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ของ

ทานพุทธทาสภิกขุ
บรรยายวันเสาร ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๗
ระหวาง ๗ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗
ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลารม
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
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ธรรมทานมูลนิธิ จัดพิมพดวยเงินบริจาคของ คุณถาวร ภัทรมนตรี และธิดา
รวมกับเงินธรรมทานปริวรรตน ซึ่งตั้งไวทางสวนอุมูลนิธิ
เปนอันดับที่ สิบเกา แหงทุนนี้, เปนการพิมพครั้งแรกของหนังสือเลมนี้
ซึ่งจัดอยูในชุดธรรมโฆษณ หมวดสอง ชุดปกรณพิเศษ
อันดับ ๑๔ ข บนพื้นแถบสีแดง
จํานวน ๑,๕๐๐ เลม
[ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับแจกเปนธรรมทาน สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย]
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คําปรารภ
หนั ง สื อ ธรรมโฆษณ เ ล ม นี้ จั ด พิ ม พ สํา เร็ จ โดยใช เ งิ น บริ จ าค
จํานวนหนึ่งแสนบาท ของ คุณถาวร ภัทรมนตรี กับ คุณจงจินต ธิดาของ
ท า น ในโอกาสบํา เพ็ ญ กุ ศ ลถึ ง ญาติ ผู ล ว งลั บ ไปแล ว ชื่ อ น.ส. สุ นั น ท
กิ ติ ย านนท ร ว มกั บ เงิ น ธรรมทานปริ ว รรตน ที่ ตั้ ง ไว ท างสวนอุ ศ มมู ล นิ ธิ
เพื่อใหไดหนังสือจํานวน ๑,๕๐๐ เลม จํานวนหนึ่งสําหรับถวายทานอาจารย
แจกใหแกหองสมุดของสถาบันการศึฏาาและทางราชการ ตามความประสงค
ของทา น และอีก จํา นวนหนึ่ง สํา หรับ แจกสมนาคุณ แกทา นผูบ ริจ าคทรัพ ย
ชวยเหลือในการจัดพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณตอไป
คําบรรยายชุด นี้ ชื่ อ สมถวิป ส สนาแหง ยุค ปรมาณู บรรยายภาค
มาฆบูชา รวม ๑๒ ครั้ง ระหวางวันที่ ๗ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗
จัด เปน ธรรมโฆษณห มวดสอง ชุด ปกรณพิเ ศษ อัน ดับ ๑๔ ข.
บนพื้น
แถบสีแดง
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คณะผูจัดทํา

๒๗ พ.ค. ๒๕๓๐

สวนอุศมมูลนิธิ
๗๗ หมู ๖ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง
ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐๓ กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

สารบาญ
สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
หนา
๑. ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา …. …. …. ….
๒. ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ …. ….
๓. วิปสสนาระบบลัดสั้นสําหรับคนทั่วไป …. ….
๔. การปฏิบัติในอริยาบถเดิน …. …. …. ….
๕. การปฏิบัติในอริยาบถอื่น …. …. …. ….
๖. การปฏิบัติในอริยาบถนอนและอื่น ๆ …. ….
๗. สรุปโครงรางและการปฏิบัติในผลนั้น …. ….
๘. การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง …. …. ….
๙. การปฏิบัติเพื่อตถาตา …. …. …. …. ….
๑๐. การเห็นเปนสักวาธาตุ …. …. …. …. ….
๑๑. การเห็นความเปนอิทัปปจจยตา …. …. ….
๑๒. ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู ….
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โปรดดูสารบาญและเอียดในหนาตอไป

สารบาญละเอียด
สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
๑. ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา

หนา
๑

จิตตภาวนาหรือเรียกวาสมาธิก็ได เพราะตองทําดวยจิตที่เจริญ …. …. ….
ทุกเรื่องในโลกตองแกปญหาดวยจิต โดยวิธีสมถะหรือวิปสสนา …. …. ….
ตองทําจิตใหเจริญจึงจะบําเพ็ญทางจิตใหชีวิตเจริญได
…. …. …. ….
พระพุทธศาสนามุงหมายทําใหหายโง แลวดับทุกข
…. …. …. ….
ตองพัฒนาจิตใหบริสุทธิ์เกลี้ยงจนกลับไปสูความสกปรกอีกไมได …. …. ….
พอเกิดมาก็โงเพราะความยึดถือแลวเปนทุกข, ทุกขหนักเขาก็เข็ดหลาบ ….
จิตจะหายโงตองฝกทําสมาธิภาวนาซึ่งมีผลเปนความสุขทันที …. …. ….
การทําจิตใหเจริญขั้นแรกเรียกวาสมถะ ขั้นตอไปเรียกวิปสสนา
…. ….
สมถะเพงที่อารมณ เพื่อรวมกําลัง, วิปสสนาเพงที่สิ่งยึดถือใหเกิดปญญารูความจริง
การปฏิบัติอาจทําอยางสุกขวิปสสกหรือทําอยางสมบูรณแบบทั้งสมถะวิปสสนา
ตองเลือกปฏิบัติใหเหมาะกับสติปญญา พอดี, ทันเวลา, ก็จะไดประโยชน
จิตตภาวนามีใจความสําคัญอยูที่รูวา เกิดมาโง, ยึดถือเปนทุกข. ไมยึดก็หมดทุกข
อาศัยจิตตภาวนาแลว ชีวิตจะเขาถึงสิ่งสูงสุดที่ธรรมชาติอํานวยให
….
จิตตภาวนาเปนที่พักผอนของจิตวิญญาณอันดิ้นรนเรารอนอยู
…. ….
ถาไมมีจิตตภาวนา จิตจะเรารอนทุรนทุรายไปตามอํานาจของกิเลส ….
การพักผอนจะเปนความเย็นทั้งกาย – จิต – วิญญาณ …. …. …. ….
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[๒]

[๓]

หนา
ทําจิตใจใหหยุดจากความรอนคือกิเลสแลวชีวิตจะเย็น …. …. …. …. ๑๗
ทํางานทุกอยางในโลกใหมีผลดี ตองทําดวยจิตที่เย็นเปนสมาธิ …. …. ๑๘
สมาธิเปนสิ่งที่ตองมีพอสมควรแกกรณีเพื่อมีสติสมปฤดีไมออนแอ …. ๑๙
ชีวิตจะขาดสมาธิตามธรรมชาติไมได, ทําทุกอยางดวยจิตเปนสมาธิจะไดผลดี ๒๐
ความเปนสมาธินี้ธรรมชาติใหมาดุจเมล็ดพืช ตองนํามาเพาะปลูก …. ๒๑
จิตตภาวนาทุกชนิดเปนมรดกของชาวอินเดียตั้งแตต่ําจนสูง …. …. …. ๒๒
เปนที่ตองการของคนมาก ถึงขนาดไปทําการสอนแลวเก็บเงิน …. …. ๒๓
ทุกคนควรรูวาธรรมชาติตองการใหมีวิปสสนารูแจงวาอะไรคืออะไร …. ๒๔
ชาวพุทธแทตองอยูดวยวิปสสนา เพื่อพัฒนาจิตใหถูก ….. …. …. ๒๕
ตองใชจิตใหสําเร็จประโยชนสมควรหมายที่แปลวากอสราง …. …. ๒๖
เพื่อหลีกเลี่ยงความเลวรายของมนุษยตองเจริญภาวนาใหรูแจง …. …. ๒๗
มนุษยที่มีความรอนทั้งวันคืน, เปนโรคประสาทเพราะไมรูเรื่องจิตตภาวนา ๒๘
ถาไมมีการเจริญจิตตภาวนาจะไมมีโอกาสไดรับสิ่งที่ดีที่สุด …. ….
๒๙
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๒. ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ

ทบทวนคําตางๆ เกี่ยวกับหลักวิชา …. …. …. …. ….
คําสมาธิ คือวิชาความรูในการทําจิตใหเปนสมาธิ …. ….
สมาธิภาวนา-เจริญสมาธิ, ทําจิตใหมีกําลังและเห็นแจง ….
สมถะ- ความสงบ, ฌาน-ความเพง, สมาบัติ-เขาอยูในสมาธินาน
วิโมกข-จิตพนแลวจากอุปาทาน, ทุกคนขางตนเกี่ยวกับสมถะ
ภาษาไทยใชคําวาวิปสสนา รวมไปทั้งสมถะวิปสสนา
….
ตามหลักพุทธศาสนา ตองมีระบบจิตตภาวนาอยู …. ….

….
….
….
….
….
….
….

๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔

[๔]

หนา
ตองศึกษาใหรูวาจิตตภาวนาคืออะไร, จากอะไร, เพื่ออะไร, สําเร็จวิธีใด ๓๕
จิตตภาวนาเปนวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษยเจริญสูงสุดดับทุกขสิ้นเชิง …. ๓๖
สมาธิขั้นตน ๆ ระดับฌานทํากันไดกอนเกิดพระพุทธเจา …. …. …. ๓๗
วัฒนธรรมทางวัตถุยังวิ่งไมหยุด แตทางจิตจะควบคุมใหหยุด …. …. ๓๘
รูจักทําจิตใจใหถูกตองจะควบคุมใหหยุดเย็น ไมมีความรอน …. …. ๓๙
วัฒนธรรมทางจิตเปนไปตามกฎของธรรมชาติจนรูจักควบคุมจิต .… …. ๔๐
จิตตภาวนาคืออะไร ? คือการพัฒนาสัญชาตญาณในทางถูกไมผิดไมเกิน ๔๑
สัญชาตญาณที่ตองปรับปรุงคือ การอยูกันเปนหมู, การสืบพันธุ …. …. ๔๒
สัญชาตญาณแหงการรูสึกวามีตัวตน, เห็นแกตน, ตองควบคุม …. …. ๔๓
ตองทําลายตัวตนใหเปนสุญญตา, วางจากตัวตน, จะไมเห็นแกตัว …. ๔๔
สมาธิตามธรรมชาติ เปนเครื่องมือพัฒนาจิตได ….
…. …. …. ๔๕
การพัฒนาจิตใหดีกวาธรรมชาติเปนสิ่งที่ตองทําได …. …. …. …. ๔๖
จิตตภาวนาเปนวิธีอบรมจิตใหสามารถทําหนาที่ไดดีที่สุด …. …. …. ๔๗
เปนการรวมอํานาจจิตใหเขมแข็งแกกลาเปนจุดเดียวกัน …. …. …. ๔๘
จิตตภาวนาเกิดมาจากอะไร ? เกิดจากคนควาทดลองฝกจิต
…. ….
๔๙
กระทั่งพระพุทธเจาทรงพัฒนาจิต จนตัดกิเลสอาสวะได …. …. …. ๕๐
บางคนสามารถใชกําลังจิตแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริยดวยอํานาจจิตตภาวนา
๔๑
พัฒนาจิตเพื่อประโยชนอะไร ? เพื่อบังคับจิต, ใชจิตใหเปนประโยชน ….
๕๒
เพื่อแกปญหาในชีวิต เชน แกปญหาเรื่องนิวรณ ๕ ที่รบกวนเปนประจํา ๕๓
นิวรณ ๕ รบกวนใหกระวนกระวาย ไมมีสุขจนพากันเปนโรคประสาท …. ๕๔
อานิสงสของจิตตภาวนาสามารถคิดและทําใดๆ ใหงดงาม ๔ ประการ …. ๕๕
๑. เปนสุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ ๒. มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
…. …. ๕๖
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[๕]

หนา
๓. ทําใหมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ๔. ลุนิพพานเพราะหมดกิเลสอาสวะ ๕๖
จิตตภาวนาสําเร็จไดโดยวิธีใด ? โดยวิธีตามกฎของธรรมชาติทุกขั้น
๕๗
วิธีอยูแลวเปนหลักถูกตองของธรรมชาติและธรรมสัจจะของจิต …. …. ๕๘
การปฏิบัติตองทําดวยสติปญญาไมงมงาย, ไมทุจริต, ไมลวก ๆ หยาบ
๕๙
ถาทําเลน ๆ จะเปนอันตราย อยาหวังการคา, ตองใหถูกเทคนิคทุกประการ ๖๐

๓. วิปสสนาระบบลัดสั้นสําหรับคนทั่วไป
คําอธิบายนี่จะเปนไปในรูปแบบของวิทยาศาสตรยุคปรมาณู …. ….
เปนวิทยาศาสตร คือมีของจริงสําหรับศึกษาคนควาทดลองเปนทิฏฐิโก….
สมถะวิปสสนาตองทําใหได เพื่อแกปญหาที่มีอยูจริง …. ….
….
ขอแรกเราเปนทุกขเพราะมีสติปญญาไมพอขณะมีผัสสะ ….
….
ขอที่ ๒ ไมโงขณะมีผัสสะและบังคับจิตไมใหเปนทุกข
….
….
สมถะวิปสสนามีระบบสมบูรณแบบอยูในพระบาลี, ตรัสไวมาก
….
ผูที่ไมอาจทําอยางสมบูรณแบบอาจทําอยางลัดหรือสังเขปได ….
….
ระบบลัดสั้นคือทําจิตเปนสมาธิพอควรแลวพิจารณาขั้นสูงเลยก็ดับทุกขได
มีหลักวาเอาสวนที่ไมจําเปนออกเสีย เอาเทาที่จําเปนจะดับทุกขไดเทานั้น
ระบบสมบูรณแบบมี ๔ หมวด : กาย เวทนา จิต ธรรม ….
….
กําหนดจิตจนรูจักดีแลวโดดขามจากขั้น ๑ ไปหมวด ๔ เลย….
….
ดูความไมเที่ยง เพงจนเกิดความคลายความยึดถือแลวเห็นความดับ ….
ระบบลัดสั้นสําหรับทุกคนจะเปน ๒ ตอน : เกี่ยวกับลมหายใจกับอิริยาบถ
เริ่มคุมสติใหกําหนดอยูที่อารมณคือลมหายใจเขา – ออก ….
….

๖๑
๖๒
๖๓
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
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กําหนดใหรูลมเขา- ออก, สั้น- ยาว, หยาบ- ละเอียด …. …. …. …. ๗๔
ฝกตอไปเพงดูลมเปนรูป- รูปหนอ, ความรูสึกที่จิตวานาม-นามหนอ…. …. ๗๕
กําหนดใหรูรูป-นามแลวรูวาของหยาบเปนรูป, ละเอียดเปนนาม …. …. ๗๖
ฝกดูใหรูจักเบญจขันธ ลมหายใจเปนรูป เรียกรูปขันธ …. …. …. …. ๗๗
มีความรูสึกเกิดขึ้นเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็กําหนดรู …. ๗๘
กําหนดลมหายใจอยูจะหาพบทั้งนามและรูปเปนสันทิฏฐิโก …. …. …. ๗๙
ตอไปกําหนดดูการเกิดดับของทุกอาการที่ปรากฏทั้งรูปและนาม …. …. ๘๐
กําหนดการเกิด- ดับ ตองปรากฏอยูในความรูสึกจริงมิใชนกเอา …. …. ๘๑
เห็นเกิด- ดับ ชํานาญแลวจะรูไดเองวาเบญจขันธไมเที่ยงดูใหเห็นจริง …. ๘๒
แลวกําหนดดูอนัตตา, ทุกขันธไมมีตัวตนมีแตอาการของธรรมชาติ …. …. ๘๓
เมื่อเห็นอนัตตาอยู จะรูสกึ คลายความยึดมั่นถือมั่น, เปนวิราคานุปสสี …. ๘๔
พอเห็นอนิจจัง, อนัตตา, จิตจางคลายก็เปนปฏินิสสัคคานุปสสี – สลัดทิ้ง ๘๕
เมื่อเห็นความไมเที่ยงจะเห็นความไมมีตัวตนอยางชัดแจง …. …. …. ๘๖
ที่กลาวมายังไมพูดถึงอิริยาบถ, กําหนดเฉพาะเกี่ยวกับลมอยางเดียว …. ๘๗
การบังคับจิตนี้ตองฝกใชสติตลอดเวลา มีสมาธิโดยอัตโนมัติ …. …. …. ๘๘
สติที่เกิดอยูในการกระทํานี้สมาธิแฝดอยูกับปญญาเรียกอนันตริยสมาธิ …. ๘๙
การฝกคําวา "หนอ" มี ๓ อยาง : ของคนโง, ของสติ, ของปญญา …. ๙๐
หนอที่ ๑ ทําอยางโงตามเขาไป, ๒ ทําอยางมีสติ, ๓ รูแจงวาไมมีตัวตน ๙๑
ขณะฝกปฏิบัติอยู ถามีเสียงใดมาแทรกก็กําหนดที่สิ่งนั้นจนสลายไปเอง …. ๙๒
ถามีสิ่งรบกวนก็บังคับจิตใหมากําหนดที่อารมณเดิมเชนลมหายใจ …. …. ๙๓
ไมถือวามีสิ่งใดเปนอุปสรรค, ตั้งใจกําหนดแตภายในใจเรื่อย …. …. …. ๙๔
การปฏิบัติแบบลัดสั้นนี้ไมทําถึงฌาน มีสมาธิพอควรแลวกําหนดตอไป …. ๙๕
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กําหนดลมหายใจจนเห็นความไมเที่ยง ตอนั้นจะเปนไปเอง …. …. …. ๙๖
การฝกอยางนี้ เปนการฝกใหจิตมาอยูฝายโพธิ, ไมถูกกิเลสครอง …. …. ๙๗

๔. การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
ตองเอาขอความเกี่ยวกับกําหนดลมหายใจมาเกี่ยวอิริยาบถอื่นดวย…. …. ๙๘
การฝกมีสองตอนเชนเดิมคือเปนสมถะ, มีสมาธิแลวฝกใหเกิดปญญา …. ๙๙
ในอิริยาบถเดิน ก็แบงจังหวะใหมีสติทุกขั้นตอนทุกกาวยาง …. …. …. ๑๐๐
ทําอยางหยาบ กลาง ละเอียดก็ได, กําหนดจิตอยูที่อิริยาบถนั้น ๆ, ไมมีตัวผูเดิน ๑๐๑
อยางหยาบเชนกําหนด ยกหนอ – ยางหนอ -เหยียบหนอ, หรือสองจังหวะก็ได ๑๐๒
ทําอยางกลางหรือละเอียด เพิ่มจังหวะใหถี่ขึ้นอีกเปน ๔ - ๗ จังหวะก็ได ๑๐๓
การฝกสติใหติดตอกันก็เพื่อผูกจิตไว, ใหรูสึกตัวตลอดเวลา …. …. …. ๑๐๔
การฝกอิริยาบถเดินอยางละเอียด ทําใหสติละเอียดและวองไว …. …. ๑๐๕
ถึงขั้นวิปสสนา ก็กําหนดรูวาไมมีตัวบุคคลมีแตอาการเดิน …. …. …. ๑๐๖
กําหนดที่เทากับอาการเดินจะเห็นเพียงรูปกันนาม, ไมมีตัวบุคคล …. ๑๐๗
ถากําหนดวัตถุก็เรียกวารูป, ถาความรูสึกก็ที่อาการขันธทั้ง ๕ …. …. ๑๐๘
ขณะเดินอยูกําหนดการเกิดขึ้น – ตั้งอยู – ดับไปมุงถึงอนิจจัง …. …. ๑๐๙
กําหนดอนิจจังตอไป เห็นไมเที่ยงทุกขณะที่ยกและเหยียบเทา …. …. ๑๑๐
ขั้นตอไปกําหนดเห็นอนัตตา, ความจางคลาย, ความสลัดคืน …. …. ๑๑๑
ลําดับของการเห็นธรรมะตองเริ่มแตนามรูป, การเกิดดับ ฯลฯ …. …. ๑๑๒
เมื่อเห็นแจงกระทั่งถึงสลัดคืน ก็ไมมีตัวเรามีแตอริยาบถ ….. …. …. ๑๑๓
เมื่อรูตามที่เปนจริงวาสักแตวาอิริยาบถก็ดับตัวกู ๆ - ของกูได …. …. ๑๑๔
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รูวิธีกําหนดสมถะและวิปสสนาในอิริยาบถเดินแลวทําตอไปมิใหขาดตอน.… ๑๑๕
การเดินในระบบกรรมฐาน หรือเดินทั่วไปก็ตองมีสติ …. …. …. …. ๑๑๖
มีการเดินดวยสติ จะมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิต …. …. …. …. ๑๑๗
ทําทุกอยางใหถูกตองจะไมมีความทุกขปลอดภัย และเปนสุข …. …. ๑๑๘
ความรูสึกทุกอยางใหทําอยางมีสติในทุกอิริยาบถ …. …. …. …. ๑๑๙
จิตที่มีสติละเอียดจนรูสึกตองจะไปสูความถูกตองคือมรรคมีองคแปด …. ๑๒๐
ขอใหมีความถูกตองทุกอิริยาบถจนเปนธรรมดาธรรมชาติไมมีทุกข …. ๑๒๑

๕. การปฏิบัติในอิริยาบถอื่น
กําหนดความรูสึกในทุกเรื่องทําเหมือนวาหนอ ๆ โดยไมตองออกเสียง …. ๑๒๒
ไมวาอยูในอิริยาบถใด จะตองทําดวยความรูสึกอยางบอกตัวเองวาเชนนั้นหนอ ๑๒๓
อิริยาบถยืน ตองกําหนดความรูสึกใหติดตอกันมาตั้งแตนั่งเดินยืน …. ๑๒๔
เมื่อยืนแลวก็ทําอยางวิธีลัดขางตน แลวเลื่อนไปพิจารณาเลย …. …. ๑๒๕
ยืนอยูที่เดียวจะกําหนดรูปนาม ขันธแตละขันธก็ได …. …. …. …. ๑๒๖
เลื่อนขึ้นไปกําหนดการเกิด - ดับ, ดูที่รูป, อารมณ, เวทนา…. …. …. ๑๒๗
กําหนดตอไปใหเห็นอนิจจังในความเปลี่ยนจากเวทนา – วิญญาณ …. ๑๒๘
เลื่อนขึ้นไปกําหนดอนัตตาโดยเห็นไมมีตัวตนอะไร, มีแตสักวา …. …. ๑๒๙
กําหนดเห็นอิริยาบถ ซึ่งมันปรุงกันไปตามธรรมชาติ ไมมีตัวผูประกอบ…. ๑๓๐
เมื่อเห็นธรรมชาติแลวจะมีอาการจางคลาย, ไมมีสิ่งใดยึดถือได …. …. ๑๓๐
ตองรูทันเวทนาวาเกิดขึ้นตามธรรมชาติ, ถายึดมั่นจะเกิดเลวราย …. …. ๑๓๒
เมื่ออะไร ๆ ดับไป ก็มีความจางคลาย, เห็นอนิจจัง, อนัตตา, สลัดคืน ๑๓๓
อิริยาบถยืนนี้ทําสมาธิไดในเวลาจํากัด …. …. …. …. …. …. ๑๓๔
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๖. การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่น ๆ
การทําสมาธิในอิริยาบถใด ๆ ก็ใชหลักการเหมือนกันกับขางตน …. …. ๑๓๕
เริ่มแตอิริยาบถนั่งถึงนอนจะมีกี่ระยะก็บอกตัวเองวา "อยางนั้นหนอ" .... ๑๓๖
ใช "หนอ" เพื่อแสดงความรูสึกชัดเจนแจมแจงของสติ …. …. …. ๑๓๗
ทุกอาการเคลื่อนไหวก็กําหนดมีสติอยูไมขาดตอน
…. …. …. ๑๓๘
ฝกอยางวิธีลัดสั้นนี้ มีทั้งศีล สมาธิ สติ ปญญา
…. …. …. ๑๓๙
คําวา "หนอ" หมายความวา รูสึกตัวอยูเปนสมาธิ, รูไมใชตนเปนปญญา ๑๔๐
ในอิริยาบถตาง ๆ อีกก็ฝกกําหนดทุกระยะของอิริยาบถนั้น ๆ …. …. ๑๔๑
เชนอิริยาบถกิน ก็เริ่มแตตนกระทั่งเวทนา : อรอยไมอรอย …. …. ๑๔๒
ตอไปพิจารณาขันธที่เกิด; รูป – เวทนา – สัญญา – สังขาร – วิญญาณ …. ๑๔๓
กําหนดตอไปตามแนวเดิม กระทั่ง เกิด – ดับ ฯลฯ …. …. …. ๑๔๔
อิริยาบถอื่นเนื่องกับการกินหนดสติอยางเดียวกันอีก …. …. …. ๑๔๕
อิริยาบถอาบน้ําก็ตองเริ่มกําหนดทุกขั้นตอนของการกระทํานี้ …. …. ๑๔๖
อิริยาบถขับถาย ก็เริ่มตั้งแตเดินไปถึงสวม ฯลฯ …. …. …. …. ๑๔๗
อิริยาบถนุงหม จะยืน จะนั่งจะหยิบ ก็แยกมีสติทุกขณะ …. …. …. ๑๔๘
อิริยาบถพูดและนิ่งตองรูสกึ วาควรหรือไมควรพูด "หนอ" ตามลําดับ …. ๑๔๙
เมื่อนิ่งอยู มีอะไรมาแทรกแซงในจิต ก็กําหนดสิ่งนั้นจนหายไป …. …. ๑๕๐
อารมณแทรกแซงมีมากเชนภาพลวง ฯลฯ ไมตองเสียสติ, กําหนดรูเทานั้น …. ๑๕๑
กําหนดรูตามหลักอิทิปปจจยตาแลวการปฏิบัติจะงายมาก …. …. ๑๕๒
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๗. สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น
การปฏิบัติแนวนี้ ตองพยายามฟงใหถูก ….. ….. …. ….
สรุปหัวขอที่กําหนดคือ อารมณ อาการ, ผลโดยตรงโดยออม ….

