏิบัติเกี่ยวกับกิเลส เกี่ยวกับสมุทัยนี้ ก็ตองพยายามทําความ
รูจักหนาตาของมันใหดีถึงที่สุด; รูจักกิเลส รูจักหนาตาของกิเลส รูจักกําพืดของ
มันใหดีที่สุด ; นี่แหละเปนขอปฏิบัติ.
อริยสัจจที่ ๓ ทุกขนิโรธอริยสัจจ หรือ เรียกสั้น ๆ วา นิโรธ มีบาลี
วา : โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฎินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย
ก็สวดกันอยูทุกวัน;
ดับไมใหเหลือเศษซึ่งตัณหานั้น,
การปลอยซึ่งตัณหานั้น,
การสละคือซึ่งตัณหานั้น, ไมทําใหเหลืออาลัยในตัณหานั้น; คือวา หมดตัณหา
นั่นแหละ เรียกวานิโรธ ดับตัณหาหมด คือดับแหงทุกข.
ดับตัณหา นี้ เพื่อความเขาใจดี เราจะตองเขาใจวา แบงออกเปน ๒ ชนิด
ก็ได: ดับสิ้นเชิง คือดับจริง ๆ ตามความมุงหมายของอริยสัจจ นี้เรียกวาดับตัณหา
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จริง ๆ ดวยอริยมรรค มันไมมาเกิดอีก นี้อยางหนึ่ง, ดับตามธรรมดา ที่มันดับอยูเอง
นี้อยางหนึ่ง.
ดับตามธรรมดา คือมันดับอยูเอง; เพราะขึ้นชื่อวาสังขารแลวไมมีอะไร
ที่จะตั้งอยูได มันตองดับ; เชนความทุกขก็ตาม เกิดขึ้นมาแลว พอหมดเหตุหมด
ปจจัย เดี๋ยวมันก็สลายไปเอง. ไมมีใครมาดับ, มันก็ดับเพราะความเปลี่ยนแปลงของ
สังขาร. กิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นมา ไมมีอริยมรรคที่ไหนมาดับ,
มันก็ดับเพราะความเปลี่ยนแปลงของเหตุปจจัย. เดี๋ยวความโลภมันก็ดับไป เดี๋ยวความ
โกรธมันก็ดับไปอยางนี้เรียกวามัน ดับไปตามธรราดาของสังขาร ที่มีเหตุปจจัย
ปรุงแตง แลวมันเปลี่ยนแปลง; นี้ก็เรียกวา ดับตามธรรมดาไมใชดับดวยอริยมรรค.
หรือวา ในขณะนั้นเรา เกิดสติขึ้นมา : เอา! ความโลภเกิดแลวโวย!
ละอายขึ้นมา ความโลภนั้นหายไป ความโลภนั้นดับไป; อยางนี้ก็ ไมใชดับดวย
อริยมรรค. มันดับตามธรรมดา เพราะเหตุปจจัยมันเขามา เชนสติเปนตน.ฉะนั้น
ดับตัณหา ที่เราจะตองดับ หรือวา อยูในวิสัยที่เราจะตองทําเปนประจําวันนั้น คือ
ดับอยางที่วามีสติ. ดับตัณหานี่ พยายามทําเรื่อย ๆ ไป จนกวาจะถึงโอกาสที่จะดับดวย
อริยมรรค.
ตามธรรมดาเปนประจําวันนี้ เรา พยายามมีสติไวเรื่อยเถิด ไมใหตัณหา
หรือไมใหกิเลสเกิดได; ไมเทาไรมันจะเกิดเปนอริยมรรคได เพราะมีความเคยชิน
แตที่กิเลสไมเกิด มีสติอยูเสมอ กิเลสไมเกิด. ทีนี้ความเคยชินของกิเลสที่จะเกิด
มันก็จางไป; กิเลสที่มีความเคยชินในการที่จะเกิดนั้น, ความเคยชินนั้นจะจางไป ๆ,
จางไป ๆ. วันหนึ่งคืนหนึ่งขางหนา จะมีปญญา หรือมีอริยมรรคญาณมาทําใหจาง,
จางไปถึงที่สุด, ไมอาจจะเกิดไดอีก. ฉะนั้น เดี๋ยวนี้เราตองทํา อยาใหมันเกิด;
เราระวังอยาใหมาเกิด ไมมีโอกาสเกิด มันก็เปลี่ยนนิสัยที่จะเกิด เปนไมเกิด.
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ระวังแตอยาใหมันเกิด; กิเลสมันก็ไมไดเกิด กิเลสมันก็ไมอวนทวน.
กิเลสอวนทวนนั้น คือมันมีความเคยชินที่จะเกิดไดตามสะดวกมากขึ้น;
อยางนี้
เรียกวากิเลสอวนทวน.
ที่จริงมันก็ไมไดอวนทวนมาแตไหน แตมันมีความเคยชิน
ที่จะเกิดไดงายมากขึ้น; เราเรียกวากิเลสมันอวน. ทีนี้เรา ไมใหมันเกิดบอยเขา ๆ;
กิเลสมัยผอม คือมันเกิดไดยาก เกิดไดชา; ความเคยชินที่จะเกิดมีนอยลง. ขอ
ปฏิบัติมีอยูอยางนี้ เปนเคล็ดลับอยูอยางนี้. จงพยายามมีสติปองกันความเกิดของ
กิเลสใหมากขึ้น ๆ.
ทีนี้เมื่อ กิเลสมันไมไดเกิด โดยเหตุใดก็ตาม ความทุกขกไ็ มมี มันก็ได
กําไรอยูแลว;
แมยังไมสิ้นเชื้อ ไมสิ้นอนุสัยของกิเลส แตมันก็ไมมีความทุกขอยู
แลว.ตอนใดไมเกิดกิเลส
ตอนนั้นก็คือไมเกิดตัณหา;
เราจะเรียกเสียใหมวา
“ความยังไมเกิด” , ความที่กิเลสตัณหายังไมเกิด. นี้เราจะมีประโยชนขอนี้ : นี่
เดี๋ยวนี้ที่เรามานั่งสบายอยูนี้ คือมั นยังไมเกิด กิเลส ตัณหา มันยังไมเกิด เราก็สบาย
อยูอยางนี้; พอกิเลสตัณหาเกิด เราก็หมดความสบาย.
นี้เราเอาประโยชนจาก “การที่กิเลสยังไมเกิด”
นี้ใหมากเขาไวกอน;
เพราะเปนสิ่งที่เอาไดงาย ๆ. ระวังอยาใหมันเกิดได ในเมื่อมันยังไมเกิด. ที่เปนไป
เอง ในชีวิตประจําวันของเรา ก็มีเหมือนกัน ที่ กิเลสยังไมเกิด เพราะเหตุปจจัย
มันไมม.ี กิเลสจะเกิดตอมีเหตุปจจัย; เพราะฉะนั้นเวลาที่กิเลสไมเกิด เพราะไมมี
เหตุปจจัย ก็มีอยูมากในวันหนึ่ง ๆ. เราดูไดดี; เราอยาไปลําเอียงไปโทษมัน
เสียเรื่อย; ที่จริงมันไมเกิดเอง ก็มีอยูมาก. ฉะนั้น ขอนี้ ตองถือประโยชนไวกอ น
เอาใหไดกอน คือเมื่อตัณหายังไมเกิด กิเลสยังไมเกิด เรายังสบายดีอยูนี้.
เมื่อมีการปฏิบัติธรรมอยูอยางถูกตอง โดยเฉพาะสตินี้ กิเลสก็ไมเกิด ยัง
ไมเกิดอยูเรื่อย, มันยังไมเกิดยิ่งขึ้นทุกที. เพราะเรามีธรรมะอยู กิเลสยังเกิดไมได;
มันก็เกิดภาวะอันหนึ่งขึ้นมา เรียกวา ภาวะวาง ความวางจากตัณหา; นี้มีประโยชน
ทั้งนั้น ภาวะที่วางจากตัณหานี้ไมวาจะเปนชนิดไหน มีประโยชนทั้งนั้น. ภาวะ
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ที่วางจากกิเลสแลวก็มีประโยชนทั้งนั้น; วางเพราะตัณหายังไมเกิด ก็ได, วางเพราะ
เราควบคุม ไมใหตัณหาเกิด ก็ได, แลววางเพราะอริยมรรคตัดทําลายมันหมดแลว
ก็ไดมันไดทั้ง ๓ วาง. วางเพราะมันไมเกิดเองตามธรรมดา เพราะวาเปนอยู
เหมาะสมมันไมเกิดอยางนี้ก็ได, แลววางเพราะเราคอยตั้งหนาตั้งตาบําเพ็ญธรรม
ประพฤติกัมมัฏฐานสติภาวนาอะไรอยู มันก็ไมเกิดเหมือนกัน, ทีนี้อันสุดทาย กิเลส
หมดแลว เพราะอริยมรรคนี้ มันก็ไมเกิดเหมือนกัน.
นี้เรียกวาภาวะที่วางจากตัณหา ๓ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามมีประโยชน
ทั้งนั้น; ยิ่งวางจากตัณหาไดมากเทาไร ก็ เปนพระอริยบุคคลมากเทานั้น .
อนุปาทิเสสบุคคล คือพระอรหันต นี่ ตัณหาไมมีเหลือ : คือทําลายตัณหาหมดจนไม
มีตัณหาเหลือ; นี้เรียกวา อนุปาทิเสสบุคคล. บุคคลที่ไมมีตัณหาเหลือเศษนี้
เปนพระอรหันตพวกเดียว.
สอุปาทิเสสบุคคล-บุคคลที่ยังมีตณ
ั หาเหลือ ตัณหาดับแลวยังมีเหลือเศษ
ก็คือบุคคล ๙ จําพวก : คือพระโสดาบัน ๓ จําพวก พระสกิทาคามี ๑ จําพวก
พระอนาคามี ๕ จําพวก รวมกันเปน ๙ จําพวก. ๙ จําพวกนี้เรียกววาบุคคลผูดับตัณหา
แลวยังมีสวนเหลืออยู.
ฉะนั้นพระอริยบุคคลก็ไมใชใครอื่น คือบุคคลที่ทํางาน
เกี่ยวกับตัณหาในการละตัณหา เรียกวาอริยะเหมือนกัน; อริยสัจจทําใหเกิดอริยบุคคลก็คือขอนี้.
อริ ย สั จ จ ที่ ทํ า ให ตั ณ หาหมด ก็ ทํ า ให เ ป น อริ ย บุ ค คล ประเภทอรหั น ต .
อริยสัจจขนาดที่ทําใหตัณหาหมดไปบางสวนเหลือบางสวน ก็ทําใหเกิดพระอริยบุคคล
ชนิดที่เปนพระโสดาบาน พระสกิทาคามีบาง พระอนาคามีบาง.
รวมความแลว
พระอริยบุคคลก็คือผูที่ดับตัณหาไดหมด หรือวาดับไดตามสัดตามสวนของความเปน
พระอริยบุคคล.
ดับตัณหามันไมมีคาอะไร นัก; ที่จริงนั้น ดับทุกขมันมีคา. ดับตัณหา
นั้นมาทําใหดับทุกขได; ฉะนั้น ดับตัณหาก็พลอยมีคาไปดวย. ดับตัณหาได
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ไมใชของจริง จะวานิพพานของเรานี้มีไมได;
เพราะวาเมื่อบรรลุถึงนิพพานนั้น
ตัวเราหมดเสียแลว จิตหมดตัวเราแลวจึงจะบรรลุนิพพานได ฉะนั้น จิตจึงไมมีโอกาส
จะยึดถือวา นิพพานของเรา.
ถาเรายังโงอยู เราก็พูดไดวานิพพานของเรา นิพพานที่เราจะเอา นิพพาน
ที่เราจองไวลวงหนา; อยางนี้ก็พูดได. แตเมื่อจิตไดบรรลุถึงขั้นนั้นจริงมันหมดตัว
เรา; ก็เลยไมมีนิพพานที่จะเปนของเรา. นิพพานก็ของนิพพาน นิพพานก็
สักวานิพพาน สักวาธรรมชาติ, เปนที่ดับแหงความทุกขทั้งปวง; ไมใชตัวกู-ไมใช
ของกู.
ฉะนั้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับนิโรธสัจจ นี้ก็คือวา รูขอที่วายึดมั่นอะไรไมได;
ระวังไมใหมีความยึดมั่นถือมั่น มันจึงจะเปนนิโรธ คือดับอยูเรื่อย. พอยึดมั่นถือมั่น
ก็เปนสมุทัยขึ้นมาทันที, พอมีตัณหา มีอุปาทาน เปนสมุทัยทันที; พอวางตัณหา
วางอุปาทานก็เปนนิโรธทันที. รูขอนี้ไวใหดี ๆ สําหรับการปฏิบัติ; ถาปฏิบัติ
ก็ตองมีศึกษาจนใหรูขอนี้.
อริยสัจจที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ ที่เรียกวา
มรรค นี้คือตัวการปฏิบัติโดยตรง. ๓ อยางขางตนที่แลวไปนั้น-เปนเรื่องรูมากกวา
เรื่องการปฏิบัติ; ถาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อทําใหรู. ทีนี้พอมาถึงขั้นนี้ก็ ทําจริง ๆให
กิเลสหมดไป เรียกวามรรค หรือวามัชฌิมาปฏิปทา, หรือเรียกวานิโรธคามินีปฏิปทา
ชื่อมีหลายชื่อแตรวมแลวคือมรรค - หนทางที่จะดับทุกข
ทีนี้เราจะพูดไปในแงของการปฏิบัติลวน: ในแงของการปริยัติพูดมามากมาย
แลวคราวกอน ก็พูดมากแลว ไมเอามาพูดอีก ทีนี้จะพูดในแงทฤษฎี ในแงที่จําเปน
แกการปฏิบัติคือ วิถีทางที่จะดับตัณหา, ทางที่จะดับตัณหาคือมรรคนี้ เราจะยกเอา
คําของพระอานนทมาพูด กอนคําของพระพุทธเจา.
พระอานนทพูดวา “จงอาศัยตัณหาละตัณหา” นี่พูดภาษาคนที่สุด ภาษา
โฆษณาชวนเชื่อที่สุดวา จงอาศัยตัณหาละตัณหา. คนที่ยึดมั่นธรรมะจัดก็ฟงไมถูก
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เหมือนกัน แตชาวบานจะฟงถูก : อาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาเสีย; นี้มันคนละ
ตัณหา. ตัณหาที่จะเอามาใชเปนเครื่องมือใชละตัณหานั้น คือตัณหาฝายขางดี,
ไดแกความอยากซึ่งไมควรเรียกวาตัณหา คือความตองการที่มาจากปญญา มาจาก
วิชชา.
พระอานนทแกลงเรียกวาตัณหา ซึ่งพระพุทธเจาไมเคยเรียก.
ความ
อยากดีนั้นแหละเรียกวาตัณหาของพระอานนท; แลวก็เอามาเปนเครื่องมือละตัณหา
ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข. คําอธิบายในสูตรนี้มีอยูชัดดังที่ พระอานนทไดอธิบาย วา:
บุ รุ ษ นั้ น ควรจะคิ ด ว า คนอื่ น ทํ า ไมเขาจึ ง ปฏิ บั ติ ไ ด หรื อ ว า ละมั น ได เราก็ เ ป น
คน ๆ หนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําได; เพราะฉะนั้น อาศัยมานะ
อาศัยตัณหา อาศัยขอนี้ อยากจะดับความทุกขนั้นเสีย;
เราตองอยากดับทุกข
มันจึงจะดับทุกขได.
เราตองอยากดับทุกข อยากดับทุกข นี้ ที่จริง ไมควรเรียกวาตัณหา แตทีนี้
ภาษาชาวบานภาษาคนโง ๆ เรียกวาตัณหาก็เอา. อาศัยความอยากละความอยากเสีย,
อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย; แตความอยากทีแรกนั้นคือความอยากดี แลวก็ไปละชั่ว
เสีย. ฉะนั้นทุกคนตองเตรียมพรอมที่วา เราจะตองมีความพยายาม มีความตองการ
ที่จะละตัณหาเสีย. ความพยายามความตองการอันนี้ เรียกวาตัณหาที่มาจากปญญา
มาจากวิชชา รูดีชั่วแลว, เกิดตองการขึ้นมา, แลวก็จะละความอยากโง ๆ ที่มาจาก
อวิชชาเสีย.
การที่จะคิดดับตัณหา ละตัณหาในเบื้องตน ก็เพราะวาอยากจะดับมันเสีย.
ทีนี้จะเอาตัณหาละตัณหามันก็อยางเดียวกันอีกนั่นแหละ
คือจะตองทําลายอวิชชาเสีย
ตองมีความอยากในการที่จะทําลายอวิชชาเสีย, หรือปองกันไมใหอวิชชาเกิดก็ได
เหมือนกัน; คือ อยาเผลอสติแลวอวิชชาเกิดไมได. เรื่องนี้ไมคอยพูดกัน พูดกันแต
เรื่องอะไรก็ไมรู ไมพูดกันในขอที่วา อวิชชานี้เพิ่งเกิด เพิ่งเกิดเมื่อตากระทบรูป
หูไดยินเสียงเปนตน. อวิชชามันจึงเกิดตั้งตนขึ้นมาที่นั่น; ไมใชมันเกิดอยูแลว
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ไมใชมันเกิดอยูตลอดเวลา;
ที่สอนกันมาผิด ๆ นั้นสอนใหเขาใจผิด เอาอวิชชา
เกิดอยูในใจตลอดเวลา นั้นมันผิด.
พระพุทธเจาทานตรัสวา : มันเพิ่งเกิดเมื่อเผลอสติ, เมื่อขาดสติ อวิชชา
ก็ตั้งตนขึ้นมาทํางานตามหนาที่ของอวิชชา; เชนตากระทบรูป ถาขณะนั้นเผลอสติ
อวิช ชาก็ก อ เชื ้อ กอ รูป ขึ ้น มา สํ า หรับ ปรุง กิเ ลสทั ้ง หลายจนเปน ตัณ หาอุป าทาน.
ดังนั้น เมื่อมีสติปองกันอวิชชา อวิชชาก็ไมเกิด ตัณหาก็ไมเกิด, หรืออวิชชากําลัง
เกิดอยู เผลอไปแลว ก็มีสติอันที่ ๒ เขามา อวิชชาก็ดับ ตัณหาก็ดับอีกเหมือนกัน.
ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา สติ นั้นแหละ เปนเครื่องมือที่จะปองกันการเกิดแหงอวิชชาดวย,
แลวก็จะทําลายอวิชชาที่กําลังเกิดอยูดวย.
นี้สรุปขอแรกก็วา อาศัยตัณหาละตัณหา มันเปนอยางนี้ : อยากดับตัณหา
นั่นแหละแลวจะไดดับตัณหา.
ทีนี้จะใชคําอื่นวา อยูดวยอัฏฐังคิกมรรคคือเปนอยูโดยชอบ; ไมใชคําวา
อาศัยตัณหาละตัณหาแลว ดูมันนากลัว.
แมจะพูดวา หนามยอกเอาหนามบง
มันก็นากลัว. ที่จริงมันก็เปนวิธีที่สําเร็จประโยชน; ถาหนามยอกเขาไปแลวหา
หนามมา ๒ อัน งัดหนามอันนั้นออก มันก็ไดเหมือนกัน; แตมันนากลัว.
“อยูดวยอัฏฐังคิกมรรค” คือ ปฏิบัติในมรรคมีองค ๘ อยูตลอดเวลา
ตัณหาไมมีทางเกิด กิเลสไมมีทางเกิด กิเลสไมไดอาหารหลอเลี้ยง. นี่ไปศึกษา
เรื่องมรรคมีองค ๘ ที่เคยพูดกันมาหลายครั้งหลายหนจนจําได จนเขาใจกั นแลว :
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้วาเปนอยางไร. ถาอยูดวยลักษณะอยางนั้น ไมมีทางที่
ตัณหาจะเกิด เพราะมันเปนสติ เปนปญญา เปนศีล เปนอะไร สมบูรณ ในนั้น.
ตัณหาเกิดไมได แลวก็ไมมีอะไรเปนอาหารหลอเลี้ยงตัณหาดวย; ฉะนั้นตัณหา
นุสัยก็รอยหรอลง.
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ตัณหาธรรมดาไมเกิด; ตัณหานุสัยคือความเคยชินแหงตัณหา ก็รอยหรอลง,
รอยหรอลง.
สักวันหนึ่งก็ถึงความสิ้นสูญไป.
ฉะนั้นจึงอยูโดยที่วาตัณหานุสัย
ไมไดอาหารหลอเลี้ยง
ก็คือไมใหมันเกิดนั่นเองเมื่อไมไดเกิดมันก็สูญเสียความเคยชิน
ในการเกิด ; สักวันหนึ่งมันก็หมด. ฉะนั้น อยูดวยอัฏฐังคิกมรรค ตัณหาไมมี
โอกาสเกิด และไมมีการไดอาหารหลอเลี้ยง.
นี้พระพุทธเจาทานเรียกวา “การเปนอยูโดยชอบ” มีชีวิตเปนอยูโดย
ชอบชนิดทีท่ ําใหโลกนี้ไมวางจากพระอรหันต. ถาอยูกันอยางนี้ โลกนี้ไมวางจาก
พระอรหันต; แลวดีกวานั้นก็คือวา ถาอยูกันอยางนี้ โลกนี้จะอยูกันเปนผาสุก :
ไมตองรบราฆาฟนกัน ไมตองทําอันตรายเบียดเบียนกัน แมแตเรื่องเล็กเรื่องนอย.
อัฏฐังคิกมรรคมีอยู ๘ องค คือความถูกตอง ๘ ชนิด : ความเขาใจถูกตอง
ความปรารถนาถูกตอง พูดจาถูกตอง การงานถูกตอง เลี้ยงชีวิตถูกตอง พากเพียร
ถูกตอง มีสติถูกตอง สมาธิถูกตอง; ๘ อยางถูกตองรวมกันเปนสิ่งเดียวเสนเดียวคือ
มรรค. ฉะนัน้ จึงเรียกวา หนทางเสนเดียว สําหรับบุคคลเดียวเดินไปสูสิ่ง ๆ เดียว
คือนิพพาน คือความดับทุกข; ทําแทนกันไมได แลวก็ไมมีมากทางมากเรื่อง
ไมยุงยากมากเรื่อง. มีเรื่องเดียว : ทางเสนเดียวสําหรับบุคคลคนเดียว, เดินไป
สูสิ่ง ๆ เดียว; นี้ก็คืออัฏฐังคิกมรรค.
ทีนี้ ตองสนใจวามีการปฏิบัติอยางไร ในอัฏฐัมคิกมรรคหรือมรรคมีองค
๘ นี้ ซึ่งมีมากถึง ๘ องค. แตอยากลัวอยาทอถอย เรือ่ งจํานวน ๘ นั้นเพียงขูใหกลัว,
ที่แทก็มี สําคัญอยูขอเดียวคือ สัมมาทิฏฐิ. ถาสัมมาทิฏฐิมีแลว อันอื่นถูกลากมา
เปนหางมาเอง.
ขอใหมีสัมมาทิฏฐิ.
ที่เหลืออีก ๗ จะถูกลากมาเปนขั้วเดียว
พวงเดียวกัน. ฉะนั้น อยาไปกลัววามันมาก ทําสัมมาทิฏฐิอยางเดียวใหสําเร็จ;อยามี
ความเห็นผิด อยาเขาใจผิด พอเขาใจถูกแลวมันจะเกิด “ชอบ”
ขึ้นมาเองในทาง
ที่จะดับทุกข; และมันจะงายเสียทีเดียว. ถาไมอยางนั้นมันจะยากจะรูสึกวาเหลือวิสัย
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ไปเลย. ถาสัมมาทิฏฐิไมพอ จะเห็นวานี้ยาก นี้เหลือวิสัย อยาเอามาพูดกับชาวบาน.
แตถาสัมมาทิฏฐิมีพอแลว จะเห็นเปนของอยูในวิสัย สามารถที่จะทําได.
พระพุทธเจาจะไมตรัสสิ่งที่เหลือวิสัยของคน; พระพุทธเจาทานก็ยืนยัน
เองอยางนี้.
แลวเราก็ควรจะเชื่ออยางนี้ วาพระพุทธเจาจะไมพูดใหเสียเวลา
ดวยการเอาเรื่องที่คนทําไมไดมาพูด. อาตมาจึงเอาเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาพูดเปนเรื่อง
แรก, และการปฏิบัติในมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนตัวสําคัญของอริยสัจจ ก็คือสัมมาทิฏฐิ
นั้น. ฉะนั้น ขอให สนใจคําวา “สัมมาทิฏฐิ” คําเดียวนี้ใหมาก.
สัมมาทิฏฐิโดยตรง โดยหลักใหญ โดยหลักสําคัญที่สุดก็คือความรูเรื่อง
อริยสัจจ ๔ นั่นเอง; ฉะนั้น ตองรูเรื่องอริยสัจจ ๔ นี้ใหถูกตอง ใหแจมกระจาง
ใหถูกตองดวย ใหครบถวนดวย แลวก็เปนสัมมาทิฏฐิ : วา ทุกขคืออะไร เหตุให
เกิดทุกขคืออะไร ? ความดับทุกขคืออะไร ทางใหถึงความดับทุกขคืออะไร ? มันก็
วกมาที่การรูเรื่องอริยสัจจทั้ง ๔. นี้คือ ตัวสัมมาทิฏฐิ สําคัญที่สุด; เพราะปญหา
ก็คือตองการจะดับทุกข, มันมีเรื่องเดียววาจะดับทุกข ก็ตองรูเรื่องทุกข, รูเรื่องเหตุให
เกิดทุกข, รูเรื่องสภาพความสิ้นทุกข, และรูเรื่องหนทางใหถึงสภาพนั้น; สี่เรื่องนี้
จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับวา “สัมมาทิฏฐิ”.
ทีนี้ คําวา สัมมาทิฏฐินั้นมันกวาง ถาเรื่องใดที่เกี่ยวกับประโยชนอันนี้แลว
เรียกวาสัมมาทิฏฐิหมด;
สัมมาทิฏฐิที่ ๑ รูเรื่องอริยสัจจ.
สัมมาทิฏฐิที่ ๒ รูเรื่องไตรลักษณ คือเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจจัง ทุกขัง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา.
เรา
ทองกันอยูทุกวัน ใหรูวาสังขารทั้งหลายมีแตความเปลี่ยนแปลงเรื่อย;
เพราะเปน
ไปตามเหตุตามปจจัย.
สวนสิ่งทั้งปวงทั้งสังขารและไมใชสังขารนั้นเปนอนัตตา
ไมมีสวนที่จะเปนตัวตนหรือของตน เปนธรรมชาติเทานั้น.
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สัมมาทิฏฐิที่ ๓ เปนเรื่อง รูเรื่องกรรม และ ความสิ้นไปแหงกรรม :
เรื่องกรรมคือกรรมดีกรรมชั่ว ใครทํากรรมใดไวตองไดรับผลแหงกรรมนั้น. นี้เรียกวา
เรื่องกรรม เปนไปตามกรรม อยูใตอํานาจของกรรม. แลวถัดไปก็เปนเรื่อง กรรมที่
สามที่ทําใหสิ้นกรรม, คืออริยมรรค ที่ตัดกิเลสได นั่นแหละเปนกรรมที่สาม ทําเขา
แลวจะเกิดความสิ้นไปแหงกรรม ไมมีกรรมใดเหลือ. นี่ถารู ถาเขาใจแจมแจงใน
เรื่ อ งนี้ จ ะเกิ ด ความสิ้ น ไปแห ง กรรม รายละเอี ย ดต า ง ๆ ได พู ด มาแล ว ในการ
บรรยายครั้งที่แลวมา ที่เรียกวาเรื่องกรรมกับความสิ้นกรรม.
สัมมาทิฏฐิที่ ๔ ระบุไปยัง เรื่องปฏิจจสมุปบาท มีรายละเอียดที่จะพูดถึง
กันในการบรรยายคราวหนา, หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท นี้ก็ไมมีอะไร.
ความหมายสําคัญมันอยูที่วา ใหมีปญญาเขาใจแจมแจงใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
นี้มันเปนไปตามลําพังไมได; มันตองอาศัยสิ่งตาง ๆ ปรุงแตง อาศัยกันและกันเปน
ไป, ไมมีอะไรเปนของสิ่งเดียวแลวเปนไปไดตามลําพังตัวเอง.
ให ดู เหมื อนอย างว า ร างกายนี้ มั นอาศั ยปลาอาหาร อาศั ยฟ าอากาศ
อาศัยอุปกรณอะไรตาง ๆ มันจึงเปนไปได, เปนไปได วันหนึ่ง ๆ มันไมมีอะไรเปน
ตัวเองตามลําพังได. ความทุกขก็เหมือนกัน ก็ตองอาศัยเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของ
นั้นสงตอกันไปเรื่อย:
อวิชชาใหเกิดสังขาร, -สังขารใหเกิดวิญญาณ, -วิญญาณใหเกิดนามรูป, นามรูปใหเกิดอายตนะ, -อายตนะใหเกิดผัสสะ, -ผัสสะใหเกิดเวทนา, -เวทนา
ใหเกิดตัณหา, -ตัณหาใหเกิดอุปาทาน, -อุปาทานใหเกิดภพ, -ภพใหเกิดชาติ,
-ชาติใหเกิดทุกข. ไมมีอะไรเกิดไดตามลําพัง หรือเปนอยูไดเอบงตามลําพัง หรือ
หยุดอยูไดโดยไมตองเปลี่ยนไป. อยางนี้เขาเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท เขาใจแจมแจง
เรื่องนี้ก็เปนสัมมาทิฏฐิอันสูงสุด.
สัมมาทิฏฐิ อันสุดทาย ที่ ๕ ที่อยากจะพูดก็คือ สัมมาทิฏฐิ เรื่อง
สุญญตา ที่เปนยูโดทางวิญญาณ เอาทีเดียวทุกขไมมีเหลือนั้น คือเรื่องสุญญตา;
ถาเขาใจเรื่องสุญญตาก็เปนสัมมาทิฏฐิสูงสุด. ทุกสิ่งวางจากตัวกู - ของกู.
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ทั้งหมดนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิในชั้นโลกกุตตรธรรม; ที่วาจะชวยใหคนไป
เหนือโลก. ถาเปน สัมมาทิฏฐิฝายโลกิยธรรม ที่จะทําใหคนเวียนวายอยูในโลก;
นี้ ก็ คื อมายึ ดเรื่ องดี เรื่ องชั่ ว มี บุ ญมี บาป มี นรกมี สวรรค ทํ าดี ไปแค สวรรค ทํ าไม ดี
ไปนรก นี้ก็เวียนวาย. สัมมาทิฏฐิสําหรับเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารอยางดีๆ นี้ไม
พนทุกขสิ้นเชิง
เปนแตเพียงวาไดสุขเวทนาประเภทโลกิยะ สนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปวันหนึ่ง เกิดสวย เกิดรวย เกิดดี เปนเทวดา เปนเศรษฐี,
วนเวียนอยูแตตรงนี้,
รวมทั้งอยาลบหลูบุญคุณพอแมครูบาอาจารยดวย. นี้เขาเรียกวาสัมมาทิฏฐิฝาย
ชั้นตน ชั้นมูล ชั้นรากฐาน; แตสัมมาทิฏฐิขั้นสูงขึ้นไป มันไมเอาสิ่งเหลานี้;
ไมยอมเวียนวายอยูในสิ่งเหลานี้; จึงกลายเปนเรื่องรูอรยสัจจ รูเรื่องไตรลักษณ
รูเรื่องกรรม รูเรื่องปฏิจจสมุปบาท รูเรื่องสุญญตาไปโนนเลย.
รวมความวา สัมมาทิฏฐิฝายที่ใหออกไปยังนิพพานนั้นพวกหนึ่ง, สัมมาทิฏฐิสําหรับใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารชั้นดี ๆ นี้อีกพวกหนึ่ง.
สวนเรื่อบอริยสัจจนี้
ไมตองการสัมมาทิฏฐิอันตน ๆ ต่ํา ๆ สําหรับเวียนวายที่ดี. สัมมาทิฏฐิในอัฏฐังคิกมรรคตองการใหออกไปจากความทุกขทั้งปวงจึงระบุไปยังเรื่องอริยสัจจ; เพราะ
ฉะนั้น ถามีสัมมาทิฏฐิอยางนี้แลวไมตองกลัว ขอใหมีจริง มันจะลากอันอื่นมาหมด.
พอเรา มีสัมมาทิฏฐิถูกตอง - ความปรารถนา ก็ตองถูกตอง เพราะความรู
ถูกตองมีเสียแลว ไมมีทางปรารถนาผิด.
พอสัมมาทิฏฐิถูกตอง -พูดจาก็ถูกตอง
เพราะมันพูดไปตามจิตใจ จิตใจมีสัมมาทิฏฐิ ปากก็พูดถูก;
-กายมันก็ทํางานถูก,
-เลี้ยงชีวิต ก็ถูก, -ความเพียร ก็ถูก, -สติ, -สมาธิพลอยถูกไปหมด. แตวา
สมาธิทําหนาที่อีกอยางหนึ่ง คือวาสงเสริมกําลังของสัมมาทิฏฐิใหแรงยิ่งขึ้นไป, เปน
ตัวกําลัง;
ฉะนั้น มรรคมีองค ๘ เลยสมบูรณ;
อยูเปนมรรคชนิดที่เรียกวา
เสนเดียว สายเดียว อันเดียว เรียกวา อริยมรรค.
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ถาเขาใจอยางนี้แลวก็จะสนใจแตเรื่องสัมมาทิฏฐิ ไมมากเรื่อง สัมมาทิฏฐิ
เหมือนกับเครื่องนําทาง เหมือนกัปตันเรือ เขามีเข็มทิศที่เดินถูกทาง ไมเดินหลงทาง.
สมั ยโบราณ ก อนมนุ ษย รู จั กใช เข็ มทิ ศ เขาใช นกชนิ ดหนึ่ ง เลี้ ยงไว สํ าหรั บหาหนทาง
ในทะเล ก็ยังดีกวาไมมีอะไรเสียเลย.
นี่ เมื่ อยู อย างครบถ วยด วยความถู กต อง ๘ ประการนี้ เรี ยกว า อยู โดยมี
อัฏฐังคิกมรรคแลว โลกไมวางจากพระอรหันต : คืออยูโดยไมมีการยึดถืออะไร
สิ่งใดวาเปนตัวกู วาเปนของกู. นี่คือปฏิบัติในมรรคมีองค ๘, หรือ เรียกวามรรค
คือ รูอยางที่ถูกตอง เขาใจอยางถูกตอง แลวก็ เชื่ออยางถูกตอง; ศรัทธาความเชื่อ
อยางถูกตองรวมอยูในขอนี้ ; ศรัทธาเชื่อผิดเอาไปไวที่อื่นไมเกี่ยวกับขอนี้, ศรัทธา
ที่ถูกตองมารวมอยูในสัมมาทิฏฐิ.
สรุปความเรื่องนี้ที่วา อริยสัจจ ๔ เรื่อง อริยสัจจทงั้ ๔ นั้น อยาไปเขาใจ
วาเปนเรื่องเหลือวิสัยหรืออยูไกล มีอยูสําหรับคนบางพวก. ขอใหเขาใจเสียใหมวา
อยูกับคนทุกคน และมีอยูแลวในคนทุกคน.
ใชคําวา “มีอยูแลวในคนทุกคน”
,อริยสัจจมอี ยูแลวในคนทุกคน, เกิด - ดับๆ ๆ อยูในคนทุกคน. เดี๋ยวมีทุกขเพราะมี
ตัณหา, เดี๋ยวตัณหาดับไป; ทุกนั้นก็ดับไปตามธรรมชาติ หรือวามีสตินึกขึ้นได,
ตัณหาดับไป ทุกขก็ดับไป; อยางนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งมีอยูแลว ในเด็กก็มีในหนุมสาว
ก็มี ผูใหญก็มี คนแกคนเฒาก็มี อยางที่ไดยกตัวอยางมาใหฟงขางตน. ฉะนั้น จํากัดความ
สักหนอยก็วา
อริยสัจจนั้นเปนเรื่องที่มอี ยูจริงในคนทุกคน
ในชีวิตประจําวัน
ทั้ง ๔ อริยสัจจ ครบอยูแลว ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งเทานั้น.
ทีนี้
ยังแถมวา แมไมถึงวา คือในเด็ก ๆ ที่ตัวยังไมยาวดีกวา ก็มีอริยสัจจนี้อยูแลว.
พระพุทธเจาทานพูดอยางถอยคําธรรมดา โวหารธรรมดา : วาในรางกาย
ที่ยาวประมาณวาหนึ่ง; นี้หมายถึงคนผูใหญ. คนผูใหญบางคนก็ยาวกวาวา, ผูใหญ
บางคนก็ไมถึงวา;
แตวาเด็ก ๆ เมื่อรูสึกผิดชอบชั่วดีแลวก็อยูในวิสัยที่จะมีอริสัจจ
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เกิด - ดับ ๆ อยูในนั้น. ใหหาดูใหดี; ถาผูใดรูเรื่องอริยสัจจแลวปฏิบัติจะไมมี
ทุกขเลย ผูใดไมรูแลวก็ปฏิบัติไมได ไมปฏิบัติก็ตองมีทุกขเทานั้น.
ทีนี้มาถึงหนาที่ ขอใหจําไว หนาที่คือ ๑. ตองรู ในสวนที่ควรรู คือ
เรื่องทุกข. ๒. ตองละ ในสิ่งที่ตองละ คือสมุทัย. ๓. ตองทําใหแจง ในสวนที่ควร
ทําใหแจง คือนิโรธ. ๔. ตองทําใหเกิดมี ในสวนที่ควรทําใหเกิดมี คือมรรค.
พูดกลับกันก็วา ทุกข เปนสิ่งที่ ควรรู, สมุทัย เปนสิ่งที่ ควรละ, นิโรธ
คือสิ่งที่ควร ทําใหแจง ออกมา, มรรค เปนสิ่งที่ ควรทําใหมีขึ้น. เราตองทดสอบ
มีเครื่องทดสอบวา เรื่องมันวาอยางไร?
เรื่องนั้นเราตองทําอยางไร แลวเรื่องนั้น
เราทําเสร็จแลวหรือยัง ? นี่เปนเครื่องวัดตัวเองวา เรารูไหมวาเรื่องนั้นมันวาอยางไร?
และวาเรื่องนั้นแหละเราจะตองทําอยางไร ?
และเรื่องนั้นเราทําเสร็จแลวหรือยัง?
พระพุทธเจาทานเรียกวา ญาณเกี่ยวกับอริยสัจจ สําหรับเปนความรูที่จะบอกใหรูวาเรา
ไดมีอริยสัจจหรือไม.
นี้เรี ยกว าเป นเรื่ องจํ าเป นแก คนทุ กคน อยู ในวิ สั ยที่ จะทําได และจะทดสอบ
ได. อยาไปเขาใจวาไมไดมีอยู หรือวาเหลือวิสัย; ฉะนั้น ถาพูดเรื่องอริยสัจจแลว
เขา ชอบเลานิทานกันเรื่องหนึ่งเปนการสงทาย; คือนิทานเรื่องคนที่ไมยอมเชื่อวา
ความดับทุกขนั้นมีอยู. ที่นั่งอยูที่นี่ก็ดูเหมือนจะมีหลายคนที่ไมยอมเชื่อวาเราอาจจะ
ดับทุกขได หรือวาความดับทุกขนั้นมีอยู; คือเห็นเปนเหลือวิสัยไปเสีย; หรือ
บางทีก็ไมเชื่อวานิพพานนั้นมีอยูในวิสัยของมนุษย.
นี้คือพวกวัตถุนิยม รูจักแต
ที่ตัวสัมผัสดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตัวเองเทานั้น.
เขาเลาวา : เตากับปลาไปพบกันเขา มันเปนเพื่อนกันและพบกันบอย ๆ
ปลาถามเตาวา พักนี้หายไปไหนเสียนาน. เตาเผอิญบอกวามันไปบนบก พบอะไร
สวยงามมาก มีอะไรอรอย ๆ ทั้งนั้น เลยเพลินไป. ปลาเพิ่งไดยินคําวา “บก” ไมรู
วาบกนั้นคืออะไร ก็คะยั้นคะยอใหเตาอธิบายวาบกนั้นคืออะไร เตาก็บอกไปตาม
สติปญญาวาบก นั้นคืออะไร ปลาก็ไมเขาใจ.
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ยกตั วอย างเช น เต าจะบอกว าบกนี้ เป นของแข็ งเดิ นไปได ปลาจะเข าใจ
ไดอยางไรวาบกแข็งแลวเดินไปได; เพราะมันไมมีตีนและมันไมเคยขึ้นบนบก. แลว
ปลายังถามโง ๆ วา :
บกนี้เมื่อเราเดินเขาไปแลว มันแหวกใหจมูกของเราผานไปได
อยางนั้นหรือ ? เตาก็บอกวาไมได บกมันเปนอยางนั้นไมได. ปลาเคยรูแตเรื่องน้ํา
มันก็ถามแตปญหาอยางน้ํา. เตาก็บอกวาไมได. ทีนี้ปลาโกรธขึ้นมาวา : ไอโกหก
เอาเรื่องไมจริงมาพูดทั้งนั้น; ไป ๆ เลิกกัน อยาเปนเกลอกันเลย.
นี่ระวังใหดี เราไมรู ไมยอมเชื่อวาบกคือพระนิพพานมีอยู; ใครมาพูด
ใหฟงก็วาบา แลวก็เลยไมตองพูดกัน.
นี้คือผูที่พูดวาเรื่องอริยสัจจไมเกี่ยวกับ
ชาวบาน,
เรื่องอริยสัจจไวใหพระอริยเจาไปนิพพาน.
เขาไมยอมเชื่อวาอริยสัจจ
เกี่ยวกับชาวบาน ก็เหมือนกับปลานั้นที่ไมเคยรูเรื่องบก.
นี้ขออยาไดมีความประมาทเลย ใหเชื่อวา ความดับทุกขมีอยูจริง สิ่งที่เรียก
วานิพพานนั้นมีอยูจริง แลวอยูในวิสัยที่จะถึงได ดวยการปฏิบัติที่ถูกตอง ตามแนว
ของเรื่องอริยสัจจนั่นเอง.
เอาละพอกันที.
-------------
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หลักปฏิบัติ ดับทุกข
โดยอยาใหกระแสปฏิจจสมุปทานเกิดได
------------------

- ๑๑ วันเสารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร ในวั นนี้ จั กพึ งมี โดยหั วข อว า หลั ก
ปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันดีอยูแลว
คําวา ปฏิจจสมุปบาท ยังคงเปนคําที่แปลกประหลาด หรือแปลก
หูสําหรับคนสวนมาก;
แตแลวเราก็ไมอาจจะเปลี่ยนไปใชคําอื่นได
จะตองใชคํานี้อยูตอไป; ฉะนั้น เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ที่จะตอง
พยายามเขาใจคําวาปฏิจจสมุปทานนี้ ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกวาจะเคยชินเปน
คําธรรมดา. ผูที่เคยบวชเรียน ก็พอจะไดยินไดฟงคํานี้อยูบาง; แตผูที่เปน
ชาวบานเต็มที่แลวก็จะฉงนและเปนเหตุใหไมสนใจ; ทีนี้ก็เลยไมเขาใจ
เรื่องที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา; ดังนั้นจึงเห็นวาควรจะเอามาพูด ใหเปนเรื่อง
ที่เขาใจกันเปนธรรมดาไป ในที่สุด.
๓๔๔
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การที่ตองเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะวา มันเปน หัวใจของพุทธศาสนา.
เมื่อพูดถึงหัวใจของพุทธศาสนา คนโดยมากก็นึกถึงเรื่องอริยสัจจ. นี่ขอให
เขาใจวาปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็คือ อริยสัจจที่สมบูรณแบบ คือวาเต็มขนาด : จึงขอ
เรียกวา “อริยสัจจใหญ” ซึ่งจะไดอธิบายกันตอไป. ในที่นี้ขอใหสรุปความสั้น ๆ ไวที
หนึ่งกอนวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องอริยสัจจใหญ, เปนหัวใจของพุทธศาสนา:
ฉะนั้นตองเอามาพูดกันจนเปนที่เขาใจอยางยิ่ง.
สิ่งที่ควรจะทราบไวตอไป : สิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทเทานั้น มันมีอยู
ในคนเราแทบจะตลอดเวลา. สิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท ที่ยังฟงไมรูวาอะไร
นั่นแหละ มันมีอยูในคนเรา ในตัวเราเกือบตลอดเวลา แลวเราก็ไมรูจัก; อยางนี้
ก็เรียกวามันเปนความผิดของเรา, ไมใชความผิดของธรรมะ. เราไมสนใจ เราจึง
ไมรูจักสิ่งที่อยูในตัวเรา แทบวาตลอดเวลา; เดี๋ยวก็จะไดพูดใหฟง วามันมีอยูใน
คนเราแทบตลอดเวลาอยางไร.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนเรื่องที่ ถาผูใดเขาใจแลว ก็อาจจะปฏิบัติเพื่อ
ดับความทุกขของตนได. และเมื่อมองกันอีกทางหนึ่ง เราตองถือวาเปนหนาที่ ที่เรา
จะตองทํากันทุกคน; และชวยทํากันและกัน ใหเขาใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ใหได.
มันเปนหนาที่ของคนเรา ที่จะตองเขาใจเรื่องนี้ แตละคน ๆ แลวมันยังเปนหนาที่
ที่จะตองชวยใหผูอื่นเขาใจดวย. ขอนี้เปนพระพุทธประสงค; และเมื่อเราทําได
ดังนี้แลว ความตรัสรูของพระพุทธองคก็จะไมเปนหมัน.
ขอนี้เปนเชนเดียวกับเรื่องริยสัจจ : ถาไมมีผูใดรูเรื่องอริยสัจจ ความ
ตรัสรูของพระพุทธเจา ก็จะเปนหมัน คือไมมีประโยชนอะไร. เรื่องปฏิจจสมุปบาท
มันยิ่งไปกวานั้น หมายความวาเปนเรื่องอริยสัจจที่สมบูรณเต็มที่. รวมความแลวก็วา
เราจะตองชวยกันและกัน ใหรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท กวางขวางออกไปทั่วทุกคนในหมู
พุทธบริษัท. นี้เปนเหตุผลในขั้นตน อยางยอ ๆ วา ทําไมเราจึงตองพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนเรื่องอริยสัจจใหญ,
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ที นี้ ก็ จ ะขยายความเรื่ อ งนี้ ใ ห ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ไป โดยจะตั้ ง หั ว ข อ ว า เรื่ อ ง
ปฏิจจสมุปบาทนี้คือเรื่องอะไร? แลวเพราะเหตุใดจึงตองมีเรื่องนี้? ปฏิจจสมุทปบาท
เพื่ออะไร? และจะมีไดโดยวิธีใด?
(๑) ถาถามวา ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร? ก็ตอบวา ปฏิจจสมุปบาท คือ
การแสดงใหทราบวา ทุกขจะเกิดขึ้นมาอยางไร และจะดับลงไปอยางไรโดยละเอียด;
และแสดงใหทราบวา การที่ทุกขเกิดขึ้นและดับไปนั้น มีลักษณะเปนธรรมชาติที่อาศัย
กันและกัน;
ไมใชตองมีเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรที่ไหน มาชวยทําให
ความทุกขเกิด หรือทําใหความทุกขดับ.
มันเปนเรื่องของธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่อง
กัน อยู ห ลาย ๆ ชั ้น และอาศัย กัน แลว ทํ า ใหค วามทุก ขเ กิด ขึ ้น หรือ จะทํ า ให
ความทุกขดับไป ก็ตาม. คําวา “ปฏิจฺจ” แปลวา อาศัย ; คําวา “สมุปฺปาท”
แปลวา เกิดขึ้นพรอม;
เรื่องของสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันแลวเกิดขึ้นพรอม นี่คือ
เรื่องปฏิจจสมุปบาท.
อีกสวนหนึ่งก็เปนการแสดงใหรูวา ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา อยูที่นี่
หรือวาจะเวียนวายตอไป. มันเปนเพียงธรรมชาติลวน ๆ ที่เกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป.
ถ าเข าใจเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาท ก็ จะเข าใจได ว า ไม มี สั ตว บุ คคล ตั วตน เรา เขา ที่ เรา
เรียกวา “ตัวกู” นี้ไมมี. เมื่อคนไมรูเรื่องนี้, ก็ปลอยไปตามความรูสึกคิดนึกตาม
ธรรมดา ซึ่ งมี อวิ ชชาครอบงํ าแล ว มั นก็ รู สึ กว า มี สั ตว บุ ค คล ตั วตน เรา เขา นี่ ความ
มุงหมายของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนอยางนี้.
ในความสําคัญก็คือวา แสดงใหรูวาทุกข
เกิ ด และดั บ อย า งไร และการเกิ ด และดั บ นั้ น เป น การอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด ระดั บ ;
และวาอาการอยางนั้นทั้งหมดนั้น ก็มิใชสัตว มิใชบุคคล มิใชตัวตน เรา เขา.
ที่ ยิ่ งไปกว านั้ นอี กก็ คื อว า การที่ มั นอาศั ยกั น เกิ ดขึ้ นและดั บลงนี้ มั นรุ นแรง
แบบสายฟาแลบ; คือรวดเร็ว รุนแรงแบบสายฟาแลบ, ขอใหทุคนสังเกตดู
ใหดีวา ความคิดนึกของคนเรา ที่เกิดขึ้นมานี้ มันรวดเร็วรุนแรง.
ตัวอยางเชน
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ความโกรธอยางนี้ เกิดขึ้นมารวดเร็วเหมือนกับสายฟาแลบ,
นี้เรียกวา พฤติของจิต
ที่ เกิ ดขึ้ นรวดเร็ วรุ นแรง เหมื อนสายฟ าแลบ ที่ เป นไปเพื่ อความทุ กข ในชี วิ ตประจํ าวั น
ของคนเรานั่นเอง.
นั่นแหละคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตรง ถามองเห็น จะรูสึกวา
จะเปนเรื่องที่นาหวาดเสียว หรือเปนเรื่องที่นากลัวที่สุด;
แตถามองไมเหน มันก็
เหมือนกับวาไมมีอะไร.
นี่ถาถามวา ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร อยางเปนภาษา
ธรรมดาสามัญที่สุด ก็ตอบวาคือเรื่อง พฤติของจิตที่เกิดขึ้นเปนไปเพื่อทุกข แลวก็
รวดเร็วรุนแรงเหมือนสายฟาแลบ แลวก็มีอยูในชีวิตประจําวันของคนเรา. นี่แหละ
คือตัวปฏิจจสมุปบาท.
(๒) ปญหาที่สองถามวา เพราะเหตุใดเราจึงตองมีเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท?
เราตองมีเรื่องปฏิจจสมุปบาท เพือการศึกษาและปฏิบัติ.
เดี๋ยวนี้ไมมีใคร
รูเรื่องนี้ แถมยังกําลังเปนมิจฉาทิฎฐิ.
มิจฉาทิฎฐิของคนทั่ว ๆ ไปก็เปนเหมือน
มิจฉาทิฎฐิของภิกษุ สาติ เกวัฏฏบุตร.
ภิกษุรูปนี้ ทั้งที่เปนภิกษุก็มีทิฏฐิที่ถือ
และยืนยันวา “ตเทวิทํ วิฺาณํ สนฺธาวติ สํสรนฺติ, อนฺํ” . ภิกษุรูปนี้ถือวา วิญญาณ
นี้เทานั้นที่แลนไป ที่ทองเทียวไปไมมีสิ่งอื่น”, ๑ ภิกษุรูปนี้ถือวา วิญญาณนั้นเปน
สัตวเปนบุคคล; แลวก็แลนไป, แลวก็ทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร คือการเกิดแลว
เกิดอีก; ไมมีสิ่งอื่น. การที่ถือวาวิญญาณนั้นเปนสัตว หรือเปนบุคคล ตัวยืนโรง
สํ าหรั บแล นไปในวั ฏ ฏสงสาร เช น นี้ ก็ เพราะไม ทราบความจริ งเรื่ อ งปฏิ จจสมุ ปบาท
จึงไดเกิดมีทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลายพยายามที่จะใหภิกษุรูปนี้ สละทิฏฐินี้เสีย,
เมื่อเธอไมสละ
ก็พากันไปทูลพระพุทธเจา.
พระพุทธเจาตรัสใหหาตัวไป แลวก็ทรงสอบถามวา
มีทิฏฐิอยางนั้นจริงไหม? ภิกษุรูปนี้ก็ทูลวามีทิฏฐิอยางนั้นจริง; คือวา “วิญญาณ

๑. บาลี มหาตัณหาสังขยสูตร มู.ม. ๑๒/๔๗๒/๔๔๐.
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นี้แหละแลนไปทองเที่ยวไปไมใชอื่น”.
ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสถามวา อะไรเปน
วิญญาณของเธอ? ภิกษุนี้ทูลตอบวา “ยฺวายํ ภนฺเต วโท เวเทยฺโย, ตตฺร ตตฺร
กลฺยาณํ ปาปกานํ กมฺมานํ วิปากํ ปฏิสํเวเทติ”.
ซึ่งแปลวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ! สิ่งใดที่มันพูดได หรือมันรูสึกอะไรได แลวมันเสวยวิบากของกรรมทั้งหลาย
ทั้งที่เปนกรรมดีและกรรมชั่ว นั่นแหละคือวิญญาณ”. ๑
นี้ก็ยิ่งเปนมิจฉาทิฏฐิหนักยิ่งขึ้นไปอีก : ตัววิญญาณ คือสิ่งที่ทําใหพูดได
ที่ทําใหรูสึกอะไรได แลวเสวยผลกรรมตอไปขางหนา.
คนธรรมดาฟงไมถูกวา ทําไมการถืออยางนี้จึงเปนมิจฉาทิฏฐิ;
เพราะ
ใคร ๆ ก็ เชื่ อว า วิ ญญาณมี อยู แล ววิ ญญาณเป น อย า งนั้ น ๆ ฉะนั้ นคนธรรมดาพู ด
กันเสียแตอยางนั้น จนชิน ก็เลยไมรูวา นี้เปนมิจฉาทิฏฐิ.
คําพูดเชนนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ เพระายืนยันวาวิญญาณเปนของเที่ยง เปนของ
ที่ มี อ ยู ในตั ว มั นเอง มิ ใช เ ป นเพี ยงปฏิ จจสมุ ปป น นธรรม คื อ มิ ใ ช เ ป นเพี ย งผลของ
ปฏิจจสมุปบาท.
ที่แท วิญญาณเปนเพียงปฏิจจสมุปปนธรรม หมายความวา ไมมีตัวตน
เพียงแตวา อาศัยเหตุปจจัยปรุงแตงเกิดขึ้น สืบตอกันไปชั่วคราว ๆ เทานั้น. อยางนี้
เรียกวา เห็นวาวิญญาณนั้นเปนปฏิจจสมุปปนธรรม, ซึ่งตามนัยแหงปฏิจจสมุปบาท
แสดงใหเห็นวา ตัวตนไมมี.
ทีนี้ภิกษุ สาติ เกวัฏฏบุตร นี้ยืนยันวามีตัวตน; หรือยืนยันวาวิญญาณนี้
เป น ตั ว ตน คื อ มั น แล น ไป มั น ท อ งเที่ ย วไป หรื อ ว า อยู ที่ นี่ เขาก็ พู ด ว า เป น ผู พู ด
เป น ผู รู สึ ก อารมณ ต า ง ๆ แล ว เป น ผู เ สวยวิ บ ากของกรรม ทั้ ง หลาย ที่ เ ป น กุ ศ ลเป น
อกุศล คือวามีตัวตน มีตัวเรา ที่เปนอยางนั้น, แลวเรียกมันวาวิญญาณ.
๑. บาลี มหาตัณหาสังขยสูตร. มู.ม ๑๒/๔๗๕/๔๔๒.
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นี่เพราะเหตุวา คนทั้งหลาย มีทิฏฐิอยางนี้กันอยูทั่วไป โดยไมรูวาเปน
มิจฉาทิฏฐิ เราจึงตองมีเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่บอกใหรูความจริงวา มันไมมีตัวตน;
วิญญาณนั้น มิใชตัวตน.
ถาวาวิญญาณมี มันก็เปนเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรม
คือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นทยอยกันยิบ ๆ ไป เทานั้นเอง;
ไมเปนตัวเปนตน
อะไรที่ไหน. เพราะเหตุนี้จึงตองรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท.
(๓) ทีนี้ถามวา รูปฏิจจสมุปบาทเพื่ออะไร?
ก็เพื่อพนจากมิจฉาทิฏฐิที่วา คนมีอยู; แลวคนไปเกิด; แลวคนเปนไป
ตามกรรมเหลานี้; แลวก็เพื่อจะดับทุกขสิ้นเชิง คือมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมา. ถายังหลง
เรื่องวิญญาณเปน ตัวตน ก็ยังเป นมิจฉาทิฏฐิ มั นก็มีความทุกขและดับทุกขไมได ;
ฉะนั้นจะตองรูเรื่องวิญญาณที่แทจริง วาเปนอะไร;
คือเปนปฏิจจสมุปปนธรรม
เกิดขึ้นโดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาทอยางนี้มันจึงจะดับทุกขได,
และจะดับทุกขได
สิ้นเชิง โดยที่มีสัมมาทิฏฐิ เขาใจอยางถูกตอง. ขอนี้มีหลักบาลีสั้น ๆ วา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ วิฺาณณํ..... วิญญาณเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม; คือสิ่งที่อาศัยกัน
และกันเกิดขึ้น; อฺตฺร ปจฺจยา นตฺติ วิฺาณสฺส สมฺภโว...ถาปราศจาก
ซึ่งปจจัยเหลานั้นแลว การเกิดขึ้นแหงวิญญาณมีไมได. ๑
ขอนี้แสดงวา ถาวิญญาณมีตัวตนจริง, มันก็ควรมีไดโดยตัวมันเอง โดยไม
ตองอาศัยปจจัยอะไร; เดี๋ยวนี้ตัวมันเองมิไดมี; มีแตปจจัยที่ปรุงแตงกันขึ้น แต
มันประณีตลึกลับถึงกับทําใหรูสึกคิดนึกได ใหนามรูปนี้ ทําอะไรได พูดจาได อะไร
ไดตาง ๆ ก็เลยเขาใจผิดไปในตัวมันเอง วามีอะไรอันหนึ่งเปนตัวเปนตนอยูในนามรูป
นี้ ซึ่งในที่นี้เรียกกันวาวิญญาณ. เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็มีเพื่อประโยชนอันนี้เอง
ใหละมิจฉาทิฏฐิเสีย แลวจะไดดับความทุกขสิ้นเชิงได.
(๔) ทีนี้ปญหาตอไปก็มีวา จะมีการดับทุกขไดโดยวิธีใด? ทําอยางไร?
คําตอบก็เหมือนกับที่แลว ๆ มา ในหลักทั่ว ๆ ไปวา จะไดโดยการปฏิบัติที่
ที่ถูกตอง คือการมีชีวิตอยูอยางถูกตอง หรือการเปนอยูที่ชอบ. ความเปนอยูที่ชอบนั้น

๑. บาลี มหาตัณหาสัขยสูตร มู.ม. ๑๒/๔๗๕/๔๔๓.
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ก็คือ การเปนอยูที่สามารถทําลายอวิชชาเสียได ดวยวิชชา คือการเปนอยูที่ทําลาย
ความโงเสียได ดวยความรู.
หรือถาสรุปความอีกทีหนึ่ง ก็เปนการสรุปวา คือการ
มีสติอยูตลอดเวลา; และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มีสติเมื่อมีอารมณมากระทบ. นี่ขอ
ใหเขาใจคําวา “เปนอยูโดยชอบ”
นั้น เปนอยูอยางนี้ คือเปนอยูโดยมสติสมบูรณ
อยูทุกเวลา และโดยเฉพาะเมื่อมีอารมณมากระทบ. เมื่อเปนอยูอยางนี้ ความโง
เกิ ด ไม ไ ด อวิ ช ชาเกิ ด ไม ไ ด สามารถขจั ด อวิ ช ชาออกไปเสี ย ได มั น เหลื อ อยู แ ต วิ ช ชา
หรือ ความรู.
นี้แหละคือ ความเปนอยูช อบ เปน อยูชนิดที่ความทุกขเ กิด ไมได.
โดยหลักใหญ ๆ เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันมีอยูอยางนี้.

๑. เมื่อถามวาปฏิจจสมุปบาทคืออะไร? ก็คือการแสดงใหรู
เรื ่ อ งความทุ ก ข ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในรู ป สายฟ า แลบ ในจิ ต ใจของคนเราเป น
ประจําวัน.
๒.
เพราะเหตุ ใ ดเราจึ ง ต อ งรู เ รื่ อ งนี้ ก็ เ พราะว า คนมั น
กํา ลั ง โง ไม รู เ รื่ อ งนี้ .
๓.

รู เ พื่ อ ประโยชนอ ะไร?

เพื่อ ใหรูถู ก ต อ งและใหดั บ ทุ ก ข

เสี ย ได .
๔. จะดั บ ทุ ก ข ไ ด โ ดยวิ ธี ใ ด? ก็ โ ดยวิ ธี ที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ ง
ตามกฎเกณฑ ข องปฏิ จ จสมุป บาท คื อ อยา ใหก ระแสปฏิจ จสมุป บาท
มั น เกิ ด ขึ้ น มาได เพราะว า มี ส ติ รู สึ ก ตั ว อยู ต ลอดเวลา.
เรื่ อ งมั น
สัมพันธกันอยูอยางนี้. รวมกันก็เรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท”.

สอนผิดจนปฏิบัติไมได
ที นี้ ยั งมี ป ญหาที่ ร ายแรง หรื อยิ่ งไปกว านั้ นก็ คื อ ป ญหาที่ ว า เรื่ อง ปฏิ จจสมุปบาทนี้ กําลังสอนกันอยูอยางที่เรียกวา ไมตรงหรือไมถูกตองตามพระบาลีเดิม ;
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หมายถึงบาลีพระพุทธภาษิต ที่มีอยูในสุตตันตะทั้งหลายที่เปนของเดิม. ของเดิมใน
บาลีมีไวอยางหนึ่ง มีอยูอยางหนึ่ง,
แลวเดี๋ยวนี้มาสอนกันไปเสีย อีกอยางหนึ่ง.
ความผิดแปลกกันในขอนี้ ก็คือวาในพระบาลีเดิม พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทไวในลักษณะ
ที่มันติดตอกันเปนสายไปเลย ;
ในรอบหนึ่งมีอยู ๑๑ อาการ อยางนี้ มันติดตอกัน
เปนสายไปเลย.
เดี๋ยวนี้มาสอนกันวาใน ๑๑ อาการ รอบหนึ่งนี้ จะกินเวลายืดออก
ไปตั้ง ๓ ชาติ;
คือชาติในอดีตดวย ชาติในปจจุบันดวย ชาติในอนาคตดวย ไป
สอนกันเสียอยางนี้ จนปฏิบัติอะไรไมได.
ตามหลักพระบาลีเดิ มนั้น มันติดตอกันไปทั้งหมด ๑๑ อาการ ในขณะเดียว
ที่คนเรามีเรื่องที่เปนกิเลสเกิดขึ้นในใจ ครั้งหนึ่ง;
เพราะฉะนั้น ไมตองกินเวลา
ตั้ง ๓ ชาติ : กินเวลาไมถึงชาติ, กินเวลาไมถึงป, กินเวลาไมถึงเดือน, กินเวลา
ไมถึงวัน;
หมายความวา บางทีเพียงชั่วกระพริบตาเดียวเทานั้น ปฏิจจสมุปบาท
เต็มรอบเปนเรื่อง ๆ หนึ่ง มีความทุกขเสร็จแลว. นี้คือการสอนที่ผิดจากพระบาลีเดิม
แลวเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็กลายเปนเรื่องที่ไมมีประโยชนอะไรเลย นอกจากไวเถียง
กันเลน. ถาสอนอยางถูกตองตามพระบาลีเดิมก็จะมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะตรงกับ
ปญหาเฉพาะหนาที่มีอยูเปนประจําวัน, ฉะนั้น ขอใหตั้งใจฟงตอไป.
การที่จะเขาใจไดดี ทีแรกก็จะตองรูเรื่อง จํานวนปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๑
นั้นแหละ เสียกอน. ๑๑ นั้นก็คือ :๑. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา : เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดสังขาร;
๒. สงฺขารปจจยา วิฺาณํ : เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดวิญญาณ;
๓. วิฺาณปจฺจยา นามรูป : เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดนามรูป;
๔. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ : เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดอายตนะหก;
๕. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส : เพราะอายตนะหกเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ;
๖. ผสฺสปจฺจยา เวทนา : เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา;
๗. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา : เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา;
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๘. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ : เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน;
๙. อุปาทานปจฺจยา ภโว : เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ;
๑๐.ภวปจฺจยา ชาติ
: เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ;
๑๑.ชาติ ป จฺ จ ยา ชรามรณํ โสกปริ เ ทวทุ กฺ ข โ ทมนสฺ สุ อุ ป ายาสา :
เพราะ
ชาติ เป นป จจั ยจึ งมี ชรา มี มรณะ โสกะปริ เทวะ ทุ กขโทมนั ส อุ ปายาส ซึ่ งเป นความ
ทุกขทั้งนั้น เกิดขึ้น. นับดูไดตั้ง ๑๑ ตอน หรือ ๑๑ อาการ อาศัยถึง.
เมื่ อมี การอาศั ยหนึ่ ง ๑๑ ตอน มั นจึ งเป นปฏิ จจสมุ ปบาทรอบหนึ่ งหรื อสาย
หนึ่ง.
ใน ๑๑ ตอนนี้ ที่แสดงไวในพระบาลี จะเห็นไดวา ติดตอกันไป ไมมีอะไร
มาคั่น : ไมจําเปนตองเอา ๒ ตอนแรกไปไวชาติในอดีต; แลวเอา ๘ ตอนตรงกลาง
มาไวในชาติปจจุบัน;
แลวอีกตอนหนึ่งไปไวในชาติหนา;
แลวรอบหนึ่งสายหนึ่ง
กินเวลา ๓ ชาติ.
อยางนี้มันจะทําอะไรกันได จะควบคุมมันไดอยางไร จะปฏิบัติ
ดับทุกขไดอยางไร เพราะมันแยกกันอยู :
เหตุอยูชาติหนึ่ง ผลอยูชาติหนึ่ง,
แลว
จะควบคุมมันอยางไร. ฉะนั้น เดี๋ยวนี้เราไมไดประโยชนจากปฏิจจสมุปบาทหรือ
ความรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลย เพราะเราเขาใจผิด สอนกันผิด ใหมันครอมกันอยู
ตั้ง ๓ ชาติ แลวมีปฏิจจสมุปบาทเพียงรอบเดียว วงเดียวเทานั้น.
ถาสังเกตดูในพระบาลี
จะเห็นวามันไมใชอยางนั้น ไมตองรอถึง ๓ ชาติ
จึงจะมีปฏิจจสมุปบาทครบรอบ :
ในอึดใจเดียวเทานั้น ก็มีปฏิจจสมุปบาทครบได
ทั้งรอบ;
หรือจะสองอึดใจ สามอึดใจก็ได แลวแตกรณี.
แตวาแมแตอึดใจเดียว
มันก็เปนไดครบทั้งรอบ ไมตองรอเปนชาติ ๆ แลวตั้ง ๓ ชาติ.

กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิด ตัวอยางที่ ๑
ที นี้ จะยกตั วอย างให ฟ งในการเป นอยู ทุ กวั น ๆ ของคนเรา มี ปฏิ จจสมุ ปบาท
อยางไร : เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งรองไหจาขึ้นมา เพราะตุกตาตกแตก. นี่ก็ลองกําหนด
ไวใหดี เดี๋ยวจะอธิบายใหฟงวาเปนปฏิจจสมุปบาทอยางไร.
มีเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งรอง
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จาขึ้นมา เพราะตุกตาตกแตก : พอเขาเห็นตุกตาตกแตกนี้ เรียกวา ตา กับรูปกระทบ
กันเกิดจักษุวิญญาณขึ้นมา รูวาตุกตาตกแตก.
ตามธรรมดา เด็กคนนี้ประกอบอยูดวยอวิชชา เพราะวาเขาไมเคยรูธรรมะ
ไมรูอะไรเลย ; เมื่อตุกตาตกแตกนั้น ใจของเขาประกอบอยูดวยอวิชชา.
อวิชชา จึงปรุงแตง ใหเกิดสังขาร คือ อํานาจ ชนิดหนึ่ง ที่จะ ใหเกิด
ความคิดความนึกอันหนึ่ง ที่จะเปนวิญญาณ;
สิ่งที่เรียกวา วิญญาณ ก็คือเห็นตุตาตกแตก. แลวรูวาตุกตาตกแตก อันนี้
เปนวิญญาณทางตา เพราะอาศัยตาเห็นตุกตาตกแตก. แลวมีอวิชชาอยูในขณะนั้น คือ
ไมมีสติ เพราะวาไมมีความรูเรื่องธรรมะเลย จึงเรียกวา ไมมีสติ และมีอวิชชาอยู;
ฉะนั้นจึงเกิดอํานาจปรุงแตงวิญญาณ ที่จะเห็นรูปนี้ไปในทางที่จะเปนทุกข. ความ
ประจวบของตากับรูปคือตุกตา แลวกับวิญญาณที่รูนี้ รวมกันเรียกวาผัสสะ.
เดี๋ยวนี้ผัสสะทางตาไดเกิดขึ้นแกเด็กคนนี้; แลวจากผัสสะอันนี้ ถาจะพูด
ใหละเอียดก็วา ใหเกิด นามรูป คือรางกายและใจของเด็กคนนี้ขึ้นมา ชนิดที่พรอม
สําหรับที่จะเปนทุกข.
นี่ขอใหรูวา ตามธรรมดารางกายจิตใจของเราไมอยูในลักษณะที่จะเปนทุกข
จะตองมีอวิชชา หรือมีอะไรมาปรุงแตง ใหมันเปลี่ยนมาอยูในลักษณะที่มันอาจจะเปน
ทุกข, ดังนั้นจึงเรียกวา นามรูปก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ เฉพาะกรณีนี้; หมายความวา
มันปรุงแตงวิญญาณดวยอวิชชานี้ขึ้นมาแลว วิญญาณนี้ก็จะชวยทําใหรางกายกับจิตใจ
นี้เปลี่ยนสภาพ ลุกขึ้นมาสําหรับทําหนาที่ พรอมที่จะเปนทุกข.
และ ในนามรูป ชนิดนี้ ขณะนี้จะ เกิดมีอายตนะ อันพรอมที่จะเปนทุกข.
คือ
ไมหลับอยูตามปรกติ แลวมันก็จะ มีผัสสะ ที่สมบูรณ ที่พรอมที่จะเปนทุกข เฉพาะ
ในกรณีนี้; แลวมันก็ มีเวทนา คือความรูสึกเปนทุกข; แลวเวทนาที่เปนความ
ทุกขนี้ ทําใหเกิด ตัณหา คือความอยากไปตามอํานาจของความทุกขนั้น; อุปาทาน
ยึดมั่นเปนความทุกขของกู; มันก็เกิด “กู” ขึ้นมาเรียกวา ภพ; แลวเบิกบาน
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เต็มที่เรียกวา ชาติ; แลว มีความทุกข ในเรื่องตุกตาแตกนี้ คือรองไห; นั่นก็คือ
สิ่งที่เรียกวาอุปายาส แปลวาความเหี่ยวแหงใจอยางยิ่ง.
ที นี้ เรื่ อ งชาติ มั น มี ค วามหมายกว า ง คื อ รวมชรามรณะอะไรไว เ สร็ จ .
ถาไมมีอวิชชาก็จะไมถือวาตุกตาแตก หรือตุกตาตาย หรืออะไรทํานองนั้น;
แลวก็
จะไมมีทุกขแตอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นเลย. เดี๋ยวนี้ทุกขมันเกิดเต็มที่เพราะวา มัน
เกิดอุปาทานวาตัวกู, ตุกตาของกู. แลวตุกตาก็แตกแลว, แลวก็ทําอะไรไมถูก
เพราะมีอวิชชา; ดังนั้นจึงรองไห. การรองไหคืออาการของความทุกข ขึ้นสูงสุด
เต็มที่ ถึงที่สุดของปฏิจจสมุปบาท.
ตรงนี้คนโดยมากฟงไมเขาใจ ในขอลี้ลับ ของขอที่วา ภาษาธรรมะหรือ
ภาษาปฏิจจสมุปบาท นี้เขาไมไดถือวา คนไดเกิดอยูแลวตลอดเวลา; หรือวา
นามรูปไดเกิดอยูแลว หรืออายตนะไดเกิดอยูแลว;
ถือวา เทากับยังไมไดเกิด
เพราะมันยังไมไดทําอะไรตามหนาที่. ตอเมื่อมีธรรมชาติอันใดอันหนึ่งมาปรุงแตง
ใหมันทําหนาที่ เมื่อนั้นจึงจะเรียกวาเกิด : เชนลูกตาของเรา, เราก็ถือวามีอยูแลว
หรือเกิดอยูแลว; แตตามทางธรรมะถือวายังมิไดเกิด จนกวา เมื่อใดตา นั้น จะเห็น
รูป ทําหนาที่การเห็นรูป จึงจะเรียกวามีตาเกิดขึ้นมา; แลวรูปก็เกิดขึ้นมา; แลว
วิญญาณทางตานั้นก็เกิดขึ้นมา; ๓ อยางนี้ชวยกัน ทําใหสิ่งที่เรียกวา ผัสสะเกิดขึ้นมา;
แลว ผัสสะนี้ทําใหเกิดเวทนา ตัณหา เรื่อยไปจนตลอดสาย.
ที นี้ ถ าว า ต อมาเด็ กคนนี้ เอาเรื่ องตุ กตาแตกมานอนคิ ด แล วนอนร องไห
อยูอีก; นี่มันกลายเปนเรื่องทางมโนวิญญาณ ไมใชทางจักษุวิญญาณแลว; คือ
เขาคิดนึกขึ้นมาถึงตุกตาที่แตก ก็เปนเรื่องความคิดที่เปนธัมมารมณ; แลวธัมมารมณ
กับใจสัมผัสกัน ทําใหเกิดมโนวิญญาณ รูสึกถึงเรื่องตุกตาแตก.
นี้มันสรางนามรูป
คือ กายกับใจในขณะนั้น ใหเปลี่ยนปบไปเปน นามรูปที่จะเปนที่ตั้งของอายตนะ
ที่จะเปนทุกข;
อายตนะนั้นก็จะสรางใหเกิดผัสสะ ชนิดที่เปนที่ตั้งของความทุกข;
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เกิดเวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, จนเปนทุกข จนนอนรองไหอยูอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่
ตุกตามันแตก มาตั้งหลายวันแลว หรือหลายอาทิตยแลวก็ได. ความคิดที่ปรุงแตง
ทยอยกันอยางนี้ เรียกวาปฏิจจสมุปบาท มีอยูในคนเราเปนประจําวัน.

กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิด ตัวอยางที่ ๒
ยกตั วอย างอี กว านั กเรี ยนคนหนึ่ งสอบไล ตก นอนร องไห อยู หรื อสมมติ ว า
เปนลม.
เด็กคนนี้ไปเห็นประกาศที่ปดอยูวา ในบัญชีนั้นมีชื่อของตัว แสดงวาตก
สอบไลตก, หรือไมมีชื่อของตัวก็แสดงวาสอบไลตก. เขาเห็นประกาศนั้นดวยตา;
ประกาศนั้นมีความหมาย : มันไมใชรูปเฉย ๆ; มันเปนรูปที่มีความหมายที่บอก
ใหเขารูวาอยางไร.
สําหรับเขานั้น เมื่อเห็นประกาศนี้ดวยตา มันเกิดจักษุวิญญาณ
ชนิดที่จะทําใหนามรูป คือรางกายจิตใจตามปรกติ ของเขา เปลี่ยนปบไปเปนลักษณะ
อยางอื่น คือลักษณะที่จะใหเกิดอายตนะ แลวผัสสะ ที่จะเปนทุกข.
อายตนะที่มีอยูตามปรกตินั้ นไมเป นทุกข พอถูกปรุงแตงอยางนี้ อายตนะนั้ น
มั น จะต อ งเป น ทุ ก ข คื อ จะช ว ยไปในทางที่ ใ ห เ กิ ด ความทุ ก ข คื อ มี ผั ส สะ เวทนา
เรื่อยไปจนถึงตัณหา อุปาทาน :
เปนตัวกู สอบไลตก แลวเปนลมลมพับลงไป
ในชั่วที่ตาเห็นประกาศนั้น อึดใจหนึ่งเทานั้นก็เปนลมลมลงไปแลว.
อยางนี้เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาทไดทํางานไปแลวตลอดสายทั้ง ๑๑ อาการ. เขามีตัวกูที่สอบไลตก
เปนทุกขอยางยิ่ง เปนโทมนัสอยางยิ่ง เปนอุปายาสอยางยิ่ง.
ตอมาหลายชั่ วโมง หรื ออีกสองสามวั น เขามานึ กถึ งเรื่ องนี้ ก็ ยังเปนลมอี ก.
อยางนี้มันก็มีอาการอยางเดียวกัน คือเปนปฏิจจสมุปบาทอยางเดียวกัน แตครั้งนี้อาศัย
ทางมโนทวาร หรือมโนวิญญาณ :
มีวิญญาณอยางนี้เกิด แลวสรางนามรูปที่จะ
เปนทุกข สรางอายตนะที่จะเปนทุกข สรางผัสสะเวทนาที่จะเปนทุกข แลวก็มีตัณหา
มีอุปาทาน;
ปรุงเพื่อเปนทุกขไปตามลําดับแลว ก็ไปรุนแรงถึงขั้นสุดเมื่อเปนชาติ
เปน “ตัวกูสอบไลตก” อีกทีหนึ่ง.
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กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิด ตัวอยางที่ ๓
ยกตั วอย างอี กว า นางสาวคนหนึ่ งเห็ นแฟนของตั ว ไปควงอยู กั บผู หญิ ง
คนอื่น :
นี่ขออภัยพูดคําโสกโดกหยาบคายอยางนี้บาง เพราะวาพูดกันอยางนี้;
มันก็มีหัวอกหัวใจรอน เหมือนกับมีนรกเขาไปอยูในนั้นสัก ๑๐ ขุม.
ในหัวใจของ
นางสาวคนนั้น มันรอนเหมือนกับมีนรกเขาไปอยูสัก ๑๐ ขุม ภายในชั่วอึดใจเดียว
หรือ ครึ่งอึดใจ เทานั้น หลังจากที่เห็นแฟนของเขา ไปควงกันอยูกับผูหญิงคนอื่น.
นี่หมายความวาตาของแกกระทบกับรูปนี้,
รูปของแฟนที่ควงอยูกับผูหญิง
คนอื่นนั้น,
ฉะนั้นมันก็สรางวิญญาณ คือจักษุวิญญาณขึ้นมาในทันทีทันใดนั้น.
กอนหนานี้ไมมีวิญญาณชนิดนี้; มีแตวิญญาณที่ไมทําหนาที่อะไร; หรือเรียกวาไดวา
ไมไดมี.
ทีนี้วิญญาณชนิดนี้ กับรูป กับตานี้ รวมกันเปนผัสสะ เมื่อตะกี้นี้ผัสสะ
ไมไดมี เดี๋ยวนี้มี : มีผัสสะคือการกระทบกันระหวางตา กับรูป กับจักษุวิญญาณ.
ผัสสะเกิดขึ้นแลว แลวก็ทําใหมีเวทนา ตัณหาเรื่อยไป.
หรือวาจะเอา
ละเอี ยดกระทั่ งว าพอวิ ญญาณเกิ ดขึ้ นแล ว ก็ เปลี่ ยนร างกายและใจนี้ ไปเป นคนละชนิ ด
เลย;
แลวก็สรางอายตนะ ตานั้นแหละ ใหมันพรอมที่จะเปนทุกข แลวมันก็มี
ผัสสะ มีอะไรที่เปนเวทนา เปนตัณหา เปนทุกขได นี้พูดใหมันละเอียด : มีเวทนา
ที่เปนทุกขก็มีตัณหาดิ้นรน แลวก็มีอุปาทานวา กู ! กู ! กู ! กูแยแลว กูตายแลว
กูอะไรอยางนี้.
นี่มันเปนชาติ มันเปนตัวกูที่เปนทุกข;
ตัวกูชนิดที่เปนทุกข ไดเปน
ชาติเกิดขึ้นมา มันตองก็เปนทุกข. หรือวาเพียงเปนตัวกูเทานั้น ก็ยึดถือชาตินี้ใหเปน
ความทุกข;
เปนความสูญเสียของกูแลวก็มีทุกข มีโทมนัส มีอุปายาส อยางนี้คือ
ปฏิจจสมุบาทที่เต็มรูปเต็มสายทั้ง ๑๑ อาการ อยูที่หัวใจของเด็กหญิงคนนี้. นี้เรียก
วา ปฏิจจสมุปบาทสายนี้รอบนี้ไดเกิดขึ้นทางตา.
ทีนี้ สมมติวานางสาวคนนี้ถูกเพื่อนหลอก : ที่จริงแฟนของเขาไมไดไปควง
กับใครที่ไหน แตเพื่อนดวยกันมาหลอกวา แฟนของเธอไปควงอยูกับผูหญิงคนนั้น
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แลวมันเชื่อ; อยางนี้ก็เขามาทางหู คือวาเสียงกระทบหู เกิดโสตวิญญาณที่ประกอบ
อยูดวยอวิชชา เพราะปราศจากสติ วิญญาณนี้ก็จะสรางนามรูป คือกายกับใจของเขา
อันใหมทันที สําหรับที่จะมีอายตนะ ที่จะทําหนาที่ใหเปนทุกขในกรณีนี้;
มีผัสสะ
สมบูรณ มีเวทนาขึ้นมาตรงตามเรื่องนั้น คือทุกขเวทนา, มีตัณหาดิ้นรน, มีอุปาทาน
ยึดมั่น, มีภพเปนตัวกู-ของกูเต็มที่, เปนชาติของกู ที่มีความทุกข โทมนัสอุปายาส.
นี้เรียกวาเขาเปนทุกขตามกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาทครบถวน หากแตวาทางหู.
ที นี้ นางสาวคนนี้ อี กเหมื อนกั น ต อมาหลายชั่ วโมงหลายวั น เขาเพี ยงแต
เกิ ด นึ ก ระแวงขึ้ น มาเองเท า นั้ น ไม มี ใ ครมาบอก และไม ไ ด เ ห็ น ด ว ยตา แต เ ขานึ ก
ระแวงขึ้ น มาในใจ ว า แฟนของเขาไปควงกั บ ผู ห ญิ ง อื่ น แน เพราะเหตุ อ ย า งนั้ น ๆ;
เขาสันนิษฐาน.
อยางนี้ปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นทางมโนทวาร คือธัมมารมณกระทบ
มโนเกิดมโนวิญญาณ; มโนวิญญาณนี้ก็สรางนามรูปใหม คือเปลี่ยนนามรูป รางกาย
จิตใจเปลา ๆที่ไมทําอะไร ใหเปนรางกายและใจที่จะเปนทุกขขึ้นมา. จากนามรูป
นี้ก็สรางอายตนะที่ทําใหเปนทุกข, สรางผัสสะที่จะทําใหเปนทุกข, สรางเวทนาที่
จะทําใหเปนทุกข, แลวก็มีตัณหาดิ้นรนไปตามเวทนานั้น, มีอุปาทานยึดมั่นแลวมัน
ก็เปนทุกขอยางเดียวกันอีก.
นี้ เ รี ย กว า ปฏิ จ จสมุ ป บาทตอนนี้ ของนางสาวคนเดี ย วกั น นี้ อาศั ย มโนวิญญาณ:
เมื่อเขาเห็นรูปดวยตา ปฏิจจสมุปบาทของเขาก็อาศัยจักษุวิญญาณ;
เมื่อเขาไดฟงเพื่อนหลอก ไมใชเรื่องจริง เขาก็อาศัยโสตวิญญาณ; แลวเขา ระแวง
เอาเอง เขาอาศัยมโนวิญญาณ;
นี่แสดงวามันอาจจะอาศัยอายตนะอื่น ๆ ก็ได
แลวก็มีความทุกขไดเหมือนกัน.
ข อ ใ ห คิ ด ว า ชั่ ว แ ว บ เ ดี ย ว เ ท า นั้ น ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ า ท ก็ เ ป น ไ ป ค ร บ ว ง จ ร ที่ จ ะ
เปนทุกข;
เปนไปเต็มรอบหรือสายหนึ่งครบทั้ง ๑๑ อาการ,
หรือวาชั่วขณะที่
ลู กสะใภ เห็ นหน าแม ผั ว อึ ดอั ดดิ้ นรนร อนใจอยู นี้ ชั่ วอึ ดใจเดี ยวเท านั้ น ปฏิ จจสมุ ปบาท
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ก็เปนไปครบถวนทั้ง ๑๑ อาการ :
เขา เห็นรูปดวยตาแลว ก็สรางจักษุวิญญาณ
ชนิดที่เปลี่ยนนามรูปนี้ มาเปนนามรูปที่พรอมที่จะเปนทุกข, สรางอายตนะ ที่จะเปน
ทุกข, สรางผัสสะ ที่จะเปนทุกข, เวทนา เกิดขึ้นก็เปนทุกขเวทนา ; ตัณหา ก็ดิ้นรน
เพราะไมชอบหนาแมผัว มันก็มี อุปาทาน เปน ภพ เปน ชาติ เปนตัวกู ที่เกลียดหนา
แมผัว แลวก็ เปนทุกขอยู. นี่มันเสียเวลากันมากสักหนอยในเรื่องนี้ ; ขอใหทนฟง.

กระแสปฏิจจสมุปทาบาทเกิด ตัวอยางที่ ๔
ที นี้ จะไม พู ดถึ งคนนั้ นคนนี้ แต จะพู ดว าใครคนใดคนหนึ่ ง กํ าลั งเคี้ ยวอาหาร
อยางเอร็ดอรอยอยูในปาก. กินของเอร็ดอรอยนั้น คนธรรมดาตองขาดสติเสมอ.
ตองเผลอสติ, ตองมีอวิชชาครอบงําเสมอ; ขอใหเขาใจไวอยางนั้น. เมื่อกําลังกิน
อะไรอรอยที่สุดนี้ มันเปนเวลาที่เผลอสติเพราะความอรอย มีอวิชชาผสมอยูดวยเสร็จ.
ความคิดของคนที่อรอยทางลิ้นนี้ เปนปฏิจจสมุปทาบาทเต็มรอบอยูแลว โดย
ลักษณะอยางเดียวกัน :
รสกระทบกับลิ้น เกิดชิวหาวิญญาณ สรางนามรูปใหมขึ้นมา
สําหรับจะเปนทุกข;
หรือเปลี่ยนนามรูปธรรมดานี้ขึ้นมา เปนนามรูปใหมที่จะเปน
ทุกข.
นี่นามรูปเกิด แลวก็เกิดอายตนะ ที่พรอมที่จะใหมันเกิดผัสสะ และเวทนา
ชนิดที่จะเปนทุกขเวทนา, เกี่ยวกับกรณีนี้; หรือเปนสุขเวทนา เกี่ยวกับกรณีนี้.
ถาอรอยมันก็เปนสุขตามภาษาชาวบานพูด.
แตพอไปยึดถือความอรอยเขา
เท า นั้ น เป น อุ ป าทาน ก็ ก ลายไปในทางที่ จ ะเป น ทุ ก ข เพราะหวงในความอร อ ย,
ยึดมั่นถือมั่นวิตกกังวลในความอรอย,
มีอุปาทานในความอรอย;
แลวความอรอย
หรือความสุขนั้น ก็กลายเปนทุกขขึ้นมาทันที. นี่กูอรอย ! กูมีความสุข ! กูมีความสุข
ก็จริง; แตวาหัวใจมันเปนทาสของความสุข, เพราะรอน เพราะยึดมั่นในความสุขนั้น.
นี่แยบยลของปฏิจจสมุปบาท มันไปลึกซึ้งอยางนี้.
เปนความสุข; ถาปฎิจจสมุปบาทพูด ก็กลายเปนตัวทุกข.
เกิดเปนปฎิจจสมุปบาทเสร็จไปเต็มรอบแลว.

ถาชาวบานพูดก็พูดวา
นี้ สวนที่เขาอรอยมันก็
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ที นี้ ยั งมี ต อไปว า เพราะเขากิ นอร อยนั่ นแหละ เขาจึ งคิ ดว าพรุ งนี้ กู จะไป
ขโมยมันมากินอีก : เขาเกิดเปนโจรขึ้นมาในขณะนั้น. นี้เมื่อคิดจะขโมยมีความคิด
อยางโจรเกิดขึ้น ก็กลายเปนโจร.
สมมติวาเขาไปขโมยทุเรียนของสวนขางบาง มากิน
อรอย แลวคิดวาพรุงนี้กูจะไปขโมยอีก : ความคิดเปนโจร หรือกลายเปนโจร นี้เปน
ภพ ๆ หนึ่งเกิดขึ้นในใจ. หรือวา ถากินเนื้อสัตวอรอย คิดวาพรุงนี้จะไปยิงไปฆา
มากินอีก. นี้มันเกิดเปนนายพรานขึ้นมา. หรือแมแตวามันหลงอรอยจริงอรอยจัง
ก็เกิดเปนเทวดาที่กลุมอยูดวยความอรอย; หรือถามันอรอยถึงขนาดที่วา ปากเคี้ยว
ไมทันใจอยาก. นี้มันเปนเปรต เพราะมันอรอยจนปากเคี้ยวไมทัน ไมทันกับความ
อรอยของมัน.
ลองคิดดูเถิดวา ชั่วแตเคี้ยวอาหาร อรอยในปากนี้ ยังเปนปจจสมุปบาท
ไดหลายชนิด; ฉะนั้นขอใหสังเกตใหดี ๆ วา ปฏิจจสมุปบาทนั้นคือเรื่องของวงจรของ
ความทุกข;
ปฏิจจสมุปบาทนั้นคือการบรรยายใหทราบถึงความทุกข ที่เกิดขึ้นมา
เต็มรูป เพราะอํานาจความยึดถือ : ตองมีอุปาทานความยึดถือดวย จึงจะเปนความ
ทุกขตามความหมายของปฏิจจสมุปบาท. ถายังไมทันยึดถือ แมจะมีความทุกขอยางไร
ก็ไมใชความทุกขในปฏิจจสมุปบาท.

ความทุกขในปฏิจจสมุปบาท
ตองอาศัยความยึดถือ เสมอไป
ความทุกขในปฏิจจสมุปบาท ตองอาศัยความยึดถือ เสมอไป :เหมือน
อยางวา ชาวนาตากแดดตากลม ดํานาอยูในทุงนารอนเหลือเกิน;
แตถาไมเกิด
ความยึดถือแลว ที่เรียกวา “รอนเหลือเกิน”
นั้น มันเปนความทุกขตามธรรมดา,
ยังไมใชความทุกขในปฏิจจสมุปบาท. ถาความทุกขในปฏิจจสมุปบาท มันตองยึดถือ
ถึงกับกระวนกระวาย เกี่ยวกับ “ตัวกู” ถึงกับนอยใจวา กูเกิดมาเปนชาวนา เปนเวร
เปนกรรม ตองอาบเหงื่อตางน้ํา ฯลฯ ;
ถาไปคิดอยางนี้แลว อยางนี้เปนทุกขตาม
แบบปฏิจจสมุปบาท.
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ถามันรอนจนแสบหลังก็เฉย ๆ,
เพียงรูสึกวารอน รูสึกวาอะไรอยางนี้
ไมไดยึดถือถึงขนาดเปนตัวกูขึ้นมาอยางนี้;
ยังไมใชความทุกขตามแบบของปฏิจจสมุปบาท;
ฉะนั้นขอใหสังเกตใหดี แลวแยกกันเสียในตอนนี้วา ถาความทุกที่ถูก
ยึดถือเปนทุกขสมบูรณแลว เปนทุกขในปฏิจจสมุปาบาท. อยางสมมติวา เราทํามีดที่
คม ๆบาดมือ เชน มีด โกนบาดมือ เลือ ดไหลแดงรา รู ส ึก เจ็บ เทา นั ้น แตไ มถ ึง กับ
ยึดถือ ไมถึงกับเปนทุกขอยางปฏิจจสมุปาบาท.
อยาเอาไปปนกันเสีย : ความทุกขในปฏิจจสมุปบาทตองไปจาก อวิชชา
สังขาร – วิญญาณ – นามรูป – อายตนะ – ผัสสะ – เวทนา – ตัณหา – อุปทาน – ภพ ชาติ เสมอไป : มันตองครบอยางนั้น จึงจะเรียกวาเปนความทุกขตามแบบปฏิจจสมุปบาท.
ทีนี้ ถาจะพูดเปนหลักสั้น ๆ ผูที่เรียนธัมมะธัมโมมาแลวอาจจะเขาใจไดวา
อายตนะภายใน ได พบกั นกั บอายตนะภายนอก ที่ มี ค าหรื อมี ความหมาย อย างใดอย างหนึ่งแลวเปนที่ตั้งแหงอวิชชา : ยกตัวอยางทางตา เชนวาทอดสายตาไป อยางนี้ก็เห็น
ตนไม เห็ นก อนหิ น เห็นอะไรก็ ตาม แต ไม มี ความทุ กข เลย เพราะว าสิ่งที่ เห็นนั้ นยั ง
ไมมีคาไมมีความหมายสําหรับเรา.
แตถาเราเห็นเสือ หรือวาเห็นอะไร ที่มัน มี
ความหมาย เห็นผูหญิง หรือวาเห็นอะไรที่มีความหมาย นี้มันผิดกัน เพราะอยางหนึ่ง
ความหมาย อยางหนึ่งไมมีความหมาย. หรือวาถาสุนัขตัวผูเห็นผูหญิงสาวสวย ๆ มัน
ก็ไมมีความหมาย; แตถาเปนชายหนุมเห็นหญิงสาวสวย ๆ นี้มันมีความหมาย; คือ
ผูหญิงนั้น มีความหมาย สําหรับเขา;
ฉะนั้น การเห็นของสุนัขไมอยูในเรื่องของ
ปฏิจจสมุปบาท แตการเห็นของชายหนุมนั้น อยูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงคน : คนเปนผูเห็น. พอทอดสายตาไป เห็นอะไร
ตามธรรมดานี้ แตไมเกิดความหมาย อยางนี้ ยังไมมีเรื่องของปฏิจจสมุปบาท.
เหลือบตาไปดูซิ รอบ ๆ นี้มีตนไม มีหญา มีกอนหิน ไมมีความหมายอะไรเลย เวนไว
แตมันเปนกรณีที่มันมีความหมาย :
เชนวาเมื่อมันเปนเพชรขึ้นมา หรือเปนกอนหิน
ศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมา เปนอะไรขึ้นมา อยางเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา มันจึงจะ
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มีความหมาย; แลวมันจึงจะ เกิดเรื่องในจิตใจ แลวมันจึงจะเปนปฏิจจสมุปบาท.
เพราะฉะนั้นเราจึงจํากัดความลงไปวา อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
กระทบกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ ตองเปน
สิ่งที่มีความหมายดวย, แลวเปนที่ตั้งแหงอวิชชา คือเปนที่ตั้งแหงความโง ความ
หลงดวย;
เมื่อนั้นแหละการกระทบระหวางอายตนะภายใน กับอายตนะภายนอก
จึงจะทําใหเกิดวิญญาณ, วิญญาณที่สรางขึ้นมาปุบเดียว จากการกระทบนี้; แลวมัน
ก็ จะเกิ ดสั งขาร คื ออํ านาจอี กอั นหนึ่ ง ที่ จะปรุ งแต งต อไปอี ก หมายความว าปรุ งแต ง
นามรูป คือ กายกับใจของผูเห็นนี้ใหเปลี่ยนไป เปน กายกับใจชนิดที่บาขึ้นมาทันที
หรือมัน โงขึ้นมาทันที คือมัน พรอมที่จะเปนทุกข.
เมื่ อร างกายจิ ตใจเปลี่ ยน ก็ หมายความว า ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ นี้ มั นก็
เปลี่ยนไปดวย เปนอายตนะที่จะไป “บา” ดวยกัน, แลวมันก็เกิดผัสสะที่บา เวทนา
ที่บา, ตัณหาอุปาทานที่บา, จนไดเปนทุกข ไปจบลงที่เปนตัวกู ที่ชาติ; ตัวกู
เต็มที่ ที่คําวาชาติ. ทีนี้ความแก ความเจ็บ ความไข ความตาย ความทุกขอะไรมัน
จะเกิดเปนสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาทันที เพราะวามันยึดถือ, และยึดถือวาของกู.
นี่คือ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีเรื่องอยูใจชีวิตประจําวัน; ก็นับวาพอสมควร
แลวที่จะทําใหทานทั้งหลายพอมองเห็นวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ เกิดขึ้นแพล็บเดียว
ครบทั้งรอบ ครบทั้ง ๑๑ อาการ; แลววันหนึ่ง ๆ เกิดไมรูกี่รอยรอบก็ได. ไมใช
วารอบเดียวแบงไว ๓ ชาติ :
ชาติในอดีตครึ่งทอน.
ชาติในปจจุบันทอนหนึ่ง,
ชาติในอนาคตอีกทอนหนึ่ง; ไมใชอยางนั้น!
อาตมาไดสังเกตเห็นวามันมีความเห็นผิดกันถึงขนาดนี้; ฉะนั้นเราจึงถือวา
ปฏิจจสมุปบาทที่สอนกันอยูเวลานี้ ไมถูกตมพระบาลีเดิม;
ซึ่งจะแสดงเหตุผล
ให ฟ งต อไป ในที่ นี้ เอาแตเพี ยงว า สิ่ งที่ เรี ยกว าปฏิจจสมุปบาทนั้ น คื ออย างที่กล าว
มาแลว นี้ ; และคือ สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ชนิด สายฟา แลบ ; ที่จ ะ เปน ไปเพื่อ ทุก ข
ในจิตใจของเรา, แลว เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําวัน.
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กําเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ตอไปนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง กําเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาท. เรื่องปฏิจจสมุปบาท
มั นก อ ขึ้ นมาได อย างไร มี กํ าเนิ ด อย างไร ก็ ถื อเอาพระพุ ทธเจ าเป น หลั กคื อ เรื่ อ งที่
พระพุ ทธเจ าท านมาตรั สเล าให ฟ งในพระบาลี สู ตรที่ ๑๐ แห งพุ ทธวรรค อภิ สมยสังยุตต นิทานวัคค สังยุตตนิกาย : ถาเปนฉบับบาลีก็เลมที่ ๑๖ หนา ๑๑ หัวขอที่ ๒๖
ในสู ตรนั้ นพระองค ไ ด เ ล า ถึ ง การออกผนวชของพระองค เ อง ที่ ไ ด ท รงทํ าความเพี ย ร
ในระยะ ๖ ปนั้น : เดี๋ยวทําอยางนั้นเดี๋ยวทําอยางนี้ ; แลวในที่สุดในระยะเวลา
หนึ่ง ไดคนเรื่องสิ่งที่เรากําลังเรียกกันเดี๋ยวนี้วา ปฏิจจสมุปบาทนั้น,
ซึ่งจะขออาน
พระพุทธภาษิตนั้นใหฟงดีกวา. พระบาลีนั้นมีวา :
“ภิกษุทั้งหลาย!
ครั้งกอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังไมไดตรัสรู ยังเปน
โพธิ สั ต ว อ ยู ได เ กิ ด ความรู สึ ก อั น นี้ ขึ้ น ว า สั ต ว โ ลกนี้ ห นอถึ ง ทั่ ว แล ว ซึ่ ง ความทุ ก ข
ยอมเกิดแกตายจุติบังเกิดขึ้นอีก.
เมื่อสัตวโลกไมรูจักอุบายเครื่องออกไปใหพนจาก
ทุกข คือชรา มรณะ แลว การออกจากทุกขจักปรากฏขึ้นไดอยางไร.
“ภิกษุทั้งหลาย! ความสงสัยไดเกิดขึ้นแกเราวา เมื่ออะไรมีอยูหนอ ชรา
มรณะ จึงไดมี? ชรา มรณะมีเพราะปจจัยอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลาย! ไดเกิดความ
รูสึกดวยปญญา. เพราะการพิจารณาโดยแยบคาย เกิดขึ้นแกเราวา :
เพราะชาติที่นี่เองมีอยู ชรามรณะจึงไดมี; ชรามรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย.
เพราะภพนี่เองมีอยู ชาติจึงไดมี; ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย.
เพราะอุปาทานนี่เองมีอยู ภพจึงไดมี; ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย.
เพราะตัณหานี่เองมีอยู อุปาทานจึงไดมี; อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย.
เพราะเวทนานี่เองมีอยู ตัณหาจึงไดมี; ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย.
เพราะผัสสะนี่เองมีอยู เวทนาจึงไดมี; เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย.
เพราะสฬายตนะนี่เองมีอยู ผัสสะจึงไดมี; ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย.
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เพราะวิญญาณนี่เองมีอยู นามรูปจึงไดมี; นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
เพราะสังขารนี่เองมีอยู วิญญาณจึงไดมี ; วิญญาณมีเพราะสังขารเปนปจจัย.
เพราะวาอวิชชานี่เองมีอยู สังขารจึงไดมี; สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ดังนี้”.
แลวก็ทรงทบทวนอีกแบบหนึ่ง :
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
เพราะสังขารเปนปจจัย
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
เพราะนามรูปเปนปจจัย
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เพราะผัสสะเปนปจจัย
เพราะเวทนาเปนปจจัย
เพราะตัณหาเปนปจจัย
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
เพราะภพเปนปจจัย
เพราะชาติเปนปจจัย

จึงเกิดสังขาร;
จึงเกิดวิญญาณ;
จึงเกิดนามรูป;
จึงเกิดสฬายตนะ;
จึงเกิดผัสสะ;
จึงเกิดเวทนา;
จึงเกิดตัณหา;
จึงเกิดอุปาทาน;
จึงเกิดภพ;
จึงเกิดชาติ;
จึงมีชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาส;

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น มีไดดวยอาการอยางนี้.
“ภิกษุทั้งหลาย !
ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ในสิ่งที่
เราไม เ คยฟ ง มาแต ก อ น ได เ กิ ด ขึ้ น แล ว แก เ รา ว า นี้ คื อ ความเกิ ด ขึ้ น พร อ มแห ง กอง
ทุกขยอมมีไดดวยอาการอยางนี้”.
นี้คือ การคนปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองค เมื่อกอนตรัสรู;
เรียกวา
การคนหวงแหงลูกโซของความทุกข;
ทรงพบวาความทุกขมันเกิดขึ้น โดยการ
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๑๑ อยาง ๑๑ ตอนอยางนี้ : เมื่ออายตนะพบกันแลว มีอวิชชาเปนเจาเรือนอยูเวลานั้น
คือ ไมมีสติ แลว. มันก็สราง สิ่งที่เรียกวาวิญญาณ ขึ้นมาทันที. นี้อยาเขาใจวา
วิญญาณเปนตัวตนถาวรอะไร : มันเพิ่งมีเมื่ออายตนะกระทบกัน. วิญญาณเกิดขึ้น
ก็สรางสังขารหรืออํานาจปรุงแตงนามรูปใหมขึ้นมาทันที.
นามรูปถูกปรุงแตงเปน
นามรูปสําหรับที่จะมีทุกข แลวทีนี้ก็เกิดปรุงอายตนะชนิดที่จะชวยใหมีทุกข,
เกิด
ผัสสะชนิดที่จะใหมีทุกข,
เกิดเวทนาชนิดที่จะใหมีทุกขเฉพาะในกรณีนี้ เปนลําดับ
ไปจนเกิดตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ เปนตัวกู ไดมีความทุกขเต็มที่.
นี้เรียกวากอนหนานี้ ก็ไมมีใครคนพบเรื่องนี้.
พระพุทธเจาทรงเปน
บุ ค คลแรกในประวั ติ ศ าสตร ของพุ ท ธศาสนา เท า ที่ เ รารู ว า พระองค ท รงเป น บุ ค คล
แรกที่คนพบเรื่องปฏิจจสมุปบาท แลวก็ตรัสรู;
เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ หรือ
พระสูตร ๆ นี้ เรียกวาเปนกําเนิดของสิ่งที่เรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท”.
ที นี้ ก็ มาถึ งเรื่ องที่ ค อนข างจะยุ งยาก สํ าหรั บคนธรรมดา แต มั นก็ ช วยไม ได
ที่ จะต องเอามาพู ดให ฟ ง เพื่ อความสมบู รณ คื อปฏิ จจสมุ ปบาทที่ มี อยู ถึ ง ๑๑ อย าง
๑๑ อาการนั้น มัน มีไดหลายแบบ ดังที่ตรัสไวในพระพุทธภาษิตตาง ๆ ในตอนหลัง
เมื่อตรัสรูแลว.

แบบที่ ๑ แบบธรรมดา
ในบางคราวพระพุ ทธเจ าท านตรั สปฏิ จจสมุ ปบาท อย างแบบธรรมดาสามั ญ
ตั้ ง แต ต น ไปจนถึ ง ปลายมี ๑๑ อาการ อย า งที่ เ ราสวด แบบท อ งสวดมนต กั น อยู
ประจําวาอวิชชาใหเกิดสังขาร, -สังขารใหเกิดวิญญาณ, -วิญญาณใหเกิดนามรูป,
-นามรูปใหเกิดอายตนะ, -อายตนะใหเกิดผัสสะ, -ผัสสะใหเกิดภพ, -ภพใหเกิดชาติ,
-ชาติใหเกิดชรามรณะนี้ :
อยางนี้เรียกวาปฏิจจสมุปบาทสายเดียวรวด แตตนไป
ยังปลายนี้แบบหนึ่ง;
เปนแบบทั่วไปที่เราไดยินไดฟงมากที่สุด ปรากฏเปนสูตรอยู
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หลายสิบหลายรอยสูตร อยูในพระไตรปฎก. นี้เรียกวาอยางชนิดที่หนึ่ง; พูดแต
ตนไปจนตลอดปลาย.

แบบที่ ๒ กลับจากปลายเขามา
บางทีก็ตรัสแตปลายเขามาหาตน คือ แทนที่จะตั้งตนจากอวิชชา สังขาร
วิญญาณไปหาทุกข กลับตรัสตั้งตนแตทุกขเขามา : วาทุกขเกิดเราะชาติ, ชาติเกิด
เพราะภพ, ภพเกิดเพราะอุปาทาน, อุปาทานเกิดเพราะตัณหา, ตัณหาเกิดเพราะ
เวทนา, เวทนาเกิดเพราะผัสสะ, ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ, อายตนะเกิดเพราะนามรูป
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณ, วิญญาณเกิดเพราะสังขาร, สังขารเกิดเพราะอวิชชา.
อยางนี้ตรัสตลอดสาย แตกลับจากปลายเขามา เรียกวา ปฏิโลม; ถาตรัสแตตนไป
เรียกวา อนุโลม, พูดกันงาย ๆ จํางาย ๆ ก็มีกัน ๒ แบบขึ้นแลว.

แบบที่ ๓ ตั้งตนตรงกลาง - ยอนมาหาตน
แบบที่ ๓ ไมไดตรัสตลอดสาย ๑๑ อาการอยางนั้น, ไมไดตรัสตลอดสาย
อยางนั้น; ไปตรัสตั้งตนตรงกลาง คือไปตรัสเริ่มดวยอาหาร ๔ มี กวฬิงการาหาร
เปนตน; แลวก็ตรัสวาอาหารนี้มาจากตัณหา, แลวตัณหามาจากเวทนา, เวทนา
มาจากผัสสะ, ผัสสะมาจากสฬายตนะ, สฬายตนะมาจากนามรูป, นามรูปมาจาก
วิญญาณ, วิญญาณมาจากสังขาร, สังขารมาจากอวิชชา; จับตรัสเอาที่ตรงกลาง
ของสายทั้งสาย แลวยอนมาหาตนคือมาหาอวิชชาอยางนี้ก็มี อยางในมหาตัณหาสังขยสูตรก็มีอยางนี้.

แบบที่ ๔ จับเอาที่ตรงกลาง - พุงไปทางปลาย
แบบที่ ๔ อี ก แบบหนึ่ ง นั้ น จั บ เอาที่ ต รงกลางเหมื อ นกั น แต ไ ม ก ลั บ มาหาต น
หากพุงออกไปทางปลาย นี้มีมากที่สุด; และมักจะจับเอาตรงเวทนาเปนหลัก. เวทนา
ที่เปนสุข, ทุกข, อทุกขมสุข, นั่นแหละเปนตนเงื่อน, แลวก็เกิดตัณหา เกิด
อุปาทาน เกิดภพ เกิดชาติ เกิดทุกขไปเลย, ไปทางปลาย; แมครึ่งสายนี้ก็เรียกวา
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ปฏิจจสมุปบาท; เพราะวามันสําเร็จประโยชนเหมือนกัน คือมันแสดงใหเห็นวาความ
ทุกขเกิดขึ้นมาอยางไรไดเทากัน ; มันจึงเปนอันวา แลวแตประโยชน ที่พระพุทธเจา
ทานทรงประสงค ในเวลานั้น วาจะตรัสเพียงเทาไร หรือเหมาะแกใคร.
ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีถึง ๔ แบบนี้ คัมภีรวิสุทธิมรรคใหคําอุปมาไวดีมาก
วาคน ๆ หนึ่งเขาตองการเถาวัลย แลวก็เขาไปในปาตัดเถาวัลยมาใชประโยชน.
วิธี
ที่ตัดเถาวัลยนั้น บางคนก็ตัดที่โคน แลวก็สาวมาทั้งสายตลอดปลาย นี้ก็วิธีหนึ่ง; อีก
วิธี หนึ่ งก็จั บที่ปลายถอนใหหลุ ดโคนออกไปเลย ไดมาทั้งสายดึ งไปทางปลาย นี้ก็ วิ ธี
หนึ่ง;
ทีนี้บางทีมันไมทําอยางนั้น เพราะเขาไมตองการอยางนั้น แตไปตัดเขาที่
ตรงกลางสายแล วดึ งเอามาแต ที่ โคน ดึ งเข าไปตลอดโคน แล วเอามาครึ่ งท อ น นี้ ก็
อีกวิธีหนึ่ง;
แลวบางทีไมตองการอยางนั้น ก็ไปตัดที่ตรงกลาง แลวดึงเอามาแต
สวนปลายครึ่งทอน ; มันเลยเกิดเปน ๔ อยาง ๔ วิธีขึ้นมา. การไปตัดหวายตัดเถาวัลย
มาใช ทํ าประโยชนอย างนั้ นอยางนี้ มั นยอยแล วแต ตองการอะไร มั นก็ สําเร็จประโยชน
ทั้งนั้น. นี้คือการตรัสปฏิจจสมุปบาท มีใน ๔ ความหมายอยางนี้ ๔ ลักษณะอยางนี้;
พระพุทธโฆษาจารย ผูแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค ทานก็ยืนยันในขอนี้อยางนี้.

แบบที่ ๔ ดับที่ตรงกลาง
แตแลวยังไปพบ อีกวิธีหนึ่งซึ่งแปลกไปกวานี้ คือตรัสอยางในบางสูตร
สมุทยวาร เปนความเกิดแหงทุกขไปไดครึ่งทอน ครั้นไปถึงตัณหา แลวก็เปลี่ยน
เปน นิโรธวารเสีย :
ดับตัณหา ดับอุปาทาน ดับภพ ดับชาติเสีย; อันนี้ก็
แปลกมาก แตทําไมพระพุทธโฆษาจารยไมเอามาพูดก็ไมรู :
พูดแต ๔ อยาง
ที่กลาวแลวขางตน.
อันนี้มันนาฉงนที่วา ตรัสวาอวิชชา ใหเกิดสังขาร,
สังขารใหเกิด
วิญญาณ, วิญญาณใหเกิดนามรูป, นามรูปใหเกิดอายตนะ, อายตนะใหเกิดผัสสะ,
ผัสสะใหเกิดเวทนา, เวทนาใหเกิดตัณหา พอถึงตัณหาชะงัก, กลับกลายเปนวา
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เพราะดับตัณหาเสียได อุปาทานดับ; เพราะอุปาทานดับ ภพดับ;
ชาติดับ; เพราะชาติดับ ชรามรณะโสกะปริเทวะดับ.

๓๖๗

เพราะภพดับ

ขอนี้มั นมีอาการคลาย ๆ กับวา ถึ งตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนกลับหนามื อเป น
หลังมือ เพราะมีสติเกิดขึ้น ไมเผลอใหไปจนถึงตลอดสาย;
คือเราเกิดรูสึกตัวขึ้นมา
ในกลางคันนั้นเอง;
เปนเรื่องนึกไดแลวก็ไมปลอยใหไปตามแบบของปฏิจจสมุปบาท;
เรื่องเกิดมันเลยกลายเปนเรื่องดับ : มันดับที่ตรงกลาง, คือตรงที่ตัณหานั่นเอง และ
ทุกขก็ไมเกิด.
นี้กลายเปนปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกขไมไดถึงที่สุด เพราะมันไป
เปลี่ยนจากสมุทยวาร กลายเปนนิโรธวาร คือดับทุกขเสียที่ตรงกลาง.
นี้ก็มีอยูอีก
แบบหนึ่ง.
ขอนี้จะเปรียบอยางไรกับการไปตัดหวายตัดเถาวัลยในปา :
มันก็เปรียบ
เหมื อ นกั บเราไปอยู ที่ ต รงกลางย าน แล ว ก็ ดึ ง เข า มาทั้ ง โคนทั้ ง ปลายหลุ ดมาทั้ ง โคน
ทั้งปลาย โดยที่เราจับที่ตรงกลาง; นี้ก็ไดมาทั้งสายเหมือนกัน.
นี้ เรี ยกว าแบบหรื อนั ยของปฏิ จจสมุ ปบาท ที่ พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สสอน
แกผูนํามีหลายแบบอยางนี้

ตัวเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ทีนี้ก็จะมาพิจารณากันถึง ตัวเรื่องปฏิจจสมุปบาท ใหเปนที่เขาใจกันยิ่งขึ้น
ไป. ผูที่ทองสูตรปฏิจจสมุปบาทไดแลว ก็เปนการดี, ฟงงาย, ฟงเขาใจงาย ; สวน
ชาวบานที่ทองไมไดคงจะลําบากหนอย; แตก็ชวยไมไดเพราะวันนี้เปนวันที่กําหนดไว
สําหรับอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท ; ใครจะถือเอาไดมากนอยเทาไรก็ตามใจ. ทีนี้
เราจะไดพูดกันถึงลักษณะของปฏิจจสมุปบาทธรรมทีละชื่อ ๆ ทั้ง ๑๑ ชื่อ ;
เริ่ม
จากที่พูดวา อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร.
อวิชชาคืออะไร? อวิชชาคือความไมรูในทุกข, ความไมรูในเหตุใหเกิด
ทุกข, ความไมรูในความดับแหงทุกข, ความไมรูในทางใหถึงความดับแหงทุกข;
ความไมรู ๔ อยางนี้เรียกวาอวิชชา : และอวิชชานี้เปนปจจัยใหเกิดสังขาร.
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สังขารนั้นคืออะไร? พระพุทธเจาทานตรัสไววา ตโยเม ภิกฺขเว สงฺขารา;
กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย ๓ เหลานี้
คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร.
ในพระบาลีพุทธภาษิต อธิบายคําวาสังขาร
ว าสิ่ งที่ จะปรุ งแต งให เกิ ดหน าที่ ทางกาย สิ่ งที่ จะปรุ งแต งให เกิ ดหน าที่ ทางวาจา สิ่ ง
ที่จะปรุงแตงใหเกิดหนาที่ทางจิต. พระพุทธภาษิตวาอยางนี้ สําหรับคําวาสังขาร.
แต พวกเราในโรงเรี ยนสอนธรรมนี้ ไม สอนกั นอย างนี้ ไปสอนตามแบบ
วิสุทธิมรรค วาสังขาร ๓ คือปุญญาภิสังขาร, อปุญญาภิสังขาร; อเนญชาภิสังขาร;
มันเปนคนละเรื่องไป. หรือมันจะคาบเกี่ยวกันได มันก็ตองอธิบายกันอีกมาก.
นี้ใหรู ไว ก อนวา พวกที่ชอบอธิบายปฏิ จจสมุปบาท คร อมถึ ง ๓ ชาติ นั้ น
มักจะอธิบายคําวา สังขาร ไปในรูปนี้เสมอ คือ ปุญญาภิสังขาร, อปุญญาภิสังขาร,
อเนญชาภิสังขาร,
แตวาในบาลีพุทธภาษิตแท ๆ นั้นมีวา กายสังขาร วจีสังขาร
มโนสังขาร; สังขารใหเกิดวิญญาณ.
วิญญาณคืออะไร?
พระพุทธเจาตรัสวา ฉยิเม ภิกฺขเว วิฺาณกายา
ฯลฯ : ภิกษุทั้งหลาย, หมูแหงวิญญาณ ๖ เหลานี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ซิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ. นี่คือวิญญาณ ๖ นั่นเอง.
ที นี้ พวกที่ อธิ บายปฏิ จจสมุ ปบาทอย างคร อมชาติ แม วิ สุ ทธิ มรรคนี้ ก็ เหมื อน
กันอธิบายเลยเถิดเปน ปฏิสนธิวิญญาณ;
แลวในหนังสือตําราเรียนรุนหลังทุกเลม
ก็อธิบายไปทํานองปฏิสนธิวิญญาณ เพราะไมเขาใจวาถาอธิบายเปนวิญญาณ ๖ แลว
มันจะไดเรื่องไดราวอยางไร เพราะผูอธิบายเชื่อวาจะ “เกิดใหม” กันตรงนี้ เลยอธิบาย
คําวาวิญญาณนี้ เปนปฏิสนธิวิญญาณ มันก็เกิดไปคนละเรื่องคนละสายไปเลย.
พระพุ ทธเจ าท านตรั สไว ว า จั กขุ วิ ญญาณ โสตวิ ญญาณ ฆานวิ ญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ, เปนวิญญาณ ๖; แตพวกเรามา
อธิบายกันเปนปฏิสนธิวิญญาณ สําหรับคํา ๆ นี้. ทีนี้วิญญาณมันใหเกิดนามรูป.
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นามรูป คืออะไร? ในบาลีตรัสไวชัด : พระพุทธภาษิตนั้นวา เวทนา
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิกาโร นี้คือนาม : มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ที่อาศัย
มหาภูตรูป ๔ นั้น นี้คือรูป. นี้ตรงกันหมด, ใครก็สอนอยางนี้วารูปที่เปนเนื้อหนัง
มังสา หรือเลือดลมในกายนี้เรียกวามหาภูตรูป. แลวภาวะตาง ๆ ที่อาศัยอยูกับมหาภูตรูปนั้น เชนภาวะสวย ภาวะไมสวย ภาวะหญิง ภาวะชาย เปนตน ภาวะตาง ๆ นี้
เรียกวาอุปาทายรูป. รวมกันทั้ง ๒ รูปเรียกวารูป. ทีนี้นามรูปใหเกิดสฬายตนะ.
สฬายตนะ คืออะไร? สฬายตนะ คืออายตนะ ๖ นี้ พระพุทธเจาทาน
ก็ตรัสวา จักขุอายตนะ, โสตายตนะ, ฆานายตนะ, ชิวหายตนะ, กายายตนะ,
มนายตนะ, เหมือนที่เราสวดกันอยู; และสฬายตนะใหเกิดผัสสะ.
ผัสสะ คืออะไร? ตรัสวา ฉยิเม ภิกฺขเว ผสฺสกายา จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส;
นี้ก็
ผัสสะ ๖ ตามชื่อแหงทวาร ๖. ทีนี้ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา.
เวทนา คืออะไร? เวทนานี้ก็คือเวทนา ๖ อยาง ไดแกเวทนาเกิดทาง
จักษุสัมผัส, เวทนาเกิดจากโสตสัมผัส, เวทนาเกิดจากฆานสัมผัส, เวทนาเกิดจาก
ชิวหาสัมผัส, เวทนาเกิดจากกายสัมผัส, เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส, โดยเอาตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนหลัก. ทีนี้เวทนาทําใหเกิดตัณหา.
ตัณหา คืออะไร? ตัณหาก็มี ๖ อีก คือรูปตัณหา ตัณหาในรูป,
สัททตัณหา ตัณหาในเสียง, คันธตัณหา ตัณหาในกลิ่น, รสตัณหา ตัณหาในรส,
โผฏฐัพพตัณหา ตัณหาในสัมผัสผิวหนัง, ธัมมตัณหา ตัณหาในธัมมารมณ. ทีนี้
ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน.
อุปาทาน คืออะไร? อุปาทานนี้ตรัสวา จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อุปาทานามิ
กามุปาทานํ ทิฏฺปาทานํ สีสพฺพตฺตุปาทานํ อตฺตวาทุปาทานํ; คือ อุปาทาน ๔
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มีกามุปาทาน ทิฏุหาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ดังที่เราก็รูกันดีอยูแลว.
อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ.
ภพ คืออะไร?

ภพมี ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพเปนปจจัย

ใหเกิดชาติ.
ชาติ คืออะไร?
ชาติคือการเกิดขึ้น หรือการกาวลง หรือการเปน
พรอมขึ้นมาในหมูสัตวนิกาย, การปรากฏแหงขันธทั้งหลาย, การไดอายตนะเฉพาะ;
นี้เรียกวาชาติ.
ชรามรณัง นั้นก็คือ หัวหงอก ฟนหัก หรืออะไรก็ตาม คืออาการของชรา
ความเสื่อมแหงอินทรียเรียกวา ชรา และความตายนั้นก็เรียวกวาการจุติ การแตก
การทําลาย การทํากาลกิริยา การแตกแหงขันธ การทอดทิ้งซากศพ การขาดแหง
ชีวิตตินทรียนี้เรียกวาความตาย.
นี่มันมีปญหาที่ทําใหเกิดความเขาใจยาก ตรงที่คําพูดนี้เปนคําพูดอยาง
ธรรมดาสามัญ แตความหมายมันไมใชธรรมดาสามัญ : ที่พูดวาชาติความเกิดนี้ มันคือ
ความเกิดแหงตัวกู ซึ่งเปนเพียงความรูสึก, ไมใชการเกิดจากทองแม.
สําหรับการเกิดจากท องแมนั้ น คนเราเกิดที เดี ยวครั้งเดียวแลวเลิกกัน.
แลวตอมายังมีการเกิดอีก เกิดแลวเกิดอีก วันหนึ่งหลาย ๆ เกิดนี้คือเกิดดวยอุปาทาน
ดวยภพที่มีความรูสึก วาตัวกูเปนอยางไรทีหนึ่ง ก็ เรียกวาเกิดชาติหนึ่ง, พอเกิด
ชาติอยางนี้ขึ้นมาแลว ก็ยึดถือเอา ความเกิดจากทองแม หรือความเกิดชนิดนั้นเปน
ความทุกข เพราะมีความกลัว ความหวั่นวิตกกังวลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดทั้งหมด.
ครั้ น เกิ ดชาติ อย างนี้ ขึ้ นมาแล ว มั นก็ จะลามปามไปวิ ตกกั งวล
เรื่ องความ
เจ็บความไข หรือความตายที่จะมาถึงขางหนานี้ตอไปอีก. ที่จริงความเจ็บไข ความ
ตายยังไมมาถึง เราก็เปนทุกขแลว เพราะมองไวเสมอวา ความเจ็บของกู ความแก
ของกู ความตายของกู ; ยิ่งพอมันแสดงวี่แววอะไรใหเห็น ก็ยิ่งเปนทุกขหนัก.
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เดี๋ยวนี้เรากลัวตายอยูตลอดเวลาโดยไมรูสึกตัว,
เราคิดวาจะมาถึงกู.

๓๗๑

เราเกลียดความแก ความชรา เพราะ

ถ าอย ามี กู เสี ยอย างเดี ยว ความแก ความชรา ความตายนี้ ไม มี ความหมาย
อะไร.
ฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาท รอบหนึ่ง สายหนึ่ง ก็คือ ความโงที่ทําใหเปน
ความทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ครั้งหนึ่ง : ทุกขเพราะไดของกูใจก็ได, ทุกขเพราะ
ไดของไมถูกใจก็ได,
ทุกขเพราะไดของที่ยังไมรูวาถูกใจหรือไมถูกใจก็ได เมื่อยึดมั่น
แลวเปนทุกขทั้งนั้น. นี้คําขยายความของปฏิจจสมุปบาทมันมีอยางนี้.

ความหมายของคําในปฏิจจสมุปบาท
ทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็มาถึง คือ ความหมายของคําในปฏิจจสมุปบาทเหลานี้.
ความหมายของคํ า แต ล ะคํ า เหล า นี้ เป น ความหมายในทางภาษาธรรม
ของ ผูรูธรรม; ไมใชความหมายของชาวบานผูไมรูธรรม. เราไดแยกออกไวเปน
๒ ภาษาคือ ภาษาคน หมายถึงภาษาคนธรรมดาที่ไมรูธรรม;
แลวก็ภาษาธรรมคือ
ภาษาของผูรูธรรม;
ภาษาปฏิจจสมุปบาทนี้เปนภาษาธรรม เดี๋ยวจะแสดงใหเห็น
เปนลําดับไป.
ถ า เราถื อ เอาความหมายของปฏิ จ จสมุ ป บาท ในภาษาคนแล ว ก็ จ ะเกิ ด
ความยุงยาก และจะเขาใจไมได.
จะยกตัวอยางใหฟงวา พระพุทธเจาตรัสรูที่โคน
ตนโพธิ์นั้น การตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือการทําลายอวิชชาเสียได : พระพุทธเจา
ทําลายอวิชชาเสียได ก็คืออวิชชาดับ;
อวิชชาดับ สังขารก็ดับ ; สังขารดับ
วิญญาณก็ดับ; วิญญาณก็ดับ นามรูปก็ดับ; แลวทําไมพระพุทธเจาไมตาย?
คิด ดูท ีห รือ วา ดับ อวิช ชาเสีย ได ที ่ก ารตรัส ที ่ต น โพธิ ์นั ้น เพราะอวิช ชาดับ สัง ขาร
ก็ดับ คือ อํา นาจปรุง แตง วิญ ญาณและนามรูป ก็ดับ .
แลว ทํา ไมพระพุท ธเจา
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สิ้นพระชนมคาที่ ที่โคนตนโพธิ์ นั้น ในวินาทีนั้น? นี้ก็เพราะวาคําพูดในปฏิจจสมุปบาทนี้ มันเปนภาษาธรรม : คําวา “ดับ” นี้ก็เปนภาษาธรรม; คําวา “เกิด”
นี้ก็ เปนภาษาธรรม; ไมใชเกิดทางเนื้อหนัง ไมใชดับทางเนื้อหนัง.
เมื่ อเข าใจไม ถู กแล ว ปฏิ จจสมุ ปบาทสายหนึ่ ง ก็ จะเข าใจเป นว าเกิ ด ๒ หน:
เกิ ดตรงนามรู ปนี้ ที หนึ่ ง แล วไปเกิ ดตรงชาติ โน นอี กที หนึ่ ง ก็ เลยเข าใจว าเกิ ด ๒ หน.
เมื่อเขาใจวาเกิด ๒ หน ก็ เลยเปนสายปฏิจจสมุปบาททําใหเป น ๓ ชาติ คือ ชาติในอดี ต
ชาติ ในป จจุ บั น ชาติ ในอนาคต มั นเลยเตลิ ดเป ดเป งยุ งกั นไปใหญ ไม ตรงตามเรื่ อง :
และที่นาขันที่สุด ก็คือ เมื่อเกิดพูดวา เกิด ๒ หนได,
แตพอถึงทีดับ หรือตาย
ก็หากลาที่พูดวา ตาย ๒ หนไม เพราะไมรูวามันจะตาย ๒ หน ไดอยางไร.
คําวา ภพ คําวา ชาติ ที่แปลวา ความมีความเปนหรือความเกิดขึ้นใน
กรณี ของปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ มิ ได หมายถึ งความเกิ ดทางมารดา ไม ใช เกิ ดจากครรภ มารดา;
มันเกิดทางนามธรรม ที่เกิดดวยอุปาทาน ที่ปรุงขึ้นมาเปนความรูสึกวา “ตัวกู”
นั่นแหละคือเกิด.
ขอนี้มีพระบาลีที่ตรัสไวชัด ที่จะอางเปนหลักไดคือ บาลีมหาตัณหาสังขารสูตร อีกเหมือนกัน :
พระพุ ท ธเจ า ท า นได ต รั ส ไว ใ นสู ต รนั้ น ว า “นั น ทิ ใ ดในเวทนาทั้ ง หลาย
นั่นคืออุปาทาน”. หมายความวา เมื่อเรามีการกระทบทางอายตนะ เกิดเวทนา เปน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาอะไรก็ตาม,
ก็มีนันทิในเวทนานั้น .๑
นั่นแหละคืออุปาทาน;
นันทิคืออุปาทาน เพราะวานันทินี้มันเปนที่ตั้งของความ
ยึดถือ : ถามีนันทิแลวก็หมายความวาตองมีความยึดถือ.
นันทิ แปลวา ความเพลิน
หรือความพอใจ.
นันทินั้นเองคือ อุปาทาน
ชนิดที่พระองคตรัส.
เราพอใจสิ่งใด หมายความวา เรายึดถือสิ่งนั้นเขาแลว
เพราะฉะนั้นนันทินั้นเองคืออุปาทาน แลวนันทินั้นเอง เปนสิ่งที่ตองมี ในเวทนา;
๑ ราเพลินไปในสุขเวทนา ดวยความรูสึกของราคะ, เพลินในทุกขเวทนา ดวยความรูสึก
ของโกธะ หรือโทสะ, เพลินในอทุกขมสุขเวทนา ดวยความรูสึกของโมหะ.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติ ดับทุกข โดยอยาใหกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดได

๓๗๓

เพราะฉะนั้ นเป นอั นว าเมื่ อใดเรามี เวทนาแล ว เมื่ อนั้ นมี นั นทิ แล วเมื่ อนั้ นมี อุ ปาทาน;
“เพราะมีอุปาทานนี้ก็มีภพ, เพราะมีภพนี้ก็มีชาติ, เพราะมีชาตินี้ ก็มีชรามรณะเกิด
ขึ้นพรอมเปนความทุกข”.
นี้ แ สดงว า ภพกั บ ชาติ นี้ มั น มี ติ ด ต อ กั น ไปจากเวทนา จากตั ณ หา จาก
อุปาทาน ไมตองรอตอตายแลวไปเกิดใหม;
ไมตองรอใหตายแลวไปเกิดใหม จึงจะ
มีภพมีชาติ.
สิ่งที่เรียกวาภพวาชาตินั้น จะมีอยูที่นี่ ในวันหนึ่ง ๆ ไมรูกี่ครั้งกี่คราว;
และจะมีทุกคราวที่มีเวทนา; แลวประกอบอยูดวยอวิชชา ซึ่งเพลิดเพลินเปนนันทิ;
และนันทิคืออุปาทาน; อุปาทานก็สรางภพสรางชาติ. ฉะนั้นคําวาภพวาชาตินั้น
มีอยูที่นี่ เดี๋ยวนี้ ในวันหนึ่ง ๆ ไมรูกี่ครั้งกี่ครา ไมตองรอตอตายแลวไปเกิดใหม.
คําวาภพ วาชาติ ในลักษณะอยางนี้ มันเปนภาษาธรรม :
ภาษาธรรม
ของผูรูธรรม ไมใชภาษาชาวบาน.
ถาเปนภาษาชาวบาน ตองรอตายแลวไปเกิด
ใหม จึ งจะมี ภพมี ชาติ แล วก็ มี ที เดี่ ยวเท านั้ น เพราะคนเรามั นเกิ ดมาที เดี ยวแล วก็ ตาย
เขาโลงไปแลว จึงจะมีภพมีชาติใหมอีก.
เดี๋ยวนี้ภพหรือชาติในภาษาธรรมมีวันหนึ่ง
หลายหน คือเกิดตัวกู - ของกูหนหนึ่ง ก็เรียกวามีภพมีชาติหนหนึ่ง; แลวเดือนหนึ่ง
ก็มีไดหลายรอยหน, ปหนึ่งก็มีหลายพันหน, หลายพันภพชาติ แลวตลอดชาตินี้ก็มี
หลายหมื่นหลายแสนภพชาติ ฉะนั้นเราจะตองรูจัก สิ่งที่เรียกวาภพวาชาติ ที่มีอยู
ในชีวิตประจําวัน วันหนึ่งหลาย ๆ หนนี้.
ทีนี้จะเห็นไดทันทีวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนเรื่อง ที่นี่
และเดี๋ยวนี้;
ไม ใช รอต อตายแล ว หรื อต องกิ นเวลาตั้ ง ๓ ชาติ จึ งจะปฏิ จจสมุ ปบาทสั กรอบหนึ่ ง
ที่แทในวันหนึ่ง ๆ มีตั้งหลาย ๆ หน : เมื่อใดมีเวทนา มีตัณหาอุปาทาน เมื่อนั้น
มีรอบของปฏิจจสมุปบาท แลวมีภพมีชาติ; ทําใหเห็นไดวามันมีในชีวิตประจําวัน
ของคนทุกคน. เหมือนกับยกตัวอยางเมื่อตะกี้นี้แลววา เด็กสอบไลตก, หรือวา

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๓๗๔

นางสาวคนนั้นเขาเปนทุกขเพราะแฟน;
ประจําวัน.

โอสาเรตัพพธรรม

นี้เปนตัวอยางธรรมดาสามัญ ในชีวิต

ที นี้ ป ญหามั นก็ เหลื ออยู ว า จะอธิ บายกั นอย างไรจึ งจะเห็ นได ว า มี อวิ ชชา
สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ ครบถวนกอนจะเกิดเวทนาขึ้นมาได
เทานั้นเอง.
เรื่องนี้ไมยาก :
ตัวการตัวราย ตัวที่เปนเรื่องยุงยาก มันอยูที่เวทนา.
เวทนาเราก็รูจักกันดีอยูแลว มันก็เกิดอยูเปนประจําแลว รูจักเวทนาก็แลวกัน.
ถา
อยากรูมากไปกวานั้น ก็สาวขึ้นไป ๆ, เวทนามาจากผัสสะ; ผัสสะก็มาจากอายตนะ
ที่ปรุงขึ้นเฉพาะ; อายตนะก็มาจากนามรูปที่ปรุงขึ้นเฉพาะ, นามรูปก็มาจากวิญญาณ
ที่ปรุงขึ้นเฉพาะ;
วิญญาณก็มาจากสังขารที่ปรุงขึ้นเฉพาะ;
แลวสังขารก็มาจาก
อวิชชา อันเปนตนตอ :
อยามีอวิชชาอยางเดียว สิ่งเหลานี้เปนมีไมได.
นามรูป
อยางที่เปนทุกขนี้จะไมเกิด; อายตนะอยางที่จะเปนทุกขนี้จะไมเกิด; ผัสสะอยางนี้
จะไมเกิด; มันเกิดอยางอื่น คือเกิดอยางที่ไมเปนทุกข. ดังนั้น อวิชชาอยางเดียว
เทานั้น ที่มันสรางนามรูป, กายใจ, อายตนะ, ผัสสะ, เวทนา, ในทางที่จะเปน
ทุกขทั้งนั้น.
นี่ขอย้ํา ขอเตือนอยูเสมอ,
ใหเขาใจคําวาภาษาธรรม กับภาษาคนใหดี.
คําวา “เกิด”
ในทางภาษาคน หมายความถึงการเกิดจากทองแม; คําวา “เกิด”
ในภาษาธรรมหมายถึงมันเกิด เมื่อสิ่งนั้นมันทําหนาที่ของมัน ในลักษณะที่จะเปน
ทุกข คือประกอบอยูดวยอวิชชาเปนมูลเหตุ. นี่เวลานี้นามรูปยังไมไดเกิด เพราะ
ยังไมไดทําหนาที่ “ตัวกู” - “ของกู” อะไร แมแตวานั่งฟงเทศนอยางตั้งใจอยางนี้
ก็ ไม ใช ตั ณหาอุ ปาทานอะไร มั นเป นเรื่ องที่ เป นไปตามธรรมดา ยั งไม มี ปฏิ จจสมุ ปบาท.
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหเปนการเขาใจลวงหนาวา ภาษาปฏิจจสมุปบาท
นั้นเปน
ภาษาธรรม มีความหมายเฉพาะ;
อยาเอาความหมายภาษาชาวบานไปใชเขา จะ
ฟงไมถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งเชนคําวา “เกิด”.
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ขอสําคัญขอตอไป ก็คืออยากจะใหทานทั้งหลายทราบวา ปฏิจจสมุปบาท
นั้นมันคือเรื่องอริยสัจจสี่พิสดาร : ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร คือฝายเกิดนั้น มัน
เปนเรื่องสมุทัยในอริยสัจจ : อวิชชาใหเกิดสังขาร, สังขารใหเกิดวิญญาณ, วิญญาณ
ใหเกิดนามรูป, เกิดอายตนะ, ผัสสะ, เวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, ตลอดสาย นี้เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร. นี้แหละคือทุกขสมุทัยในอริยสัจจสี่.
ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทฝานิโรธวาร ที่วาเพราะอวิชชาดับ, สังขารดับ, เพราะ
สังขารดับ วิญญาณดับ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปดับ, เพราะนามรูปดับ สฬายตนะดับ,
ผัสสะดับ, เวทนาดับ, ตัณหาดับ, อุปาทานดับ, ภพดับ, ชาติดับ; นี้เปนเรื่องดับ;
อยางนี้เรียกวานิโรธวาร. นี้ก็คือ ทุกขนิโรธอริสัจจในเรื่องอริยสัจจสี่
สวนตัวความทุกขนั้นตรัสเหมือนกับในที่อื่น ๆ . สวนตัวหนทางใหถึงความ
ดับทุกขก็ตรัสเหมือนกัน คือตรัสมรรคมีองคแปด;
ฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้น คือ
เรื่องอริยสัจจสี่ ที่กลาวโดยะเอียด : แทนที่จะกลาววาตัณหาใหเกิดทุกขสั้น ๆ ลุน ๆ
เชนนี้; ก็แยกตรัสกลาวเปน ๑๑ อยาง เปน ๑๑ อาการ เปนปฏิจจสมุปบาทไปเลย :
แทนที่ จะพู ดสั้ น ๆ ว า ดั บตั ณหาเสี ยเป นการดั บทุ กข อย างนี้ ก็ กลายเป นดั บอวิ ชชา,
ดับสังขาร, ดับวิญญาณ ฯลฯ เรื่อยมาเปน ๑๑ อาการ; นี้มันละเอียดกวางขวางอยางนี้.
แตถึงอยางนั้น ก็ไมพนจากความเปนเรื่องเดียวกัน คือเรื่องอริยสัจจสี่นั่นเอง.

การอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่ผิดหลัก
ทีนี้เราก็ดูกันตอไป ถึงเหตุการที่สําคัญ ที่สําคัญที่สุด คือการอธิบาย
ปฏิจจสมุปบาทผิดหลัก แลวก็ไมเปนพุทธศาสนา; แลวก็ไมมีประโยชน แลวก็
มีแตใหโทษ.
การอธิบายปฏิจจสมุปบาทสายเดียว ครอมถึง ๓ ชาตินั้น ผิด : ผิดหลัก
ในพระบาลี; ผิดทั้งโดยทางพยัญชนะ และโดยอรรถะ :
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โดยพยั ญ ชนะนั้ น พระพุ ท ธเจ า ก็ ต รั ส ติ ด ต อ กั น อย า งไม มี อ ะไรแทรกแซงได ดังขอความในตอนที่ไดอานพระบาลี เรื่องการคนควาปฏิจจสมุปบาทกอน
ตรัสรูใหฟงแลว วาอวิชชาใหเกิดสังขาร, สังขารใหเกิดวิญญาณ, วิญญาณใหเกิดนามรูป,
นามรูปใหเกิดอายตนะ, อายตนะใหเกิดผัสสะ, แลวมันติดตอกันมาอยางนี้ ไมมี
ขาดตอน ไมมีตัดตอน ไมมีไขวไมมีเขว.
พอไปพูดใหไขวใหเขว มันก็ผิดหลัก
ทางพยัญชนะนี้.
ในทางอรรถะมันก็ผิด : ผิดที่เห็นไดงาย ๆ ก็คือวา การตรัสปฏิจจสมุปบาทนี้ เป นการตรั ส เพื่อ ให คนรู เ รื่อ งมิ จฉาทิ ฏฐิ แล ว ทํ า ลายความยึด มั่ น ถือ มั่ น ว า
อัตตา วาสัตว วาบุคคลเสีย จึงไดตรัสใหมันติดตอกันไปเรื่อยทั้ง ๑๑ อาการ เพื่อให
มองใหเห็นวา ไมมีตรงไหนจะเปนอัตตาตัวตนได.
ทีนี้มีผูมาอธิบายกันเสียใหม โดยใหปฏิจจสมุปบาทสายเดียวครอม ๓
ชาติแลวใหเนื่องเปนคน ๆ เดียวกัน : กิเลสของคนในชาติกอน ทําใหเกิดวิบากในชาติ
นี้, ตอนหนึ่ง; วิบากในชาตินี้มี แลวทําใหเกิดกิเลสในชาตินี้ใหม แลวทําใหเกิด
วิบากในชาติหนา.
เมื่อสอนปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ มันกลายเปนสอนเรื่องอัตตา กลายเปน
สอนวามีอัตตาตัวตน สัตว บุคคล เวียนวายในสังสารวัฏฏเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิของ
ภิกษุชื่อ สาติ เกวัฏฏบุตร ที่กลาวมาแลวขางตนนั้น. เรากลับไปสอนใหมีอัตตา
ในเมื่อพระพุทธเจาทานสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ สอนเพื่อไมใหมีอัตตา. ทานได
ตรัสเปนหลักชัด ๆ ไวอยางนั้นแลว เรามากลับอธิบายไปเสียใหมกลายเปนมีอัตตาอีก.
ข อนี้ ถ าเราเอาหลั ก เช นมหาปเทสมาเป นเครื่ องวั ด เป นเครื่ องทดสอบ
เราจะรูทันทีวา สอนอยางนี้ผิด อธิบายอยางนี้ผิด; เพราะมันยอนกลับไปมีอัตตา :
มันไปเขากันไดกับฝายที่วามีอัตตา แลวมันเขากันไมไดกับฝายที่วาไมมีอัตตา; เพราะ
ฉะนั้นที่วามีอัตตา, จึงผิดหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสอนวาไมมีอัตตา, ฉะนั้นถาทาน
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ผูใดเขาใจปฏิจจสมุปบาท ไปในลักษณะที่จะไมใหมีอัตตาไดแลวนั้นนั่นแหละคือ
ถูก. แตถาเขาใจไปในทํานองที่มีอัตตาขึ้นมา มันก็คือผิด : การอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ในลักษณะครอมกัน ๓ ชาติจึงผิด เพราะสอนใหเกิดความคิดวามีอัตตา.
ถาอธิบาย
ติ ด ต อ กั น ไปอย างหลั กในพระบาลี โ ดยตรง อย าไปแก ไ ขอะไร ไม มี ท างจะเกิ ด อั ต ตา
นั่นแหละจึงจะถูก.

อธิบายผิดกันมาตั้งแตเมื่อไร
เอาละทีนี้จะพูดตอไปถึงความรู ทีมันจะแนนแฟนยิ่งขึ้นวา ทําไมจึงมีการ
อธิบายผิด? และ อธิบายผิดกันมาตั้งแตเมื่อไร?
เดี๋ ยวนี้ ในเมื องไทยก็ ดี ในประเทศพม าก็ ดี ในประเทศลั งกาก็ ดี สอนเรื่ อง
ปฏิ จจสมุ ปบาทอย างเดี ยวกั น แทบทั้ งนั้ น คื อสอนตามข อความที่ มี อธิ บายอยู ในคั มภี ร
วิสุทธิมรรค.
เรื่องมี ๓ ชาติ ครอม ๓ ชาตินี้ พวกฝรั่งชั้นเกงที่สุดก็มาถือเอาตามนี้,
อธิบายเอาตามนี้เปนคุงเปนแควไปเลย.
แปลวาทุก ๆ ประเทศที่เปนพุทธบริษัทเขา
กําลังสอนปฏิจจสมุปบาทชนิดที่ครอม ๓ ชาติ, สายเดียวครอม ๓ ชาติ; กันอยู
ทั้งนั้น.
นี่เมื่อผมพูดอะไรแปลกออกไป ก็อาจจะตองถูกดาจากคนทั้งโลกก็วาได.
ผมกําลังพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา ไมมีทางที่จะครอมถึง ๓ ชาติ;
ดังนั้นเราก็ตอง
ติดตามวามีการอธิบายผิดไดอยางไร? อธิบายผิดกันมาตั้งแตเมื่อไร?
อธิบายผิดกันมาตั้งแตเมื่อไร อันนี้รูไดยาก;
แตขอที่วาอธิบายผิด รูได
งาย เพราะมันผิดจากพระบาลีเดิม และเพราะผิดความมุงหมายของปฏิจจสมุปบาทที่
ทรงสอนเพื่อใหทําลายอัตตา ฉะนั้นจึงถือวาอธิบายผิด.
สมเด็จพระสังฆราชเจา
กรมพระวชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศ;
ทานทรงมีความเห็นวาเรื่องนี้ อธิบายผิด
กันมาตั้งพันปแลว;
ทานก็ไมทรงศรัทธา ในการที่จะอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ครอม ๓ ชาติ; แลวทานก็อธิบายไปในทํานองวามันครอมอยูเพียงชาติเดียว; แต
แล วก็ ไม แน พระทั ยที่ จะอธิ บายรายละเอี ยด ก็ เลยทิ้ งไว ลุ น ๆ แต ข อ ที่ ท านทรงยื นยั น
ความเขาใจของทานก็คือ มันคงจะอธิบายผิดกันมาตั้งพันปแลว ขอนี้ผมก็เห็นดวย
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พระองคทาน;
แตผมวาอาจจะเลยไปถึงเกินกวาพันป อธิบายผิดกันมาเกินกวา
พันป เพราะวาหนังสือวิสุทธิมรรคนี้ มีอายุตั้ง ๑,๕๐๐ ปแลว.
ในหนั งสื อวิ สุ ทธิ มรรคนั้ น อธิ บายปฏิ จจสมุ ปบาทเริ่ มเป น ๓ ชาติ ทั้ งนั้ น
คร อมถึ ง ๓ ชาติ ทั้ งนั้ น แล วในการแต งคั มภี ร วิ สุ ทธิ มรรคนั้ น พระพุ ทธโฆษาจารย ก็ ยั ง
เขียนไววา อธิบายตามที่เขามีมีกันอยูกอนแลว ดวย; ประเดี๋ยวจะเอามาอานใหฟง
สําหรับคําพูดของพระพุทธโฆษาจารย.
เรื่องมันมีหลักฐานวา ทานอธิบายตามที่มี
อธิ บายกั นอยู ก อนแล ว ฉะนั้ นสมั ยของท านมั นก็ ตั้ ง ๑,๕๐๐ ป แล ว และถ าต อไปจาก
นั้นอี ก มั นก็ เกื อบ ๒,๐๐๐ ป หรื อเกิน ๒,๐๐๐ ป ผมมี ความเห็ นว า อาจจะอธิ บายผิ ด
กันมาตั้งแตหลังสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ พ.ศ. ประมาณ ๓๐๐ ก็ได; ดังนั้นก็แปลวา
ผิดกันมาตั้ง ๒,๒๐๐ ป มันจะตองอธิบายผิดกันมาตั้ง ๒,๒๐๐ ปมาแลว ไมใช ๑,๐๐๐ ป
อยางสมเด็จพระสังฆราชเจาทานวา. ประเดี๋ยวจะชี้ใหดู.
ถาจะพูดวาเมื่อไรใหแนนอนนั้น ตองคนหาหลักฐานทางโบราณคดี;
มัน
ลําบากมากไปอีก.
แตเมื่อเราพูดกันอยางนี้ ที่ไมมีทางจะผิดได ก็ตองพิจารณาถึงขอ
ที่วา ทําไมจึงเกิดการอธิบายอยางนี้ขึ้น.
ขอใหฟงดูใหดี ๆ วา ทําไมจึงเกิดการอธิบาย
แหวกแนวของพระพุ ท ธเจ า ไปได ในเมื่ อ พระพุ ท ธเจ า ท า นได ต รั ส ไว เ ป น หลั ก อย า งนี้
ไมมีทางจะครอม ๓ ชาติ; แลวทําไมมันจึงไปครอม ๓ ชาติ และใหมีอัตตาขึ้นมาได.
ขอนี้ผมตั้งขอสันนิษฐานวา มันมีไดโดยที่ไมรู, เกิดไมรู, เกิดเขาใจ
ไมไดแลวก็เดาหรือสันนิษฐานกันโดยไมเจตนานี้อยางหนึ่ง.
เพราะวาเรื่องปฏิจจสมุ ปบาทเป นเรื่ อ งที่ ลึ ก ซึ้ ง ที่ สุ ด ในพระพุ ทธศาสนา พระพุ ท ธเจ า ก็ ตรั ส และใคร ๆ ก็
ยอมรับวามันเปนเรื่องลึกซึ้งที่สุด. ทีนี้พอมาถึงสักประมาณ ๓ - ๔๐๐ ปเกิดเขาใจ
ไมได ก็เริ่มเกิดความคิดแตกแยก;
ทีนี้ตอมาอีกมันก็แตกแยกหนักเขา ๆ จนกระทั่ง
กลายเปนตรงกันขามไป. อยางนี้เรียกวา ไมมีใครเจตนาอธิบายใหผิด; มันเปน
เพราะความไมรู.
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ที นี้ มาเดากั นดู อี กทางหนึ่ งดี กว า ว าจะมี ทางเป นได ไหมว า อาจจะเกิ ดมี
หนอนบอนไสขึ้นในพุทธศาสนา :
มีคนขบถทรยศเปนหนอนบอนไส เกิดขึ้นใน
พุ ทธศาสนา แกล งอธิ บายเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาท ซึ่ งเป นหลั กของพุ ทธศาสนาให ผิ ดเสี ย
คื อให เป นสั สสตทิ ฏฐิ ในฮิ นดู หรื อกลายไปเป นศาสนาพราหมณ ปฏิ จจสมุ ปบาทของ
พระพุทธเจา ไมมีทางที่จะมีอัตตา, ชีโว, อาตมันหรืออะไรทํานองนั้น; ไมมีทางที่
จะเปนอยางนั้น เพราะวาเปนของพุทธ.
แลวถามีใครมาอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ซึ่ ง เป น หั ว ใจของพุ ท ธศาสนา ให มั น เกิ ด คร อ ม ๓ ชาติ อ ย า งนี้ มั น ก็ เ กิ ด เป น อั ต ตา
ขึ้นมา เขาก็กลืนพุทธศาสนาสําเร็จ.
ถ าว ามี เจตนาเลวร ายกั นถึ งขนาดนี้ ก็ แปลว า ต องมี คนแกล งอธิ บายขึ้ นมา
ให มี ช อ งให เ กิ ด อั ต ตาขึ้ น มาในพุ ท ธศาสนา แล ว ศาสนาพราหมณ ก็ ก ลื น ศาสนาพุ ท ธ
วูบเดียวหมดโดยกระทันหัน. นี้เปนเรื่องสันนิษฐานในแงที่เลวรายอยางนี้ก็มีได.
อี กทางตรงกั นข าม ก็ คื อเผลอไปหรื อโง ไป อธิ บายไปด วยทุ นรอนคื อความ
รูที่ผูอธิบายมีอยูเดิม. ก็อาจจะผิดไปโดยไมทันรู เพราะวาเขาใจไมได, ก็อาจจะมี
ไดเหมือนกัน. แตอยางไรก็ตาม จะเจตนาหรือไมเจตนา ผลมันก็เหมือนกัน.
พุทธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดีย รูไหม? วาเพราะอะไร? เขาวา
กั นว าเพราะอย างนั้ น เพราะอย างนี้ เพราะอย างโน น เช นเพราะข าศึ กภายนอก เข ามา
ย่ํายี ผมวาไมนาเชื่อ; ผมเห็นวา พุทธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดีย เพราะวา
พุทธบริษัทเริ่มตีความ ของ หลักพุทธศาสนาผิดเอง : อธิบายพุทธศาสนาผิดเสียเอง
เชน อธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เปนพุทธแท ๆ ใหกลายเปนฮินดูหรือเปนพราหมณ
ไป;
คือ กลายเปน ครอ ม ๓ ชาติ กลายเปน มีอัต ตาไป.
เพีย งเทา นี้เ ทา นั้น
มั น ก็ เ ป น ไปโดยพฤติ นั ย แล ว นั่ น แหละโดยความจริ ง แล ว พุ ท ธศาสนาหมดไปจาก
ประเทศอินเดียทันทีเลย : พออธิบายปฏิจจสมุปบาทผิด กลายเปนมีอัตตาตัวตนไป
แลว ก็แปลวาพุทธศาสนาหมดแลว ไมมีเหลืออยูแลว ในประเทศอินเดีย คือ
ไดไปผนวกเปนศาสนาพราหมณที่มีอาตมันเสียแลว !
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นี้แหละต องมี การอธิ บายผิ ดกั นมาตั้ งแตเมื่ อมี เหตุการณอย างนี้ โดยเจตนา
หรือโดยไมเจตนาก็ยังรูกันไดยาก.
ศาสนาพราหมณเปนขาศึกแกพุทธศาสนา ตอง
การจะกลืนพระพุทธศาสนา ฉะนั้นก็ตองมีผูพยายามจะกลืน. นี้จะเปนสิ่งที่มีได ไมใช
แกลงใสราย. พุทธศาสนาไมใชสัสสตทิฏฐิ จึงไมไดพูดวามีสัตว, บุคคล, ตัวตน;
มีคนนั้นเวียนวายตายเกิดเปนคนนั้นไปเรื่อย.
พุทธศาสนาไมมีสัตว ไมมีคน แตแลว
ก็กลายมาเปนพูดใหมี สัตว มีคน เวี ยนว ายไปในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ๓ ภพ
๓ ชาติเรื่อยไป อยางนี้พุทธศาสนาก็สลายหมด.
ทีนี้ หลักฐานอะไรกอนหนานี้ มันไมมีเปนตัวลายลักษณอักษร;
เพิ่งมี
ลายลักษณอักษรชัด ในสมัยที่มีหนังสือวิสุทธิมรรค : ขอความในหนังสือวิสุทธิมรรค
ก็แสดงไปในลักษณะที่วามี ๓ ภพ ๓ ชาติ มีปฏิสนธิวิญญาณ คือ ตอนตนของปฏิจจสมุปบาท แลวไปเกิดภพใหมมีวิบาก, แลวก็มีกิเลสสําหรับจะไปเกิดในภพหนาอยางนี้.
หลักฐานที่เปนตัวหนังสือชัดเชนนี้ มีในคัมภีรวิสุทธิมรรค; นี้มันก็เพียง ๑,๕๐๐ ป.
ถากอนหนานั้นก็นาจะนึกไปถึงวา เมื่อสมัยทําสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งมีการ
จั บพระสึ ก ว าพระองค ไหนเป นพระปลอมก็ จั บสึ ก พระองค ไหนเป นพระแท ไม ต อ ง
สึก.
ในการชําระนั้น ก็มีการถามเรื่องหลักธรรมวา ทานมีความเห็นอยางไร เกี่ยว
กับหลักพุทธศาสนา.
ถาองคไหนตอบไปในทํานองอวิภัชชวาที คือวาไมแบงแยก
ชีวิตเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม, เปนขันธ, เปนธาตุ, เปนอายตนะ, แลวก็ไปพูด
เป นมี ตั วตนอย างนี้ เวี ยนว ายตายเกิ ด อย างที่ ภิ กษุ สาติ เกวั ฏฏบุ ตรพู ดนั้ นแล ว ก็ ถื อ
วาผูนั้นเปนพวกอวิภัชชวาที เปนมิจฉาทิฏฐิ ชนิดสัสสตทิฏฐิ แลวก็จับสึก.
ขอนี้ หมายความวาในการทํ าสั งคายนาครั้ งที่ ๓ นั้ น เขาจับพระที่ ถือลัทธิว า
มีอัตตา, ตัวตน นั้นสึก; เหลือไวแตพระที่ไมถือวามีอัตตาตัวตนเทานั้น; เพราะ
ฉะนั้ นเค าเงื่ อนมี หมอกควั น มาตั้ งแต สมั ยสั งคายนาครั้ งที่ ๓ นั้ น มั นก็ ๒,๒๐๐ ป
มาแลว ที่ยอมรั บกั นว ามี คนมาปลอมบวชเปนพระในพุ ทธศาสนา แลวก็มี ความเห็ น
เปนตัวเปนตน วามีตัวมีตนนี้.
ขอนี้พอที่จะเปนเคาเงื่อนที่จะทําใหเกิดการอธิบาย
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ที่มีตัวตนขึ้นมา ในพระพุทธศาสนา,
แมจะถูกจับสึก ก็คงไมหมด คงเหลือรอดอยู,
หรือแมที่ถูกสึกไป ก็ยังไปพูดไปสอนไดอีกอยูดี, ในฐานะเปนคนปลอมเขามา.
สรุ ปความแล ว ก็ อยากจะกล าวว า ก อนสั งคายนาครั้ งที่ ๓ ขึ้ นไป คื อว า
กอน พ.ศ.๓๐๐ ขึ้นไปนั้น หลักธรรมยังบริสุทธิ์อยู;
พอหลังจากนั้นก็เริ่มเลอะ
เลือนมาในทางที่จะมีตัวมีตน. นี่มันผิดกันมาตั้งแตเมื่อนี้. พระพุทธศาสนา
สูญไปจากอินเดียก็เห็น ๆ กันอยู. แลวทําไมศาสนาไชนะหรือศาสนานิครนถ ที่เขา
เรียกกันผิด ๆ วาศาสนาเชน มันไมสูญจากอินเดียเลา ?
ก็เพราะยังไมเปลี่ยนหลัก
อะไร; มีหลักเดิมอยางไร ก็มีอยูอยางนั้น ดังนั้นจึงไมสูญ.
พุทธศาสนาเกิดไปเปลี่ยนหลัก จากไมมีตัวตน กลับมามีตัวตน;
มันก็สูญ
ก็เรียกวาสูญไดโดยอัตโนมัติในทันทีนั้น,
พอเริ่มมีตัวตนเขามาในพุทธศาสนาแลว
พุทธศาสนาก็สูญจากอินเดีย นี้ก็คือเหตุการณที่วาปฏิจจสมุปบาทเริ่มอธิบายผิด. แต
หลักฐานที่มีอยูเปนลายลักษณอักษรก็คือหนังสือคัมภีรวิสุทธิมรรค.
ประเดี๋ยวเราจะ
ลองวิจารณหนังสือคัมภีรวิสุทธิมรรคกันดู.
ในตอนนี้ตองการจะพูดแตเพียงวา ไดมี
การอธิบายปฏิจจสมุปบาท ผิดพระพุทธประสงคดั้งเดิมกันมาตั้งแตเมื่อไร.

เหตุที่ทําใหอธิบายผิด
ที นี้ เหตุ ที่ ทํ า ให อ ธิ บ ายผิ ด อย า งที่ เ รี ย กว า ไม ใ ช ใ นทางร า ย ไม ใ ช มี ใ คร
แกล งเป นหนอนบ อนไส แต เป นไปในทางที่ มั นผิ ดเอง เพราะโง ไม รู มั นก็ มี อย างที่ ว า
มาแลววา เพราะไมเขาใจในภาษาธรรม; เขาใจแตภาษาคน; ภาวะที่เคยเขาใจ
ในภาษาธรรมมั นก็ เลื อนหายไปหมด จนเหลื อแต ภาษาคน ที นี้ ก็ อธิ บายกั นไปตามภาษา
คน มันก็เปนสัสสตทิฏฐิขึ้นมา.
เพราะฉะนั้นเราจะตองทําความเขาใจในภาษาคนและ
ภาษาธรรมกัน ในสวนที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่ง คือคําวา “คน” กับคําวา “นามรูป”.
ถาเราเรียกกันตามภาษาชาวบาน หรือภาษาคน ก็เรียกตัวเรานี่วา “คน”
ถาเรียกในภาษาธรรมเราไมเรียกวา “คน” แตเราเรียกวา “นามรูป” คือกายกับใจ.

;
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ที นี้ จะเรี ยกว าคนหรื อจะเรี ยกว านามรู ปก็ ตามใจเถิ ด มั นยั งมี ป ญหาอยู ที่ ว า มั นมี การ
เกิดดับเทาไร? อยางไร ? คนหรือนามรูปนี่แหละ มันมีการเกิดดับอยูอยางไร ?
ถาถามอยางนี้คําตอบมีถึง ๓ ชั้น ลึกซึ้งกันอยูถึง ๓ ชั้น คือ :(๑) นามรูปเกิดดับ เกิดดับ ๆ ๆ ๆ อยูทุกขณะจิตนี้, จัดเปนชั้นที่ไมมี
ใครรู
หรือ ไมมีใ ครอยากรู และไมจํา เปน จะตอ งรู วา นามรูป กายใจของเรา
เกิดดับ ๆ ๆ ๆ อยูทุกขณะจิต. นี้เปนภาษาอภิธรรม เกินความตองการ; เพราะ
จิตนั้นมันมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตามระยะของสิ่งที่เรียกวา ภวังคจิต :
เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป รอบหนึ่งนี้เรียกวาขณะจิตหนึ่ง;
แลวก็ยังเร็วยิ่งกวากระพริบตาเสียอีก;
ฉะนั้น ตามความหมายนี้เราถือวา “นาม - รูป” หรือวาคน ๆ หนึ่งนี้เกิดดับ ๆ ๆ ๆ อยู
ทุกขณะจิต นับไมทัน :
เราไมมีปากที่จะนับมันทัน เพราะวาขณะจิตมันเร็วกวา
ที่ปากจะนับทัน.
นามรูปหรือคนนี้เกิดดับอยูทุกขณะจิต นี้ความหมายหนึ่ง.
มันเหมือนกับ
frequency
ของไดนาโมไฟฟานั้น;
รอบหนึ่งก็คือไฟฟาออกมาทีหนึ่ง รอบหนึ่ง
ไฟฟ าก็ ออกมาที หนึ่ ง ที นี้ มั นนาที ละ ๑,๐๐๐ กว ารอบ มั นก็ เลยดู ไม ทั น แต มั นก็ อาจ
ติดกันเปนดวงแดงโรที่หลอดไฟ ไมมีกระพริบที่หลอดอยางนี้.
ทีนี้ขณะจิตก็
เหมือนกัน : มันถี่ยิบขนาดนั้นจนเราไมรูสึกวาเราเกิดดับ ๆ ๆ ; เราตองอาศัยการ
ศึ กษาเรื่ องทางจิ ตชนิ ดนั้ น จึ งจะรู ว านามรู ปหรื อคนนี้ มั นเกิ ดดั บ ๆ อย างถี่ ยิ บอยู ทุ ก
ขณะจิต หรือเร็วยิ่งกวา frequency
ของกระแสไฟฟาที่เราใชอยูทุก ๆ วันนี้เสียอีก.
นี้มันเปน เรื่องเกิดดับ ๆ อีกชนิดที่หนึ่งไมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท. ปฏิจจสมุปบาท
ไมไดหมายถึงการเกิดดับชนิดนี้.
การเกิ ดดั บ ทุ ก ขณะจิ ต นี้ มั น เป น กลไกทางจิ ต ล ว น ๆ เป น ความรู ส ว นเกิ น
ประเภทอภิธรรมเฟอ โดยไมตองเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท. และคําวา “เกิด” ในกรณี
อยางนี้ เขาไมใชคําวา “ชาติ”
แตเขาไปใชคําอื่น วา อุปาทะ มี อุปาทะ -ฐิติ-
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ภั ง คะ, อุ ป าทะ-ฐิ ติ - ภั ง คะ, อุ ป าทะ-ฐิ ติ - ภั ง คะ, ฯลฯ อย า งนี้ เ รื่ อ ยไป.
อุป าทะ=เกิด , ฐิติ=ตั้ง อยู, ภัง คะ=ดับ ไป. ใชคํา วา อุป าทะ, มิไ ดใ ชคํา วา
ชาติ; แตก็แปลวา “เกิด” เหมือนกัน. เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ๆ ถี่ยิบนับไม
ทันนั่นแหละนามรูป หรือคนเราเกิดดับอยูอยางนั้นชนิดหนึ่ง.
(๒) อีกชนิดหนึ่ง, นามรูป เกิดดับเหมือนคนธรรมดาสามัญรู คือวา
เกิดจากทองแม, เรียกวาเกิดออกมา พอตายเขาโลงเรียกวาดับ. ตั้งอยู ๘๐ ปบาง
ถึง ๑๐๐ ป ก็มี; ตามธรรมดานี้ชั่ว ๘๐ ป ๑๐๐ ปนี้ มีเกิดหนเดียว มีดับหนเดียว;
นี้เกิดดับแคคําพูด ๒ คํานี้เทานั้นเอง. พูดวา “เกิด” ขึ้นมาคําหนึ่ง แลวทิ้งระยะไว
นานถึง ๘๐ ป หรือ ๑๐๐ ป จึงพูดวา “ดับ”
นามรูปหรือคนเกิดหรือดับทํานองนี้
กินเวลาตั้ง ๘๐ ป หรือ ๑๐๐ ป นี้อยางหนึ่ง เปนคําพูดในภาษาคน. สวนภาษา
อภิธรรมเฟอนั้นถี่ยิบจนนับไมทัน : คนเกิดดับ ๆ ถี่ยิบจนนับไมทัน. ทีนี้เกิด - ดับ
อยางภาษาโลกนี้มันกินเวลาตั้ง ๘๐ ป ๑๐๐ ป ทนนับไมคอยไหว : นับวา “เกิด”
ครั้งหนึ่ง แลวรอไปอีก ๑๐๐ ป จึงจะนับวา “ดับ”.
ภาษาอภิธรรมเฟอฝายโนน
มันก็เกินไป ภาษาคนฝายนี้มันก็เกินไป.
(๓) ทีนี้มันยังมีที่ตรงกลาง คือที่เปนภาษาปฏิจจสมุปบาทที่กําลังกลาวนี้.
ความเกิดดับของภาษาปฏิจจสมุปบาท ก็คือเกิดขึ้นแหงเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็
เกิดตัณหา แลวก็อุปาทาน แลวก็ภพ แลวก็ชาติ; นี้นับทัน พอจะนับได แลวเห็น ๆ
อยูดวย. ในหัวใจของคนเราเกิดความรูสึกเปน “ตัวกู” ครั้งหนึ่ง ก็เรียกวาชาติหนึ่ง
ภพหนึ่ง; แลวมันก็อาจนับได. ถาขยันสังเกตก็จดไววันหนึ่ง ๆ เราอาจจะพบและ
จดไดเลย วาวันนี้เราเกิด “ตัวกู” กี่ครั้ง พรุงนี้เกิดกี่ครั้ง มะรืนกี่ครั้งก็คอยจดไวได.
นี ้ไ มถี ่ไ ดย ิบ จนนับ ไมท ัน แลว ก็ไ มไ ดห มายความวา เกิด จากทอ งแม แลว ดับ คือ
เขาโลง.
มันเปนการเกิด-ดับ เกิด-ดับ ของคนเราหรือนามรูปในลักษณะที่เปน
“ตัวกู - ของกู” ที่ถูกปรุงดวยอวิชชาครั้งหนึ่ง ๆ.
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นามรูปนี้ประกอบดวยอวิชชาปรุงเปนอุปาทาน วา “ตัวกู-ของกู”
เพื่อมี
ทุกขครั้งหนึ่ง ๆ;
นี้เรียกวาชาติหนึ่ง ๆ หรือเกิดดับครั้งหนึ่ง ๆ ที่เราเห็น ๆ กันอยู
เหมื อนตั วอย างที่ เล าให ฟ งข างต น นี่ แหละวั นหนึ่ ง ๆ ก็ หลายเกิ ดหลายดั บเหมื อนกั น.
เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจวาคําวา เกิด-ดับ ๆ ในภาษาปฏิจจสมุปบาท นั้นมีความหมาย
เฉพาะ คือ หมายถึงเกิด-ดับของ “ตัวกู”
เทานั้น. สวนการเกิด-ดับในภาษา
อภิ ธ รรมเฟ อ หรื อ ภาษาชาวบ า นธรรมดา ที่ ว า เกิ ด จากท อ งแม แ ล ว เข า โลง นั้ น มั น
อีกภาษาหนึ่ง;
อยาเอาไปปนกันระหวาง ๓ ภาษานี้.
ถาปนกันเปนไมรูเรื่อง
ปฏิจจสมุปาบาทแน เพราะปฏิจจสมุปบาทจะหมายเอาแตเพียงเรื่องตรงกลาง;
ไมถี่
จนกําหนดไมได, และไมหางจนชาติหนึ่งมีเพียงหนเดียว, กลาวคือ หมายเอาการ
เกิดดับแหงอุปาทานวาวา “ตัวกู” ครั้งหนึ่ง; แลวยิ่งกวานั้นก็คือใหเห็นการเกิดดับ
อยางนี้เปน ปฏิจจสมุปปนธรรม คือเปนเพียงธรรมชาติที่อาศัยกันแลวเกิดดับ :
อาศัยกันเกิดขึ้น หรืออาศัยกันดับลงไป.
คนเราคนหนึ่ง ๆ เปนเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรมขณะหนึ่ง ๆ, กรณีหนึ่ง
ๆ;อยาใหเปนตัวเปนตนเปนอาตมันอะไรขึ้นมา;
เปนเพียงธรรมชาติซึ่งอาศัยกัน
เกิดขึ้นแลวดับลงอยูเสมอ; จะสมมติเรียกวาคนก็ได, จะเรียกวานามรูปคือกายใจ
ที่กําลังไปดวยกันก็ได; มันเปนเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรม. มันเปน “คน” ขึ้นมา
เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ทําใหคิดวาตัวกู. “คน” ชนิดนี้เราจะตองฆามันเสีย
ใหตาย.
พอฆาคนชนิดนี้เสียได นั่นแหละคือการดับทุกข;
เพราะคนชนิดนี้เอง
มันเปนตนเหตุของความทุกข.
การที่พระองคทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท ก็เพื่อจะ
ให รู จั ก ป อ งกั น อย า ให มี ค นชนิ ด นี้ เ กิ ด ขึ้ น มา แล ว จะได ไ ม เ ป น ทุ ก ข นี้ เ รี ย กว า เกิ ด ดับ ๆ ชนิดที่มันเปนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคืออยางนี้.
ทีนี้เกิด-ดับอีกชนิดหนึ่งที่เปน การเกิด-ดับของวัตถุลวน ๆ สิ่งที่เรา
ไม ถื อว ามี ความคิ ดนึ กหรื อมี ความรู สึ ก เช นการเกิ ดของหญ าบอนอะไรเหล านี้ มั นเป น
อีกเรื่องหนึ่ง อยาเอามาปน; เพราะไมเกี่ยวกับอวิชชาอุปาทานอะไร. ตนหญา
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ต น บอนมั นก็ มี ชี วิ ต มั น ก็ เกิ ด มั น ก็ ดั บ แต มั น ไม เ กี่ ย วกั บ อวิ ช ชา ตั ณ หา อุ ป าทาน
อะไร. อยาเอามาปนกัน; มันเปนการเกิด-ดับอีกชนิหนึ่ง. เรารูจักคน หรือ
นามรูปที่เกิด-ดับในแงของปฏิจจสมุปบาทเหลานี้ก็แลวกัน.
ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดแยก
ออกจากกันเสียใหขาด;
ใหเด็ดขาดวา ปฏิจจสมุปบาทตามบาลีเดิมของพระพุทธองค
นั้นไมแยกเปน ๓ ชาติ แลวก็เปนเรื่องที่มีอ ยูในชีวิตประจํา,
วันหนึ่ง ๆ มีได
หลาย ๆ รอบ หลาย ๆ วง.
ที่ไปอธิบาย ครอมชาติเปน ๓ ชาติ นั้น เปนของใคร พูดขึ้นเมื่อไรก็ไมรู
เพิ่งปรากฏเปนลายลักษณอักษรอยู ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนแหงแรก; แตเคาเงื่อนดู
จะมีมากอนนั้น.
ถาอยากจะรูเรื่องนี้โดยละเอียด เราก็ไปดูตําราเรื่องปฏิจจสมุปบาท
อย า งคร อ มชาติ ที่ ค รู ส อนกั น อยู ใ นโรงเรี ย นนั ก ธรรม ตลอดถึ ง คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรคเอง;
ก็จะมองเห็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาท ในลักษณะครอม ๓ ชาติ.
โดยหลักใหญ
ก็คือเอาอวิชชากับสังขารเปนอดีตเหตุ ในอดีตชาติ;
แลวเอาวิญญาณ นามรูป
อายตนะ ผัสสะ เวทนา เปนปจจุบันผลในปจจุบันชาติ;
และก็เอาตัณหา อุปทาน
กับภพสวนที่เปนกรรมภพนี้ มาเปนปจจุบันเหตุ ในปจจุบันชาติ;
แลวก็เอาภพ
สว นที ่เ ปน อุป ต ิภ พ กับ ชาติช รามรณะนั ้น ไปเปน อนาคตผลในชาติห นา โนน ;
มันจึงไดเปน ๓ ชาติ.
ทบทวนอีกก็วา ๑๑ ปจจยาการนี้ เอา ๒ อันแรกไปไวชาติอดีต,
เอา
๘ อันตรงกลางมาไวเปนชาติปจจุบัน,
แลวเอาอีก ๑ นี้ หรือ ๒ ของผลนั้นไปไวใน
ชาติที่จะมาทีหลัง, มันครอมชาติ ๓ ชาติอยางนี้; และมีเงื่อนตอเรียกวาสนธิ ตรง
ระหวางอดีตชาติ จะมาตอกับปจจุบันชาตินี้ทีหนึ่ง, แลวระหวางตรงกลางของปจจุบัน ชาติ ที่มันตอกันระหวางเหตุกับผลนั้นอีกทีหนึ่ง;
แลวก็ไปตอกันตรงที่วาปจจุบันชาติ
ไปตอกับชาติอนาคตนั้นก็อีกทีหนึ่ง; มันมีสนธิชัด ๆ ลงไปอยางนี้. แลวก็มีแปลก
ใชคําวา “อัทธา” แปลวากาลไกล; เปนอตีตัทธา ปจจุปนนัทธา อนาคตัทธา;
นี้ผิดจากในบาลีที่ไมเคยมีปจจุปนนัทธา;
จะมีก็แต อตีตัทธา และอนาคตัทธาคือไกล
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ฝายอดีต และไกลฝายอนาคต; สวนปจจุบันไมพูดวาไกล. เดี๋ยวนี้เขาแปลคํา อัทธา
นี้วา “เวลา” เสีย มันก็เลยใชไดทั้ง ๓ กาละ คือทั้งอดีตทั้งปจจุบันทั้งอนาคต.
ที นี้ จั ดให อาการต าง ๆ ทั้ ง ๑๑ อาการนั้ น เป นกิ เลสบ าง เป นกรรมบ าง
เปนวิบากบาง คืออวิชชาเปนกิเลสในอดีตชาติ,
สังขารเปนกรรมในอดีตชาติ,
แล วก็ วิ ญญาณ นามรู ป อายจนะ ผั สสะ เวทนา เป นวิ บากทั้ งหมดในป จจุ บั นชาติ ,
ตัณหา อุปาทาน เปนกิเลสในปจจุบันชาติ,
แลวภพสวนที่เปนกรรมภพ ก็เปน
กรรมแหงปจจุบันชาติ ซึ่งก็จะปรุงชาติอนาคต.
ทีนี้ภพสวนอุปติภพ กับชาติ ชรา
ก็กลายเปนวิบากในชาติอนาคต; มันเลยไดอดีตชาติ ปจจุบันชาติ อนาคตชาติ เปน
๓ ชาติอยางนี้. อธิบายอยางนี้เรียกวาปฏิจจสมุปบาทที่ครอมไวถึง ๓ ชาติ ในวงเดียว
สายเดียว กินเวลา ๓ ชาติ ลองคิดดู
เรื่องนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจากรมพระวชิรญาณวงศ ทานตรัสวาอธิบาย
กันผิดมาตั้งพันปแลว.
ทานเชื่ออยางนั้น แลวทานก็ไมทรงแนใจวาจะอธิบาย
อยางไรแน ทานจึงสันนิษฐานวา มันคงจะสักชาติเดียวละกระมัง.
ทีนี้ผมก็ยัง
คงเปนเด็กดื้อ ที่จะดั นทุรั งถือเอาตามตัวหนั งสือในบาลี ที่วา รอบหนึ่งของพฤติของจิ ต
ในปฏิ จ จสมุ ป บาทนี้ มั น เหมื อ นสายฟ า แลบ เมื่ อ มั น เกิ ด การปรุ ง แต ง ด ว ยอํ า นาจ
อวิชชานี้เรียกวารอบหนึ่ง สายหนึ่ง.
เพราะฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทนั้นเพียงวันเดียว
ก็มีไดหลาย ๆ สิบปฏิจจสมุปบาท.
การอธิบายอยางครอม ๓ ชาตินี้มันผิด ไมตรงตามพระบาลี ที่เห็นอยูใน
บาลีเดิม ๆ ในพุทธภาษิตในสุตตันตะทั้งหลายอยางหนึ่ง, แลวมันผิดเพราะนํามาซึ่ง
ความคิด ที่เปนอัตตาหรืออาตมัน ซึ่งเปนสัสสตทิฏฐินี้อีกอยางหนึ่ง, แลวที่รายที่สุด
มันผิดเพราะใชประโยชนอะไรไมไดเลยนี้อยางหนึ่ง.
การอธิ บ ายปฏิ จ จสมุ ป บาทให เ ป น ๓ ชาติ ค ร อ มกั น นี้ ไม มี ป ระโยชน
อะไรเลย เพราะมันใชปฏิบัติอะไรไมได.
เมื่อเหตุมันอยูชาติโนน ผลมันอยูชาตินี้
แลวจะแกไขอะไรได ;
แลวเหตุมีอยูชาตินี้จะไดผลตอในชาติหนา แลวมันจะได
ประโยชนอะไรกับใคร นอกจากพวกที่ถือสัสสตทิฏฐิ แลวก็ฝนเอาเทานั้นเอง.
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อนึ่ งลั กษณะอย างนี้ ไม ใช สั นทิ ฏฐิ โก ไม ใช อกาลิ โก ไม ใช ป จจั ตตั ง เวทิ ตัพโพ วิญูหิ เพราะฉะนั้นจึงถือวาอธิบายปฏิจจสมุปบาทครอม ๓ ชาตินี้ผิด เพราะ
ไมสมหลัก สันทิฏฐิโก อกาลิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ ดวย :
และไมเปน
ประโยชนอะไรดวย เพราะใชปฏิบัติอะไรไมได;
เพราะนํามาซึ่งสัสสตทิฏฐิ ความ
เห็นวาอัตตา วาตัวตน ฉะนั้ นจึ งขอใหเลิกเสียเถอะ แล วไปถือเอาตามพระบาลี เดิ ม
ใหตรงตามตัวอักษร ใหตรงตามอรรถะ ตรงตามพยัญชนะ.

พระพุทธโฆษาจารย
ที นี้ ก็ จะพู ดถึ งพระพุ ทธโฆษาจารย กั นบ าง เพราะผมได พู ดค างไว แล วว า
จะพูดถึง.
สํ า หรั บ พระพุ ท ธโฆษาจารย อ งค นี้ พุ ท ธบริ ษั ท แทบทั้ ง หมดเชื่ อ ว า เป น
พระอรหันต.
ฟงใหดี ๆ นะ พระพุทธโฆษาจารยนั้น เขาเชื่อกันวาเปนพระอรหันต
ทีนี้ผมไมมีความเชื่ออยางไหนหมด : ผมดูแตวาทานทําอะไร, ทานพูดอะไร, แลว
อะไรเปนประโยชนก็ถือวาถูก, อะไรไมเปนประโยชนก็ถือวาผิด; โดยสวนใหญ
จะเห็ นว าท านเป นผู มี ความรู มากที่ สุ ด แล วก็ มี ประโยชน มากที่ สุ ด อธิ บายเรื่ องที่ มี
ประโยชน ไ ว ห ลายสิ บ หลายร อ ยเรื่ อ ง แต เ รื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาทนี้ ผ มไม เ ห็ น ด ว ยเลย
เพราะพูดไปในรูปที่เปนอาตมัน เปนศาสนาพราหมณไป.
ผมไม ได เคารพหรื อเชื่ อพระพุ ทธโฆษาจารย ๑๐๐ เปอร เซ็ นต เพราะมี
สวนที่ผมไมเห็นดวยอยูหลายเปอรเซ็นตเหมือนกัน :
ผมจะเคารพไดตั้ง ๙๐-๙๕
เปอรเซ็ นต คื อวาใน ๑๐๐ เรื่ องนั้ นน ะเห็ นดวย ๙๕ เรื่อง แต ๔-๕ เรื่องนี้ ไม เห็ น
ดวย เชน เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เปนตน.
ถาพูดโดยน้ําหนักแลวก็จะเห็นวา เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวนี้ มันจะทําลายน้ําหนักของเรื่องอื่นไปเสียทั้งหมดก็ได.
เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ ยาก ยากเย็ นลึ กซึ้ งด วยเหตุ อะไรก็ ตามใจ แต ทุ กคน
ยอมรับวายากเย็นลึกซึ้งจนถึงกับวา พระพุทธโฆษาจารยเมื่อจะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุป-
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บาทนี้ ทานถอมตัวทานออกตัวนาประหลาด !
ถาเรื่องอื่นแลวทานเปลงสีหนาท
องอาจเปนราชสีห !
เมื่อพระพุทธโฆษาจารยทานจะอธิบายเรื่องอะไรก็ตาม จะแตง
คัมภีรอะไรก็ตาม จะขึ้นปณามคาถา หรือคําเริ่มเรื่องอยางองอาจเปนราชสีห.
แต
พอถึ งเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ ท านกลั บถ อมตั ว ในการถ อมตั วของท านนั้ น แสดงความ
ลังเล, แลวออกตัวไวเต็มที่ เพื่อจะไมใหมีทางผิดเขามาหาตัว. คําออกตัวของทาน
เป นคํ าประพั นธ ไพเราะมาก ผมจะอ านตามตั วหนั งสื อที่ ท านได เขี ยนไว เกี่ ยวกั บเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาทนี้วา :“การอธิ บ ายอรรถะแห ง ปฏิ จ จสมุ ป บาท ทํ า ได ย ากนั ก
สมดั งที่ โบราณาจารย กล าวไว ว า ธรรมะ ๔ เรื่ องคื อ สั จจะ ๑,สั ตตะ ๑,
ปฏิสนธิ ๑,
และปจจยาการ คือปฏิจจสมุปบาทนี้ ๑,
นี้เปนเรื่องที่
เห็ นได ยาก เอามาพู ดมาแสดงได ยาก ข าพเจ าคํ านวณดู โดยน้ํ าหนั กแล ว
เห็ น ได ว า การอธิ บ ายเรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาทนี้ ไ ม ใ ช สิ่ ง ที่ จ ะทํ า ได โ ดยง า ย
เวนเสียแตจะทําโดยทานผูแตกฉานในอาคมและอธิคม.
วันนี้ขาพเจา
ตั้ ง ใจจะอธิ บ ายป จ จยาการแห ง ปฏิ จ จสมุ ป บาท แต ก็ มิ ไ ด ไ ว ใ จว า จะถึ ง
ความสมบู รณ ของแก น เพราะเป นเหมื อนกั บการหยั่ งลงไปในมหาสมุ ทร.
แต ว าพระศาสนานี้ มี นั ยแห งการอธิ บายที่ อาจจะอธิ บายได มากมายหลายแง
หลายมุม,
ทั้งแนวที่ทานบุรพจารยเคยอธิบายไวก็ยังมีอยู ไมสูญหายไป.
อาศั ย เหตุ ๒ ประการนี้ ข า พเจ า จั ก ปรารภการอธิ บ ายให ก ว า งขวาง
ขอใหทานทั้งหลายจงสดับเถิด“ .
นี้ คื อคํ าออกตั วอย างไพเราะที่ สุ ดของพระพุ ทธโฆษาจารย เมื่ อท านจะอธิ บายเรื่องปฏิจจสมุปบาท.
ถาอธิบายเรื่องอื่นแลว ทานองอาจเหมือนราชสีหเลย ไม
ออกตั ว แล ว ไม ข อโอกาสอะไรไว เ ลย แต อั น นี้ ท า นว า มั น ยาก แต ก ล า ทํ า เพราะเหตุ ว า
ถือเสียวาพระพุทธศาสนานี้ อธิบายไดหลายแงหลายมุม เพราะฉะนั้นเราตองอธิบาย
ไดสักแงหนึ่งมุมหนึ่ง ; แลวอีกประการหนึ่งก็คือวา พระอาจารยแตกอน ๆ ก็ไดเคย
อธิบายปฏิจจสมุปบาทไวบางแลว ฉะนั้นเราก็ถือเอาคําอธิบายนั้นได. แตถึงอยางนั้น
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ทานก็ยั งลั งเลว าการกระทํ าครั้ งนี้ ของท าน จะไม ดิ่งลงถึงก นสมุทร เหมื อนมหาสมุทร
มันลึกมาก ที่เราจะหยั่งมันไมถึงกนอยูนั่นเอง;
ฉะนั้น ที่ทานอธิบายไวมากมาย
ละเอียดลออเทาไร ก็ไมเปนการรับรองวาจะถึงกนของมหาสมุทร.
นี่ ส รุ ป แล ว เห็ น ว า ท า นยอมรั บ ว า มั น ยากยิ่ ง แล ว ท า นไม แ น ใ จว า ท า น
จะหยั่งลงไดถึงกนสมุทร คือหัวใจของเรื่อง คําอธิบายเกา ๆ มีอยูแลว แลวทานก็อาจจะ
อธิ บายได แง ใดแง หนึ่ ง ตามความปรารถนาของท าน เพราะฉะนั้ นจึ งตั ดสิ นใจอธิ บาย
ปฏิจจสมุปบาท และแลวคําอธิบายของทานมันก็ปรากฏออกมาในรูปที่วาครอม ๓ ชาติ
เพราะมีปฏิสนธิวิญญาณจากอดีตชาติมาสูชาติปจจุบัน และชาติปจจุบันก็ทิ้งปฏิสนธิวิญญาณใหแกชาติตอไป. เมื่อมีแววแหงการครอม ๓ ชาติมาแลวเชนนี้ ตอมาก็มี
การขยายใหแรง ใหหนัก ใหชัด ยิ่งขึ้นในโอกาสหลัง ๆ โดยพวกเรารุนหลัง ๆ นี่เอง.
เมื่ ออธิ บายกั นแบบนี้ ป ญหามั นเกิ ดขึ้ นว า เมื่ อกิ เลสและกรรมเช น อวิ ชชา
และสังขาร ซึ่งเปนกิเลสและกรรมแหงชาตินี้ มันจะไปมีผลตอชาติหนาโนน;
มันก็
เปนอันวาไมมีวิบากของกรรมไหน ที่เราจะไดรับในชาติที่ทํานั้นเลย:
ก็แปลวาเรา
ไมมีโอกาสไดรับผลกรรมทันชาติที่เรามีตาเห็นเลย.
ผูมีกิเลสหรือผูทํากรรมจะไมได
รับผลของกรรมในชาติปจจุบัน ทันตาเห็นเลย ตองรอชาติไวตอชาติหนาเรื่อย.
ถาทานใชคําวา ชาติ ในภาษาธรรม เปนอยางที่ผมพูดเมื่อตะกี้แลว มันก็
ไดรับผลทันตาเห็นทุกวัน ๆ ๆ เลย เปนอกาลิโก เปนสันทิฏิโกเต็มที่อยางนี้.การที่
จะไปยื น ยั น ว า กิ เ ลสและกรรมในชาติ อ ดี ต ให ผ ลในชาติ ข า งหน า นี้ มั น ก็ ไ ม ไ หวอยู
แลว; ทีนี้เมื่อกลาวใหเปนคน ๆ เดียวกัน ทั้งชาติอดีต ชาติปจจุบัน ชาติอนาคต
มันก็กลายเปนสัสสตทิฏฐิ เปนอันตคาหิกทิฏฐิไป. มันก็เลยยิ่งขัดขวางกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระองคตรัสไวเพื่อจะทําลายสัสสตทิฏฐิ และอันตคาหิกทิฏฐิ นั่นเอง.
ความเสี ยหายใหญ หลวง
ก็ คื อเราหมดอิ สรภาพ ที่ จะควบคุ มกิ เลสหรื อกรรม
เพราะมันอยูเสียคนละชาติกับเราเรื่องไป. ชาตินี้เปนวิบาก, ตัวเรานี้เปนวิบาก, เรา
นั่งอยูที่นี่เปนวิบาก, แลวตนเหตุของวิบากนี้ คือกรรมและกิเลสนี้อยูชาติโนน ชาติที่
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แลวมา;
แลวกิเลสและกรรมที่ชาตินี้มันจะไปมีผลเปนวิบากชาติหนาโนน เราก็
ไมไดรับประโยชนอะไร. นี้เรียกวาเราไมมีอิสริยภาพ ในการที่จะไดรับผลแหงการ
กระทําของเราทันตาเห็นในชาตินี้;
ไมอาจจะทําอะไรแลว ไดรับผลเปนที่พอใจใน
ชาตินี้ ไดถาอธิบายอยางนี้.
ทํ ากรรมในชาติ นี้ ต องรอรั บผลในชาติ หน า แล วมั นจะน าชื่ นใจที่ ตรงไหน ?
นั่นแหละมันเปนขอที่ผิดหลักความเปน สวากฺขาตธรรม : สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
-ธรรมอั นพระผู มีพระภาคเจากลาวไว ดีแล ว เป น สนฺ ทิฏ ิโก อากลิ โก เอหิปฺ สสิโก;
นี้มันผิดไปหมดเลย ไมเปนสันทิฏฐิโก, ไมเปนอกาลิโก, ไมเปนปจจัตตัง เวทิตัพโพ
เพระอธิ บายคําว าชาติ ผิด เกิ ดไปคร อม ๓ ชาติ ขึ้ นมา ในปฏิ จจสมุ ปบาทสายหนึ่ ง.
นี่อยาลืมวาภาษาที่ใชนี้แหละทํายุง !

เรื่องสวนตัวพระพุทธโฆษาจารย
ทีนี้จะวิจารณเรื่องสวนตัวพระพุทธโฆษาจารยกันบาง.
ไมใชจวงจาบ ไมใชนินทา ไมใชใสราย; แตเอามาเปนเหตุผล สําหรับ
ประกอบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทของทาน ซึ่งมันมีแงใหเราตั้งขอสังเกตุ. เพียงแต
ตั้งขอสังเกตวา พระพุทธโฆษาจารยนั้น ทานเปนพราหมณโดยกําเนิด,
ทานเปน
เลือดเนื้อเชื้อไขของพราหมณ, ทานจบไตรเพทอยางพราหมณคนหนึ่ง, มีวิญญาณ
อย างพราหมณ แล วจึ งมาบวชในพุ ทธศาสนานี้ แล วได รั บสมมุติ กั นในหมู คนบางพวก
วาเปนพระอรหันตองคหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. รวมพันป. นักโบราณคดีถือวาทานเกิดทาง
อินเดียใต, มิใชชาวมคธ, บางพวกดึงทานมาเห็นมอญก็มี, ไมเหมือนในอรรถกถา
ที่ถือวาทานเปนชาวมัธยมประเทศ.
ทานเปนพราหมณโดยเลือดเนื้อ แลวมาเปน
พระอรหันตในพุทธศาสนานี้ แลวถาเกิดไป อธิบายปฏิจจสมุปบาทของพุทธใหกลาย
เปนพราหมณอยางนี้ มันยิ่งสมเหตุสมผล คือทาน เผลอไปก็ได. ถาทานเผลอทาน
ไมใชพระอรหันตเปนแนนอน.
ขอนี้จะวาอยางไรก็ตองพูดอยางที่เรียกวา ขอฝาก
ไวใหทานผูมีสติปญญาพิจารณาดูเถิด.
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ทีนี้ของที่ประหลาด ๆ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารยนั้น
ยังมีบางเรื่องดังที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทครอม ๓ ชาตินี้ก็เรื่อง
หนึ่งแลว เราพูดกันเขาใจแลว.
ทีนี้ก็เรื่องที่ทานอธิบายอะไร ๆ ในพุทธศาสนา
กลับกลายไปเปนพราหมณอยางนี้ มันมีอยูหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเชนเรื่องโลก
หรือเรื่องโลกวิทู.
เมื่อทานอธิบายบทโลกวิทู ซึ่งเปนพระพุทธคุณบทนี้ ทานอธิบายโลก
แบบโลกอยางพราหมณไปหมด ตามที่เขาพูดกันอยูกอน. ทานไมอธิบายโลกอยาง
ที่พระพุทธเจาอธิบาย : โลกอยางพระพุทธเจาอธิบายนั้น, ทานอธิบายวา โลก ก็ดี
เหตุใหเกิดโลก ก็ดี ความดับสนิทแหงโลก ก็ดี ทางใหถึงความดับสนิทแหงโลก ก็ดี
ตถาคตไดบัญญัติไวในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยังเปน ๆ ที่มีสัญญาและใจ.
ขอนี้หมายความวา ในรางกายที่ยาววาหนึ่งเทานั้น มีทั้งโลก มีทั้งเหตุให
เกิ ด โลก มี ทั้ ง ความดั บ สนิ ท แห ง โลก และทางให ถึ ง ความดั บ สนิ ท แห ง โลก คื อ
พรหมจรรย ทั้ ง หมดอยู ใ นร า งกายที่ ย าววาหนึ่ ง และเป น ร า งกายที่ ยั ง เป น ๆ อยู ;
ตายแลวไมมี. ในรางกายที่มีชีวิตมีความรูสึกปกตินี้ ในนั้นมันมีครบ. พระพุทธ
เจาทานเปน “โลกวิทู” เพราะทานรูโลกอันนี้; เพราะวาโลกอันนี้คืออริยสัจจทั้งสี่
:โลก, เหตุใหเกิดโลก, ความดับสนิทของโลก, ทางใหถึงความดับสนิทของโลก,
มันคือเรื่องอริยสัจจ.
ถึงทีจะอธิบายโลกวิทูใหพระพุทธเจา หรือถวายพระพุทธเจา พระพุทธโฆษาจารย ทานไมอธิบายโลกอยางนี้.
ที่ทานอธิบายนั้น ผมวามันไมเปนพุทธ,
คือทานไปอธิ บายโลกอย างที่เป นโอกาสโลก เหมื อนที่ เราได ยินได ฟ งเรื่องปรั มปรา
ในไตรภูมิพระรวงอะไรทํานองนั้น. มันมาจากความเชื่อปรัมปราของพวกพรหมณ
ว า โลกกลมเท า ไร กว า งเท า ไร ยาวเท า ไร จั ก รวาลโตเท า ไร แผ น ดิ น หนาเท า ไร
น้ําหนาเทาไร ลมหนาเทาไร เขาพระสุเมรุสูงเทาไร เขาบริวารสูงเทาไร หิมวันตใหญ
เทาไร ตนหวาใหญเทาไร ไมประจําโลก ๗ ตนเปนอยางไร ดวงอาทิตยขนาดเทาไร
ดวงจันทรขนาดเทาไร ทวีปอีก ๓ ทวีปใหญเทาไร นี่มันไมใชเรื่องของพุ ท ธเลย.
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อธิ บายโอกาสโลกอย างนี้ เพื่ ออธิ บายคํ าว าโลกวิ ทู ว าพระพุ ทธเจ ารู เรื่ องนี้ อย างนี้ ,
นี่ผมไมเชื่อเลย.
นี่ขอใหคิดดู อธิบายโอกาสโลก อยางนี้มันเปนเรื่องของพราหมณ,
เรื่องฮินดูเกากอนพุทธกาล.
ทีนี้พออธิบายขึ้นมาถึง สัตวโลก ทานก็ไปอธิบายเรื่องวา คือสัตวทั้งหลาย
มีอินทรียตางกัน มีธุลีในนัยนตานอยบางมากบาง, อินทรียกลาออนบาง, รูงายบาง
รูยากบาง เปนภัพพะบาง เปนภัพพะบาง; ไมมีโลกอริยสัจจ ๔ เลย.
พออธิบายถึง สังขารโลก
ทานอธิบายแตเพียงวา พระพุทธเจาทรงทราบ
เรื่องนามรูป, เรื่องเวทนา, เรื่องอาหาร, เรื่องอุปาทาน, เรื่องอายตนะ, เรื่อง
วิญญาณฐิติ, เรื่องโลกธรรม ๘, เรื่องสัตตาวาส ๙, เรื่องอายตนะ ๑๐, และ
อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, อยางนี้ มันมีแตเรื่องอยางนี้ ไมมีเรื่องอริยสัจจ ซึ่งอธิบาย
โลกครบทั้ง ๔ ความหมาย.
เพราะเหตุ ดั งกล าวมาจึ งว าพระพุ ทธโฆษาจารย อธิ บายคํ าว า “โลกวิ ทู ”
นี้เปนพราหมณโตง ๆ เสียเปนสวนใหญ,
แลวที่อธิบายเปนพุทธบางก็กระเส็นกระสาย
ไมตรงตัวโลก ทั้ง ๔ ความหมาย : คือ โลกอยางหนึ่ง, เหตุใหเกิดโลกอยางหนึ่ง,
ความดับสนิทของโลกอยางหนึ่ง, ทางใหถึงความดับสนิทของโลกอยางหนึ่ง, ซึ่งมี
อยู ใ นร า งกายที่ ย าวประมาณวาหนึ่ ง พร อ มทั้ ง สั ญ ญาและใจ ซึ่ ง พระพุ ท ธเจ า ท า น
ตรัสเองตรัสแลวตรัสอีก. เมื่อทานอธิบายอยางนี้ ผมวา “โลกวิทู” ตามแบบของ
พระพุทธโฆษาจารยอยางนี้ไมเปนพุทธ สมกับตามที่วาเปนหัวใจของเรื่อง.
ที่แทนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละ เปนเรื่องอธิบายโลก,
อธิบายเหตุ
ใหเกิดโลก, อธิบายความดับสนิทของโลก, ทางใหถึงความดับสนิทของโลกไว,
ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง,
ขอนี้หมายความวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทฝาย
สมุ ท ยวารก็ ดี ฝ า ยนิ โ รธวารก็ ดี มั น มี อ ยู ใ นคนที่ ยั ง เป น ๆ ที่ ย าวประมาณวาหนึ่ ง นี้ .
คนยังเปน ๆ ยังไมตาย ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ มีปฏิจจสมุปบาททั้งฝายสมุทยวาร
ทั้งฝายนิโรธวารอยูในนั้น แลวไมมีทางที่จะเปนอัตตา ตัวตน สัตวบุคคลอะไรได.
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ทีนี้ยังมีเรื่องบางเรื่องที่วาทําความยุงยาก เชน จตุปาริสุทธศีล, หรือศีล
๔ อยางนี้ ก็ไมเคยพบในที่อื่น นอกจากในคัมภีรของพระพุทธโฆษาจารย : ทานไป
ดึงเอาอินทรียสังวรมาเปนศีลขอหนึ่ง, แลวทําใหนักเรียนเรียนลําบาก; แลวไปดึง
เอาอาชีวปาริสุทธิมาเปนศีลขอหนึ่ง ซึ่งทําความลําบาก,
แลวไปดึงเอาปจจเวกขณ
ปจจัยทั้งสี่ คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช มาเปนศีลขอหนึ่ง;
มันทําให
เป นศี ลที่ มี ความหมายก าวก ายกั นยุ งไปหมด ลํ าบากแก การศึ กษาที่ มี หลั กมี เกณฑ .
การบั ญ ญั ติ ศี ล อย า งนี้ ไ ม มี ใ นพระบาลี มี แ ต ใ นคั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค ของพระพุ ท ธ โฆษาจารย อยางนี้เปนตน.
เรื่องอื่น ๆ เชน เรื่องนิพพาน ๒
อธิบายอยางพระอรหันตตายแลว
จึงจะเปนอนุปาทิเสสนิพพาน;
พระอรหันตที่ยังเปนอยู เปนสอุปาทิเสสนิพพาน;
นี้ยืนยันมากในคัมภี รวิสุท ธิมรรค แลวก็ไ มตรงตามพระบาลีในพระไตรปฎก เช น
ในอิติววุตตกะเปนตน. มีเรื่องหลายเรื่องที่วาเราไมอาจจะเห็นดวยกับพระพุทธ โฆษาจารยนี้ :
ผมไมเห็นดวยเต็มทั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพราะมีสวนที่ยังไมเขาใจ
หรือวาปรับกันไมไดอยางนี้.
นี่ผมพูดมากไปก็ถูกดาโดยผูที่เขาถือวา พระพุทธ โฆษาจารยเปนพระอรหันต๑๐๐ เปอรเซ็นต.
แตเราแอบมาพูดกันแตพวกเรา
ก็เอาไปวิจารณดู ไมตองเชื่อผมก็ได.
ตอไปนี้จะพูดถึง เหตุผลที่วาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ไมใชเรื่องที่ครอม
๓ ชาติแน, แลวมันมีเหตุผลอยางไร? มันมีเหตุผลมากเหลือเกิน.
ขอ ๑. เหตุผลอันแรก ก็เกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรมนั่นเอง : ปฏิจจสมุ ปบาทไม ใช ภาษาคนแน ตะกี้ ก็ พูดที หนึ่ งแลว ถ าเรื่องปฏิ จจสมุ ปบาทเปนภาษาคน
เรื่ องก็จะเปนไปว า พอพระพุทธเจ าตรัสรูแลว จะต องสิ้นพระชนม คาต นโพธิ์ นั่นเอง :
พออวิชชาดับ, สังขารดับ, วิญญาณดับ, นามรูปดับ; ก็ตายกันที่ตรงนั้นเอง.
นี่แหละคือขอที่แสดงวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทไมใชคําพูดในภาษาคน.
อวิชชาดับ
สั ง ขารดั บ วิ ญ ญาณดั บ นามรู ป ดั บ พระพุ ท ธเจ า ก็ ยั ง ไม ไ ด สิ้ น พระชนม ที่ ต รงนั้ น ;

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๓๙๔

ยังอยูตอไปอีก ๔๕
ภาษาคนอยางนี้เอง.

โอสาเรตัพพธรรม

ป สอนพวกเรา คําที่ใชในภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้น ไมใช

ถึงแมปฏิจจสมุปบาทในฝายเกิดก็เหมือนกัน :
อวิชชาเกิด สังขารเกิด
วิ ญญาณเกิ ด นามรู ปเกิ ดอย างนี้ มั นไม ใช เกิ ดอย างภาษาคน เพราะพระพุ ทธเจ าท าน
ตรัสยืนยันวา เมื่อเวทนาเกิดเปนนันทิ แลวเกิดตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ;
คนก็
ไมไดตายทางรางกาย คนไมไดเกิดทางรางกาย,
คน ๆนั้นก็ยังเปนอยางนั้น แตวา
ในใจของเขานั้นมีเกิด มีดับ; มีตัวกูเกิด มีตัวกูดับ; ฉะนั้นคําวานามรูปในกรณีนี้
มันหมายถึง นามรูปในภาษาธรรม. นามรูปภาษาคน คือกายกับใจที่เรามีกันอยูตลอด
เวลา เรียกวาเกิดแลวตั้งอยูตลอดเวลา.
นี่เปนภาษาปุถุชนอยางยิ่ง วาเกิดแลวตั้งอยู
ตลอดเวลา. ภาษาปรมัตถเฟอ อภิธรรมเฟอ ก็วาเกิดถี่ยิบอยูทุกขณะจิต. แตภาษา
พระพุทธเจาที่เปนภาษาธรรมแทเกี่ยวกับเรื่องนี้กลาววา เกิดอยูทุกทีที่กระทบอารมณ
ทางอายตนะ แลวก็มีอวิชชาเปนเจาเรือน จนกวาจะดับไปดวยกันครั้งหนึ่ง ๆ . ทีนี้
ถ าถื อเอาโดยภาษาคนตลอดสายของปฏิ จจสมุ ปบาทแล ว ในสายหนึ่ งนี้ จะเกิ ด ๒ หน;
เลยกลายเปนเรื่องที่เขาใจไมได;
นั่นแหละทําใหตองอธิบายเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ
ตอไปจนเปนสัสสติทิฏฐิ. นี่แหละภาษาคนกับภาษาธรรมตางกันอยางนี้.
ในตอนนี้ ผมจะพู ด เรื่ อ งที่ เ ป น ตั ว อย า งที่ ดี ที่ สุ ด ที่ มั น แตกต า งกั น เหลื อ
ประมาณ ระหวางภาษาคนกับภาษาธรรม คือจะยกตัวอยางดวยคําวา สัมภเวสี.
เมื่อ
เรากรวดน้ํา เราวา :
ภูต า วา สมฺภ เวสี วา สพฺเ พ สตฺต า ภวนฺตุ สุขิต ตฺต า
ดังนี้เปนตน. นี้หมายความวา มีสัตวอยู ๒ ประเภท : สัตว ภูตา คือสัตวที่เกิด
แลวหนึ่ง; สัมภเวสี คือสัตวกําลังแสวงหาที่เกิดเพื่อจะเกิดหนึ่ง. โดยทั่วไป
ในเมืองไทยหรือในประเทศไหนก็ตามเขาอธิบายอยางนี้
วาที่เกิดแลวเปน ๆ เชน
พวกเราที่นั่งอยูได นี้เรียกวา ภูตา,
คือเกิดแลว.
สวนสัมภเวสีนั้นมันเปนเพียง
วิญญาณ ไมมีรางกายเที่ยวลอยลองอยูในอากาศธาตุ เที่ยวหาที่เกิด;
เปนวิญญาณ
เที่ยวหาที่เกิด; นั่นเขาเรียกวา สัมภเวสี.
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คําอธิบายนี้เปนภาษาคนธรรมดา,
แลวยังเปนฝายอื่นดวย คือไมใชฝาย
พุทธ;
เพราะฝายพุทธไมไดยืนยันวามีวิญญาณตัวตนอยางนั้น เที่ยวลอยบอยเปนตัว
เปนตนเที่ยวหาที่เกิดอยางนั้น มีแตในพวกสัสสตทิฏฐิ;
ในศาสนาพุทธไมมี.
สิ่งที่
เรียกวา “วิญญาณ” ตองเปนปฏิจจสมุปปนนธรรมเสมอ : เกิด - ดับตามเหตุปจจัย
เฉพาะหนาเสมอ.
วิญญาณลอยลองอยางนั้นไมมี;
เพราะฉะนั้นสัมภเวสีอยาง
ภาษาคนของพวกนั้น ไมใชสัมภเวสีในพุทธศาสนา.
นี้ตามความเห็นของผม !
สั ม ภเวสี ใ นความหมายของพุ ท ธศาสนานี้ มี ค วามหมายในทางภาษาธรรม แตกต า ง
ออกมาจากนั้นไมเหมือนกันเลย :
สัมภเวสี คือจิตของคนปุถุชนธรรมดา ในเวลา
ที่ยังไมมีตัณหา อุปาทาน ยึดมั่นถือมั่น เปนตัวเปนตน.
นี่ถาฟงไมดีไมรูเรื่องนะ :
คือในวันหนึ่ง ๆ ตามปกติของคนเรานี้ บางเวลา
เรามีตัณหา อุปาทาน ยึดมั่นเปนตัวกูเปนของกูขึ้นมา;
แตเวลาสวนมากมันเฉย ๆ
นะ;
เชนคุณนั่งอยูนี้มันไมมีตัวมีตนหรอก,
เพราะไมไดมีตัณหาอุปาทานอะไร :
นั่งอยูตามปกติ ใจคอตามปกติ จิตวางตามปกติ นั่งฟงผมพูด;
แตบางเวลาคุณมี
ตัณหา อุปาทาน ที่เดือดจัดจนเกิดทุกข. มันมีอยู ๒ อยาง อยางนี้ : ในเวลาใด
เกิดตัณหา อุปาทาน เปนตัวกูเรา ๆ รอน ๆ อยู นั่นนะเปน “ภูตา” คือเกิดแลว; ซึ่ง
เวลา ปกติมันเปนสัมภเวสี รอจนกวาเมื่อไรจะมีการเกิด, เตรียมพรอมที่จะเกิด.
นี่แหละสัตวทั้งสองพวกนี้ ควรกรวดน้ําอุทิศใหมัน :
เมื่อเกิดอยูก็โง สวนที่ไมได
เกิดอยูก็ไมไดรูอะไร.
ถ าพู ดภาษาอภิ ธรรมกั นหน อยก็ ว า จิ ตที่ มั นมิ ได อยู ในภวั งค คื อว าตื่ นจาก
ภวังค มีอาวัชชะบาง แตไมถึงกับเปนตัวกู - ของกู;
เปนจิตธรรมดาไมมีกระแส
แหงปฏิจจสมุปบาท,
เปนจิตที่วางอยูเองตามธรรมชาติ ตามธรรมดา ในชีวิตคน
ธรรมดาสามัญทั่วไปนี้ คือ สัมภเวสี.
นี้หมายความวา เมื่อคนมีความรูสึกคิดนึก
อยูตามธรรมดาไมเกิดกิเลสตัณหา เปนตัวกู - ของกู นั่นแหละเปนสัมภเวสี. คุณ
ก็สัมภเวสี ใครก็สัมภเวสี คือมันรอวาเมื่อไรจะเกิดตัวกู - ของกู : เปนสัมภเวสีที่นา
สงสารคือพรอมที่จะเกิดตัวกู - ของกูเมื่อไรก็ได.
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ที นี้ พอได อารมณ สบเหมาะเผลอสติ ไป มี อวิ ชชาครอบงํ า เกิ ดเป นตั วกู ของกูขึ้นมา นี้เปนภูตา ก็นาสงสารอยางยิ่งขึ้นไปอีก;
ควรไดรับความเมตตาปรานี
กรวดน้ําอุทิศใหมันทั้งภูตาและสัมภเวสี แตวาเมื่อมันมีตัวกู - ของกูจัดขึ้น มาเปนภูตา
เดี๋ ยวมั นก็ หมดฤทธิ์ เช น มั น โกรธหรื อ มั น รั ก ขึ้ น มา เดี๋ ยวไม ถึ งชั่ ว โมงมั น ก็ ห มดฤทธิ์
แลวภูตาตายไปอีก กลายเปนสัมภเวสีอีก;
แลวสัมภเวสีรอเวลาอยูอยางนั้น เดี๋ยว
ก็ มี ภู ตา ตั วกู -ของกู ขึ้ นมาอี ก ด วยรั กบ าง ด วยโกรธบ าง ด วยเกลี ยดบ าง ด วยกลั ว
บาง ดวยอะไร ๆ ที่เปนปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาทีหนึ่ง ก็เปนภูตาทีหนึ่ง แลวประเดี๋ยว
เหตุปจจัยของกรณีนั้น เสื่อมสลายดับตามลงไป มันก็ไปเปนสัมภเวสีอีก.
นี่ ผ มยื น ยั นว าสั มภเวสี อ ย า งนี้ มั นเป นเรื่ อ งที่ ใ ช ประโยชน ได ปฏิ บั ติ ไ ด
ควบคุมได อะไร ๆ ได แลวก็มีประโยชน; มันตางกันกับสัมภเวสีที่เขาพูดวา พอคน
ตายเอารางใสโรงแลว วิญญาณเที่ยวลอยลองที่เกิดนั้น เปนสัมภเวสี.
ผมไม
ถือวาอยางนั้นเปนสัมภเวสี;
แลวก็ไมเกี่ยวของดวย เพราะมันไมมีประโยชนอะไร
แลวก็มองเห็นไมได เขาใจไมได ตองเชื่อตามใจคนอื่น;
แลวยังแถมเปนสัมภเวสี สัสสตทิฏฐิอีกดวย.
ที นี้ บาลี ที่ จะช วยรั บสมอ าง ในความคิ ดเห็ นอั กแหวกแนว ของผมอย างนี้
มันมี คือพระบาลีเรื่องอาหาร ๔ ในสูตรที่ ๓-๔ มหาวัคค,
อภิสมยสังยุตต
(๑๖/๑๑๘/๒๔๐).
พระพุทธเจาตรัสอาหาร ๔ คือกวฬิงกาหาร ผัสสาหาร
มโนสั ญ เจตนาหาร วิ ญ ญาณหาร คุ ณ เรี ย นนั ก ธรรมโทกั น มาแล ว คุ ณ จํ า ได แ ม น
ยําอยูแลววาอาหาร ๔ นั้นคืออะไร แลวอาหาร ๔ นี้พระพุทธเจาตรัสวา ภูตานํ สตฺตานํ
ิติยา เพื่อความตั้งอยูไดแหงสัตวที่เกิดขึ้นแลว คือภูตสัตว; สมฺภเวสีนํ สตฺตานํ
อนุคฺคหาย เพื่อความอนุเคราะหแกสัตวที่ยังเปนสัมภเวสี.
อาหารทั้ งสี่ นี้ ทรงอธิ บายพร อมทั้ งอุ ปมา อั นแสดงให เห็ นว า เป นเรื่ องใน
ชีวิตประจําวันของคนเปน ๆ ในวันหนึ่ง ๆ ทั้ง ๔ อาหาร;
ดังนั้นสัตวทั้งสองชนิดนั้น
ก็คือคนเราในวันหนึ่ง ๆ.
อาหาร ๔ นี้ ทําหนาที่อนุเคราะหเทานั้นเอง แกพวก
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สัมภเวสี;
แตวาทําหนาที่ที่จําเปนอยางยิ่ง คือเปนที่ตั้งที่รองรับภูตาสัตวที่เกิดแลว;
มันไมเหมือนกันอยางนี้.
ตัวอยางนี้ชักมาเพื่อใหเขาใจวา แมแตคําวา สัมภเวสี กับคําวา ภูตา ก็ยังมี
ความหมายเปน ๒ แบบ : แบบภาษาคนแบบหนึ่ง ; แบบภาษาธรรมแบบหนึ่ง ;
และแบบซึ่ ง จะใช เ ป น ประโยชน ไ ด ใ นการศึ ก ษาธรรมและปฏิ บั ติ ธ รรม และอยู ใ น
อํ านาจที่ เราควบคุ มได เกี่ ยวข องได อะไรได นี้ มั นต องอธิ บายในแบบภาษาธรรม.
ดูมันออกจะประหลาด ซึ่งทุกคน ตามปกติยังไมมีกิเลสเกิดนี้ เปนสัมภเวสี พอกิเลส
เกิดมีตัณหา อุปาทานก็กลายเปนภูตสัตวไป;
ฉะนั้นคนที่ยังไมสิ้นภพสิ้นชาติ คน
เดียวกันนั่นแหละ เดี๋ ยวเป นสัมภเวสี เดี๋ยวเปนภูตสัตว เดี๋ยวเปนสัมภเวสี เดี๋ ยวเป น
ภูตสัตว.
ทีนี้เราตองการจะระงับเสี ยทั้ งภู ตสั ตวและสัมภเวสี ก็ต องอาศัยการปฏิบั ติ
ที่ถูกตองตามหลักของปฏิจจสมุปบาท : อยาใหมีตัวตน อยาใหมีตัวกูเกิดอยางเต็มรูป
หรือวาเกิดชนิดที่รอเวลาอยางสัมภเวสีนั้นดวย;
หมายความวา อยาเปนทั้งสัมภเวสี
อยาเปนทั้งภูตสัตว ก็เพื่อจะกําจัดอาหารทั้ง ๔ ใหหมดไป อยาใหมีความหมาย อยา
ใหอาหารทั้ง ๔ ปรุงแตงได;
นี้คือความรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทใหประโยชนอยางนี้.
นี้ภาษาคนกับภาษาธรรมที่เกี่ยวกับคําวาสัมภเวสี.
ทีนี้ไหน ๆ ก็พูดแลวไมกลัวเสียเวลาแลว พูดกันไปเรื่อยดีกวา :
จะยก
ตัวอยางภาษาธรรมอีกสักคําหนึ่ง คือ คําวาทุกข.
ความทุกขนี้มันมีอยูหลายระดับ : ในภาษาธรรมชั้นสูงสุด ก็คือคําวาทุกข
ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ. ในบาลีปฏิจจสมุปบาทมีคําวาทุกข, มีการเกิดขึ้นแหง
ทุกข, การดับลงแหงทุกข, ซึ่งเปนปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวารและฝายนิโรธวาร.
คําวาทุกขในกรณีนี้ไมเหมือนใครอื่น : มีความหมายใชเฉพาะแตในเรื่องปฏิจจสมุป บาท เพราะมันผิดจากที่อื่นเขา.
ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร คือฝายเกิดขึ้นนั้น
ก็ คื อ อวิ ช ชาให เ กิ ด สั ง ขาร สั ง ขารให เ กิ ด วิ ญ ญาณ ไปจนถึ ง เกิ ด ทุ ก ข นั้ น นี้ เ รี ย กว า
ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร.
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ปฏิ จจสมุ ปบาททั้ งสายส วนนี้ บั ญญั ติ ไว เป นมิ จฉาปฏิ ปทา ไปดู ในบาลี สู ตร
ที่ ๓ พุทธวรรค นิทาน. สํ. ๑๖/๕/๒๐. มิจฉาปฏิปทาคืออะไร? มิจฉาปฏิปทา
คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวารเกิดขึ้นเปนทุกข. แลวสัมมาปฏิปทา ความถูกตอง
คืออะไร? ก็คือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารดับลง ๆ จนหมดทุกข; เรียกวาสัมมาปฏิปทา คือฝายความถูกตอง. ฝายที่เกิดขึ้น ๆ นั้นเปนมิจฉัตตะ คือฝายผิด.
คําวา “ทุกข” ในฝายสมุทยวารก็มีการเกิดขึ้นแหงทุกข; ฝายนิโรธ
วารก็มีการดับลงแหงทุกข.
คําวาทุกขในกรณีนี้ไมเหมือนใคร เพราะมันหมายเอา
เฉพาะการเป นทุกข ที่มี อุ ปาทานยึดถื อแล วเป นทุ กข เพราะฉะนั้น บุ ญก็เป นทุ กข
บาปก็เปนทุกข อเนญชาก็เปนทุกข;
อยางที่จําแนกไววาปุญญาภิสังขาร,
อุปญญาภิสังขาร, อเนญชาภิสังขาร.
คําวา “สังขาร” ของปฏิจจสมุปบาทนั้น มันเปนที่ตั้งของทุกขทั้งนั้นเลย
เพราะสังขารคํานี้เปนคําที่หมายถึงปจจัยที่จะสงไปถึงความทุกข. ปุญญาภิสังขาร จึงเปน
ไปเพื่อทุกข; แตชาวบานไมเขาใจอยางนั้น; เขาเขาใจวาบุญแลวก็ตองเปนเรื่องสุข.
นี้เปนพวกปุญญาภิสังขารที่ปรุงแตงบุญ ทําใหไดบุญขึ้นมา. สวนอปุญญาภิสังขาร
ปรุงแตงบาปไดบาปขึ้นมา, อเนญชาภิสังขาร ปรุงแตงภาวะไมหวั่นไหว ไดความ
ไมหวั่นไหวขึ้นมา,
ทั้ง ๓ อยางนี้ยังเปนทุกข เพราะวามันเปนที่ตั้งของอุปาทาน:
อุปาทาน ยึดครองบุญ ยึดครองบาป ยึดครองอเนญชา ทั้ง ๓ อยางจึงเปนทุกขหมด
เพราะฉะนั้ นคํ าว าทุ กข ในปฏิ จจสมุ ปาบาทมี ความหมายเป นพิ เศษกว าความทุ กข ใน
ที่อื่น.
บาปนั้นเปนมิจฉัตตะ เปนทุกขก็งายแลว; แตวา บุญหรืออเนญชาก็ยัง
เปนทุกข และเปนมิจฉัตตะอยูนั่นแหละ ; แมวาจะเปนบุญหรืออเนญชา ก็ยังเปน
มิจฉัตตะ เพราะวามันกําลังเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.
สําหรับอเนญชานั้นที่จริงมัน
ก็ เอี ยงไปในทางเป นบุ ญ แต เขาไม เรี ยกว าบุ ญ เรี ยกเป นความไม หวั่ นไหว ไม กระดุ กกระดิกไปตามบาปและบุญ แตยังมีตัวกู.
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พวกอเนญชานี้ก็คือ ที่ชอบเรียกกันวา “พรหม” ทั้งหลาย. พวกนี้ก็ยังมี
ตัวกู ไมติดบาปติดบุญอะไร แตมีตัวกู;
ถึงแมจะไมหวั่นไหว มีจิตไมหวั่นไหว
ในฌานในสมาบัติอยูแลว ก็ยังเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน เพราะมีตัวกู :
มีอเนญชาของกู
มันก็เปนทุกข. ฉะนั้นจึงขอใหถือวา คําวาบุญ หรือคําวาทุกข นี้สับสนกันหมดเลย.
ชาวบ านพู ดว าบุ ญ แล วก็ ต องเป นสุ ขและดี แต ภาษาปฏิ จจสมุ ปบาทแล ว
เปนทุกข เหมือนกันหมด : บุญก็เปนทุกข ดีก็เปนทุกข กุศลก็เปนทุกข เพราะ
ว าถู กปรุ งขึ้ นมา แล วก็ ปรุ งต อไป เพราะฉะนั้ นจึ งจั ดเป นปฏิ จจสมุ ปป นนธรรมที่ จะต อง
เปนทุกข.
ถาเรามองเห็น เขาใจจนยอมรับวา ภาษาคนกับภาษาธรรมตางกันตรง
กันขามกันอยางนี้;
แลวเลือกเอาภาษาธรรมใชกับปฏิจจสมุปบาทแลว ก็จะเขาใจ
ปฏิจจสมุปบาทไดงายเขา.
ขอ ๒.
ทีนี้ก็มาถึงตอนที่มันยาก เขาใจยากอยูนิดหนอย วา เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ มันจํากัดความไวเฉพาะแตในขอบเขต ของการยึดมั่นถือมั่นเทานั้น :
มิไดหมายความวา ถามีชีวิตจิตใจมีความรูสึกคิดนึกไดแลว จะเปนปฏิจจสมุปบาท
ไปหมด เพราะฉะนั้นกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาท ไมใชแกเด็กในครรภ.
เพื่อจํางายก็พูดอยางนี้ดีกวา วา หลักเกณฑเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ เราไม
ใชแกเด็กในครรภ เพราะเด็กในครรภยังไมมีความรูสึกชัดเจนถึงกับจะมีอวิชชา ตัณหา
อุปาทานได.
มีพระบาลีที่กลาวเกี่ยวแกการเกิดของเด็ก จนกวาจะเกิดปฏิจจสมุปบาท
คือ บาลีม หาตัณ หาสัง ขยสูต ร มูล ปณ ณาสกม ัช ฌิม นิก าย (๑๒/๔๘๗/๔๕๒);
ใหคําอธิบายความขอนี้ไวชัดเจนที่สุด พระพุทธเจาตรัสวา :
ชีวิตคนมันตั้งตนขึ้นมา
อยางไร.
ตรั สว าเมื่ อบิ ดามารดาอยู ร วมกั น แล วมารดาก็ มี ระดู แล ว แล วมี คั นธั พพะก็
เขาไปตั้งอยูเฉพาะสัตวจึงจะเกิด. ถาบิดามารดาไมอยูรวมกัน มันก็ไมมีโอกาสจะเกิด ;
บิดามารดาอยูรวมกัน แตมารดาไมมีระดูแลว มันก็ไมมีทางจะเกิด;
หรือวาอยู
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รวมกันมีระดูแลว แตถาคันธัพพะไมเขาไปตั้งอยูเฉพาะ มันก็ไมเกิดเหมือนกัน; มัน
ตองประกอบดวยองค ๓ : บิดามารดาอยูรวมกัน มารดามีระดูแลว แลวก็คันธัพพะ
ซึ่งไมรูจะแปลวาอะไร เปนภาษาไทย ก็เขาไปตั้งอยูเฉพาะ.
ถาพูดอยางวิชาสมัย
นี้ ก็ ว า คั น ธั พ พะนี้ ก็ ห มายถึ ง เชื้ อ ของฝ า ยบิ ด า แล ว มั น ก็ ไ ปตั้ ง อยู เ ฉพาะในไข ข อง
มารดา; ตองมีอยางนั้นมันจึงเกิดเปนสัตวขึ้นมาได. ถาบิดามารดาอยูรวมกันและ
มารดาก็ มี ร ะดู แ ล ว แต ว า คั น ธั พ พะ ไม เ ข า ไปตั้ ง อยู เ ฉพาะ มั น ก็ เ กิ ด ไม ไ ด คื อ ว า
เชื้ อ บิ ด าไม ไ ด ผ สมในไข ฝ า ยมารดา มั น ก็ เ กิ ด ไม ไ ด เพราะฉะนั้ น จึ ง ว า ต อ งครบทั้ ง
๓ อยาง แลวมันก็ตั้งครรภขึ้นมาได.
ที นี้ พอครรภ แก ๙ เดื อนบ าง ๑๐ เดื อนบ าง แล วมารดาก็ คลอดบุ ตร;
มารดาคลอดบุ ต รออกมาแล ว โตเป น เด็ ก ทารกแล ว เล น ของเล น เล น ทราย เล น
ดินอยางเด็กเลน, นี่ก็ยังเฉยอยู ; จนกระทั่งเด็กที่เปนขนาดกุมารแลวนี้ ไดรับการ
บําเรอทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แลวเกิดความยินดียินราย; นี่แหละปฏิจจส
มุปบาทจึงจะตั้งตน.
ปฏิ จจสมุ ปบาทไม อาจจะตั้งต นแก เด็ กในครรภ ไม อาจที่ จะตั้ งต นแก เด็ กที่ ยั ง
เล็กเกินไป ปฏิจจสมุปบาทจะตั้งตนไดเฉพาะเด็กที่เริ่มมีความรูสึกรกูจักในทางยึดมั่น
ถือมั่น ฉะนั้นจึงมีบาลีเขียนไวชัด เปนพระพุทธภาษิตตรัสไวขางตนวา : โส (กุมาโร)
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ปยรูเป รูเป สารชฺชติ, กุมารนั้นครั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมมี
ความกําหนัดในรูปอันเปนที่รัก ; อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ, ยอมมีความขัดเคืองใน
รูปอันไมเปนที่รัก; อนุปฏิตกายสติ จ วิหรติ, เขาอยูดวยกายสติที่ไมไดเขาไป
ตั้งไว คือไมมีสติ;
ปริตฺตเจตโส มีจิตเบาคือปราศจากความรู ปราศจากวิชชา
เต็มไปดวยอกุศล; ตฺจฺ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ. เขา
ไมรูจักเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติตามที่เปนจริง; ยตฺถสฺส เต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสานิรุชฺฌนฺติ, ชนิดที่รูแลว บาปอกุศลธรรมทั้งปวงจะดับไปไมมีเหลือ.
นี่ ฟ งดู ให ดี ผมจะทบทวนเฉพาะแต ภาษาไทย เอาใจความอี กครั้ งหนึ่ งว า
เด็กอยูในครรภ ครบกําหนดคลอดออกมา; ยังเล็กอยู เลนดิน เลนทรายไปตามเรื่อง
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จนกวาจะถึงระยะหนึ่ง ซึ่งเด็กนั้นไดรับการเกี่ยวของกับกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัส ; เมื่อเห็นรูปที่นารักก็รักหรือกําหนัด, เมื่อเห็นรูปที่ไมนารักก็ขัดเคือง;
เขาอยูดวยจิตใจที่ปราศจากสติที่ตั้งไวดีแลว, หมายความวาไมมีความรูเรื่องนี้จะตั้งสติ
ไวอยางไร มีแตอวิชชา มีจิตใจที่เบาหวิวไปตามอารมณที่มากระทบ.
ที่แปลกประหลาดอยางยิ่งตรงนี้ ก็มีวา : กุมารนั้นไมรูเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ตามที่เปนจริง ชนิดที่จะดับบาปอกุศลทั้งหลายได; นี้มันนาหัว; แต
วามันจริงที่สุด คือเด็กกุมารนี้ไมเคยรูเรื่อง เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ คือวิธีที่จะทําจิต
ใหวาง, ใหปลอยวางจากกิเลสจากอารมณ; มันไมรูอะไรในเรื่องนี้เลย, แปลวา
เด็กนั้นไมรูเรื่องวิมุตติเลย; แลวก็ไมมีสติดวย.
ทีนี้เด็กนั้นมันถึงพรอมอยูดวยอนุโรธะและวิโรธะ คือยินดี ยินราย กลับไป
กลับมาอยูอยางนี้; ไดเสวยเวทนา อันเปนสุขบาง อันเปนทุกขบาง เปนอทุกขมสุข
บาง; เด็กนั้นก็ยินดีเพลิดเพลินกลาวสรรเสริญ มัวหมกอยูในเวทนานั้น; เมื่อเปน
เชนนั้น นันทิยอมเกิดขึ้นแกกุมารนั้น. นันทิใดในเวทนาทั้งหลาย; นั่นคืออุปาทาน.
เพราะมีอุปาทานจึงมีภพ, เพราะมีภพจึงมีชาติ, เพราะมีชาติจึงมีชรามรณะ.
นี่ เรื่ องของเด็ กเล็ ก ๆ ตั้ งอยู ในครรภ ในท องแม คลอดออกมายั งไม รู เรื่ อง
ยังไมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท; จนกวาจะไดเกี่ยวของกับกามคุณ ๕ แลว รูจักยินดี
ยิ นร าย และในใจไม มี ป ญญา ไม มี วิ ชชา ไม มี ความรู เรื่ องวิ มุ ตติ คื อความหลุ ดพ น
จากความทุกข และสติก็ตั้งไวเปน, เพราะไมรูเรื่อง.
ที นี้ ได เสวยเวทนาจากเบญจกามคุ ณนั้ น สุ ขบ างทุ กข บ างอทุ กขมสุ ขบ าง
แลวมันก็ อภินนฺทติ - เพลิดเพลินอยางยิ่ง, อภิวทติ- ออกปากสรรเสริญชมเชยอยู
วาดีโวย อรอยโวย, นี่คืออภิวทติ; แลวก็ อชฺโฌสาย ติฏติ - มัวเมาหมกมุน
จมอยูในรสของเวทนานั้น.
เมื่อเปนอยูอยางนั้น สิ่งที่เรียกวานันทิ ก็เกิดขึ้นในจิต
ของเด็กนั้น : เมื่อเห็นรูปที่นารักก็กําหนัด, เห็นรูปไมนารักแลวขัดเคือง; อยางนี้
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คือ นันทิเกิดขึ้น; นันทินั้นคืออุปาทาน. นี่แหละคือการตั้งตนของปฏิจจสมุปบาท
ที่ตรงนี้.
เพราะฉะนั้นในกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้ เด็กตองโตขนาดที่รูความหมาย
ของเบญจกามคุณ;
แลวจิตธรรมดาสามัญของเด็กนั้น ประกอบอยูดวยอวิชชา คือ
ไมมีความรูเรื่องวิมุตติ.
นี่ การที่ จะเกิ ดปฏิ จจสมุ ปบาทขึ้ นมาได ต องประกอบด วยองค อย างนี้ ว า :
เด็กตองโตพอที่จะรูเรื่องเบญจกามคุณ;
และก็ไมมีความรูเรื่องธรรมะหรือเรื่อง
วิชชา;
เมื่อไดเสวยเวทนาใด แลวก็มีอาการเพลิดเพลินอยางยิ่ง ชมเชยอยางยิ่ง
มัวหมกมัวเมาอยางยิ่ง ;
ตัว นั้น คือ นันทิ.
นันทิคือ อุปาทาน นี่แหละปฏิจจสมุปบาทตั้งตนอยางนี้.
เด็กโตมากแลว ถึงแมจะไมถึงขนาดที่จะแตงงาน ก็มี
อาการอยางนี้ได. เด็กเริ่มรูเรื่องอารมณทางเบญจกามคุณแลว ปฏิจจสมุปบาท
จึงจะเริ่มตั้งตนลงไปในเด็กนั้นได.
นี้เราเคยเขาใจผิดไขว ๆ เขว ๆ กันอยูมากเกี่ยวกับเรื่องนี้.
เดี๋ยวนี้ก็พบ
พระพุทธภาษิตที่แสดงใหชัดอยานี้. เด็กนี้ก็มีภพ มีชาติ : เด็กตัวนอย ๆ นี้มีภพ
มี ชาติ ขึ้ นมาใหม มั นก็ ไม ใช ภพชาติ ที่ ออกมาจากท องแม แล วเด็ กตั วน อย ๆ นี้ จะมี ภพ
ชาติเรื่อย ๆ ไป ทุกคราวที่ประสบอารมณทางกามคุณหา ดังที่กลาวมาแลวนั้นทุกวัน ๆ
ทุ กเดื อน ทุ กป จนไม ว า กี่ ภพ กี่ ชาติ ไม ต องตายเข าโลงก็ มี ภพมี ชาติ ใหม อยู ทุ กวั น.
รางกายไมตองตายก็มีภพมีชาติอยูเรื่อยไปอยางนี้. นี้เปนเรื่องของปกิจจสมุปบาท;
เปนกระแสของปฏิจจสมุปบาทในกุมารนอยที่เพิ่งเกิดนั้น.
สรุปใจความไดสั้น ๆ นิดเดียววา ปฏิกิจจสมุปบาทเกิดเพราะมีความยินดี
ยินราย, และไมมีสติ, เพราะไมรูวาจะตั้งสติอยางไร, แลวก็ไมรูสิ่งที่จะดับทุกข
คือวิมุตติเลย;
จิตใจตองมีอาการอยางนี้จึงจะมีปฏิจจสมุปบาท แลวมีในชาตินี้เอง
ทีนี้ เดี๋ยวนี้
ติดตอกันไป ๆ จนกวาจะตายไมรูวากี่รอบ กี่สาย กี่รอบ พันรอบของ
ปฏิจจสุมปบาท;
ฉะนั้นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทรอบเดียวครอมตั้ง ๓ ชาติ
นี้ผมเห็นวาผิดแน.
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ขอ ๓. ทีนี้มาถึงตอนที่สําคัญที่สุดที่วา ความเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาท
ตลอดทั้งสายนี้ มันเร็วขนาดที่เรากําหนดไมได; เรียกวาสายฟาแลบดีกวา ฟาแลบ
แปลบอยางนี้ เราจะเห็นวาฟาแลบแปลบเดียวเทานั้น.
ในนั้นจะมีอะไรเปนลําดับ ๆ
อยูตั้ง ๑๑-๑๒ ลําดับ อยางที่เราไมรู. เชน พอเราโกรธเปนทุกขขึ้นมา แวบเดียว
เทานั้นเราก็โกรธและเปนทุกขเสร็จแลว : เราไมรูวา ในแวบเดียวแวบนั้น มีตั้ง ๑๑
ระยะ : ตั้งแตอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา
อุปาทาน ภพ ชาติ ตั้ง ๑๑ ระยะในแวบเดียวนั้น. เรากระทบอารมณทางตาเปนตน
แวบเดียว เปนความรักหรือความโกรธอะไรเสร็จแลว เรียกวาสายฟาแลบ. แตใน
สายฟาแลบนั้น แบงออกเปน ๑๑ ตอนได มันจึงจะเปนปฏิจจสมุปบาท.
มีพระพุทธภาษิตแสดงเรื่องโลกอยางที่วา เมื่อตะกี้นี้วา โลก, เหตุให
เกิดโลก, ความดับของโลก, ทางใหถึงความดับของโลก, มีอยูในกายเปน ๆ ที่ยาววา
หนึ่งนี้. ในโลกสูตร, โยคักเขมิวัคค, สฬายตนสังยุตต พระพุทธเจาทานตรัส
การเกิดขึ้นแหงโลก และความดับลงแหงโลก โดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาทวา :
“ภิกษุทั้งหลาย, ความเกิดขึ้นแหงโลกเปนไฉน? อาศัยจักษุและรูปเกิด
จักษุวิญญาณ ; ประชุมพรอมแหงธรรมทั้ง ๓ นั้นคือ ผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา; เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา; เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมี
อุปทาน;
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ;
เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;
เพราะชาติเปนปจจัย จึงชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาส;
ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้แลความเกิดขึ้นแหงโลก” .
การเกิดแหงปฏิจจสมุปบาทอยางที่พูดกันอยูทั่วไปนี้ พระพุทธเจาตรัสวา
นี่แหละคือการเกิดขึ้นแหงโลก.
การเกิดขึ้นแหงทุกขนั้น ก็คือการเกิดขึ้งแหงโลก;
แลวก็เพิ่งมีเมื่ออายตนะภายใน อายตนะภายนอกกระทบกัน เกิดวิญญาณขึ้น.
ที นี้ มั น ยากลํ า บากตรงที่ ว า ตั้ ง แต อ วิ ช ชาปรุ ง แต ง สั ง ขาร วิ ญ ญาณ นามรู ป
อายตนะนี้ เราแยกไมเปน วามันไดมีการปรุงแตง ๆ ตั้ง ๒ - ๓ - ๔ ระยะที่ตรงนั้น
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เพราะมันเร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ มารูสึกเปนเวทนา เปนสุขหรือทุกข สบายใจ หรือไม
สบายใจ เสียแลว;
สวนความดับแหงโลกก็เหมือนกันอีก คือวาดับแหงอวิชชา
สังขาร วิญญาณ ก็เปนการดับแหงทุกขแลว ก็คือความดับแหงโลก. ความเกิด
แหงโลก ความดับแหงโลก ทรงแสดงไวอยางนี้; แลวความเกิดแหงโลกเร็วยิ่งกวา
สายฟาแลบ ความดับลงแหงโลก ก็เร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ; ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่วา
ถาไมสนใจกันเปนพิเศษ อยางละเอียดลออแลวไมมีทางจะเขาใจได ในเรื่องของ
ปฏิจจสมุปบาท วาในระยะที่สายฟาแลบแว็บนั้น มันมีตั้ง ๑๑ อาการ.
ขอ ๔. ทีนี้จะพูด เรื่องภพ เรื่องชาติใหใหชัดขึ้นไปอีกวา ไมใชตอเมื่อ
เขาโลงแลวจึงไปเกิดใหม มันเกิดอยูในวันเดียวตั้งหลายภพหลายชาตินี่.
เดี๋ยวนี้อยากจะพูดวา แมกําลังเคี้ยวอาหารอยูในปาก ยังไมทันจะกลืน:
เคี้ยวอาหารคําเดียวนี้ เคี้ยวไปเคี้ยวมาอยูในปาก ไมทันจะคืน; ชั่วเวลาเพียงเทานั้น
ก็อาจมีภพ มีชาติ ไดตั้งหลายหน หลายครั้ง หรือหลายรอบ. เพราะวาเราเคี้ยวอาหาร
อยูในปากกวาจะกลืนเขาไป, สมมุติวา ๒ นาที หรือนาทีเดียวเถอะ; นาทีหนึ่งตั้ง
๖๐ วินาที, ใน ๖๐ วินาทีนี้ ความคิดอาจนอมไปนอมมาเรื่องความอรอย, เรื่อง
ความไมอรอย, หรือวาคิดอยางอื่นเพลินไปเนื่องจากความอรอยนี้เปนตน. ชั่วเวลา
เพียงเทานี้มันอาจจะเกิด “ตัวกู - ของกู” ได ; เดี๋ยวอยางนั้นเดี๋ยวอยางนี้ กวาจะได
กลืนลงคอลงไป แลวเคี้ยวคําใหมอีกกวาจะอิ่ม; กวาจะกินอาหารอิ่มนี้เกิดภพเกิดชาติ
ไดนับไมถวน. ถาคนมันคิดเกง รูสึกเกง หรือไวตอความรูสึก หรือวามันมีอะไรมา
แวดลอมมากเกินไป ชั่วเคี้ยวอาหารกวาจะอิ่มใน ๑ มื้อนี้ เกิดภพเกิดชาติไดนับไมถวน.
ในเรื่องนี้พระพุทธเจาไดตรันสไวในสูตรที่ ๔ มหาวัคค, อภิสมยสังยุตต
สังยุตตนิกายเลม ๑๖ หนา ๑๒๒ วา “ภิกษุทั้งหลาย, ถาราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู
ในกวฬิง การาหาร ไซร วิญ ญาณก็เ ปน ที ่ตั ้ง อยู เ ฉพาะ และเจริญ งอกงาม
ในกวฬิงการาหารนั้น; ในที่ใดวิญญาณตั้งอยูเฉพาะและเจริญงอกงาม การกาวลง
แหงนามรูปยอมมีในที่นั้น” ดังนี้. ฟงถูกไหม, มันอาจจะลึกเกินไปจนฟงไมถูก.
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ขอกลาวซ้ําใหมวา “ภิกษุทั้งหลาย ถาราคะ นันทิ ตัณหา มีอยูในกวฬิงการาหารไซร
วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูเฉพาะ และเจริญงอกงาม ในกวฬิงการาหารนั้น”.
เมื่อเราเคี้ยวขาวอยูในปาก แลวรู สึกอรอย ดวยราคะ นันทิ ตั ณหา อยู ;
เมื่ อนั้ นวิ ญญาณจะตั้ งอยู ในขณะแห งการเคี้ ยวคํ าข าวนั้ น และเจริ ญงอกงามในคํ าข าว
นั้น.
นี่หมายความวา มันละเอียดจนถึงกับวาคําขาวคําเดียว เคี้ยวกวาจะแหลก
กวาจะกลืนเขาไป นี้มันมีหลายระยะที่จะใหวิ ญญาณเกิ ดขึ้นได เป นวิญญาณหลาย ๆ
วิญญาณ :
อรอยทีหนึ่ง อรอยแวบหนึ่ง อรอยอยางหนึ่งอีก เปลี่ยนไปอรอยอีก
อยางหนึ่ง นี้วิญญาณจะเกิดขึ้นใหมทุกที. ถาวิญญาณเกิดขึ้นแลว ก็หมายความวา
สรางนามรูปใหมทุกทีไปดวยเหมือนกัน.
ความรูสึกในใจถูกตั้งขึ้น เดี๋ยวอยางนั้น,
เดี๋ยวอยางนี้,
เปนไปตาม
อํานาจของวิญญาณ;
มีกายกับใจที่จะเปลี่ยนไป และเรียกวามันทําหนาที่ของมัน.
กอนนี้มันไมทําหนาที่; เดี๋ยวนี้มันเกิดทําหนาที่ไปตามกําลังของวิญญาณ : วิญญาณ
เกิ ด หลายหน นามรู ป ก็ เ กิ ด ดั บ หลายหน ในขณะที่ เ คี้ ย วข า วอยู เ พี ย งคํ า เดี ย ว ;
เพราะฉะนั้นพระองคจึงตรัสวา ในที่ใด, หมายความวาในคําขาวใด, วิญญาณตั้งอยู
เฉพาะ และเจริญงอกงาม; การกาวลงแหงนามรูป ยอมมีในที่นั้น, คือในคําขาวนั้น.
นี้ ห มายความว า นามรู ป ที่ ถู ก สร า งขึ้ น ด ว ยอวิ ช ชา สั ง ขาร นี้ มั น จะเกิ ด ขึ้ น เป น แบบ
หนึ่ง ๆ เนื่องกับคําขาวที่กําลังเคี้ยวอยูนั้น;
เพราะวาเคี้ยวลงไปทีหนึ่ง ๆ ไมใชวา
มันเหมือนกันทุกที;
มันมีความรูสึกที่เปลี่ยนไป ๆ ฉะนั้นจึงสรางนามรูปใหมได
หลายแบบ กวาจะกินขาวเสร็จคําหนึ่งกลืนลงไปในคอ.
เรื่องซับซอนในพระบาลีนั้นยังมีตอไปวา “การกาวลงแหงนามรูปมีใน
ที่ใด, คือในคําขาวใด, ความเจริญแหงสังขารยอมมีในที่นั้น”. นี่มันจะยอนไป
ทํ า ให อํ านาจปรุ ง แต ง ที่ เ ป นสั ง ขารนั้ น เกิ ด ขึ้ น อี ก เกิ ดขึ้ น อี ก ๆ หรื อ มากขึ้ น หรื อ แรง
ขึ้นจนกลายเปนกรรมทางมโนกรรมอยางแรงขึ้นมาแลว.
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เรื่องยังมีตอไปวา “ความเจริญแหงสังขารยอมมีในที่ใด ;
อายตึปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ คือการเกิดขึ้นเฉพาะในภพใหมตอไป ยอมมีในที่นั้น”. เมื่อ
นั่ งกิ นข าวเคี้ ยวข าวอยู มี ความปรุ งแห งสั งขารในที่ นั้ น ก็ จะมี การเกิ ดขึ้ นแห งภพใหม
สืบตอไปในที่นั่น :
ไมทันลุกจากการกินขาว ก็มีภพใหมเกิดขึ้นเฉพาะตอไปในที่นั้น.
ที่นี้การเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป มีในที่ใด; ชาติ ชวา มรณะ ตอไปก็ยอมมีในที่นั้น.
ข อนี้ ถ าอธิ บายอย างภาษาคนที่ เขาอธิ บายกั น มั นกลายเป นเรื่ องชาติ หน า
ชาติตอไปหมด.
แตตัวหนังสือบาลีพระพุทธภาษิตไมยอมใหเปนไปเชนนั้นได :
มี พู ด ถึ ง เรื่ อ งที่ เ กิ ด นั น ทิ ราคะ ตั ณ หา ในเมื่ อ กํ า ลั ง เคี้ ย วข า วอยู ใ นปากเท า นั้ น
ไมไดพูดอะไรใหญโตมากมาย.
นี่เรื่อง กวฬิงการาหาร คืออาหารคําขาวที่เคี้ยวดวยปากก็เปนอยางนี้.
ทีนี้ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณหาร อีก ๓ อยาง ก็เปน
อยางนี้ คือถือหลักเดียวกัน.
นี้จะยิ่งทําใหเห็นไดวา หนาที่ฝายรูปธรรม คือคําขาว
แท ๆ มันยังเปนไดอยางนี้;
ทีนี้อาหารฝายนามธรรมเชน ผัสสาหาร มโนสัญญเจตนาหาร วิ ญญาณาหาร มั นยิ่ งรวดเร็ วกว านี้ ฉะนั้ นอาหารฝ ายนามธรรมที่ กระทํ า
ดวยจิตใจโดยเฉพาะ การสรางใหเกิดภพใหมชาติใหม มันรวดเร็วยิ่งกวานี้.
นี้
ขอเท็จจริงที่จะตองมองดูใหเห็นเกี่ยวกับพระสูตรนี้.
หลั กเกณฑ อั นนี้ เรามี ว า ราคะ หรื อนั นทิ คื อความกํ าหนั ด ความพอใจ
ในความอร อยนั้ น มั นเกิ ดอยู ได แต ในขณะที่ กํ าลั งลิ้ มรสอยู เท านั้ น พอไม มี การเคี้ ยว
การกิ นการอะไร มั นเกิ ดไม ได เพราะฉะนั้ นสิ่ งทั้ งหลายจะเกิ ดได ก็ แต ในขณะที่ มั นมี
ความรูสึกอรอยอยูที่ลิ้น,
ราคะ นันทิ มันมีอยูเฉพาะเมื่อรูสึกอรอยอยูที่ลิ้น ในขณะ
เคี้ยวอาหารนั้น;
ดังนั้นชิวหาวิญญาณที่อาศัยรสกับลิ้นนั้น มันก็เขาไปตั้งมั่นใน
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อาหารนั้น แลวเจริญงอกงามมากออกไป ยิ่งนานเทาไรมันก็ยิ่งมีวิญญาณเกิดงอกงาม
มากออกไปเทานั้น.
นี้เปน วิญญาณตามความหมายในปฏิจจสมุปบาท ที่วาสังขารใหเกิดวิญญาณ ไมใชปฏิสนธิวิญญาณ แลวก็ถูกตูเอาไปเปนปฏิสนธิวิญญาณหมด โดยพวกที่
ถือรูแตภาษาคน พูดเปนแตภาษาคน มีตัวตน ครอมภพครอมชาติเสียเรื่อย.
แตถา
จะพู ด กั น อี ก ที ห นึ่ ง ก็ พู ด ได เ หมื อ นกั น ว า วิ ญ ญาณอะไรก็ ต ามที่ ทํ า หน า ที่ ใ ห เ กิ ด
อุปาทาน ภพ ชาติ ในปฏิจจสมุปบาท ไดตามนัยที่ผมกลาวมาแลวขางตน, ก็อาจ
เรียกวิญญาณนั้นวา “ปฏิสนธิวิญญาณ” ไดเหมือนกัน, เพราะมันสืบตอการเกิด
“ตัวกู” ใหติด ๆ กันไป.
ขอให ท านทั้ งหลายได รู ว าวิ ญญาณอย างนี้ ที่ เจริ ญงอกงามมาจากราคะและ
นั นทิ เมื่ อกํ าลั งเคี้ ยวอาหารนั้ นเป นวิ ญญาณธรรมดา ไม ใช ปฏิ สนธิ วิ ญญาณอย าง
ชาวบานพูด.
แตวิญญาณธรรมดาในแบบของปฏิจจสมุปบาทนี้จะสรางภพสรางชาติ
ตามนัยแหงปฏิจจสมุปบาทที่แทจริง ที่นี่เดี๋ยวนี้มากมายกายกอง. ที่ใชคําวา “นาม
รูปหยั่งลง”
หมายความวาเพิ่มหยั่งลง เมื่อรูสึกอรอยในอาหารที่กําลังเคี้ยวอยูในปาก
:นามรูป เพิ่งทําหนาที่ของนามรูป เต็มที่ตอนนี้; ไมใชวานามรูปทางกายและใจ ที่เกิด
เหมือนอยางที่เขาเรียกวา ตายไปเขาโลงแลวไปเกิด.
สิ่งที่เรียกวา “ความเจริญแหงสังขาร” ก็หมายถึงสังขารในปฏิจจสมุปบาท
คือสิ่งที่จะปรุงแตงกายวาจาใจใหทําหนาที่ใหมันรุนแรงมากขึ้น เรียกวามี, วาแกกลา
กวางขวางมากขึ้น. ในพระบาลีเรียกวา “ความเจริญแหงสังขาร” ก็คือเปนไปรวดเร็ว
ในขณะนั้น ในขณะที่เคี้ยวอาหารอรอยอยู;
เพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะสราง
ภพใหม ชาติใ หม คือ “ตัว กู” ใหม ๆ “ตัวกู” “ตัวกู” ใหม ๆ ทะยอยขึ้น
มาเรื่อยอยางมากมาย อยางกวางขวาง. นี้เรียกวาความเจริญแหงสังขาร.
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เมื่อเปนดังนั้นปญหาของ “ตัวกู”
ที่เกี่ยวกับการเกิดแกเจ็บตายหรืออะไร
ก็ ต าม มั น ก็ มี ม ากและเป น ทุ ก ข ม าก ดั ง นั้ น จึ ง ตรั ส ต อ ไปเป น ข อ สุ ด ท า ยว า “ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย อายตึ ชาติ ชรา มรณํ ยอมมีในที่ใด เรากลาวสิ่งนั้นวา “สโสกํ สรชํ
สอุปายาสํ”.
ปญหายุงยากใจเกี่ยวกับธรรมชาติ เรื่องชรา เรื่องมรณะ คือปญหา
เรื่องยุงยากกวนใจ เนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นเอาเปนของตัว.
ป ญหาเกี่ ยวกั บชาติ ชรา มรณะ นี้ มั นอยู ในที่ ใดหรื อในสิ่ งใด พระองค
ทรงเรียกสิ่งนั้นวา มีความโศก มีธุลี เต็มไปดวยอุปายาส. นี่ก็หมายวาภาวะใหม
ของ “ตัวกู”
นี้ เต็มไปดวยความโศก เต็มไปดวยกิเลส เต็มไปดวยความคับแคน.
รวมความวา ภพใหมหรือชาติใหมนี้มีไดมากมาย แทบจะนับไมไหว ในขณะที่ปาก
เคี้ยวอาหารกินอรอยอยู ยังไมทันจะสิ้นคํา และในนั้นก็มีราคะ มีตัณหา มีนันทิเกิด
อยูดวย;
แลวทําใหเกิดสังขารดวย;
เปนเรื่องที่สมบูรณสําหรับที่จะเปนปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่ง ๆ .

หลักปฏิบัติ หรือจะเรียกวา จักรราศี ของปฏิจจสมุปบาท
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกวาเปน หลักปฏิบัติ.
นี้มันก็เกินเวลามามากแลว
เรื่องมันยังไมจบ ;
แลวเราไมมีโอกาสจะพูดอีก และเราก็ไดวางหัวขอไวแลววาจะพูด
เรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ดังนั้นก็ตองพูดตอไป.
หลักโดยวงกวางนี้มันนาประหลาดที่สุด.
ผมจะเรียกวา “จักรราศี”
ของปฏิจจสมุปบาท ;
ตั้งตนติดตอกันไปตั้งแตสมุทยวาร จนไปถึงนิโรธวาร แลว
นาหัวก็ตรงที่วา มันจะแสดงใหเห็น “อานิสงสของความทุกข” ขอใหฟงตอไป.
พระพุทธภาษิตนี้ตรัสลําดับ เรื่องดับทุกขไวอยางนาประหลาด:
พระพุทธเจาทานตรัสวา เรารู เราเห็น เราจึงกลาว ; ถาเราไมรูไมเห็น เราก็ไมกลาวถึงความ
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สิ้นไปแหงอาสวะ; ความสิ้นไปแหงอาสวะยอมมี เมื่อรูเห็นลักษณะความเกิด ความ
ดับแหงขันธทั้งหลาย; นี่ทรงยกเอาความสิ้นแหงอาสวะนั่น วามีได เมื่อมีการรูการ
เห็นในความเกิดขึ้นและความดับไป และรูเห็นลักษณะแหงความคิด และความดับ
ของเบญจขั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยอุ ป าทาน คื อ รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ
๕ อยางนี้. ถารูวาลักษณะมันเปนอยางไร เกิดอยางไร ดับอยางไร โดยแทจริงแลว
จะเปนไปเพื่อสิ้นอาสวะ; หรือความสิ้นอาสวะมีไดเพราะรูเรื่องนี้. นี่พระพุทธองค
ทรงยืนยันวาตถาคตรูเห็นเรื่องนี้จึงไดกลาว; ถาไมรูไมเห็นจะไมกลาว คือจะไมทรง
เอาเรื่องที่ไมไดรู ไมไดเห็นมากลาวเปนอันขาด.
ความสิ ้น อาสวะนั ้น ถา มีขึ ้น แลว จัก ทํ า ใหเ กิด ญาณที ่รู ว า จิต สิ ้น
อาสวะแลว.
-ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ นี้จะมีไดตอเมื่อ มีวิมุตติ
มาแลว. -วิมุตติคือความหลุดพนจะมี ก็เพราะมีวิราคะ มันอิงวิราคะ มีวิราคะเปน
ที่อาศัย; -วิราคะมันตองอาศัยนิพพิทา; -นิพพิทานี้ตองอาศัยยถาภูตญาณทัสสนะ
คือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง; -ยถาภูตญาณทัสสนะนี้ตองอาศัยสมาธิ; -สมาธิ
ตองอาศัยความรูสึกที่เปนสุข; -สุขนี้ตองอาศัยปสสัทธิคือความรํางับ; -ปสสัทธิ
นี้ตอ งอาศัย ปติ; -ปติตอ งอาศัยปราโมทย; - ปราโมทยตอ งอาศัยศรัทธา ;
- และก็แปลตรงที่วา ศรัทธานี้ตองอาศัยความทุกข.
ทีนี้ก็วกเขาหาปฏิจจสมุปบาทวา -ความทุกขนั้นตองอาศัยชาติ; -ชาติ
ตองอาศัยภพ; -ภพตองอาศัยอุปทาน; -อุปาทานตองอาศัยตัณหา; -ตัณหา
ตองอาศัยเวทนา; -เวทนาอาศัยผัสสะ; -ผัสสะอาศัยอายตนะ; -อายตนะ
อาศัยนามรูป; -นามรูปอาศัยวิญญาณ; -วิญญาณอาศัยสังขาร; -แลวสังขาร
อาศัยอวิชชา; แลวก็จบกัน.
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นี้ แปลว าการสิ้ นอาสวะนั้ น จะต องอาศั ยสิ่ งที่ เป นป จจั ยลงมาตามลํ าดั บ
ตามลําดับ ๆ ตามนัยที่กลาวแลวจนมาถึงไดศรัทธา. เรามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อดับทุกขนี้ : นี้เรียกวา เรามีศรัทธา. ทีนี้ลองยอน
กลับขึ้นไปอีกทีวา พอมีศรัทธา มีก็ปราโมทย; มีปราโมทยก็มีปติ; มีปติก็มีปสสัทธิ;
มีปส สัท ธิก็มีสุข ;
มีสุข ก็มีส มาธิ;
มีย ถาภูต ญาณทัส สนะ;
มีนิพ พิท า;
วิราคะ; วิมุตติ; แลวมีญาณ ที่รูวามีวิมุตติแลว; ก็มีความสิ้นไปแหงอาสวะนั้น;
นี่แสดงวามันตองตั้งตนที่ศรัทธา.
ทีนี้ ศรัทธาเปนสิ่งที่ตองอาศัยทุกข นี้เปนของแปลก. เขาใจวาคงไมเคย
ได ยิ น กั น สั ก กี่ ค นนั ก ว า ศรั ท ธาที่ เ รามี กั น อยู นั้ น มั น ตั้ ง อยู ไ ด เ พราะอาศั ย ความ
ทุกข: ถาไมมีความทุกขบีบคั้น เราไมวิ่งมาหาพระพุทธเจา จริงใหม? เราวิ่งมาหา
พระพุทธเจา เอาพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง,
มีศรัทธาในพระพุทธเจาอยางเครงครัด,
นั้นเพราะวาเราถูกความทุกขบีบคั้น. ความเปนอยูในชีวิตจึงกลายเปนวา ความทุกข
เปนเหตุใหเกิดศรัทธา, ความทุกขเลยกลายเปนของดี เหมือนกับ เพชรมีอยูในหัว
คางคก ที่แสนจะนาเกลียด : ในความทุกขกลับมีเพชร คือสิ่งที่บังคับใหเราวิ่งมาหา
พระพุทธเจา แลวก็มีศรัทธา.
ในพระพุ ทธภาษิ ตนี้ ตรั สความทุ กข เป นที่ ตั้ งแห งศรั ทธา แล วความทุ กข ก็
มาจาก อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป คือปฏิจจสมุปบาท ก็แปลวาเปนการแสดง
ใหเห็นวา อยาเสียใจเลย อยากลัวเลย อยานอยใจเลย :
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้
ถาเราทําใหดี ความทุกขนั้นจะกลายเปนที่ตั้งของศรัทธา; แลวศรัทธาก็จะทําใหเจริญ
งอกงามในธรรมเรื่อย ๆ ไปจนถึงความสิ้นอาสวะ.
การมองความทุกขกันในแงนี้ จะมี
อาการเหมือนกับวา พบเพชรพลอยอยูในหัวคางคกที่แสนจะนาเกลียด.
แตทีนี้คน
ก็เกลียดก็กลัวกันเสียหมด;
คางคก ลูกหนู กิ้งกือ ไสเดือนอะไรก็กลัวกันเสียหมด;
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แต ถ ามารู ว าความทุ กข นี้ เป นป จจั ยแห งศรั ทธา เป นที่ ตั้ งที่ เจริ ญงอกงามแห งศรั ทธา
แลวเรื่องก็เปนอันวา กลายเปนสิ่งที่ใชใหเปนประโยชนได.
เอาละนี่มันก็เลยเวลามามากแลว; เรื่องก็มากประเด็น เชื่อวาคงจําไมไหว
นอกจากจะไปทบทวนเอาใหมจากเทปบันทึกเสียงนี้;
แตผมสรุปความใหไดวา
เรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้ มันมีประโยชนอยางไร.

สรุปความ
เกี่ยวแกปฏิจจสมุปบาทสรุปความไดวา :โลกก็ดี เหตุให เกิ ดโลกก็ดี ความดั บโลกก็ ดี ทางแหงความดับโลกทั้งหมด
นี้ ก็ ดี มั นมี ขึ้ น เมื่ อมี การรั บอารมณ ทางอายตนะ ในปฏิ จจสมุ ปบาทฝ ายสมุ ทยวาร
และนิโรธวารนั่นเอง;
และทั้งหมดนั้นอยูในรางกายที่ยาววาหนึ่ง ที่ยังเปน ๆ ตายแลวไมมี;
ปฏิ จจสมุ ปบาททั้ งสายนั้ นไม มี ทางจะแยกเป น ๓ ภพ ๓ ชาติ หรื อคร อมภพคร อ มชาติ อย า งที่ พู ด กั น ในภาษาคน ไม มี เ หตุ ผ ลแม ใ นทางพยั ญ ชนะ คื อ ตั ว
หนังสือ คือคําวา “ปฏิจจ” นั้นเอง.
คําวา ปฏิจฺจ นี้ แปลวาอาศัย แตเปนการอาศัยชนิดที่ติดเนื่องกันไปทีเดียว
ไมมีขาดตอน : ตรงนี้สอนบาลีกันอีกนิดหนึ่งวา “ปฏิจฺจ” แปลวาอาศัย คือสืบเนื่อง
กันไปไมขาดตอน. อุปมาเหมือนอยางวามีดวงอาทิตย : เพราะมีดวงอาทิตย จึงมีโลก;
เพราะมีโลกจึงมีน้ําในโลก;
เพราะมีน้ําในโลก จึงมีการระเหยขึ้นไปเปนไอน้ํา;
เพราะมีการระเหยเปนไอน้ําจึงมีเมฆฝน; เพราะมีเมฆฝนจึงมีฝน ; เพราะมีฝน
จึงมีการตกลงมา; เพราะมีการตกลงมาถนนจึงเปยก; เพราะถนนเปยกมันจึงลื่น ;
เพราะถนนลื่นนาย ก. จึงหกลม; เพราะนาย ก. หกลมศีรษะของนาย ก. จึงแตก;
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เพราะศีรษะแตก นาย ก. จึงไปหาหมอ; เพราะนาย ก. ไปหาหมอ หมอตองทําการ
รักษา; เพราะมีการรักษามันจึงมีการหาย.
อยางนี้คุณไปตัดตอนมันไดหรือ? นี่หมายความวามันตอเนื่องกันไปอยาง
นี้ ไม มี อ ะไรแทรกแซงให ข าดตอนได นั่ น แหละคื อ ความหมายของคํ า ว า “ปฏิ จฺ จ ”
ดังนั้นปฏิจจสมุปบาท ก็แปลวา มันอาศัยเนื่องกันอยางนี้เกิดขึ้น; ฉะนั้นมันแบงเปน
๓ ภพ ๓ ชาติ ไขวกันไมได;
มันไมมีเหตุผลแมในทางตัวหนังสือที่จะไปแยกมัน
เปน ๓ ภพ ๓ ชาติ.
ไม มี เหตุ ผลจะต องแยก เพราะว าเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ เป นเรื่ องอริ ยสั จจ สี่
แท ๆ เปนอริยสัจจในชีวิตประจําวัน. ถาวาเปนปฏิจจสมุปบาทชนิดครอม ๓ ชาติแลว
ไมมีประโยชนอะไรเลย แกเรา;
และไมอาจจะเปนสันทิฏฐิโก อกาลิโก และ
ปจจัยตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ;
และถาเกิดไปถือปฏิจจสมุปบาทครอม ๓ ภพ ๓ ชาติ ก็จะมีสัสสตมิจฉาทิฏฐิ
อยางภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร.
ถ าเขาจะแยกเป น ๓ ภพ ๓ ชาติ ก็ มี ไว เถี ยงกั นเล นสนุ ก ๆ แล วไม มี
ความจริงเลย; สอนปฏิจจสมุปบาทกันอยางสนุก ๆ เถียงกันสนุก ๆ; ยิ่งลึกซึ้ง
ยิ่งสนุก แลวไมมีประโยชนอะไรเลย เพราะปฏิบัติไมได. มันตองเปนปฏิจจสมุปบาท
ที่ถูกตองตามพระบาลีเดิม, แลวก็ปฏิบัติได, ควบคุมได, ลวนแตที่นี่, อยูในเขตที่
มือควาถึงทั้งนั้น;
หมายถึงเราอาจปฏิบัติได จัดการไดทั้งนั้น.
ฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทครอม ๓ ชาติ นั้นมันเปน เนื้องอก เปน โรคมะเร็ง เนื้องอกทางปริยัติ
ที่รักษาไมหาย อยางโรคมะเร็งทั่วไป.
ทีนี้ใจความของมันก็มีวา ปฏิจจสมุปาบาทเกิดทุกคราวที่กระทบอารมณ :
ตองมีการกระทบอารมณ, แลวผูนั้นตองเปนผูที่โตพอสมควรแลว ไมใชเด็กในครรภ
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ไมใชเด็กออนออแอ ไมใชเด็กที่ยังไมรูความคิดนึก, ตองโตเปนเด็กขนาดที่รูอะไร
ไดแลว, แลวเขากระทบอารมณโดยปราศจากสติหรือวิชชา, มีแตอวิชชา, อายตนะ
ขางนอกอายตนะขางในของเขา ชวยใหเกิดการสรางวิญญาณขึ้นมา, วิญญาณก็สราง
นามรู ปในทั นใดนั้ น สร างอายนะในทั นใดนั้ นเพื่ อให กลายเป นนามรู ป หรื ออายตนะ
อันใหม ที่จะทําอะไรไปตามอวิชชา ; การสรางนั้นเปนแบบสายฟาแลบ, ถาเปน
มากจนถึงกับสะดุง.
ขอใหจําคําวา ถาเปนมากจะถึงกับสะดุง; เชนเมื่อเราเหลือบตาไปเห็น
อะไรเราสะดุง, ไดยินเสียงอะไรเราสะดุง, หรือวาเห็นเหตุการณอะไร ถึงกับขนลุก
สะดุง มันเปนมากถึงอยางนั้น เปนอติมหันตารมณอยางยิ่ง มันก็ถึงสะดุง.
ใน
กรณีที่สังขารสรางวิญญาณถึงกับสะดุง,
ในแวบของการสะดุงนั้น มันมีอาการของ
ปฏิจจสมุปบาทตั้งหลายตอน : อวิชชาสรางสังขาร, สังขารสรางวิญญาณ, วิญญาณ
สรางนามรูป, นามรูปสรางอายตนะขึ้นมา, ผัสสะนั้นจึงรุนแรงถึงกับสะดุง. ถา
รุนแรงจนถึงกับสะดุงแลว ทั้งหมดนั้นจะตองมีลําดับถูกตองตรงตามปฏิจจสมุปบาท.
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องแสดงขอเท็จจริง ของความทุกข, ที่เกิดและที่ดับ;
ไมใชแสดงเรื่องคนที่เปนเจาของความทุกข; ที่หอบหิ้วความทุกขครอมภพ ครอม
ชาติ. คนที่เปนเจาของความทุกขไมมี, เกิดความทุกขโดยไมตองมีผูทุกข. ฉะนั้น
ขอให ทุ ก คนมองเห็ น ว า ปฏิ จ จสมุ ป บาทมุ ง แสดงความเกิ ด และดั บ แห ง ความทุ ก ข ,
ไมไดแสดงตัวบุคคลที่เปนเจาของความทุกขที่เกิดและดับ,
แลวยังเปนเรื่องแสดง
กฎเกณฑแหงเหตุและปจจัยอยางละเอียด อยางมีประโยชน, อยางที่ไมมีที่ไหนในโลก
จะแสดงได.
นี่ เราคุ ย โวแทนพระพุ ทธเจ า ว า เรื่ อ งปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ เป นเรื่ อ งแสดง
กฎเกณฑเกี่ยวกับเหตุและปจจัย อยางที่ไมมีที่ไหนในโลกแสดงได!
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ในที่สุดนี้ ก็อยากจะพูดวา เรามาปลงอาบัติกันเถิด : ผมก็เคยเรียนปฏิจจสมุปบาทมาอยางผิดตอ พุทธประสงค;
ชวยไมไ ด เมื่อ เรียนนักธรรม;
แลว
ผมก็ ยั งเป นครู สอนนั กธรรมอี ก ๑ ป แล วก็ สอนปฏิ จจสมุ ปบาทผิ ดต อความจริ งทั้ งนั้ น.
นี่ผมเองเคยเรียนผิดและสอนผิด เรื่องปฏิจจสมุปบาทชนิดครอม ๓ ชาติ;
ฉะนั้น
ขอปลงอาบัติ ขอแสดงการขออภัย ขอโทษ กันที่นี่ในเวลานี้ ในความผิดแตหนหลัง;
และขอยื นยั นว าที่ ได พยายามค นคว ามาตลอดเวลาหลายสิ บป นี้ ได พบปฏิ จจสมุ ปบาท
ในลักษณะอยางนี้ คือ ปฏิจจสมุปบาที่อยูในขอบเขตที่เราควบคุมได, ปฏิบัติได,
มีสติถูกตองปองกันได; ทันควันในขณะที่อารมณมากระทมอยางเดียว; เปนเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทที่มีประโยชน. ที่เปน หลักของการปฏิบัติ.
ถาถามวาปฏิบัติอยางไร? ไมมีคําตอบอยางอื่นนอกจากวา มีสติ เมื่อมี
อารมณมากระทบ อยาเผลอสติ อยาใหเกิดอวิชชาปรุง สังขาร วิญญาณ นามรูป
อายตนะ ชนิดที่จะไปเปนทุกข : รักษาใหเปนอยางเดิมไวเสมอ; เปนสัมภเวสี
ไมเกิดก็ยังดีกวา เพราะมันไมเกิดทุกข.
ทีนี้ขอใหพรวา ตอไปนี้จงมีความรูที่ถูกตอง;
พวกที่เปนฆราวาส กลับ
ไปถึงบานแลว ก็ใหรูปฏิจจสมุปบาทใหถูกตอง;
แมในครัว ที่กําลังเคี้ยวอาหาร
เอร็ดอรอยอยูในครัวนั้น ก็ใหรูวาภพชาติอาจจะเกิดไดหลายสิบหลายรอย.
การแสดง
อธิบายปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ ผมจะตองถูกดาลั่นโลก ไมเฉพาะแตเมืองไทย;
เพราะ
วาในประเทศไหนเขาก็สอนกันแตเรื่องครอมภพ ครอมชาติ.
เพียงแตการพูดถึงเรื่อง
สุญญตา อภิธรรม นี้ ยังถูกดาแตในเมืองไทย ลั่นเมืองไทย;
แตการพูดเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทนี้ ผมรูแลววาจะตองถูกดาอยางลั่นโลก.
แตวาในฐานะที่เปน
“พุทธทาส” ก็ตองทํา.
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เราเปนทาสของพระพุทธเจา รูอะไรวาเปนอยางไร, อะไรเปนที่เสียหาย
แกพระพุทธเจาแลวตองตอสู แลวตองทํา;
เพราะฉะนั้นไมกลัว ใหใครพากันดา
กันจนลั่นจักรวาล ก็ไมกลัว; อยาวาเพียงถูกดาลั่นโลกเลย.
นี้ คื อเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทที่ ไม คร อมภพคร อมชาติ กั บปฏิ จจสมุ ปบาทที่
ครอมภพครอมชาติ มันตางกันอยางนี้ : ที่ครอมภพครอมชาติไมมีประโยชนอะไร
ปฏิบัติไมได, ไวคุยโมเปนนักปราชญที่ไมรูจักตัวเอง; สวนปฏิจจสมุปบาทที่ปฏิบัติ
ไดนั้น พระพุทธเจาทานไดตรัสไว; เราถือเอาตามนั้นแลวดับทุกขไดไมของแวะกับ
สัสสตทิฏฐิ หรือ อันตคาหิกทิฏฐิ; ไมมีอัตตาตัวตนในปฏิจจสมุปบาท; เปนอริโย,
เปนอัตถสัญหิโต, เปนของประเสริฐเต็มไปดวยประโยชน.
เปนอันวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันยึดยาวนี้ ตองพูดกันยืดยาวหนอย, แลวก็พูด
ทีเดียวอาจจะไมมีโอกาสพูดอีก ก็ตองขออภัยตรงที่วา เลยเวลาไปมาก จนทําใหคนบางคน
รําคาญ.
เอาละพอกันที.
-----------------มีบันทึกคําชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท
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บันทึก
คําชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท
••••••••••••••••••
การศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท เปน เรื่องสําคัญหรือจําเปนสําหรับพุทธบริษัท ดังบาลีในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย (๑๑/๒๒๖/๒๒๗) ตอนสังคีติยทุกัง ซึ่งมีอยูวา
“ธรรมสองอยาง อันพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสไว
ดีแลว มีอยู, อันภิกษุทั้งหลายพึงทําสังคีติ (คือสอบสวน) ในธรรมสองอยางนั้น, ไมพึงวิวาท
กันในธรรมนั้น, โดยประการที่พรหมจรรย (ศาสนา) นี้ จะพึงมั่นคงตั้งอยูนาน. ขอนั้นจะพึง
เปนไปเพื่อหิตสุขแกมหาชนเปนอันมาก, เพื่ออนุเคราะหโลก. เพื่อประโยชนหิตสุข แก
เทวดา และมนุษยทั้งหลาย, ธรรมสองประการนั้นคืออะไรเลา? ธรรมสองประการนั้นคือ :
อายตนกุสลตา ความเปนผูฉลาดในเรื่องอายตนะ ๑.
ปฏิจจสุมปบาทกุสลตา ความเปนผูฉลาดในเรื่องปกิจจสมุปบาท ๑”.
นี้แสดงวาเรื่องปฏิจจสมุปบาท เปนสิ่งที่พวกเราจักตองพยายามชวยกันทํา
ใหเกิดมีความเขาใจอันถูกตอง ในระหวางกันและกัน ทั้งเพื่อเห็นแกตัวเอง,
แก
ศาสนา, และแกประโยชนของเทวดาและมนุษย และโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการไม
ทะเลาะวิวาทกัน ในหมูพุทธบริษัทเอง ดังที่กลาวมาแลว, โดยที่เรามีปญหาเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องนี้ เพราะมีความเห็นไมตรงกัน. หนทางใดมีอยูเพื่อความ
เปน เชน นั ้น เราจะถือ เอาประโยชนจ ากหนทางนั ้น ใหม ากที ่ส ุด เทา ที ่จ ะทํ า ได.
คําบรรยายเรื่องนี้มิไดมุงหมายเพื่อสรางเงื่อนปมสําหรับวิวาทกัน หากแตเพื่อขจัด

๔๑๗

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๔๑๘

โอสาเรตัพพธรรม

“การทะเลาะวิวาทกัน”
ระหวางครูผูสอนกับศิษยผูเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เทานั้น,
ตลอดถึงคูที่ทําการศึกษาสนทนาเรื่องนี้ ในรูปอื่น ๆ นอกโรงเรียน.
ปฏิจจสมุปบาท
หรือ ตัวแทของศาสนา.