…. ๑๕๓
…. ๑๕๔

[๑๐]

หนา
สิ่งที่ถูกกําหนดไดแกลมหายใจ กับ อิริยาบถตาง ๆ …. …. …. …. ๑๕๕
ปฏิบัติในอานาปานสติแบบเดียวจะมีผลหมดตามตองการ …. …. …. ๑๕๖
อาการที่กําหนดมี ๑๐ คือ ๑. โดยสักกวาเปนอารมณ ๒. โดยรูปหรือเบญจขันธ ๑๕๗
๓. กําหนดที่ความเกิด – ดับ ๔. มองดูในแงความไมเที่ยง …. …. …. ๑๕๘
๕. เห็นความเปนทุกข ๖. เห็นความเปนอนัตตา ไมมีสวนไหนเปนตัวตน ๑๕๙
หกอาการนี้เปนธัมมฐิติญาณ, ตอไปจะมีญาณตามลําดับกระทั่งนิพพานญาณ ๑๖๐
อาการ ๗ - ๑๐ คือเห็นวิราคะ, นิโรธะ, ปฏินิสสัคคะ, สุญญตา …. …. ๑๖๑
อิริยาบถก็กําหนดโดยสิบอาการ : อารมณ, รูปนาม, เกิดดับ, อนิจจัง, …. ๑๖๒
๕ - ๑๐ กําหนดพิจารณาไปตามลําดับสุดทายจะพบ "วาง" …. …. ๑๖๓
ทุกอิริยาบถแยกกําหนดอยางเดียวกันโดย ๑๐ อาการ …. …. …. ๑๖๔
โดยเฉพาะอิริยาบถนิ่งก็ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยได …. …. ๑๖๕
ตองเขาใจและจําวิธีการกําหนด ๑๐ อาการโดยลําดับแลวจะปฏิบัติได ๑๖๖
รูปโครงของผลที่เกิดขึ้นจะเกิดญาณตาง ๆ โดยยอมีสองญาณ …. …. ๑๖๗
ผลโดยตรง พอสักวากําหนดจะมีครบ ศีล สมาธิ ปญญา …. …. ….
๑๖๘
อาการที่ ๑ - ๒ ก็มีศีล สมาธิ ปญญา,ปญญารูจัก รูป นาม ขันธ อุปาทาน ๑๖๙
อาการที่ ๓ - ๑๐ มีศีล สมาธิ ปญญา เต็มตามตองการ …. …. …. ๑๗๐
ผลโดยออมมีทั้ง ทาน, สติ, แฝงอยู …. …. …. …. …. …. ๑๗๑
โพชฌงค ๗ ก็ตามหลักที่วาเพราะมีสติปฏฐาน ๔ สมบูรณ …. …. ๑๗๒
โพชฌงค ๗ แตละชื่อมีครบ, อุเบกขามิใชนิ่งเฉย แตรอคอยอยูเพื่อชวย ๑๗๓
อุเบกขามี ๔ - ๕ ความหมาย อุเบกขา ในองคฌานกับของพระอรหันตก็ตางกัน ๗๔
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ขอมีครบตามรายละเอียดแตละหมวด …. …. ๑๗๕
ญาณตาง ๆ มีตั้งแตแรกถึง ๑๐ หรือ ๑๖ ขั้นก็ได …. ….. …. …. ๑๗๖
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[๑๑]

หนา
ญาณแตละชื่อมีตามลําดับกระทั่ง สัจจาโลกมิก, โครตภู ฯลฯ …. …. ๑๗๗
วิสุทธิ์ ๗ มีสมบูรณตามชื่อนั้น ๆ ตามมากตามนอย …. …. …. ๑๗๘
นิพพานก็มี ดังที่ตรัสวา นิพพานตองเปนสันทิฏฐิโก …. …. …. ๑๗๙
เชนเมื่อปฏิบัติโดยอาการ ๑๐ อยางนี้ นิวรณหายไปหมด …. …. ๑๘๐
นิพพานคือเย็น ไมเกี่ยวกับความตาย, มีไดเมื่อวาจากกิเลส …. …. ๑๘๑
ถาปฏิบัติจนไดชิมรสของนิพพานจะมีกําลังใจใหปฏิบัติสูงขึ้นไป …. …. ๑๘๒
“หนอ” ถูกตองมาจากสันทิฏฐิโก – เห็นตามจริงวาไมใชตัวตน …. …. ๑๘๓
เมื่อเกิดอุปสรรคตองไมทอถอย, ทําใหมากจนชํานาญ ….
…. …. ๑๘๔
การทําวิปสสนา ไมมีใครสอนได การกระทํานั้นแหละจะสอน …. …. ๑๘๕
เกิดอุปสรรคขึ้นมาก็ตั้งตนใหม ไมยอมแพ ในที่สุดจะทําให
…. …. ๑๘๖
ระวัง "หนอที่ถูกตอง" และตองทําซ้ํา ๆ ไมยอมแพ …. …. …. …. ๑๘๗
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๘. การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง

คําวาวาง มีความหมายเฉียบขาด กวาดลางอะไรออกไปได ….
กําหนดโดย ๑๐ อาการดังเดิม แตเติมคํา "วาจากตัวตน" เขาไป
เมื่อกําหนดเปนรูปนามแลวก็เพิ่มวางจากตัวตนเขาไป ….
….
กําหนดความเกิด – ดับก็ดูที่จิตใหเห็นวางรูสึกจริง ๆ ….
….
กําหนดที่อิริยาบถใด ก็ใหรูสึกเปนของวาง ไมมีตัวตน …. ….
กําหนดโดยเห็นทุกขัง เกิด – ดับ เปลี่ยนแปลงก็วางหนอ …. ….
กําหนดอนัตตา วิราคะ นิโรธ ก็เห็นวางจากตัวตนมีแตเหตุปจจัย…
การสลัดคืนและสุญญตา ก็เขารูปกับเรื่องความวางพอดี …. ….
กําหนดวาวาง คือวางจากกิเลส ไมมที ุกข ไมมีอุปทาน …. ….

…. ๑๘๘
…. ๑๘๙
…. ๑๙๐
…. ๑๙๑
…. ๑๙๒
…. ๑๙๓
…. ๑๙๔
…. ๑๙๕
…. ๑๙๖

[๑๒]

หนา
การปฏิบัติ "วางหนอ" คือสักวาอาการอยางนั้น ไมมีทางผิด …. …. ๑๙๗
คําวา "วาง" ทุกอิริยาบถคือวางจากความยึดถือวาตัวตน …. …. ๑๙๘
เมื่อมีความประจวบเหมาะ จิตจะมีปญญาโพลงขึ้นเปนยถาภูตสัมมัปปญญา ๑๙๙
จิตวางแบบอันธพาล เปนเรื่องคิดเอาเปรียบ, ทําเพื่อกิเลส, ไมรับผิดชอบ ๒๐๐
ความวางคือสุญญตาในพุทธศาสนา ไมเหลือวิสัยที่จะปฏิบัติ …. …. ๒๐๑
การปฏิบัติทําไดไมจํากัดเวลา, มีอนวยญาณกําหนดรูไดตามไป …. ๒๐๒
รูวาวางอยางยิ่งแลวเปนปรมสุญญตา มีผลคืออยูเหนือโลก, ดับทุกขไดไปพลาง ๒๐๓
เมื่อเขาใจจิตวางแลวจะเขาใจโลกวางจากตัวตนและของตน …. …. ๒๐๔
เรื่องสุญญตา, อนัตตานี้ไมใชเรื่องสมมติ เปนความจริงที่พระตรัสมาก ๒๐๕
คําพิจารณาบทปจจเวกขณ ฯ นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ นี้เรื่องวาง
๒๐๖
มีปญหาเห็นอนัตตา, สุญญตา จะมีความบริสุทธิ์หลุดพนได …. …. ๒๐๗
ที่บอกตัวเอง "หนอ ๆ" เพื่อบอกความรูสกึ ขณะนั้นใหเห็นจริงประจักษลงไป ๒๐๘
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข ก็ยังเห็นความวางเพื่อไมเกิดทุกข …. …. ๒๐๙
ขอใหทดลองปฏิบัติ จะเปนไปเพื่อความดับทุกข ….
…. …. ๒๑๐
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๙. การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา

การปฏิบัติแบบ "หนอ ๆ" จะมีญาณทัสนะเห็นตถตาก็ได ….. …. ๒๑๑
คําตถตามีคําอื่นทํานองเดียวกันอีก : ตถตา, อวิตถตา ฯลฯ …. …. ๒๑๒
ตถตา : ตถา = เชนนั้น, ตถตา = ความเปนเชนนั้น …. …. …. ๒๑๓
อวิตถตา – ความไมแปลกไปจากความเปนอยางนั้น ….
…. …. ๒๑๓
อนัญญถตา – ความไมเปนไปโดยประการอื่นจากความเปนอยางนั้น
๒๑๓
ธัมมัฏฐิตตา – เปนการตั้งอยูตามธรรมดา ….
….
…. …. ๒๑๓

[๑๓]

หนา
ธัมมนิยามตา – เปนกฏตายตัวของธรรมดา …. …. …. …. ….๒๑๓
ตามกฎสูงสุดคือ อิทปั ปจจยตา คือเปนเชนนั้น ๆ ตามประสงคนั้น …. ๒๑๔
เรื่องนาเศรา เกลียดกลัว ก็เพราะมีเหตุกระตุนใหเปนอยางนั้น …. …. ๒๑๕
ที่นิยมของขลังศักดิ์สิทธิ์ นาอัศจรรยก็เพราะไมเห็นตถตา …. …. …. ๒๑๖
ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน เพราะมันเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา …. …. ๒๑๗
ไปเอาไปเปน ดวยความโง ยึดมั่นถือมั่น มันก็กัดหัวใจเอา …. …. ๒๑๘
คนโงก็คือไมมองเห็นตถตา, ไมเห็นกฎอิทัปปจจยตาบงการอยู …. …. ๒๑๙
เห็นความเปนเชนนั้นเอง แลวจะไมเกิดอุปาทานใด ๆ, ไมมีความทุกข …. ๒๒๐
การปฏิบัติ ศีล สมาธิ ใหทําดวยสมาทาน อยาทําดวยอุปาทาน …. ๒๒๑
เห็นตถตาจะมีปญญาถูกตองในขณะผัสสะ …. …. …. …. …. ๒๒๒
ตถตาชวยใหไมหลงใหลอารมณใด ๆ, ควบคุมเวทนาได …. …. …. ๒๒๓
คําตถตา คือผูถึงความจริงสูงสุด ไมอาจเกิดกิเลสอีกตอไป …. …. ๒๒๔
ถาถึงตถา รูความเปนเชนนั้นเองแลวก็เปนพระอรหันต …. …. …. ๒๒๕
ฝกการเห็นตามความจริงกระทําไดตามหลัก ๑๐ ประการที่กลาวแลว
๒๒๖
เริ่มแตเห็นอารมณ, รูปนาม, เกิดดับ, อนิจจัง, ทุกข …. …. …. ๒๒๗
เห็นอนัตตา วิราคะ นิโรธ ปฏินิสสัคคะ, วางซึ่งเปนตัวตถตา …. …. ๒๒๘
เห็นความวาง ไมมีตัวตน จะเปนเครื่องรางกันทุกขได …. …. …. ๒๒๙
ตองมีสติทันควันในชีวิตประจําวันทุกขณะที่มีการกระทบ
…. …. ๒๓๐
เชนนั้นเองในขณะกระทบ ก็เปนไปตามกฎของธรรมชาติเปนคู ๆ ขึ้นมา ๒๓๑
พิจารณาใหเห็นสิ่งที่เปนของคู ๆ ตามกระแสแหงอิทัปปจจยตา …. …. ๒๓๒
ฝกมีสติรูสึกใหทันทุกกรณีทุกอิริยาบถวา "เชนนั้นเอง ๆ" …. …. …. ๒๓๓
"หนอ" ในตอนเห็นเชนนั้นเองนี้ถูกตอง ไมมีตัวกู …. …. …. …. ๒๓๔
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[๑๔]

หนา
คําตถตามีในพระไตรปฎก ทางเมืองจีนเขาสนใจกอนเรา เพิ่งพูดกันที่สวนโมกข
ตถตาเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้นักวิทยาศาสตรปจจุบันรับได ….
เห็นตถตา จะไมหวั่นไหวในทางเศราหรือเลวรายเปนอิทัปปจจยตา ….
กําหนดเห็นตถตาทุกขั้นตอนจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกพุทธบริษัท ….

๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

๑๐. การเห็นความเปนสักวาธาตุ
เปนการบรรยายตามลําดับติดตอกับที่บรรยายมาแลว …. …. …. ๒๓๙
สมถวิปสสนาดังที่กลาวนี้เปนเรื่องรวบรัดรวมกําลังจิตดูความจริง …. ๒๔๐
ทบทวนวิธีกําหนด เริ่มแตอารมณ รูปนาม เกิดดับ อนิจจัง ทุกข …. ๒๔๑
กําหนดถึงตถตาแลว ดูตอไปโดยความเปนธาตุ …. …. …. …. ๒๔๒
ความเปนเชนนั้นเอง เปนอาการของธาตุตามธรรมชาติ …. …. …. ๒๔๓
ทั้งรูป อรูปทั้งหลายไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ …. …. …. …. …. ๒๔๔
นิพพานเปนนิโรธธาตุเปนที่ดับแหงธรรมทั้งปวง …. …. …. …. ๒๔๕
พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร, นักวิทยาศาสตรยิ่งเขาใจพุทธศาสนา …. ๒๔๖
คําสอนพุทธศาสนาไมมีการผูกขาด, เปนไปตามธรรมชาติ …. …. ๒๔๗
ธรรมะไมเปนความขลังศักดิ์สิทธิ์ แตเปนไปตามกฎไตรลักษณ
…. ๒๔๘
เรื่องความเชื่อตรัสสอนตามหลักกาลามสูตร, และพิจารณาวาดับทุกขไดหรือไม ?๒๔๙
ผลการปฏิบัติธรรมเปนความจริงที่พิสูจนไดเฉพาะตน …. ….
…. ๒๕๐
ถาลองปฏิบัติตามแลวดับทุกขไดก็พอแลว, ก็ปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป
…. ๒๕๑
ตองสนใจศึกษาใหรูจักวาทุกอยางเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ
…. ๒๕๒
ทางวิทยาศาสตรก็เรียนเรื่องธาตุ แตไมดับทุกขเพราะเปนทางวัตถุ …. ๒๕๓
ถาเห็น "สักวาธาตุตามธรรมชาติ" ก็ไมมีทางผิดพลาดได ….
….๒๕๔
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[๑๕]

หนา
การฝก "หนอ" ทุก ยก ยาง เหยียบ ตองรูสึกวาธาตุเทานั้น …. ….
ฝกกําหนดทั้ง ๑๐ อาการก็ใหเห็นเปนธาตุตามธรรมชาติ …. ….
กําหนดอะไรอยูก็บอกในความรูสึกวา ธาตุหนอ ๆ ๆ ไมมีตัวตน ….
เห็นสักวาธาตุแลว จะทําลายอหังการ มมังการ มานานุสัย …. ….
อยูดวยความรูสึกสักวาธาตุ จะไมยึดถือทุกอยาง, ไมมีวัฏฏะ …. ….
ทําสมถวิปสสนาจนเห็นสักวาธาตุก็ไมเกิดความรูสึกตัวตน …. ….
อยูดวยสติปญญาสูงสุดแลว จักสัมผัสสิ่งทั้งปวงโดยไมเกิดทุกข ….
เห็น "สักวาธาตุหนอ" ใหทันเวลาจะปองกันปจจยาการแหงทุกข ….
เห็นธาตุหนอ ๆ ไมมีทางผิด แตอาจใชอางเพื่อทํากรรมชั่วก็ได
….
ตองเห็นเปนธาตุอยางถูกตอง มิใชอางไปใชในทางผิด …. …. ….
เปนพุทธบริษัทตองเห็นสักวาธาตุถูกตองตั้งแตอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯลฯ

๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
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๑๑. การเห็นความเปนอิทัปปจจยตา

การทําใหมีสติไมขาดตอน จะละลายความมีตัวตน – ของตนได ….
ถามองเห็นความเปนธาตุ, เปนเชนนั้นเอง, ก็ยอมเห็นอิทัปปจจยตา ….
อิทัปปจจยตาหมายถึงทุกสิ่งเมื่อมีปจจัย แลวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น …. ….
อิทัป ฯ พูดกับทุกสิ่ง แตถากับสิ่งมีชีวิตเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ….
การเห็นอิทัปปจจยตา จะทําใหปญหาตาง ๆ หมดไปได ….
….
ปรากฎผลทุกอยางมาจากเหตุ จึงควรเขาใจเรื่องอิทัปปจจยตา ….
ความรูสึกยินดียินรายลวนมาจากไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา …. ….
ถาเห็นอะไรที่นาตื่นเตนกลัว ดูใหเห็นอิทัปปจจยตาจะสงบได …. ….
ดูโลกนี้โดยไมตื่นเตน จะเห็นเชนนั้นเองตามกฎอิทัปปจจยตา …. ….

๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

[๑๖]

หนา
ตองการจะมีจะไดอะไรก็ทําใหถูกตองตามกฎอิทัปปจจยตา …. …. ๒๗๔
เราสรางสวรรคหรือปดนรกได โดยปฏิบัติตามกฎอิทัปปจจยตา …. …. ๒๗๕
พิจารณาบอกตนเองวา "เปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ" ทุกอารมณ …. ๒๗๖
เมื่อกําหนดถึงขั้นเปนธาตุเชนนั้นเอง, อิทัปปจจยตาแลวไมยึดถือ, ไมมีทางผิด ๒๗๗
กําหนดนามรูป แลวตอทายดวยอิทัปปจจยตาติดไปเลย …. …. …. ๒๗๘
ดูอาการเกิด – ดับ – อนิจจัง – อนัตตา จะเห็นอิทัป ฯ ชัดขึ้น …. …. ๒๗๙
เหมือนักปราชญกรีกเขาเห็น "สิ่งทั้งปวงไหล" ไมหยุดเลย …. …. …. ๒๘๐
พอเห็นไมเที่ยง, เปนทุกข ก็กําหนดเห็นอิทัปปจจยตาไดทันที …. .… ๒๘๑
ถึงขั้นอนัตตา, วิราคะ นิโรธะจะ ยิ่งเห็นอิทัปปจจยตา …. …. …. ๒๘๒
กําหนดดูสุญญตาจะเห็นบทบาทของอิทัปปจจยตาวา "วางตัวตน" …. ๒๘๓
แมดูทางวัตถุก็ลวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎอทัปปจจยตา
…. …. ๒๘๔
ทุกอยางเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตาทั้งภายในภายนอกตัวคน …. …. ๒๘๕
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ทําความเขาใจเรื่องอิทัปปจจยตาซึ่งมีอยูในพระไตรปฎก :-

๑. พระพุทธเจาตรัสรูและเคารพกฎอิทัปปจจยตา
….
…. ….๒๘๖
๒. อิทัป ฯ เปนหลักวิชาในแงวิทยาศาสตรของสิ่งทั้งปวง
…. …. ๒๘๗
๓. เราโงวาเปน "ตัวเราฯ" แทจริงเปนภาวะแหงอิทัป ฯ
…. …. ๒๘๗
๔. อิทัป ฯ มีลักษณะดุจฐานะของพระเจา ….. ….
…
๒๘๘
๕. เปนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทุกแขนง
…. ….
…. … ๒๘๙
๖. - ๗ - ๘ อิทัป ฯ ทําใหมีการปรุงแตง, พระรัตนตรัย, ไตรสิกขา …. ๒๙๐
๙. เรามีอิทัปปจจยตาตอรองระหวางศาสนา …. ….
…. …. ๒๙๑
๑๐. ฆราวาสมีความทุกขมากกวาบรรพชิตจําตองรูเรื่องอิทัป ฯ
…. ๒๙๑
๑๑. อิทัป ฯ เปนกฎเหนือกฎทั้งปวง …. …. ….
….
๒๙๒

[๑๗]

หนา
ที่ใกลชิดตัวเราคือเปนกฎแหงกรรม : เชนทําดี - ดี, ทําชั่ว - ชั่ว. …. ….
อิทัป ฯ มีรูปแบบตาง ๆ กันถาเกิดแกสิ่งมีชีวิตเรียกปฏิจจสมุปบาท ….
พุทธบริษัทถาไมรูเรื่องอิทัป ฯ จะตองลมละลาย …. …. …. .…
รูจักอิทัปปจจยตาแลว จะอยูเหนือความทุกขทั้งปวง …. …. ….

๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

๑๒. ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
ธรรมสัจจะ คือมุมหนึ่งของสิ่งที่จะตองดูใหลึก …. …. …. …. ๒๙๗
ในยุคนี้ถาเกิดสงครามปรมาณู เราจะมีธรรมะอะไรทางจิตใจ …. …. ๒๙๘
การพัฒนาไปในทางหลงความสนุกอรอยทงอายตนะจะไมมีสันติสุข …. ๒๙๙
ถามีธรรมะมากพอจึงจะไมยินดียินราย, เปนปรกติอยูได …. …. ๓๐๐
ยุคปรมาณูนี้ตองทําใด ๆ ไดเร็วดุจสายฟาแลบ …. …. …. …. ๓๐๑
ในการฝกจิตจึงตองเห็นทั้งแงสมถวิปสสนา, บวกสมาธิปญญาเขาดวยกัน ๓๐๒
ทางนิกายเซ็นเขาเพงพรอมกันทั้งสมาธิและปญญา …. …. …. ๓๐๓
เรื่องขลัง, ศักดิ์สิทธิ์ ไมมใี นพุทธศาสนา มีแตไปตามกฎอิทัปปจจยตา ๓๐๔
พระพุทธเจาทานตรัสบอกกรรมฐานคลาย ๆ โกอานของเซ็น …. …. ๓๐๕
พิจารณาดูตามธรรมชาติ จะเห็นไดวา ธรรมชาติจัดสมาธิปญญาไปดวยกัน ๓๐๖
การกระทําทุกประการธรรมชาติควบคุมใหเปนไปในศีลสมาธิปญญา …. ๓๐๗
ธรรมชาติตองการใหใชเต็มที่ทั้งสมาธิและปญญา …. …. …. ๓๐๘
แมระดับธรรมชาติที่ต่ํา ๆ ก็มีทั้งสมาธิและปญญา …. …. …. ๓๐๙
สวนที่เปนกําลังงานนั้นเปนสมาธิ สวนความคิดทํานั้นเปนปญญา
๓๑๐
การปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ตองประกอบกันทั้ง ปญญา สมาธิ ศีล ๓๑๑
มรรคมีองค ๘ มีศีล สมาธิ ปญญาอยางยิ่งอยูแลว ขวั้นใหเขากันได …. ๓๑๒
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[๑๘]

หนา
ยุคปรมาณูคืบคลานเขามาทุกที เราจําตองมีสมถะวิปสสนาเหมาะสมกัน
ความพอใจกับความไมพอใจในโลกตบหนาเราอยูตลอดเวลา …. ….
เปนเชนนี้เพราะในโลกมีของคู ๆ มาหลอกลวงคนโงถือวาเปนจริง ….
ความยึดถือแนนแฟนจนไมรูวา ยึดถือทีไรมันกัดเอาทุกที
.... ….
ตองเพิ่มสมถะวิปสสนาใหมากพอ จึงจะไมยึดถือสิ่งใด
.… ….
ปุถุชนจะเปนทุกขทรมานอยูดวยของคู ๆ, กัดหัวใจอยูทั้ง ๒ ฝาย ….
ตองขูดเกลาอวิชชา, มีความรูเรื่องอิทัปปจจยตาจึงจะไมมีตัวตน ….
โลกปจจุปนตกอยูในสภาพโงลง ๆ ในการสรางสันติภาพ …. ….
สิ่งสะดวกสบายสรางขึ้นมาสงเสริมความเห็นแกตัว ตองแกใหทัน ….
มนุษยเดี๋ยวนี้ ไมมีแสงสวางแหงจิตใจเพียงพอ, หวาดกลัวผิด ๆ ….
ไมมีปญญาพอ เชน เอาเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์มาแกปญหาซึ่งแกไมได ….
ปญญาหรือวิปสสนาเพียงพอจึงจะสะสางความมืดมนทได …. ….
ความรูอันถูกตองของสมถะวิปสสนาที่เหมาะสมเทานั้นจะแกได ….
ความเจริญในโลกลวนชวยใหเกิดความเห็นแกตัวตามกิเลส …. ….
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจะแกได คืออริยมรรคมีองค ๘ …. ….
ตองเพิ่มกําลังของสมถะวิปสสนา เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง ….
ตองมองเห็นโทษอันเลวรายของอัตตา, เพิ่มกําลังธรรมะใหมากขึ้น ….
จงเปนอยูดวยอริยมรรคมีองค ๘, เห็นตถตา, สุญญตา, อิทัปปจจยตา
เพิ่มแนวปฏิบัติอีก ๒ คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติ รวมเปนสัมมัตตะ ๑๐
จงชวยกันทําใหโลกสมบูรณดวยสมถวิปสสนาโดยเร็วเถิด …. ….

๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
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สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๑๗ มกราคม ๒๕๒๗

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร ซึ่ งสิ้ นสุ ดไประยะหนึ่ งนั้ น ครั้ นพ นฤดู ฝนแล ว
เราก็ตั้งตนกันใหมอีก โดยเริ่มตั้งแตวันนี้ไป นับวาเปนงวดใหมสําหรับป ๒๕๒๗, และ
คิดวาจะบรรยายใหเปนพิเศษกวาทุกงวดที่แลวมา. เพราะเหตุใด ? เพราะเหตุวาไดบรรยาย
สิ่งตาง ๆ มามากมายแลว,
บัดนี้ควรจะสรุปเรื่องทั้งหมดนั้นใหเปนใจความสั้น ๆ และ
เป นใจความที่ สํ าคั ญ ถ าไม เข าใจก็ อยากจอบอกว า บรรดาเรื่ องทั้ งหลายทั้ งหมดที่ บรรยาย
กันมาเปนป ๆ แลวนั้น มันสรุปลงไปไดเพียงคําเดียววา บรรยายเรื่องจิตตภาวนา.
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จิตตภาวนา
แปลวา การทําจิตใหเจริญ
นี้กอยางหนึ่ง,
หรือจะเรียกวา สมาธิ
ภาวนา นี้แปลวา การทําใหเกิดคุณคาดวยอํานาจของสมาธิ คือใชสมาธิทําใหเกิดคุณคา
ตาง ๆ, จะเรียกวาจิตตภาวนาก็ไดเพราะวามันตองทําดวยจิตที่เจริญ, เรียกวาทําดวย
สมาธิก็ได เพราะทุกอยางนั้นตองทําดวยจิตที่เปนสมาธิ. ถาวา แยกออกไปอีก มันก็กลาย
เปนเรื่องสมถะ คือทําในสวนจิต, และเปนเรื่องวิปสสนา ทําในสวนที่เปนปญญา. ถา

๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ไม เข าใจถ อยคํ าเหล านี้ ให ดี ๆ ดู จะปนกั นยุ ง ที่ จริ งแล ว มั นก็ ไม ได มากมายหลายซั บ
หลายซอนอะไร
หมายถึงวาเราทําใหเกิดคุณประโยชน ดวยอาศัยการทําจิตให
เป น สิ่ ง ที่ ส ามารถทํ า ได คื อ เป น สมาธิ แ ล ว ก็ ทํ า ได ทํ า สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะได รั บ ทุ ก
อยางทุกประการ.
ในส วนนี้ ควรจะเห็ นกั นเสี ยที ห นึ่ งก อนว า ไม ว าเรื่ องอะไรของมนุ ษย เรา
ในโลกนี้ มันตองทําดวยจิตหรือแกปญหาดวยจิต, เพราะเหตุใด ? เพราะเหตุวา
ทุกเรื่องมันขึ้นอยูกับสิ่ง ๆ เดียวคือ จิต;
แมวัตถุทั้งหลายแสนจะมากมาย มันก็อยู
ในอํานาจของจิต, มีจิตเปนสิ่งที่กําหนด จึงเรียกวาทุกสิ่งขึ้นอยูกับจิต; เมื่อจะทํากับ
ทุกสิ่ง มันก็ทํากับสิ่งที่เรียกวาจิตนั่นแหละสิ่งเดียวก็พอ.
ทีนี้มันก็มีแยกเปนวา ถาทํา
ในสวนในเกิดกําลังขึ้นมาเรียกวาสมถะ, ทําใหเกิดความรูขึ้นมาก็เรียกวาวิปสสนา.
ที นี้ เราก็ ได บรรยายกั นมามากแล วและนานแล ว มาถึ งยุ คสมั ยที่ เจริ ญด วย
วิ ชาความรู ในระบบที่ เรี ยกว ายุ คปรมาณู คื อรู อะไรมากเกี่ ยวกั บสิ่ งที่ ประกอบกั นขึ้ นเป น
โลก;
แตอาตมาเห็นวา เราควรจะเพงเอาความหมายของสิ่งที่เรียกวาปรมาณูนั้น ใหมี
ความสําคัญตรงที่วา มันรุนแรง มันรวดเร็ว มันกวางขวาง.
ความหมายของคําวา
ปรมาณู ที่ เราเข าใจกั นอยู พอใจจะใช มั น คื อมั นรวดเร็ วรุ นแรงกว างขวาง และทั นแก เวลา
และแกไดทุกปญหา; เมื่อมาถึงยุคปรมาณู เชนนี้ เราก็ควรที่จะมีธรรมะที่เขารูป
กันสมกัน เลยคิดวา การบรรยายสามเดือนชุดแรกนี้ จะใหชื่อวา สมถวิปสสนาแหง
ยุคปรมาณู, ฟงดูไมดีก็คลายกับเปนเรื่องอวดดีหรืออวดบาไดทั้งสองอยาง. แตที่จริงนั้น
อยากจะให มั นตรงยุ คที่ สุ ดเท าที่ จะทํ าได จึ งให ชื่ อคํ าบรรยายชุ ดแรกนี้ ว า สมถวิ ป สสนา
แหงยุคปรมาณู โดยที่จะตั้งใจที่สุด พยายามที่สุด ใหมันเกิดผลตรงตามนี้,
แตก็เปน
เรื่องยาว ดังนั้นจึงแบงเปนตอน ๆ ไปตามลําดับ
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ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๓

ในครั้ งแรกนี้ คื อวั นนี้ จะกล าวโดยหั วข อย อยของเรื่ องว า ทํ าไมจึ งต องมี
จิตตภาวนา ? เราตองการจะพูดเรื่องสมถวิปสสนาทั้งหมด แตในตอนตนที่สุดก็จะพูด
เหตุผลที่ทําไมจึงตองพูดเรื่องนี้, หรืออีกทางหนึ่งมันก็เหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อ เพราะ
เมื่ อแสดงถึ งประโยชน อั นเพี ยงพอแล ว มั นก็ ทํ าให คนเขาตั้ งใจหรื อสนใจ ที่ จะฟ งหรื อจะ
ปฏิบัติตาม.
ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา คือทําจิตใหเจริญ ? ก็อยางที่พูดแลววา มัน
ตองทําจิตใหเจริญ มันจึงจะทําอะไรตอไปไดดวยจิตที่เจริญแลว. ทีนี้จิตเจริญแลวนั้นมัน
เจริญดวยอาการ ๒ อยางคือ อยางสมถะและอยางวิปสสนา, และโดยเหตุที่ตองทํา
จิตใหเป นสมาธินั่ นแหละ พระพุ ทธเจ าท านจึ งเรี ยกการประพฤติ กระทํ าทั้งหมดนี้ ว าสมาธิ
ภาวนา คือการทําความเจริญดวยจิตที่เปนสมาธิ;
เราไมอาจจะสรางความเจริญใด ๆ ให
แกชีวิตได โดยไมอาศัยจิตที่เปนสมาธิ,
ตองอาศัยสมาธิเปนเครื่องสรางความเจริญ;
ดังนั้นจึงเรียกรวมไปเสียวาสมาธิภาวนา การทําความเจริญดวยอํานาจของสมาธิ.
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ที นี้ ก็ อยากจะพู ดสรุ ปใจความสั้ น ๆ ด วยคํ าสั้ น ๆ ให เป นที่ เข าใจไว กั นเสี ย
แตเบื้องตน คือจะจับฉวยเอาไดงายที่สุด; ขอนี้ก็คือขอที่วา เรื่องบําเพ็ญทางจิตใจ
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ดี หรือเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นอันมหาศาลนั้นก็ดี ที่แทมัน
พูดไดดวยคําเพียง ๒ คํา; ฟงดูใหดีวา พูดไดดวยคําเพียง ๒ คํา : ก็คือความทุกข
คําหนึ่ง กับดับสนิทแหงความทุกข อีกคําหนึ่ง, ความทุกขคําหนึ่ง ความดับแหง
ทุกขคําหนึ่ง เปนสองคํา ไมมีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องที่สรุปลงไปไดในคําสองคํานี้.
แต ที นี้ มั นยั งฟ งยาก จะพู ดขยายความออกไปอี กนิ ดหนึ่ งว า มั นพู ดได ด วย
ถอยคํา ๒ ประโยคสั้น ๆ วา : คนเกิดมาโง แลวก็เปนทุกข, แลวคนเข็ดหลาบ
หายโง แลวดับทุกข,
สองประโยคเทานั้นแหละวา คนเกิดมาโง แลวก็เปนทุกข
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ตอมาเข็ดหลาบหายโง แลวก็หมดทุกข เรื่องมีเทานี้.
ฟงดูเหมือนกับบา วาพระพุทธ
ศาสนาหรือธรรมะทั้งหมด เรื่องปฏิบัติทั้งหมด มันอยูแควา ๒ ประโยคสั้น ๆ :
คนเกิด
มาโง แลวเปนทุกข, ตอมาเข็ดหลาบหายโง แลวก็ดับทุกข มันมีเทานี้, แปด
หมื่นสี่พันธรรมขันธมันก็มีสั้น ๆ เพียง ๒ ประโยคเทานั้น.
ขอใหจําไวเถอะ อันนี้แหละ
จะชวยประกันความฝนเฝอตาง
ๆ ที่ไมรูวาธรรมะอะไรมากมายเหลือเกิน ไม รู
หนารูหลัง รูตนรูปลาย ก็คนมันโงเองนี่จําทําอยางไรได.
เกิดมาแลวโง แลวเปน
ทุกข.นี้ประโยคหนึ่ง, ตอมามันเข็ดหลาบความทุกข แลวมันหายโง, แลวมันก็ดับ
ทุกข.ถาไดฟงเรื่องอะไร ๆ ก็ใหมันสรุปลงไดในสองประโยคนี้ : เรื่องจิต, เจริญสมาธิ
ภาวนา.มันก็คือเรื่องทําใหหายโงแลวดับทุกข, ถาไมมีสิ่งนี้มันก็โงและเปนทุกข.
เอา ! ขยายความใหอีกหนอยก็วา เกิดมาแลวมันโง แลวก็ยึดถือเอา
อะไร ๆ รอบตัว วาเปนตัวตนวาเปนของตน มันก็มีความทุกขอยางที่ไมรูตัว,
ทุกขมาก ๆ อยางที่ไมรูตัว นี่ตอนหนึ่ง.
จิตมันโงยึดอะไรเปนตัวตน แลวก็ไดเปนทุกข
อยางไมรูตัว นี่ประโยคหนึ่ง. ทีนี้ตอมาหายโง ไมยึดอะไรเปนตัวตนอีก มันก็ไม
เปนทุกข แลวก็รูสึกตัว..
นี่ประโยคมันก็คอย ๆ ยาวออกไปใชไหม ? ฟงดูใหดี
เทานี้แหละจบเรื่อง - จบเรื่อง จบเรื่องวิปสสนา จบเรื่องพุทธศาสนา, จบเรื่องที่ตอง
เรียนตองรูตองปฏิบัติ.
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เอ า !
ที นี้ ก็ พู ดขยายความออกไปอี กนิ ดหนึ่ งอี ก ประโยคสองประโยคนี้ ว า
เราเกิดมาจากทองแมจิตเกลี้ยงไมโงไมฉลาด
เพราะมันตามธรรมชาติเนื้อหนัง
ลวน ๆ เกิดมาจากทองแมจิตเกลี้ยง;
แตมันยังอยูในสภาพที่อาจจะสกปรกได สกปรก
ดวยความโง, มันยังอยูในสภาพที่สกปรกดวยกิเลสได, มันก็เลยสกปรกและโงและเปน
ทุกข. ทีนี้ก็ตอไปก็เริ่มรูจักคิดนึกศึกษาสังเกต ก็พัฒนาจิตกันเสียใหม ใหเปน
สภาพเกลี้ยงแทจริง ชนิดที่กลับสกปรกไมได, มันก็เลยสกปรกอีกไมได, มันก็ไมโง
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และไมเปนทุกข.
ตรงนี้คนโงจะพูดวา ถาบริสุทธิ์มาแตในทอง แลวมันจะมาเศราหมอง
อยางไรได;
นี่ใชคําผิด เกิดมาจากทองแมนั้น มันไมไดบริสุทธิ์
ชนิดที่วาบริสุทธิ์
เด็ดขาด มันเปนแตเพียงไมมีสกปรกไมมีโง,
ยังไมเกิดเรื่องโง มันเกลี้ยงมาอยางนั้น.
แต เกลี้ ยงอย า งนั้ นเป นธรรมชาติ ช นิ ดที่ จ ะได รั บเอาความโง เอาความปรุ งแต ง อะไร
ใหมาเปนความโง และเปนความทุกขได
มันจึงบริสุทธิ์เพียงแตวายังไมมีอะไรไป
รบกวน; ถามีอะไรไปรบกวนมันก็ไมบริสุทธิ์ แลวมันก็โงและเปนทุกข.
ที นี้ เราก็ มามองเห็ นข อนี้ แล ว ก็ พั ฒนาจิ ตโดยวิ ธี ที่ ให เกลี้ ยงที่ เด็ ดขาดและ
บริสุทธิ์เด็ดขาด กลับโงกลับเศราหมองอีกไมได,
หลุดพนความทุกขเปนการถาวร.
ความสําคัญที่สุดอยูตรงที่วา จะตองพัฒนา, พัฒนาจิตนั่นใหเกลี้ยง ชนิดกลับไป
สูความสกปรกอีกไมได.
ที่ติดมาจากทองแมนั้น มันเพียงแตเกลี้ยงชนิดที่กลับไป
สกปรกได ที่ มาพั ฒนาโดยวิ ธี จิ ตตภาวนานี้ จนในที่ สุ ดมั นเกลี้ ยงชนิ ดที่ กลั บไปสกปรกอี ก
ไมได, มันก็เกลี้ยงตลอดกาลจนเปนพระอรหันตไป.
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ดั งนั้ นสิ่ งที่ เ รี ยกว าจิ ตตภาวนานั้ นไม ใช เรื่ องเล็ กน อ ย เป น เรื่ องที่ สํ าคั ญ
ที่สุด ที่จะทําใหจิตที่มันเกลี้ยงชนิดที่ไมเด็ดขาด ใหกลายเปนจิตเกลี้ยงชนิดที่เด็ด
ขาด, ไมรับเอาสิ่งที่สกปรกอีกตอไป. เรื่องมันจึงลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียว เราจะตองไมทํา
เล น กั บ เรื่ อ งนี้ คื อ เรื่ อ งทํ า จิ ต ให บ ริ สุ ท ธิ์ ให เกลี้ ย งชนิ ด ที่ ก ลั บ สกปรกเศร า หมองไม ไ ด
มันไมใชเรื่องเล็ก.

จิตจะเกลี้ยงไดเมือ่ หายโง.
ที นี้ คํ าพู ดที่ ยื ดยาวมั นก็ มี อ ยู ตรงนี้ แหละว า วิ ธี อย างไรที่ จะทํ าให จิ ตมั น
เกลี้ยงหรือบริสุทธิ์ถาวร ? แตตัวเรื่องนะมันมีนิดเดียวเหมือนอยางที่วามาแลว, ขอ
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ทบทวนอี กที ว าเรื่ องมี นิ ดเดี ยว มี นิ ดเดี ยวว า คนเกิ ดมาโง และเป นทุ กข ต อมาฉลาดแล ว
ก็ไมเปนทุกขจบ เรื่องจบกลับบานได,
เรื่องมันมีเทานี้แหละ วามันเกิดมาโงแลวก็
เปนทุกข ตอมามันหายโงแลวมันก็ไมเปนทุกข.
ที่วาเกิดมาโงนั้นคือ มายึดมั่นถือมั่น นั่นนี่เปนตัวตนเปนของตน
เพราะ
มันไมมีความรูเรื่องนี้;
อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ไมมีความรูเรื่องเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติมาแตในทอง,
พอเด็กออกมามันก็โงไมรูอะไร ก็จับฉวยเอานั่นนี่เปนตัวตน
เปนตัวกูเปนของกูทั่วไปหมด: นี่คือโง โง โง, ยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนของตน เปนคนโง.
ความโง นี้ไมใชมันโงเฉย ๆ ; มันโงที่ทําใหเกิดความหนักเพราะยึดถือ, เกิดทน
ทรมานเพราะหนัก แลวก็เปนทุกข,
ผลของความโง เกิดมาโงแลวก็ยึดถือ ก็ตอง
ทนทุกขทรมานเพราะการยึดถือ.
เอา !
ทีนี้ครั้นยึดถือโงและเปนทุกขหนักเขาหนักเขา ก็รูสึกเจ็บปวด
รูสึกเข็ดหลาบ, รูสึกไมอยากจะเปนเชนนั้นอีก, มันก็คนหาหนทางชนิดที่ไมตองโง คือ
รูตามที่เปนความจริงของธรรมชาติวา อยาไปยึดถืออะไรเขา, ไปยึดถืออะไรแลว
สิ่งนั้นแหละมันกัด,
ไปยึดถืออะไรวาเปนตัวของตนแลว สิ่งนั้นแหละมันจะกัด.
อยางนี้มันก็คอย ๆ สังเกตเห็นไดเอง เปนสันทิฏฐิโก, เห็นไดเองมากขึ้น ๆ ตามเวลาที่
มันลวงไป จนในที่สุดมันหายโง ไมยึดถืออะไรวาเปนตัวตน มันก็ไมทุกข ในที่สุดก็
เปนพระอรหันต เรื่องมันก็จบ.
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นี่ เรื่ องที่ จะทํ าให หายโง กั นตอนนี้ แหละ มั นพู ดกั บคนโง นี่ มั นก็ ต องพู ด
มากซิ เรื่ องมั นก็ เลยมากเพราะพู ดกับคนโง กว ามันก็จะหายโง กว ามั นจะรูจั กว าไม ยึดถื อ
กวาจะรูสึกวายึดถือก็เปนทุกข ไมควรจะยึดถือ.
ตอนนี้ก็ตองพูดกันมาก เลยเรื่องมัน

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๗

มาก เปนเรื่องรายละเอียดทั้งนั้น ไมใชเรื่องใจความสําคัญอะไร,
มันสรุปอยูที่คําวาไม
ยึดถือ แตจะไมยึดถือนั้นจะทําไดอยางไร นี่มันเลยตองพูดกันมาก.
จิ ต จะหายโง ไ ด โ ดยการกระทํ า อย า งไร นั่ น แหละคื อ การกระทํ า ที่ เ รี ย กว า
สมถะและวิปสสนา หรือจะเรียกใหสั้นวา สมาธิภาวนา, เรียกใหสั้นเขาไปอีกก็จะเรียก
วา จิตตภาวนา
เพราะคําพูดเหลานี้ฟงกันไมคอยถูก จึงเกิดความสับสนขึ้นในหมูคนที่
ฟงไมถูก.
ถาฟงถูก มันก็จะลงกันสนิท ไมสับสน ไมขัดแยงกัน ไมอะไรกัน เราจะ
เรียกดวยคําสั้น ๆ ที่สุดวา จิตตภาวนา,
การปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเรียกสั้นที่สุดวาจิตตภาวนา คือการทําจิตใหเจริญ;
จิตมันยังไมเจริญ เหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังไมไดเพาะ
ไมไดปลูก ไมไดรดน้ําพรวนดิน จิตมันยังไมเจริญ.
เดี๋ยวนี้ก็เอามาเพาะใหงอก รด
น้ําพรวนดิน บํารุงจนมันเจริญ จนออกดอกออกผล,
ทําแกจิตอยางนี้ เราก็เรียกวา
จิตตภาวนา.
ที นี้ จิ ตนี้ เมื่ อได ทํ าอย างนี้ แล ว มั นก็ สามารถทํ าความเจริ ญทุ กอย างที่ มนุ ษย
ควรจะตองการ ดวยคุณสมบัติอันหนึ่งของมัน คือ สมาธิ, จิตที่อบรมดีแลว อยางนี้ มี
สิ่งที่เรียกวาสมาธินั้นเกิดขึ้น;
โดยอํานาจของสมาธินี้ เราจะทําความเจริญตามที่
มนุษยตองการอยางไรก็ได, เลยเรียกทั้งหมดนี้วา สมาธิภาวนา. กลาวโดยยอที่พระพุทธเจาตรัสไวก็วา มีความสุขกันทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได;
นี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง มีฤทธิ์มีเดช
มีปาฏิหาริย
กันก็ได นี้ก็อยางหนึ่ง,
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณไมทําอะไรผิดในชีวิต
ประจําวัน นี้ก็ไดอยางหนึ่ง, และในที่สุด ทําอาสวะใหหมดสิ้น ไมมีเหลือ, อันสุดทายสูงสุด
เหลื อประมาณ ด วยจิ ตที่ เป นสมาธิ นี้ ทํ าให เกิ ดผลเกิ ดประโยชน ได ทุ กอย างทุ กประการ
อยางที่วามานี้.
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วิธีทําจิตใหเจริญ.
ที นี้ ก็ มาพู ดกั นให มั นชั ดยิ่ งขึ้ นไปอี กโดยการแบ งแยกว า การทํ าจิ ตให เจริ ญ
นั้นทําอยางไร. ในขั้นแรกก็ทําอยางที่เรียกวา สมถะ, แลวตอมาก็ทําอยางที่เรียกวา
วิปสสนา.
ที่ทําอยางสมถะนั้น ทําอยางไร ?
ก็คือทําใหมันแหละคมและมีกําลัง,
ระบบสมถะนั้นคือการทําจิตใหแหลมใหคมและมีกําลัง.
ครั้นแลวก็ทําขั้นถัดไปคือ
วิปสสนา ก็ใชจิตที่แหลมคมและมีกําลัง นั่นแหละ ทําลายความโง ความยึดมั่น
ถือมั่น วาตัววาตน,
ทําจิตใหมีสมรรถภาพที่สุด แลวใชจิตชนิดนั้นทําลายความโงที่
ยึดถือวาตัววาตน.
ก็ เ ลยแบ ง ได เ ป น สองอย า งไม เ หมื อ นกั น อั น หนึ่ ง ทํ า ให มี กํ า ลั ง หรื อ ให มี
ความสวางไสว; นี่มันแลวแตจะพูดไปในแงไหน. ถาทําใหมีกําลัง มีความแหลม
คม มันตัดความโง,
ถาทําใหมันสวางเหมือนกับรวมแสงของแกวรวมแสง มันก็
เผาอวิชชา เผาความโง;
แมที่สุดแตจะเปรียบเทียบ เหมือนกับวาสมถะนี้เปนการ
เช็ดแวนตาที่ฝามัว ทําใหแวนตามันใสกระจาง,
ครั้นเสร็จแลวมันก็ดูดวย แวนตาที่ใส
กระจางนั้น มันก็เห็นอะไรไดตามตองการ.
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ท า น จ ะ เ ห็ น ไ ด เ อ ง ว า มั น เ นื่ อ ง กั น อั น แ ร ก ทํ า จิ ต ใ ห เ ต รี ย ม พ ร อ ม ที่ จ ะ ใ ช
งาน, อันที่สองก็ใชจิตที่พรอมแลวนั้นทํางาน มีเทานี้, มันมีเทานี้. สมถะทําจิต
ใหพรอม พรอมที่จะใชงาน, วิปสสนาใชจิตที่พรอมแลวนั่นแหละใหทํางาน.

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๙

สมถะมีการเพงลงไปที่อารมณสําหรับรวมกําลังจิต, วิปสสนามีการ
เพงลงไปที่ความจริงของสิ่งที่ยึดถือ, นี่มันตางกันมาก. ในขั้นสมถะหรือที่เรียกวา
สมถะนั้ น จิ ตเพ งลงไปที่ สิ่งที่ เป นอารมณ สํ าหรั บรวมกํ าลั งจิ ตให เป นอั นเดียว อารมณ
เดียว สิ่งเดียว ยอดเดียว, พอถึงวิปสสนามันเพงไปที่สัจจะ หรือความจริงของสิ่งนั้น ๆ
ที่ไปหลงยึดถือวาตัวตน; มันเพงคนละที่ อาการก็คนละอยาง; แมจะเรียกวาเพง
เพง เหมือนกันนี้, แตมันเพงคนละที่, เพงกันคนละวิธี. เรื่องสมถะเพงแลวมันก็ได
สมาธิ คือจิตที่รวมกําลัง, วิปสสนา เพงแลวมันก็ไดความรูหรือไดความจริง ได
ปญญาที่รูความจริง.
อันแรกไดสมาธิไดกําลังจิต, อันที่สองไดปญญาไดความรูที่จะเอาไปใช,
จึ งเห็ นว ามั นเป นการเหมาะที่ จะทํ าให มั นเนื่ องกั น ทํ าสมาธิ มี จิ ตเป นสมาธิ แล ว ก็ ไป
เพงวิปสสนาใหรูความจริง, มันควรจะทําอยางนั้น ถาทําเต็มรูปแบบตามวิธีการ; แต
ถาทําไมได ก็ไมทําสวนสมาธิหรือสวนสมถะอะไรนัก ไปเพงในสวนวิปสสนาหรือ
ปญญาใหรูความจริงขึ้นมา มันก็ไดเหมือนกัน, และโดยมากเราก็ทํากันแตในสวน
นี้แหละ.
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ส ว นใหญ ที่ พุ ท ธบริ ษั ท กระทํ า กั น อยู ก็ ก ระทํ า แต ใ นส ว นที่ เ ป น
วิปสสนา เพงหาความจริง, ไมไดทําสมาธิเต็มที่ จนถึงกับไดฌานไดสมาบัติเปนตน.
นี่ ไม ทํ าสมาธิ ถึ งขนาดนั้ น หรื อไม ได ทํ าเสี ยเลย แต ไปเพ งวิ ป สสนาลงไปที่ สิ่ งเหล านั้ น;
มีสมาธิเกิดเองตามธรรมชาติพอสมสวน และดูไมออกคลายกับวาไมมี จึงไมพูดถึงสมาธิ,
พูดถึ งแต วิป สสนา พิ จารณาหาความจริ งเรื่ อยไป จนเบื่ อหน าย จนปล อยวาง จนหายโง ,
อยางนี้มันก็ไดเหมือนกัน แตไมมีความรูเรื่องสมาธิ.
เขาเรียกวา เปนสุกขวิปสสก-เห็น
อยางแหงแลง เห็นดวยปญญาตามธรรมชาติตามธรรมดา โดยไมมีกําลังของสมาธิมหาศาล
มาชวยเหลือ; แตไมไดหมายความวาไมมีสมาธิเสียเลย เพราะวาตามธรรมชาตินั้น

๑๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

พอคนเราลงมือคิดนึกเทานั้นแหละสมาธิก็เกิดเอง, เกิดพอสมควรที่จะใหคิดนึกได, ถา
มันไมมีสมาธิเสียเลย มันคิดนึกอะไรไมได.
พอเราลงมือคิดนึกอะไรเทานั้น สมาธิ
มันจะเกิดขึ้นมาเองพอสมสัดสมสวนใหคิดได, แลวก็ซอนอยูในนั้น ไมเห็นหนาไม
เห็นตาของมัน.
นี่เรียกวามันเปนของธรรมดา พอที่ทุกคนจะทําได;
ถาไมอาจจะเขา
ฌานได ก็จงพิจารณาดวยปญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่อย ๆ ไปก็แลวกัน
มันก็สําเร็จประโยชน คือหายโงและดับทุกขได, แลวสวนมากก็เปนอยางนั้น ถึงแมใน
ครั้งพุทธกาล. สังเกตดูตามพระบาลีแลว ก็มีหลักชนิดนี้กันเปนสวนใหญ ของประชาชน
ชาวบานธรรมดาทั่ว ๆ ไป;
สวนผูที่ทําสมาธิไดฌานไดสมาบัตินั้นเฉพาะคน ๆ
โดยเฉพาะนักบวชเปนสวนใหญ ออกไปที่สงบสงัดมีโอกาสทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ,
เต็ม
ที่ ในส วนสมาธิ แล วก็ ทํ าในส วนวิ ป สสนาหรื อป ญญา ก็ เลยได สํ าเร็ จด วยคุ ณสมบั ติ สู งกว า
มากวา คือสมาธิก็เต็มที่ ปญญาก็เต็มที่สุดมันจะเปนไปได.
ทีนี้เราพวกที่ไมสามารถ
จะทําไดถึงขนาดนั้น ก็เอาเทาที่มันจะดับทุกขได,
ก็เลยลงมือทําชนิดที่พิจารณาหา
ความจริ งไปเรื่ อย ๆ ทุ กโอกาส ทุ กอิ ริ ยาบถ ทุ กสถานที่ ทุ กเวลา มั นก็ เป นไปได เหมื อน
กัน; แตมันจะสมบูรณเขมแข็งเหมือนกับทําเต็มที่นั้นไมได.
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ถาเราสมัคร
ทําอยางที่เรียกวาเปนแบบทั่วไปอยางสุกวิปสสก
ก็ไมตอง
พูดอะไรกันมากมายนัก, ไมตองพูดอะไรกันกี่คํา. แตถาเราจะใหทําอยางสมบูรณแบบ
มันก็ตองพูดกันมาก คือพูด ทั้งสวนสมถะทั้งสวนวิปสสนา แยกออกเปนสองสวน,
แลวทําเต็มที่ทั้งสองสวน, มันก็ไดรับผลเต็มที่ทั้งสองสวน ก็เลยตองพูดกันมาก. แต
ถ าเอาเพี ยงป ญญาหรื อวิ ป สสนา พอจะให เกิ ดความเบื่ อหน ายคลายกํ าหนั ด มั นก็ พู ดกั นแต
สวนนี้ก็พอ,
ก็พอจะดับทุกขไดเหมือนกัน;
แตมันไมวิเศษ มันไมวิเศษเทากับทํา
เต็มที่ทั้งสองสวน.

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๑๑

ปฏิบัติใหพอเหมาะกับสติปญ
 ญาของตน.
เอาแลว, ทีนี้มันก็มีปญหาวา เราจะเลือกอยางไหนละ ? เราจะบามากหรือ
บานอย,
อาตมาใชคําหยาบคายอยางนี้แหละ คนบามันก็ตั้งพิธีมาก เอาใหมากเอาใหดี
เอาใหสุดเหวี่ยง.
ถาคนไมบามาก มันก็เอาพอใชการได พอที่สําเร็จประโยชนได;
ฉะนั้นระวังใหดี. การที่จะตั้งใจศึกษาหรือปฏิบัติสุดเหวี่ยงนั้น มันเปนเรื่องบามาก
เกินไป ก็ได, รูจักมองตัวเองเสียบาง, อยางที่คนโบราณเขาเรียกวา มองหัวแมเทาตนเอง
เสียบางวา มันมีเทาไร เหมาะเทาไร ควรจะเอาสักเทาไร,
แลวก็เอาแตพอเหมาะ;
อยางนี้เรื่องมันก็ไมมาก. แตถาหลับหูหลับตาเอาหมด เอาหมด, แลวก็ทําไปอยาง
หลับตา บางทีจะไมไดอะไรเลยก็ได เพราะมันปนเปฟนเฝอกันหมด, เพราะมันมาก
เกินกําลังสติปญญาของคนคนนั้น.
ทีนี้ปญหาก็เกิดขึ้นมาวา เราจะเอากันอยางไรดี ?
อาตมาในฐานะที่จะเปน
ผู บอก ผู กล าว ผู สื บทอดคํ าสอนของพระพุ ทธเจ า ก็ ต องเลื อกเหมื อนกั นว า จะเลื อกเอา
มาเทาไรอยางไร ?
จะมาสอนกันบอกกันใหพอดีสําหรับเรา แลวก็ไดรับประโยชนโดย
แทจริง ทันเวลา หรือกอนตายนี้; ถาเลือกมามากเลือกมาหมด อาตมาก็บาเหมือน
กัน เพราะมันไมอาจจะสอนใหทันเวลาใหหมดได,
ก็เลยไมไดประโยชนอะไรกันทั้งสอง
ฝาย, คนสอนก็บา คนเรียนก็บา เพราะมันมากเกินความเปนจริง; แตถาเลือกมา
พอดี สอนกันทันเวลา ปฏิบัติไดทันเวลา ก็ไดรับประโยชนเปนที่นาพอใจ ดวย
กันทุกฝาย.
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นี่ มั น เป น เรื่ อ งที่ มี ป ญ หาอย า งนี้ แล ว ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งพู ด กั น ในวั น แรก
วาเราจะเอากันอยางไรดี, จะเอาสักเทาไรดี ที่จะทําจิตตภาวนา สมาธิภาวนานั้น ? จะวาง
รูปโครงสําหรับการศึกษาและการปฏิบัติอยางไรดี และเทาไรดี ?
พูดกันสักสามเดือนเอา

๑๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ไหม, จะพอไหม, จะพูดกันสามเดือนจะพอไหม ? พูดตั้งปก็ไดอยาวาสามเดือนเลย
แต ว าสามเดื อนนี้ มั นก็ ไม ใช น อย มั นพอที่ จะฟ นเฝ อจนไม รู ต นรู ปลาย จนปนกั นหมดก็
ไดเหมือนกัน, ก็จะระมัดระวังใหดีที่สุด ที่จะไมใหมันฟนเฝอ อาตมาจึงมีเคาโครงที่
กําหนดไววาจะพูดอยางไร ชุดหนึ่งหนึ่งเปนเวลาสามเดือน เปนการบรรยายประมาณ ๑๓ ครั้ง
ก็ เป นที่ รู กั นอยู แล วว าแต ละชุ ด ๆ ที่ แล วมา ชุ ดหนึ่ งราว ๑๓ ครั้ งเท านั้ น คื อสามเดื อน
บางชุดมันจะไปถึง ๑๔ ครั้ง แตวาโดยมากมัน ๑๓ ครั้ง.
เราจะพู ดเรื่ องจิ ตตภาวนา สมาธิ ภาวนานี้ กั นสั กชุ ดหนึ่ งเลย สามเดื อน จึ ง
ไดบอกใจความสําคัญที่สั้นที่สุดวา เรื่องทั้งหมดนั้น; เรื่องทั้งหมดที่จะพูดสามเดือน
มันมีอยูสองคํา เทานั้น เรื่องวาเกิดมาโงแลวเปนทุกข, แลวตอมาหายโงแลวไม
เปนทุกข เทานี่แหละ. จะพูดเทานี้แหละ. เกิดมาโงแลวเปนทุกข, แลวตอมาอบรมจิต
หายโงแลวไมเปนทุกข มันยาวเทานี้แหละ. แลวจะพูดกันสามเดือน พูดใหบาหรือใหดีก็
ยังไมรูแน;
มันก็แลวแตการพูด จะสําเร็จประโยชนหรือไมสําเร็จประโยชน ก็คอยดู
กันตอไป, คือพูดเรื่องวา คนเกิดมาแลวโง ยึดถือแลวเปนทุกข. ตอมาคนหายโง
ไมยึดถือแลวมันก็หมดทุกข, มันมีเทานี้นี่ คําพูดมันมีเทานี้ จึงใหชื่อคําบรรยาย
ชุดนี้ทั้งชุดวา คําบรรยายชุด สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู.
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บางคนก็ นึ กในใจว า มั นบ ามั นอวดดี แต ความจริ งนั้ นมั นก็ มี เหตุ ผลที่ จะพู ด
อยางนี้ ใหชื่ออยางนี้เพราะวาโลกมันขึ้นมาถึงยุคปรมาณูแลว, มีความรูถึงขนาดนี้แลว
เรื่องธัมมะธัมโมมันก็ตองขึ้นมาถึงขนาดนี้ดวยเหมือนกัน,
และเราเอาความหมายกันแต
เพียงวา ใหมันรุนแรง ใหมันรวดเร็ว ใหมันกวางขวาง ใหแกไดทุกปญหา และให
มันทันแกเวลา, ไมตองรออีกรอยชาติพันชาติจึงจะนิพพาน. ใหมันตองไดความเย็น
เต็มที่ ตามความมุงหมายของพระพุทธศาสนานี้ ไปทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน แลวก็ถึง
ที่สุด, พอสังขารมันแตกดับ ปญหามันก็หมด หนาที่มันก็หมด. เดี๋ยวนี้สังขารราง

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

กายจิตใจ มันยังอยู มันยังเปนทุกขอยู ทนทุกขอยู;
กันในลักษณะที่จะดับทุกข, ดับทุกข ดับทุกขอยูทุกวัน.

๑๓
ฉะนั้นเราก็พยายามจะพูด

เหตุผลที่ตองมีจิตตภาวนา.
การบรรยายข อแรกหรื อวั นแรกนี้ มี หั วข อว า ทํ าไมจึ งต องมี จิ ตตภาวนา?
ทําไมจึงตองมีการทําความเจริญใหแกจิต เปนเรื่องที่เขาใจผิดกันอยู ตลอดเวลาก็ได;
คนบางพวก ชาวบ านบางพวกบางคน แม แต นั กศึ กษาบางคนก็ ยั งคิ ดว า บางพวกไม
ตองทํา จิตตภาวนานี้บางพวกไมตองทํา, ไวใหพวกที่อยูในปาเปนปฏิบัติอยูในปาในวัดนั้น
ทํา, พวกเราอยูที่บานไมตองทํา ไมตองทําจิตตภาวนา. นี้เรียกวาไมรูจักเรื่องนั้น แลวก็
พูดอยางนั้น.
นี้ อยากจะบอกให รู ว า มั นเป นเรื่ องจํ าเป นสํ าหรั บสิ่ งที่ มี ชี วิ ต มี จิ ต มี สติ
ปญญา คือคนนั่นเอง คือคนนั่นเอง, มันเปนเรื่องจําเปนสําหรับคน, คนคือสิ่งทีมีชีวิต
มีจิต มีสติปญญา. เรื่องจิตตภาวนา การอบรมจิตนี้จําเปนที่สุดสําหรับคน
สําหรับคนตรงที่คนมันเปนสิ่งที่มีชีวิต มีความรูสึกคิดนึกได มันตองมีวิธีที่จะคิดจะ
นึ กให มั นเป นประฌยชน ให ถึ งที่ สุ ดให จนได มิ ฉะนั้ นแล วสิ่ งที่ มี ชี วิ ต คนนั้ น คนคนนั้ น
มันจะไมไดรับประโยชนอันนี้ มันไดแตเกิดมา กิน ๆ
นอน ๆ แลวตายไปเหมือนสัตว
เดรัจฉาน; ถาไดอาศัยเรื่อนนี้คือจิตตภาวนาแลว ชีวิตของเขาจะเขาถึงสิ่งสูงสุด
หรื อความสุ ขที่ สู งสุ ด สุ ดที่ ว าธรรมชาติ จะอํ านวยให ได แล วสู งสุ ดจนถึ งกั บว าคนธรรมดา
ไมรูจัก จนตองเรียกกันวา อุตตริมนุษยธรรม คือ ยิ่งกวาธรรมดาของมนุษย, อุตตริมนุษยธรรมแปลวายิ่งกวาธรรมดาของมนุษย. เราจะเขาไปถึงสถานะ หรือสภาพ
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หรือความสุขที่ยิ่งกวามนุษยธรรมดาจะเขาใจได หรือถึงไม,
พิเศษเหนือมนุษยธรรมดา.

มันก็เลยเปนเรื่องที่

จิตตภาวนาเปนทีพ
่ ักผอนของวิญญาณ.
เมื่ อดู ให ละเอี ยดออกไป ก็ จะเห็ นได ง าย ๆ ตามละดั บขึ้ นมาว า มนุ ษย ธรรมดา
นั้นตองดิ้นรน ตองตอสูกระวนกระวายอยูตลอดเวลา;
เพราะวาตองทํามาหากิน แลว
ก็ทํามาหากินดวยความโง ดวยกิเลส ดวยอํานาจของกิเลส,
แขงขันกันดวยอํานาจของ
กิเลส ทะเลาะวิวาทแยงชิงกันดวย อํานาจของกิเลส, ในหมูคนโงเหลานี้; คนธรรมดา
เหลานี้จึงรอนรนกระวนกระวาย เพราะความโงแผดเผา : ความโงทําใหโลภ
ความโงทําใหโกรธ ความโงทําใหหลง สามอยางนี้ก็แผดเผา. ชีวิตนี้ถูกแผดเผารอน
ระอุอยูเสมอ ถารูจักทําใหถูกตองก็จะเกิดธรรมะ, ผลของการทําจิตใจใหถูกตองนี้ก็
เรียกวา ผลของจิตตภาวนา มีอาการที่เรียกวา วิเวก, วิเวกสงบสงัดเยือกเย็น มันก็
ใหผลเปนวิเวก เปนที่พักผอนของวิญญาณอันดิ้นรน.
ประโยคนี้ควรจะจําไววา
จิตตภาวนานี้มันเปนที่พักผอน ที่หยุดพักของจิตวิญญาณอันดิ้นรน.
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เมื ่อ เราทํ า จิต ตภาวนา มัน จะเกิด การพัก ผอ น ของชีว ิต อัน เรา รอ น
และดิ้นรน, มองไมเห็นก็ไมเห็น. อาตมาก็ไมรูจะพูดอยางไร พูดเปนหัวขอไวสําหรับ
ไปสังเกตเอาเอง จนใหมองเห็นดวยตนเองวา ชีวิตนี้ไมมีการพักผอน; ตามธรรมดา
ของมนุษยไมมีการพักผอน มันมีกิเลสตัณหากระตุนอยูเรื่อยไป.
แตถามีจิตตภาวนา คือ มีจ ิต ชนิด ที ่เ ปน สมาธิเ ปน ปญ ญาแลว สิ ่ง แวดลอ มตา ง ๆ ในโลก
กระตุน ไมไ ด,
กระตุน มัน ไมไ ด มาหลอกมัน ไมไ ด มาชัก จูง มัน ไมไ ด จิต นี้มัน ก็ไ ด
รับการพักผอน.

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๑๕

ก อ นนี้ เ รามั น โง แล ว แต อ ะไรเข า มาแวดล อ มดึ ง ไป เป น ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ในใจ,
เผากั น ไปตลอดคื น ตลอดชาติ ไม มี ก ารพั ก ผ อ น;
พอรูจักทําจิตตภาวนา รูจักทําจิต ใหเปนจิตชนิดที่อะไรกระตุนไมได,
กูไมโงกับมึง ก็
ไมมีอะไรจะมากระตุนจิตใหดิ้นรนเรารอน มันก็ลงเปนความพักผอน, เลยเปนที่พักผอน
ของดวงวิญญาณ.
ดวงวิญญาณที่มีความสวางไสวดวยจิตตภาวนา นี้เรียกวา
อานิส งสป ระจัก ษแ กใ จทัน ตาเห็น มองเห็น ไดอ ยา งสัน ทิฏ ฐิโ ก สํา หรับ ผูที่มี
จิตตภาวนาโดยแทจริงและถูกตอง.
ผูใ ดมีจิต ตภาวนาแทจ ริง แลัถูก ตอ ง เขาจะพบชีวิต อัน พัก ผอ น;
นี้ไมใชพักเฉย ๆ พักผอนที่เปนประโยชน,
ความหมายวา เขาคงทําไร ทําสวน ทํานา
คาขาย กรรมกร อะไรไปตามเดิมนั่นแหละ แตจิตรอนไมไดแลวเดี๋ยวนี้.
ตอไปนี้จิต
มั น ร อ นไม ไ ด เ สี ย แล ว มั น เป น ชาวนาที่ ใ จเย็ น ชาวสวนที่ ใ จเย็ น คนค า ขายที่ ใ จเย็ น
กรรมกรที่ ใจเย็ น เป นข าราชการที่ ใจเย็ น แม แต จะเป นคนขอทานมานั่ งขอทานอยู จิ ต
ใจของมันก็เย็น เปนอยางนี้ ;
ถาไมอยางนั้น มันจะทําไปดวยความเรารอนของกิเลส
เป นชาวนาที่ เร าร อน เป นชาวสวนที่ เร าร อน คนค าขายที่ เร าร อน ข าราชการที่ เร าร อน
กรรมกรที่เ รา รอ น แมแ ตค นขอทานที่เ รา รอ น;
พออัน นี้เ ขามา ไมมีค วามเรา รอ น
ไมวาเขาจะตองทําการงานชนิดไหน.
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พู ดให หมดก็ ว า ตั้ งแต คนขอ ทานถึ งพระจั กรพรรดิ ดี กว ากระมั ง นั บตั้ งแต
คนขอทานสูงขึ้นมาตามลําดับ ๆ ถึงพระจักรพรรดิ.
ถาไมมีจิตตภาวนา จะมีความเรา
รอนทุรนทุราย กระเสือกกระสนไปตามอํานาจของกิเลส; แตถามีธรรมะที่เปน
ผลของจิ ตตภาวนา เขาก็ จะเย็ น ๆ ๆ ๆ เป นสุ ขพอใจอยู ในการทํ าหน าที่ การงานชี วิ ตเป น
ของเย็น การงานเปนของเย็น อะไร ๆ ก็เปนของเย็น; นี้เรียกวาพักผอนทางวิญญาณ
ตั้งแตคนขอทานไปถึงมาจักรพรรดิ,
เลื่อนอีกหนอยก็ได ไปถึงจอมเทวดาในสวรรค

๑๖

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

พวกเทวดาในสวรรค ถ าไม มี สมาธิ หรื อไม มี คุ ณธรรมเหล านี้ มั นก็ ร อนเหมื อนกั บสั ตว นรก
เหมือนกัน เพราะวาเทวดาก็มีกิเลสตัณหา ยังไมหมด.
นี่การรูจักทําจิตใหถูกตองตาม
กฎเกณฑของธรรมชาติ ที่เรียกวาเรื่องสมถวิปสสนา มันไดผลเปนอยางนี้ เปนที่
พักผอนของวิญญาณอันกระเสือกกระสน.

การพักผอนถูกตอง จะหยุดทั้งกายและจิต.
คํ า ว า พั ก ผ อ นนี้ มี ป ญ หานะ คํ า ว า พั ก ผ อ นมี ป ญ หาภาษาคนภาษาธรรม,
เดี๋ยวนี้เขาพักผอนที่โรงเหลา พักผอนไปดูหนัง พักผอนไปโรงโสเภณี,
ไปพักผอน
อยางนั้นมันพักผอนอะไรกัน, มันยิ่งไปสุมใหมากขึ้น ไมใช พักผอน แตเขาก็เรียก
อยางโงเขลาวาพักผอน;
ตอใหไปเลนกีฬา ไปเลนแบตมินตัน ไปเลนกอลฟ แลววา
พักผอน นั้นมันโง, พักผอนอะไร ! มันตองใชความคิดมากขึ้น, ตองไปออกกําลังกาย
มากขึ้น.
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แล ว อี ก อย า งหนึ่ ง ก็ ต อ งให รู ไ ว ว า แม เ ราจะไปนอนเสี ย ไปนอนจะพั ก ผ อ น
แต ถ า จิ ต ไม มี ส มาธิ แ ล ว มั น ก็ ไ ม พั ก ผ อ นดอก แม จ ะไปนอนอยู มั น ก็ วุ น วายอยู ใ น
จิตนั่นแหละ มันไมพักผอนใหไปนอนอยู. การพักผอนมันตองหยุดทั้งกายและทั้งจิต
จึงจะเรียกวาเปนการพักผอน,
ไมมีการพักผอนอยางใด นอกจากวาจิตมันหยุดดวย จิต
มันพลอยหยุดดวย.
จ ะ เ รี ย ก อี ก ท า ง ห นึ่ ง ก็ เ รี ย ก ว า เ ป น ค ว า ม เ ย็ น เ ป น ค ว า ม เ ย็ น จ ะ ไ ม ใ ช คํ า ว า
พักผอน, ใชคําวาเปนความเย็นทางจิต ในทางวิญญาณ, เปนชีวิตตามความ
หมายของคําวานิพพาน คือ เย็น-เย็น-เย็น.
ชีวิตทั่วไปมันไมเย็นเพราะมันอยูดวย

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๑๗

กิเ ลส;
พอทํา สมาธิจิต ตภาวนาได กิเ ลสไมม ากวน วา งจากกิเ ลส นั้น คือ
เย็นเปนนิพพาน.
ถาเราทําสมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนาถูกวิธีแลว ชีวิตนี้จะตองเปนของ
เย็น, เปนเครื่องทําความเย็นใหแกจิต;
เหมือนเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องทําความเย็นใหเปน
น้ํ าแข็ งเป นอะไร เย็ นเยื อกไปทั้ งห อง ทั้ งห องเย็ น หรื อในอาคารที่ มี เครื่ องทํ าความเย็ น
ควบคุ ม อากาศให มั น เย็ น แต มั น ก็ เ ย็ น ไม ไ ด ถ า คนที่ นั่ ง อยู ใ นนั้ น มั น ร อ นระอุ อ ยู ด ว ย
กิเลส, เย็นไมได. มันตองรูจักทําจิตใหหยุดจากความรอนคือกิเลส แลวมันจึง
จะเย็น;
ฉะนั้นเราจึงอุปมาวา สมาธิภาวนานี้เปนเครื่องทําความเย็น ใหแกชีวิต ให
แก จิ ต เป นคู กั นกั บเครื่ องทํ าความเย็ นทางร างกายทางวั ตถุ ที่ เขานิ ยมกั นมากในโลกสมั ยนี้ ;
นึ กถึ งตู เย็ นห องเย็ นทํ าความเย็ นในป จจุ บั นนี้ มั นให ความเย็ นอย างไร เราก็ มี ความหมาย
วาใหเย็น แตวาเย็นทางฝายจิตฝายวิญญาณ แลวก็สบายกวาเย็นทางวัตถุ.
ความเย็นทางกายมันอยางหนึ่ง
ความเย็นทางจิตมันอีกอยางหนึ่ง; เพราะ
วาความรอนมันก็มีสองอยาง ความรอนทางกายมันอยางหนึ่ง,
ความรอนทางใจมันอีก
อยางหนึ่ง, เลยมาแบงกัน. ความรูตามธรรมดา สติปญญาของมนุษยธรรมดา ก็ระงับ
ความรอนทางกาย มีความเย็นทางกาย; แตถาเรามีจิตตภาวนา เราก็ระงับความรอนทาง
จิต แลวก็ไดรับความเย็นในทางจิต นี้เปนอยางนี้,
ถาไมชอบ มันก็ไมตองพูดกัน ถา
ตองการ แลวมันก็มีทางที่จะพูดกัน หรือใหถึงกับทําได ทําใหมีขึ้นมาได.
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ในชีวิตตามธรรมดาก็ตองใชสมาธิจิต
เอ า !
ที นี้ จะพู ดถึ งกั นในแง ที่ มั นเป นเรื่ องธรรมดาสามั ญ ในชี วิ ตประจํ าวั น
ของคนทั่วไปดวย วาถาเรามีความเจริญทางจิต มีจิตตภาวนา เราก็ยังตองการสมาธิ