เปน เรื่องลึกซึ้งที่สุด สมกับเปน หัวใจของพุทธศาสนา
ดังนั้นจึงจําเปนอยูเอง ที่จะทําใหเกิดปญหาบางอยางขึ้น

จนกระทั่ ง ป ญ หานั้ น ย อ นกลั บ มาเป น อั น ตรายแก ตั ว ศาสนาเอง เช น ทํ า ให พุ ท ธบริ ษั ท
ไมไดรับประโยชน จากตัวแทของพุทธศาสนา ในเรื่องนี้.
เมื่อพระอานนทกราบ
ทู ล ว า เรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาท ดู เ ป น เรื่ อ งง า ยเรื่ อ งตื้ น สํ า หรั บ ตั ว ท า นเอง พระพุ ท ธองค
ไดตรัสวา “ดูกอนอานนท!; อยากลาวอยางนั้น, ดูกอนอานนท! อยากลาวอยางนั้น,
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องลึก,ลักษณะหนาตาก็ดูเปนเรื่องลึก. หมูสัตวนี้ไมรู, ไมรูตามเราสอน,
ไมแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาท จิตจึงยุงเหมือนกลุมดายยุง,
เหมือนกลุมเศษดายที่เปนปม,
พัวพันกันยุงเหมือนเชิงหญามุญชะและหญาปพพชะ,
ไมลวงพนสังสาระ คืออบาย ทุคติ
วินิบาตไปได” ดังนี้. -(สูตรที่ ๑๐ ทุกขวัคต, อภิสมยสังยุตต,๑๖/๑๑๑/๒๒๕ ).
ขอนี้เปนสิ่งที่แสดงวา เราจะทําเลน ๆ กับเรื่องนี้ไมได,
แตจะตองระดมทุมเทกําลัง
สติปญญาทั้งหมด ศึกษาเรื่องนี้ดวยความไมประมาท.
สําหรับชาวบานธรรมดาสามัญ ที่รูจักแตสัสสติฏฐิ
คือมีความรูสึกวามี
ตั ว ตนอยู ต ลอดเวลานั้ น เรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาท ก็ เ ป น เรื่ อ งลึ ก เกิ น กว า ที่ จ ะเข า ใจง า ย ๆ
แลวก็จะกลายเปนเรื่องปรัชญาอันลึกซึ้งยุงเหยิง เหมือนกลุมดาย ดังที่กลาวแลว,
แลว
ก็ จ ะต อ งทุ ม เถี ย งกั น เหมื อ นคนตาบอดคลํ า ช า ง ที่ ค ลํ า ถู ก อวั ย วะของช า งในที่ ต า งกั น ,
แต สําหรับพระอรหันต
นั้น เรื่องนี้จะกลายเปนเรื่องวิชาธรรมชาติ หรือเปนวิทยาศาสตร อั น เป ด เผย เหมื อ นสิ่ ง ของที่ เ ขาเอาใส ฝ า มื อ ดู เ ล น ทั้ ง ที่ ไ ม รู จั ก ชื่ อ ของมั น ก็ ไ ด ,
กล า วคื อ ท า นรู จั ก สิ่ ง ต า ง ๆ ดี จ นไม ยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ใด ไม เ กิ ด ตั ณ หาอุ ป าทาน ไม ว า
อารมณชนิดไหนจะมากระทบ เพราะความมีสติสมบูรณถึงที่สุด,
ทานดับทุกขไดสิ้น
เชิงตามวิธีการของปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร, แตทานไมจําเปนจะตองรูจักชื่อทั้ง๑๑ ชื่อ
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ของอาการแหงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั้นก็ได,
ทานพนทุกขไปแลวตามวิถีทางของ
ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารแลว, แตทานอาจจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียด
แกใครไมได, หรือถึงกับพูดไมเปนเอาเสียเลย : ดังนี้ก็ได. นั่นแหละคือ ความ
ลึกซึ้งของเรื่องปฏิ จจสมุปบาท ที่ลึ กซึ้งถึงขนาดที่ ตองใชสติปญญา ในขั้นพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า ในการค นหา และนํ ามาอธิ บายสั่ งสอนแก คนทั่ วไป แต ก็ ยั งยากลํ าบากที่
สัตวทั้งหลายจะเขาใจ จนถึ งกับพระองคทรงดําริ นอมพระทัยไปในทางที่จะไมสั่งสอน
ใครเสี ย เลย ในคราวตรั ส รู ใ หม ๆ โดยทรงเห็ น ว า จะเหนื่ อ ยเปล า หรื อ ได ผ ลไม คุ ม
คาเหนื่อย,
แตในที่สุด กําลังพระมหากรุณากระตุนใหพระองคทรงทนลําบาก เพื่อ
สอนเรื่ อ งที่ ยากหรื อ ลึ กซึ้ งนี้ จนได เพื่ อ เห็ นแก คนบางคน ที่ อ าจจะเข า ใจได และมี
อยูในโลกนี้.
ขอนี้เราจะตองเห็นความยากลําบากของพระพุทธองค ในการที่จะ
ตองทรงอธิบายเรื่องที่คนธรรมดาสามัญเขาใจไมได, ใหเขาใจจนได.
ขอเท็จจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอยูวา พระพุทธเจาทานประกาศ
ศาสนา ดวยความยากลําบาก คือตอง ตรัสดวยภาษาถึงสองภาษา ในคราวเดียวกัน,
คือตรัสโดย “ภาษาคน” สําหรับสอนศีลธรรมแกคนที่ยังหนาไปดวยสัสสตทิฏฐิ คือ
มี ความรู สึ กเป นตั วเป นตน เป นของ ๆ ตนจนยึ ดมั่ นอยู อย างเหนี ยวแน นเป นประจํ า,
และตรัสโดย “ภาษาธรรม” สําหรับสอนคนที่มีธุลีในดวงตาอันเบาบางแลว จะไดเขา
ใจปรมั ต ถธรรม เป น การสอนปรมั ต ถธรรม ให ร อดพ น ไปจากสั ส สตทิ ฏ ฐิ อั น เป น
สมบัติดั้งเดิม เพื่อใหทิ้งสมบัติดั้งเดิมนั้นเสีย, มันเปน ๒ ภาษากันอยูดังนี้. สําหรับ
ปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนเรื่องปรมัตถธรรม ที่ตองพูดกันดวย “ภาษาธรรม” เปนเรื่อง
ที่ตรงกันขามไปหมด จากเรื่องศีลธรรม,
แลวจะนํามาตรัสดวยภาษาคน ที่ใชสําหรับ
เรื่องศีลธรรม ไดโดยวิธีใด หรืออยางไร?
เมื่อตรัสโดยภาษาคน มันตรัสไมได,
ถ า ตรัส โดยภาษาธรรม คนฟง ก็ต ีค วามตามภาษาคนไปหมด เลยไมเ ขา ใจ หรือ
เขาใจผิดอยางตรงกันขามเสียเลย.
อันนี้เอง เปนตนตอของปญหาอันยุงยาก
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สํ า หรั บ การสอนเรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาท ที่ ทํ า ให ท รงท อ พระทั ย ในที แ รกถึ ง กั บ จะไม
ทรงสอน,
ที่ทรงสอนแลวก็ยังไมเขาใจ ดังเรื่องของภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร ดังที่กลาว
ถึงในหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๓๔๗ เปนตน,
กระทั่งถึงที่พวกเราเวลานี้ สอนเรื่องนี้กัน
ไมรูเรื่อง, พูดกันไมรูเรื่อง, สนทนากันไมรูเรื่อง, รับคําสอนแลวปฏิบัติอะไรไมได,
ยิ่งปฏิบัติยิ่งผิดไกลออกไปอีก, ดังนี้เปนตน.
เมื่อทรงสอนศีลธรรม
ก็ตองตรัสอยางมีสัตว มีบุคคล มีตัวตน กระทั่ง
มีตถาคตเอง,
กระทั่งสอนใหทําบุญกุศล ตายแลว จะไดผลรับบุญกุศลที่สรางไว.
ครั้นทรงสอนปรมัตถธรรม ก็ตรัสอยางไมมีสัตว บุคคล กระทั่งตถาคตเอง, มีแตสิ่งที่
อาศั ยกั นเกิ ดขึ้นชั่ วขณะ ๆ
ยอยกั นไป ที่ เรี ยกว าปฏิ จจสมุ ปป นนธรรมแต ละอย าง ๆ
ติดตอกันเปนสาย เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท.
ไมมีทางที่จะพูดวาตัวใคร แมในขณะนี้,
จึงไมมีใครเกิด หรือใครตาย ไปรับผลกรรมเกา ทํานองสัสสตทิฏฐิ,
และทั้งไมใช
ตายแลวก็สูญไปในทํานองอุจเฉททิฏฐิ, เพราะวาไมมีคนที่จะตายไปขาดสูญเสียแลว
ตั้งแตบัดนี้. ความอยูที่ตรงกลางนี้แหละ คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท หรือมัชฌิมาปฏิปทาทางปรมัตถธรรม,
คูกับอริยมรรคมีองคแปด ซึ่งเปนมัชฌิมาปฏิปทาที่ใชได
กระทั่งทางศีลธรรม.
ตามปรกติดคนธรรมดาทั่วไป ก็ยึดถือทางศีลธรรม เพื่อสบายใจ
อยูดวยความดี ตลอดเวลาที่เหตุปจจัยของความดียังไมเปลี่ยนแปลง. พอเหตุปจจัยนั้น
เปลี่ ย นแปลง หรื อ ว า มั น แสดงความไม เ ที่ ย งเป น อนั ต ตา และเป น ทุ ก ข เพราะความ
ยึ ด ถื อ ขึ้ น มา ความรู เ พี ย งแค ศี ล ธรรมนั้ น ก็ ไ ม เ ป น ที่ พึ่ ง ได จึ ง ต อ งหั น ไปหาเรื่ อ ง
ปรมั ตถธรรม เช นเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ เพื่ อ กํ าจั ดความรู สึ กเป นทุ กข ที่ เลื่ อนระดั บ
สูงขึ้นไป,
คือมีใจอยูเหนือความมีตัวตน หรืออะไรที่เปนของตน กระทั่งความดีชั่ว
บุญบาป สุขทุกข,
โดยไมมีความทุกขอะไรเหลืออยูเลย.
ดังนั้น การสอนเรื่อง
ปฏิ จจสมุ ปบาทชนิ ดที่ มี ตั วตนและเนื่ องกั นเป นชาติ ๆ ไปนั้ น ผิ ดหลั กปฏิ จจสมุ ปบาท
หรือผิดหลักของพุทธวจนะ ซึ่งตองการจะสอนใหคนหมดสิ้นความรูสึกวาตัวตน,
หรือ
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อยูเหนือความรูสึกวามีตัวตนโดยประการทั้งปวง.
ดังนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาท จึง
ไมเกี่ยวของกับเรื่องศีลธรรม ที่ยังตองอาศัยสัสสตทิฏฐิ หรือความมีตัวตนเปนมูลฐาน
แตประการใด.
อยางไรก็ตาม เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ อาจมีไดเปน ๒ อยาง คืออยางที่
อธิ บายผิ ดหรื อเฟ อ จนปฏิ บั ติ อะไรไม ได และอธิ บายกั นมาผิ ด ๆ ตั้ งพั นป แล ว (ดั งที่
กลาวในหนา ๓๗๗ แหงหนังสือเลมนี้),
และอีกอยางหนึ่งก็คือปฏิจจสมุปบาทที่ถูกตอง
หรื อ อธิ บ ายอย า งถู ก ต อ งตรงตามพุ ท ธประสงค ใช ป ฏิ บั ติ ไ ด ที่ นี่ เ ดี๋ ย วนี้ ได รั บ ผลที่ นี่
เดี๋ยวนี้,
ไดแกการระวังเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ อยาใหเวทนาปรุงเปนตัณหา
ขึ้นมาได,
และปฏิบัติกันอยูทั่ว ๆ ไปโดยไมเรียกวาปฏิจจสมุปบาทก็ยังมี และไดผล
เปนที่พอใจอยูตลอดเวลา.
ผูสนใจจะตองระวังใหดี เพื่อใหถูกตัวปฏิจจสมุปบาท
ของพระพุทธเจา ในเมื่อมันปนเปกันอยูเปนสองชนิดนี้.
ปฏิจจสมุปบาทที่แทของ
พระพุ ท ธเจ า ก็ ไ ม ใ ช อุ จ เฉททิ ฏ ฐิ ที่ จ ะทํ า ให ค นไม ทํ า ดี ไม รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ไม รั ก ชาติ
เหมือนที่ชอบหาความกันอยูทั่วไป,
และทั้งไมใชสัสสตทิฏฐิ ที่ทีใหคนหลงตัวเอง
หรือหลงชาติ หลงทุกอยางที่เปนตัวตนของคน อยางคนบาหลัง.
ปฏิจจสมุปบาท
ไมใชเรื่องเฟอทางปริยัติ เหมือนที่พูดกันอยูโดยมาก,
แตตองเปนเรื่องปฏิบัติที่รัดกุม
คื อมี สติ ควบคุ มความรู สึ ก เมื่ อมี การกระทบทางอายตนะ อย าให เกิ ดตั ณหา อุ ปาทาน
ภพชาติ ขึ้นมาได โดยที่ไมตองใชคําวา “ปฏิจจสมุปบาท”
ซึ่งเปนคําเทคนิคมากเกิน
ไปนี้ก็ยังได.
สิ่งที่เราจะตองชวยกันระวัง
ก็คืออยางอธิบายปฏิจจสมุปบาท อันเปน
หั วใจของพุ ทธศาสนา ให กลายเป นลั ทธิ อนิ มิ สมฺ ที่ มี จิ ต เจตภู ต วิ ญญาณอะไร ใน
ทํานองเปนฝมีตัวตนไปเกิด หรือสิ่งในรางที่เกิดแลว อยูตลอดเวลาเลย,
นักศึกษาหรือ
ฝรั่งแหงยุคปรมาณู ยุคอวกาศ หรือยุคปงปองก็ตาม เขาจะหัวเราะเยาะเอา.
ขอให
ชวยกันกูหนาพุทธบริษัทไทย ในสวนนี้อยางเครงครัด.
อยางเอาการสอนศีลธรรม
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ด วยภาษาคนหรื อภาษาสั สสตทิ ฏฐิ มาปนกั นกั บการสอนปรมั ตถธรรมด วยภาษาธรรม
หรือภาษาสัมมาทิฏฐิอันสูงสุด กลาวคือความรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เลย :
การปฏิบัติ
ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น จัดเปน มัชฌิมาปฏิปทาฝายปรมัตถธรรม (ปรากฏอยูใน
สูตรที่ ๕ อาหารวัคค นิทานสังยุตต ๑๖/๒๑/๔๓ ),
และในสูตรเดียวกันนี้ ไดทรงระบุ
สัมมาทิฏฐิอันสูงสุด หรือที่เปนโลกุตตระ วาไดแกทิฏฐิที่ไมเอียงไปทางสัสสตทิฏฐิ
หรืออุจเฉททิฏฐิ ดวยอํานาจความรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง.
ปฏิจจสมุปบาท เปน
เรื่องอยูระหวางกลาง : ระหวางความมีตัวตน กับความขาดสูญจากตัวตน, และเปน
เรื่องที่มีหลักของตัวเองวา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ”. และ
หลั กอั นนี้ เอง ที่ ทํ าพุ ทธศาสนาไม ให ตกไปฝ ายสั สสตทิ ฏฐิ และทั้ งฝ ายอุ จจเฉททิ ฏฐิ .
แตอยูตรงกลาง.
ดูใหดี ๆ อยาใหเรื่องมันกลายเปนวา เรากําลังสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยางไมใชพุทธ แตกลายเปนฮินดูหรือพราหมณไปเสียแลว.
ในหมูที่มีสัสสตทิฏฐิจะมีสิ่งที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทไมได, เพราะมันเปนของตรงกันขาม. การ
สอนปฏิจจสมุปบาทไปในรูปของสัสสตทิฏฐิ นั้น คือการทําลายหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทเสียนั่นเอง. นี่แหละคือขอที่ตองระวัง.
ขอความในบาลี คือพระพุทธวจนะ ในสูตรทั้งหลายที่เปนของเดิม ๆ
พิจารณาดูแลวจะเห็นไดวา มีการแยกกันไดอยางชัดแจง :
เปนเรื่องทางศีลธรรม ของ
ผูที่ยังตองมีสัสสตทิฏฐิอยูพวกหนึ่ง,
และเปนเรื่องทางปรมัตถธรรมเพื่อทําลายสัสสตทิฏฐิเสีย และก็ไมเลยไปถึงอุจเฉททิฏฐิดวย นี้ก็มีอยูสวนหนึ่ง.
ครั้นตกมาถึงยุค
อรรถกถาเกิ ดการน อมเอี ยงขึ้ นมากมายทั่ วไปหมด คื ออธิ บายเรื่ องปรมั ตถธรรม ไปใน
รูปของสัสสตทิฏฐิ แมกระทั่งเรื่องเชนปฏิจจสมุปบาทนี้,
มีโอกาสสักนิดหนึ่งเมื่อไร
ก็จะอธิบายไปในรูปที่มีตัวตน ตายแลวไปเกิดโดยคนคนเดียวกัน,
หรือกลายเปนเรื่อง
วัตถุไปหมด.
ตัวอยางเชนนรก ก็จะอธิบายแตนรกใตดิน หลังจากตายแลวทั้งนั้น,
ไมชี้นรกในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ที่นากลัวกวา และอยูที่นี่แลว เสียเลย,
หาก
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จะมีนรกชนิดที่ตรัสไวในลักษณะที่เกิดทางเวทนาในปฏิจจสมุปบาท ก็พาเอาไปไว
ใตดินหลังแตตายแลวเสียตามเคย.
ดังนั้น ใน การศึกษาเรื่องปฏจจสมุปบาทนี้ ตอง
ถือเอาบาลีเดิมเปนหลัก อยามอบตัวใหกับอรรถกถาอยางไมลืมหูลืมตา,
หรืออยามอบตั ว ๑๐๐ เปอร เ ซ็ น ต ให กั บ หนั ง สื อ ที่ แ ต ง ชั้ น หลั ง เช น คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค เป น ต น (ซึ่ ง
เชื่อกันวาผูแตงเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูรวบรวมอรรถกถาทั้งหมด)
ซึ่งจะทําใหได
ยินไดฟงแตเพียงอยางเดียว เหมือนกับการผูกขาด.
แตจะตองสงวนสิทธิ์และใชสิทธิ์
ตามที่พระพุทธองคทรงมอบไวให โดยหลักแหงกาลามสูตร,
และมหาปเทสฝาย
สุ ต ตั น ตะ ดั ง ที่ ต รั ส ไว ใ นมหาปริ นิ พ พานสู ต รเป น ต น นั่ น เอง มาเป น เครื่ อ งคุ ม ครอง
ป อ งกั น การตกเป น ทาสของหนั ง สื อ ที่ แ ต ง หรื อ เป น อธิ บ ายกั น ในชั้ น หลั ง ซึ่ ง เอี ย งไปใน
ทางสัสสตทิฏฐิยิ่งขึ้นทุกที.
แตถามีมหาปเทสเปนตนชนิดที่อยูในมือ เราจะสามารถ
เลื อ ก เฟ น เอาแต ข องที่ ถู ก ต อ ง ออกมาจากกองขยะกองใหญ ที่ สุ ม ๆ กั น ไว นั้ น ได
อยางมากมายเหมือนกัน,
มิใชจะไมมีประโยชนอะไรเสียเลย,
เวนแตวาจะตองมีการ
เลื อ กคั ด อย า งเคร ง ครั ด ตามกฎเกณฑ ที่ พ ระพุ ท ธองค ท รงวางไว สํ า หรั บ การเลื อ กคั ด
จริง ๆ เทานั้น.
ทานผูเปนนักปราชญแหงยุค
เชนสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทานก็ทรงแนะไวอยางนี้,
แถมทรงแนะใหกระทําการวิจารณ
เชนนี้ แมแกปกรณชั้นบาลีสังคีติดวยซ้ําไป,
และขาพเจา ก็ไดทําตัวเปนสานุศิษย
ที่เ ชื่อ ฟง อย า งดี ของท า นตลอดมา.
ตามหลั ก การของมหาปเทสนั้น สิ่ ง ใดหรื อ
ป ญ หาใด ลงกั น ไม ไ ด กั บ หลั ก การส ว นใหญ ใ นธรรมและวิ นั ย หรื อ ที่ เ รี ย กว า สุ ตฺ เ ต
โอสาเรตพฺพํ, วินเย สนฺทสฺเสตพฺพํ, แลวใหถือฟงมาผิด จํามาผิด อธิบายผิด หรือ
สอนผิดแลวแตกรณี.
สําหรับกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้ มีหลักการใหญเพื่อกําจัด
สัสสตทิฏฐิ และไมเลยออกไปสูอุจเฉททิฏฐิดวยในขณะเดียวกัน,
ดังนั้น การสอน
ปฏิจจสมุปบาทใหเขาใจไปในทํานองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน ๓ ชาตินั้น,
เปนสิ่งที่
รับไมไดโดยมหาปเทส.
หนังสือ “ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ”
ที่กําลังจัดพิมพ
อยูจะชวยพิสูจนอยางมากในขอนี้.
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หลักเกณฑที่เนื่องกันอยูกับปฏิจจสมุปบาท จะมีอยูดังตอไปนี้ :๑. จะมีภพ หรือชาติ ทุกคราวที่มีการกระทบทางอายตนะ ที่ปราศจาก
สติปญญาในเรื่องของวิมุตติ ดังที่กลาวไวในหนา ๓๗๒ ของหนังสือนี้,
เรียกอีก
อยางหนึ่งก็วา ในขณะกระทบนั้น มีแตอวิชชา จึงปรุงเปนปฏิจจสมุปบาท.
๒. ในภาษาปฏิจจสมุปบาท จะไมมีคําวา บุคคล ตัวตน เรา เขา
ซึ่งเปนผูมีทุกข หรือดับทุกข หรือแลนทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร ดังเรื่องของภิกษุ
สาติเกวัฏฏบุตร ในหนา ๓๔๗ ของหนังสือนี้.
๓. ในภาษาปฏิจจสมุปบาท จะไมมีคําวา “สุข” จะมีแตคําวาทุกข และ
ดับไมเหลือแหงทุกข, เพราะไมมุงจะแสดงสุข ซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัสสตทิฏฐิ, เวนแต
จะกลาวโดยภาษาคน ถื อเอาภาวะไม มีทุ กขนั้ น เป นความสุขเพื่อประโยชน แกการสอน
ศีลธรรมเทานั้นเอง ดังที่กลาวา นิพพานเปนยอดสุขเปนตน.
๔. ปฏิสนธิวิญญาณ ชนิดที่เปนตัวตน ไมมีในภาษาปฏิจจสมุปบาท,
ดังนั้นคําวาวิญญาณไปปฏิจจสมุปบาท จึงทรงระบุไปยังวิญญาณหก, แตถาจะหาเลศ
เรียกวิญญาณเหลานี้วา “ปฏิสนธิวิญญาณ” ก็ยังมีทางทําได คืออธิบายวา วิญญาณหก
นี้เอง กอใหเกิดนามรูป – สฬายตนะ – ผัสสะ - เวทนาขึ้นมา, แลวยังสืบตอลงไป
ถึงภพ และชาติ อันเปนตอนปลายของปฏิจจสมุปบาท,
แตพระองคไมทรงเรียก
หรือทรงอธิบายไวในที่ไหนวา ปฏิสนธิวิญญาณ,
เพราะทรงประสงคใหเรามองกัน
ในแงของวิญญาณ ตามธรรมนั่นเอง.
คําวาปฏิสนธิวิณณาณเพิ่งมีใชในหนังสือ
ชั้นหลัง เป นการดึ งสัสสตทิฏฐิ กลับเข ามาสู พุทธศาสนาโดยปริยาย และเป นกาฝาก
ของพุทธศาสนา ซึ่งจะคอยกัดกินพุทธศาสนาใหหมดไป.
เรามีวิญญาณหก ตาม
ธรรมดา และมีปฏิจจสมุปบาทไดโดยไมตองอาศัยคําวา ปฏิสนธิวิญญาณเลย.
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๕. ในวงของปฏิจจสมุปบาท มีแตปฏิจจสมุปบาทปนนธรรม คือสิ่งที่ได
อาศัยสิ่งอื่น แลวเกิดขึ้น ปรากฏอยูชั่วขณะ เพื่อปรุงแตงใหเกิดสิ่งอื่นตอไป.
การที่
ปรุงแตงกันนั้นเรียกวาปฏิจจสมุปบาท.
มีคําที่ตองสนใจหรือศึกษาเพียงสองคําเปน
หลักสําคัญ, อยาใหเกิดเปนตัวตน หรือเปนสัสสตทิฏฐิขึ้นมา, และก็อยาใหเห็นเปน
ตรงกันขามจากตัวตน จนไมมีอะไรเสียเลย คือกลายไปเปนอุจเฉททิฏฐิ,
แตใหอยู
ตรงกลาง ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา คือมีปฏิจจสมุปปนนธรรมนั่นเอง.
๖. ถากลาวไปในทางเรื่องกรรม : ปฏิจจสมุปบาทมุงหมายแสดงกรรม
ที่ไมดําไมขาว และเปนที่สิ้นสุดแหงกรรมดํากรรมขาว, โดยจัด บุญ อบุญ และ
อเนญชาเปนเรื่องทุกขไปหมด, ตองเหนือสิ่งทั้งสามนี้ จึงจะดับทุกขสิ้นเชิง; ดังนั้น
จึงไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น วาตัวตน หรือสัสสตทิฏฐิแตประการใดได.
๗. หลักพุทธศาสนา ตองประกอบอยูดวยความเปนปจจุบันธรรมหรือ
สันทิฏฐิโก เสมอ; การใหปฏิจจสมุปบาทรอบเดียวกินเนื้อที่ตั้ง ๓ ชาติ (ตามความ
หมายในภาษาคนธรรมดา) นั้นไมใชหลักสันทิฏฐิโก ; อาการของปฏิจจสมุปบาท
ทั้ง ๑๑ อาการ ตองเปนสันทิฏฐิโก ทั้ง ๑๑ อาการตลอดเวลา ,
จึงจะเปนปฏิจจสมุปบาทชนิดที่ทรงสอน.
๘. สูตรของปฏิจจสมุปบาทนั้น ตรัสไวหลายแบบ เชนแบบอนุโลม
จากอวิชชาไปหาความทุกข , แบบปฏิโลม จากความทุกขไปหาอวิชชา, และมีทั้ง
ฝายนิโรธวาร คือการดับ ซึ่งตรัสทั้งสองแบบดวยเหมือนกัน, และยังมีตรัสตั้งตัน
ที่ อายตนะกระทบกั น แล วเกิ ดวิ ญญาณผั สสะเวทนาไปเลย โดยไม ต องกล าวชื่ อของ
อวิชชาออกมา ก็ยังมี, และตรัสเพียงเวทนาลงไปหาความทุกขก็มี. ที่แปลกที่สุดนั้น ;
ตรั ส รวมสมุ ท ยวารกั บ นิ โ รธวารไว ใ นสายเดี ย วกั น คื อ ตรั ส ว า อวิ ช ชาให เ กิ ด สั ง ขารวิญญาณ - นามรูปไปจนถึงตัณหา แลวเปลี่ยนเปนตรัสความดับของตัณหา – อุปาทาน
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-เรื่อยไปจนถึงดับทุกข; ทํานองจะทรงแสดงยืนยันวา แมปฏิจจสมุทบาทจะดําเนิน
ไปจนถึงตัณหาแลว ก็ยังอาจจะเกิดสติกั้นกระแสตัณหานั้นใหหยุด และวกกลับ
กลายเปนการดับทุกขไดอยางนาอัศจรรย. ถาเราจะนําเอาสูตรของปฏิจจสมุปบาท
ทุ ก ๆ แบบมาดู พร อม ๆ กั น จะทํ าให มองเห็ นได ชั ดที เดี ยวว า เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้
ไม ใ ช เ รื่ อ งที่ ต อ งกิ น เนื้ อ ที่ ห รื อ เวลา คร อ มกั น ถึ ง ๓ ภพ ๓ ชาติ (ตามความหมาย
ในภาษาคนธรรมดา) เลย.
๙. ปฏิจจสมุปบาท เปนเรื่องของขณิกวาท ไมใชสัสสตวาท, ดังนั้น
คําวา เกิด คําวา ชาติ เปนตน ยอมหมายถึงการเกิด ในขณะแหงปฏิจจสมุปบาท
สายหนึ่ ง ๆ ในชี วิ ตประจํ าวั นของคนธรรมดา,
คื อเผลอสติ เมื่ อมี การกระทบทาง
อายตนะครั้งหนึ่ง ตามที่กลาวไวในขอ ๑. นั่นเอง, รูไดงาย ๆ เชนเกิดโลภ, หรือโกรธ,
หรือหลง, ครั้งหนึ่ง ๆ ก็มีการเกิดแหงตัวกูชาติหนึ่ง ๆ เสร็จไปแลว. ถาใครยังรักที่จะ
ใชคําวา ชาตินี้ ชาติหนาอยู ก็จงถือเอา ชาติในลักษณะขณิกะ เชนนี้ก็ยังได, ยังจะ
ตรงตามความเปนจริง
เปนสันทิฏฐิโก และมีประโยชนกวา ที่จะถืออาการเกิดตาม
ภาษาคน (คือออกจากทองแมครั้งหนึ่ง )
ซึ่งไมใชภาษาปฏิจจสมุปบาทที่เปนภาษา
ขณิกวาท, และทําใหเขาใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไมได. เราควรจะชอบชาติหนา
ที่ใกล ๆ ที่ควาถึง และจัดการไดตามตองการ ดีกวาชาติหนาไมรูวาอยูที่ไหน.
๑๐. ปฏิจจสมุปบาทสําหรับพูด นั้นเปนปรัชญา; ไมจําเปน และไมมี
ประโยชนอะไรนัก.
ปฏิจจสมุปบาทแทจริง คือการปฏิบัติ เพื่อไมใหทุกขเกิดขึ้น
มาได ด วยการมี สติ ในทวารทั้ งหก เมื่ อมี การกระทบทางอายตนะนั่ นเอง โดยหลั กที่
เรียกวา สํารวมอินทรียในทวารทั้งหลาย โดยประการที่อาสวะจะไมเกิดขึ้นได, ซึ่งเปน
ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารอยูโดยสมบูรณ,
แมจะมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น แตเปน
เรื่องเดียวกันแท.
ปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้ตรัสเรียกวา สัมมาปฏิปทา (๑๖/๕/๒๑).
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ทั้ ง หมดนี้ เป นหลั กทดสอบเพื่ อ รู จั กปฏิ จ จสมุ ปบาทที่ แท จ ริ ง คื อ ปฏิ บั ติ
ไดและมีประโยชนแกการดับทุกขโดยตรง :
มีความทุกขเพราะกิเลสครั้งหนึ่ง ก็จัดเปน
ปฏิจจสมุปบาทคราวหนึ่ง หรือรอบหนึ่ง, และคลายกับมีการเกิด ๒ หน คือเมื่อ
อายตนะภายนอกและภายในกระทบกั น เกิ ดวิ ญญาณขึ้ น ในขณะที่ ประกอบอยู ด วย
อวิชชา นี้คือการเกิดขึ้นของวิญญาณ - นามรูป - อายตนะ ซึ่งกอนหนานี้ เหมือนกับ
มิไดมี เพราะกําลังหลับอยู.
วิญญาณในขณะนี้จึงอยูในลักษณะที่พวกสัสสตทิฏฐิ
จะขนานนามใหวา “ปฏิสนธิวิญญาณ”
ครั้นเกิดเวทนาดวยอํานาจของผัสสะแลว ก็
จักเกิดกิเลสโดยตรง คือตัณหาอุปาทานอันจะกอใหเกิดภพ ชาติ ซึ่งเปนการเกิด
อีกครั้งหนึ่ง, ซึ่งเปนการเกิดของอัตตวาทุปาทาน เปนตัวกู - ของกู อันจะเสวยทุกข
ดวยปญหาอันเกิดมาจาก ชาติ - ชรา -มรณะ -โสกะ - ปริเทวะ -ทุกขะ -โทมนัส อุปยาส,
หรือที่เรียกรวม ๆ วา ปญจุปาทานักขันธอันเปนทุกข.
รวมความวา
ในปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งจะมีการเกิด ๒ หนดังนี้,
แตไมจําเปนตองตายเขาโลง
จึ งจะมี ตายหรื อเกิ ด ซึ่ งเป นเรื่ องของร างกายในภาษาคน ไม ใช เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาท
ที่พระองคตรัสไว.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ มี ประโยชนที่ทรงมุงหมาย คือจะกําจัดเสียซึ่ง
อัตตานุทิฏฐิ หรือความสําคัญวาตัวตน ใหชัดเจนลงไป, ลําพังแตจําแนกใหเห็นวา
ขั น ธ ห า เป น อนั ต ตา อย า งนั้ น อย า งนี้ มั น ยั ง ไม พ อ จึ ง ต อ งแสดงให เ ห็ น ชั ด ด ว ย
ลักษณาการของปฏิจจสมุปบาท, วา ขันธทั้งหลายนี้ เพิ่งเกิดเมื่อมีอาการ ๑๑ อาการ
ของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นครบถวน โดยหลักที่วา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, ฯลฯ”.
นี่ทําใหเห็นอนัตตาชัดลงไป ทั้งที่ตัวกิเลส, ตัวกรรม, และตัววิบากของกรรม; หรือ
อีกอยางหนึ่งก็วา เปนอนัตตาทั้งที่ตัวเหตุ และตัวผล ตลอดไปไมเวนระยะ.
ถาไม
แจมแจงในอาการของปฏิจจสมุปบาท, เพียงแตไดฟงวาเบญจขันธเปนอนัตตา; ก็อาจ
จะเกิด ความฉงนอยางนาขบขัน ดังเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งในปุณณมสูตร ขัชชนิยวัคค
สังยุตตนิกาย วา “ทานผูเจริญทั้งหลายเอย ไดยินวา ขันธทั้งหา เปนอนัตตา,
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กรรมทั้งหลายที่อนัตตากระทํา จะถูกตองอัตตา ที่กระทําไดอยางไร” ดังนี้,
(๑๗/๑๒๖/๑๙๒).
ขอนี้เปนการเห็นอนัตตาครึ่งทอนตามที่ไดฟงวาขันธเปน
อนัตตา, พอจะมองเห็นได, แตครั้นถึงคราวที่การทํากรรมมีผล ก็กระโดดออกไปรับ
เอาผลนั้นมาเปนของตน สุขหรือทุกขก็ตาม, ทําใหเกิดอาการเลนตลกขึ้นมา. แตถา
มีความแจมแจงในอาการของปฏิจจสมุปบาทแลว ความหลงชนิดนี้ ก็เกิดขึ้นไมได.
ผูที่เขาใจแจมแจงในหลักของปฏิจจสมุปบาท ที่เปนขณิกวาท ไมมีอะไร
ที่เปนตัวตนดังที่กลาวแลวนั้น ก็ยังสามารถที่จะมีชาตินี้ - ชาติหนา, มีอบาย คือ นรก
เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย, มนุษย สวรรค พรหม, กระทั่งถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ได ใ นกระแสแห ง ปฏิ จ จสมุ ป บาทนั้ น เอง ด ว ยอํ า นาจการปรุ ง แต ง ของ
อภิสังขารที่เปนบุญ เปนอบุญ และเปนอเนญชา ดังที่ทราบกันดีอยูแลว.
ถาการ
ปรุงแตงนั้นสําเร็จรูปในตอนเกิดเวทนา, หรือในตอนเกิดชาติก็ตาม, ถามีอาการ
เปนความเดือดรอนใจ ก็มีความหมายแหงนรก,
ดังที่พระองคตรัสเรียกในสูตรที่ ๓
ปปาตวัคค สัจจสังยุตตวา นรก ชื่อมหาปริฬาหะ, และในสูตรที่ ๒ เทวทหวัคค
สฬายตนสังยุตตวา ฉผัสสายติกนรก (๑๘/๑๕๘/๒๑๔) เปนตน , ซึ่งเปนนรกจริง
หรือนากลัวยิ่งกวานรกใตดินของพวกสัสสตทิฏฐิ.
และในสูตรที่ ๓ ถัดไปไดตรัสถึง
สวรรค ชื่อ ฉผัสสายติกสวรรค ซึ่งเปนสวรรคแทหรือสวรรคจริง ยิ่งกวาสวรรคบนฟา
ของพวกสัสสตทิฏฐินั่นเอง. ถาเวทนาหรือความทุกขนั้น เต็มไปดวยความกลัว ก็เปน
อสุรกาย, ถาเต็มไปดวยความหิวดั่งใจจะขาด ก็คือเปรต, โงก็คือสัตวเดรัจฉาน, ทุกข
พอประมาณอยางมนุษยก็เปนมนุษย, อรอยอยูดวยกามารณนานาชนิด นานาระดับ
ก็คือสวรรคชั้นตาง ๆ กัน,
และเมื่ออิ่มอยูดวยสุขเวทนาหรืออทุกขสุขเวทนาใน
รูปฌาณและอรูปฌานนานาชนิด ก็คือความเปนพรหมนานาชนิด อีกนั่นเอง,
เปน
ของจริงยิ่งกวาที่กลาววาจะไดจะถึงตอเมื่อเขาโลงแลว. ทั้งนี้เพราะตีความหมายของคํา
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วา โอปปาติกะ ในพุทธศาสนาผิดไปนั่นเอง. ใน กระแสนิโรธวาร แหงปฏิจจสมุ ปบาทนั้ นเอง เราจะหาพบพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ แท จริ ง เป นสั นทิ ฏฐิ โก
และป จ จั ต ตั ง เวทิ ตั พ โพ วิ ญ ู หิ ยิ่ ง กว า พระรั ต นตรั ย ที่ มั ว พร่ํ า เพ อ หากั น แต
ปากของพวกสัสสตทิฏฐิอีกนั่นเอง. ชาตินี้ คือ ปฏิจจสมุปบาททวงปจจุบัน, ชาติหนา
ก็คือปฏิจจสมุปบาทวงถัดไป ตามลําดับ ๆ .
แมนี้ก็เปนชาตินี้ ชาติหนาที่แทจริง
ยิ่งไปกวาชาติของพวกสัสสตทิฏฐิ ที่เอาการเกิดจากทองแมและการเขาโลง เปนเครื่อง
กําหนดนับสิ่งที่เรียกวา ชาติตามภาษาคน หรือภาษาเด็กอมมือ, ไมใชภาษาปฏิจจสมุปบาท ของพระพุทธองคเลย.
แมนี้ก็เปนเครื่องชวยไดดีที่สุดในการศึกษา
ใหรูจักสิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท ชนิดที่เปนของพระพุทธเจา ;
มิใชของพวก
อาจารยสัสสตทิฏฐิ ที่วาเอาเองในยุคหลัง ๆ แลวก็วาสืบปรัมปราตอ ๆ กันมาจนบัดนี้.
สิ่งที่ชวยใหเขาใจขอเท็จจริง ที่วา ภาษาปฏิจจสมุปบาท หรือภาษาสูงสุด
ในทางธรรม เปนสิ่งที่ตางจากภาษาชาวบานธรรมดา ที่ยังตองเจืออยูดวยสัสสตทิฏฐินั้น มี
อยูมากมายหลายอยาง. ตัวอยางเชนสิ่งที่เรียกวา “สัมมาทิฏฐิ” : สัมมาทิฏฐิที่ตรัส
ไวใ นภาษาคนสํ า หรับ ปุถ ุช นทั ่ว ไปนั ้น จะระบุว า มีโ ลกนี ้โ ลกหนา มีบ ิด ามารดา
มี นรกสวรรค มี กรรมและคนผู ทํ ากรรม รั บผลกรรม ชาติ นี้ และชาติ ต อ ๆ ไป ตาม
โวหารคนธรรมดาสามัญเขาใจและยึดถือ. ครั้นมาถึง สัมมาทิฏฐิชั้นกลาง ดังที่ปรากฏ
อยูในฐานะเปนองคแหงอัฏฐังคิกมรรคนั้น ไมทรงระบุเชนนั้น, ระบุแตเรื่องทุกข กับ
ความดับไมเหลือแหงทุกขเทานั้น, จะไมระบุ หรือยอมรับวามีบุคคลผูทุกข หรือผูทํา
การดับทุกขเลย, และก็เรียกวาสัมมาทิฏฐิดวยเหมือนกัน. ครั้นมาถึง สัมมาทิฏฐิ
ชั้นสูงสุด หรือชั้นโลกุตตระจริง ๆ ดังที่ตรัสไวใน สูตรที่ ๕ อาหารวัคคนิทานสังยุตต
นั้ น กลั บ ระบุ สู ง ขึ้ น ไปอี ก คื อ ทิ ฏ ฐิ ที่ เ ห็ น ปฏิ จ จสมุ ป บาทจริ ง แล ว ไม เ อี ย งไปทาง
อัตถิตา (ความเห็นวาตัวตนมี) และ ไมเอียงไปทางนัตถิตา (วาตัวตนไมมี), เพราะ
เห็นชัดอยูแตในระหวางกลาง คือเห็นกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีอยูวา “เพราะ
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สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจึงมี; เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี” ดังนี้. ทุกอยางมิใชตัวตนหรือ
บุคคลในความหมายใด ๆ แมแตจะกลาววานรกสวรรค ก็ไมมีหนทาง.
ยิ่งกวานั้น
ยังเรียกการเห็นถึงขนาดนี้วา มัชฌิมาปฏิปทา โดยแทจริงอีกดวย, (๑๖/๒๑/๔๓)
เพราะไมเอียงไปทางสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ แตประการใดเลย.
ขอใหสังเกตให
เห็นวา สัมมาทิฏฐิในภาษาคน นั้นพูดวามีตัวตน, สวนสัมมาทิฏฐิในภาษาธรรม
หรือภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้น หามีตัวตนไม. แตก็เปนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนา
ดวยกันทั้งนั้น. ภาษาคน สําหรับสอนศีลธรรม แกคนทั่วไป,
ภาษาธรรม
สําหรับสอนปรมัตถธรรม แกผูมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอย สําหรับจะเปนอริยสาวก
ตอไปเทานั้น.
พระพุทธองคตองตรัสดวย ภาษา ๒ ภาษา อยูอยางนี้เสมอ ;
และเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนเรื่องปรมัตถธรรมอันสูงสุด,
ไมใชเรื่องศีลธรรม,
ดั งนั้ นจึ งไม มี ตั วตนสํ าหรั บมาท องเที่ ยวเป นชาติ ๆ จนปฏิ จจสมุ ปบาทสายหนึ่ งต องกิ น
เนื้อที่ หรือเวลาตั้ง ๓ ชาติเลย.
ในที่ สุ ดนี้ ก็ มาถึ งป ญหาที่ จะต องทํ าการวิ จารณ การสอน หรื อการอธิ บาย
ปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งตั้ง ๓ ชาติ วา ทําการวิจารณดวยวัตถุประสงคอะไร.
การสอนปฏิจจสมุปบาทรอบเดียว กินเนื้อที่ ๓ ชาติ (ตามภาษาคน)
นั้น
เป น ที่ เข า ใจตรงกัน ว า ออกมาจากคั ม ภี ร วิสุ ท ธิ ม รรค ของพระพุ ท ธโฆษาจารย
โดยตรงบาง อยางกํากวมบาง,
เพราะเทาที่มีหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร
ปรากฏอยู ไมมีคัม ภีรไ หนเกา เทา คัม ภีรวิสุท ธิม รรค ที่อ ธิบ ายเชน นี้,
ดัง นั้น
การวิ จ ารณ ข องข า พเจ า จึ ง พุ ง ไปยั ง คั ม ภี ร นั้ น หรื อ ผู ที่ เ ชื่ อ กั น ว า เป น ผู แ ต ง คั ม ภี ร นั้ น ,
ดังที่ปรากฏอยูที่หนา ๓๘๗ แหงหนังสือเลมนี้. แตเมื่อกลาวใหถูกตองแลว การวิจารณ
ไม ใช วิ จารณ พระพุ ทธโฆษาจารย เพราะปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ เป นของพุ ทธศาสนา เป น
ของพระพุทธเจา เราตองชวยกันมีไวศึกษาหรือปฏิบัติในลักษณะที่ถูกตอง,
คือมี
ประโยชน;
และเราไมพอใจคําอธิบายของผูใด ที่เห็นวาเขาอธิบายผิดไปจากความ
มุงหมายพระพุทธเจา,
ดังนั้นคําวิจารณ ก็มิใชคําวิจารณอะไร เปนเพียง การ
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แสดงเหตุผลที่ขอใหยอนไปพิจารณาพระบาลีเดิม ๆ อันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้
กันเสียใหม,
เพื่อทุกคนจะเปนผูรูไดเอง เห็นไดเอง วาเปนอยางไร โดยไมตองเชื่อ
ขาพเจา หรือเชื่อใครใหผิดหลักกาลามสูตร.
การทําอะไรงมงายไป ตามที่ตรัสหามไว
ในกาลามสูตรทั้ง ๑๐ ขอนั้นเปนสิ่งที่ใชไมไดแน.
เราจะตองใชสิ่งที่ตรัสเรียกวา
“ยถาภูตสัมมัปปญญา”
ดังที่ตรัสไวในสูตรที่ ๘ มหาวรรค,
อภิสมยสังยุตต
(๑๖/๑๔๔/๒๗๔ ) เปนเครื่องมือตัดสินปญหาเหลานี้. สมมติวา ถาขาพเจาจะมุง
วิจารณ พระพุ ทธโฆษาจารยจริ ง ๆ แลว ข าพเจาก็จะวิจารณ ในแงว า คัมภี รวิ สุทธิ มรรค
ของพระพุทธโฆษาจารยนั้น เปนคัมภีรที่เพียงแตเอานิทานตาง ๆ กับบทวิเคราะห
ศัพททางปริยัติ มาพอกหุมใหกับคัมภีรวิมุตติมรรค, ซึงมีอยูกอนแลวเทานั้นเอง.
เรื ่อ งมัน จะไปกัน ใหญโ ต และเปน การวิจ ารณก ัน จริง ๆ เดี ๋ย วนี ้ข า พเจา ตอ งการ
แต เ พี ย งจะดึ ง ความสนใจของพวกเรา ที่ รั ก พระพุ ท ธเจ า มากกว า ผู ใ ดมาสนใจใน
คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่พระองคไดตรัสไวอยางมากมาย นั้นกันเสียใหม,
แม มั น จะยากลํ า บากเพี ย งไร ก็ ล ว นแต เ ป น สิ่ ง ที่ ต อ งอุ ทิ ศ ยิ่ ง กว า อุ ทิ ศ เพื่ อ ให สิ่ ง ที่
ทรงประสงค จ ะให เ ป น ประโยชน แ ก ส รรพสั ต ว เป น ประโยชน แ ก ส รรพสั ต ว ไ ด จ ริ ง ,
ไม ใ ช ใ ห น อกนเป น หมั น อยู ดั ง เช น ในบั ด นี้ ซึ่ ง ดี แ ต เ พี ย งเอาไว เ ถี ย งกั น ในลั ก ษณะที่
ไมมีประโยชนอะไรเกิดขึ้นมา.
เมื่อคําอธิบายของพระพุทธโฆษาจารยไมประกอบ
ด ว ยเหตุ ผ ล ต อ การพิ สู จ น ตามหลั ก แห ง พระพุ ท ธวจนะ ในสู ต รทั้ ง หลายอั น เป น
ปกรณ ชั้ นบาลี แล ว ก็ อาศั ยกํ าลั งใจจากกาลามสู ตรเป นต น นั่ นเอง ที่ ไม ซี กพุ ทธทาส
จะงัดไมซุงพุทธโฆษาจารยไปตามสติกําลัง.
แมจะเปนที่แยมสรวลของผูใด ก็ยังมี
ปติปราโมทย ในการกระทําของตนเปนอยางยิ่ง,
เพื่อวาความถูกตองจะเขามาสู
วงการศึ กษาเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาท อั นเป นเรื่ องหั วใจของพุ ทธศาสนา กั นเสี ยที ดั งบาลี
สังคีตยทุกัง ที่ยกมาไวใหเห็น ในตอนขึ้นตนของคําชี้แจงนี้แลว.

พุทธทาส อินทปญโญ
สวนโมกขพลาราม ไชยา
๓๐ กันยายน ๒๕๑๔
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ
----------------

-๑๒วันเสารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ า ในวั น นี ้ มี ห ั ว ข อ ว า หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ
ไตรลักษณ ดังที่ทานทั้งหลายก็ไดทราบอยูแลว. ที่จริงเรื่องไตรลักษณ
เปน เรื่อ งที่เ คยพูด มาแลว ยอ ย ๆ และเขีย นมาแลว ก็ม าก.
สํา หรับ ใน
วั นนี้ จะได กล าวถึ งเฉพาะวิ ธี การปฏิ บั ติ หรื อหลั กสํ าหรั บปฏิ บั ติ จํ ากั ดให
แคบเขา มา และหมายถึง ปญ หาทางการปฏิบ ัต ิที ่ไ ดม ีอ ยู จ ริง กับ พุท ธ
บริษัทเรา.
สํ า หรับ การปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ ไตรลัก ษณนี ้ มองเห็น ไดย ากจึง ไมค อ ย
ไดพูดกัน เพราะวาสิ่งที่เรียกวาไตรลักษณนั้นเปนเพียงลักษณะของสังขาร;
ใน
ชั้นแรกเราจึง มองไม เห็น วาเราจะปฏิบั ติใ นลักษณะนั้น ได อ ยา งไร เพราะมันเป น
ลักษณะของสังขาร.

๔๓๒
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ทีนี้เราก็คิดดูตอไปถึงขอที่วา เมื่อ สังขารมีลักษณะอยางนั้น เราควรจะ
ปฏิบัติตอสังขารเหลานั้นอยางไร; นี่แหละคือขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับไตรลักษณ.
เพราะเหตุที่คําวา “ไตรลักษณ”
เปนเพียงกฎความจริงของสังขาร นั่น
เอง คนโดยมากจึงปฏิบัติไดแตเพียงออกชื่อวา พระไตรลักษณ,
ใชคําวา “พระ” เติม
เขามาขางหนา เรียกวา “พระไตรลักษณ”
แลวก็เคยชินแตเพียงการออกชื่อดวยปาก
จนกระทั่งมากลายเปนคําสําหรับพลั้งปาก :
เชนพลั้งปากวา พุทโธ ทุกขัง อนิจจัง
อนัตตา;
พลั้งปากอยางนี้ก็มีพลั้งกันอยูบอย ๆ จนเปนธรรมเนียมไปเลย.
อยางนี้
ก็ ยิ่ ง ไม รู เ รื่ อ งของไตรลั ก ษณ เพราะเคยชิ น กั บ พระไตรลั ก ษณ จ นเกิ น ไป และเคยชิ น
แตใ นทางพลั ้ง ปาก หรือ พูด แตป าก เหมือ นกับ พวกที ่เ อาพระเครื ่อ งหอ ยคอ
มีความเคยชินมากเกินไป จนไมตองนึกถึงวา พระพุทธเจาพระองคจริงนั้นคืออะไร.
เขาถือเสียวามีพระอยูที่คอแลว ก็ไมตองนึกถึงพระพุทธเจาอะไรที่ไหนอีก.
คน
ทั่วไป เคยชินกับพระไตรลักษณแตเพียงพลั้งปาก กันอยางนี้ การปฏิบัติจึงมีไมได,
มีไดเพียงพลั้งปาก หรืออะไรทํานองนั้น,
ก็เพียงแตออกชื่อพระไตรลักษณ แลวก็
ออกชื่อไปในฐานะเปนของศักดิ์สิทธิ์,
เห็นไดตรงที่วาไดเติมคําวา “พระ”
เขาไป
เปน “พระไตรลักษณ”.
ที่จริง ไตรลักษณ นั้น เปนเพียงลักษณะของสังขารคือ ไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา แลวทําไมคนชั้นหลังใสคําวา “พระ” เขาไปใหอีก เปน “พระไตรลักษณ”
นี่ก็แสดงวาเปนการนับถืออยางเดียว ไมไดเปนการปฏิบัติ,
นับถือมากเกินไปจนไม
ตองปฏิบัติ,
ออกชื่อพระไตรลักษณไดวันละรอยหนพันหนก็ได แตแลวก็ไมมีการ
ปฏิบัติ.
ฉะนั้นคําที่เติมเขามาวา พระนั่นพระนี่นั่นแหละ มักจะเปนไปในทางแสดง
ใหเห็นวา เปนความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไป;
ไมไดเปนเรื่องการปฏิบัติโดยกาย
วาจา ใจ อยางมีสติสัมปชัญญะเลย;
เรื่องพระไตรลักษณก็เปนเรื่องหนึ่งที่รวมอยู
ในประเภทนี้ คือประเภทพูดกันแตปาก.
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เดี๋ ย วนี้ เ รากํ า ลั ง มี ป ญ หาขึ้ น ว า เพี ย งแต พู ด อยู แ ต ป ากอย า งนี้ มั น จะได
ประโยชนอะไร?
มันคงจะไดประโยชนบาง แตดูวาจะนอยเกินไป ไมเปนเนื้อเปนตัว
ไมเปนจริงเปนจัง; จึงตองเอามาพูดกันใหเขาใจ และใหมีการปฏิบัติ.

ความรูประกอบ ในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ ไตรลักษณ
ในขั้นแรกจะตองดูใหดีวา สิ่งที่เรียกวาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั้น ตั้งอยูในฐานะเปนหัวใจของศาสนา :
กลาวคือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
ดว ยเหมือ นกัน ซึ่ง เล็ง ไปในทางความรู หรือ ความจริง ;
ไมเ หมือ นเรื่อ งศีล
สมาธิ ปญญา. เรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา นี้ ระบุชัดลงไปที่ตัวการกระทํา วาตองทํา
อยา งนั้น ๆ อยา งนั้น จึง เปน หัว ใจของพุท ธศาสนาที่เ ห็น ไดโ ดยงา ย;
สว นเรื่อ ง
ไตรลักษณ คือไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา นี้เปนหัวใจของพุทธศาสนาในสวน
ปญญา, หรือสวนการรูแจงแทงตลอดเปนสวนใหญ. ถาวาอีกทีหนึ่งก็วาเปนหัวใจ
ของพระพุทธศาสนาในแงรวม ๆ กันไปอยางกวาง ๆ :
เชนในแงของปริยัติ ในแง
ของปฏิบัติ และในแงของปฏิเวธ.
การที่เรามา เรียนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูเสมอ,
มาพูดมา
ปรึกษาหรือ มาคิดนึกกันอยูเสมอ อยางนี้ก็เปนเรื่องปริยัติ.
ถาเรามีสติระวัง
ปฏิบัติตอสังขารทั้งปวง ใหถูกตองตามกฎเกณฑของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางนี้
ไตรลักษณจึงจะมาอยูในรูปของการปฏิบัติ;
แลวโอกาสหนึ่ง พอมีการเห็นแจง
แทงตลอดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เปนการบรรลุมรรค ผล อยางนี้ก็เปนไตรลักษณ
ในสวนปฏิเวธ
คือรูแจงแทงตลอด.
ถาทานทั้งหลายเขาใจในขอนี้ คือสังเกต
มองเห็ นตามที่ เป นจริ งในข อนี้ ก็ จะเห็ นไตรลั กษณ ในแง ของการปฏิ บั ติ ได โ ดยถู ก ต อ ง
และชัดเจน.
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เราพู ดถึ งไตรลั กษณ กั นอยู เสมอ นี้ ก็ มี ประโยชน ให เข าใจกว าง ๆ ไปที ก อน
วา ไมเที่ยงอยางไร? เปนทุกขอยางไร? เปนอนัตตาอยางไร? เปนพระไตรลักษณ
หนังสือ, เปนพระไตรลักษณปากพูด, หรือวาเปนพระไตรลักษณคิดคนไปตามเหตุผล
แตไมใชรูแจงแทงตลอด.
มันเปนเรื่องคิดคนไปตามเหตุผลที่คนมีปญญา มีหัวคิด
แลวก็คิดไดทั้งนั้น แลวก็จําไวไดดวย ; อยางนี้ยังไมเปนตัวปฏิบัติแท; เปนปฏิบัติใน
สวนปริยัติ,
หรือวาเปนปริยัติสําหรับใหเขาใจเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนที่
เราทํากันโดยมาก ทํากันอยูในโรงเรียนโดยเฉพาะ จึงไมไดบรรลุมรรค ผล อะไร.

ขอปฏิบัติ เกี่ยวกับ ไตรลักษณ
ทีนี้เมื่อรูเรื่องดีแลววา เรื่องไตรลักษณเปนอยางไร?
แลวจะปฏิบัติได
อยางไร? นี่จึงคอยมีหวังวาจะไดผล. การปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ นั้น ขอให
กํ าหนดไว ให แม นยํ าว า จะต องแบ งออกเป น ๒ ประเภท หรื อ ๒ ชนิ ด เช นเดี ยวกั บ
การปฏิบัติทั่ว ๆ ไป : ขอปฏิบัติประเภทที่ ๑ หรือประเภทแรก ก็คือวา เราศึกษาใหเขาใจ
แลวเอามาพิจารณาในลักษณะที่ลึกซึ้ง ดวยจิตที่เปนสมาธิอยูเสมอ; ใหเห็นความจริง
ของสิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวง ที่ มี อยู รอบตั วเรา ซึ่ งเป นที่ รั กใคร ยิ นดี หรื อเกลี ยดชั งของเรา
เพื่อใหรูวา “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น วาเรา- วาของเรา”
นั่นเอง. นี้เราตองทําอยูเปนประจํา เปนขอปฏิบัติที่ตองปฏิบัติอยูเปนประจํา เมื่อ
อยู ลับหลังอารมณ.
ขอปฏิบัติประเภทที่ ๒ ก็คือ เมื่อเผชิญหนากันกับอารมณ : อารมณที่จะ
มาทํ า ให รั ก หรื อ ให เกลี ย ด หรื อ ให ก ลั ว หรื อ ให เ ป นทุ ก ข อย างใดอย างหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
ก็ตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา สติ; แลวก็ ลากเอาความรูเรื่องพระไตรลักษณที่เคยทําจน
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ชํานาญนั่นแหละ มาใชใหทันทวงที. สติทําใหระลึกไดในความเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ของสิ่งที่เขามากระทบ หรือวากําลังเกิดขึ้นเฉพาะหนา, แลวจิตก็เลยเฉยได
ไมเกิดอภิชฌา ไมเกิดโทมนัส กับสิ่งเหลานั้น. นี้เปนการปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง
คือขอปฏิบัติเมื่อเผชิญหนากันกับเรื่องที่เกิดขึ้น.
เมื่อไมมีเรื่องเกิดขึ้น เราก็ปฏิบัติลับหลัง : พิจารณาสิ่งทั้งปวงทั้งหมด
ทั้งสิ้น โดยรอบดานรอบตัววา เปนสังขารที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
ทั้งนี้ก็ เพื่อจะเปลี่ยนนิสัย ใจคอของเรา เปลี่ยนความเคยชิน ของเราไปทีละนอย
ๆ;เพื่อ ไมใหยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งปวง. การปฏิบัติอยางนี้มีความสําคัญมากเหมือน
กันถาทําอยูเปนประจํา นิสัยที่จะยึดมั่นนั้นจะนอยลง;
หมายความวาจะยึด
มั่นถือมั่นยาก; อะไรที่จะมาทําใหเกิดความยินดียินรายนั้นทําไดยาก.
ขอปฏิบัติเมื่ออยูลับหลังอารมณนี้ เหมือนกับการฉีดยาปองกันโรคอะไร
อยางหนึ่งไวเปนการลวงหนาตลอดไป, เปนสิ่งที่ทําความปลอดภัย, หรือวานาดูกวา
การที่จะปลอยใหโรคมาถึง แลวจึงคอยตอสูกัน. แตอยางไรก็ตาม เมื่อโรคมาถึงเขา
เราก็ตองตอสู เหมือนกับการรักษาโรคที่ไดเกิดขึ้นมาแลวจริง ๆ.
อยางหนึ่งมัน
เปนเหมือนกับ การปองกัน อยูตลอดเวลา ไมเกิดโรคขึ้นมาก็ดีไป; อีกอยางหนึ่งถา
เกิดโรคขึ้นมาโดยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแลว ก็ตองมี การรักษา;
เราใชเรื่องพระไตรลักษณนี้สําหรับชวยตัวเรา ในสองลักษณะอยางนี้.
ตามธรรมดาเราอยูกับพระไตรลักษณเหมือนกับฉีดยาคุมกันโรค แตพอโรค
เกิดขึ้น ก็ตองเปลี่ยนไปใชยาชนิดที่จะฆาโรคนั้นโดยตรง;
ยาฆาโรคก็คือพระไตรลักษณนั้นอีกเหมือนกัน. ฉะนั้นจึงเห็นไดวา เราตองพึ่งพาอาศัยพระไตรลักษณ
ตลอดเวลาประมาทไมได; พระไตรลักษณจะตองอยูกับเนื้อกับตัวตลอดเวลา เหมือน
ที่ฉีดยาเปนภูมิคุมกันโรค; แลวพอเกิดโรคก็เปนภูมิรักษา ทําลายโรคนั้น.
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การปฏิบัติ อยางแรกเปนเรื่องของปญญา หรือถาเปนสติก็เรียกวาสติปฏฐาน คือ ตั้งหนาตั้งตากําหนดจิต ฝงลงไปในสติ ถึงความจริงของเรื่องไตรลักษณ
นี้, ทําสติปฏฐานนี้อยูตลอดเวลา. แตแลวสติปฏฐานนี้ตอง เอาไปใชเปนอาวุธ
เปนเครื่องตอตานเฉพาะหนา ใน เมื่อเกิดกรณีที่มีเรื่องขึ้นมาจริง ๆ. ถาเราไมฝก
สติ ป ฏฐานไว ให เป นประจํ าอยู ตลอดเวลา มั นก็ ยากที่ จะมี สติ ขึ้ นมาได ในเมื่ อมี อารมณ
มากระทบ. หรือมันยากที่จะมีสติเกิด ระลึกไดขึ้นมาเมื่อมีอารมณกระทบ. แมมี
สติ เกิ ดได เองบ าง กํ าลั งของสติ ก็ น อยเกิ นไป ไม ละเอี ยดลออ ไม รุ นแรงพอที่ จะฆ า
อารมณนั้น ๆ ได.
ฉะนั้นขอใหเขาใจหลักปฏิบัติโดยคราว ๆ หรือโดยหัวขอยอ ๆ ไว
เปน ๒ ประเภท อยางที่กลาวมานี้ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาไตรลักษณ.
ทีนี ้ เราก็จ ะไดพูด กัน ถึง เรื่อ งราวที่เ กี ่ย วกับ พระ ไตรลัก ษณนี ้ใ นสว น
ที่เ ปน ปญ ญาที่จ ะตอ งอบรมบม ไวใ หเ ปน สติปฏ ฐานอยูเ สมอ
ใหล ะเอีย ด
ออกไป.
ขอใหทุกคนเขาใจวา ความรูความเขาใจที่ถูกตองนั้นจําเปนกอน; ไมวา
ในเรื่ อ งอะไรหมด ต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งในเรื่ อ งนั้ น ๆ ก อ น จึ ง จะมี
ประโยชน.
ขอใหนึกถึงเครื่องมือเครื่องใชในบานในเรือน ถาเราไมรูจักวิธีใชแลว
มันจะมีประโยชนอะไร;
จะไปซื้ออาวุธที่ดีที่สุด ที่แรงรายที่สุด เอามาไวประจําตัว
แตแลวใชไมเปน ไมรูวาจะใชอยางไร;
อยางนี้มันก็ไมมีประโยชน.
นี่เปรียบ
เหมือนกับ คนธรรมดาสามัญทั่วไป มีพระไตรลักษณไวกับเนื้อกับตัว ในลักษณะ
อยางนี้;
และทั้งที่พระไตรลักษณนั้นเปนอาวุธสูงสุด รายแรงที่สุด ขจัดกิเลสได
หมดจดสิ้นเชิง ทําใหบรรลุ มรรค ผล นิพพานได;
แตแลวใชไมเปน.
หรือ
เหมื อ นกั บคนบ า คนหนึ่ ง จะไปซื้ อ ป น จากพวกฝรั่ ง ราคาตั้ ง แสนตั้ ง ล า น วิ เศษที่ สุ ด
ดีที่สุด เอามาไวแลวก็ใชไมเปน.
นี่มันจะไดแกพวกเราสวนมากซึ่งกําลังเปนกัน
อยูอยางนี้; ขอใหชวยกันระมัดระวังสักหนอย.
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การเขาใจอยางถูกตองทั่งถึง ในสิ่งที่เราจะพึงปฏิบัตินั้น เปนความ
จําเปนอยางยิ่ง. นี่แหละคือเหตุผลที่เราจะตองพิจารณาเรื่องของไตรลักษณ ในแง
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ.

ศึกษาไตรลักษณ ใหเขาใจ แลวเห็นคุณคา
๑. ขอแรกที่สุด เราถูกสอนไปแตในทางคงทนถาวร จึงไมรูจักไตรลักษณ;
เปนเหตุหนึ่งที่เราจะตองหยิบขึ้นมาดูกันใหม หรือเตือนอยูเสมอวาตอง
หยิ บขึ้ นมาดู กั นใหม คื อข อที่ ว า ธรรมะประเภทนี้ มี อยู แล วที่ เนื้ อที่ ตั วของเราทุ กคน,
เต็มอยูที่เนื้อที่ตัวของเราทุกคน, ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มอยูดวยพระไตรลักษณ; แตแลว
ก็มองไมเห็น. มันเหมือนเสนผมบังภูเขาบาง หรือเหมือนกับวาหาไมพบของที่แขวน
อยูที่หนาผากของตัวเองบาง; มันมีการปดบังในลักษณะอยางนี้.
เสนผมเสน
เล็ก ๆ บังภูเขาได เพราะวามันอยูในที่ที่บังได หรือมีการบังอยางถูกวิธี.
ของที่
ใหญ ก ว า เส น ผมสั ก หน อ ย เช น นิ้ ว มื อ นิ้ ว เดี ย ว เอามาบั ง ที่ ลู ก ตา ยั ง อาจบั ง ไม ใ ห
เห็นอะไรทั้งโลกก็ได.
เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกวา ไตรลักษณนั้นอยูที่เนื้อที่ตัว ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราแลว
ทําไมเราจึงไมเห็น.
ไตรลักษณมีอยูที่เนื้อที่ตัวเต็มไปหมด ตลอดเวลาดวย แตเรา
ก็ไมเห็น; เพราะมันมีเสนผมอะไรบังอยู. นี้เราจะตองรูถึงขอที่วา เปนเพราะเหตุ
ที่ตั้งแตเราเกิดมา เราถูกสอน ถูกอบรม, ถูกแวดลอม ไปแตในทางที่ตรงกันขาม:
เห็นไปในทางคงทนถาวรเรื่อย; เราจึงไมรูจักไตรลักษณ.
ขอให ไปคิ ดดู ให ดี ๆ สั งเกตดู ให ดี ๆ ว า พอเราเกิ ดมาในโลกนี้ เราก็ ถู ก
สอน ถูกแวดลอมใหมีความคิดนึกไปในทางที่ตรงกันขามจากพระไตรลักษณ.
เรา
ถูกสอนใหคิดไป ใหรูสึกไปในทํานองที่วา มันเปนของทนทานถาวร อะไร ๆ
ก็ทนทานถาวร : ทําบานทําเรือนก็ทําใหทนทานถาวร ทํานั่นทํานี่ก็ใหถาวร. แมแต
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รางกายนี้ก็ตั้งใจวาจะใหมันไมตาย ใหมันถาวร; แลวก็ พูดกันแตเรื่องความสุข
สนุกสนาน เอร็ดอรอย ๆ ทั้งวันทั้งคืน. ที่พูดกันมากที่สุดก็วา ตัวกู - ของกู
โดยรูสึกตัวบาง ไมรูสึกตัวบาง ทั้งวันทั้งคืน.
อยางนี้มันจึงเกิดนิสัยที่ตรงขามกับ
พระไตรลักษณขึ้นมา; นี้ก็คือเสนผมที่สามารถบังภูเขา.
๒. อีกอยางหนึ่งจะตองรูไววา สัญญชาตญาณของคน คิดไปแตในทาง
ถาวร. สิ่งที่เรียกวา “สัญชาตญาณ” นั้น คือ ความรูสึกที่เกิดมีไดเองตามธรรมชาติ
ไมตองมีใครสอน :
เชนหนู รูจักทํารัง นกรูจักทํารัง หรืออะไรทํานองนี้ เขาเรียก
วา “สัญชาตญาณ”.
แมลงผึ้งรูจักทํารัง,
หรือคนเมื่อมีอายุ เติบโตเปนหนุม
เปนสาว ก็รูจักการสืบพันธุได โดยไมตองมีใครสอน;
มีอะไรอีกมากมายหลายอยาง
อยางนี้ เขาเรียกวา “สัญชาติญาณ”. สัญชาติญาณ คือญาณ หรือความรูที่เกิด
ไดเองตามธรรมชาติ.
ทีนี้ สัญชาติญาณของคนเรานี้ เปนไปแตในทางที่จะคิดวา แนนหนา
ถาวร มั่นคง ไมแตกไมดับ, แลวก็มีความสุขสนุกสนานเอร็ดอรอย, แลวก็มี
เปนตัวกู - เปนของกู. สัญชาติญาณเดิม ๆ เปนอยางนี้อยูแลวในสันดาน, พอคลอด
ออกมาจากท องแม สั ญชาตญาณเดิ ม ก็ ติ ดตามมาด วย สํ าหรั บจะมาขยายตั วให มากยิ่ ง ๆ
ขึ้นไป.
ฉะนั้นเด็ก ๆ ของเราที่ไมไดรับการอบรมตามหลักของพระอริยเจา ยอมมี
ความเจริญกาวหนาของสัญชาติญาณ ไปในทางที่ตรงกันขามจากพระไตรลักษณ,
มัน
จึงเกิดเปนเสนผมบังภูเขาอยูเรื่อยไป,
ไมเห็นพระไตรลักษณ ที่มีอยูที่เนื้อที่ตัว
ทั้งเนื้อทั้งตัวอยูตลอดเวลา.
นี่เรียกวาอุปมาเหมือนเสนผมบังภูเขา,
เสนผมมันอยูชิดตากวา;
มันเลย
บังไดงายกวา ทั้งที่มันเล็ก แตดูเหมือนกับเราเอาเสนผมมาบังภูเขาได.
หรือวา
ของมัน อยู ที ่ห นา ผาก เรามองไมเ ห็น ก็เ พราะวา มัน อยู ใ นลัก ษณะที ่เ ราไมม ีว ิธี
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มองกัน;
หรือเพราะมองไมเห็น.
เราไปมองแตในทางอื่น แมจะไกลออกไป
เทาไรก็ยังมองเห็นสองกลองก็ยังเห็น;
แตที่อยูหนาผากนี่กลับมองไมเห็น.
ถา
ของอยูทายทอย บางทียังวานาจะมองเห็น;
แตของที่อยูหนาผาก ก็ยังมองไมเห็น
อยูนั่นแหละ.
แมมีเพชรอะไรติดอยูสักเม็ดหนึ่งที่หนาผาก ก็มองไมเห็น.
นี้คือ
อาการที่ เรามองไมเห็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือไตรลักษณ ที่จะปองกันไมใหเกิด
ความทุกข และบําบัดรักษาความทุกขได.