๑๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

จิตอยูนั่นแหละ;
จะนั่งทํางานที่ออฟฟศที่โตะ ก็ตองการจิตที่เย็นเปนสมาธิทํางานไดดี
แมจะทํางานทางกาย จะทําขนมขายอยูหนาเตาไฟนี้ ก็ตองมีจิตทีสงบเย็น, มีจิตที่สงบ
เย็นมันจึงจะไมรอนเพราะไฟนั้นแลวจะทํางานสนุกอยูหนาเตาไฟก็ได;
หรือเราจะทํา
งานทุ กอยางทุกประการที่ ทํากันอยูในโลก ลวนแตต องการจิตที่ เปนปกติเปนสมาธิทั้ งนั้น.
เราจะขับรถ ลองคิดดูเถอะ, เราจะขับรถดวยจิตที่เปนสมาธิกับดวยจิตที่ไมเปนสมาธิ
มันตางกันอยางไร, แลวมันอันรายมากนอยกวากันอยางไร.
ถาขับรถดวยจิตที่เปน
สมาธิกับจิตที่ไมเปนสมาธิ.
ที่มันเอาไปคว่ํากันเสียทั้งคันไปชนกันทั้งคัน ก็ดวย
จิตที่มันไมปกติ ไมเขมแข็ง ไมมั่นคง ไมวองไวในหนาที่ของจิต.
แมจ ะอยูอ ยา งคนธรรมดา ก็ตอ งมีสิ่ง ที่เ รีย กวา สมาธิต ามธรรมชาติ
นั่นแหละเขามาชวย ก็จะทําอะไรไดดีที่สุด;
ถางานนั้นเปนงานประณีต งามฝมือ
งานวิ จิตรด วยฝ มื อแลว ต องมี สมาธิ มากมันจึ งจะทํ าไดดี เพี ยงความชํ านาญอย างเดี ยวมั น
ก็ ได เหมื อนกั น แต ไม พอง ถ ามี สมาธิ ได ด วยแล วก็ ยิ่ งดี จะเย็ บป กถั กร อยหรื อจะทํ า
อะไรก็ตาม แมจะบวนน้ําลายใหลงกระโถน.
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อาตมาคิ ดว า ไปลองดู สิ ทุ กคนไปลองดู บ วนน้ํ าลายให ลงกระโถนโดยเรี ยบร อย
ลองทําดูสิ;
ถาจิตมันไมเปนสมาธิดวย มันทําไมไดดอก แลวนั่นแหละมันบอกอยูใน
ตัววา, ถาเรามีจิตเปนสมาธิ เราก็บวนน้ําลายลงกระโถนได. ถาไมมีสมาธิมันก็ทําไมได
ฉะนั้ นการฝ กสมาธิ ฝ กได ด วยการบ วนนํ าลายลงล อง ลงกระโถน กระโถนอยู ในที่ ไกล
พอสมควร;
หรือรองกระดานที่อยูไกลพอสมควร บวนน้ําลายลงลองทุกที, นั่นคือ
การฝกสมาธิที่แทจริงที่สุดเลย แตคนโงไมรูจัก แลวก็ดาอาตมาวาสอนบา ๆ บอ ๆ . ถา
ว ามั นตั้ งใจแรงเกิ นไป ไม ลงกระโถน ตั้ งใจน อยไปก็ ไม ลงกระโถน หรื อทํ าอะไรไม พร อม
มันก็ไมไปลงที่กระโถน,
หรือไมไปลงที่รองกระดาน. ขอนี้ฝกมาจนเคยชินแลว การ
บวนน้ําลายใหไปลงในชองเล็ก ๆ ที่กําหนดไวหางออกไปสักวาหนึ่งเทานั้น, ไปลองดูสิ,

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

คนโง ๆ เหล านี้ ทํ าไม ได ดอก ถ ามั นออกแรงมากไปมั นก็ ผิ ด,
มันก็ไมสําเร็จ.

๑๙
ออกแรงน อยไปมั นก็ ไม ถึ ง

ฉะนั้ น ถ า ใครสามารถบ ว นน้ํ า ลายลงช อ งเล็ ก ๆ ห า งสั ก วาหนึ่ ง ได นั้ น เป น
สมาธิ ชั้ นเตรี ยมแล ว,
เป นสมาธิ ชั้ นเตรี ยมแล ว ไปลองดู เถอะ เป นสมาธิ ชั้ นเตรี ยมแล ว;
แล วเรายั ง ฝ ก อยู ทุ กวั น ฝ ก ประสาทฝ กระบบประสาทอยู ทุ ก วั น ที่ จะบ ว นน้ํ า ลายไปลงช อ ง
เล็ก ๆ ที่ มีอยูตรงหน า หางกั นประมาณเกื อบวา.
ถายั งบ วนลงตรงกลางช องพอดี ก็
พอใจว าวั นนี้ ระบบประสาทยั งดี อยู ระบบประสาทยั งดี อยู ,
ความเป นสมาธิ ยั งหาได ง ายอยู .
แตคนโงไมรู หาวาเปนเรื่องไมมีประโยชน,
ไปแนะใครเขา เขาก็หาวาไมมีประโยชน
แลวเขาจะดาดวยจะตะเพิดเอาดวย.
แตวันนี้ไมกลัว เอามาพูดใหฟงวา มันเกี่ยวกับ
เรื่ องทางร างกาย,
เรื่ องทางร างกายทางวั ตถุ มากขนาดนี้ ที่ ร างกายของเราจะทํ าอะไรให
ไดดี แนนอนแมนยํา.
ถาแมครัวจะสับผักสับเนื้อดวยจิตที่เปนสมาธิ มันจะสับไดดี เชน
หนาเท ากั นทุ กแว นเรี ยบร อยสม่ํ าเสมอ,
ถ าแม ครั วจิ ตฟุ งซ าน จะสั บเปะ ๆ ปะ ๆ หนา ๆ
บาง ๆ ยุง ๆ ยาก ๆ เพราะไมมีจิตเปนสมาธิเสียเลยนี่.
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นี่ ย กตั ว อย า งมาให ฟ ง ต่ํ า ที่ สุ ด แล ว ว า เรื่ อ งของ จิ ต ตภาวนานั้ น จํ า เป น
สํา หรับ ทุก คนที่มีชีวิต อยูใ นโลก;
ไมวา เขาจะประกอบงานอะไร ในหนา ที่ข อง
อะไร มันเปนสิ่งที่วา ตองมี สมควรแกกรณี.
สมาธิเปนสิ่งที่ตองมีพอสมควรแก
กรณี
ไม ว าเราจะเป นคนชนิ ดไหน หรื อทํ าอะไร เราจะต องมี สิ่ งที่ เรี ยกว า สมาธิ ตาม
สมควรแกกรณี มิฉะนั้นเราจะไมทําอะไรไดดวยความถูกตองหรือปกติ. ที่เรียกวา
มีสติสมปฤดี จิตใจไมเลื่อนลอย จิตใจไมออนแอไมฟุงซาน.
เราตองมีจิตใจที่ปกติ
ไม ฟุ ง ซ า นเกิ น ไป ไม อ อ นแอละห อ ยละเหี่ ย เกิ น ไป แล ว ก็ มี กํ า ลั ง แห ง จิ ต ใจพอ แล ว ก็ มี
ความฉลาดว อ งไวพอ ในการที่ ยั บ ยั้ ง ไม ทํ า อะไรลงไปให ผิ ด แล ว ก็ เ กิ ด เป น ทุ ก ข เ ล็ ก ๆ
นอย ๆ ขึ้นมา กระทั่งทุกขอันใหญหลวง.

๒๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

เราไมรูวา เราไดรับประโยชนจากสมาธิอยูตลอดเวลา จะลุกขึ้น จะนั่งลง
จะเดินไป จะไปทําอะไร มีจิตที่เปนสมาธิตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติไมใชเกิน
ธรรมชาติ ชวยอยูตลอดเวลา, เราจะลุกขึ้นได นั่งลงได เดินไปได ไมหกลม ไมสะดุด
ไมเดินชนตนไม อยางไมเดินชนตนไมดวยอะไรรูไหม ?
ดวยการที่จิตมันปกติ มีความ
เปนปกติตามธรรมชาติชวยอยูตลอดเวลา.
ถาเราจะไดพัฒนามันใหยิ่งขึ้นไป มันก็ไดผลมากกวานั้นแหละ;
เราจะ
ทํางาน หรือจะเลนกีฬา หรือจะทําทุกอยางที่วาตองทําอยูเปนประจํา ขอใหทําดวย
จิตเปนสมาธิเถิด จะไดผลดี,
แมจะรับประทานอาหาร แมจะอาบน้ํา แมจะถาย
อุ จจาระถ ายป สสาวะ ขอให ทํ าด วยจิ ตที่ มี ความเป นสมาธิ ถู กต องและพอสมควร พอดี พอ
สมควร มิฉะนั้นจะทําไมไดดี จะมีความผิดพลาด แลวชีวิตนี้ก็จะยุง จะยุงเหยิง. ถามี
ความถูกตองพอดี มันจะเรียบรอยไปหมด ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอน.
ดั ง นั้ น จึ ง กล า วว า มั น ขาดไม ไ ด ความเป น สมาธิ ต ามธรรมชาติ นี้ ข าด
ไมได ตองมีตามที่ธรรมชาติตองการ, แลวตองมีไดมากกวาที่ธรรมชาติกําหนดให เพื่อ
เราจะทําอะไรไดดีกวา.
การที่เราจะพูดจาอะไรใหดีกวาอีกคนหนึ่ง เพราะวาเรามีสมาธิ
มากว า มี ป ญญามากกว า หรื อการที่ เราจะเล นแข งขั นฝ ไม ลายมื ออะไรกั น ให ดี กว าอี ก
ฝายหนึ่ง เราก็ตองมีสมาธิปญญาดีกวา,
เราจะเปนนักรบ จะใชดาบจะใชปนจะใชอะไรก็
ตาม ไดผลดีกวาเมื่อเผชิญหนาศัตรู เพราะเรามีสมาธิดีกวา.
นี้เรียกวาตามธรรมชาติ
มั น ก็ ต อ งมี และมั น จะรวดเร็ ว กว า ความคิ ด นึ ก ที่ ร วดเร็ ว ที่ จ ะหลบหลี ก อั น ตราย
เกิดอันตรายอะไรขึ้นมา มันจะนึกไดเร็วกวา, หรือหลีกอันตรายไดดีกวา, ชีวิตรอด
มาไดทั้งคนทั้งสัตว เพราะสมาธิตามธรรมชาตินั้น.
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ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๒๑

แลวเรายังทําใหดีกวานั้นขึ้นมาไปอีก เพราะสมาธิที่เราฝกขึ้นมาดวยภาวนา ถา
มีตามธรรมชาติก็เรียกวาตามธรรมชาติ, ถามีเพราะเราฝกขึ้นมา เรียกวา ภาวิตา, ภาวิตา
คือทําใหเจริญแลว นี้ก็มีผลมากกวาที่มันมีตามธรรมชาติ;
ฉะนั้นฝกในสิ่งที่มีตาม
ธรรมชาติ นั้ น ให มั นดี กว า เพื่ อว าเราจะสามารถทํ าอะไรได ดี กว าคนทั่ วไป ที่ เขาไม มี การ
ฝกจิตใจเอาเสียเลย.
สรุปความวา สมาธิเปนสิ่งที่ทุก ๆ ชีวิตจะตองมี ไมมีก็ตาย;
ถามีมันก็ไมตาย แลวก็เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

ทีนี้

ธรรมชาติใหพืชมา, ตองพัฒนาตอไป.
ที นี้ ก็ มี ข อเท็ จจริ งอยู อย างหนึ่ งว า ธรรมชาติ ให มาไม สมบู รณ เราจึ งต องมา
ฝกใหสมบูรณ จนบรรลุมรรค ผล นิพพานได, เรียกวา ธรรมชาติใหมานี้เหมือนกับ
เมล็ดพืช ใหพืชพันธมาเทานั้นแหละ, พืชพันธุของศีลของสมาธิของปญญาอะไรใหมา
อยางเปนเมล็ดพืช. เมล็ดพืชนี้ตองเพาะ ใหมันออกหนอ ใหมันเกิดเปนตนขึ้นมา
เปน ใบขึ้น มา เจริญ จนมีลูก มีด อก แลว ใชป ระโยชนไ ด; ไมเ ชื่อ ก็ไ มตอ ง. แต
ถ าเชื่ อ ขอให มองให เห็ นว า เขาให มาแต เมล็ ดพื ชเท านั้ นแหละ ธรรมชาติ ให มา แต
เมล็ดพืช
เปนหนาที่ที่เราตองเพาะ ใหมันเกิดเปนตนเปนลําเปนดอกเปนผลอะไร
ขึ้นมา.
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ความเป นสมาธิ ของจิ ตนั้ น ธรรมชาติ ให มาแต เมล็ ดพื ช คื อเท าที่ จะเอามา
เพาะได ไมไดเพาะมาใหเสร็จ แตมันใหมาสําหรับเอามาเพาะได, เชนเมล็ดถั่วเมล็ดขาว
เมล็ดอะไร ไดมาแตเมล็ดเปนพืช แลวก็เพาะออกมาเปนตนไม, ธรรมชาติมันไมไดให
มามากวานั้น. แตมันก็ดีทีสุดแลวที่วา ทุกคนมีเมล็ดพืชสําหรับความรอด, พืช
พันธุเมล็ดพืชสําหรับความรอดนี้ ธรรมชาติใหมาครบถวนแกทุกคน.
บางคนก็โง

๒๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ไมรู ก็ไมไดเพาะไมไดปลูก คือไมไดพัฒนา, บางคนโชคดี มันเผอิญไดรูเรื่องนี้
แลวมันก็ไดเพาะ ไดปลูก ไดพัฒนา คนนั้นก็เลยไดรับประโยชนทางจิตใจสูงกวา
คนธรรมดา ถุงขนาดที่เรียกวาบรรลุมรรค ผล นิพพาน.
ถามวา ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ? คนเราทําไมตองมีจิตตภาวนา ? ก็เพราะ
วาธรรมชาติใหมาแตเมล็ดพืช ใหมาแตเมล็ดพืช, เราตองเพาะหวานโดยจิตตภาวนา
โดยวิธีของจิตตภาวนา จะใหเมล็ดพืชงอกงามเปนตนขึ้นมา.

จิตตภาวนาเปนมรดกของอินเดีย.
ที นี้ จ ะดู กั น อย า งทั่ ว ไปอี ก คิ ด ว า จะพู ด ให ห มดที่ ว า ควรจะมองดู วิ ธี จิ ต ตภาวนาอย างที่ เราทํ ากั นอยู ทั่ วไปในหมู พุ ทธบริ ษั ทเรา เราต องรู ว า เป นมรดกของอิ นเดี ย
ที่ใหแกชาวโลก. วิธีจิตตภาวนาทุกชนิดที่ใชกันอยูในหมูพุทธบริษัทนั้น เกิดขึ้น
ในประเทศอินเดีย
ตั้งแตชั้นตนที่สุด ชั้นต่ําตอยที่สุด โงเงาที่สุดก็ได จนคอย ๆ สูง
ขึ้น ๆ ๆ จนถึงเกิดพระพุทธเจา เกิดพระพุทธเจา จิตตภาวนาจึงกาวหนาถึงที่สุด,
แลวก็
รับมอบเปนมรดกวัฒนธรรมไปทุกหนทุกแหง ที่พระพุทธศาสนาไปถึง;
อยางนอย
เราก็ตองนึกถึงขอนี้กันบาง เพื่อจะไมเปนสัตวอกตัญู. คํานี้เจ็บปวดมาก เปน
สั ตว อกตั ญู ไม รู คุ ณของผู มี คุ ณ เป นมรดกของอิ นเดี ยที่ มอบให แก ขาวโลก ผ านมา-ผ าน
มา-ผานมา-ถึง จนเกิดพระพุทธเจา จนถึงพวกเรา. พวกเราเวลานี้ ไดมีความรูเรื่อง
จิตตภาวนา อยาลืมวาเปนมรดกอินเดีย, เราไมไดรับมรดกนี้จากยุโรปจากอเมริกาหรือ
จากอื่ นใด หรื อแม จากเมื อ งจี น ที่ ว าแหล งต นตอวั ฒนธรรมตะวั นออกสุ ดเป นประเทศ
จีน ขางเหนือขึ้นไปเปนยุโรปเปนอเมริกาเปนที่ไหนก็ตาม;
แตวามรดกจิตตภาวนานี้
เรารั บมาจากอิ นเดี ยจากเอเซี ยด วยกั น ในฐานะเป นชาวเอเซี ยด วยกั น จึ งเหมาะสมที่ สุ ด
สําหรับชาวเอเซียดวยกัน. บางทีจะทาไดดวยเลยวา ที่อื่นไมมี. ทีอื่นไมมีนอกจาก
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อินเดีย ในอินเดียที่เปนเอเชียดวยกัน มีความรูทางวัฒนธรรมเรื่องจิตตภาวนาสูงสุด
กระทั่งเปนรูปฌานเปนอรูปฌาน เปนสัญญาเวทยิตนิโรธ ชนิดที่สิ้นอาสวะบรรลุ
ความเปนพระอรหันต, ที่อื่นไมมี กลาพูดเลย กลายืนยันที่อื่นไมมี.
นี่ เป นมรดกอิ นเดี ยมาถึ งพวกเรา จนชาวต างชาติ สนใจแล วมาหา ที่ ว าพวก
ฝรั่งมาหาความรูทางจิตตภาวนานั้น ก็เพราะวาที่บานเขาไมมี
มันไมเกิดในถิ่นเหลานั้นนี่
มันมีอยูแตในอินเดีย, ในประเทศไทย ที่รับมรดกตกทอดมา, ไมมีในทวีปอื่น
นอกจากในชมพู ท วี ป นี่ จ นเป น ที่ ตื่ น เป น ที่ ตื่ น ตา เป น ที่ ส นใจของชาวทวี ป อื่ น แล ว ก็
มาหา ก็เรียกวามันไมใชเรื่องเล็กนอยนะ, เปนเรื่องที่ตองทําใหสําเร็จประโยชน.
ทีนี้มันเปนโอกาสที่จะเขวได เมื่อเปนสิ่งที่คนตองการมาก แตกตื่นมาก
แตกตื่นกันมาก ก็มีโอกาสเขวได,
มีโอกาสหลอกลวงได, มีโอกาสเอาสิ่งที่ไมจริงแท
ไปหลอกสอนกั นก็ ได ไปค าไปขายก็ ได เรี ยกเก็ บเงิ นแพง ๆ,
ในเมื องไทยไม มี ที่ จะ
สอนวิปสสนาแลวก็เก็บเงินนี้ในเมืองไทยไมีมี.
แตไดยินวาที่เมืองนอกมันมี,
โอกาสที่จะเขวจะเลอะนั้นมันมี, ฉะนั้นระวังกันไวดวย.
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เอาละ, ทีนี้มาดูชาวพุทธกันแท ๆ ใกลเกลือกินดางก็มีกันอยูมาก,
ใกลเกลือกินดางนี้ มันก็มีปญหาวา จะดีเลวเทาไรก็ยังรูไมได.
แตถามีเกลือแลวไมกิน
เกลือ มันไปกินดางนั้น มันก็ควรจะถูกติเตียนมากวาที่จะไดรับอภัย.
นี้เราอยูในถิ่นที่
เต็ ม ไปด ว ยความรู เ รื่ อ งนี้ การสอนเรื่ อ งนี้ สํ า นั ก หลั ก แหล ง ที่ สั่ ง สอนเรื่ อ งนี้ แล ว ก็ ยั ง
มิไดรับประโยชนอะไร มันจะยิ่งกวาใกลเกลือกินดาง,
คือไมไดกินทั้งเกลือ ไมไดกินทั้ง
ดาง มันนาละอายมาก.
ชั้นเลวเปนดางก็ยังไมไดกิน ไมตองพูดถึงชั้นดีที่เปนเกลือ
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เพราะไมสนใจอะไรเลย;
เพราะวายังมีการถามวา ทีนี้มีการทําวิปสสนาไหม ? มีการ
ถามกันวาคุณทําวิปสสนาไหม ? หมายความวาคนนั้นไมเคยกินแมแตดาง เพราะไมรู
วา มีเ กลือ หรือ มีด า ง เพราะวา วิป ส สนาเปน สิ ่ง ที ่ต อ งทํ า ทุก คน ทุก บา นทุก เรือ น
ทุก ระดับ ของบุค คล คือทํา จิต ใจใหสูง ใหเ จริญ ใหอ ยูใ นสภาพที่ถูกตอ ง, มัน
จึงเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองทํา แลวก็ไมรู แลวก็ไมไดทํา, แลวก็ตื่นตูมขึ้นมาวาเขาวาดี
ก็เลยเหอกันบาง, มันก็มีแตเรื่องเหอกันบาง, ไมมีเรื่องการกระทําที่แทจริง. เรื่อง
เหอนี้มันเปนเรื่องที่ตองระวัง เพราะมันอาจจะไมถูกเรื่องก็ได อาจจะเลยไปก็ได
มันไมถูกจุดก็ได.
มีคนถามวา ที่นี้มีการทําวิปสสนาไหม? อาตมาก็ตอบไมถูก เพราะวาไม
ทราบวาเขาหมายความวาอยางไร;
เพราะวาสําหรับเรานั้นหมายความวา ทุกคนตอง
มีตอ งทํา วิปส สนา คือ มีจ ิต เปน สมาธิพ อสมควร มีส ติสัม ปชัญ ญะพอสมควร
รูแจงเห็นชัดอยูวา อะไรบางที่ไปเอาเขาไปแลวมันจะกัดเอา,
อะไรบางที่ไปเอา
เข า แล ว มั น จะกั ด เอา คื อ อะไรบ า งที่ ไ ปเอาเข า แล ว มั น เป น เรื่ อ งผิ ด เป น เรื่ อ งให โ ทษ,
นั้นมันตองมีตองรูกันทุกคน.
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ฉะนั้ น ขอให รู ถึ ง ที่ สุ ด ว า มั น เป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ ทุ ก คนต อ งมี แ ละต อ งทํ า
ไมยกเวนที่บานที่เรือนหรือที่วัดที่ในปา, ไมยกเวนวาเด็กผูใหญหญิงหรือชาย. ธรรมชาติตองการใหมีวิปสสนา คือรูแจงตามที่เปนจริงอะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร
นั้นแหละคือวิปสสนา. ขอใหรูชัดเจนวาอะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร, อะไรเปน
อะไรในทุกสิ่งทุกอยางนั่นแหละคือวิปสสนาที่ถูกตองและสมบูรณ; ไมใชเพียงแตมานั่ง
กําหนดลมหายใจอยูที่นี่หรือที่ไหน;
แตเปนเรื่องที่ตองมีความรูความเขาใจ ตอทุก
สิ่งที่แวดลอมรอบ ๆ เราอยูทั้งกลางวันและกลางคืน วาอะไร นี้อะไร นี้เปนอะไร,
ไปเกี่ยวของเขาแลวมันจะทําอะไร มันจะใหอะไร มันจะกัดเอาหรือไม, นั้นแหละ
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คือวิปสสนา.
อยาไปโงไปหลง ไปทําในสิ่งที่ไมควรทํา นี้ก็เปนวิปสสนา; ถาไปทํา
ผิ ดในสิ่ งที่ ควรทํ าอย างนี้ ไปทํ าเสี ยอย างโน น แล วมั นก็ กั ดเอา นี้ ก็ เป นเรื่ องที่ ต องรู หรื อ
วาเปนวิปสสนา.
ถาเปน วิปสสนาแลว ไมมีใครทํา ผิด ไมมีใ ครอวดดี, ที่ไ หนมีการ
อวดดีที่นั่นไมมีวิปสสนา. ไปดูกิริยาอวดดี คําพูดจา อวดดี อะไรทีแสดงออกมา
เปนคนอวดดี สะเพราและอวดดี, ที่นั่นไมมีวิปสสนา คนนั้นไมมีวิปสสนา. นี้มันดู
กันไดงาย ๆ อยางนี้ เพราะเหตุฉะนั้นแหละวิปสสนาจึงเปนสิ่งที่ควรกระทํา.
ถามวาทําไมจึงตองทําจิตตภาวนา ?
เพราะวาไมอยางนั้นมันจะเปนคน
เผลอ และอวดดี ทําอะไรผิด ๆ ไปหมด, มันจะทําผิดมากกวาธรรมดาที่เขาทํา ๆ กันอยู.
ชาวพุทธแท ๆ ตองอยูดวยวิปสสนาทุกคน ทุกวัย ทุกรูปแบบของอาชีพ แมที่สุดจะ
ถีบสามลออยู แจวเรือจางอยู มันก็ตองมีสติปญญาที่เรียกวาวิปสสนา.
ทําอยางไรดี
ที่สุด ไดผลดีที่สุด ลงทุนนอยที่สุด ประหยัดที่สุด นี้มันก็เปนวิปสสนา,
แปลวาสําหรับ
ทุกคนจําเปนสําหรับทุกคน.
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สรุปความวา การพัฒนาจิตและใชจิตใหเปนประโยชน เต็มตามความหมาย
ของจิต, รุงรังไหมพูดนี่ ? พัฒนาจิต ใชจิตใหไดประโยชน เต็มตามความหมาย
ของคําวาจิต, นั้นคือจิตตพัฒนา พัฒนาจิต จิตตภาวนา สมาธิภาวนา หรือสมถวิปสสนา
แลวแตจะเรียก;
นั่นคือการพัฒนาจิต ใชจิตใหเกิดประโยชนเต็มตามความหมายของ
คําวาจิต.
ใครรูจักความหมายของคําวาจิตบาง,
อยูเหมือนกันแหละ บางคนมีจิตหรือไมยังไมรู,

และรูอยางไร ? เรื่องนี้ดูจะนาสงสาร
บางคนไมรูวาตัวเองมีจิตหรือไมมีจิต,
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มันรูสึกคิดนึกได แตมันก็ไมรูวาจิตหรือมีจิต ไมรูวาจิตคืออะไร นี้ก็มี.
คนระดับนี้
ไมรูวาจะพัฒนาจิตอยางไร, ไมรูวามีจิตดวยซ้ําไป. จิตเปนสิ่งที่รูจักยาก เขาใจยาก จะพูดวา
ไมมีใครรูจักหมด; ไมตองรูจักหมด รูจักแตที่จําเปนก็แลวกัน. พระพุทธเจาก็
ไมไดตรัสวา ทานรูจักจิตหมดทุกแงทุกมุมทุกอยาง แตวาทานตรัสวา ทานรูทุกอยางที่จะ
ใชมันใหเปนประโยชนได,
ที่จะใหมันเปนประโยชนไดเทาไร ทานรูหมด แตตัวจิตแท ๆ
ไมตองไปสนใจมันก็ได. นี้เราจะตองพัฒนาจิตใหดีที่สุด แลวใชมันใหไดประโยชน
เต็ม ตามความหมายของคําวาจิต.
ตัวหนังสือนี้จิตแปลวาคิด แลวแปลวา กอ แลวแปลวาสวยงาม, ถายังไมรูก็
ชวยรูกันเสียบาง คําวา จิตคําเดียวนี้ แปลวาคิด แลวมันแปลวากอสราง แลวแปลวา
สวยงาม. จิตตะ จิตตะนี้แปลวา คิด เหมือนที่เราคิด เราคิดอะไรนั่นแหละคือจิตแหละ
คิด ๆ ๆ จนรูอะไรขึ้นมาได นั่นเรียกวาจิต. ทีนี้กอหมายความวามันกอใหเกิด
เรื่อง, มันสราง กอสรางกอเหมือนกอจอมปลวก ปลวกมันกอจอมปลวก หรือ
อะไรกออะไรก็ตาม, กิริยาที่วากอใหเกิดขึ้น แลวใหญขึ้น ๆ กิริยานี้ก็เรียกวาจิตดวย
เหมือนกัน ก็แปลวากอ. ทีนี้มีความหมายอีกอันหนึ่งวา วิจิตร คือแปลวา สวยงาม
จิตเปนสิ่งที่สวยงาม มีความวิจิตร ใหถูกใชผิดมันก็แลวแต;
แตวาโดยเนื้อแทของ
จิตเปนสิ่งที่วิจิตร ลึกซึ้งซับซอนสวยงาม.
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ดั ง นั้ น เราจะต อ งใช จิ ต ให สํ า เร็ จ ประโยชน ที่ สุ ด เต็ ม ที่ ในการคิ ด ใน
การกอ สิ่งที่เปนประโยชน ใหสวยงามที่สุด เทาที่มันจะสวยงามได; จิตเทานั้นที่
จะค น คว า ให พ บว า ให ส วยงามได อ ย า งไร.
ดู เ หมื อ นจะพอแล ว กระมั ง ,
ถาเรารูจักคิด รูจักนึก รูจักกอใหเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา แลวรูจักทําใหมันสวยงาม
ที่สุด คือ มีประโยชน, ไมใชสวยงามใหโทษ คําวาสวยงามตองมีประโยชน มิฉะนั้น
ไมเรียกวางามดอก.

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?
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นี่ เราจะต องมี จิ ต เราต องพั ฒนาจิ ต แล วเราจะต องใช มั นให ได รั บประโยชน
เต็ มที่ ตามความหมายของคํ าว าจิ ต คื อคิ ดได ก อได และทํ าให สวยงามที่ สุ ดได ในทุ กวิ ถี ทาง,
ในทางโลกก็ไดในทางธรรมก็ได, มันสรางสันติภาพได; ถาเรามีความรูเรื่องจิตดีถูก
ตอง แลวเราสรางสันติภาพได,
แมในทางการเมืองก็เถอะ,
ถามีจิตดีก็เปน
การเมืองที่มีประโยชน ไมหลอกลวง ไมสกปรก ในทางเศรษฐกิจก็ดี.
ถาจิต
มันดีก็เปนเศรษฐกิจที่ชวยสําเร็จประโยชนได,
ไมใชเครื่องมือสําหรับโกง. เดี๋ยวนี้
เศรษฐกิ จ มั น เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ โกง สํ า หรั บ เอาเปรี ย บ สํ า หรั บ ทํ า นาบนหลั ง ผู อื่ น
เพราะมันไมมีจิตที่เจริญดวยภาวนา.
นี้ ถ า เป น เรื่ อ งทางจิ ต เอง
เป น เรื่ อ งสู ง ทางจิ ต ใจเอง ก็ ยิ่ ง ต อ งมี จิ ต ที่
เจริญดวยภาวนา;
ฉะนั้นจึงถือวาในเรื่องโลก
โลกแท ๆ โลกปุถุชนแท ๆ ก็ยัง
ตองมีจิตตภาวนาเปนสิ่งสูงสุด เปนประโยชนที่สุด.
ในเรื่องธรรมะนั้นไมตองพูด
ถึง เพราะมันเปนเรื่องอยูในระดับนั้นแลว;
แมในเรื่องการเมือง เรื่องวัตถุ เรื่อง
การบานการเมือง มันก็จะตองการจิตที่พัฒนา.
นี่เมื่อเราไมไดหยิบขึ้นมาใช มันก็ไม
เปนประโยชน;
เราไมรูจักมัน เราก็ไมหยิบขึ้นมาใช และถาหยิบขึ้นมาก็หยิบมาผิด ๆ
มาใชผิด ๆ มาทําผิด ๆ กลายเปนจิตสกปรกกวาเดิม จิตมีกิเลสมากวาเดิม;
เกิดมา
จากท องแม ไม มี กิ เลส พอมาเป นคนอยู ไม เท าไร ก็ หลงใหลในเรื่ องการเจริ ญของกิ เลส ก็ กลายเป น
เรื่องของกิเลสไปหมด ก็กลายเปนจิตของกิเลสหมด.
นี่จิ ตที่ไม มีการเจริญทางจิ ต ไม มี
จิ ต ตภาวนา ไม มี ส มาธิ ภ าวนา ไม มี ส มถะ ไม มี วิ ป ส สนา มั น ก็ เ ป น อย า งนี้ เ ป น ธรรมดา
ฉะนั้นไมตองโทษใคร.
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เพื่ อจะหลี กเลี่ ยงความเลวร ายทุ กอย างของมนุ ษย เรา ก็ จงเจริ ญจิ ตตภาวนาใหรูแจงเห็นจริง เพื่อใหไดรับประโยชนทั้งหมดทั้งสิ้นที่มนุษยจะมีได ก็จงเจริญ
จิตตภาวนา,
แลวเราก็จะไดรับ แปลวาเราชนะทั้งสองฝาย ฝายไมพึงปรารถนาเราก็ชนะ,

๒๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ฝ ายที่ พึ งปรารถนาเราก็ ชนะ แล วเรื่ องมั นก็ จะจบกั น ในการที่ จะถามว า ทํ าไมจึ งต องมี
จิตตภาวนา ? เรามีจิตตภาวนา เพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ จิตนั้นมันจะแสดงผลออก
มาถึงที่สุด สูงสุด สมบูรณที่สุด สําหรับจะไดเปนมนุษยที่ดีที่สุด คือมนุษยเย็น.
มนุษยเลวที่สุด คือมนุษยรอนระอุอยูดวยกิเลสทั้งวันทั้งคืน, เปนมนุษยรอน นั้นเลว
ที่สุด เลวกวาสัตวเดรัจฉาน; เพราะเดรัจฉานมันยังไมรอนเทานั้น. มนุษยเลว เลว
กวาสัตวเดรัจฉาน เพราะมันรอนทั้งวันทั้งคืนยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน; เราแทบจะหาไม
พบสัตวเดรัจฉานที่มันจะรอนดวยกิเลสเหมือนมนุษย นี้หาไมคอยพบ.
แตมนุษยมันมี
อยูทั่ว ๆ ไป จนโรคประสาทเพิ่มขึ้นทุกทีตามความเจริญของมนุษยชนิดนี้,
มนุษยชนิดนี้
ไมใชมนุษยที่ถูกตอง.
พูดอยางนี้ก็ไดวา ถาเปนมนุษยที่ถูกตอง ไมเปนโรคประสาท, ใครกําลัง
เป น โรคประสาท คนนั้ น ไม ใ ช ม นุ ษ ย มั น เป น เพี ย งแต ค น เป น คนที่ ยั ง ไม ใ ช ม นุ ษ ย .
ฉะนั้ นอย าทํ าเล นกั บมั น อย าอวดดี กั บมั น ถ ายั งเป นโรคประสาท มั นก็ ยั งไม ใช มนุ ษย ,
ที่เปนโรคประสาทนั้น เพราะไมรูเรื่องจิตตภาวนาเสียเลย.
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ไมวาที่ไหนแหละ เตรียมสรางสวนวิปสสนาไวเถอะ,
ทุกแหงแหละ เตรียม
สร างสวนวิ ป สสนาไว เถอะ ใกล ๆ ตลาดก็ ยิ่ งดี เพราะว าชาวตลาดเป นโรคประสาทมากกว า
ชาวป า ชาวนา,
สร า งวิ ป ส สนาไว ใ กล ๆ ตลาดนั่ น แหละดี ชาวตลาดจะเป น โรค
ประสาทมากยิ่งขึ้นทุกที; ถึงเดี๋ยวนี้มันก็เปนอยูแลว ไมเชื่อไปสํารวจดูซิ สรางสวนวิปสสนา
ไว ใกล ๆ ตลาด ต อนรั บชาวตลาดที่ จะเป นโรคประสาทยิ่ งขึ้ นทุ กที เพราะไม มี จิ ตตภาวนา.
ฉะนั้ นสร างโรงพยาบาลจิ ตไว ใกล ๆ ตลาด โรงพยาบาลทางเนื้ อหนั งร างกายนั้ น เขาสร าง ๆ
มากมายกันแลวนะเดี๋ยวนี้, แตโรงพยาบาลโรคจิตนี้ยังไมมี

ทําไมจึงตองมีจิตตภาวนา ?

๒๙

โรงพยาบาลโรคจิต
ที่เขาเรียก ๆ กันนั้น มันเปนโรงพยาบาลทางประสาททางฝ ายกายทั้ งนั้ น,
โรงพยาบาลโรคจิ ตที่ มี ๆ อยู ในประเทศเรานี้ เป นฝ ายกาย,
แลวก็เปนโรงพยาบาลสําหรับรักษาความวิปริตทางประสาทมากวา,
ไมใชโรคทาง
วิญญาณ. โรคแทจริงทางวิญญาณนั้น เปนโรคประสาทที่แทจริง เพราะเขาไมมี
ธรรมะ ไมมีจิตตภาวนา;
ถามีจิตตภาวนาแลว ก็เลิกโรงพยาบาลประสาท เลิกโรง
พยาบาลโรคจิตได.
เป นอั นว า อาตมาได พู ดกั นในวั นแรกนี้ พอสมควรแล ว ในข อที่ ว า ทํ าไมจึ ง
ตองมีจิตตภาวนา ?
และมีใหสมกับที่เปนยุคปรมาณู คือจะเฉื่อยชาอยูไมได จะ
คับแคบอยูไมได จะเนือย ๆ อยูไมได.
ขอใหมีความกาวหนาอยางเต็มที่เต็มอัตรา ที่จะ
เกิดการพัฒนาในทางจิต,
แลวมนุษยเราก็จะไดมีโอกาสไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได
รับ. ถาไมมีการเจริญภาวนาในทางจิตใจแลว มนุษยไมมีโอกาสที่จะไดรับสิ่งที่ดีที่
สุดที่มนุษยควรจะไดรับ;
เพราะวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับนั้น มันตองไดรับ
ในทางจิตใจ.
ถาจิตใจพัฒนาไมถึง ไมเหมาะสม ไมมีโอกาสจะไดรับ เลยเปนโมฆะหมด
เลย,
สิ่งที่ดีที่สุดมนุษยควรจะไดรับเปนโมฆะหมดเลย ใหผีมันหัวเราะเยาะมนุษยวา
มั นไม เป นมนุ ษย นี่ ไม มี จิ ตใจที่ สู งเหมื อนกั บความหมายของมนุ ษย มี จิ ตใจทรามเพราะ
ไมมีจิตตภาวนา.
ดูจะพอแลว เมื่อพูดกันถึงขนาดนี้สําหรับเหตุผลที่วา ทําไมเราจึง
ตองมีจิตตภาวนา, สรางสถานที่อบรมจิตตภาวนา, เปดการสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนา,
เปดการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนา,
จนเปนที่รูที่เขาใจดวยกันในหมูคน จนทุกคนทุกบาน
ทุกเรือน ทั้งเด็กทั้งผูใหญ ลวนแตสามารถทําจิตตภาวนา ไปตามสติกําลังของตน ๆ.
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การบรรยายสําหรับครั้งแรกนี้ ก็เพียงพอแลวสําหรับเหตุผลขอนี้.
ขอยุติการ
บรรยายไว เพี ยงเท านี้ เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย ได สวดบทพระธรรม คณสาธยาย
ส งเสริ มกํ าลั งใจ ในการปฏิ บั ติ จิ ตตภาวนาสื บต อไป ตามรอยพระบาทของพระพุ ทธองค
ในกาลบัดนี้.

๕สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
- ๒ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบตั ิ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๒ ในวันนี้ อาตมา
ก็จะไดกลาวเรื่องสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู สืบตอไป กวาจะสมควรแกเรื่องนั้น ๆ.
หัวขอยอยในการบรรยายครั้งนี้มีอยูวา ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ.
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[ทบทวน.]

ขอทบทวนความเขาใจในเรื่องนี้วา
กอนแตที่จะทําอะไรชนิดที่เปนจริงเปน
จัง ก็จะตองศึกษาหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อเขาใจเรื่อง
นั้นอยางแจมแจงเสียกอน, แลวจึงจะลงมือปฏิบัติไปตามลําดับ ก็จะไดผลดี. ในวันนี้
อาตมาก็คิดวา เราควร จะทบทวนคําตาง ๆ ซึ่งไดยินไดฟงกันมาจนชักจะเฝอไปแลวก็มี.

๓๐

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ

๓๑

คําแรกที่สุดที่จะเอามาทบทวนความหมาย ก็คือ คําวาสมาธิ, คําวาสมาธิ
คําเดียวนี้ เปนคํานามก็ได เปนอาการนามก็ได. ที่เปนนาม นั้น ก็เปนได หลายอยาง
เปน ชื่อ ของการกระทํา ,
เปน ชื่อ ของผลแหง การกระทํา ก็ไ ด.
คํา วา สมาธิ
ถา เปน ชื่อ ของวิช า
ก็คือ วิช าความรูข องมนุษ ย
ในการรูจัก ทํา จิต ใหเ ปน
สมาธิ นั้นเอง, ถาเปนชื่อของการกระทํา ก็คือการกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความ
เปนอารมณ แลวก็ไดผลเปนสมาธิ, ถาเปนชื่อของผลที่ไดรับ ก็เรียกวาสมาธิ
อยูนั่นแหละ; เปน อุปจารสมาธิ คือไมเต็มที่ เปนอัปปนาสมาธิ คือ เต็มที่ กระทั่ง
จัด เรียกชื่อเปนฌาน เปนรูปฌาน เปนอรูปฌาน ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อยางนี้ก็มี เดี๋ยวนี้
คําพูดในภาษาไทย
ก็เปนชื่อเรียกระบบทั้งหมดของการกระทําทางจิตใจทั้งระบบใหญ
อยางนี้ก็มี, นี่คําวาสมาธิ. สมาธิ มีความหมายหลายอยาง อยางนี้, บางทีเราพูดกัน
ดวยคํานี้แลวมีความหมายไมตรงกัน มันก็เลยเขาใจกันไมได ถึงขัดแยงกันอาจจะมีได.
ทีนี้ก็มาถึงคําวา
สมาธิภาวนา,
สมาธิภาวนาแปลวาการเจริญสมาธิก็ได
นี่ฟงดูใหดีวา สมาธิภาวนาแปลวาการเจริญสมาธิก็ได. แตที่แทนั้นแปลวา การเจริญ
สิ่งที่ควรเจริญ โดยใชสมาธิเปนเครื่องมือ; อยางนี้เรียกวาสมาธิภาวนา.
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ถาจะเรียกสั้น ๆ วา จิตตภาวนา ก็มุงหมายการทําจิตใหเจริญ; แต
การทําจิตใหเจริญนี้มันมีไดหลายแงมุม
ในแงของสมถะก็ได
ในแงของวิปสสนาก็ได
หรือในแงอื่น ๆ ก็ยังได แตมันก็รวมลงไดในสองแง คือวา ไปในทางสมาธิ หรือ
เปนไปในทางวิปสสนา, ทําจิตใหเจริญสําหรับวัตถุประสงคอยางโลก ๆ ก็ยังได. แตเมื่อ
ดูใหดีแลว มันก็มีอยูสองอยางนั่นแหละ, คือทําจิตใหรวมกําลัง, หรือวาทําจิตให
เห็นแจง.

๓๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ทีนี้สําหรับคําสั้น ๆ วา สมถะ แปลวา ความสงบ เปนชื่อของการปฏิบัติ,
ก็คือ ระบบทําความสงบใหแกจิต.
แลวก็มาถึงคําวาวิปสสนาลวน ๆ คํานี้ก็แปลวา
แจงตามที่เปนจริง ในสิ่งที่ควรจะเห็นแจง.

ระบบการทําจิตใหเห็น

ทีนี้คําวา ฌาน, ฌานแปลวาความเพง หมายถึง กิริยาที่เพงก็ได หมายถึง
ผลแหงการเพงนั้นก็ได; กิริยาแหงการเพง ก็มี ๒ อยาง คือเพงลงไปที่อารมณ ก็ไดสิ่ง
ที่เรียกวาสมาธิ, ถาเพงที่ลักษณะแหงธรรมนั้น ๆ ก็ไดปญญาหรือวิปสสนา ความเพง
ก็เรียกวาฌาน กิริยาที่เพงก็เรียกวาฌาน ผลของการเพงก็ยังเรียกวาฌาน; แลวยัง
หมายความอยางอื่นไดอีกอยางนอยก็ ๓ ความหมาย : กิริยาที่เพงก็เรียกวาฌาน, ความแพง
ภาวะแหงความเพงก็เรียกวาฌาน เปนกิริยานาม, ถาเปนผลก็เรียกวา ปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน เปนตน ก็ยังเรียกวาฌานอยูนั่นเอง. ทานลองสังเกตดูใหดีวา
ภาษาบาลีมันเปนอยางนี้, เราใชกันอยางถูกตองหรือไม ?
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ทีนี้ก็มาถึงคําวา สมาบัติ สมาบัติหมายถึงการเขาอยูในสมาธิอันแนวแน
ในระยะยาวตามประสงค, ดํารงจิตอยูในสมาธิอันแนวแน เปนระยะยาวนานตามที่
ประสงคจะใหนานเทาไร.

ทีนี้ก็มาถึงคําวา วิโมกข คือ ภาวะที่จิตพนแลวจากอุปทาน ดวยการ
กระทําที่คลองแคลวหลายรูปแบบดวยกัน นี่เรียกวาวิโมกข.

ขอใหสังเกตดูวา คําวา สมาธิ คําวา สมาธิภาวนา คําวา จิตตภาวนา คํา
วา สมถะ คําวาวิปสสนา คําวาฌาน คําวา สมาบัติ คําวาวิโมกข เหลานี้เปนเรื่อง
เดียวกันทั้งสิ้น, เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสมถะดวยกันทั้งนั้น. เมื่อไมเขาใจความหมาย
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อันแทจริง ก็ใชใหถูกตองไมได. บางคนไดยินไดฟงเพียงครั้งแรก ก็คิดวาเขาใจอยาง
ถูกตองเสียแลว, แลวบางคนเขาเปนคนที่เรียกวา อยากจะอวดวารูเรื่องเอง ก็เลยเดาเอาเอง
ไดยินมาแตเพียงบางอยางหรือเล็กนอย ก็คิดวารูหมดแลว, อันนี้เปนเหตุใหใชคําเหลานี้
อยางสับสน. อาตมาเห็นวาเราควรจะไดทําความเขาใจในเรื่องนี้ ที่เกี่ยวกับคํา
เหลานี้กันใหเพียงพอ.
ทั้งหมดนี้เรียกวาระบบวิปสสนาก็ได,
หรือจะระบบสมาธิภาวนา
ก็ได. ในภาษาไทยเราใชคําวา วิปสสนา เปนคํารวม; ถาพูดวาทํา วิปสสนา แลว ก็
หมายถึงการกระทําทั้งทางสมถะและวิปสสนา คือทําสมาธิและปญญา, หรือจะพูดอีก
อยางหนึ่งก็วา ถาเปนเรื่องทางจิตแลว ก็รวมอยูในคํานี้หมด. เปนคําที่ใชกันอยูอยาง
แพรหลาย เพราะวาในยุคหนึ่ง ในสมัยหนึ่งมีการกระทํากันอยางแพรหลาย. ที่ไหนที่
ตําบลไหน ที่เคยมีการทําวิปสสนา แลวเขาก็จะมีบริเวณหนึ่ง เรียกกําหนดไวเลย
วา ที่นั่งกุฏ. คําวานั่งกุฏิหรือ นั่งกุฏิ คือนั่งวิปสสนา มักจะอยูดานหลังของวัด;
สอบถามไดความ วามันมีกันอยูหลายวัด แสดงวาเคยทํากันอยางจริงจัง,
และมักจะ
ผนวกรวมพรอมกันไปกับการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส,
การนั่งกุฏก็ทําพรอมกันไปกับการ
ออกอาบัติสังฆาทิเสส.
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เมื่อไดเขาใจในคําเหลานี้ทั้งหมดแลว เรียกวาระบบจิตตภาวนา คือการ
ทําจิตใหเจริญจะงายกวา; การทําจิตใหเจริญ นี้ความหมายหนึ่ง คือการทําความเจริญ
ดวยจิต, หรือโดยทางจิต นี้ก็ความหมายหนึ่ง. เรื่องจิตนี้มีหลายแขนง ไปแยกเอาเอง
วาจะเจริญกันในสวนไหน.
เมื่อพูดวาการทําความเจริญทางจิต
ทุกอยาง; แมที่สุดแตเราจะทําจิตของเราใหดี ๆ

มันก็หมายถึงทางจิตทุกชนิดและ
เพื่ออยูเปนผาสุกสะดวกสบายในบาน

๓๔
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เรือน ก็ยังสงเคราะหลงไปในคํานี้ไดเหมือนกัน วาเราทําความเจริญใหแกจิต, แมวิชา
ความรูสมัยใหม ถาหากวาเขาประสบผลสําเร็จ ในการทําจิตใหมีสมรรถภาพ, มีประสิทธิภาพยิ่งไปกวาธรรมดา ก็พอจะเรียกไดวาจิตตภาวนาดวยเหมือนกัน.