เพิกถอน ความโง เสียกอน
แลวพิจารณา ใหรูจกั กฎความจริงในไตรลักษณ
ที นี้ ก็ ม าทํ า ความเข า ใจเรื่ อ งนี้ แปลว า เรามาเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอนความโง
ความเขลา ความหลง กันเสียสักชั้นหนึ่งกอน;
โดยมารูวา “สิ่งที่เรียกวาพระไตรลักษณนั้นอยูที่เนื้อที่ตัว ทั่วไปทั้งเนื้อทั้งตัวของเรา”,
จะเปนรูปหรือเปนเวทนา
หรือเปนสัญญา สังขาร วิญญาณ สวนไหน ๆ ก็ตามของสิ่งที่สมมติวาตัวเรานี้ลวนแต
มีลักษณะเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น; นี่คือพิจารณาสวน
ขางในของตัวเรา.
ขางนอกตัวเรา บุตร ภรรยา สามี ของเราก็เปนอยางนั้น;
ที่เลวไปกวานั้น
ทรั พย สมบั ติ พั สถาน วั ว ควาย ไร นา เงิ น ทอง ข าวของ อะไร ๆ มั นก็ เป นอย างนั้ น
เชนเดียวกัน; คือชวนกัน รูจักความมีลักษณะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ทั่ว ไปใหห มดทั้ง โลก,
ในบรรดาสิ่ง ทั้ง หลายทั้ง ปวงที่เ ปน สัง ขาร เปน อยา งนี้
ทั้งนั้น.
แมจะถูกใครยึดถือวาของตน หรือไมถูกใครยึดถือวาของตน มันก็เปน
อยางนี้ทั้งนั้น;
ไมวาจะเวลาไหน ยุคไหน มันก็ลวนแตเปนอยูอยางนั้น ไมมีใคร
บังคับได มันมีลักษณะเหมือนกับเปนพระเจาเสียเอง.
ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึง
ตรัสวา :-
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อุปฺปาทา วา ภิกขฺเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ. -ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย, เพราะวาตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นก็ตาม หรือเพราะวาตถาคตทั้งหลาย
ไมเกิดขึ้นก็ตาม; ตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา -ธาตุนั้น
ยอมตั้งอยู โดยความเปนธัมมฐิติเปนธัมมนิยาม วา : สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
-สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจจัง เปนของไมเที่ยง, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
-สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ -ธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงเปนอนัตตา. ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ - ตถาคตไดรูพรอม
เฉพาะแลว เขาถึงพรอมเฉพาะแลวซึ่งธรรมธาตุอันนั้น.
อภิสมฺพุชฺฌตฺวา อภิสเมตฺวา - ครั้นรูพรอมเฉพาะ ถึงพรอมเฉพาะ
ดังนั้นแลว, อจิกฺขติ -ยอมบอก, เทเสติ -ยอมแสดง, ปฺเปติ -ยอม
บัญญัติ, ปฏเปติ -ยอมตั้งไวเฉพาะ, วิวรติ -ยอมเปดเผย, วิภชติ -ยอม
จําแนก, อุตฺตานี กโรติ -ยอมกระทําใหเปนของงาย วา : สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจา -สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา -สังขารทั้งหลาย
ทั้งปวงเปนทุกข, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ -ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา
ดังนี้.
นี้คือพระพุทธภาษิตในพระบาลี ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย, และยังมี
ที่อื่นอีก. ขอใหทานทั้งหลายกําหนดจดจําขอความนี้ไวดวย; เพราะวาเปนเครื่องให
เกิดกําลังขึ้นมา สําหรับที่จะเชื่อ หรือวาสําหรับที่จะเอาจริงเอาจัง, สําหรับจะกลัว
สําหรับจะละอาย ไมรีรอชักชาอยู. ทั้งนี้พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเปนใจความวา :
พระพุ ท ธเจ า จะเกิ ด หรื อ ไม เ กิ ด กฎความจริ ง อั น นี้ มั น มี อ ยู อ ย า งนั้ น พระพุ ท ธเจ า
ไมเกิดมันก็มีอยูอยางนี้ พระพุทธเจาเกิดมันก็มีอยูอยางนี้;
คือมีอยูวา อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง.
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บรรดาสิ่งทั้งหลายที่เปน สังขาร คือมีเหตุปจจัยปรุงแตงแลว ก็ ยอม
ไมเที่ยง และเปนทุกข. บรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งที่เปน สังขาร ทั้งที่เปน วิสังขาร
ก็ลวนแตเปนอนัตตา : ไมมีภาวะแหงความเปนตัวเปนตน.
ขอใหนึกถึงขอที่วา พระพุทธเจาทานมายืนยันใหพวกเราทราบวา :
ตถาคต
เกิดขึ้นมันก็เปนอยางนี้ ตถาคตไมเกิดขึ้นมันก็เปนอยางนี้.
เดี๋ยวนี้ตถาคตเพียงแตรู,
รูแจงเห็นจริงในขอนี้ แลวจึงเอามาบอกใหทราบ.
เพราะวาคนเปนอันมากยังไมทราบ
เอามาแสดงใหมันแพรหลายออกไป,
เอามาบัญญัติเปนกฎเกณฑสําหรับศึกษา
เลาเรียนกําหนดจดจํา,
เอาขึ้นมาตั้งไวใหเดน ใหเห็นความจริงเปนขอเท็จจริงที่เดน
เห็นไดแตไกล; เหมือนกับดวงอาทิตย ดวงจันทรลอยเดนอยูอยางนั้น.
พระพุ ท ธเจ า ทรงประสงค ใ ห เ ราเห็ น ความจริ ง เด น ชั ด แล ว ทรงเป ด เผย;
นี่ ห มายความว า ก อ นนี้ มั น เร น ลั บ มั น ปกป ด มั น คว่ํ า พระพุ ท ธเจ า ทรงกระทํ า ให
เปดเผยออกมา;
แลวทรงจําแนกแจกแจงออกไปโดยรายละเอียดเพื่อใหเขาใจ
แจมแจงทั่วถึง และไมคลุมเครือ.
ดังบทสุดทายที่มีคําวา อุตฺตานี กโรติ
-กระทํา
ใหเ ปน ของงา ย หรือ ของหงาย;
หมายความวา กอ นนี้เ ปน ยากที่สัต วทั้ง หลาย
จะเขาใจ เหมือนกับของคว่ําอยู;
พระพุทธเจาทรงหงาย
แลวก็ทรงแสดง ทรง
เปด เผย ทรงชี้แ จง ทรงทํา ใหมัน งา ย พอที่ค นทั้ง หลายจะเขา ใจไดงา ยวา สิ่ง
ทั้งหลาย ทั้งปวง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางนี้.
พวกเรานั บว ามี โชคดี ที่ เกิ ดมาในยุ คในสมั ย ที่ ยั งมี พระพุ ทธเจ าอยู โดย
พระคุณคือคําสั่งสอนของพระองคยังอยู;
กลาวไดวาเกิดทันในศาสนาของพระพุทธเจา;
มีโชคดีกวาคนที่เกิดมาไมทันศาสนา ไมไดยิน ไมไดฟง ไมมีโอกาส
ที่จะไดยินไดฟง.
เรามีโอกาสไดยินไดฟง;
แตแลวมันก็ยังมีทางที่จะกลายเปน
อยางอื่น คือสักวาฟงแตแลวก็ไมเขาใจ.
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ทีนี้ การปฏิบัติมันก็อยูตรงที่วา จะตองทําความเขาใจวาไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตานั้นเปนอยางไร? คําอธิบายเกี่ยวกับไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
นี้พูดกันมามากมายแลว, จะคงพูดแตเพียงหัวขอ หรือใจความสําคัญ. แตก็อีก
นั่นแหละ มันจะเขาตําราเดียวกันไปหมดที่วา ไมเอาจริงเอาจังกันในสวนการปฏิบัติ.
หรือไมมีการปฏิบัติเสียเลย. เราพูดกัน แตเรื่องวา อยาทําชั่ว ทําความดี; แตแลว
ก็ไมไดทํา; เพราะเราบังคับตัวเองใหทําดีไมได.
เราพอจะรูวาอะไรชั่ว อะไรดี แตแลวก็ทําความดีไมได,
ทั่ว ๆ ไปก็มี
ลักษณะอยางนี้; ไมมีอะไรมาบังคับใหทําดี. เรื่องไตรลักษณนี้ก็เหมือนกัน พอจะ
รูจักวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนอยางไร; แตแลวก็ ปฏิบัติใหเห็นจริงเห็นจัง
ไมได; เราจึงมีความทุกขกันอยูในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลก, ทั้งโลกไมยกเวนใคร.
คนทั้ งหลายตามธรรมดา มื ดบอดหลั บอยู ด วยความไม เห็ นอนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา;
ไมรูวาอะไรเปนอยางไร, ไมรูวาโลกเปนอยางไร. คนทั้งหลายก็เลยหลับตาทําไปตาม
อํานาจของกิเลส จึงไดกระทําอยางเปนอันธพาล;
เพราะฉะนั้น ความเปนอันธพาล
ทั้งปวง ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทุกชนิดนี้ ตั้งรากฐานอยูบนการไมเห็นพระไตรลักษณ.

ความเห็นแกตัว หรืออันธพาล ทําใหไมเห็นไตรลักษณ
ขอให ช วยไปคิ ดไปนึ กกั นทุ ก ๆ คน ด วยว า ความเป นอั นธพาลในโลกนี้
มีรากฐานอยูบนการที่คนเราไมเห็นพระไตรลักษณ;
พอเห็นพระไตรลักษณเทานั้น
อันธพาลจะหมดไป.
ทีนี้เราจะพูดถึงคําวา “อันธพาล” กันสักหนอย ; ผูที่เรียกตัวเองวาเปน
อุบาสก เปนอุบาสิกา เปนภิกษุ เปนสามเณร ก็ยังเปนอันธพาลได.
ฟงดูไมนาเชื่อ
แตจริงที่สุด : ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เปนอันธพาล มีอยูมากในโลกนี้
ในเวลานี้ กระทั่ง วา ในวัด นี้;
เพราะไมรูวา อะไรไมเ ที่ย ง อะไรเปน ทุก ข
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อะไรเปนอนัตตาอยางไร. อันธ -แปลวา มืด, พาล -แปลวา ออน หรือโง.
ตองจําคําวา “อันธ” -อันนี้แปลวามืด เชน มืดแหงกลางคืน; อันธ แปลวา มืด
หรือบอด, แลว พาล แปลวา ออนเหมือนเด็กออน ซึ่งยังโงอยู. ถาภิกษุ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ยังโง- ยังออน ตอพระไตรลักษณ ไมรูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ชนิดที่จะปองกันกิเลสได หรือวาแกไขกิเลสไดแลว, เขาเหลานั้นก็ ยังเปนอันธพาล.
นี้เปนสิ่งที่ตองคิดดูเปนขอแรก.
อันธพาล ชนิดที่เรียกวาเที่ยวเกเรรังควาน,
เปนอันธพาลอยูตามถนน
หนทางที่นั่นที่นี่ เที่ยวจี้ เที่ยวขโมย เที่ยวทําอะไรตาง ๆ, นั้นก็ เปนอันธพาลอยางเลว
ออกไปอีก;
นี่ก็เพราะไมเห็นไตรลักษณ.
ถาคนเหลานี้มองเห็นไตรลักษณ
เหมือนพระพุทธเจาทานสอนแลว เขาจะทําอยางนั้นไมได;
เขาจะเขยิบฐานะ
เหมื อนผู เป นภิ กษุ สามเณรมองเห็ นไตรลั กษณ แล ว ก็ บรรลุ มรรค ผล นิ พพานไปได .
ถา “อันธพาล” ตามขางถนนเห็นพระไตรลักษณบาง ก็จะหยุดความเปนอันธพาลเลวได;
เพราะมีความรูวาอะไรเปนอยางไร; รูวาคนเราเกิดมาทําไม, จะไมเปนอันธพาล
เลวไปอีก.
มองดูใหกวางออกไปอีก ทั้งโลกก็เปนอันธพาล : เปนนักศึกษาอันธพาล
เป นสุ ภาพบุ รุ ษอั นธพาล เป นนั กการเมื องอั นธพาล เป นนั กปกครองอั นธพาล เพราะ
เหตุที่ไมรูจัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ;
แลวก็ทําใหโลกนี้วุนวายไปดวยการ
เบียดเบียน.
โลกยังเต็มอยูดวยการเบียดเบียนอยูเพียงใด ก็ชื่อวายังมีคนอันธพาล
อยูในโลกเพียงนั้น;
เพราะคนในโลกสวนใหญเปนคนมืด เปนคนบอด;
ไมเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
ไมจัดไมทําสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปในลักษณะที่จะทําใหเกิด
สันติภาพ หรือเกิดความสุข.
ฉะนั้นจึงเรียกวากําลังเปนอันธพาลกันอยูทั้งโลก หรือ
วาโลกสวนใหญเปนอันธพาล;
มีไมกี่คนที่ไมเปนอันธพาล และมีอยูเปนสวนนอย
ก็เลยมองไมเห็น; มองทีไรเห็น เปนอันธพาลไปทั้งโลก คือมีแตความเห็นแกตัว .

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ

๔๔๕

ขอใหจําคํา ๆ นี้ไวใหเปนพิเศษวา “มีแตความเห็นแกตัว”,
ทุกหัวระแหง
มีแตความเห็นแกตัว. ฉะนั้นจึงคิด จึงพูด จึงทํา ไปแตในทางที่จะเอาเปรียบผูอื่น
ทําลายผูอื่น. เพื่อไดประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัว; อยางนี้ทั้งนั้น. นี่ขอให
มองดูความสําคัญของพระไตรลักษณ วาเมื่อขาดไปแลวจะเกิดอะไรขึ้น;
และเมื่อ
โลกนี้ขาดปญญาในขอนี้ไปแลว จะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้.
นี้เปนขอเท็จจริงของ
พระเจา กลาวคือสิ่งที่มีอํานาจสูงสุดเหนือสิ่งใด:
ทํานองเดียวกับที่พระพุทธเจาตรัส:
ว า ตถาคตเกิ ดขึ้ นก็ ตาม ตถาคตไม เกิ ดขึ้ นก็ ตาม สิ่ งนี้ จั กต องเป นอย างนี้ อยู เสมอไป.
นี่มีความเด็ดขาดแนนอนอยางนี้;
แลวคนก็ไมรู คนก็ไปคิดเอาวา “เราจะทําอะไร
ไดตามชอบใจของเรา”, แลวจึงทําไปตามความเห็นแกตัวของตัว, จึงไดมีแตความทุกข
เต็มไปทั้งโลก.
ถาเรามองเห็นขอนี้จะเกิดกําลังอันหนึ่งขึ้นมา คือกําลังที่จะเปนแรง
ผลักดันใหประพฤติปฏิบัติได.
เดี๋ ยวนี้ แม เรารู ว า อะไรดี อะไรชั่ วแล ว เราก็ ยั ง ปฏิ บั ติ ไม ได เพราะขาด
กําลังที่จะมาทําใหเกิดการปฏิบัตินี้ได;
ฉะนั้นถามัวแตพูดกันใหเหนื่อยเปลา ๆ วา
จงทําดี เวนชั่ว,
หรือวาอะไรทํานองนี้,
โดยไมมีการปฏิบัติอยาง “ทําดี เวนชั่ว”
โลกก็ยังตองเต็มไปดวยคนชั่วอยูนั่นเอง.
ในวงพุ ทธบริ ษั ทโดยเฉพาะนี้ ก็ เหมื อ นกั น ถ าพู ดกั นแต เรื่ องไตรลั กษณ จน
ใชคําวา “พระไตรลักษณ”
แลวก็พลั้งได แมเมื่อลื่นหกลมก็ยังพลั้งออกไปเปน
ไตรลักษณ;
แมอยางนี้ก็ยังคุมอะไรไมได เพราะไมเปนพระไตรลักษณจริง,
เปน
พระไตรลักษณแตปาก. ฉะนั้นเรา ตองพยายามศึกษาใหมาก จนเกิดความกลัว วา
ถาไมมีพระไตรลักษณแลว จะเปนความสูญเสียหรือวินาศ หรืออะไรอยางรายแรง
ถึงที่สุด.
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คนไมกลัวความทุกข จึงประมาท ตอพระไตรลักษณ
ทีนี้เราจะคิดอยางไร? เราจะพิจารณากันอยางไร? จึงจะเกิดความ
กลัวอันนี้ขึ้นมา คือเกิดความไมประมาทขึ้นมา. เดี๋ยวนี้เราอยูดวยความประมาท
โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง; แลวเราจะคิดกันอยางไร ที่จะใหเกิดความไมประมาท
ขึ้นมาได.
แนวของการคิด ก็คิดเปนลําดับมา อยางที่ไดกลาวมาบางแลว : วาเรื่อง
ไตรลักษณ เปนอยางนี้ เด็ดขาดตายตัว เปนกฎของธรรมชาติ เปนกฎของธรรมะ
ไมเห็นแกหนาใคร;
ใครจะรูหรือใครจะไมรู ธรรมชาติก็ไมใหความผิดแปลก
แตกตางอะไรกัน. เหมือนกับกฎหมายบานเมือง เขาถือวา ใครจะบอกวาไมรูนี้
ไมได: จะรูหรือไมรูก็ตามใจ ถาทําผิดแลวตองเปนผิด. กฎธรรมชาติก็เปน
อยางนั้น; แตมันยิ่งกวากฎหมาย; เพราะวากฎหมายนี่ทําขึ้นดวยคน ปฏิบัติ
ดวยคน รักษาดวยคน วินิจฉัยดวยคน. กฎหมายยังมีเผลอ มีพลั้ง มีผิดพลาดได;
แตสวน กฎธรรมชาตินั้นเปนไปโดยธรรมชาติ มันไมใชคน; มันยิ่งกวาคน เปน
เหมือนกับพระเจา, เปนพระธรรมที่ไมรูจักผิดพลาด ไมรูจักงอนแงนคลอนแคลน
ไปตามสิ่งที่เขามาประเลาประโลม.
เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เรายังถือกันวามีความยุติธรรมดวยกฎหมาย;
แตแลว
ผู ถ ือ กฎมาย ผู ร ัก ษากฎมาย ผู ว ิน ิจ ฉัย กฎมายนั ้น ยัง งอ นแงน คลอนแคลนได.
เราอยาไปหวังอาการอยางนี้กับ กฎของพระธรรม ; ตองถือวา เปนสิ่งที่เด็ดขาด
ไมมีงอนแงนคลอนแคลน, จะมีผลตรงไปตรงมา : ทําอยางนั้นลงไปจะตองมี
ความทุกข, อยางนี้จะตองไมมีความทุกข หรือจะตองบังคับทุกขได; เปนของตาย
ตัวอยูอยางนี้.
กฎธรรมชาติอันนี้เปนสิ่งที่มนุษยตองรู ไมรูไมได;
เวนไวแตวายอม
เปนทุกข. มันเปนกฎที่มนุษยจะตองรู สําหรับที่จะไมเปนทุกข; ถาไมรู ก็จะตองมี
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การทําผิด แลวก็จะตองเปนทุกข; นี้ก็นากลัวพอสมควรอยูแลว. ขอใหคิดกันให
มาก คือกลัวความทุกข;
ถาถึงขนาดที่ไมกลัวความทุกขแลว พระเจาก็ชวยไมได,
พระพุทธเจาก็ชวยไมได;
ถาคนไมกลัวความทุกขแลว ไมมีใครชวยได.
ฉะนั้น
ควรจะต องมี อะไรสั กอย างหนึ่ ง ที่ ช วยกั นในเบื้ องต น พอให คนได รู จั กกลั วความทุ กข .
มันก็ไมมีอะไร นอกไปจาก การทําใหรูจักสิ่งที่เรียกวาความทุกขจริง ๆ แลวจะกลัว
ทุกข. การที่ไมกลัวความทุกขก็เพราะไมรูจักความทุกขจริง ๆ . คนไปกลัวผี
กลัวเสือกลัวคน กลัวโรค กลัวเจ็บไข มีมากมาย;
แตเขาไมกลัวสิ่งที่นากลัวกวา
คือความทุกข;
เพราะมองไมเห็น ไมเขาใจสิ่งที่เรียกวาความทุกข กลับไปเห็นความ
ทุกขเปนความสุขไปเสียก็มี.
แม ว าจะไม พู ดถึ งขนาดที่ ว าเป นความทุ กข ที่ เห็ นได ชั ด มั นก็ ยั งมี เรื่ องที่ จะ
ตองพูด ใหรูกันอีกมาก.
สําหรับคนที่มีจิตใจสูง พอที่จะกลาวไดวา รูจักกลัวความ
ทุกขแลว;
นี้ก็คือขอที่วา คนที่จิตใจสูง รูจักกลัวความทุกขบางแลวนั้น ยังโง
ยัง ตื่นเตน ยัง หลงใหลตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เขามาเกี่ยวของ. ความโงหลงนี้มัน
ก็เปนความทุกขเหมือนกัน;
แตเปนความทุกขที่คนมองไมเห็นวาเปนความทุกข,
กลับเห็นเปนความสนุกไปเสียก็มี พอใจไปเสียก็มี :
เที่ยวตื่นเตนนั่นนี่ เที่ยว
หลงใหลมัวเมานั่นนี่ หรือบางทีโงอยูนั่นแหละ กลับคิดวาสบายที่สุด;
เขาจะรูสึก
อยางนั้น.
เมื่ออยูดวยความโงกลับรูสึกวาสบายที่สุด เพราะคิดอะไรไมเปน คิด
อะไรไมได ปลอยมันทึม ๆ ไปอยางนั้น รูสึกวาสบายดีเหมือนกัน.
นี้ก็คือคนที่ไม
รูจักพระไตรลักษณ อีกนั่นเอง.
ถารูจักพระไตรลักษณก็จะหายโง หายหลง หายตื่นเตน ในสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ถึงขนาดที่จะเรียกวาไมหัวเราะไมรองให, คืออะไรจะมาทําใหหัวเราะ
ก็ไมได;
เพราะรูจักสิ่งนั้นดี.
ไมหัวเราะ ไมหลงไปจนถึงรักถึงอะไร จนถึงกับ
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หัวเราะได; แลวก็ไมรองไห, คือจะไมกลัวอะไรนั่นเอง. เดี๋ยวนี้เพราะเราไมรู
วาอะไรเปนอะไร เรา ก็ดีใจ ยินดีราเริง หัวเราะรา ในเมื่อไดอยางใจ, แลวก็
รองไหในเมื่อไมไดอยางใจ. นี่คือพวก “อันธพาล” คนทั่วไปอาจจะไมเรียก
คนเหลานี้วา “อันธพาล” หรือคนผิดปกติ; แตพระอรหันต หรือพระพุทธเจา
ทานมองคนชนิดนี้ไปในลักษณะที่เปน “คนอันธพาล” เปนคนโง.
ดังเชน เราชอบเตนรํากัน สวยงามอยางนั้นอยางนี้ พระพุทธเจาตรัสวา
ในอริยวินัยนี้ การเตนรําคืออาการของคนบา;
แตชาวโลกทั่วไปทั้งโลกปจจุบันนี้
เขานิยมการเตนรําวาเปนวัฒนธรรม เปนของดี เปนประโยชน เปนอยางนั้นอยางนี้
ไมมีใครวาใครบา;
เวนแตในหลักธรรมอริยวินัยของพระอริเจานั้นถือวา การ
เตนรําเปนอาการของคนบา, การหัวเราะเปนอาการของเด็กออน, การรองเพลงเปน
การรอ งไห; คํา กลา วเหลา นี้มีอ ยูใ นบาลี. เพราะวา เมื่อ ใจอยูร ะดับ สูง แลว
จึงมองเห็นลักษณะดังที่กลาวมาอยางนี้ได สวนคนธรรมดาทั่วไป ไมไปวาใครวา
เปนบา ทั้งที่วาเขาเหลานั้นเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวรองไห;
อะไรมาทําใหนาชอบใจ
ก็หัวเราะ, อะไรมาใหนากลัวก็กลัว, ก็วิ่งหนีก็รองไห; เพราะคนธรรมดาใจยัง
ไมสูงเหมือนพระอริยเจา.
คําวาเปน “คนบา” หรือเปน “คนอันธพาล” หรืออะไรนี่ มีหลายความ
หมาย; แตดูกันงาย ๆ ก็คือวามันปรกติอยูไมได. คนที่ไมรูพระไตรลักษณโดย
แทจริงนั้นมันปรกติอยูไมได : เดี๋ยวก็จะหัวเราะ เดี๋ยวก็จะรองไหเสมอไป. แลว
ก็ไปคิดดูเอาเองวา เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวรองไห, เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวรองไห, อยางนี้เปน
คนดีหรือคนบา แลวมันนาเหน็ดเหนื่อยไหม? เทียบกันกับอยูโดยปรกติ โดยไมตอง
รองไห โดยไมตองหัวเราะนี้ อันไหนจะดีกวากัน?
ในที่สุดก็จะมองเห็น คุณของพระไตรลักษณที่จะทําใหคนไมตองหัวเราะ
ไมตองรองไห : คือไมไปเปนทาสของอารมณ : เดี๋ยวไปเปนทาสของอารมณที่ทําให
ยินดีก็ยินดี, เดี๋ยวไปเปนทาสของอารมณที่ทําใหยินรายก็ยินราย; แลวก็ยินดียินราย
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อยางนี้อยูตลอดชีวิต,
เปนการดิ้นรนอยูตลอดเวลา ไมถึงกับเปนทุกขมากมาย;
แตเปนความทุกขอยางลึกซึ้ง ซอนเรนอยูในความดิ้นรนนั้น.
ถามองเห็นคุณของ
พระไตรลักษณนี้แลวจะทําใหหยุดดิ้นรนได.
ถาทําไดมากถึงขนาดแลว พระไตรลักษณนี้จะทําใหเย็นเปนนิพพาน
ชนิดใด ชนิดหนึ่ง, เย็นเปนนิพพานอยางชั่วครั่งชั่วคราวก็ได, นิพพานจริงที่มากขึ้น
ไป ๆ ก็ได.
เรื่องเย็นเปนนิพพานนี้เราพูดกันแลวอยางละเอียดลออที่สุด เมื่อการ
บรรยายครั่งที่แลว ๆ มา.
ขอใหระลึกนึกถึงการบรรยายนั้น ๆ รูความหมายของคําวา
เย็น;
แลวก็มารูในเวลานี้วา พระไตรลักษณนี่แหละจะชวยใหเย็น,
จะไมรอน;
แต จะเย็ นเป นนิ พพานชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ตามมากตามน อย ตามความสามารถที่ ตนรู
และปฏิบัติได.
นี้เรียกวาการรูพระไตรลักษณดวยปญญา คือรูจริง ๆ จะมีประโยชน.
ถา
ไมรูคือโง คือบอด คืออันธพาล;
ไมวาจะเปนพระ เปนเณร
หรือเปนอุบาสก
เปนอุบาสิกา ก็เปนคนโงเปนอันธพาล.
ทําตัวเองใหเดือดรอนกอนโดยไมรูสึกตัว,
ทําตัวเองใหเดือดรอนเปนทุกข,
แลวก็เปะปะไปทําใหผูอื่นเดือดรอนดวยอีกมากมาย.
คนโงทํ า ตัว เองใหเ ปน ทุก ข แลก ็จ ะเปะปะทํ า ผู อื ่น ใหเ ดือ ดรอ นดว ยไปมากมาย
รบกวนกันไมมีที่สิ้นสุด; และ ความโงชนิดที่รายแรงที่สุดก็คือความโงที่เกิดมาจาก
การที่ไมรูเรื่องพระไตรลักษณ; ความโงอื่น ๆ ไมรายแรงเทา.
ขอใหเรา จงพยายามที่จะเขาใจพระไตรลักษณ, หรือวารูเสียบาง ก็ยัง
ดีกวาไมรูเสียเลย; อยางนอยเราตองรูเสียบาง ดีกวาไมรูเสียเลย; เพื่อจะไดมีสติ
ยับยั้งไดบางเปนครั้งเปนคราว. ถาเรารูอยูบาง ก็จะระงับยับยั้งไดบาง, หรือวา
มันเผลอไปสักครึ่งหนึ่งแลวก็รูสึกตัว แลวก็กลับมาได ยังดีกวาไมรูเสียเลยอยางนี้.
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ธรรมลักษณะ ของ ไตรลักษณ
เอาละ ทีนี้ก็จะพูดเรื่อง พระไตรลักษณแยกออกจากกันเปน ๓ พวก :
พวกแรก เรียกวา อนิจจัง รูความไมเที่ยง คือเปลี่ยนแปลงเรื่อย ของสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย
ปรุงแตง;
คือสิ่งทั้งปวงที่เราเรียกวาโลกวา สังขารนั่นแหละ ทั้งโลกเปลี่ยนแปลง
เรื่อย. พวกที่ ๒ ก็เปนทุกข คือวาเปนของที่ตองทน ทนไดยากหรือตองทน.
พวกที่ ๓ ก็วา เปนอนัตตา คือไมมีความเปนตัวตน.

พวกที่ ๑ อนิจจัง
ความไมเที่ยงนี้ อธิบายกันไดหลายอยาง จะเอา เวลา เปนเครื่องวัดก็บอก
ความไมเที่ยง, หรือวาจะเอา กิริยาอาการ เปนเครื่องวัดก็ บอกความไมเที่ยง, เอา
รูปราง เปนเครื่องวัดก็ บอกความไมเที่ยง; แตวาสิ่งเหลานี้มันเนื่องกัน.
ดูใหดี : เวลาเปนเครื่องบอกวาอะไรไดเปลี่ยนไปอยางไร, รูปราง
อาการ มันก็บอกวาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในเวลาเทาไร, ฉะนั้นกฎเกี่ยวกับเวลา
และเกี่ ย วกั บ เนื้ อ ที่ นี้ เป น กฎเกณฑ ที่ บ อกความไม เ ที่ ย ง หรื อ ความเปลี่ ย นแปลง,
เราจะตองทําความเขาใจ.
ถ า เวลามั น สั้ น เกิ น ไป คื อ ชั่ ว พริ บ ตาเดี ย ว เราก็ อ ยากที่ จ ะรู ว า มั น
เปลี่ยนแปลง;
แตถาเวลานานตั้งชั่วโมงสองชั่วโมง เราก็รูไดวามันเปลี่ยนแปลง
ถาเวลาหลายวัน หลายเดือน หลายป เราก็รูไดวา อาว!
มันเปลี่ยนแปลงเยอะแยะ
เปลี่ยนแปลงมาก เชน จากหนุมเปนแกอยางนี้เปนตน. ถาฉลาดในเรื่องเวลาแลว
แมแตชั่วกระพริบตาเดียว ก็รูความเปลี่ยนแปลงได อยางนอยก็รูวาตาที่มันกระพริบ
นั้น ก็คือความเปลี่ยนแปลง ขณะจิตเดียวมันก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น – ตั้งอยู ดับไป; ชั่วขณะจิตเดียว มันก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นเอง.
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ขอ ใหเขาใจ ความสัมพันธกันระหวางเวลากับวัตถุ ก็จะรูความเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย; แลวก็ เห็นวาสิ่งทั้งหลายนี้เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย ราวกับวามันไหล
เปนน้ํา, เหมือนกับน้ําที่ไหลไปเรื่อยไมมีหยุด. หยาบ ๆ ก็วา เกิดมาเปนเด็ก เปน
หนุม เปนสาว เปนผูใหญ เปนคนแก คนเฒา แลวเปนคนตาย;
ทีนี้ร ะยะ
เดียวที่เปนเด็กนี้ มันก็ยังมีเปลี่ยนแปลงอยางนั้นอยางนี้เปนประจําวัน;
แลวใน
เพียงชั่ว ๒ ๓ นาทีนี้ มันก็เปลี่ยนแปลง ทางความคิด ความนึก ทางอริยาบถ
ทางอะไรตาง ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย.
ดั งที่ ได พู ดเมื่ อคราวที่ แล วมาว า ชั่ วเวลาเคี้ ยวข าวอยู ในปาก ยั งไม ทั นจะ
กลื นลงไปในคอทั้ งหมด ความเปลี่ ยนแปลงทางจิ ต เกิ ดเป นภพ เป นชาติ ขึ้ นมาได
หลายชนิด :
เมื่ออรอยอยูก็คิดจะเปนโจรเปนขโมยหามากินอีก หรืออะไรทํานองนี้;
นี้เปนความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่รุนแรงที่ใหญหลวง.
เรารู จั ก ความเปลี่ ย นแปลงโดยหลั ก ทั่ ว ๆ ไป อย า งนี้ แ ล ว ก็ เ ป น ความรู
อันหนึ่ง,
คือเปนความรูขอแรกวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลง;
ฉะนั้น
อยาไปโงวามันจะแนนอน เที่ยงแทตามความประสงคของเรา. ขอใหเชื่อลงไปเสีย
ทีกอนวา สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลง; แตเดี๋ยวนี้มันหลอกเรา คือความเปลี่ยนแปลง
นั้นกับหลอกเรา ทําใหเราโงถนัดใจลงไปอีก.
เมื่อเรากินอาหาร เพราะไดมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ลิ้น :
เดี๋ยวเผ็ด เดี๋ยวหวาน เดี๋ยวเค็ม เดี๋ยวเปรี้ยว เดี๋ยวขม เดี๋ยว
อะไร ; มันก็เลยอรอยไปเลย. ในสํารับกับขาวถาดหนึ่งนั้นมีของหวาน ของเปรี้ยว
ของเผ็ด ของเค็ม ของขม สลับกันไดมาก ๆ อยางนี้, เปลี่ยนแปลงกันมาก ๆ อยางนี้
ยิ่งอรอยไปเลย,
ยิ่งเพลิดเพลินเมาหมกมากขึ้นไปอีก.
นี่เพราะวารสของความ
เปลี่ยนแปลง;
ถาไมมีความเปลี่ยนแปลงแลว มันไมมีรสไมมีชาติ;
มันตอง
เปลี่ยนแปลงระหวางสุขกับทุกข – ทุกขกับสุข - สุขกับทุกขเรื่อย ๆ ถาเปลี่ยนแปลง
กัน อยูอยางนี้ยิ่ง มีรสชาติ :
ไปกินขาวที่รสขมสัก นิด หนึ่ง แลว มากิน กับ ขา วที่
รสหวาน; อยางนี้มันก็รูสึกรสนั้นแรงมาก คนก็เลยติดในรสได,
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ขอนี้ มีความสําคัญมากตรงที่วา ความเปลี่ยนแปลงมันหลอกเรา ใหเห็น
เปนของนาปรารถนาไปเสีย คือใหเกิดความสุขสนุกสนานเอร็ดอรอย เพราะความ
เปลี่ยนแปลงนั้นดวย.
เราก็มาสนใจสวนนี้ :
สนใจสวนที่มันอรอย ก็เลยไมรู
ไมชี้กับสวนที่มันเปลี่ยนแปลง; เพราะมีความประมาท มีความมัวเมา, เพราะไมรู
เรื่องความไมเที่ยง.
สําหรับเรื่อง ความไมเที่ยงนี้เปนขอแรกที่พระพุทธเจาตรัสเปนขอแรก;
คลาย ๆ กับวา คอยเห็นงายสักหนอย จึงเอามาไวเปนขอแรกขอนหึ่ง, เห็นงายกวา
ความทุกข. ความทุกขเห็นงายกวาความเปนอนัตตา จึงเอาความเปนอนิจจังมาใหเห็น
เปนขอแรก;
ยิ่งกวานั้นยังรูไดอีกวา พวกอื่นนอกจากพวกพุทธศาสนา ก็ยังมี
สอนเรื่องอนิจจัง. พระพุทธเจาทานก็ยังเคยตรัสถึงศาสดาบางคนที่สอนเรื่องอนิจจัง
แตวาเขาสอนแตเรื่องอนิจจัง ไมไดสอนไปถึงทุกขัง อนัตตา.
เขาสอนเรื่องอนิจจัง
อยางดี อยางมาก อยางอะไรรุนแรงเหมือนกัน;
แตสอนเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตา
ไมเปน; ศาสดานั้น ๆ ก็อยูในประเทศอินเดียดวยกัน.
ในประวั ติ ศาสตร ของวิ ชาความรู ก็ มี ปรากฏอยู ว า ทางฝ ายตะวั นตก ใน
ประเทศกรี ก ประเทศบรมโบราณพ องสมั ยกั บพุ ทธกาลก็ มี นั กปรั ชญา นั กคิ ดบางคน
สอนเรื่องความเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ในลักษณะที่พอ ๆ กัน.
เพราะฉะนั้นเรา
พอจะพูดไดวา เรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้ เปนลักษณะที่มองเห็นไดงายกวาลักษณะ
อันอื่น;
แตถึงอยางนั้นก็ยังมีความลึกซึ้ง หรือวามีแงมีมุมที่แปลกกันอยูนั่นเอง;
ที่ ต องการมากที่ สุ ดก็ คื อ ความเปลี่ ยนแปลงชนิ ดที่ ทํ าให เกิ ดความรู สึ กเบื่ อหน ายคลาย
กําหนัด.
ถาเห็นความเปลี่ยนแปลงจริง และสมบูรณถึงที่สุด ก็จะเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัด
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ไปไดเหมือนกัน โดยไมตองพูดถึง
ความทุกข หรือความเปนอนัตตา, พูดถึง แตความไมเที่ยงอยางเดียวนี้ ใหรุนแรงถึง
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ขนาดเถอะ จะทําใหเกิด ความเบื่อหนายคลายกําหนัด และบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
ไดเหมือนกัน
คือวารูทุกข หรือรูอนัตตาไดเหมือนกัน แตเปนอยางนอย ซอนอยู
ในความไมเที่ยงนั้น ซึ่งไมปรากฏออกมาเดนชัด, เดนชัดแตความไมเที่ยง.
ผูที่เห็นอนิ จจังเปนเบื้องหน า อยางนี้แลว บรรลุนิพพานก็มีเหมือนกัน;
เขาเรียกวา อนิมิตตวิโมกข หรือ อนิมิตตนิพพาน -นิพพานหรือวิโมกขที่ไดมาโดย
เห็นความไมเที่ยงเปนหลักเปนประธาน; เห็นแจงวา ไมมีอะไรเปนที่เกาะเกี่ยวได
มันไหลเสียเรื่อย ไมมีอะไรจะเกาะยึดจับเอาได;
กระทําจิตใหเบื่อหนายคลาย
กําหนัดแลว หลุดพนไดเหมือนกัน.
ถา อาศัยความเปนทุกขมาเปนหลักเปนประธาน ก็บรรลุนิพพานประเภท
อัปปณิหิตวิโมกข หรือ อัปปณิหิตนิพพาน. อยางนี้มองในแงที่วา มันไมมีที่ตั้ง
ที่อาศัย ที่เกาะ ที่ยึด; เพราะมันเปนทุกขหมด ไปเอาเขาที่ไหนไมได.
บางคน เห็ นอนั ตตา-ไม มี ตั วตน เป นเบื้ องหน า ไม ค อยคํ านึ งไม ค อยรู สึ ก
ถึงอนิจจัง ทุกขังอะไร, มีแตอนัตตาเปนเบื้องหนา ก็บรรลุนิพพาน ประเภทที่เรียกวา
สุญญตนิพพาน, หรือสุญญตวิโมกข; อยางนี้หลุดพนหรือบรรลุนิพพานเพราะวา
เห็นชัดในความวาง, เห็นทุกสิ่งเปนของวางไปหมด.
ข อที่ เอามากล าวไว เป น ๓ อย าง นี้ ก็ เพื่ อความครบถ วนหรื อว าสมบู รณ ;
แตมิไดหมายความวาคนผูปฏิบัติจะตองเห็นครบทั้ง ๓ อยางเทา ๆ กัน;
คนบางคน
บางพวก บางประเภทมีจิตใจตาง ๆ กัน;
บางคนเขาจะเห็นอนิจจับมากกวาทุกขัง
อนัตตา, หรือวาบางคนจะเห็นทุกขังมากกวาอนิจจังอนัตตา, บางคนจะเห็นอนัตตา
มากกวาอนิจจังทุกขังก็ได; และ เมื่อกลาวโดยทั่วไปที่มีอยูตามเรื่องราวในพระคัมภีร
แลว คนเห็นอนัตตานี้บรรลุมรรค ผล มากกวาพวกอื่น. ถาลงเห็นอนัตตาแลว
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มันจะตองแนนอนที่จะเบื่อหนายคลายกําหนัด; ถาเห็นอนิจจัง หรือ ทุกขัง บางที
ก็ยังไมแน มันสายไปเสียทางอื่นก็มี เพราะวามันหลอกไดมาก.
เรื่อง อนิจจังนี้หลอกไดมากกวาเรื่องทุกขัง ; เรื่องทุกขังก็หลอกไดมาก
กวาเรื่องอนัตตา; แตถาถึงเรื่องอนัตตาแลวเกือบจะไมหลอกอะไรเลย. เรื่องอนิจจัง
มั นหลอกก็ เหมื อนอย างที่ พู ดมาเมื่ อตะกี้ นี้ แล วว ามั นสนุ กดี อร อยดี ในการเปลี่ ยนแปลง
นั้น .
คนทุก วัน นี้อ ยูไ ดดว ยการเปลี่ย นแปลง ถา ไมไ ดมีก ารเปลี่ย นแปลง เขา
วาเศราวาเหงา,
โดยเฉพาะเด็ก ๆ หนุม ๆ สาว ๆ สมัยนี้ เขาวาเศราวาเหงา ในเมื่อ
ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง;
นั้นก็คือความโงที่เพิ่งเกิดมาจากความที่ไมรูวาอนิจจังนั้น
เปนอยางไร

พวกที่ ๒ ทุกขัง
เราได พู ด ยกตั ว อย า งเรื่ อ งอนิ จ จั ง มาพอสมควรแล ว ที นี้ จ ะพู ด เรื่ อ งทุ ก ขั ง
บาง ทุกขังนั้นเอาตามความหมายที่มีอยูเฉพาะก็คือวา “มันทนยาก” ;
คําวา
“ทนยาก” นี้ก็ยังไมดีเทากับพูดวา “ตองทน”. ทุกขังนี้จึงแปลวาตองทน เขาแปล
กันวาทนยากอยูเปนประจํา;
แตอยากจะแนะวายังไมดี แปลวาทนยากนั้น แปล
เสียใหมดีกวาวา “ตองทน”, ทุกอยางมันตองทน; ไมใชมันเบาสบาย สนุกสนาน
เอร็ดอรอย. มันตองทน เหมือนกับวาแบกหรือหามอะไรอยู.
ลองเปรียบเทียบดูวา เรื่องหัวเราะนี้ก็คือการ “ตองทน” ชนิดหนึ่ง, การ
รองไหนี้คือการ “ตองทน” ชนิดหนึ่ง. ถามองดูกันหยาบ ๆ แลวจะไมเห็น; ถา
มองดูกันอยางละเอียดแลว จะเห็นวามัน “ตองทน”
คือ ตองทนทํา
หรือวามัน
ตองทํา. พูดรวบความเสียทีเดียวหมดเลยก็ไดวา : ชีวิตนี้คือสิ่งที่ตองทน, ตัวชีวิต
เองนั้นเปนสิ่งที่ตองทน, เรา ตองทนทําทุกอยาง เพื่อมีชีวิตอยู.
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พอพูดขึ้นทุกคนจะนึกได ดังเชนวา “ตองทนกินอาหาร”.
นี่ถาคนโง
ก็มองเห็นวาไมตองทน;
ถามองใหละเอียดจะเห็นวาการที่เรากินอาหารนี้มันตองทน:
คือมันตองกิน. มีคําวา “ตอง” อยูที่ไหนแลว จะมีคําวา “ทน” หรือ “ตองทน”
อยูที่นั้น. เมื่อถึงเวลาที่รางกายตองการอาหาร ก็ตองไปกินอาหาร; ถึงบทที่มัน
จะอิ่ม ก็ตองอิ่ม, ถึงบทที่ตองไปถาย ก็ตองไปถาย; มันมี “ตอง” ไปทั้งนั้น
แตคนโงมองไมเห็น.
ถาใชสติปญญาอยางของพระพุทธเจา เราจะพบวามันมีคําวา ตอง-ตอง
-ตอง แทบจะทุกลมหายใจเขาออก. เพราะวาเรา ตอง หายใจเขาแลวเรา ตอง
หายใจออก; นี้ก็คือ “ตอง” คําวา ตอง หมายความวา ทน. เราตองลุกขึ้น ไมใช
เราจะนอนอยูไดตลอดวันตลอดคืน, เราลุกขึ้นแลวเราจะ ตอง ทําอะไรที่จะตองทํา;
เกี่ยวกับการหากิน ก็ ตอง ทํา; แลวเรายังจะ ตอง ปฏิบัติบริหารรางกาย. แมที่สุด
แตวาเมื่อเราเมื่อยขึ้นมา เราก็ ตอง บิดตัว; มันตองไปเสียทั้งนั้น, มันตองอยางนั้น
ตองอยางนี้ตองอยางโนน ไปจนกวาจะค่ําลง แลวก็นอกอีก แลวก็ตื่นอีก;
แลว
ก็นอนอีกแลวก็ตื่นอีก เต็มไปดวยสิ่งที่เรียกวาตอง.
ทีนี้ถาเปนเรื่องที่ใหญโตมันก็ “ตอง” รูสึกขนาดใหญ : เชนมันเจ็บปวด
ขึ้นมาก็ตองเยียวยารักษา, จะตายขึ้นมา ก็ตองไปหาหมอ; หรือวาจะตอสูกันโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามใจ มันก็เปนความทุกขปรากฏออกมาชัด. ฉะนั้น ชีวิตทั้งหมด
นี้เปนความทุกขก็โดยความหมายที่วา ตองทน คือตองทนทําอะไรอยางหนึ่งอยู
เสมอ, ตองแบกภาระอันนั้นอยูเสมอ.
เรื่องตองทนนี้ พระพุทธเจาทานไดตรัสไว ในบทสวดที่เราสวดกันอยูทุกวัน
วา : ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา -ขันธทั้ง ๕ เปนของหนักเนอ. เมื่อมันเปนของ
หนักแลวจะไมตองทนอยางไรได? เพราะวาของหนักไมวาจะหนักมากหนักนอย อะไร
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ก็ต าม มัน ตอ งแบก มัน ตอ งทน.
ภารหาโร จ ปุคฺค โล -บุค คลนั่น แหละเปน
ผูแบกของหนักนี้ไป. “บุคคล” นี้เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู; พอมีความรูสึก
วา “ตัวกู” เทานั้น มันก็จะตองทน, ทนแบกสิ่งที่เปนของกู. ภาราทานํ ทุกฺขํ
โลเก. บอกไวชัดแลว การแบกของหนักเปนทุกข. นี้ ตอง - ตอง -ตอง - ตอง
ไปหมดทั้ง วัน ทั้ง คืน นี้คือ ของหนัก ;
ฉะนั้น จึง เปน ทุก ข.
ภารนิกฺเ ขปนํ สุขํ
-ขวางของหนักทิ้งไปเสีย จึงจะเปนความสุข; นั่นคือไมตอง.
เดี๋ยวนี้เรามีอยูแต “ตอง”
เพราะวาเรามีความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกูจะอยู
จะเปน จะตาย จะอยางนั้นอยางนี้; มันเลย “ตอง” ไปหมด; จนกวาจะ สลัดตัวกู
ทิ้งออกไปเสียได จากความยึดมั่นถือ มั่น เมื่อ นั้นแหละ จะหมดจากสิ่งที่เรียกวา
ตอง : คือไมมีอะไรที่จะตอง ตองอยางนั้น ตองอยางนี้อีกตอไป, จะเปน ภารนิกฺเขปนํ
สุขํ - ทิ้งของหนักออกไปเสียเปนความสุข.
เดี๋ยวนี้มันเปนความ “ตอง” ตองอยางนั้น ตองอยางนี้ : พูดงาย ๆ วา
ตองมาที่นี่. ทําไมจึงตองมาที่นี่? เพราะวาอยากฟง จึงไดมาที่นี่, ตองมาที่นี่
เพราะมันอยากฟง .
แลวทําไมจึงอยากฟง ?
ก็เพราะรูสึกวา ตองแกไ ขอะไร
บางอยาง; ตองรูเทาทัน ตองอะไร. มันจึงอยากฟง อยากรูขึ้นมา หรือวาอยาก
จะพนทุกขก็ได. เพราะฉะนั้น ความทุกข เปนภาระสําหรับใหเรา “ตอง”; ตอง
พยายามที่จะใหพนทุกข; ฉะนั้นความทุกขนี้จึงเปนของหนักซ้ําลงไปอีกทีหนึ่ง.
เรามักชอบความทุกข เพราะเราไมรูวาเปนความทุกข.
เราเห็นกงจักร
เปนดอกบัวเรื่อย; ตอง - ตอง - ตอง วันหนึ่งไมรูกี่รอยกี่พันกี่หมื่นครั้ง; ไปหลง
ชอบอยูอยางนั้น ไมเบื่อหนายในความทุกขเลย.
พิจารณาดูจะเห็นสมที่มีพระพุทธภาษิตที่ฟงดูแลวนาขัน แทบไมนาเชื่อ ที่วา…อถ นิพฺพินฺทติ
ทุกฺเข เอสมคฺโค
วิสุทฺธิยา - เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลว เมื่อนั้นจึงจะเบื่อหนายในความทุกข
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หรือในสิ่งที่เปนทุกข.
กอนนี้ไมเบื่อหนายในความทุกข ไมเบื่อหนายในสิ่งที่เปน
ทุกข เห็นเปนสนุกไปเรื่อย : ไดกิน ไดเลน ไดหัวเราะ ไดรองให ไดอิ่ม ไดหิว ได
อะไรมันเปนสนุกไปหมด; ตอเมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงจะเกลียดความทุกข.
เดี๋ยวนี้ยังไมเกลียดความทุกข ก็เรียกวาเรายังมีหนาที่ ที่จะตองศึกษาคําวา
ความทุกขนี้ใหดี ๆ จนมีความเบื่อหนาย : อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข -เมื่อนั้นจึงจะ
มีความหนายในความทุกข. แลวการศึกษานี้ไมมีอะไรดีกวานั่งพิจารณาใหเห็นวา :
ถามีความยึดมั่นถือมั่น เปนตัวกู - ของกู อยูแลว; มันตอง - ตอง - ตอง - ตอง,
ตองนั่น ตองโนน ตองนี่ไปหมด,
อยางเปนทาส เปนขี้ขา เปนบาว เปนอะไรของ
กิเลสนี้ เรียกวา ความทุกข.
ผูใดมองกันแตในแงนี้ก็เปนพระอรหันตได นิพพานได เปนอัปปณิหิต –
วิโมกข หลุดพนไปได เพราะมองเห็นวา ไมมีที่เกาะที่ยึดตรงไหนได; ไปแตะเขา
ที่ไหนเปนไฟทั้งนั้น. ไมมีที่เกาะที่ยึดตรงไหนได. นิพพานที่มีความหมายอยางนี้
ก็มี;
มาจากการเห็นทุกขเปนใหญ,
เห็นอนิจจัง อนัตตา เปนสวนนอยเปน
สวนแฝง.
นี่คําวา ทุกข ถาแปลวา “สิ่งที่ตองทน” แลวก็เขาใจงาย. ถาแปลวา
ทนยาก นี้ บางทีเราไมรูสึก, กําลังอรอยอยู, เราไมรูสึกวาทนยาก; กําลังอรอยนี้
ไมรูสึกวาทนยาก. แตกําลังอรอยนี้ ถามองใหดี จะเห็นวาก็ตองทน : คือตองทน
อรอยนั่นแหละ.
มันเปนอยางอื่นไมได มันตองทนอรอย ตองมาทนอรอยกับมัน;
เพราะฉะนั้นถึงแมวาอรอยก็ตองทน ไมอรอยก็ตองทน; ลงมีตัวกู - ของกูอยูแลว
มันยังตองทนทั้งนั้น. ความสุขก็ตองทน, ความทุกขก็ตองทน : ทนแบกไว ทนรับ
เอาไว ทนกิน ทนทํา ทนใช ทนสวย ทนอรอ ย;
ในที่สุด ก็ตอ งทนอรอ ย
กะมัน. ฉะนั้นความทุกขจึงแปลวาตองทนก็แลวกัน; เปนของหนักที่ตองทนแบก.

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

โอสาเรตัพพธรรม

๔๕๘

พวกที่ ๓ อนัตตา
คําวา อนัตตา ตามตัวหนังสือแปลวา ไมใชอัตตา. อนแปลวา ไม,
หรือไมใช; อัตตา แปลวา อัตตา. อนัตตา แปลวา ไมใชอัตตา ; แตความหมาย
นั้นหมายถึงวา ไมมีสิ่ง หรือไมมีภาวะ หรือไมมีลักษณะ, หรือไมมีความหมาย
อะไร ๆ ที่จะเปนตัวตนไดตามที่เราโงทึกทักเอาเอง.
เด็ ก ๆ ก็ ต าม ผู ใ หญ ก็ ต าม มี ค วามรู สึ ก ตามความโง ทึ ก ทั ก เอาเองว า
ตัวกู วาของกู อยูในอํานาจของกู เปนไปในวิสัยของกู กูสรางมันขึ้น กูทํามันขึ้น
กูหามาไว กูถืออํานาจเหนือมันได.
อยางนี้ก็เรียกวาตัวตน หรืออัตตาที่เปนความรูสึก
ที่โงขึ้นมาเอง, โงขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุที่มากขึ้น ๆ ตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ. อัตตานี้
เปนเพียงความโง ความยึดมั่นความสําคัญเอาเองวาตัวกู - วาของกู นี้เรื่อยขึ้นมาจน
โต จนแก จนเฒา;
บางทีก็ละไมได เพราะโชคไมดี ไมไดฟงคําสอนของพระอริยเจา
ของพระศาสดา แลวละไมได จนตายเขาโลงไป ;
แตบางคนโชคดีไดยินไดฟง
เรื่องที่ทําใหละความยึดมั่นถือมั่นนี้บาง.
ที นี้ เ ราจะดู กั น ให ล ะเอี ย ดสั ก หน อ ย เพราะว า เรื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ อยู .
มันเปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง ที่จะเกิดความรูสึกขึ้นมาเอง วาตัวกู วาของกู มัน
ลึกลับซับซอนมาก. ทําไมคําวา ตัวกู หรือ อัตตา นี้ จึงเกิดขึ้นมาได ในความรูสึก
ของคนเรา? เราตองเทียบลงไปดูโดยถอยหลังไป, ถอยหลังไปถึงคนที่ยังโงมาก ๆ,
ถึงคนที่ยังเปนสมัยปาเถื่อน สมัยหิน สมัยที่ยังไมนุงผา ที่ยังไมเปนคนแท
ยังครึ่งคน
ครึ่งลิง เปนลิงเปนสัตวอะไรลงไปตามลําดับ.
ถ าเราดู กั นให ละเอี ยดเราจะพบความจริ งข อหนึ่ งว า เมื่ อจิ ตใจของสั ตว ที่ มี
ชี วิ ต นั้ น ยั ง ไม สู ง พอที่ จ ะคิ ด นึ ก อะไรนั ก ก็ ยั ง ไม มี อั ต ตา ไม มี ตั ว ตน ในความหมายนี้ ;
มันเพิ่งมีเมื่อรูจักคิด รูจักนึก รูจักสังเกต;
แลวมันสังเกต หรือคิดหรือนึกไปผิดทาง
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ไปในทางของความยึดมั่นถือมั่น หรือไปในทางของความโง. ถาตองการศึกษา
กันละเอียดอยางนี้ก็ศึกษาไดเหมือนกัน คือจากความหมายของคําวา อัตตา นั้นเอง.
อัตตา เปนภาษาบาลี ภาษาบาลี นี้มีดีอยูอยางหนึ่งที่วา คําบาลีแตละคํามันมี
รากของคํา เขาเรียกวา ธาตุ, ธา- ตุ, ธาตุ ของคํา, รากของคํา วามีความหมาย
อยางไร. ภาษาบาลีทุกคํามีความหมาย; เพราะเขาพยายามจับคนไปถึงตนตอที่สุดวา
มนุษยรูสึกอยางไร จึงเกิดคําพูดคํานี้ขึ้นมา ; แลวรากศัพทหรือรากของคํา ๆ นั้น ก็มี
ความหมายอยางนั้น ๆ .
มันมีมากคําและทุกคํา ไมมีเวลาพอที่จะเอามาบรรยาย;
จะบรรยายเฉพาะคําวา “อัตตา” นี้ดีกวา.
คําวา อัตตา นี้ เราอาจจะมองเห็นไดจากรูปศัพทที่วาอัตตา : มันมาจาก
รากศัพทหรือธาตุของศัพทวา อต ก็ได, หรือมาจากธาตุที่วา อส ก็ได. ถามาจาก
ธาตุวา อต; อตธาตุแปลวาไป, หรือวา ถึง, หรือวา ติดตอกันเปนนิจ. อตธาตุ
ลงวิภัตติปจจัยเสร็จแลว สําเร็จรูปเปนอัตตา; ฉะนั้น อัตตา แปลวาผูไปหรือผูถึง
โดยติดตอกันเปนนิจ. ตรงนี้หมายความวามีสิ่ง ๆ หนึ่ง ซึ่งไปไหนมาไหนอะไรติดตอ
กันอยูเปนนิจ, ไมเปลี่ยนแปลง, ไมใชคนอื่น; ก็มีวิญญาณหรือมีเจตภูต หรือ
มีตัวตน หรือมีอะไรก็ตาม ที่เปนผูไปนั่นมานี่ - ไปนั่นมานี่, ทํานั่นทํานี่, ไปนั่น
มานี่ ติดตอกันอยูเปนนิจ โดยเปนคน ๆ เดียวกันเปนนิจ.
คําวา อัตตา แปลวา
อยางนี้ ถาถือวามาจาก อต ธาตุ.
คําวา อัตตานี้ อาจจะมาจาก อส ธาตุ แมจะไมมีในคัมภีรในตําราที่เรียน
บาลี ตามธรรมดา ; แตพอมองเห็นวามันมีได. ถาวาอัตตามาจาก อส ธาตุ ก็แปลวา
ผูกิน ; เพราะคําวา อส นั้นแปลวากิน. เดี๋ยวนี้เขาใชพูดอธิบายกันอยูทั่วไปในการ
เทศน การสั่งสอนวา : อัตตา ๆ นี้แปลวา ผูกิน ; กินอะไร? กินโลก. อัตตา
นั้นแปลวา ผูกินโลก. โลกคือทั้งโลก ทั้งโลกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

๔๖๐

โอสาเรตัพพธรรม

ธัมมารมณ,
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ทั้งโลก มีสิ่งที่เปนผูกิน;
สิ่งนั้น เรียกวาอัตตา.
นี้ก็แปลวาตัวอัตตานั้น คือตัวที่บริโภค หรือรูสึก หรือเสวย
สิ่งตาง ๆ.
อส ธาตุ อีกคําหนึ่งแปลวาไป หรือวา ถือเอา; ถาแปลวาผูถือเอา
ก็หมายความวา ทําหนาที่ถือเอานั่นเอานี่เปนของกู. สิ่งใดที่ทําหนาที่ถือเอานั่นเอานี่
เอาทุกอยาง เปนของกู ; สิ่งนั้นเรียกวาอัตตา.
อส ธาตุ บางหมวดแปลวา ผูมีแสงสวาง ก็มี ; นี้จะตองหมายถึงสิ่ง
ที่มีจิต จิตนั้นคือแสงสวาง คือมันรูอะไรได;
ฉะนั้นอัตตาคือสิ่งที่มีจิต หรือมี
แสงสวางที่รูอะไรได.
อส ธาตุ ที่มา ในหมวดภูธาตุ นี้ แปลวา เปนหรืออยู; ถาถือเอา อส
แบบนี้;
อัตตาก็แปลวา ผูเปน หรือผูอยู คือผูเปนอยูเปนภพเปนชาติ ตลอดชาติ
ตลอดภพ ครองภพครองชาติ นี้เรียกวาอัตตา.
รวมกันทั้งหมดนี้ก็ไดความวา : มนุษยเมื่อเริ่มรูสึกวาตองมีอะไรอยางหนึ่ง
แนที่จะเปน ผูกิน ผูใช ผูอยู ผูไป ผูพูด ผูนึก ผูคิด ผูรูสึก ผูทองเที่ยวไปใน
วัฏฏสงสาร; อันนี้แหละเรียกวาอัตตา. คําวา “อัตตา” จึงเกิดขึ้นในคําพูดของ
มนุษยในโลกเปนอันแรก กลาวคือจะเปน “ผูเปนเจาของ” ทั้งหมดนี้ : เจาของ
รางกาย, เจาของอะไรนี้ แลวจะเปนผูรู ผูพูด ผูคิด ผูทําอะไรทุกอยาง; แลวมี
ความหมายใหญหลวง คือเปนผูกิน :
เปนผูกินโลก กินสิ่งทุกสิ่งที่มีอยูในโลก;
นี้คือ อัตตาตามตัวหนังสือเปนอยางนี้
ทีนี้เรามา ดูตามความรูสึก หรือตามขอเท็จจริง จะเห็นวา มันตรงตามตัว
หนังสือ : ความรูสึกดวยอุปาทานวาตัวกู - วาของกู นี้คือ ผูที่จะยึดครอง, ผูที่จะเอา
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ผูที่จะได ผูที่จะกิน ผูที่จะทําอะไรทุกอยางแกสิ่งตาง ๆ ; นั่นแหละคือ ตัวกู - ของกู
คืออัตตา.
ทีนี้ความรูสึกอันนี้มันเจริญขึ้นมามาก ๆ มากตามสติปญญาของมนุษยที่
เจริญมาก; แลวมนุษยยิ่งมีการศึกษาตามธรรมดา คือไมใชศึกษาทางศาสนา, มีการ
ศึกษาที่ทําใหมันสมองเฉลียวฉลาดตามธรรมดามากขึ้นเทาไร; อัตตาของมนุษยก็จะ
ใหญมากขึ้นเทานั้น
จะเหนียวแนน จะเขมขนมากขึ้นเทานั้น, แลวก็บามากขึ้น
เทานั้น โงมากขึ้นเทานั้น จะเปนทุกขมากขึ้นเทานั้น.
ฉะนั้นในโลกนี้เวลานี้
มนุษยจึงมีความทุกขมากขึ้นเทานั้น, มากขึ้นตามที่อัตตามันใหญออกไป.
อัตตาจึงนับวาเปนของหนัก ที่ตองแบกมันไวเรื่อย ๆ ;
แลวก็เปนของที่ให
เกิ ดความทุ กข อย างลึ กซึ้ ง ด วยความสํ าคั ญผิ ดไปหมด สํ าคั ญเป นตั วกู สํ าคั ญเป นของกู .
สําคัญเปนตัวกู นี้เรียกวา อัตตา หรือ อหังการ. สําคัญวาของกู นี้เรียกวา อัตตนียา
หรือ มมังการ; รวมกันแลวก็คืออัตตาทั้งนั้น. ความรูสึกทีแรกตองมีอัตตาเปนตัวกู
กอน แลวจึงมีอัตตนียา แปลวาเนื่องดวยตัวกู;
พอมีตัวกูกับสิ่งที่เนื่องดวยตัวกู
รวมกันเขา ก็เกิดเปนความคิดที่ไมมีที่สิ้นสุด ในการที่จะเกิดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความเห็นแกตัว ความเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผูอื่น.
โทษหรือพิษอันรายกาจของอัตตาเกิดขึ้น แลวก็ถอนยาก,
มีแตละ
หนาแนนขึ้นมา หนาแนนขึ้นมา;
เปนความจริงที่เห็นยาก วาทุกสิ่งเปนอนัตตา
คือไมใชตัวตน ไมมีตัวตน.
มันจะเห็นไปแตในทางมีตัวตนเสียเรื่อยไป.
มนุษย
ในโลกเราจึงอยูกันในสภาพอยางนี้ คือมีตัวมีตนกันเขา;
แลวตนนี้ตนกู,
ตนนั้น
ตนมึง, ตนนั้นตนเขา ตนนี้ตนเรา, มันก็มีกู มีสู มีเขา มีเรา มีพวกเขา มีพวกเรา,
แลวก็มีไดมีเสีย ของเขา ของเรา ของพวกเขา ของพวกเรา;
มีสภาพเปนการ
เบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น; โทษที่รายกาจของอัตตาเปนอยางนี้.
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ทีนี้มามองใหเห็นตามที่เปนจริง อยางที่พระพุทธเจาทานเห็น ทานตรัสวา:
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา -สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมใชอัตตา, เปนเพียง ปฏิจจสมุปปนนธรรม
คือเปนเพียงสังขารตามธรรมชาติปรุงแตงกันขึ้นเปนนั่น เปนนี่ เปน
ความรูสึกคิดนึก อยางนั้น อยางนี้. รางกายเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม เพราะวา
ปรุงแตงขึ้นมาจากขาวปลาอาหาร จากดินฟาอากาศ จากเหตุปจจัยแวดลอม,
เปน
ของปรุงแตงขึ้นมาชั่วคราว ๆ; นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม - สิ่งที่อาศัยกัน
เกิดขึ้นแลว.
จิต ก็เหมือนกัน, ความรูสึกคิดนึก อะไรตาง ๆ ที่เปนขณะ ๆ นี้ ลวนเปน
ปฏิจจสมุปปนนธรรม ทั้งนั้น; แลวความที่ปฏิจจสมุปนนธรรมอันหนึ่ง เนื่องกัน
ไปถึงปฏิจจสมุปปนนธรรมอีกอันหนึ่งนั้น เขาเรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท” อยางที่เรา
พูดกันอยางละเอียดเมื่อการบรรยายครั้งที่แลวมานี่เอง. หนวยหนึ่ง ๆ เปนปฏิจจสมุปปนนธรรม, แลว ความที่มันเกี่ยวของปรุงแตงกันระหวางหนวยนั้น เขาเรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท อันไดแกความอาศัยกันเกิดขึ้น.
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาทจะเห็นชัดวา ไมมี อัตตา ; ทุกสิ่งเปนเพียง
ของประจวบเหมาะ, แลวเกิดขึ้นชั่วขณะ แลวดับไป. เปรียบเหมือนกับวา
ลมพัด พอเหมาะสมขณะหนึ่ ง ทําให น้ําเปนฟองน้ํ าขึ้ นมา เป นฟูฝอยขึ้นมา ชั่ วขณะ
หนึ่งแลวก็ดับไป. ทางวัตถุมองเห็นไดงาย : เชนเราไปยืนที่ริมทะเล เห็นลูกคลื่น
เป นทิ ว ประจวบเหมาะระหว างน้ํา ระหว างลม ระหวางตลิ่ ง ระหว างความแวดล อม
อื่น ๆ ก็ฟูขึ้นมา เปนฟองอยางนาอัศจรรย;
เสร็จแลวก็ดับไป;
นี้เปนทางวัตถุ.
ทางจิตใจก็เหมื อนกัน เมื่อมี อะไรมากระทบเหมาะสมกันเขาหลายอยาง ก็เกิดความ
รูสึกสําคัญมั่นหมายวาตัวกู - วาของกู ขึ้นมา เปนพัก ๆ, เปนพัก ๆ, เกิดขึ้นดับไป, เกิดขึ้น-ดับไป, นี้ไมใชอนัตตา เปนเพียงของประจวบเหมาะ เกิดขึ้น
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ชั่วขณะ ๆ เรียกวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม ;
อนัตตา.