ระบบจิตตภาวนาตามนัยแหงอริยสัจจ.
ในที่นี้อาตมาหมายถึง
ระบบจิตตภาวนาที่พุทธบริษัทเราก็มีกันอยูแลว
ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา มีเรื่องละเอียดมากมายอยู ในพระบาลีที่เปนพระไตรปฎก
เรียกวาเปนเรื่องในชั้นที่เปนหลักฐาน, เปนสวนประกอบที่สําคัญอันหนึ่ง ของการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา อยางที่จะเรียกวาขาดเสียไมได; ถาขาดเสียแลว ก็ไมมีระบบ
การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั่นเอง. เมื่อระบบการปฏิบัติในพระพุทธศาสนายังอยู
การปฏิบัติจิต หรือจิตตภาวนาก็ตองยังอยู; เมื่อเรายังประสงคจะใหพุทธศาสนายังอยู
อยางเหมือนกับมีชีวิตชีวา ไมใชเหลืออยูแตชื่อ ก็จงชวยกันใหมัระบบจิตตภาวนา
ซึ่งกําลังเปนไปอยางถูกตอง คือมีประโยชนอยูทั่ว ๆ ไปก็แลวกัน.
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ทีนี้เพื่อจะศึกษา ในฐานะที่เปนเรื่องควรทราบกอนลงมือปฏิบัติ อาตมาก็
จะพูดถึงเรื่องนี้ โดยหัวขอที่เราชอบใชกันอยูในหมูพุทธบริษัทเรา ซึ่งก็ไดบอกมาแลว
หลายครั้งหลายหน แลวก็ยังจะบอกตอไป ไมกลัววาใครจะรําคาญ คือวา ถาจะคิด จะ
ศึกษา จะสังเกต หรือจะทําอยางไรเพื่อใหรูแจงในสิ่งใด แลวก็ขอใหตั้งปญหาขึ้น
มาสักสี่ขอ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ตามนัยแหงอริยสัจจสี่ประการ.
อริยสัจจสี่ประการนั้น พอจะสรุปเอาเคาเงื่อนของเรื่องไดเปน ๔ หัวขอ คือ
เมื่อตั้งคําถามขึ้นมาวา มันคืออะไร ? นี้ขอหนึ่ง, มันมาจากอะไร ? คือมันเกิดขึ้น
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จากอะไร นี้ก็ขอหนึ่ง, แลววามันเพื่อประโยชนอันใด ? นี้ก็ขอหนึ่ง, และวา โดย
วิธีใด หรือ จะสําเร็จไดโดยวิธีใด นี้ก็หัวขอหนึ่ง; รวมความเปน ๔ หัวขอ วา คือ
อะไร จากอะไร เพื่ออะไร โดยวิธีใด. นี่ขอรองวา ถาจะศึกษาเรื่องอะไรใหชัดเจน
ก็ใหตั้งหัวขอ ๔ หัวขอ นี้ขึ้นมา, แลวก็ศึกษาคนควาหาคําตอบไปตามหัวขอ
เหลานั้น.
เดี๋ยวนี้เราจะศึกษาเรื่องจิตตภาวนา คือการทําความเจริญในทางจิต เรียกวา
จิตตภาวนา เราก็จะศึกษาเรื่องนี้โดยหัวขอทั้งสี่วา จิตตภาวนาคืออะไร, จิตตภาวนา
เกิดมาจากอะไร, จิตตภาวนานี้เพื่อประโยชนอะไร, จิตตภาวนานี้สําเร็จไดโดย
วิธีใด. ขอรองทานผูฟง ใหจําคําสี่คํานี้ไวเปนหลัก สําหรับจะศึกษาอะไร ๆ ใหสมกับ
ความที่ตนเปนพุทธบริษัท พุทธบริษัทนี้ไมใชเด็กอมมือ ตองเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
จะเปนอยางนั้นไดก็เพราะรูสิ่งนั้น ๆ สมบูรณ โดยหลักสี่ประการนี้ ซึ่งออกมาจากรูปโครง
ของอริยสัจจ.
เอาละ, เราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกวาจิตตภาวนา โดยหัวขอสี่หัวขอ วา
จิตตภาวนาคืออะไร, จิตตภาวนาเกิดมาจากอะไร, จิตตภาวนาเพื่อประโยชนอันใด,
จิตตภาวนาจะสําเร็จไดโดยวิธีใด.
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จิตตภาวนาคืออะไร.
ขอที่หนึ่ง จิตตภาวนาคืออะไร, นี้เราจะตองพูดกันอยางวิชาการทั่วไป
ในรูปแบบของธรรมชาติวิทยา มนุษยวิทยา กระทั่งวา ประวัติศาสตร.

จิตตภาวนาเปนวัฒนธรรม.
ในชั้นแรกนี้อยากจะถือเอาคําวาวัฒนธรรมขึ้นมาเปนหลัก
เพราะวา
การปฏิบัติทางจิตทางศาสนานี้ก็เปนวัฒนธรรมอันหนึ่ง;
บางคนเขาใจคํานี้เฉพาะเรื่อง

๓๖
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เกี่ยวกับความเจริญในบานในเรือน,
ที่จริงบรรดาความเจริญของมนุษยทุกอยางทุก
ประการ เรียกไดวา วัฒนธรรมทั้งนั้น คือ มันเพิ่งเจริญออกไปจากที่มันมีอยูตาม
ธรรมชาติ. มนุษยยังเปนคนปา ยังตองเก็บของกินในปา, ตอมารูจักปลูกฝง อันนี้ก็
เปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรม แตเปนเรื่องทางวัตถุ, แลวก็รูจักทําอะไรทางวัตถุ เปน
วัฒนธรรมทางวัตถุ กาวหนาทางวัตถุเรื่อย ๆ มา จนกระทั่งทําระเบิดปรมาณูได. ขอให
คิดดูสิ วัฒนธรรมทางวัตถุนี้ เจริญจากแมแตจะทําลูกประทัดก็ไมเปน มาจนกระทั่งทํา
ระเบิดปรมาณูได, นี่มันกาวหนาสูงสุดอยางนี้.
ทีนี้ทางจิตก็เหมือนกันแหละ มีความกาวหนาทางวิชาความรู : รูเรื่อง
ทางจิต, รูเรื่องการดํารงจิตไมใหเปนทุกข ในขั้นตนทั่ว ๆ ไป, แลวก็ไมใหเปนทุกข
ในขั้นที่สูงขึ้นมา จนไมใหเปนทุกขเลย พนจากความทุกทั้งปวง มาอยูในรูปแบบ
ของศาสนา. ดังนั้น สิ่งที่เรียกวาศาสนา ก็คือวัฒนธรรมอันหนึ่งดวย เปนวัฒนธรรมทางจิต, ในตอนหลัง ๆ สูงขึ้นมา เปนเรื่องที่สูงขึ้นมา ใหเรารูขอเท็จจริงอันนี้วา
แมแตจิตตภาวนานี้ก็เปนวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษย, และเจริญขึ้นมาตามลําดับ จน
สูงสุดอยูในระบบที่เรียกวาศาสนา, โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ดับทุกขไดสิ้นเชิง ไมมี
เหลือไวสําหรับจะเปนปญหาอีกตอไป เลยเรียกวาเปนยอดสุดของวัฒนธรรมในทางจิต.
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ทีนี้พวกเรา
ไมรูทั้งเรื่องทางภาษาไมรูเรื่องของจิต
มันก็ไมรูสึกอยางนี้
มันก็ไมมองเห็นอยางนี้ วามนุษยเขาไดเจริญกันมาอยางนี้ โดยความผลักดันของ
ธรรมชาติ ของกฎของธรรมชาติ ที่ทําใหทนอยูไมได จนเกิดวัฒนธรรมถึงขั้นนี้ เปน
มาตามธรรมชาติ; เราไมรูความลับอันนี้ เพียงแตรับถายทอดกันมา อยางเปนของ
แปลก ของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งเปนพิธีรีตอง. ฟงดูใหดี กลายเปนพิธีรีตอง
วิปสสนากลายเปนเพียงพิธีอยางหนึ่งไป, แลวเลยเถิดไปอีกก็เปนพิธีรีตอง สักวาทํา
ไป ๆ เปนของขลังเปนของศักดิ์สิทธิ์, ไมไดรับประโยชนอะไร นอกจากทําใหโงกวาเดิม.
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มันนาเจ็บปวดในใจวา สิ่งนี้นั้นมันเปนของแกโง แกโงแลวทําไมเอามาทําใหโงไป
กวาเดิม, ทําไมเอามาทําผิดเรื่องผิดหลักกลายเปนของศักดิ์สิทธิ์เปนพิธี กระทั่งกลายเปน
พิธีรีตอง มันอยูในฐานะอยางนี้ในเวลานี้ เราควรจะทํากันอยางไรตอไป, ขอใหชวยกัน
พิจารณา.
อาตมาก็มองเห็นอยูตลอดเวลาวา มันเปนเรื่องที่จะตองทําใหชัดเจน แจม
แจง
ถูกตองเพียงพอ ใหสมกับที่วาเปนพุทธบริษัท.
เรามิไดมีสวนสรางมันขึ้นมา
ตั้งแตแรกเริ่มที มันเปนของฤาษีชีไพรมุนีอะไรก็ได ชุดแรกของมนุษยที่ออก
ไปอยูปา คนหาเรื่องทางจิตใจ แลวเขาก็รูมาตามลําดับ; แตไมอาจจะรูรวดเดียวมาถึง
ตอนสิ้นกิเลสดอก, รูจักทําสมาธิในขั้นตน ๆ ซึ่งมันก็แปลกกวาธรรมดา แมจะเปน
การทําสมาธิไดสักเล็กนอย มันก็มีผลแปลกประหลาด, เขาก็ทํากันมา ปรับปรุงกันมา
หลายยุคหลายสมัย ของพวกฤาษีมุนีชีไพร จนกวาจะมาเกิดพระพุทธเจา นี้มันก็เปน
ระยะยาว.
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ขอใหรูกันไววาเรื่องรูปฌานสี่ อรูปฌานสี่ เขาทํากันมาไดแลวกอน
พระพุทธเจาเกิด; และกอนจะมาถึงขั้นรูปฌานนั้น ตองมีฤาษีมุนีพวกหนึ่งไดทํากัน
มา ในระยะขั้นตน ตนที่สุดไมถึงแมรูปฌาน, แลวก็ปรับปรุงเรื่อยมา กาวหนาเรื่อยมา
ตามการคนควาของบุคคลประเภทนี้ ซึ่งไมหยุด, มันจึงมีเรื่องของสมาธิหรือจิตตภาวนา
ที่สมบูรณในฝายสมถะ, แลวก็ตอมาก็เปนเรื่องของวิปสสนา คือการใชสมาธินั้น
พิจารณาความจริง เลยเรียกกันวาสมถะและวิปสสนา; พระพุทธองคก็ทรงใชคํานี้ใน
ระบบคําสอนของพระพุทธองค สําหรับอริยสัจจที่ ๔ คือมรรคสัจจนั้น บางทีก็ตรัสถึงอริยมรรคมีองคแปด, แตบางทีก็ตรัสวาสมถะและวิปสสนา เฉยๆ.

๓๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

นี่คือ จิตตภาวนา ในฐานะที่เปนวัฒนธรรมทางจิตตามธรรมชาติ ที่เปน
มาตามธรรมชาติ, ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ของมนุษยไมยอมหยุด. ตํานี้ก็นาจะ
สนใจกันไว วามนุษยที่ไมยอมหยุด ไมเหมือนสัตวเดรัจฉาน, สัตวเดรัจฉานมัน
คิดไมไดนี่ มันก็ตองหยุดแหละ, แตมนุษยเปนสิ่งที่คิดได นอกจากจะคิดไดแลว
มัน ยัง พูด ได สอนกัน ได ถา ยทอดกัน ได, ความคิด มัน ก็คิด ไดแ ปลกออก
ไป. การสอนนั่นแหละทําใหแผกวางออกไป ทําใหขยายตัวไดเร็ว; เพราะวา
คนที่ไดรับการสอนนั้น ไมตองคิดเรื่องเกา ๆ รับมาหมด มีหนาที่แตจะคิดตอไปใหม
มันก็คิดตอไปใหม;
ฉะนั้นมันจึงกาวหนา
สําหรับสัตวที่มีความคิดและมีภาษา
พูด ซึ่งถายทอดความคิดกันไดดังนี้ มันจึงไมหยุด. สวนสัตวเดรัจฉานนั้น มันหยุด
เทานั้นแหละ มันจะมีอะไรมากกวานั้นอีกไมได มันหยุด.
ฉะนั้นเมื่อเขาเขียน ภาพอุปมาของมนุษย เขาก็เขียนเปนภาพคนที่วิ่งที่ไม
ยอมหยุด, และไมยอมหยุดอยูจนกระทั่งบัดนี้ ยังวิ่งอยูไปในทางจิตใจ; นั่งนะคือ
เรื่องของวัฒนธรรม, เราจัดไวในฐานะเปนวัฒนธรรม ซึ่งมันสูงสุดเชนเดียวกับวัฒนธรรม
ทางวัตถุของมนุษย, สูงขึ้นมาจนถึงยุคปรมาณู ยุคอวกาศ ยุคอะไรตาง ๆ ที่กําลังเปนอยูนี้
มันยังไมหยุด, มันยังไกลออกไป ไกลออกไป จนเรียกวานามหัศจรรย.
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สวนทางฝายจิตนี้คลายกับเรื้อ
เพราะวาไมไดผลในทางวัตถุโดยตรง
เมื่อ
ชาวโลกเขานิยมผลทางวัตถุ เขาก็ไมคอยสนใจกับเรื่องทางจิตใจ. แตเราผูปนพุทธบริษัท จะมีความคิดนึกอยางนั้นไมได, เราจะยังคงรูจักแสวงหาประโยชนทางจิตใจ
จากเรื่องจิตใจ ไดรับความสุขสงบเยือกเย็น ตรงกันขามกับเรื่องทางวัตถุ มันเย็นไมได
มันหยุดไมได มันสงบไมได เพราะมันเดินทางกันคนละอยาง. เรื่องทางวัตถุนั้น มัน
มีแตเรื่องกระตุน ยั่วยุ สงเสริมกิเลส; สวนเรื่องทางจิตนี้ มีแตจะควบคุม จะหยุด

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ

๓๙

จะระงับดับเย็น, มันเดินกันคนละทาง, เรื่องทางวัตถุมันก็เปนเรื่องใหยุง, เรื่องทาง
จิตนี้ก็เปนเรื่องใหหยุด ใหสงบ ใหเรียบรอย.
คําวาทางจิต ในที่นี้ก็หมายถึงทางจิตที่เปนเรื่องทางศาสนา; เพราะวาถา
พูดไปตามธรรมชาติธรรมดาแลว อะไรๆก็เปนเรื่องทางจิตทั้งนั้น; แมที่เขากาว
หนาทางวัตถุนั้น
เขาก็ตองมีจิต
ก็ตองคิด; แตวาคิดไปในทางวัตถุหรือเกี่ยวกับ
วัตถุ, กาวหนาทางวัตถุมันก็สงเสริมกิเลสตามความตองการของผูคิด. ถากาวหนาทางจิต
ก็ตามรูปเดิม คือจะควบคุมจิตใหหยุด ใหเย็น ใหเปนจิตชนิดที่ไมมีความรอนเลย.
เดี๋ยวนี้เราก็ควรจะดึงเอามาศึกษาและปรับปรุง
ใหเรื่องทางจิตนี้มันเปน
ความกาวหนา ระดับเดียวกับเรื่องทางวัตถุ, เพื่อวาจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องทาง
วัตถุ. ทางวัตถุมันกาวหนาเพื่อความสะดวกสบายก็จริง, แตพรอมกันนั้น ก็
แฝงเอาความยุงยาก ความวินาศ ไวในนั้นดวย ถาไมรูจักแยกออกจากกัน, มนุษยชาติคือมนุษยทั้งหมดนี้ จะตองวินาศดวยความกาวหนาทางวัตถุของตนเอง. สิ่งที่จะ
คุมครองมนุษย ใหยังอยูตอไป ก็คือเรื่องทางจิตใจ; รูจักทําจิตใจใหถูกตองเพื่อ
ความสงบสุข, และรูจักทําจิตใจใหถูกตอง เพื่อควบคุมความกาวหนาทางวัตถุ ให
มันเปนไปแตในทางถูกตอง, อยาใหเปนไปเพื่อความวินาศของมนุษยชาติเสียเลย.
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นี่ทานทั้งหลายลองคิดดูเถอะวา
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ควรสนใจสักกี่มากนอย
และเราจะตองมองเห็นขอเท็จจริงอันนี้, เราจึงจะเกิดฉันทะ มานะพยายามที่จะศึกษาเรื่อง
นี้, มีความพอใจอยางยิ่งในเรื่องนี้. เดี๋ยวนี้ฉันทะความพอใจในเรื่องนี้ มันยังไมพอ,
ความใครในธรรมะมันยังไมพอ,
มันจึงชะงักงันอยู; ไมใชวาเราจะชักชวนกันอวดดี.
อาตมาไมไดชักชวนใหทานทั้งหลายอวดดี, แตชักชวนกันใหทําในสิ่งที่ควรทํา เพื่อ
ใหไดผลเต็มตามพระพุทธประสงคดวย,
เพื่อใหไดรับผลตามที่พวกเราควรจะ

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๔๐

ไดรับดวย,
ศาสนา.

อยาใหเสียทีที่เปนพุทธบริษัท

หรือเปนมนุษยที่เกิดมาพบพระพุทธ-

นี่มองดูกันกวาง ๆ วามันคืออะไร ? จิตตภาวนาคืออะไร? ในชั้นแรก
นี้ก็คือวัฒนธรรมทางจิต, เปนไปตามกฎของธรรมชาติ จนรูจักควบคุมจิต แมวา
จะไมมีความกาวหนาทางวัตถุ
ก็ยังทําใหเปนสุขได. นี้ออกจะเปนการทาทายมากอยู
สักหนอยวา แมจะไมมีความกาวหนาทางวัตถุ พวกที่มีวัฒนธรรมทางจิตก็ยังอยู
เปนสุขได; แตถามีความกาวหนาทางวัตถุ แลวเอามาใชใหถูกตองใหพอดี มันก็จะ
เปนความสะดวกสบายมากขึ้นไป; แตระวัง ๆ, มันจะหลงพลัดไปสูความหลงเกินไป,
เปนการบูชาสิ่งเหลานี้ แลวก็จะมีแตผลราย.
ศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย
กลาวไวในฐานะสมบูรณทั้งทางวัตถุและทางจิต;
แตอยาลืมหรืออยาเผลอลืมไปวาสมบูรณอยางเฟอ สมบูรณอยางกลับเปนอันตราย, ไม
ตองสมบูรณขนาดมีปรมาณูใช ไมตองสมบูรณถึงขนาดไปอวกาศได ไมตองก็ได
วัตถุที่สมบูรณอยูในบานเรือนในแผนดิน
จนไดรับความสะดวกแลวทางจิตก็สงบเย็น
ก็ดูจ ะพอแลว . เดี๋ย วนี้มัน ไมเ ปน อยา งนั้น ทางวัต ถุมัน เฟอ , แลว มัน ดึง
คนไปบูชา จนไมมีใครมีความสงบสุขทางจิต, ทั้งโลกกําลังเปนอยางนี้เรียกวาไมได
รับผลอันแทจริง ของวัฒนธรรมทางจิตของมนุษย ที่เคยไดรับ และกาวหนามาตาม
ลําดับ.
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นี้เรียกวามองดูกันอยางกวาง ๆ ที่สุด
ระดับสูงสุดของมนุษย ตั้งแตเริ่มมีมนุษยในโลก.

วาจิตตภาววนาก็คือวัฒนธรรมใน

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ

๔๑

จิตตภาวนา คือการพัฒนาสัญชาตญาณ.
ทีนี้ดูใหละเอียดลงไปอีก ใหแคบหรือใหจํากัดเขามาอีก ก็อยากจะพูดวา
จิตตภาวนานั้นก็คือ การพัฒนาสัญชาตญาณ ที่ตองพัฒนาหรือที่ควรพัฒนา ตาม
ที่จําเปน สัญชาตญาณก็คือความรูสึกของจิตที่มันเกิดไดเอง; เพราะวามันตองมีจิตนี่
สัตวทั้งหลายทั้งปวงมันตองมีจิต
แลวจิตนั้นมันรูสึกคิดนึกไดเองอยู
สวนหนึ่งตาม
ธรรมชาติของจิต, ความรูสึกคิดนึกเทานี้ เพียงเทานี้ เราเรียกวา สัญชาตญาณ ญาณที่
เกิดเองตามธรรมชาติของสัตว.
สัญชาตณาณเปนสิ่งที่ยังไมสมบูรณ, เปนสิ่งที่ยังหันเห
ไปในทางผิดก็ได, ในทางถูกก็ได. เราจะตองพัฒนาสัญชาตญาณนี้ใหเปนไปแตใน
ทางถูก พัฒนาแลวก็เรียกวาภาวิตญาณ; สัญชาตะ แปลวาเกิดเอง, สัญชาตญาณ
คือมัน เกิดเอง; นี้ภาวิตญาณ นี้ภาวิตะ แปลวาภาวนาแลว คือ ทําใหเจริญแลว,
ภาวิตะทําใหเจริญแลว
ภาวิตญาณคือญาณที่เราไดพัฒนาใหเจริญแลว. การพัฒนาจิตให
เจริญนั่นแหละ คือ จิตตภาวนาทั้งหมด, เปนระบบ.
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สัญชาตญาณนี้เปนสิ่งที่เหนียวแนนที่สุด
ที่ตองกับจิตตามธรรมชาติ
ของสัตว ไมอาจจะถอนออกไปไดงาย ๆ, หรือบางอยางก็ไดแตเพียงปรับปรุงมัน
ใหดี ใหถูก ใหปลอดภัย. สัญชาตญาณแหงการแสวงหาอาหาร แหงการกิน
อาหาร; ถาปลอยไปตามสัญชาตญาณมันก็ไมนาดู, เรา ก็ตองมีการปรับปรุง ให
มีการแสวงหาอาหาร การกินอาหาร การอะไรทุกอยางที่เกี่ยวกับอาหาร ใหนาดู, อยา
ใหมันเปนไปอยางสัญชาตญาณ ซึ่งมันจะเปนอยางสัตว.
สัญชาตญาณแหงการตอสูปองกันตัว
ก็ตองพัฒนาใหเปนไปในถูก
ทาง ในทางที่ควร ในทางที่ไมผิดพลาด ในทางที่ไมเกินไป การตอ สูปอ ง
กันตัวมันจึงจะสําเร็จประโยชน.

๔๒
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สัญชาตญาณแหงการอยูกันเปนหมูเปนพวกนี้ ก็ตองปรับปรุง; อยูกัน
อยางฝูงควาย ฝูงวัว มันไมถูกตอง, จึงมีระบบพัฒนาการอยูเปนหมูนี้ใหถูกตอง จนกระทั่ง
เกิดระบบประชาธิปไตย อะไรไตย ๆ ขึ้นมา นั้นเปนเรื่องปรับปรุงสัญชาตญาณของการ
อยูกันเปนหมู.
ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณอันแรงรายอันหนึ่ง ก็คือ สัญชาตญาณแหงการสืบ
พันธ ธรรมชาติมั นฉลาด มันใสรสอรอยของการสืบพันธุ ที่เนื่องอยูกั บการสืบพันธ
ที่เรียกวากามารมณไวดวย. กามารมณนั้นไมใชเรื่องสืบพันธุ แตมันเปนคาจางใหสัตว
สืบพันธุ; ถาไม มีรสอรอยทางกามารมณ ปะไว ปะหน าไว กับการสื บพั นธุ แล ว สั ตว มั น
ก็จะไมสืบพันธุ เพราะวาการสืบพันธุนั้นมันไมสนุก, มันยุงยาก มันลําบาก มันเปนทุกข
ธรรมชาติฉลาด ก็มาปะไวขางหนา สําหรับจางใหสัตวสืบพันธุ. มนุษยนี่แหละ อยา
อวดดีไปเลย ถาไมมีเรื่องของกามารมณแลว มันคงไมสืบพันธ เพราะมันยุงยากลําบาก
จะตาย เจ็บปวดรวดราวอยางยิ่ง; แตมันทนความหลอกลวงของธรรมชาติไมได คือ
เอากามารมณเขาปะหนาไว มันก็มีการสืบพันธุ.
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นี้สัตวก็มีการสืบพันธไปตามสัญชาตญาณ นาเวทนาสงสารอยางไร ก็พอจะ
มองเห็ นอยู ; มนุ ษย ควรจะดี กว านั้ น แต แล วมนุ ษย ก็ ทํ าไม ได มนุ ษย กลั บไปหลงค า
จางของการสื บพั นธ คื อกามารมณ เสี ยเป นยกใหญ เป นวรรคเป นเวร, กลายเป นเรื่ อง
สรางความวินาศ ลางผลาญกันเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ.เราควรจะรูเรื่องนี้ แลวพัฒนา
กันในเรื่องนี้, อยาใหมนุษยนี้ตกเปนทาสของกามารมณกันนักเลย, แลวก็สืบ
พันธุชนิดที่นาดู, ไมเปนสิ่งที่เลวราย.