๔๖๓

มีความเขาใจอยางนี้ เรียกวาเห็น

ถาเห็นอนัตตาจริง จะไมมีความรูสึกที่เปนตัวตน - เปนของตน, ไมเกิด
โลภ เกิดโกรธ เกิดหลง
อะไรได ขณะนั้นก็เปนนิพพาน.
ถาอาศัยการเห็น
อนั ตตาเป นหลั กใหญ ออกหน าอยู อย างนี้ การบรรลุ นิ พพานนั้ นก็ เป น สุ ญญตนิ พพาน
หรือ สุญญตวิมุตติ หรือ สุญญตวิโมกข แลวแตจะเรียก; และตองไมลืมวาที่เปน
นิพพานนี้ ก็เปนไดทุกชนิดของนิพพาน :
นิพพานชั่วคราวก็ได นิพพานถาวรก็ได
นิพพานบังเอิญชั่วคราวเมื่อกระทบกับความเหมาะสม, เกิดเห็นอนัตตาขึ้นมาชั่วขณะ
หนึ่ง ก็ได.
แมไมตองเปนพระอรหันต ถาเห็นอนัตตาไดชั่วขณะหนึ่ง ก็เปน
นิพพานไปขณะหนึ่ง ก็เปนสุขไปขณะหนึ่ง แลวกลับรอนก็ได; เวนเสียแตจะ
เห็ นอนั ตตาชั ด และลึ กพอจนถึ งกั บเปลี่ ยนเนื้ อตั ว จิ ตใจ ขั นธสั นดานนี้ ได หมด ก็ เป น
นิพพานจริง เปนพระอรหันตจริง กิเลสไมกลับกําเริบขึ้นมาอีก.
การเห็ นไตรลั กษณ จะพิ จารณารวมกั นทั้ ง ๓ ลั กษณะ คื อความไม เที่ ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา พรอมคราวเดียวกันก็บรรลุนิพพานได;
พิจารณาแยกกัน
แตละลักษณะก็ยังบรรลุนิพพานได, ทั้งนี้แลวแตความถนัดของแตละบุคคล.

การเห็นพระไตรลักษณ อยางใดอยางหนึ่งยอมแลวแตอุปนิสัย
การเห็นไตรลักษณแตละลักษณะตางกันอยางไร?
ตอนนี้อยากจะพูดวา
พวกที่ มี อุ ปนิ สั ย คื อที่ เคยมี อะไรคิ ดนึ ก ศึ กษา พยายามมามากในจิ ตในใจ ที่ เรี ยกว า
อุปนิสัยนั้น พวกนี้ ถามีอุปนิสัยทางอนิจจังก็อาศัยอนิจจัง
บรรลุมรรคผลไปได,
ถามีอุปนิสัยทางทุกขัง ก็อาศัยทุกขัง บรรลุมรรคผลไปได, ถามีอุปนิสัยทางอนัตตา
ก็อาศัยอนัตตา ฟงเรื่องอนัตตาเรื่องเดียวบรรลุมรรค ผล นิพพาน ไปไดก็มี. บุคคล
มี อุ ป นิ สั ย ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ของไตรลั ก ษณ อ ยู ใ นตั ว แล ว ฟ ง แต เ รื่ อ งนั้ น ก็
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ไปไดเหมือนกัน.
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ทีนี้ยังมีพวกทั่ว ๆ ไป ที่ไมมีอุปนิสัยตามลักษณะใดโดยเฉพาะ ก็ตอง
มาตั้งตนฝกฝนกันใหมเหมือนกับเรียน ก.ข. ก.กา ไปเลย;
ถาอยางนี้ก็ จะตอง
อาศัยทั้ง ๓ ลักษณะ นี้เนื่อง ๆ กันไป ผสมกันไป : ใหเห็นความไมเที่ยงพอสมควร
แลวพิจารณาใหเห็นวา เพราะไมเที่ยงจึงเปนทุกข;
ทั้งไมเที่ยงทั้งเปนทุกข
นั่นแหละคืออนัตตา. นี่คือหลักที่เราสอนกันมากในโรงเรียน : ใหดูความไมเที่ยง
พอสมควร;
แลวถามันไมเที่ยงจะถือวาเปนสุขหรือเปนทุกข?
มันก็ตองถือวา
พอสมควร;
แลวถามันไมเที่ยงจะถือวาเปนสุขหรือเปนทุกข?
มันก็ตองถือวา
เปนทุกข.
เมื่อทั้งไมเที่ยง เปลี่ยนแปลง และทั้งเปนทุกขอยางนี้ จะเรียกวา เปนเรา
วาของเราไดหรือ? ก็ตองตอบวา ไมได. นี่ทําอยางนี้เรื่อยไป อาศัยทั้ง ๓ อยาง
ผสมผเสกันไปก็บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ได;
แตจะไมคอยมีดวยซ้ําไป เพราะวา
คนเรามีจิตใจเฉพาะ มีอุปนิสัยอะไรสะสมมาเฉพาะ.
ถาเปนการบรรลุดวยการเห็นอนัตตา ก็ใชคําวาอนัตตาไปเลย,
คนสวน
ใหญ หรือ สว นมาก จะบรรลุ มรรค ผล นิพพานได ดว ยการเห็น อนัต ตา.
ลํ า พั ง เห็ น อนิ จ จั ง อย า งเดี ย ว หรื อ เห็ น ทุ ก ขั ง อย า งเดี ย วก็ จ ะมี ไ ด แต เ ป น ส ว นน อ ย
มีปริมาณนอย.
เราจะเลนฉลาด ตองเอาทั้ง ๓ อยางนี้ อุตสาหพยายามไป อันไหน
จะชวยได; มันก็คงจะเกิดบรรลุขึ้นลักษณะหนึ่งแลวก็ชวยได. เราพยายามไปทั้ง
๓ อยางนี้ แลว มันก็จะชวยไดสัก อยางหนึ่งแน;
ซึ่งเราก็ยังรูไ มไดวาอันไหน
เพราะวาคนเรามันไมเหมือนกัน.
สําหรับเรื่องอนัตตา ที่จะตองรูจักอัตตาเสียกอน นี้จะชวยได; เพราะวา
มันเกี่ยวของกับเรามาก ๆ. เกี่ยวของกับเรามากอยางไร? ก็ตอบไดงาย ๆ ตรงที่วา
เรามีความรูสึกที่เปนตัวกู - เปนของกู, เปนตัวกู - เปนของกู, นี้มากกวาความรูสึก
อยางไหนหมด.
ฉะนั้นแกความรูสึกที่เปนอัตตาอันนั้นเพียงอยางเดียวใหหายไป ก็จะ
เห็นอนัตตา หรือบรรลุมรรค ผล นิพพาน ไดดวยการเห็นอนัตตา ;
คือวาเดี๋ยวนี้
เราก็ มี ค วามรู สึ ก หรื อ ความโง ที่ แ น น หนา เป น พื้ น ฐานอยู แ ล ว ในส ว นที่ เ ป น อั ต ตา;
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๔๖๕

ไมใชสวนอนิจจัง หรือสวนทุกขัง;
แตเปนสวนที่เกี่ยวกับอัตตา หรืออนัตตามากกวา
คือ เรารูสึกมีตัวกู - มีของกู อยูตลอดเวลา; นี้ไมอิงไปถึงอนิจจัง หรือทุกขัง,
มันเปนเรื่องตัวกู - ของกู อยูทั้งวันทั้งคืน. ฉะนั้นตอง แกมันโดยตรงที่เรื่องอนัตตา
คือไมมีตัวกู - ไมมีของกู.
ที นี้ ยิ่ งสมั ยนี้ แล ว มั นก็ ยิ่ งเลยเถิ ดไปถึ งว า คนทั้ งหลายเชื่ อกั นว าวิ ญญาณ
เกิดใหม ตายแลวเกิดใหม, มีวิญญาณไปเกิดใหมกันอยูเปนประจํา ทั่วไปทุกหัวระแหง;
นั้นก็คือเรื่องอัตตา ตองทําลายตองแกเสียดวยอนัตตา. เขาเชื่อวามีอัตตา หรือมี
วิญญาณ หรือมีเจตภูต ที่สิงอยูในรางกายนี้,
เวลานี้ทําหนาที่รูสึกคิดนึก หรือพูด
หรือทํา หรือกิน หรือใช หรืออะไรอยูตลอดเวลา,
จนกวารางกายจะแตกทําลาย
เนาเขาโลงแลว วิญญาณนี้ก็ไปเกิดใหมตอไป.
พวกที่ เขาเชื่ อกั นในเรื่ องตายแล วเกิ ดใหม อย างนี้ อยู แล วเป นเจ าเรื อน เป น
รกรากอันแนนหนาอยูดวย;
การหลุดพน
สําหรับบุคคลประเภทนี้ ก็ตองเรื่อง
อนัตตา,ตองระดมลงไปที่อนัตตา;
เรื่องอนิจจัง เรื่องทุกขนั้นไมมีแรงพอ ที่จะ
มาแกความโงของคนพวกนี้ได.
ตองเอาเรื่องอนัตตาที่อยางแรงพอกัน มาแกความโง
ของคนพวกนี้ใหเขา มองใหเห็นตามที่เปนจริงเรื่อยไป วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปน
เพียงปฏิจจสมุปปนนธรรม คือ เหตุปจจัยอาศัยกันปรุงแตงเกิดขึ้น - ดับไป, เกิด
ขึ้น - ดับไป, ไมมีตัวตนที่เที่ยงแทถาวร.
พวกเราชาวไทยเคยได รั บคํ าสั่ งสอนจากพวกพราหมณ มาก อน ในเรื่ องที่ มี
อัตตา มีวิญญาณ มีเจตภูต ไมรูวากี่สิบชั่วคนมาแลว,
คงจะสักสองสามพันปมาแลว
ก็ได จึงมีความเชื่ออันนี้อยางแนนแฟน; พูดไดวาเรามีบาป, มีบาปชนิดนี้ประจําตัว
มากอนแลว.
ฉะนั้นการแกบาปนี้ ก็ตองแกดวยเรื่องเฉพาะของมัน ก็คือเรื่องอนัตตา
เรามีอัตตากันจนเปนธรรมเนียม เปนวัฒนธรรม เปนธรรมเนียม วามีอัตตาไปเกิด
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พอใครตายลงก็บอกวา อาว, ไปเกิดดี ไปเกิดเปนนั่น - ไปเกิดเปนนี้;
อัตตาอยางนี้ ถือลัทธิอัตตาอยางนี้, ทางแก ก็ตองแกดวยเรื่องอนัตตา.

พากันมี

ทีนี้ก็มาถึงไตรลักษณ, เราเอาเรื่องไตรลักษณทั้ง ๓ นี้ มาเปนเรื่อง
สําหรับฆาอัตตาก็ยังได. ถาเรารูเรื่องอนิจจัง วาไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงเทาไร;
เราก็เอาอาวุธ อนิจจังนี้ มาฆาอัตตา คือมาฆาตัวกู - ของกู หรือมาฆาวิญญาณ
ฆาเจตภูตนั้นเสีย วาวิญญาณที่วากันนั้นมันไมมี, วิญญาณที่เที่ยงแทถาวรอยางนั้น
ไมมี; มีแตปฏิจจสมุปปนนธรรม ปรุงแตงเกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป, เกิดขึ้นตั้งอยู - ดับไป. นี่แหละ เอานิจจังมาฆาอัตตา.
ถาเห็นทุกขัง ชีวิตนี้เปนของตองทน, ความเปนอยูทุกอยาง ภพหรือชาติ
นี้เปนของตองทน. ทีนี้ก็เอาความตองทนนั่นแหละคือตัวทุกข; ฉะนั้นไมมีอะไร
นอกจากตัวทุกข. ชีวิตนี้ไมมีอะไรนอกจากความทุกข; เพราะชีวิตทั้งหมดนี้คือ
ความตองทน; ไมมีตัวตนที่ไหน มีแตความตองทน. เอาความตองทนนี่แหละ
ฆาอัตตาเสีย วาไมตองมีอัตตา, มีความตองทนอยูแลว เปนทุกขอยูแลว เอาทุกขัง
ความทุกขมาฆาอัตตาเสีย.
สําหรับ อนัตตา นั้น ยอมจะฆาอัตตาอยูแลวโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ
อยูแลว คือเห็นวา ไมมีตัวตน, ไมมีผูกิน ผูอยู ผูใช ผูไป ผูทองเที่ยว ผูเวียนวาย
อะไรเลย; ทุกสิ่ง เปนสังขารธรรมลวน ๆ เปนปฏิจจสมุปปนนธรรมลวน ๆ ;
อยางนี้ก็เรียกวา อนัตตา นี้ก็ฆาอัตตา เหมือนกัน.
ปฏิบัติอยางวิธีเห็นจะงายกวาวิธีอื่น คือวา เห็นอนิจจังก็เพื่อฆาอัตตา,
เห็นทุกขังก็เพื่อฆาอัตตา, เห็นอนัตตาก็เพื่อฆาอัตตา นอกนั้นก็ไมมีอะไรอีก; จะเห็น
ธรรมะจริง ก็ เห็ นอนิ จจั ง ทุกขั ง อนั ตตา ทั้ง ๓ อยางนี้ ใหมันระดมกั นฆ าอัตตา;
อยางนี้ก็เลยบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ไดงายกวาวิธีอื่น.
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ขอให สนใจไว เป นหลั กอย างที่ กล าวมานี้ ก อน โอกาสข างหน าเราจะพยายาม
ทําความเขาใจกันใหยิ่งกวานี้; ในทีนี้เอาแตเพียงวาพระไตรลักษณนี้จะมีไวสําหรับฆา
อัตตา. เรามีพระไตรลักษณเปนอาวุธสําหรับฆาอัตตา คือตัวกู ของกู ตามปรกติ.
เราฆาอัตตาโดยวิธีทําใหมันอดอาหาร ผอมอยูเรื่อย, และถาเกิดเผชิญหนากันขึ้นมา
เมื่อไร ก็ฆามันใหตายเสีย ทันทีเลย;
ถือไตรลักษณนี้เปนอาวุธ,
หรือวาเปน
เครื่องทําลายอัตตาตัวตนกันในลักษณะอยางนี้.

อานิสงส ของ พระไตรลักษณ
ถาเรามองเห็ นความประเสริฐวิเศษแหงอานิสงส ของพระไตรลั กษณแล ว ก็จะ
เกิด ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ขึ้นมาในการปฏิบัติ; จะมีการปฏิบัติที่ซอนการปฏิบัติ
ขึ้นมา. เราตองมีอะไรมาชวยใหเกิดความอยากปฏิบัติ แลวจะมีกําลังใจในการที่จะ
ปฏิบัติ, มีเครื่องกระตุนอะไร ๆ ที่จะปฏิบัติ, แลวก็ปฏิบัติไดงาย; ฉะนั้นจึงตอง
พิจารณาใหเห็นอานิสงสของไตรลักษณ :ขอ ๑. จะตองเห็นลูทางในการที่จะใชพระไตรลักษณ เพื่อจะกําจัดเสีย
ซึ่งความทุกขโดยประการทั้งปวง. อยางรูเอาไวเพียงแตสําหรับพลั้งเวลาหกลม มันไมมี
ประโยชน;
เชนเดียวกับเอาพระเครื่องแขวนคอจนชิน มันก็ไมมีประโยชนอะไร,
ตองใชใหเปนเรื่องเปนราวขึ้นมาจริง ๆ.
ขอ ๒. พระไตรลักษณ. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ ขอใหถือวาเปน
อารมณของสัมมาทิฏฐิ; เรารอดตัวไดเพราะสัมมาทิฏฐิ. สมฺมทิฏิ สมาทานา
สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจจฺคํ -สัตว ทั้งหลายลวงพนจากความทุ กขทั้งปวงไดเพราะสมาทาน
สัมมาทิฏฐิ; เพราะมีสัมมาทิฏฐิอยูเปนประจําก็ลวงพนจากความทุกขได. พูดไว
เปนหลักอยางนี้มันก็เปนเรื่องเดียวกัน : เพราะวาสัมมาทิฏฐิ นั้นก็คือมีความรูถูกตอง,
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ความรูถูกตองก็คือความรูวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ;
รวมเปนประโยคใหมขึ้นมาวา
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย -ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น.
ทําไมจึงไมควรยึดมั่นถือมั่น? ก็เพราะวาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. เมื่อ
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เห็นวาไมควรยึดมั่นถือมั่น; นี้คือสัมมาทิฏฐิ. สัมมาทิฏฐิ
ก็ดับทุกขได;
ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะมีสัมมาทิฏฐิเราตองสนใจ ทําความสวางไสว
แจมแจงในเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ขอ ๓. ทีนี้จะพูดใหละเอียดมากออกไปอีกก็ได ยังมีมากเรื่องจนพูดไมไหว
แตอยากจะยกตัวอยางอีกเรื่องหนึ่งวา พระไตรลักษณนี้เปนอารมณของวิปสสนาญาณ
ทุกขั้น ทุกตอน ทุกลําดับเลย. เมื่อปฏิบัติไปจนถึงขั้นที่เกิดวิปสสนาเปนญาณของ
วิปสสนาแลว ตองเปนเรื่องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น.
ตัววิปสสนาแบงออก
เปน ๙ ตอน ๙ ญาณ หรือวาแถม ๑๐ ทั้งขั้นตระเตรียมเรียกวาสัมมสนญาณ :ญาณอันดับ ๑
ขั้นตนตองเริ่มเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขมขนเขา
ไปอีก เปนอุทยัพยญาณ-เห็นความตั้งขึ้นและเปลี่ยนไป;
ญาณนี้ก็เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา คือความตั้งขึ้นและเปลี่ยนไปของสังขารทั้งปวง.
ญาณอันดับ ๒ ก็เห็นภังคญาณ - เห็นแตความดับ ๆ ๆ ๆ ; ก็คือเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, มันจึงเห็นความดับ ๆ ๆ ๆ แหงสังขารอยูได.
ญาณอันดับ ๓ จากภังคญาณนั้น ก็เห็น ภยตุปฏฐานวิญญาณ - เปนของ
นากลัว ; นากลัวเพราะวาทุกสิ่งเต็มไปดวยลักษณะของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ญาณอันดับ ๔ ถัดไปอีก ก็เปน อาทีนวญาณ - เต็มไปดวยโทษ;
สั ง ขารทั้ ง หลายเต็ ม ไปด ว ยโทษ เพราะมั น เป น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา มั น จึ ง เต็ ม
ไปดวยโทษ.
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ญาณอันดับ ๕ หลังจากนั้นก็เกิดนิพพิทาญาณ - นาเบื่อเหลือประมาณ;
เพราะมันเต็มไปดวยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงนาเบื่อเหลือประมาณ.
ญาณอันดับ ๖ หลังจากนั้นก็เกิดมุญจิตุกัมมยตาญาณ – อยากจะพนไป
ก็อยากจะพนไปจากสิ่งที่เต็มไปดวยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเปนของรายกาจ.
ญาณอันดับ ๗ หลังจากนั้นก็มีปฏิสังขานุปสสนาญาณ - พิจารณาหาทาง
ที่จะออกไปเสีย จากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; ก็อาศัยแรงของการเห็น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา นี้ ผลักดันใหออกไปตามทาง.
ญาณอันดับ ๘ ทีนี้มาถึง สังขารุเปกขาญาณ - วางเฉยในสังขาร
ทั้งหลายทั้งปวง;
เหมือนบุรุษวางเฉยในภรรยาที่หยาขาดกันแลว เหมือนภาพที่เขียน
ไว ที่ ฝาผนั งตรงนั้ น ไปดู กั นเสี ยบ าง มั นก็ เพราะเห็ นอนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา นั่ นแหละ
จึงเกิด สังขารุเปกขาญาณ.
ญาณอันดับ ๙ อันสุดทาย ก็เปน สัจจานุโลมิกญาณ - ไดที่ และ
พรอมเพรียงที่จะรูอริยสัจจแลว ก็เพราะการเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงที่สุด.
นี้ ก็ เป นตั วอย างที่ ยกมาแสดงว า การเห็ นพระไตรลั กษณ แล วย อมเป นอารมณ
ของวิปสสนาญาณ ทั้ง ๙ เลย.
ตอไปนี้ก็เปนการบรรลุ มรรค ผล สมมติเปนพระโสดาบันขึ้นมา สําเร็จ
มรรค ผล ในการปฏิบัติครั้งนี้เพียงเปนพระโสดาบันขึ้นมา.
จะทําอยางไรตอไปที่จะ เปนพระสกิทาคามี ขึ้นมาอีก? ก็ตองเพิ่มแรงของ
การเห็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ขึ้ น ไปอี ก จึ ง จะบรรลุ มรรค ผล ขั้ น สกิ ท าคามี .
พิจารณาทํ านองเดี ยวกั นแต วาเพิ่มแรงการเห็นอนิจจั ง ทุกขั ง อนัตตาขึ้ นไปอีก ก็จะเป น
พระสกิทาคามีขึ้นมา.
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แลวทําอยางไรจึงจะ เปนพระอนาคามี ตอไปอีก? ก็เพิ่มแรงเห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ตอไปอีก.
ที นี้ เป นพระอนาคามี แล ว ก็ ไม มี ทางไหนอี ก นอกจากจะเพิ่ มแรงของการ
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขึ้นไปอีก จึงจะ เปนพระอรหันต; หมายความวาพระอนาคามีเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมถึงที่สุด ๑๐๐ เปอรเซ็นต จึงตองเพิ่มสวนที่
ยังขาดจึงจะเปนพระอรหันต.
จากบุถุชนไปเปนพระอริยเจา ก็ดวยแรงของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา :
เปนพระอริยเจาที่ ๑ จะเลื่อนไปเปนพระอริยเจาที่ ๒ ก็ดวยแรงของอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา, พระอริยเจาที่ ๒ หรือสมณะที่ ๒ จะเลื่อนขึ้นเปนสมณะที่ ๓ ก็ตอง
ดวยแรงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, พระอริยเจาที่ ๓ จะเลื่อนขึ้นเปน พระอริยเจาที่ ๔
คือพระอรหันต ก็ตองดวยแรงของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งมากขึ้น ๆ. ฉะนั้น
ไม มี อื่ น ที่ จ ะช ว ยให เ ลื่ อ นขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ ๆ จนถึ ง การบรรลุ ม รรค ผล ขั้ น สุ ด
ทาย;นอกจากเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ทีนี้แมวาเราจะอยูเปนบุถุชน ไมอยากเปนพระอริยเจา อยากจะเปนบุถุชน
ที่พอทนอยูได ก็ตองอาศัยความรูเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้เหมือนกัน.
เห็นไหมวามันไมมีทางหลีก;
ไมมีที่ไหนที่ไมตองการ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
เราจะมีความรูสึกเปนสุข หายใจสะดวก หายใจมี ความสุขอยูบาง ก็ตองอาศัยความรู
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ดังนั้นเราจึงตองปฏิบัติกันในลักษณะอยางนี้, รูชัด
อยางนี้, มุงหมายหมายมั่นในการปฏิบัติอยางนี้; แลวก็ปฏิบัติอยูทั้งตอหนาและ
ลับหลังของอารมณ.
ขอให ศึ ก ษาวิ ช าความรู เ รื่ อ งอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา อยู เ ป น ประจํ า ทํ า ให
กิเลสมันอดอาหาร มันรอยหรอเบาบางไป; พอถึงคราวเผชิญหนากันกับอารมณจริง ๆ
ก็ใชอนิจจัง ทุกขัง อนั ตตาเต็ มที่ ก็จะสกัดกั้นการปรุงแตงที่จะเปนความทุกข ที่ จะ
เปนความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเสียได; เหมือนกับที่ไดอธิบายมาแลว
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ขางตนวา ยาฉีดที่คุมกันก็ชื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
ก็เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.

ยาฉีดที่จะแกใหหายไปเลย

หวั งว าทุ กคนจะได สนใจ ให สมกั บที่ ว าเป นเรื่ องที่ สํ าคั ญที่ สุ ด ที่ พระพุ ทธเจ า
ทานไดตรัสไววา: - เมื่อใดเห็นตามเปนจริงวาสังขารทั้งปวง เปนของไมเที่ยง
เปนทุกข, ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา; เมื่อนั้นจะเบื่อหนายในสิ่งที่เปนทุกขนั้นเปน
หนทางแหงความหมดจด.
เมื่อเดินไปตามทางแหงความหมดจดแลว,
มันก็เปนไป
ตามลําดับญาณทั้งหลาย,
แลวก็ไปตามลําดับขั้นของมรรค ผล ความเปนพระอริยเจา
ทั้งหลาย;
แลวก็ไปจบลงที่นิพพาน อันสมบูรณ อันสูงสุด อันเด็ดขาด อันไม
กลับหลังอีก.
ถ ายั งไม ถึ งนั่ น ยั งจะอยู ไปในชี วิ ตประจํ าวั นเวลานี้ ก็ ต อง
อาศั ยอนิ จจั ง
ทุกขัง อนัตตา ชวยใหเกิดนิพพานชั่วคราว ๆ อยูเรื่อยไป : เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ที ไ ร ก็ เ ย็ น ลงไปที่ นั้ น ;
พอลื ม ไปมั น ก็ ร อ น,
พอเห็ น อี ก ก็ เ ย็ น อี ก .
ฉะนั้ น
จงมี ชี วิ ต อยู ด ว ยพระไตรลั ก ษณ คื อ อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ในลั ก ษณะอย า งนี้ เ ถิ ด ;
อยาเอาไวเพียงเผลอหกลมแลวก็พลั้ง;
อยางนั้นไมมีประโยชนอะไร.
แลวบางคน
ยังพลั้งมากไปกวานั้นจนนาเกลียดเสียอีก ก็ยิ่งไมมีประโยชน.
มันเปนธรรมเนียม
ประเพณีของคนโง ไดเพชรไดพลอยแลวก็ไมรูวาจะเอาไปทําอะไร,
แลวก็หาไมพบ
วาอยูที่ไหน.
อยูที่หนาผากก็หาไมพบ มีอยูที่เนื้อที่ตัวก็หาไมพบ,
เปนเสนผมบัง
ภูเขาอยูเรื่อย; อยางนี้จะไมใหเรียกวาคนโงแลวก็ไมรูจะเรียกวาอยางไร.
ขอใหระวังความเปนอันธพาล มีไดแมแกภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา;
จะเปน อันธพาล เพราะไมเ ห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ขอพูด ซ้ําแลวซ้ําอีก
เพื่อวาอยาไดลืม หรือ อยาไดประมาทในเรื่องที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา คือ
เรื่องพระไตรลักษณ หรือเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
นี้ก็พอสมควรแกเวลาสําหรับวันนี้ จะขอยุติไวเทานี้กอน.
••••••••••••••
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตรธรรม
--------------------

-๑๓วันเสารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายในวันนี้มีโดยหัวขอวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตร ธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้.
การบรรยายในวันนี้นาจะงด เพราะวา อาตมา
เปนหวัด;
แตก็ไมอยากจะงด เพราะวาจะเสียกําหนดการที่กําหนดไว
ดังนั้น ก็จะไดวาไปตามเรื่องเทาที่จะทําได.
“โลกกุตตรธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้” เมื่อพูดขึ้นอยางนี้ คนโดยมากก็ฉงน
หรือไมเชื่อ เพราะไดยินไดฟงกันมาเปนอยางอื่น, มีความเชื่อกันจนเปนธรรมเนียม
เปนอยางอื่น คือไมใชที่นี่และเดี๋ยวนี้.
หมายความวาตองรอตอตายแลว อีกกี่ชาติ
หรือกี่สิบชาติ หรือรอยชาติพันชาติก็ไมแน;
เพราะเขาถือวาเปนสิ่งที่ยากที่จะลุถึง
ได. สวนอาตมาบอกวา “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” มันตางกันยิ่งกวาหนามือเปนหลังมือ
ไปเสียอีก; เพราะฉะนั้นเราจะตองพิจารณากันดูวามันเปนอยางไร.

๔๗๗
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โลกุตตรธรรม คืออะไร
ขอแรกที่ สุ ดก็จะต องพิ จารณากั นถึ งคําว าโลกุ ตตระ หรื อโลกุ ตตรธรรม
นั่นเอง. คําวา “โลกุตตรธรรม” ที่รูจักกันทั่วไปแตกอนก็คือ โลกุตตรธรรม ๙ : ๙
คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมกันเปน ๙. มรรค ๔ ผล ๔ ก็คือ : โสตาปตติมรรค
โสตาปตติผล สกิทาคามีมรรค สกิทาคามิผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหัตตมรรค
อรหัตตผล ๔ คูนี้ ๘ ขอ แลวมีนิพพานอีก ๑ รวมเปน ๙ เรียกวาโลกุตตรธรรม ๙.
โลกุตตรธรรม ๙ อยางนี้ไมเคยพบในบาลีพระพุทธภาษิต คือไมมีพระพุทธภาษิตที่
พูดถึงโลกุตตรธรรม ๙ อยางที่เราถือกันอยูเปนประจํา;
คงมีอยูแตในหนังสือ
ชั้นหลัง ๆ.
เรื่องอื่น ๆ ที่ไมไดมีในพระพุทธภาษิต เชนบารมี ๑๐ อยาง หรือ
อะไรตาง ๆ เหลานี้ก็มีอยูเปนอันมาก ลวนแตมีขึ้นในหนังสือชั้นหลังดวยกันทั้งนั้น.
คําวา “โลกุตตระ” ที่เปนพระพุทธภาษิตโดยตรงนั้น มีพบแตในเรื่องที่
เกี่ยวกับสุญญตา. ถาตรงไหนมีเรื่องสุญญตา ที่พระพุทธองคตรัสเอง; ตรงนั้น
จะ ตองมีคําวา “โลกุตตรา” อยูดวยเสมอไป. บทที่แพรหลายที่สุดก็คือบทที่วา เย เต
สุตฺตนฺตา ตถาคตภาสิตา คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สฺุตาปฺปฏิสํยุตฺตา แปล
ใจความสั้น ๆ งาย ๆ ในภาษาไทยก็คือวา : สุตตันตะที่พระตถาคตไดกลาวแลว เปน
เรื่องลึกซึ้ง เปนเรื่องที่มีอรรถลึกซึ้ง เปนเรื่องที่อยูเหนือโลก และประกอบอยูดวยสุญญตา.
อยางนี้มีหลายแหงในพระพุทธภาษิต ที่พูดถึง “โลกุตตรา”;
แตไมเคยมีที่แยก
ออกเปน ๙ เหมือนที่เรารูกัน.
เพราะฉะนั้นที่เรารูกันอยูเดี๋ยวนี้จึงไขวกันอยูกับที่
พระพุทธเจาทานตรัส. แตวามีทางที่จะทําความเขาใจกันไดตอไป; เราจะตอง
พยายามทําความเขาใจ ความหมายเฉพาะ แมจะเปนเรื่องปลีกยอยของเรื่องนั้น ๆ.
ในขอแรกจะตองทําความเขาใจกันถึงคําวา โลกุตตระ. โลกุตตระนี้
ตัวหนังสือแปลวา พนโลก หรือเหนือโลก; แตวาพวกชาวบานมักจะแปลงเปน
ภาษาไทยวาโลกอุดร, คนแก ๆ จะพูดวาโลกอุดร. เมื่อฟงคําวาโลกอุดร มันก็มี

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตรธรรม

๔๗๙

ความหมายเพี้ยนต อไปอี ก กลายเปนโลกอีกโลกหนึ่ ง ทางทิศอุดร หรืออะไรทํานอง
นั้น. ที่จริงตัวหนังสือที่วา โลกุตตระ = โลก + อุตตระ รวมกันเปนโลกุตตระนั่นเอง
กลายมาเปนคําวาโลกอุดร. โลกะ แปลวา โลก, อุตตระ แปลวา ยิ่ง หรือ เหนือ,
โลกุตตระก็แปลวาเหนือโลก หรือยิ่งกวาโลก หรือพนไปจากโลก. ทีนี้ คําวา
โลกอุดรก็อยางเดียวกัน คือมาจากคําวาโลกุตตระนั้นเอง;
ถาใครสมัครจะใชคําวา
โลกอุดรก็ใหเขาใจเสียวา เปนคําที่หมายถึงเรื่องที่พนโลกหรือเหนือโลก.

ปญหา ที่ ตองพิจารณา
ทีนี้ก็มีขอที่จะตองพิจารณาดูตอไปวา ที่วา “เหนือโลก” หรือ “พนโลก”
หมายถึงอะไร? อะไรที่อยูเหนือโลก หรือพนโลก? ถาหมายถึงแผนดิน หรือสถานที่
หรือวิมาน หรืออะไร ที่อยูเหนือโลกพนโลก อยางนี้ก็ยิ่งผิดตอไปอีก.
ในบาลี
เรียกวา โลกุตตรธรรม แปลวา ธรรมที่เหนือโลกหรือพนโลก. ทีนี้คําวา “ธรรม”
นี้มีความหมายกวาง : หมายถึงขอปฏิบัติเพื่อใหเปนอยางนั้น ก็ได, หรือหมายถึง
ภาวะที่เปนอยางนั้น ก็ได. ในที่นี้หมายถึงภาวะที่ใหเปนอยางนั้น ก็มีขอที่จะตอง
ถามตอไปวา ภาวะของอะไร? ก็ไมมีภาวะของอะไรนอกจากภาวะของจิต; ฉะนั้น
คําวา โลกุตตรธรรม จึงแปลวา ภาวะของจิตที่อยูเหนือโลก.
“ภาวะของจิตของมนุษยที่อยูเหนือโลก” นี้ คนธรรมดาก็ยังฟงไมออก
อีกวา จิตจะอยูเหนือโลกไดอยางไร?
เมื่อจิตก็อยูในรางกาย รางกายก็อยูในโลก;
แลว ภาวะของจิตที่อยูเหนือโลกนั้นเปนอยางไร? ก็มีปญหาตอไป ปญหาชนิดนี้.
เกิดขึ้นมาจากความที่ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาโลก. คําวา “โลก” มิไดหมายถึงแผนดิน
เสมอไป ; แตหมายถึงอะไร ๆ ที่เปนความหมายของโลก, หรือเปนพิษสงอันรายกาจ
ของโลก.
ฉะนั้นที่วา “อยูเหนือโลก”
อยางนี้ก็หมายความวา “อยูเหนือความ
ครอบงําของโลก”. ในโลกนี้มีอะไร ๆ หลาย ๆ อยางที่จะครอบงําจิต. ถาจิตอยูเหนือ
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อํานาจครอบงํานั้นแลว ก็ตองเรียกวา อยูเหนือโลก คือเหนือความรอบงําของโลก
นั่นเอง. ทีนี้โลกจะมีอะไรสําหรับครอบงําจิตใจของสัตว? ก็มีเรื่องที่กลาวไวใน
พระบาลีโดยชัดเจน ซึ่งจะไดกลาวกันตอไปขางหนา.
เดี๋ยวนี้เรากําลังวินิจฉัยกันถึงขอที่วา : โลกุตตระนั้นคืออะไรแน? แลว
ทําไมจึงมีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้? ถาหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ก็มีไดตอเมื่อ
บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ หรือบรรลุนิพพาน. จะมีที่นี่และเดี๋ยวนี้ไดอยางไร? นี่แหละ
คื อ ข อ ที่ จ ะศึ ก ษาให เ ข า ใจ และยั ง เกี่ ย วข อ งกั น อยู กั บ คํ า หลาย ๆ คํ า ที่ ทํ า ให เ ข า ใจ
ยาก; แมที่เรียกวามรรค ๔ ผล ๔ นั้น ก็ยังตองเอามาวินิจฉัยอีกตอหนึ่ง. มรรค ๔
หรือผล ๔ ก็คือ พระโสดาฯ พระสกิทาคาฯ ฯลฯ อยางที่กลาวมาแลว.
พระโสดาบันที่ยังเปนผูครองเรือน ยังเสวยกามคุณ ยังบริโภครสอันเกิด
จากเพศตรงกั นข าม ยั งมี ภรรยาสามี อย างมี จะเรี ยกพระโสดาบั นนั้ นเป นโลกุ ตตระ
กันไดอยางไร? ในความหมายไหน?
พระสกิทาคามี ก็ยังเปนอยางนั้น คือ ยังเปนฆราวาส ยังมีภรรยาสามี
ยังบริโภครสอันเกิดจากเพศตรงกันขาม อยางนี้เปนตน.
ทีนี้ก็ขึ้นไปถึง พระอนาคามี พระอนาคามีไมเกี่ยวของกับกามคุณ ไมเกี่ยว
ของกับเพศตรงขาม แตดูก็ยังพะวงอยูเปนอันมากในรูปาวจรภพ คืออยูในภพที่
บริ สุทธิ์ สะอาดอยางที่ เรียกกันว า รู ปภพ ยั งมีอาลัยอาวรณ ไมอยากจะจากไปจากภพ.
ขอให เข าใจว าภพนั้ นมี ๓ ภพ คื อ กามภพ รู ปภพ และอรู ปภพ พระอนาคามี แม จะ
ไม พะวงอยู ในกามภพ แต ก็ ยั งพะวงอยู ในรู ปาวรจรภพ ถื อเป นที่ สุ ขสบาย จึ งมี อาการ
เหมื อนกั บยั งพะวงอยู ในรู ปาวรจรภพนั้ นเป นอั นมาก อย างนี้ จะเรี ยกว าเป นโลกุ ตตระ
ไดอยางไร?
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พระอรหันตเทานั้นที่อยูเหนือภพทั้ง ๓,
อยูเหนือทุกอยางซึ่งเปนเครื่อง
เกาะเกี่ยว;
สวนพระโสดาบัน สกิทาคา อนาคามี นั้นยังมีเรื่องเกาะเกี่ยว เกี่ยวกับ
ภพ เกี่ยวกับโลก อยางนี้จะเรียกวาเปนผูอยูเหนือโลกไดอยางไร?
ผูที่อยูเหนือ
โลกโดยสิ้นเชิงก็มีแตพระอรหันต.
ทีนี้ภาวะของพระอรหันตก็จะดูซ้ํากันกับเรื่องของนิพพาน.
พระอรหันต
ยอมบรรลุนิพพาน ๒ ประการคือ สอุปาทิเสสนิพพาน, หรือ อนุปาทิสสนิพพาน;
ไมบรรลุนิพพาน ๒ อยางนี้ก็ไมใชพระอรหันต.
เรื่องพระอรหันตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
นิพพานโดยตรงอยูแลว ทําไมจะตองพูดถึงนิพพานใหเกินเขามาอีกกลายเปน ๙ ?
ป ญหาดั งกล าวนี่ แหละเป นข อที่ ชวนฉงน ไม ใช จะชั กชวนให คิ ดให ยุ งหั ว;
แต ต องการจะให พิ จารณาดู ให ดี จนให พบว า ที่ เรี ยกว าอยู เหนื อโลกนั้ นเป นอย างไร?
และตามที่ เราสมมติ กั นอยู เอง ว ากั นเอาเองนี้ ว ามรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน๑ เป น
โลกุตตระนี้มันยังเปนที่นาสงสัยอยางไร? ก็เปนที่นาสงสัยอยางที่วามาแลว : วา
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ยังพะวงอยูดวยกามภพ,
พระอนาคามียังพะวงอยูดวย
รูปาวจรภพ;
พระอรหันตเทานั้นที่อยูเหนือภพโดยประการทั้งปวง แลวก็มีนิพพาน
โดยสมบูรณ.
นิพพานของพระอรหันตก็เปนอยางเดียวกับคําวานิพพานโดยทั่ว ๆ ไป.
พระอรหันตอยูเหนือโลกนี้ฟงไดงายเขาใจงายชัดเจนที่สุด ;
แตพระโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี จะอยูเหนือโลกนั้นเขาใจไดยาก. ขอใหไปลองคิดดูอยางนี้.

การอยูเหนือโลก หรือโลกุตตรธรรม มีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้
หนทางออกก็มีอยูทางเดียวคือวา : พระโสดาบัน เปนตนนี้ เปนแต
เพียงผูที่แนนอนวาจะอยูเหนือโลกเทานั้น เวลานี้ยังไมไดอยูเหนือโลก; แตเปน
ผูที่แนนอนวาจะอยูเหนือโลก.
ฉะนั้นจึงสงเคราะหไวเปนฝายผูที่อยูเหนือโลก ไมเอา
มารวมไวกับบุถุชนที่จมโลก. ถาอธิบายอยางนี้ ก็พอจะเขาใจได วา พระอริยบุคคล
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ขั้นตน ๆ ที่ยังไมเปนพระอรหันตนั้น เปนผูที่แนนอนวาจะอยูเหนือโลก จึงจัดไว
ในฝายเหนือโลก.
ผูที่เขาใจ “เรื่องเหนือโลก”
ยังจะตองรูจักสังเกตใหมากกวานั้นวา เมื่อ
พระโสดาบั น เป น ต น ถู กจั ดไว ฝ ายเหนื อ โลกแล ว เราก็ น าจะนึ ก ถึ ง อาการที่ อ ยู เหนื อ
โลก บางอยางของคนอื่นตอไป; โดยเฉพาะก็คือ บุถุชนนี่เอง ในบางโอกาส ใน
บางเวลาคนเราก็ยังมีเวลาที่จะเปนอิสระไปจากความบีบคั้นของโลก, ภาวะจิตใจของ
คนเราตองมีเวลาวางจากการบีบคั้นของโลก.
ถามีการบีบคั้นของโลกไมวางเสียเลย
แลว คนเราก็เปนบาตายหมด ไมมีโอกาสที่จะมานั่งพูดนั่งฟงกันอยูที่นี่ได.
ฉะนั้น
ขอให สั ง เกตดู ใ ห ดี โ ดยยุ ติ ธ รรมว า เรามิ ไ ด อ ยู ภ ายใต ก ารบี บ คั้ น ของโลก ตลอดวั น
ตลอดคืน ทุกลมหายใจเขาออก.
การบีบคั้นของโลกจะมีเปนครั้งเปนคราว, เปนเรื่องเปนราวคราวหนึ่ง ๆ
เทานั้น ก็คือ เมื่อเผลอ เมื่อไมมีสติเพียงพอ;
เพราะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เปน
ที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นเขา;
เมื่อนั้นแหละจะถูกสิ่งที่เรียกวาโลกบีบคั้น หรือ
เผาลน หรือกดทับ หรือพัวพันหุมหออะไรตาง ๆ ก็แลวแตจะเรียก.
พอความรูสึก
อันนั้นหมดไป จิตใจของคนเราก็กลับเปนจิตที่วางอยูอยางเดิม;
เรียกวา “โลก”
ไมไดบีบคั้นจิตใจของคนเราไปตลอดเวลา. มันแลวแตวาเมื่อไรเผลอ : คือขาดสติ
ขาดความรู ปลอยไปตามอํานาจของความไมรูคืออวิชชา; เมื่อนั้นก็เกิด “โลก”
ขึ้นมาทันที, แลวก็ครอบงําทวมทับจิตใจของบุคคลนั้น.
ตามธรรมดาโลกก็ อยู แต โลก มนุ ษย ก็ อ ยู แต มนุ ษย จิ ตของมนุ ษย ก็ อ ยู ไป
ตามประสาจิตของมนุษย ; แตวาจิตของมนุษยนี้มันมีเผลอ; เผลอเมื่อไร โลกก็เกิด
เปนโลกชนิดที่จะครอบงําจิตใจมนุษย. ฉะนั้นเราจะตองรูวา ภาวะของจิตใจที่อยู
เหนือการครอบงําของโลกนั้น ก็มีอยูอยางหนึ่ง;
ภาวะของจิตใจที่ยังไมถูกโลกครอบงํา
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นี้ก็มีอยูอยางหนึ่ง. แตผลมันคลาย ๆ กันคือวา ถาไมถูกโลกครอบงํา แลว จิตใจ
ก็ยังคลาย ๆ กัน คือวาง หรือเปนอิสระจากอํานาจบีบคั้นของโลก.
อีกประการหนึ่งคําวา “โลกุตตรา” ที่พระพุทธเจาทานตรัสไว วาเนื่อง
เฉพาะดวยสุญญตานั้น เปนเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้ง,
ลึกซึ้งสําหรับเราจะตอง
พิจารณาดูใหดีวา คําวา “โลกุตตรา”
ในที่นี้ไมไดเล็งถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
โดยตรง; แตกลาวไวกวาง ๆ วา “เรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาแลวละก็เปนเรื่องเหนือ โลก”,
ธรรมะที่เกี่ยวกับสุญญตาแลวละก็เปนเรื่องเหนือโลก, หรือภาวะของจิต
ที่ประกอบอยูดวยสุญญตาแลว ก็เปนภาวะของจิตที่อยูเหนือโลก;
เปนคํากลาง ๆ
ไมตองระบุลงไปวาไดแกบุคคลใด ที่ไหน อยางไร; อยางนี้ก็ได.
เมื่อ ใครมีจิตใจเปนอยางไหนก็เรียกวาคนนั้นเปนอยางนั้น, ถาเปน
ชั่วคราวก็เปนอยางชั่วคราว, ถา เปนอยางถาวรตลอดไปก็เรียกวาอยางถาวรตลอดไป.
มั นจึ งแปลกกั นอยู แต ที่ ว าบุ ถุ ชนคนธรรมดา บางคนมี จิ ตใจว างจากการบี บคั้ นของโลก
เพียงชั่วคราว. พระอรหันตพวกเดียวเทานั้นที่จะมีจิตใจวางจากการบีบคั้นของโลก
โดยสิ้นเชิง.
พระโสดาบัน พระสกินาคามี พระอนาคามี ก็ยังถูกโลกบีบคั้นอยูเปน
คราว ๆ เชนเดียวกับคนธรรมดา;
แตวาในลักษณะที่ออนกวา หรือเบากวาบุถุชน
ธรรมดาสามัญทั่วไป.
เมื่อเล็งถึงขอที่วายังถูกอํานาจของโลกบีบคั้นแลวก็ยังถูก
บีบคั้นอยูดวยกันทั้งนั้น.
บุถุชนก็ตกหนักในฐานะที่ถูกบีบคั้นมาก จนกลายเปนนรก หรืออบาย
ไปทีเดียว, ซึ่งจะมีความรอนใจเปนนรก, จะมีความ หิวเปนเปรต, จะมีความ
ขลาดกลัวเปนอสุรกาย, หรือจะโงเปนสัตวเดรัจฉานไปในที่สุด; นี่มันมากถึง
อยางนี้. บุถุชนยังมีอะไรที่จะเปนเครื่องตอตานการบีบคั้นของโลกนอย; ฉะนั้นถึง
คราวที่โลกจะบีบคั้น มันก็บีบคั้นไดมากถึงอยางนี้. ตอเมื่อไดศึกษาฝกฝนเรื่อย ๆ ไป
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มีสติปญญา ก็คอยกระเตื้องขึ้นมา ๆ เปนกัลยาณบุถุชนชั้นดีแลว ; โลกก็บีบคั้น
ไดนอยลง;
กระทั่งเปนพระอริยเจาขั้นตน ๆ :
คือเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี
เปนตน,
โลกก็บีบคั้นไดนอยลง ไมถึงขนาดที่เรียกวาตกนรก หรือตกอบายอีกตอไป.
ผู ที่ ถู ก โลกบี บ คั้ น น อ ยลง ไม ร อ นใจเหมื อ นตกนรก ไม หิ ว เหมื อ นเปรต ไม โ ง
เหมือนสัตวเดรัจฉาน ไมขี้ขลาดเหมือนอสุรกายอีกตอไป;
นี่ก็พอเรียกไดวาเปน
พระโสดาบันผูแรกถึงกระแสของนิพพาน แตยังไมถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ.
ด วยเหตุ ดั งกล าวมานี้ ก็ เป นการสมควรแล ว ที่ จะจั ดพระโสดาบั นไว ในฝ าย
ของโลกุ ต ตระ คื อ ผู ที่ จ ะอยู เ หนื อ โลกโดยแน น อนในอนาคต หรื อ จะเรี ย กว า เป น
ชั้นเตรียมก็ได; จะไปจัดไวฝายบุถุชนก็ไมถูก, จะวาเหนือโลกโดยสิ้นเชิงก็ยังไมได,
แตเปนผูเตรียมพรอมที่จะเหนือโลกโดยสิ้นเชิง.
สวนพระบาลีที่เกี่ยวกับ สุญญตานั้น
กลาวไวเปนกลาง ๆ วา : ถามีการประกอบอยูดวยสุญญตาก็ตองเรียกวาเหนือโลก
ไมมากก็นอย ไมตลอดเวลาก็ชั่วคราว; ฉะนั้น จึงมีความหมายที่กวางอันเปนความ
หมายที่เราควรจะสนใจ.
คนธรรมดาสามั ญ ควรจะสนใจเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สุ ญ ญตา ก็ เ พื่ อ จะให เ ราได
พบภาวะ ที่จิตของเราตามธรรมดาสามัญนี้ อาจจะอยูเหนือการครอบงําของโลกได
เปนพัก ๆ
หรือเปนคราว ๆ ดวยเหมือนกัน.
อยางเชนวา ทานกําลังนั่งอยูที่นี่
ก็เรียกวา “วางจากการบีบคั้นของโลก” แมแตชั่วขณะที่นั่งอยูที่นี่ มันก็ยังมีลักษณะ
แสดงใหเห็นวา เรากําลังวาง หรือปลอดภัยจากการบีบคั้นของโลก. เมื่อเราอยูกับ
บ าน อยู กั บการงาน อยู กั บความรั บผิ ดชอบ อยู กั บสิ่ งที่ ยั่ วยวนให เกิ ดกิ เลสนานาชนิ ด
นั้น จิตไมเปนอยางนี้; แตจิตถูกบีบคั้น ใหอยูใตอํานาจของสิ่งที่เรียกวาโลก.
เมื่อจะ ศึกษาเรื่องโลกุตตระ ก็จําเปนที่จะตองเริ่มตน ก.ข. ก.กา กันไป
กอน : จากการศึกษา ใหรูจักภาวะของจิตของเราเอง โดยไมตองไปเชื่อตามคนอื่น
วาจิตที่วางจากการบีบคั้นของโลก หรืออยูนอกเหนือการบีบคั้นของโลกเปนอยางไร?
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แม ว าจะมี อยู ชั่ วขณะอั นเล็ กน อย จิ ตก็ ยั งมี ลั กษณะที่ ผิ ดกั นอย างตรงกั นข ามจากขณะ
ที่มันอยูใตความบีบคั้นของโลก.
เพราะฉะนั้นจงสนใจใหสุดความสามารถของแต
ละคน ๆ ; เพราะวา “ความที่ปราศจากความบีบคั้นของโลก” นั่นแหละเปนลักษณะ
ของนิพพาน.
เราพอใจ สนใจ ในสิ่งที่เรียกวานิพพาน;
แลว ทําไมจึงไมสนใจในตัว
นิพพานจริง ๆ คือภาวะที่จิตมันวางจากการบีบคั้นของโลกซึ่งเรียกวาโลกุตตระนี้เลา?
การที่ จิ ตจะว างได เป นอิ สระได เป นพั ก ๆ อย างนี้ ย อมดี กว า ที่ จะติ ดคุ กติ ดตะรางไป
ตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิต,
จิตมีเวลาวางบาง สลับกันอยูอยางนี้ ก็นับวาเปนการดี
อยางยิ่งแลว;
คือชวยถวงกันใหพอดี ไมใหบามากนัก และก็ไมใหดีเกินไป;
เพื่อ
คอย ๆ รูขึ้นไปตามลําดับ ๆ วามันจะตองเปนอยางไร? มันมีอยูอยางไร? และควรจะ
กําจัดสวนไหนออกไป? ควรจะพอกพูนสิ่งไหนเขาไว?
สําหรับคําวา “นิพพาน” นั้น ในที่บางแหงพระพุทธองคทรงยกตัวอยาง
วา : ความสุขที่เกิดมาจากจตุตถฌานนั้นเปนตัวอยางแหงรสของนิพพาน อยางนี้ก็มี;
เพื่ อ ว า คนที่ ยั ง ไม ไ ด บ รรลุ นิ พ พานจริ ง ๆ อยากจะชิ ม รสของพระนิ พ พานให เ ต็ ม ที่
รอยเปอรเซ็นตก็ทําได โดยการชิมรสของจตุตถฌาน;
พยายามเจริญสมาธิขึ้นไป
ถึ งชั้ นจตุ ตถฌานก็ จะได รั บความสงบสุ ขทางจิ ตใจ พอที่ จะเรี ยกได ว าเป นรสของพระนิพพาน.
มันตางกันแตวารสของพระนิพพานแทจริงนั้น ตายตัวลงไป ไมกลับ
เปลี่ยนเปนอยางอื่น;
สวนรสของจตุตถฌานนี้ แมจะสูงสุดอยางนั้นแลว อาจกลับ
เปลี่ยนลงมา เปนปกติธรรมดาได;
เพราะยังไมใชนิพพานที่แทจริง,
เปนเพียง
นิพพานใหชิมดูเปนตัวอยาง,
หรือนิพพานสําหรับผูที่รีบดวน จะชิมรสของพระนิพพานโดยเร็ว ก็ชิมไดเหมือนกันเทากันในขณะนั้น.
แต โดยเหตุ ที่ นิ พพานตั วอย างยั งกลั บเปลี่ ยนเป นอย างอื่ นไปได จึ งเรี ยกว ายั ง
ไมแทจริง ยังไมเด็ดขาด; เรียกโดยบาลีเขาเรียกวาเปน กุปปธรรม คือกลับกําเริบได.
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ถ า ไม ก ลั บ กํ า เริ บ ได อี ก ต อ ไป ไม เ ปลี่ ย นแปลงได อี ก ต อ ไป ก็ เ รี ย กว า อกุ ป ปธรรม.
ฉะนั้นการที่เรามีจิตวางจากการบีบคั้นของโลกนั้น มันเปนลักษณะกุปปธรรม คือ
ยังกลับเปลี่ยนแปลงได. เราก็มีหนาที่แตเพียงวาจะรักษา “จิตวาง” ไวใหมาก
ขึ้น ๆ จนวางติดตอกันไมมีการเปลี่ยนแปลง. วันหนึ่ง ๆ เรามี “จิตวาง” จากการ
บีบคั้นของโลก ๒-๓ คราว ก็ยังดีกวาไมมีเสียเลย.
ที นี้ เราก็ ทํ าให มั นมากขึ้ น เป นวั นหนึ่ ง ๆ มี นิ พพานตั้ ง ๑๐ คราว ๒๐ คราว
ระยะเวลาที่ถูกบีบคั้นก็จะนอยลงไป, เวลาที่วางไมถูกบีบคั้นก็จะมากขึ้น; ขยายสวน
ที่ ไม ถู กบี บคั้ นให มากขึ้ น ๆ ออกไป เดี๋ ยวก็ เต็ มวั น คื ออยู ได ด วยจิ ตที่ ปราศจากการบี บ
คั้นของโลกไดตั้ง ๒๔ ชั่วโมง วันรุงขึ้นมันจะเปลี่ยนไปบางก็ชางมัน;
นับวาดีอยูแลว
ที่เรานิพพานไวไดตั้งวันหนึ่ง. เดือนหนึ่งเอาใหไดหลาย ๆ วัน; ใหหลายวันมากขึ้น
จนไดทั้งเดือน. หลาย ๆ เดือนก็เอาไวไดเดือนหนึ่งหรือหลาย ๆ เดือน; แลวปหนึ่ง
ก็ยังไดตั้งหลายเดือน.
คือขยายออกไปอยางนี้เรื่อย ก็เปนการแนนอนวา สักวันหนึ่ง
มันจะมีเต็มที่ ไมเปลี่ยนกลับไปกลับมา. ฉะนั้น คุณธรรมสูงสุดที่ปรากฏแกจิตเปน
ครั้งคราวนั้น จะตองสนใจและเขาใจ;
ถาไมสนใจ ไมเขาใจ ก็จะเปนคนโง
ดักดาน, หรือยิ่งไปกวาดักดาน; เพราะวาพระนิพพานมาปรากฏใหชิมลองอยูเสมอ
ก็หาสนใจไม.
นี่แหละขอใหคิดดูใหดีเถิดวา : สิ่งที่เรียกวา โลกุตตรธรรม คือภาวะ
ของจิตที่วางจากการครอบงําของโลกนั้น ก็มีอยูบอย ๆ; นั่นแหละคือนิพพานที่
แทจริงชนิดหนึ่งเหมือนกัน หากแตวาเปนของชั่วคราว. ของชั่วคราวอยางนี้เรียก
ในบาลีวา สามายิกํ, สามายกํ แปลวา ชั่วสมัย ไมตลอดกาล; ของชั่วคราวก็ยังดี
กวาที่จะไมมีเสียเลย. ถาไมมีเสียเลยเราก็ตาย หรือเปนบาตาย; นี่เวลาสงบเวลา
พักผอนยังมีอยูบาง เราจึงไมเปนบาตายในทางจิตใจ,
ในทางรางกายก็เหมือนกัน
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ถาเราทํางานเรื่อย ไมมีพักผอน เราก็ตองตายแน;
ทางรางกายใหสมควรกัน เราจึงไมตาย.

๔๘๗

ฉะนั้นเราตองมีการพักผอน

ทางจิตใจนี้ก็เหมือนกันอีก จะตองมีการพักผอน หรือใหไดมีโอกาสที่จะ
พักผอนตามสมควรกัน จึงไมเปนบา; อยางนอยก็ไมปวดหัว ไมเปนโรคเสนประสาท.
แต ที่ นี้ เราต องการให มากไปกว านั้ น ก็ ขยายเวลาที่ เป นอย างนั้ นให มากขึ้ น ๆ จนติ ดต อ
ถึงกันไปหมด;
มันก็ไมเปนชั่วขณะ ไมเปนชั่วสมัยอีกตอไป ก็จะเปนนิพพานจริง
สมบูรณเด็ดขาดขึ้นมาไดอยางนี้.
ทั้ งหมดนี้ ไม ได พู ดเพื่ ออย างอื่ น นอกจากจะพู ดในความประสงค ให ท าน
ทั้งหลาย สังเกตดูใหดี ใหพบสิ่งที่เรียกวาโลกุตตรธรรม ชนิดที่มีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้:
แมเปนตัวอยางสินคาสักนิดสักหนอยหนึ่ง อยางนี้ก็ยังเปนการดี.
ขอยืนยันเรื่อง
“ที่นี่และเดี๋ยวนี้” เมื่อยังเปน ๆ ยังไมตาย นี้อยูเสมอไป. การพูดอยางนี้มัน
ขวางกัน มันฝนกัน กับความรูสึกของคนแตกอน ที่พูด ๆ กันมาอยางอื่น : เขาจะเอา
สิ่งเหลานี้ไปไวตอ “ชาติในอนาคตกาลเบื้องหนาโนนเทอญ”
ไมรูวากี่สิบชาติรอยชาติ
พันชาติก็ได; พอเราเอามาพูดวา “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” เขาก็หาวาบา หรืออวดดี.
เขาจะวาอยางไรก็ตามใจเขา;
เราเอาสิ่งที่เปนประโยชน ที่แทจริง ใหไดก็แลวกัน;
เพราะฉะนั้นขอใหฟงคําอธิบายที่วา “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” ที่ยังเปน ๆ อยูนี่แหละ ใหมาก
สักหนอย.
หลักฐานที่มา ที่จะแสดงใหเห็นวาเรื่องสําคัญ ๆ ในพระพุทธศาสนานั้น
ตองเปน “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” เมื่อยังเปน ๆ อยูนี้ทั้งนั้น มีอยูมากมายที่สุด; และ
เรื่อ งสํา คัญ ที่สุด ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับ โลกนั่นเอง.
พระพุท ธเจา ทา นไดต รัส วา :
โลกนี้ ก็ ดี เหตุ ใ ห เ กิ ด โลกนี้ ก็ ดี ความดั บสนิ ท ของโลกนี้ ก็ ดี ทางให ถึ งความดั บสนิ ท
ของโลกนี้ ก็ ดี ตถาคตบั ญญั ติ ว ามี ในกายที่ ยาวประมาณวาหนึ่ งนี้ ที่ ยั งมี สั ญญาและใจ.
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ท า นทั้ ง หลายลองคิ ด ดู ใ ห ดี คื อ จะต อ งฟ ง ดู ใ ห ดี ก อ น แล ว คิ ด ดู ใ ห ดี ว า
พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้ทานหมายความวาอยางไร? ทานวา “โลกทั้งโลกก็อยู
ในรางกายที่ยาววาหนึ่งมี” ; แตเราไมกลาเถียงทาน เพราะวาเรานับถือทาน.
ทานจะพูดวาอยางไรเราก็ไมเถียง. แตถาเด็กคนหนึ่งมาพูดอยางนี้เราก็จะตวาดเอาวา
เด็กบา, วาโลกทั้งโลก จะมาอยูในรางกายยาววาหนึ่งนี้ไดอยางไร. เพียงเทานี้แลว
มิหนําพระพุทธองคก็ยังตรัสวา : เหตุใหเกิดโลกทั้งหมด ก็รวมอยูที่รางกายยาววา
หนึ่งนี้, แลวยังตรัสวา ความดับสนิทไมมีเหลือของโลก ก็หาพบไดในรางกาย
ที่ยาววาหนึ่งนี้; แลวก็ยังแถมตอไปถึงเรื่องที่ ๔ วา ทางปฏิบัติใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงโลกนี้ ก็รวมอยูในรางกายที่ยาววาหนึ่งนี้; แตทรงกําชับยืนยันวา
กายที่ยังเปน ๆ .
คําตรัสที่วา “มีสัญญาและใจ” นี้หมายความวาในรางกายที่ยังเปน ๆ;
ถารางกายที่ตายแลว เปนอันวาไมมีสิ่งเหลานี้ทั้งหมด. รางกายที่ยังเปน ๆ ที่ยาวเพียง
ประมาณวาหนึ่งนี้ มีโลก, มีเหตุใหเกิดโลก, มีความดับสนิทของโลก, มีทาง
ใหถึงความดับสนิทของโลก; ก็ลองคิดดูเถิดวามันเปนอยางไร? มันไมเหมือนกับ
เรื่องธรรมดาสามัญทั่วไป ที่เราพูด หรือเราเขาใจกันอยู. เราจะตองรูจักโลกชนิด
ที่มาอยูในรางกายยาววาเดียวนี้ได, แลวรูจักความดับสนิทของโลก คือนิพพาน
ที่มามีอยูในรางกายที่ยาววาเดียวนี้ได. โดยขนาดและโดยเวลา ก็คือวา เมื่อยังเปน ๆ
เทานั้น; ตายแลวไมตองพูดถึงกัน.
เราจะถื อ เอาพระพุ ท ธภาษิ ต ข อ นี้ เป น หลั ก ยื น ยั น ก็ ไ ด ว า เรื่ อ งของคน
ตายแลวไมตองพูดกัน จะพูดกันแตเรื่องคนเปน ๆ ; ที่เรียกวาในทิฏฐธรรมนี้ คือ
ในธรรมอันตนเห็นแลว: คือตนรูสึกได เพราะตนยังไมไดตาย. ตนจะเขาใจได
จะรูสึกได จะเห็นได จะเสวยได จะชิมได โดยตนเอง; เพราะยังไมตาย. เรื่อง
ทางจิตใจตองเปนอยางนี้, เราก็อยากใหเปนอยางนี้, พระพุทธเจาทานก็ทรงยืนยันวา
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เปนอยางนี้ ก็คือบทที่เราสวดกันอยูทุกวันวา :
สนฺทิฏิโก อกาลิโก ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ. สนฺทิฏโก - อันบุคคลนั้นพึงเห็นไดดวยตนเอง. อกาลิโก - ไม
ประกอบอยูดวยเวลา. หากแตวามีการกระทําถูกตองเมื่อไร ก็มีผลเมื่อนั้น เปนเรื่อง
ที่เห็นไดเฉพาะคน.
ทีนี้ เรื่องโลกุตตระก็คือเรื่องความดับสนิทของโลก นั่นเอง; แตหมายถึง
โลกทางจิตใจ, โลกที่เปนความทุกข หรือโลกที่เปนกิเลส; ไมใชโลกแผนดิน.
ที่พระพุทธเจาทานวา เรื่องเกี่ยวกับโลกทุก ๆ เรื่อง อยูในรางกายที่ยาววาหนึ่งนี้ ทาน
หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ; ฉะนั้น “โลก” จึงสามารถที่ จะอยูในรางกายที่ยาว
วาหนึ่งที่ยังเปน ๆ นี้ได; เราจึงมีหวัง หรือ ควรจะหวัง วาเราตองไดมันที่นี่และ
เดี๋ยวนี้.
หัวขอที่ควรจะกําหนดกันไวทุกคนก็มีอยูวา : เราตองการที่จะอยูเหนือ
การบีบคั้นของโลกที่นี่และเดี๋ยวนี้. ถาใครไมตองการสิ่งนี้ ก็แปลวาคนนั้นยังไมรูคา
ของศาสนา, ยังไมรูจักศาสนา, ยังไมรูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ; รูจัก
แตปากเทานั้น รูจักแตชื่อ;
รูจักแตปากสวดรองทองบนเหมือนนกแกว นกขุนทอง
เทานั้น. ถาผูใดรูจักธรรมะตัวจริง, รูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆตัวจริง,
เขาจะมีความเชื่อ มีความหวังที่วา เราสามารถที่จะอยูเหนือการบีบคั้น ของสิ่งที่
เรียกวาโลกได ที่นี่และเดี๋ยวนี้.

ควรรูจัก โลก วา เปนสิ่งนากลัว
ตอ ไปนี ้ เราควรจะนึก ถึง ความบีบ คั ้น ของโลกกัน เปน สว นใหญ
เพื่ อ ให รู จั ก ว า มั น น า เกลี ย ดน า กลั ว สั ก เท า ไร.
สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า โลกนั้ น
อยางเขาใจวา มีแตแผนดิน; แผนดินนั้นเปนเพียงเปลือกของโลก หรือวาเปนฐาน
เปนภาชนะรองรับสิ่งที่เรียกวาโลก.
เราคงจะโงไปหนอย ที่ไปเห็นแผนดินเปนโลก
ควรจะถื อว าแผ นดิ นทั้ งหมดทั้ งโลกนั้ นไม ใช ตั วโลก จะเรี ยกว าเปลื อกก็ ได เพราะมั นมี
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อะไรใสไวในนั้น;
จะเรียกวาฐานรองรับ หรือภาชนะเหมือนถวยหรือชามที่จะใส
อะไรไวในนั้น ก็ได. ฉะนั้นเมื่อพูดถึงแผนดิน ก็อยาไปคิดวาเปนตัวโลก แผนดิน
เปนเพียงเปลือกของโลกเทานั้น,
ในแผนดิน หรือบนแผนดินนั้น มันมีอะไรอยู?
มันก็มีภูเขา มีตนไม มีสัตว กระทั่งมีคน; เหลานี้จะเปนเยื่อเนื้อของสิ่งที่เรียกวา
โลก.
ทีนี้ตัวคนเรานี้ ก็ยังไมใชตัวคน มันเปนเพียงเปลือกของคน; ตัวคนจะ
ตองเปนจิตใจของคนที่มีอยูในคน นั่นแหละจึงจะเรียกวาคน.
ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา
จิตใจนี้เอง เปนตัวการที่จะทํายุง : อะไรตาง ๆ จะสุขจะทุกข หรือวาจะสงบ หรือจะ
วุนวาย มันก็เกี่ยวกันอยูจิตใจนี้เอง. พระพุทธเจาทานเรียกจิตใจวาเปนโลก
นี้มันถูกกวา ที่คนโง ๆ จะเอาแผนดินมาเรียกวาโลก. พึงพิจารณาดูโดยลําดับ :
ในแผนดินมีอะไร? ในนั้นมีอะไร ๆ ? ในนั้นมีอะไร? จนถึงสําคัญที่สุด จะเห็นวา
ภาวะที่เปนจิตใจของสิ่งที่มีอยูในโลกนั้นตางหาก คือตัวการสําคัญ.
อะไรที่เขาไปอยูในจิตใจของคน อันนั้นแหละคือโลกของคน;
เพราะ
ฉะนั้นก็ไดแก ความทุกข ที่เขาไปมีในจิตใจของคน นั่นแหละคือโลก. จิตใจของ
สัตวเดรัจฉานก็ยังไกลกันมากกับจิตใจของคน; จิตใจสัตวไมยอมรับเอาสิ่งที่เรียกวา
“โลก” เขาไวมาก ๆ เหมือนจิตใจของคน; ฉะนั้นปญญาที่เกี่ยวกับโลกจึงมีอยูในจิตใจ
ของคน มากกวาที่จะไปอยูในจิตใจของคนสัตวเดรัจฉาน. คนมีจิตใจ แลวมีทางที่จะรับ
เรื่องราวตาง ๆ เขามาสูจิตใจ :
ทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้น
บางทางกายบาง หรือทางจิตใจ ที่จะคิดนึกเอาเองบาง,
รวมเปน ๖ ทางดวย
กัน;เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเขามารบกวนจิตใจ จึงเขามาไดงาย หรือมาก เพราะมีทาง
ที่จะเขาไดถึง ๖ ทาง.
ทางที่โลกจะเขามาบีบคั้นหัวใจมนุษย เขาเรียกวา “ทวารหรือประตู”
มีอยู ๖ ทางไดแก : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ , เปนประตูป ลอ ยใหโ ลก
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หลั่งไหลเขามาบีบคั้นหัวใจ, นี้คือปญหา ; แลวปญหาก็ไปอยูตรงที่วา เราตกอยู
ใตอํานาจของสิ่งที่มาบีบคั้น ถาเราฉลาดพอ, หมายความวา ถาจิตใจของคน
ฉลาดพอ สิ่งที่เขามานั้นบีบคั้นจิตใจไมได ก็ไมมีปญหา ไมตองเสียเวลามานั่งพูดกัน
ที่นี่ใหเหนื่อยเปลา ๆ เดี๋ยวนี้ปญหามัน อยูจริง ๆ ตรงที่ จิต ใจของเราไมส ามารถ
ที่จะตอสูปองกัน สิ่งที่จะเขามาบีบคั้นจิตใจนั้น ๆ; ผลก็คือเรามีความทุกขอยูบอย ๆ
บางทีก็มีความทุกขจนชินชาไป ไมรูสึกวาเปนความทุกข; มากไปกวานั้น ก็เห็น
ความทุกขเปนความสุขไปเสียอีก; ก็เลยหมดเรื่องกัน สําหรับคนที่มองเห็นอยางนั้น
แลวก็เลยไมตองสนใจในพระพุทธศาสนา.
เราตกอยูใตอํานาจของสิ่งที่เขามาบีบคั้นเพราะอะไร? ก็เพราะวาจิตใจ
หรือตัวเรานั้นมันโง; เพราะโง จึงไดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขามาบีบคั้นจิตใจ
ของเราแท ๆ สิ่งใดจะเขามาใหรัก ก็รัก, อะไรจะเขามาใหเกลียด ก็เกลียด, เขามา
เพื่อไดผลไดกําไรก็รัก หรือยึดมั่น, เขามาเพื่อใหเสียใหขาดทุน ก็ยึดมั่น. นี้แหละ
เรียกวา ไมวาสิ่งใดจะมาในแงไหน ก็รับเอา; เปนการยึดมั่นถือมั่นหมด ไมวาแงได
หรือแงเสีย แงรับหรือแงปฏิเสธ. รวมความวาจะเปนแง positive หรือ negative
จิตใจก็รับเอาทั้งนั้น สําหรับเขามาเปนปญหา, สําหรับจะไดมาหนักอกหนักใจ แลว
ก็มีความทุกขไปไมวาในแงไดหรือในแงเสีย.
ไดมาก ๆ ก็เอามาเปนทุกขเพราะ
วิตกกังวล, เสียไปมาก ๆ ก็เปนทุกขเพราะวาเสียดาย, ถามีการยึดมั่นถือมั่นอยางนี้
แลว ก็เปนปญหาทั้งนั้น ไมวาไดหรือเสีย, และจะมีความทุกขทั้งนั้นทุกกรณี.
ถ าเราเกิ ดมี จิ ตใจที่ เฉี ยวฉลาดขึ้ นมา ตามแบบของพระพุ ทธเจ า ว า “กู ไม
ยึดถือกับมึง” จริง ๆ อยางนี้แลว ทุกขเขาครอบงําไมได ก็เลยไมมีปญหา. ทั้งหมดนี้
จะเห็นไดชัดวา เปนเรื่องทางจิตใจ ไมใชเรื่องทางกาย, เปนเรื่องของทางจิตใจ
หรือวิญญาณ ; ตัวปญหาก็เปนปญหาทางวิญญาณหรือจิตใจ.
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เรื่องวิญญาณหรือเรื่องของจิตใจนี้ มีไดที่นี่ มีไดเดี๋ยวนี้,
มีได
อยางติดตอกันไปอยางถี่ยิบ กลับไปกลับมา ๆ อยูตลอดวันตลอดคืน.
เมื่อเราคนพบ
หรือมองเห็นวา ปญหามีอยูตลอดวันตลอดคืน ที่นี่และเดี๋ยวนี้,
แลว เราจะไปแก
ปญหานี้ตอตายแลว อยางนี้มันจะเปนคนบาหรือคนดี? ถาจะมัวไปคิดวา ตออีกรอย
ชาติ พันชาติจึงจะแกปญหานี้ อยางนี้จะเปนคนบาสักกี่รอยเทากี่พันเทา ในเมื่อ
ปญหามันอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้
แลวจะไมคิดแกไขกันที่นี่และเดี๋ยวนี้;
แลวจะไป
แกไขตอตายแลวนั้นจะทําไปทําไม? เดี๋ยวนี้ที่นี่ จิตใจกําลังถูกความบีบคั้นจากสิ่ง
ที่เรียกวาโลก จะตองเอาชนะใหไดที่นี่; อยาไปมัวนึกถึงชาติหนาอยูเลย.
ขอพู ด ย้ํ า กั น อี ก ที ห นึ่ ง ว า ที่ พู ด ทั้ ง หมดนี้ ไม ไ ด ส อนให เ ลิ ก เชื่ อ เรื่ อ ง
ชาติหนา;
เรื่องชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไปนั้น ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามใจ.
ใครจะเชื ่อ ก็ไ ด แตข อใหม องเห็น วา ที ่นี ่แ ละเดี ๋ย วนี ้เ ปน ชาติที ่สํ า คัญ กวา ;
เพราะวาปญหามีอยูที่นี่, ความทุกขมีอยูที่นี่, กําลังเผาลนอยูที่นี่. เราตองแกปญหา
เหลานี้ใหไดที่นี่.
ทีนี้มันวิเศษอยูตรงที่วา ถาเราแกปญหาเหลานี้ที่นี่ไดหมดแลว จะไมมี
ปญหาอะไรเหลืออีกตอไปแมในชาติหนา;
แมวาชาติหนาจะมีอีกกี่รอยชาติพันชาติ
ปญ หาจะไมมีเ หลือ อยูเ ลย;
เพราะวา เราไดแ กปญ หาชนิด นี้ ชนิด เดีย วกัน นี้
ไดสําเร็จเด็ดขาดลงไป ที่นี่ในชาตินี้แลว.
เพราะฉะนั้น อยาเพอไปนึกถึงชาติหนา
โนนใหปวยการเลย เสียเวลาเปลา ๆ, ตั้งหนาตั้งตาทําอะไรลงไป ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้
ใหเ สร็จ ลงไป ที ่นี ่แ ละเดี ๋ย วนี ้ ในชาตินี ้ แลว ก็เ ปน อัน รับ ประกัน วา ชาติห นา
ก็ตองไดตามที่ตนตองการ; ชาตินี้ไดเทาไร ชาติหนาก็ไดเทานั้น.
ถ า มั ว ผั ด ไปต อ ชาติ ห น า ก็ จ ะไม ไ ด ทํ า ความทุ ก ข มั น ก็ เ หลื อ อยู เ รื่ อ ยไป;
อยางนี้เปนคนโงสักเทาไร.
ปูยาตายายของเราเคยพูดวา “คนดีคาใกล ๆ คนบาใบ
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คาไกล ๆ ”
คําเตือนสติอยางนี้ควรจะเอามาใชกันในกรณีอยางนี้;
คําเตือนนี้
หมายความว า อย า ไปหวั ง นิ พ พาน หรื อ หวั ง อะไรต อ ชาติ ที่ ไ ม รู ว า อี ก กี่ ร อ ยชาติ ใ น
อนาคตเลย. จงพยายามใหเปนขึ้นมา ที่นี่และเดี๋ยวนี้ แมจะไดสักนิดหนึ่งก็ยังดี
ยังเปนของจริงและไดจริง, เปนสนฺทิฏิโก อกาลิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ ขึ้นมาจริง ๆ
ก็ยังดี.
ทีนี้ถาทําไดนิดหนึ่ง ขึ้นมาเปนตัวอยางแลว;
ก็ตองแนนอนวา เราจะ
ทําเพิ่มขึ้นมาไดอีกสองนิด สามนิด สี่นิด;
หลาย ๆชนิด มากเขา ๆจนกระทั่งติด
ตอกันไป, ติดตอกันไป; นี้ก็คือทําใหมีจิตใจวางจากการบีบคั้นของโลก ยาวออก
ไป ๆ.สวนที่ถูกโลกบีบคั้นนั้น สั้นเขามา ๆ จนบางวันไมปรากฏ จนบางเดือนไม
ปรากฏจนบางปไมปรากฏ; ไมเทาไรก็ไดผลสมบูรณ คือไดความวางจากการบีบคั้น
ของโลกโดยสมบูรณ.
นี้ คื อข อสํ าคั ญที่ สุ ด ที่ เอามาพู ดกั นในวั นนี้ ขอให ทุ กคนจงตั้ งอกตั้ งใจ
มองดูเขาไปยังจิตใจของตน ใหรูจักสิ่งที่เรียกวาจิตใจ;
แลวใหรูวาจิตใจอยูใน
ภาวะเชนไร : อยูในภาวะที่ถูกโลกบีบคั้น, หรือวาอยูในภาวะที่ไมถูกโลกบีบคั้น.
เราจะตองดูใหละเอียดลงไปวา อะไร ๆ ที่เรา มี อยู เกี่ยวข องอยู ใชอยู กิ นอยู บริ โภค
อยูนั้น มันอยูในลักษณะที่บีบคั้นเราหรือหาไม?
นี้จะตองเอาเรื่องจริงเขามาพูดกัน
ว าเงิ นทอง ข าวของ ทรั พย สมบั ติ บุ ตรภรรยาสามี อะไรต าง ๆ สารพั ดอย าง ที่ เรากํ าลั ง
มีอยูนั้น; สิ่งตาง ๆ นั้นอยูในภาวะที่บีบคั้นหัวใจเราหรือเปลา? ถาไมมีการบีบคั้น
หัวใจแตประการใดเลย ก็ไมมีปญหา นับวามีบุญมากแลว ดีกวาเทวดาเสียอีก;
หรือวาถาเปนอยูเชนนั้นจริง ก็นับวาเปนนิพพานสมบูรณอยูแลวโดยไมรูสึกตัว.
ขอใหมองเห็นกันอยางนี้ วา ถาไมมีการถูกบีบคั้นจริง ๆ, มีใจคอปรกติ
สงบเย็นไปทุกอยาง, ประพฤติประโยชนอยูไดตลอดเวลา โดยไมตองมีความทุกข
เลย แลวก็ขอใหถือวา นั่นแหละเปนโลกุตตระ หรือเปนนิพพานอยูในตัวแลว;
อยาตองปรารถนาอะไรใหมากไปกวานั้นเลย.
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ที นี้ ใ นทางที่ ต รงกั น ข า ม ถ าว า สิ่ ง เหล า นี้ มี อ ยู หรื อ เกี่ ยวข อ งกั นอยู กั บ เรา
ในลักษณะที่บีบคั้นหัวใจอยูบอย ๆ แลว; ก็ใหถือวานี่แหละคือตัวปญหาที่จะตอง
แกไข
ที่จะตองสะสาง.
ฉะนั้นเราตองรูจักเหตุ ใหรูจักสิ่งทั้งสองนี้กันจริง ๆ.
เสียกอน กลาวคือ ภาวะของจิตใจที่ถูกโลกครอบงํา นี้อยางหนึ่ง, ภาวะของจิตใจ
ที่ไมถูกโลกครอบงํา นี้อีกอยางหนึ่ง. สองอยางนี้ตองรูจักใหดีที่สุด ตามที่มีอยูจริง
ในชีวิตประจําวันของเรา;
แลวเราก็จะเขาใจสิ่งที่เรียกวาโลกุตตระนี้ไดโดยงาย.
เดี๋ยวนี้กลัวแตวาจะเขาขางตัวโดยไมรูสึกตัว;
เพราะโงมากจึงเขาขางตัวโดยไมรูสึกตัว
วาเขาขางตัว ก็เลยพูดไปเสียอยางอื่นหมด,
ไมตรงตามความจริง,
ไมเปนไปตาม
ความจริง, พูดกันไมรูเรื่อง.

บุถุชน ยังติดคุกตะรางทางวิญญาณ อยูตลอดเวลา
ถ า ถื อ ตามหลั ก ทั่ ว ๆ ไป ตามหลั ก คํ า สอน หรื อ ว า เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให ต อ ง
มีคําสอนขึ้นมาในโลกนี้นั้น เราถือกันวา ตามปรกติธรรมดาสามัญ บุถุชน
คนเรานี้
มีจิตใจชนิดที่ยังไมมีความสามารถ
ไมมีคุณธรรม ไมมีคุณสมบัติพอ จึงถูกความ
บีบคั้นจากโลกรอบดานอยูเสมอ;
เรียกวาติดคุกติดตะรางในทางวิญญาณอยูตลอด
เวลา.
คําวา “ตลอดเวลา”
นี้ มิไดหมายความวาตองทนทรมานอยูตลอดเวลา;
แตตองทนทรมานอยูชั่วเวลาที่ไปยึดมั่นถือมั่นเขา.
เหมือนกับนักโทษติดคุกติดตะราง
อยูในคุกอยูในตะรางแท ๆ นั้น ถาเขารูสึกวาเขาติดคุก เขาเปนทุกข,
ถาเขา
นอนหลับไป เขาก็ไมรูสึกวาเปนทุกข.
หรือถาเขาลืมไปเสียวาไมใชคุกไมใชตะราง
กํ าลั งทํ าอะไรอยู หรื อกํ าลั งเล นอะไรอยู กํ าลั งคิ ดทํ าอย างอื่ นอยู เวลานั้ นก็ ไม ใช เป น
เวลาที่เขาติดคุกติดตะราง ทั้งที่เขายังอยูในคุกในตะราง.
มนุษยเราก็มีลักษณะ
อยางนั้น : ติดคุกอยูตลอดเวลา ติดคุกในทางวิญญาณ ติดคุกในทางจิตใจ คุกของ
สิ่งที่เรียกวาโลก. สิ่งที่เรียกวา “โลก” คือสิ่งที่จะเขามาจับเอาจิตใจของสัตวที่มี
ความรูสคิดคิดนึกไดนั้นใหเขาอยูในคุกของ “โลก”.
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๔๙๕

สิ่งที่เรียกวา “โลก” นี้ ตามภาษาธรรมแบงเปน ๓ พวก : เปน กามโลก
รูปโลก อรูปโลก, บางทีก็เรียกวา กามภพ รูปภพ อรูปภพ; ทั้งสองประเภทนี้
เหมือนกัน. ถาเรียกวา กามโลก ก็โลกคือกาม, ถาเรียกวา รูปโลก ก็โลกคือ
รูปธรรมลวน ๆ ไมเกี่ยวกับกาม, ถาเรียกวา อรูปโลก ก็โลกที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไมมี
รูปแลวก็ไมเกี่ยวกับกามดวยเหมือนกัน.
คุกที่ ๑ โลกที่เกี่ยวกับกาม นี้เปนโลกที่ต่ําที่สุด คือจิตใจยังอยูใตอํานาจ
ธรรมชาติมากที่สุด, ไมมีสติปญญาที่จะเอาชนะความรูสึกตามสัญชาตญาณ หรือ
ตามธรรมชาติไดเลย. อันนี้ก็ไมมีใครติเตียนใคร; แตใหถือวาเปนเรื่องที่
ปลอยใหเปนไปตามสัญชาตญาณ. ผูหญิง ผูชาย เปนหนุม เปนสาว ก็บูชาเรื่อง
อันเกี่ยวกับรสระหวางเพศ ตามความรูสึกของสัญชาติญาณที่จะตองทําใหรูสึกอยาง
นั้น ๆ อยางที่หลีกเลี่ยงไมได; เพราะวาในรางกายของเขานั้นมีตอม มี gland สําหรับ
ทําหน าที่ให เกิ ดความรู สึกอย างนั้ นอย างนี้ จึ งเกิดความรูสึ กที่ เปนเรื่องระหว างเพศ
ขึ้นมา ถูกบีบคั้นก็ทําไปตามนั้น จนกวาจะหมดฤทธิ์ของความรูสึกที่ตอม gland นั้น
สรางขึ้นมา. แตวาอยางนี้มันไมเทาไร ที่เลย มากกวานั้นมากไป ก็คือวา คนไปอุตริ
สงเสริม ใหกลายเปนความบาหลังระหวางเพศ มากยิ่งขึ้นไปอยางที่ไมรูจัก
สิ้นสุด.
ถาคนเราจะมี ความรู สึ กเรื่ องเกี่ยวกั บเพศตามครั้ งคราว ตามความสุ ก
งอมของตอม หรือ gland เหลานั้น ปญหาจะไมมากเหมือนเดี๋ยวนี้. เดี๋ยวนี้ขยาย
ออกไปใหเปนเรื่องที่เปนความหิวกระหายของจิตตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ทั้งเดือน
ทั้งป ก็เลยไดรับบาปรับกรรมมากเกี่ยวกับขอนี้. เรื่องเกี่ยวกับทางเพศนี้จัดไวเปน
พวกหนึ่งเรียกวา กามโลก - คือโลกของคนที่ตกอยูใตอํานาจของกาม. มนุษยเปนมาก
กวาสัตวเดรัจฉาน; สมน้ําหนามนุษยที่คิดเกง, อุตริประดิษฐประดอยเกง, ก็เลย
ไดรับความทุกขเกี่ยวกับกามนี้ มากกวาสัตวเดรัจฉาน.
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สั ตว เดรั จฉานมี ความรู สึ กตามสั ญชาตญาณในทางกามนี้ อย างเดี ยวกั นกั บ
มนุษย แตมันไมขยายมากออกไปกวาที่สัญชาตญาณตองการ;
ฉะนั้นปญหาระหวาง
เพศเกี่ยวกับสัตวเดรัจฉานจึงมีนอย. สวนของคนขยายมีมากขึ้นไป, ยิ่งเปนเทวดา
ในชั้นกามาวจรดวยแลวก็ยิ่งมาก, จนเปนสัตวที่มีการหายใจเขาออกเปนกามไปเลย.
ทั้งหมดนี้เขาเรียกวา กามโลก หรือกามภพ เปนคุกตะราง สําหรับกักขังดวงวิญญาณ
ของสัตวประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยหนุมวัยสาว.
คุกที่ ๒ รูปโลก หรือรูปภพ
เมื่อมันเหน็ดหนอยในเรื่องเกี่ยวกับกาม
หรือเบื่อระอาในเรื่องเกี่ยวกั บกาม ก็มาติด คุกที่ ๒ เปนคุกทางวิญญาณ คือเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งที่มีรูป ที่เปนที่ตั้งของความยึดถือ; แมวาไมเกี่ยวกับกาม. ที่เปนมาก
แก ชาวบ านที่ เห็ นได ง าย ๆ เกี่ ยวกั บคนธรรมดาสามั ญ ก็ หมายถึ งสมบั ติ พั สถานนานา
ประการ ที่ไมเกี่ยวของกับกามโดยตรง :
เราจะตองมีนั่นนี่ที่สวยงาม เรายอมมีเครื่อง
ใชไมสอยตาง ๆ แมแตถวยชาม เราก็ไมไดมี เพียงเพื่อจะใสอาหารกิน;
แตเรามีไว
เพื่อจะใหมันสวยจับอกจับใจจับตา – ใหมันเต็มไปทั้งบานอีกดวย. แมแตเรื่องถวยเรื่อง
ชาม - นอกจากจะสวยงามทางศิลปะแลว, ยังมีคาทางโบราณคดีดวย. นอกจากนั้น
สิ่ งของต าง ๆ ที่ ไม เกี่ ยวกั บเพศ ไม เกี่ ยวกั บกามโดยตรง ก็ จะต องมี อี ก ที่ บ านจะต อ ง
ประดับประดา, ที่ลานบานจะตองประดับประดา, บานเรือนจะตองหรูหรา จนไมรู
วาจะหรูหราไปอยางไร ; ก็โงทําตาม ๆ เขาไป. เขานิยมเขาเหอกัน วาสรางบาน
สรางเรือน อยางไรมันจึงจะมีหนามีตา ก็ทุมเทกันลงไปในสวนนั้น.
นี้เรียกวา
ติดอยูในรูปโลกหรือรูปภพ; อันนี้ไมไดเล็งถึงกาม.
ถ าเป นเรื่ องกามเข ามาเกี่ ยวข องด วย ก็ เป นเรื่ องของกามภพ และกามโลก
รวมอยูดวย; แตถาเปนเรื่องรูปธรรมลวน ๆ เชนคนแก ๆ หลงใหลในตนไม, หลงใหล
ในสัตวเลี้ยง,
แมแตหลงใหลในไมเทาไมถือ ของสวยงามอะไร อยางนี้มันก็หลงใหล
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ไดมาก มากเหมือนกับเมื่อหนุม ๆ เคยหลงใหลเรื่องเพศ;
ติดตะรางในทางวิญญาณสวนที่เปนรูปภพ

๔๙๗

อยางนี้เขาเรียกวา ติดคุก

คุกที่ ๓
ทีนี้ถาวาหลุดออกมาจากคุกตะรางที่ ๒ นี้ได มันก็ยังมีคุกตะราง
ที่ ๓ รออยูอีก คือ อรูปภพ หรืออรูปโลก ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไมตองมีรูป; เปนเพียง
ธัมมารมณรูสึกไดดวยใจ เชน เกียรติยศชื่อเสียงเปนตน. แมที่สุดแต สิ่งที่เรียกวา
บุญวากุศล นั่นก็เถอะ; ระวังใหดี เปนที่ตั้งแหงความลุมหลงไดมากเทากัน. พวกที่
หลงใหลในเกียรติยศจนยอมตาย อยางนี้ก็เพราะวายึดมั่นถือมั่นมาก;
หรือยิ่งไป
กว านั้ นอี ก เพี ยงแต ว าชอบอยู นิ่ ง ๆ เงี ยบ ๆ ไม มี อะไรมารบกวนก็ หลงใหลในความสุ ข
เพียงเทานี้;
อยางนั้นก็จะตองรวมไวในขอนี้อีกดวยเหมือนกัน,
นี่เรียกวาที่คน
ธรรมดาสามัญจะเปนได.
ถาระดับที่สูงขึ้นไป เรื่องรูปภพ อรูปภพนี้อธิบายเปนอยางอื่น :
รูปภพ
อธิบายวาหลงใหลในความสุขอันเกิดมาจากสมาธิ ที่ใชรูปธรรมเปนอารมณ,
อรูปภพ
ก็หลงใหลในความสุขที่เกิดมาจากสมาธิอันใชสิ่งที่ไมมีรูปเปนอารมณ.
แตวาจะพูดไป
อย า งไหน ๆ เท า ไร ๆ มั น ก็ ม ารวมอยู ที่ ค วามหมาย ๓ อย า ง อย า งที่ ก ล า วมาแล ว
ขางตนนี้เอง คือ ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้ง ๓, สิ่งทั้ง ๓ คือ เพศตรงกันขาม
เปนเรื่องกามคุณ นี้อยางหนึ่ง, แลวเปนสิ่งของ เปนรูปธรรมบริสุทธิ์ เปนที่ตั้ง
แหงความยึดมั่นถือมั่น นี้ก็อยางหนึ่ง, แลวก็สิ่งที่ไมมีรูป เปนเพียงนามธรรม เชน
เกียรติยศชื่อเสียง นี้ก็อีกอยางหนึ่ง;
๓ อยางนี้เรียกวา กามภพ รูปภพ อรูปภพ,
บางทีก็เรียกวา กามโลก รูปโลก อรูปโลก.
มองในแงขางนอก มันเปนคุกเปนตะรางกักขังดวงวิญญาณ;
ถามอง
ขางในหมายความวา คุกนี่แหละคือตัวที่จะเขาไปบีบคั้นจิตใจ ที่อยูลึกแสนจะลึก ให
มีความทุกขทนหมนหมองได.
ฉะนั้นจงระวังใหดีวา เรื่องที่จิตตกอยูในภาวะ ที่ถูก
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บีบคั้นอยูเปนประจําวันนี้ มันมาจากเรื่องทั้ง ๓ ดังกลาวขางตน. มนุษยเราอยาให
เสียเปรียบสัตวเดรัจฉานมากนักเลย; สัตวเดรัจฉานเปนทุกขเพราะเรื่องกามโลก
รูปโลก อรูปโลก นอยกวามนุษยมาก อยางเหลือที่จะเปรียบกันได. แมวามันจะ
เปนสัตวที่โงเขลา อยูในชั้นที่โงเขลาไมรูอะไร แตมันก็ไดเปรียบเรา ในขอที่วามัน
ไมทุกขในสวนที่ไมจําเปน; คือไมทุกขเกินไปในสวนที่ไมจําเปน. มนุษยเรา
ขยายสวนที่ไมจําเปนออกไปเรื่อย มากออกไปเรื่อย จนไมรูวาจะจบจะสุดลง หรือ
จะเพียงพอกันที่ตรงไหน; ฉะนั้น จึงมีความทุกขมาก เพราะติดคุกติดตะรางทาง
วิญญาณ, จึงพูดวาติดคุกติดตะรางทางวิญญาณ ก็ได.
ที่กลาวมานี้พูดเปนอุปมางาย ๆ ดูจากขางนอก วาจิตใจนี้มันหลุดพนไปจาก
คุกตะรางไมได, เปนจิตใจที่จมติดอยูในโลกทั้ง ๓ แลวก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไมใช
ตอตายแลว อยาลืมเสีย. จงนึกไวเสมอวา ที่นี่และเดี๋ยวนี้ มันติดคุกติดตะราง
ทางวิญญาณอยู;
เพราะฉะนั้นมันตองหลุดจากคุกตะรางกัน ที่นี่และเดี๋ยวนี้.
อยาผัดไวสําหรับไปหลุดจากคุกจากตะราง ตออนาคตกาลหลายรอยชาติขางหนาเลย.
มันเปนเรื่องที่หลงใหลหรือมีโมหะมีอวิชชามากเกินไป.

อาการที่เรียกวาติดคุกอยูในโลก และ การที่หลุดออกไปไดจาก
โลก
ทีนี้จะไดกลาวถึงอากาที่ติดคุกอยูในโลก และการหลุดออกไปไดจากโลก
โดยละเอียดตอไป. อาศัยพระพุทธภาษิตโดยตรง เพราะวาไดมีคําตรัสของพระพุทธเจาไวอยางชัดเจนแลว. พระพุทธเจาทานไดตรัสสิ่งที่ผูกพันจิตใจใหติดอยูกังโลกไว
อยางละเอียด, และยังมีขอความที่ทรงนํามาเลา ดังที่ตรัสวา เปนเรื่องสําคัญ
ที่พระองคไดทรงคนเรื่องนี้ จนกวาจะพบวิธีที่จะหลุดออกมาจากคุกตะรางอันนี้เสียได
กอน จึงคอยปฏิญาณพระองคเองวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา.
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ขอใหทานทั้งหลายลองฟงพระพุทธภาษิตนี้ดู เปนสูตรที่ ๑ ในสัมโพธิวัคค
ปณณาสกที่ ๓ ของติกนิบาต อังคุตตรนิกาย มีขอความที่พระพุทธเจาไดตรัสแกภิกษุ
ทั้งหลายวา : “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, เมื่อกอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังไมไดตรัสรู
ยังเปนโพธิสัตวอยู ไดนึกคิดวา ในโลกนี้อะไรหนอเปนอัสสาทะ?
ในโลกนี้อะไร
หนอเปนอาทีนวะ? ในโลกนี้อะไรหนอเปนนิสสรณะ? ในที่สุดเราก็ไดเห็นชัดแจงวา
สุขโสมนัสอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกนี้ นั่นแหละคืออัสสาทะในโลก, และความที่โลกนี้
ไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนอาทีนวะในโลก, การกําจัด
เสียได การละเสียไดซึ่งฉันทราคะในโลกนั้น นั่นเปนนิสสรณะแหงโลก”.
นี้เปน
คําตรัสของพระพุทธเจา ซึ่งบางคนอาจจะฟงไมรูเรื่องเลย; จึงตองขออธิบายวา:เมื่อพระพุทธเจาจะตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น ทานตั้งปญหาขึ้นในใจของ
ทานวา ในโลกนี้มีอะไรเปนอัสสาทะ คือเปนเสนหหรือเปนเหยื่อลอ. ในที่สุด
ทานพบวา ความสุขหรือความโสมนัส อาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นแลว สิ่งนั้นแหละเปนเสนห
หรือเปนเหยื่อลอในโลกนี้. ขอนี้ก็ไดแกอารมณ : รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
เปนตน ที่ทําใหเกิดสุขโสมนัสขึ้นในจิตใจแลว อันนั้นเปนอัสสาทะคือเสนหในโลก.
อธิบายวาในโลกทั้งโลกนี้ไมวาที่ไหน มันมี ความสําคัญอยูตรงสิ่งที่มนุษย
ตองการ. สิ่งที่มนุษยตองการก็คือ สิ่งที่จะใหความรูสึกเปนสุขเอร็ดอรอยแกจิตใจ
ของมนุษย;
เปนเรื่องที่รูทางตาก็ได ทางหูก็ได ทางลิ้น ทางจมูกก็ได ทางกาย
ทางใจเองก็ได อันนั้นเปนเสนห หรือเปนเหยื่อลอในโลก. ถาเราเขาใจ เราก็จะ
เห็นไดวามันมีเต็มไปหมดทั่วทุกหัวระแหง, คือสิ่งที่เรียกวาเหยื่อหรือเสนหของโลกนั้น
มีอยูในโลกเต็มไปหมดทั่วทุกหัวระแหง. พระพุทธเจาทานตรัสวาทานไดพบแลววา
อันนี้เองเปนอัสสาทะในโลก คือเหยื่อลอหรือเสนหของโลก.
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ทีนี้ก็มาถึงวา : อะไรเปนอาทีนวะ คือความเลวทราม ความต่ําทรามของ
โลก? ก็ตรัสวาทรงคนพบวา ความที่มันไมเที่ยงมันเปนทุกขทรมาน และมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา; นี้แหละเปนอาทีนวะ คือความเลวทรามของโลก.
อะไรจะเปนเครื่องออกไปเสียไดจากโลกชนิดนี้? ก็ตรัสวา : การทําลาย
เสีย ซึ่ง ฉัน ทราคะ การละเสีย ซึ่ง ฉัน ทราคะซึ่ง มีอ ยูใ นโลกนั่น แหละ เปน อุบ าย
เปนเครื่องออกไปเสียจากโลกนี้.
ฉันทราคะคือความกําหนัดพอใจดวยความ
หลงใหลในรส คือในอัสสาทะของโลกนั่นเอง.
อธิ บ ายมาเพี ย งย อ ๆ เท า นี้ เราก็ พ อจะมองเห็ น ได เ ป น เงา ๆ เป น ราง ๆ
แล ว ว า ความจมอยู ใ นโลก ก็ คื อ จมอยู ใ นสิ่ ง ยั่ ว ยวนหรื อ เสน ห ข องโลกนั่ น เอง.
ความที่ จ ะอยู เ หนื อ โลกพ น โลกได ก็ คื อ การทํ า ลายความกํ า หนั ด ยิ น ดี ใ นสิ่ ง ยั่ ว ยวน
ของโลกนั้นนั่นเอง.
พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สเกี่ ยวกั บพระองค เองอี กต อไปว า “ภิ กษุ ทั้ งหลาย,
เมื่ อ เรายั ง ไม รู แ จ ง ชั ด ซึ่ ง อั ส สาทะ อาที ว ะ และนิ ส สรณะ ของโลกตามเป น จริ ง อยู
ตราบใด ตราบนั้ นเราก็ ยั งไม ปฏิ ญญาว าได ตรั สรู อนุ ตตรสั มมาสั มโพธิ ญาณ ในโลกนี้
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งเทวดาและมนุษย”.
ลองฟ ง ให ดี จ ะรู จั ก จิ ต ใจของพระพุ ท ธเจ า ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น คื อ ท า นเป น คนตรง
คนจริงเทาไร; ทานบอกวา ตลอดเวลาที่ยังไมรู : วาอะไรเปนเหยื่อลอ, หรือ
เสนหของโลก,
หรืออะไรเปนโทษอันต่ําทรามของโลก,
หรืออะไรที่จะเปนเครื่อง
ออกมาพนจากสิ่งเหลานี้ในโลกแลว; เมื่อนั้นยังไมประกาศตัววาเปนพระพุทธเจา
ในโลกทั้งหลาย.
โลกทั้งหลายก็คือเทวโลก มารโลก พรหมโลก ทั้งเทวดาและ
มนุษย ทั้งสมณะและพราหมณ.
หมายความวาในทุก ๆ โลกนี้ มีเหยื่อ มีอัสสาทะ
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อยางนี้เสมอกันทั้งนั้น.
ถายังไมรูจักสิ่งเหลานี้ หรือวาไมเอาชนะสิ่งเหลานี้ไดแลว
ก็ยังไมมีสิทธิหรือความถูกตองอันใด ที่จะประกาศวาตัวเองเปนพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจา.
นี่ เราต องรู จั กพระพุ ทธเจ าของเราไว ในลั กษณะอย างนี้ ที่ เกี่ ยวกั บการติ ดอยู
ในโลก หรือการหลุดออกมาไดจากโลกนั้น.
พระองคก็ตรัสตอไปวา :
“ภิกษุ
ทั้งหลาย,
เมื่อใดเรารูแจงชัดซึ่งอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะของโลก อยางถูก
ตองตามเปนจริงแลว;
เมื่อนั้นเราปฏิญญาวา ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลกนี้ พ ร อ มทั้ ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู สั ต ว ทั้ ง หลาย ทั้ ง เทวดาและ
มนุษย ทั้งสมณะและพราหมณ;
เมื่อนั้นญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเราวา ความ
หลุดพันของเราไมกลับหลัง ชาตินี้เปนชาติสุดทาย บัดนี้ภพใหมมิไดมี”.
นี่ แหละท านทั้ งหลายลองฟ งดู ให ดี ว า พระพุ ทธเจ าท านทรงยื นยั น ทรง
ประกาศ ทรงชี้แจงชัดแจงวา เมื่อยังไมรูเรื่องการติดอยูในโลก และการหลุดออกมา
จากโลกแลว ยังไมประกาศตัวเปนพระพุทธเจา.
ในที่สุดก็ไดรู รูจนถึงกับวา
“เดี๋ย วนี้ค วามหลุด ของเราไมก ลับ หลัง ”. “วิมุต ติ” คือ ความหลุด พน ของเรา
ที่เรียกวา หลุดจากคุกจากตะราง
เหมือนที่พูดเมื่อตะกี้นี้ จะไมกลับหลัง คือจะ
ไมกลับเขาไปในคุกนั้นอีก; และวา ชาตินี้เปนชาติสุดทาย หมายความวา การเกิด
ขึ้นแหงอัสมินานะ วาตัวกู - วาของกู นี้เปนครั้งสุดทาย; ไมเกิดอีกตอไปหลังจากนี้.
ความเกิดใหมไมมีอีกตอไป
เพราะวาพระองคไดทรงปฏิบัติตอปญหาทั้งหมดนั้น
ที่นี่และเดี๋ยวนี้;
ฉะนั้นจึงสามารถทําใหชาตินี้เปนชาติสุดทาย และไมมีการเกิด
ใหมอีก. ถาเรา ไปมัวหวังแตที่จะใหมีการเกิดใหมอีก มันก็ไมมีทางที่จะหลุดพน
จากโลกนี้ออกไปได.
พระองคไดตรัส เกี่ยวกับการตรวจคนเรื่องอัสสาทะตอไปอีกวา :
ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย,
เราไดตรวจคนอัสสาทะตาง ๆ ที่มีอยูในโลก สิ่งใดที่เปนอัสสาทะในโลก
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เราก็ประสบตอสิ่งนั้น;
อัสสาทะในโลกมีเพียงใด เราเห็นอยางดีแลวดวยปญหาใน
อัสสาทะเพียงนั้น.
ขอนี้หมายความวา สวนที่เปนเหยื่อลอหรือเปนเสนหในโลก
มีอยางไรบาง และมีเทาใด? พระพุทธเจาทานใชภาษา logic เพียงสองคําวา อยางไร
และ เทาใด ก็พอแลว : มันมีอยูอยางไร และมันมีเทาใด, พระองคไดตรวจคน
จนพบหมดวามีอยางไร, และมีเทาใด. จนทรงเห็นอยางชัดแจงดวยปญญา.
พอมาถึงอาทีนพก็ตรัสวา : เราไดตรวจคนอาทีนพของโลกแลว อันใดสิ่งใด
เปนอาทีนพของโลก เราไดประสบสิ่งนั้นแลว; อาทีนพในโลกมีเทาใด อาทีนพเหลานั้น
เราก็ไดเห็นอยางดีดวยปญญาแลว. นี่หมายความวา ความเลวของโลก ความรายกาจ
ของโลก ความนาอันตรายของโลก มี อย างไร และมีเทาใด ก็ ทรงเห็นแจ งด วยปญญา
เทานั้น อยางนั้น.
ในเรื่องนิสสรณะตรัสตอไปวา :
เราไดตรวจคนนิสสรณะ คืออุบายเปน
เครื่องออกมาเสียจากโลกวาสิ่งใดเปนนิสสรณะในโลก;
เราก็ไดประสบนิสสรณะนั้น
แลว. นิสสรณะในโลกมีอยางไร; นิสสรณะนั้นเราก็ไดเห็นดวยปญญาเปนอยางดี
แลว. สําหรับนิสสรณะอุบายออกจากโลกนี้ไมตองพูดวามีเทาใด; เพราะมัน
มีเพียงอยางเดียว คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือวา อริยมรรค,
หรือวาปฏิบัติถูกตอง
ทุกอยางนี้ มีเพียงอยางเดียวสําหรับที่จะออกมาเสียจากโลก.
ทีนี้พระองคก็ตรัสในลักษณะเปนการอธิบายตอไปวา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,
ถ าอั สสาทะคื อเสน ห ของโลก จั กไม มี ในโลกแล วไซร สั ตว ทั้ งหลายก็ จะไม พึ งติ ดใจ
ในโลก;
เพราะเหตุที่อัสสาทะมีอยูในโลก เหตุนั้นสัตวทั้งหลายจึงติดใจในโลก.
ขอความนี้ก็ ไมลึ กซึ้งอะไร คื อตรั สวา เพราะในโลกนี้ มี อัสสาทะคื อเหยื่อล อหรื อเสน ห
สัตวทั้งหลายนี้จึงไดติดอยูในโลก.
ถาไมมีอัสสาทะอยูในโลก สัตวทั้งหลายจะไม
ติดอยูในโลก.
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คําอธิบายมีอีกวา : ภิกษุทั้งหลาย,
ถาอาทีนพในโลกจักไมมีแลวไซร
สั ต ว ทั้ ง หลายก็ จ ะไม พึ ง เบื่ อ หน า ยต อ โลก เพราะเหตุ ที่ อ าที น พมี อ ยู ใ นโลก เพราะ
เหตุนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายตอโลก.
นี้ก็เปนสิ่งที่ราคิด วาโทษอันต่ําทราม,
หรือความเปนอันตรายในโลกนี้ ถาไมมี สัตวทั้งหลายก็จะไมรูจักเบื่อตอโลก.
เรา
นาจะขอบใจความรายกาจของโลก หมันทําใหคนรูจักปวดเข็ดหลาบกันเสียบาง.
ถามีแตไดอยางอกอยางใจเพลิดเพลินไปเสียทุกอยาง คนก็จะไมรูจักเบื่อตอโลก.
ในสู ตรอื่ นก็ มี กลาวไว คลาย ๆ กั น เปน เรื่ องเกี่ ยวกั บปฏิ จจสมุ ปบาท ตรั ส
ถึง เหตุที่ความทุกขเกิดขึ้นไดอยางไร,
พอความทุกขเกิดขึ้นเต็มที่แลว ความทุกขนั้น
ทําใหดิ้นรนแสวงหา ความดับทุกข ; แลวก็มีศรัทธา ; ซึ่งไดตรัสวา: ศรัทธาของ
พุทธบริษัททั้งหลายมีอยูได เพราะอํานาจของความทุกขบีบคั้น. ฟงดูก็คลาย ๆ เปน
การดา วาถาไมมีความทุกขบีบคั้นแลว ก็จะไมวิ่งไปหาพระพุทธเจาเลย.
คนในโลก
เปน เสีย อยา งนี้;
ไมใ ชวา ศรัท ธาแทจ ริง อะไรนัก เพราะความทุก ขมัน บีบ คั้น
จึงไดวิ่งไปมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วาใหชวยที.
นี่ฟงดูจะเปน
คําดาอยูในตัวก็ได;
หรือวาจะเปนความจริงที่เปนรากฐานของความจริง ที่เรา
ตองปฏิบัติ อยางนั้นก็ไดเหมือนกัน.
ถาเปนเรื่องของการปฏิบัติแลว เราก็ ตองรูจักความทุกขใหดี ๆ, พยายาม
เขาใจในความทุกขใหดี ๆ.
ถาเขาใจไมดี เดี๋ยวจะไปหลงรักเอาความทุกข ไป
เห็นกงจักรเปนดอกบัวเขา
ก็ไมรูจักเบื่อไดเหมือนกัน.
ในที่นี้พระพุทธเจาทาน
ตรัสวาอาทีนพ หรือความรายกาจในโลกนั้นมีมาก,
มันมีมากพอที่จะทําใหสัตวรูสึก
เบื่อหนายเข็ดหลาบสักวันหนึ่ง;
พระองคจึงตรัสวา เพราะเหตุที่อาทีนพในโลกมัน
มีอยู สัตวทั้งหลายจึงอาจจะเบื่อหนายตอโลกได.
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ทีนี้ก็มีคําตรัสตอไปวา : ภิกษุทั้งหลาย, ถานิสสรณะในโลกจักไมมีแลวไซร
สัตว ทั้ งหลายก็ จะไม สามารถออกไปจากโลกได เลย เพราะเหตุ ที่ นิสสรณะในโลกมี อยู
สัตวทั้งหลายจึงออกจากโลกได. นี้พูดตามภาษธรรมดาเรา ๆ ก็วา เพราะหนทาง หรือ
วิธีที่จะออกไปจากโลกไดนั้น มีอยู, สัตวโลกจึงออกไปได. ถาหนทางหรือวิธีไมมี
แลว ก็ไมมีสัตวไหนจะออกไปจากความทุกขได,
จะอยูกับความทุกขตลอดเวลา.
นี้ ก็ คื อคุ ณค าของพระศาสนาที่ แท จริ งที่ ว าเป นนิ สสรณะ คื ออุ บายเป นเครื่ องให ออก
จากความทุกขได. เรามีพระศาสนาก็เพื่อเหตุนี้ คือมีเพื่อเปนนิสสรณะ สําหรับ
จะออกจากความทุกข หรือออกไปเสียจากโลกได.

มนุษยจะจมโลก หรือพนโลกไดอยางไร
เอาละทีนี้ก็มาถึงใจความสําคัญของเรื่องที่วา มนุษยจะติดจมอยูในโลก
หรือวา จะพนออกไปจากโลกไดอยางไร?
พระพุทธภาษิตนี้มีวา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, สัตวทั้งหลายยังไมรูแจงชัด
ซึ่งอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะของโลก อยางถูกตองตามเปนจริงอยูตราบใด,
สัตวทั้งหลายก็จักยังมีใจถูกกักขัง ยังติดจม ยังไมหลุด ยังไมพนจากโลกนี้ ทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ทั้งหมูสัตวทั้งหลาย พรอมทั้งเทวดาและมนุษย ทั้งสมณะและ
พราหมณอยูตราบนั้น. นี้คือสวนที่จะจมโลก จะติดโลก แลวก็ติดไปทุกโลก :
โลกมนุษย โลกเทวดา โลกมาร โลกพรหม.
คนทําบุญอยากไปสวรรค อยางนี้
ก็คือติดเทวโลก ; เทาที่มีอะไร ๆ อยูในมนุษยโลกยังไมพอ. สิ่งตาง ๆ ที่มีอยูใน
มนุ ษ ย โ ลกนี้ ก็ ไ ม ใ ช เ ล็ ก น อ ย ล ว นเป น ที่ ตั้ ง แห ง ความยึ ด ติ ด ทั้ ง เพื่ อ โลกนี้ และ
เพื่อโลกอื่น.
พระพุทธเจาทานตรัสลงไปชัดเจนวา :
เพราะไมรูเรื่องเสนหของโลก,
เพราะไมรูเรื่องความเลวทรามของโลก,
เพราะไมรูอุบายเปนเครื่องออกจากโลก;
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สัตวทั้งหลายจึงมีจิตใจ; ตรงนี้ฟงดูใหดี, ไมใชรางกาย. สัตวทั้งหลายจึงมี
จิตใจถูกกักขังเหมือนกับติดคุกติดตะราง;
ยังติดแนนยังไมหยุด ยังไมพน จากโลก
ทุกโลกไมโลกนั้นก็โลกนี้.
ถาอธิบายกันใหละเอียดแลวจะเห็นไดวาในวันหนึ่ง ๆ นี้
มันมีโลกหลายชนิดเกิดขึ้นในจิตใจ : คิดอยางมนุษยก็เปนโลกมนุษย, คิดอยาง
เทวดาก็เปนโลกเทวดา, คิดอยางพรหมก็เปนโลกอยางพรหม.
ตรงนี้ จะขอเวลานิ ดหน อยเพื่ ออธิ บายว า บางชั่ วโมงหลงใหลในกามารมณ
ทางเพศ; นี่มันก็ติดคุกอยางเทวโลก.
ทีนี้ถามันไดมาอยางดี อย างในเรื่ องกามารมณชั้นสูงสุด ก็เรียกวา มารโลก
คือปรินิมมิตวสวัตตี. คําวา มารโลก นี้ อยาเขาใจผิดวาเปนโลกของยักษของมาร
ที่ดุราย นาเกลียดและนากลัว. คําวามารโลก เปนชื่อของสวรรคชั้นปรินิมมิตวสวัตตี
คือสุดยอด, เปนชั้นกามารมณทางเพศสุดยอด. ที่วาสุดยอดนั้น สุดยอดในทางที่มี
คนคอยอํ า นวยทุ ก อย า งทุ ก ประการ อย า งสุ ด ที่ จ ะคอยอํ า นวยให แ ก กั น และกั น ได .
สวรรคชั้นต่ํา ๆ ลงมาเชนชั้นยามา ชั้นดุสิต อยางนี้ยังไมถึงอยางนั้น.
สวรรคชั้น
ต่ํา ๆ ยังไมเรียกวามารโลก คงเรียกวาเทวโลกตามธรรมดา;
สวนสวรรคชั้นสูงสุด
ในทางกามารมณเรียกวามารโลก เล็งถึง ปรินิมมิตวสวัตตี คือโลกที่เต็มไปดวย
กามารมณที่มีคนคอยอํานวยถึงที่สุด.
พรหมโลก นั้นคือวางพักผอนจากกามารมณ หยุดอยูในความสงบ. เมื่อ
คนเรานี้ เ ดื อ ดจั ด ขึ้ น มาในทางกามารมณ ไ ด พั ก หนึ่ ง แล ว มั น ก็ ท รุ ด ลง นั่ ง ลง พั ก
เหนื่อยตองการความสงบ. มนุษยเราติดอยูดวยกันทุกโลก, ผลัดกันติดโลกนี้ที โลก
โน น ที อ ย า งนี้ จึ ง ว า ติ ด อยู ใ นเทวโลก มารโลก พรหมโลก ทั้ ง เทวดาและมนุ ษ ย ทั้ ง
สมณะและพราหมณ. นี้เปนเรื่องที่แสดงถึงความติดจมอยูในโลก.
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คําตรัสแสดง เรื่องการพนจากโลก มีวา : ภิกษุทั้งหลาย, เมื่อใดสัตว
ทั้ งหลายรู แจ งชั ดตามที่ เป นจริ ง ซึ่ งอั สสาทะ ซึ่ งอาที นวะ และนิ สสรณะของโลกแล ว;
เมื่ อนั้ นแหละสั ตว ทั้ งหลายจึ งจะมี ใจไม ถู กกั กขั ง ออกมาได หลุ ดพ นไปได จากโลกนี้
จากเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากสั ตว ทั้ งหลาย ทั้ งเทวดาและมนุ ษย ทั้ งสมณะ
และพราหมณ.
มีถอยคําสั้น ๆ เทากันแตตรงกันขาม คือ ตองรูแจงประจักษชัด
ดวยปญญาตามที่เปนจริง, คือรูสึกดวยใจจริง ถึงขนาดที่จะมีความเปลี่ยนแปลงใน
ทางจิตใจ คือเบื่อหนายคลายกําหนัด วาเสนหยั่วยวนของโลกเปนอยางไร,
ความ
เลวทรามของโลกนั้นเองเปนอยางไร,
แลวทางออกมาเสียใหพนจากเรื่องอยางนั้น
เปนอยางไร, เมื่อนั้นแหละจึงจะออกได. ฉะนั้นจึงไมมีทางอื่น นอกจากจะศึกษา
กันอยางแทจริง ดวยการรูจักตัวจริง ไมใชฟงคนอื่นบอก;
จนมองเห็นดวยจิตใจ
แลวเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัด.
ทีนี้ ก็ มี เรื่ องเปนเบ็ ดเตล็ ด ที่ ควรจะเข าใจกั นไว ด วย ในขอนี้ พระพุ ทธเจ าท าน
ตรัสวา : ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย,
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ยังไมรูแจงชัด
ซึ่ งอั สสาทะ อาที นวะ และนิ สสรณะ ของโลกตามเป นจริ งแล ว เราไม นั บว าสมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น เปนสมณะจริงในสมณะทั้งหลาย;
ไมนับวาเปนพราหมณ
จริงในพราหมณทั้งหลาย.
อนึ่งสมณะและพราหมณเหลานั้น ไมไดกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะและพราหมณอยูในปจจุบันนี้แลว.
อธิ บายว าพวกที่ อ างตั วเองเป นพราหมณ ก็ ดี เป นสมณะก็ ดี ถ าเขาไม รู
แจงชัดในเรื่องทั้ง ๓ นี้ คือ เรื่อง อัสสาทะของโลก อาทีนวะของโลก นิสสรณะ
ของโลกแลว; พระพุทธเจาทาน ไมถือวา นั่นเปนสมณะจริง แตเปนสมณะเก;
นั่นไมใชพราหมณจริง แตเปนพราหมณเก;
สมณะและพราหมณพวกนี้ไมไดรับ
ประโยชนอะไร จากการเปนสมณะและพราหมณเลย.
“เปนสมณะและพราหมณที่
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ไมไดรับประโยชนอะไร จากการเปนสรณะและพราหมณเลย”;
นี่ฟงดูใหดี ๆ กัน
ทุกคนทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วาจะเปนสมณะเก พราหมณเก;
ซึ่ง
รวมมาถึง อุบาสกเก อุบาสิกาเก ภิกษุเก สามเณรเก อะไรไดดวย;
เพราะวา
ไมรูเรื่องทั้ง ๓ นี้ตามที่เปนจริง.
ในสวนที่ตรงกันขาม พระพุทธเจาทานตรัสวา : ภิกษุทั้งหลาย, สวน
สมณะและพราหมณ เหล าใดรู แจ งชั ด ซึ่ งอั สสทะ อาที นวะ และนิ สสรณะของโลก
อยางถูกตองตามที่เปนจริง; สมณะและพราหมณเหลานั้นเราตถาคตถือวาถือวาเปนสมณะ
ในสมณะทั้งหลาย เปนพราหมณในพรามหมณทั้งหลาย.
อนึ่ง สมณะและพราหมณ
ทั้ งหลายเหล านั้ น “ย อมกระทํ าให แจ งด วยป ญญาอั นยิ่ งของตนเอง ซึ่ งเป นประโยชน
แหงความเปนสมณะและพราหมณสําเร็จอยูไดในปจจุบันนี้”. ขอความนี้ก็ตรงกันขาม
กับที่แลวมา เห็นไดงาย ๆ วา ตอเมื่อรูเรื่อง ๓ เรื่องนี้ประจักษชัดดวยปญญาตาม
เปนจริง จึงจะเปนสมณะจริง เปนพราหมณจริง; แลวไดประโยชนจากการ
เปนสรณะและพราหมณนั้น.
ทีนี้ก็เรื่องที่ตรัสตอไปอีกนิดหนอย กอนจะจบพระสูตรนี้วา :
ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย, การรองเพลงเปนการรองไหในธรรมวินัยของพระอริยะ, การฟอนรํา
เปนอาการของคนบาในวินัยของพระอริยะ,
การหัวเราะคือความเปนเด็กออนนอนเบาะ
ในวินัยของพระอริยะ;
เพราะเหตุนั้นพึงละเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งการขับรองและการ
ฟอนรํา หากเมื่อเกิดธรรมปราโมทยขึ้นแกเธอทั้งหลายแลว จึงกระทําแตความยิ้มแยม
เถิด.
ในที นี้ ทรงแสดงเรื่ อง ๓ เรื่ องที่ น าสนใจ แต ทุ กเรื่ องนั้ นแสดงให เห็ นว า
“คนหลงกับคนไมหลง” นั้น ตางกันอยางไร, คนหลงนั้นก็จมโลก, สวนคนไมหลง
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ก็ขึ้นเหนือโลก.
นี้ทรงแสดงวา การรองเพลงนั้นคือการรองไห;
ในหมูพระอริยเจาถือวาการรองเพลงนั้นคือการรองไห แตชาวโลกผูนิยมหลงใหลในการรองเพลง
นั้น ไมรู สึก วา มัน เปน การรอ งไห เห็น เปน การรอ งเพลงสนุก สนาน.
ในพวก
พระอริ ยเจ า ถื อว าการร องเพลงเป นการร องไห ก็ ต อ งอธิ บายไปในทางที่ ว า เป นการ
ร อ งไห ท างวิ ญ ญาณ คื อ มั น ถู ก กิ เ ลสบี บ คั้ น จึ ง ได ต ะเบ็ ง เสี ย งหลั บ ตา น้ํ า ตาไหล
อยูได เหมือนกับการรองไห.
สรุ ปเอาแตใจความก็ คือว า พระอริ ยเจ าทั้งหลายถื อว า การรองเพลงนั้ น
นาละอาย นารังเกียจเหมือนกับการรองไห, การเตนรําการฟอนรํานั้น พระอริยเจา
ถือวา เปนอาการของคนบา.
เดี๋ยวนี้เขาเตนรํากันทั้งโลก เขานิยมยกยองเปนศิลป
เปน เครื่อ งมือ สัง คม ลว นแตมีอ านิส งสม ากมายทั้ง นั้น ;
แตใ นวินัย ของพระอริยเจาถือวาเปนอาการของคนบา, แลวก็ตองเปนบาทางวิญญาณอีกตามเคย, จึงได
อุต สา หล ุก ขึ ้น มาเตน โดยไมเ ห็น แกเ หน็ด เหนื ่อ ย ตามแตจ ะใหทํ า ทา ทางอยา งไร
ก็ทําไป.
เดี๋ยวนี้อุตริวิตถารมากกันไป ถึงกับวาแทบจะเปลือยกายเตนรํา มันก็ยิ่ง
เปนอาการของคนบามากขึ้นไปกวาเดิม.
การหัวเราะนั้น ในหมูพระอริยเจาถือวา ความเปนเด็กออนนอนเบาะ;
นี้ ต องทํ าในใจถึ งเด็ กเพิ่ งคลอด นอนยิ้ มแหยอยู ตลอดเวลาในเบาะ มี อาการอย างไร.
พระอริ ยเจ าถื อว าการหั วเราะของคนเราตามธรรมดา คื ออะไรก็ หั วเราะ อะไรก็ หั วเราะ,
หัวเราะพร่ําเพรื่อ; แสดงใหเห็นฟนอยางพร่ําเพรื่อ ; อยางนี้เรียกวาการหัวเราะ
ในที่นี้ ถือวาเปนอาการของเด็กออนนอนเบาะ;
มันก็เปนเรื่องโงหรือออ นหรือ
เปนพาล, พาลแปลวาออน; คนแก ๆ กลายเปนเด็กไปก็อยางนี้.
ทีนี้ตรัสสรุปความวาในสิ่งทั้ง ๓ นั้น เรื่องการรองเพลงและการฟอนรํานั้น
พึงกระทํา เสตุฆาต. เสตุฆาต นี้แปลวา พังทลายสะพานนั้นเสีย : เสตุ แปลวา
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สะพาน, ฆาตะ แปลวา ทําลายเสีย, ทําลายสะพานเสียอยาใหเดินไปมากันได;
ก็คือ เวน เด็ด ขาด ละเด็ด ขาด ชนิด ที่เ กี่ย วขอ งกัน ไมไ ดอ ีก ตอ ไป;
นี ้เ รีย กวา ทํ า
เสตุฆาต.
สวน การหัวเราะ นั้น ถามีกําลังของความปติและปราโมทยเกิดขึ้นมา
อยางถูกตองโดยธรรมแลว ก็พึงทําแตอาการยิ้มแยมเถิด;
พระพุทธเจาทานขอ
อยางนี้ วาอยาถึงกับหัวเราะแสดงฟนเลย.
ในอาการ ๓ อย าง แสดงความหลงของบุ คคลผู จะจมอยู ในโลกนั้ น คื อ การ
รองเพลง การเตนรํา หรือ การหัวเราะ อันเปนสัญญลักษณของคนหลง คนไมรูจัก
โลก คือ คนจมอยูในโลก. นี่ไปคิดเอาเองก็พอจะเห็นไดวา : คนไมรูจักโลก
เท า นั้ น จึ ง จะหลงอยู ไ ด ใ นโลกนี้ ด ว ยการเต น รํ า ด ว ยการร อ งเพลง ด ว ยการ
หัวเราะรวนตลอดวัน; แตพอเริ่มรูจักโลกขึ้นมา มันหยุดได.
สําหรับการปฏิบัตินั้น ถาเวลานี้ยังจมโลกอยู ก็ตองพยายามที่จะรื้อถอน
ตนขึ้นมา; ละเวนสิ่งที่ควรละเวนไดโดยเด็ดขาด; ที่เวนไมไหวก็อยาทําให
มากนัก เชน หัวเราะนี้เอาแตเพียงยิ้มแยม. นี้ก็คืออุทาหรณหรือตัวอยางอันแสดง
ถึงการจมโลก และการที่จะอยูเหนือโลกโดยวิธีอยางนี้.
ในที่สุดก็ตรัสวา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความอิ่มหนําในการเสพสิ่งทั้ง
๓ อยางยอมไมมี. สิ่งทั้ง ๓ อยางนั้นคืออะไร? คือความลับหนึ่ง, การดื่มสุราเมรัย
หนึ่ง, การประกอบกิจของบุคคลผูอยูกันเปนคูคือเมถุนธรรมหนึ่ง; ความอิ่มหนํา
ในการเสพสิ่งทั้ง ๓ นี้ ไมมีแล.
นี้ก็แสดงใหเห็นวา สิ่งที่จะทําใหหลงหรือจมอยู
ภายใตโลกนั้น ก็คือสิ่งที่ไมรูจักอิ่มสําหรับบุคคลประเภทนั้น :
การแสวงหาความสุข
จากการนอน การดื่มสุราเมรัย การประกอบกิจกรรมระหวางเพศ เปนสิ่งที่อิ่มไมได
สําหรับบุคคลเหลานั้น; เพราะฉะนั้นก็ถือเอาอาการนั้นเองวา เปนอาการที่จมโลก.
ฉะนั้นผูใดอิ่ม จนระอา จนเบื่อ ก็ถูกจัดไวในพวกที่อยูเหนือโลก;
อํานาจของโลก
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ในสวนนี้บีบคั้นไมได;
คือจิตใจมีภาวะอยูเหนือความบีบคั้นขอโลก,
ไมอิ่ม ๓ อยางดังกลาวมา.

เหนือความ

นี้ เ ราก็ เ ห็ น ได ทั น ที ว า มั น เป น เรื่ อ งที่ นี้ เป น เรื่ อ งเดี๋ ย วนี้ ไ ม ต อ งรอต อ
ตายแลว; ความขึ้นมนเสียจากอํานาจบีบคั้นของโลกนั้น มันตองเปนเรื่องทํากันที่นี่และ
เดี๋ยวนี้ ไมตองรอตอตายแลว; แมที่สุดจะไมตองรอตอแกตอเฒาก็ยิ่งดี. แตถา
เราพิ จารณาดู ให ดี ว า ถ าประกอบกระทํ าประพฤติ ในสิ่ งเหล านี้ อยู ด วยสติ สั มปชั ญญะ
แลว ไมเทาไรก็จะเกิดความเบื่อหนาย;
แตถาทําไปดวยความลุมหลงตลอดเวลา
แลว ก็ยากที่จะเกิดความเบื่อหนาย. ฉะนั้น การมีสติสัมปชัญญะ ประกอบการะทํา
สิ่งใด ที่ตนตองกระทํานั้น มีประโยชนมาก; คือวาสติสัมปชัญญะนั้นจะ ทําใหรูจัก
สิ่งที่ควรรูจักทั้ง ๓ นั้นโดยเร็ว : คือ รูจักอัสสาทะ เสนหอันยั่วยวนของโลก, อาทีนวะ
โทษอันต่ําทรามของโลก, และนิสสรณะ คืออุบายเปนเครื่องออกไปพนจากโลก.
เท า ที่ บ รรยายมาทั้ ง หมดนี้ ก็ ค วรจะสรุ ป ความกั น เสี ย ที ใ นตอนสุ ด ท า ยนี้
ซึ่งจะขอยืนยันอยูเสมอตลอดไปวา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตระ คือภาวะที่อยูเหนือ
โลกนั้น ตองที่นี่และเดี๋ยวนี้ มิใชตอตายแลว. ใหถือวาคําวา “โลกุตตระ” นั้น
แปลวา “ภาวะของจิตที่อยูเหนืออํานาจบีบคั้นของโลก”,
ลักษณะหรือภาวะของจิตที่
อยูเหนือการบีบคั้นของโลก คือโลกบีบคั้นไมได.
“โลก” ในที่นี้ก็คือสิ่งทั้งปวงที่จะเขาไปสูจิตใจ ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้ น ทางกาย และทางใจเอง เป น ๖ ทาง สิ่ งที่ มี ค าแก กิ เลสตั ณหาของมนุ ษย ก็ คื อ
อารมณทั้ง ๖ นี้;
ฉะนั้น โลกนี้มีคา มีราคา ก็เพราะมันใหสิ่งทั้งปวงที่เปนอารมณ
ทั้ง ๖ เขาสูจิตใจทั้ง ๖ ทาง.
เราเห็นไดทันทีวา เดี๋ยวนี้ในโลกเขาขวนขวายกันเปน
การใหญ แทบจะพลิกแผนดินทั้งโลกใหทั่วถึง เพื่อคนหาอะไรที่ดีที่วิเศษ;
มันก็
ไมพนไปจากสิ่งทั้ง ๖ นี้
คือสิ่งที่จะอํานวยความรูสึกเอร็ดอรอย ทางตา ทางหู
ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย ทางใจ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า นเรี ย กว า อั ส สาทะ เสน ห
หรือเหยื่อลอในโลก นั่นเอง.
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สิ่งทั้งปวงระบุไปยังเรื่องจิตใจเทานั้น อันเปนตัวการสําคัญ;
สวนรางกาย
นั้นมันไปตามอํานาจของจิตใจ :
จิตใจเปนผูสั่งรางกายใหเคลื่อนไหวกระทําไปตาม
อํานาจของจิตใจ. ฉะนั้น เราจงควบคุมที่จิตใจแลวจะเปนการควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมด;
ส วนร างกายที่ จะต องเป นไปตามอํ านาจวิ บากกรรมนั้ น เราเรี ยกว าเศษ หรื อส วนน อย,
เป น เรื่ อ งส ว นน อ ย ที่ ผ ลกรรมแต ห นหลั ง จะมาบี บ คั้ น บ า ง นั้ น มั น เป น ส ว นน อ ย ไม
มากมายไมเปนอันตรายอะไร; สิ่งที่มาบีบคั้นหนักที่สุด ก็คือกิเลสหรือความโง ความหลง
ที่นี่และเดี๋ยวนี้.
ถาหากวาจะมองใหละเอียดไปถึงความเกี่ยวเนื่องกันทางสังคม
อํานาจทาง
สั ง คม ความบี บ คั้ น ทางสั ง คม ที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ งบ า ง นั้ น มั น ก็ เ ล็ ก น อ ย เหมื อ นกั บ
เรื่องของวิบากกรรมแตหนหลัง; อยาถือเปนเรื่องใหญเลย. เรื่องใหญก็คือการ
บีบคั้นของกิเลส ตัณหา อวิชชา อยางที่กลาวมาแลว. เมื่อใดจิตอยูเหนือความ
บีบคั้นเหลานี้ได เรียกวาโลกุตตรธรรม, คือภาวะของจิตที่อยูเหนือการบีบคั้นของโลก.
ทีนี้เราก็ ใหความยุติธรรมแกพระธรรม แกพระพุทธเจาบาง : อยา
เห็นวาเปนเรื่องเหลือวิสัยในการที่เราจะชนะสิ่งบีบคั้นเหลานี้; ตามธรรมดา
มั นก็ ไม ได บี บคั้ นอยู ตลอดเวลา เรายั งมี ความประจวบเหมาะที่ มี จิ ตใจน อมไปในทางที่
จะหยุด ในการที่จะพักผอน ในการที่จะหาความสงบ.
เราตองการความปลอดโปรง
ความไม มี อะไรรบกวน ความเงี ยบ ความสงบ ความสงั ด ความจื ดสนิ ท เหมื อนกั บเรา
ไปกินน้ําตาล น้ําหวานอะไรเขามาก ๆ; ในที่สุดก็อยากจะกินน้ําที่จืดสนิท. จิตใจ
ก็เ หมือ นกัน มัน ก็มีธ รรมชาติที่จะเปน อยา งนั้น อยูใ นตัว;
แตวาเจาของจิต โง
เจาของไมสนับสนุน ไมใหโอกาสแกจิตที่จะเปนไปในทางนั้น.
จิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชา นี้แหละไปใหโอกาส หรืออํานวยใหแก
อัสสาทะในโลก ที่จะมาครอบงําจิต; เจาของก็พลอยโงวา ชาตินี้ไมตองรื้อไมตอง
ถอนกันแลว ปลอยไปอยางนี้จนเนาเขาโลงไปดีกวา;
ยอมสนุกสนานไปกับความ
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ทุกขนี้. คนหลงระเริงกันอยู เลยเกิดลัทธิที่วา : กินดื่มราเริงเต็มที่ ไมตองมีหยุด
ไมตองมีหยอน รีบทําเร็ว ๆ พรุงนี้เราอาจจะตายเสียก็ได อยางนี้เปนตน;
การ
บู ชาความเป นทาสของโลกก็ เกิ ดขึ้ น กลายเป น สั งคม เป นสมาคม ที่ บู ชาความเป น
ทาสของโลก.
นี้เรียกวา โลกิยธรรม : ภาวะของจิตที่พัวพันอยูกับโลก, ตรงกันขามจาก
โลกุตตรธรรม คือภาวะของจิตที่อยูเหนือการบีบคั้นของโลก. ถาเรา จะรูจักใหดี
ทั้ง ๒ อยาง ตองศึกษาจากจิตใจ, และศึกษาใหเปนอยางยิ่ง ในขณะที่มีจิตใจ
สะอาด สวาง สงบ พอสมควร. เมื่อมาอยูในที่ที่การแวดลอมพอใหจิตใจสะอาด
สวาง สงบ บางแลว ก็จงพยายามศึกษาใหเขาใจใหถึงที่สุด.
อยาไปมัวคิดเสียวา
ตองอีกหลายรอยชาติจึงจะอยูเหนือโลก; คิดอยางนั้นเปนคนบาคิด; เพราะวา
เปนทุกขทรมานอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ มีปญหาอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้,
แลวจะไปคอยแก
ปญหาตอตายแลว; นี้เปนคนบาคิด.
เรา จงพยายามขยายเวลาที่จิตใจเปนอิสระปลอดโปรงนี้ ใหกวางออก
ไป ๆ ยาวออกไป ๆ ชวงเวลาที่จิตเปนทุกขทรมานมันก็หดสั้นเขา ; แลวก็จะถึงความ
เต็มบริบูรณในการมีจิตอยูเหนือการบีบคั้นของโลกไดสักวันหนึ่ง.
พระพุทธเจา
ทานตรัสวา “นิพพานมีอยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเปน ๆ. ยังเปน ๆ
คือที่นี่และเดี๋ยวนี้”.
ขอใหชวยระลึกนึกถึงพระพุทธดํารัสขอนี้ไวบอย ๆ วา
ในรางกายที่ยัง
เปน ๆ จะหาพบนิพพาน ตายแลวไมมีทางจะหาพบ. ขอใหทุก ๆ ทานสนใจให
เปนอยางยิ่ง ในสิ่งที่เรียกวา โลกุตตรธรรม คือภาวะที่จิตใจอยูเหนือการบีบคั้น
ของโลก และตองเปนสิ่งที่มีที่นี่และเดี๋ยวนี้ ในชีวิตที่ยังเปน ๆนี้ ใหสําเร็จประโยชน
ดวยกันทุกคนเทอญ.
คําบรรยายสมควรแกเวลา ขอยุติไวเพียงเทานี้.
--------------

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