นี้ ก็ เรี ยกว า เราจะปรั บปรุ งแก ไขพั ฒนาสั ญชาตญาณ ซึ่ งมี อยู หลายชนิ ด
แหละ ไปหาอานเอาเองจากหนังสือเรื่องทางจิตวิทยา เรื่องทางชีววิทยาเปนตน, ไมตอง
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เอามาพู ด ทั้ ง หมด มั น เสี ย เวลา. แต ว า ขอให ดู สั ญ ชาตญาณ ที่ จ ะต อ งกิ น อาหาร,
ที่จะตองอยูกันเปนหมู, ที่มันจะตองตอสูอันตรายหรือจะตองสืบพันธุ แลวก็สัญชาตญาณอั นสุ ดท าย แม บทของสั ญชาตญาณทั้ งหลาย ก็ คื อ สั ญชาตญาณแห งการรู สึ กว ามี
ตัวตน.
ชี วิ ต นี้ มั น จะเกิ ด ความคิ ด นึ ก รู สึ ก ว า มี ตั ว ตน มี ตั ว กู - ของกู ขึ้ น มาได เ อง
สัญ ชาตญาณนี้ เป น แม บ ทแห งสั ญ ชาตญาณทั้ง หลาย; เพราะมี ตั ว ตน มั น จึ ง ต อ ง
มี การกิ นอาหาร มี การอยู มี การต อสู มี การสื บพั นธ มี อะไรครบไปหมดเลย, เพราะมั น
ตั้ ง อยู บ นรากฐานแห ง สั ญ ชาตญาณของการมี ตั ว ตน. นี่ ข อให เ ราพิ จ ารณาดู ใ ห ดี ว า
อั น นี้ แ หละเป น ป ญ หาที่ ย ากที่ สุ ด เพราะว า การเห็ น แก ตั ว ตนนั้ น มั น เป น สั ญ ชาตญาณ ที่ล ะไมไ ด; ยัง ละไมไ ด ก็ข อใหค วบคุม สติ, ใหเ ห็น แกต นในทางที่ถูก
ตอง หนอยสิ คืออยาไปทําอันตรายผูอื่น, เห็นแกตนชนิดที่เห็นแกผูอื่นดวยสิ.
ที นี้ ผู รู ผู มี ความคิ ดหรื อ ศาสดาบางองค เขาก็ รวมตนทั้ งหมดให เป นตนเดี ยว
กั นเสี ย เป นมหาตน, เป นมหาอั ตตา มี ตั วตนใหญ . อย าเห็ นแก ตั วตนของตนผู เดี ยว
เห็ นแก ตั วตนใหญ , แล วความเบี ยดเบี ยนมั นก็ จะลดลงไปเอง. นี่ ลั ทธิ ที่ มี อั ตตา มี ตั ว
ตน มีตัว ตนใหญ มีป รมาตมัน ที่เ ปน หลัก ของศาสนาฮิน ดู ในยุค อุป นิษัท ก็
เกิ ดขึ้ นอย างนี้ มั นก็ เลยมี ตั วตน ในที่ สุ ดก็ มี ตั วตนใหญ , เมื่ อเสร็ จกิ จที่ ท องเที่ ยวไปใน
วั ฏ ฏสงสาร แล ว ก็ ไ ปรวมในตั ว ตนใหญ . นั้ น เป น ความถู ก ต อ งอย า งยิ่ ง ของลั ท ธิ นั้ น
ของศาสนานั้นในยุคนั้น, แลวเขาก็อยูกันเปนผาสุกพอใชทีเดียว.
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ครั้ ง มาถึ ง พระพุ ท ธศาสนา ไม ถื อ หลั ก อย า งนั้ น คื อ ไม ย อมมี ตั ว ตน,
ไมยอมมีสิ่งที่เรียกวาตัวตน, ตัวตนไมมีตัวจริง มีแตความคิดนึก เราจึงทําลายความ
รู สึ ก ยึ ด ถื อ ว า ตั ว ตนเสี ย ; เมื่ อ ตั ว ตนถู ก ทํ า ลายแล ว ความเห็ น แก ต นมั น ก็ ไ ม มี . นี่ มั น
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เปนการทําลายตัวตนเสีย, อยาใหเปนที่ยึดถือแหงความมีตัวตน ในเมื่อพวกอื่น พวกโน น
พวกฝ ายโน น เขารวมตั วตนทั้ งหมดเข าเปนตั วตนอั นเดียวกั นเสีย จะเรี ยกวาพระเจาก็ได ,
เรี ยกว าปรมาตมั นก็ ได หรื อเรี ยกว า ไกวั ลย ก็ ได , แล วแต ศาสนานั้ น ๆ เขาจะเรี ยกว า
อะไร; มั นเป นอุ บายอั นหนึ่ งเท านั้ น ที่ จะไม ให เห็ นแก ตน จนทํ าลายผู อื่ น ก็ เรี ยกว าเขา
แก ป ญหาไปได ระดั บหนึ่ ง . ครั้ นมาถึ งพระพุ ทธศาสนาเรานี้ กระโดดไกลไปกว านั้ น
คือวา ทําลายสิ่งที่เรียกวาตัวตนในความรูสึกคิดนึกเสีย, แลวก็ไมเห็นแกตน ก็ทํา
ทุกอยางตามที่ควรทํา ตามหนาที่ที่ควรทํา ก็ไดรับประโยชนสูงสุดไปตามความมุงหมายของ
พุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาแหงความไมมีตัวตน.
นี่เราพัฒนาปรับปรุงสัญชาตญาณกันมาตามวิถีทางของตน ๆ ของแต
ละศาสนา. พุทธศาสนานี่ควบคุมสัญชาตญาณ ปรับปรุงสัญชาตญาณ กระทั่งวา
เปลี่ ยนกระแสแห งสั ญชาตญาณ เลิ กล างอะไรบางอย างเสี ย,มั นเป นสิ่ งที่ น าอั ศจรรย เกิ นไป
ที่ นึ กว าไม น าจะทํ าได ในการที่ จะทํ าลายสั ญชาตญาณเสี ย หรื อทํ าให มั นตรงกั นข าม.
พวกอื่นเขาทําไมได เขาก็ยึดเอาตัวตนเปนหลัก; เรามันยังหวังวาจะทําลายตัวตนเสีย
ใหเปนสุญญตา คือวางจากตัวตน จิตก็ไมเห็นแกตัวตนได. ใครจะดีกวาใครก็
ลองสังเกตดูก็แลวกัน.
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พุ ท ธศาสนาเป น ฝ า ยที่ ไ ม มี ตั ว ตน มี วิ ธี ก ารดั บ ทุ ก ข สิ้ น เชิ ง อย า งนี้ ;
ศาสนาอื่ นที่ เขามี ตั วตน เขาก็ มี วิ ธี การดั บทุ กข สิ้ นเชิ งอย างนั้ นอย างแบบของเขา. นี้ ก็
เป นสิ่ งที่ ควรจะรู ว า เราอย าได ทะเลอะกั นในเรื่ องนี้ เลย, อย ามี การทะเลอะกั นระหว าง
ศาสนาเลย. ขอใหตางฝายตางทําไปดวยความพอใจ มันคงจะไดผล อยางนอยก็อยู
ดวยกันได อยูรวมกันเปนผาสุกได.
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นี่ จิ ตตภาวนา ถ ามองให ลึ กตั้ งแต รากเหง า ตั้ งแต จุ ดตั้ งต น จนมาถึ งป จจุ บั น
นี้แลว ก็จะกลาวไดวาเปนการพัฒนาสัญชาตญาณ, ควบคุมสัญชาตญาณ, หรือถึง
กับเลิกลางสัญชาตญาณ แลวแตกรณี ใหมนุษยไดถึงจุดสูงสุด คือไมมีความทุกข
เลยก็ใชได.

สมาธิเปนเครื่องมือพัฒนาจิต.
ที นี้ ก็ จ ะให ม องดู ใ นแง ว า การที่ เ รามี จิ ต ที่ เ ป น สมาธิ ต ามธรรมชาติ นั้ น
ยั งพั ฒนาได , พั ฒนาให สู งสุ ดได . ข อนี้ อย ามองหยาบๆ ให มองให ละเอี ยด ว าเรามี สมาธิ
ตามธรรมชาติพอสมควรของสิ่งที่มีชีวิต. เรามีสมาธิตามธรรมชาติประจําอยูในสิ่งที่
มี ชี วิ ต ในจิ ต ของสั ต ว ทุ ก ชนิ ด ตามสมควร; ถ า ไม อ ย า งนั้ น เราจะเดิ น ให ต รงก็ ไ ม ไ ด ,
เราจะหยิ บ จะฉวย จะวาง จะก าว จะย างให ถู กต องตามที่ ควรประสงค ไม ได , มั นจะเปะ ๆ
ปะ ๆ มั นจะพลิ กแพลงไขว เขวไป ไม มาก็ น อย, นั้ นมั นเป นสมาธิ ตามธรรมชาติ อยู ใน
ธรรมชาติ ในสิ่งทีมี ชีวิ ตจิ ตใจตามธรรมชาติ . อั นนั้ นมั นเปนสิ่งที่ปรับปรุ งใหมากกว า
เดิ ม ได คื อ เราจะมี ก ารก า วเท า การเหยี ย ดเท า การคู แ ขนคู ข า การจั บ ฉวย การ
อะไรที เรี ยบร อยหนั งแน นมั่ นคงกว าธรรมชาติ ได ด วยการปรั บปรุ งจิ ต ซึ่ งดู เหมื อ นจะมี
การปรั บ ปรุ ง อยู ใ นตั ว มั น เอง ตั้ ง แต ท ารกแรกคลอดมาจากครรภ มั นทํ า อะไรไม ไ ด
แน นอนเต็ มที่ ทารกก็ ฝ กหั ดจนได แ น นอนเต็ มที่ การนั่ ง การลุ กขึ้ น นั่ ง การยื นขึ้ นมา
การเดินไป การทําอะไร มันไดรับการปรับปรุง.
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แม เ ดี๋ ย วนี้ ก็ ยั ง ปรั บ ปรุ ง ได , ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งความคิ ด นึ ก ความจํ า
การควบคุ ม ระบบประสาท; เช น ว า เราจะตี อ ะไรให ถู ก นี้ มั น ก็ ต อ งมี จิ ต ที่ เ ป น สมาธิ
กว า, หรื อว าเราจะขว างปาอะไรให ถู กเป าหมาย ก็ ต องปรั บปรุ งจิ ตให เป นสมาธิ กว า กว า
ที่ มี อ ยู ต ามธรรมชาติ . ฉะนั้ น เราจึ ง มี ค นที่ เ ป น ผู แ ม น แม น ศร แม น ป น แม น อะไร
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ก็ตามเถอะ เพราะว าเขาปรั บปรุงจิตดีกวา; แมว าเราจะเล นหยอดหลุมทอยกอง อย างที่
เด็ ก ๆ เขาเล นกั น มั นก็ต องมี จิ ตที่ เปนสมาธิ กวา, แมแต เราจะเล นหมากรุ ก เราก็ต องมี
จิตที่เปนสมาธิดีกวา.
เปนอันวาอะไรๆก็ตาม ที่มีสมาธิอยูบางตามสัญชาตญาณนั้น ลวนแต
สามารถปรับปรุงใหดีกวาทั้งนั้นแหละ, ถาเรามีสมาธิอยูในใจ เราเขียนหนังสือได
สวยกว า, ไม เชื่ อลองดู ซิ เวลาที่ จิ ตมั นฟุ งซ านเขี ยนหนั งสื อไม เป นระบบระเบี ยบตามที่
เราเคยเขี ยน ไม สวยไม งามตามที่ เราเคยเขี ยน. พอจิ ตเป นปกติ เท านั้ นแหละ มั นก็ เขี ยน
เข าระบบของมั น มั นก็ เขี ยนหนั งสื อได สวยกว า; ถ ามี อะไรที่ ยากมากไปกว านั้ น ก็ ต อง
ทําดวยจิตที่เปนสมาธิยากขึ้นไปกวา.
ขอใหรูวา จิตตภาวนานั้นเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง, จะพูดวาจําเปน
ก็ไ ด ถ า มองผลเลิ ศ แล ว ก็ จ ะต อ งเห็ น ว า เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น อย า งน อ ยก็ เ ป น สิ่ ง ที่ ค วร
กระทํ า ใหเรามีจิ ตที มั่นคง, มิ ฉะนั้ นเราจะทํ าอะไรผิ ดพลาดได โดยง าย เรียกว าใจเบาหู เบา
อะไรก็ เบา ๆ ไปเสี ยทั้ งนั้ น ซึ่ งเป นกั นอยู โดยมาก. อาตมาพู ดอย างนี้ ขอให ช วยเอาไป
คิ ดนึ กด วย บางที อาจารย วิ ป สสนานั่ นแหละ, อาจารย วิ ป สสนานั่ นเองเป นเสี ยโดยมาก
คื อหาลั กษณะแห งความมั่ นคงอั นนี้ ไม ได แล วก็ ทํ าตั วเป นอาจารย วิ ป สสนา. พู ดไปมาก
ไปมันก็เปนเรื่องไมดี; แตเปนเรื่องที่ตองพูด เพื่อจะเตือนใหรูวา ในการพัฒนาจิต
ใหดีกวาธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่มีได ทําได, และตองมีหรือควรจะมี.
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ดั งนั้ นเมื่ อถามว า จิ ตตภาวนาคื ออะไร ? นี่ ก็ ตอบว าอย างนี้ แหละ : การ
ทําใหสมาธิตามธรรมชาติพัฒนาสูงขึ้น ไดรับประโยชน ไดรับอานิสงส ตาม
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ความมุ งหมายของเรื่ องนั้ น ๆ กี่ ร อยเรื่ องก็ ตาม ได ดี ที่ สุ ด. จะยกตั วอย างที่ เคยพู ดใน
วั นก อน น าหั วเราะว า ขี้ เกี ยจลุ กไปบ วนน้ํ าลายที่ ล อง แล วจะบ วนไปจากที่ ไกล ถ ามี จิ ต
เป น สมาธิ ก็ บ ว นลงล อ งแหละ ถ า มี จิ ต เป น สมาธิ ; ถ า จิ ต ไม เ ป น สมาธิ ก็ ไ ม ล งล อ งเลอะ
เทอะไปหมด. นี่ แม แต ว าจะบ วนน้ํ าลายให ลงล องซึ่ งมั นอู ห างไปหน อย นี่ มนุ ษย ควรจะ
รู จั กจิ ตที่ อบรมแล ว คื อมั นพอดี สมาธิ ในลั กษณะอย างนี้ มั นพอดี คื อ พอดี ไม มากไม
นอ ย ไมห นัก ไมเ บา ไมส ูง ไมต่ํ า อะไร, มัน ควบคุม จิต ไดพ อดี นี ่เ ปน สิ ่ง ที ่จํ า เปน
ที่สุดในชีวิตมนุษยเรา.
เอ า, ที นี้ จะมองดู ว า จากที่ พู ดมาทั้ งหมดนี้ เมื่ อถามว าจิ ตตภาวนาคื ออะไร ?
ก็ จะตอบทั บลงไปว า จิ ตตภาวนาเป นเครื่ องมื อ จิ ตตภาวนาคื อเครื่ องมื อ วิ ธี การที่ จะ
พัฒ นาจิต ใหส ูง ขึ ้น แลว ใหม ีกํ า ลัง มาก; แลว ใชม ัน ทํ า หนา ที ่ไ ดด ีที ่ส ุด . การ
ทํ าสมาธิ นี่ คื อเครื่ องมื อสํ าหรั บพั ฒนาจิ ต ฝ กฝนจิ ต อบรมจิ ต จนกระทั่ งว าจิ ตมั นสามารถ
ทํ าหน าที่ ตามธรรมชาติ ที่ จิ ตควรจะทํ าได ดี ที่ สุ ด; ฉะนั้ นเราจะมี ความจํ าดี มี ความคิ ดดี มี
การสั งเกตดี สุ ขุ มรอบคอบดี ดี กว าคนธรรมดามากมาย ก็ เพราะว าเราสามารถพั ฒนาจิ ต
โดยใชเครื่องมือคือสมาธิภาวนา จะคิดลึกถึงสิ่งที่ไมเคยคิดได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นั กวิ ทยาศาสตร ทั้ งหลาย ที่ เขาคิ ดนึ กค นคว าอะไรได แม จะเป นเรื่ องทางวั ตถุ
ก็ เพราะว า เขามี ประสิ ทธิ ภาพทางจิ ตที่ เป นสมาธิ จึ ง สอดส องในเรื่ องทางวั ตถุ อั น
ละเอี ย ดอั น สุ ขุ ม รู อ ะไรอย า งไม น า เชื่ อ ; เช น ทฤษฎี ป รมาณู ทฤษฎี อ วกาศ ทฤษฎี
อิ เ ล็ ก โทรนิ ค นานาชนิ ด ที่ เ รายากจะเข า ใจได ใ นป จ จุ บั น นี้ มั น มาจากความคิ ด ด ว ยจิ ต
ที่ เป นสมาธิ ทั้ งนั้ น. นี่ เรี ยกว าคื ออะไร, จิ ตตภาวนาคื ออะไร คื อ วั ฒนธรรมทางจิ ตอั น
สูงสุด คือการพัฒนาสัญชาตญาณใหขึ้ นในระดับภาวิตญาณอั นสูงสุด ใหสามารถ
เกิดอานิสงสที่ควรจะไดรับจากจิตที่พัฒนาแลว เปนเครื่องมืออยางนี้.
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นี้ ก็ ดู เอาเอง จากเมื่ อทํ าวิ ป สสนาทํ าจิ ตตภาวนา ส วนที่ จะมี ลั กษณะต างกั น
อย างไร, กี่ อย างกี่ ประเภทนั้ น มั นก็ เป นเรื่ องที่ จะค อย ๆ เห็ นได ตามลํ าดั บ. เดี๋ ยวนี้ อย าง
น อยเราจะแบ งเป นสองประเภท ว าเพื่ อสงบระงั บเป นสมถะ และเพื่ อเห็ นแจ งโดยประจั กษ
เป นวิ ป สสนา, รวมเรี ยกว าสมถะและวิ ป สสนา. อาตมา เติ มคํ าว า แห งยุ คปรมาณู เข าไป
ก็ เพื่ อว าเดี๋ ยวนี้ มั นเป นยุ คปรมาณู , ฉะนั้ นอะไร ๆ จะมั วคลานงุ มง ามเป นเต าอยู ไม ได มั น
จะตอ งเจริญ กา วหนา ไปทัน กัน กับ ความกา วหนา แหง ยุค ปรมาณู; ฉะนั้น ขอให
จิตตภาวนาของเรานี้ เปนไปสําเร็จประโยชนตามนั้น.
ถ าจะตอบอี กทางหนึ่ ง เพ งเล็ งถึ งใจความสํ าคั ญของการกระทํ า เราก็ จะ
พูดวา จิตตภาวนานี้เปนการรูจักรวมกําลังจิต รวมอํานาจอิทธิพลของจิต ใหเขม
แข็ ง แก ก ล าเป น จุ ด เดี ย วอย า งรุ น แรง; เสมื อ นแก ว โค ง หนาตรงกลาง รวบรวมแสง
แดดให รวมกั นเป นจุ ดเล็ กร อนจนลุ กไหม ซึ่ งเด็ ก ๆ ก็ เคยเล นด วยกั นทั้ งนั้ น, เอาแก วรวม
แสงมาส องแสงแดดแล วมั นก็ รวมแสงตรงจุ ดกลาง แล วมั นลุ กเป นไปขึ้ นมา. นั่ นเพราะ
มั นรวมแสงมี อยู ทั่ วไป ถ าทั้ งหมดถู กเอามารวมกั นเข าเป นอั นเดี ยวกั น มั นก็ รุ นแรงร อนจั ด
จนลุ กไหม ได คล าย ๆ กั บว าแบ งดวงอาทิ ตย ลงมาอย างนั้ น นี้ ในความหมายหนึ่ ง : รวม
กํ าลั งจิ ตที่ ตามธรรมดาสร างออกไปรอบด าน เข ามารวมเป นจุ ดกลาง, และเจาะจี้ ลงไปที่
ประเด็นแหงปญหาหรือวัตถุประสงคของเรื่องทางจิต.
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หรื อถ าพู ด กั นง าย ๆ เร็ ว ๆ อย างน อยก็ ว า เหมื อ นกั บ เช็ ด แว น ตาให ใส, จิ ต
ขุ น มั ว เพราะกิ เ ลสเหมื อ นกั บ แว น ตาสกปรก, ทํ า จิ ต ตภาวนา ก็ เ หมื อ นกั บ เช็ ด ของ
สกปรกออกไปเสีย จากแวน ตา. แวน ตานั ้น ก็ใ ส มัน ทํ า งานไดด ี คือ สวมแลว ก็ดู
เห็ น ดี , หรื อ แม ว า แก ว รวมแสงกระจกรวมแสง ที่ ว า รวมแดดให เ ป น ไฟลุ ก ขึ้ น มานั้ น
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ถ า มั น สกปรก, ถ า เป น แก ว สกปรก มั น ก็ ไ ม ร วมเหมื อ นกั น แหละ; ฉะนั้ น ป ด ของ
สกปรกเหลานั้นออกไป แกวรวมแสงนั้นมันก็รวมไดดี รวมไดมาก รวมไดเร็ว.
เอาละเปนอันวา เปนเครื่องรวมกําลังจิต หรือทําจิตใหเหมาะสมแกการที่
จะทําหนาที่ของมัน จิตมีหนาที่อยางไร ทําอะไรไดบาง นี่เขาเรียกวาไมอาจจะคํานวณได,
จิตทําอะไรไดมากเกินกวาที่เราจะคํานวณได แตการที่มันจะเปนอยางนั้นได ก็เพราะวา
เรามีวิธีทําใหมันเปนอยางนั้น แตคงจะไมถึงที่สุดดอก มันเทาที่จะทําได หรือเทาที่จํา
เปนเสียมากกวา นี่เรียกวา จิตตภาวนาคืออะไร ควรทราบกอนลงมือปฏิบัติ.

จิตตภาวนาเกิดมาจากอะไร.
ทีนี้ปญหาที่สอง วา จิตตภาวนาเกิดมาจากอะไร ? ทําไมจึงเกิดระบบ
จิตตภาวนา หรือการคนควาทางจิตขึ้นมาในโลก ? เปนที่ชื่อไดวา แรกมีมนุษยในโลกก็
มีมนุษยที่คลายสัตว ถึงเปนคนก็เรียกวาคนปาทําอะไรไมได โลกมีคนปาขึ้นมาเต็มไป
หมดแลว จนเปนคนบานคนเรือนแลว, จิตตภาวนาเปนความรูใหมเกิดขึ้นมาไดอยางไร.
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นี้ จ ะเรี ย กว า เป น เรื่ อ งบั ง เอิ ญ ก็ ไ ด คื อ มี ค นบางคนมี ค วามคิ ด เฉี ย บแหลม,
เผอิญไปลองคิด ลองนึก ลองทําจิตอยางนั้นอยางนี้ดู พบอะไรแปลก ๆ นั่นแหละเปน
จุดตั้งตน ที่บุคคลนั้นจะคิดวา เราจะออกจากบานเรือนไปอยูในที่สงบสงัด แลวก็
คนควาการฝกฝนทางจิต อบรมจิตดู, แลวเขาก็ยอมเสียสละบานเรือนลูกเมีย ไปบวช
เปนฤาษีชีไพร ไปอยูในปา ในที่สงบสงัด แลวก็คนควาทดสอบดู จนพบความลับ
ของสิ่งที่เรียกวาจิต: โอะ ! ทําไดอยางนี้เวย! ทําไดอยางนั้นเวย ! ทําไดอยางโนนเวย !
นี่มันกาวหนาเรื่อยมา, มันกาวหนาเรื่อยมามากขึ้น ๆ เรียกวามนุษยแหงยุคดึกดําบรรพ
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ไดมีความรูเรื่องจิตเพิ่มขึ้น ๆ มันก็เกิดระบบจิตตภาวนาขึ้นมาในหมูมนุษย แลวเปน
มรดกตกทอดสืบ ๆ ตอกันมา จนถึงพระพุทธเจา ผูเปนยอดแหงนักพัฒนาจิต, ทาน
ก็พั ฒนาจิ ตจนถึ งกั บว า ตั ดกิ เลสอาสวะทั้ งหลายได มั นมาจากการที่ มนุ ษย เริ่ มรู เรื่ องจิ ตมาก
ขึ้น ๆ ๆ.
ที นี้ ก็ มองดู อี กเหลี่ ยมหนึ่ ง มองดู อี กทิ ศทางหนึ่ ง ก็ จะพบว า มั นมาจากการบี บ
บังคับของความทุกข, ความทุกขทางจิต ความไมสบายทางจิต ความกลัดกลุมทางจิตนี่
ได เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ ของมัน แก หมู มนุ ษย ในยุ คดึ กดํ าบรรพนั้ น แล วมนุ ษย เหล า
นั้น ทนอยูไมได จึงคนควาหาวิธีที่จ ะหยุดความรูสึกที่ร บกวนเหลานั้น เสีย, เขา
ก็ค นควาไปตามวิ ธีของเขา และมันคงผิดพลาดมากมาย, วิ ธีที่ ผิ ดพลาดมันก็ สู ญหายไปแล ว,
วิ ธี ที่ ถู กต องที่ จะช วยทํ าจิ ตให ปกติ ให สงบได มั นก็ ยั งอยู ยั งอยู ที่ มั นผิ ดพลาดใช ไม ได
มันคงสู ญหายไปมากมายแล วไมรู กี่ สิ บอย าง. แตว าที่ มั นเหลื ออยูนี้ มี ประโยชน , มั น
ใชได ก็รักษาไวโดยการบอกสอนสืบๆกันมา, มนุษยจึงมีความรูเรื่องพัฒนาจิต.
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และเมื่ อมั นได เงื่ อนงํ าอย างนี้ ก็ มี มนุ ษย บางคนหรื อบางพวก ตั้ งใจจะ
คน ควา นี ้โ ดยเฉพาะ จึง มีสํ า นัก หรือ อาศรมเกิด ขึ ้น เพื ่อ กิจ การนี ้ โดยเฉพาะ
ของฤาษี ของมุ นี ของอะไรต างๆ, แล วเขาก็ ได พบจริ งด วยเหมื อนกั น ตามสมควรแก การ
ค นคว า ก็ หลายรู ปแบบเป นธรรมดา; แต ว าแต ละรู ปแบบล วนแต ทํ าจิ ตให ดี กว าธรรมดา,
แสดงผลให เห็ นเป นที่ น าพอใจ มั นจึ งอยู มาได , จนกล าวได ว า ที่ ไม น าเชื่ อว าจะมี มั น
ก็มีขึ้นมา.

เขาค นระบบจิ ต ค นความลั บของจิ ตออกไปหลายทิ ศทาง จนพบระบบที่
เรี ยกว าปาฏิ หาริ ย ที่ น าอั ศจรรย อย างยิ่ ง เขาก็ เลยได ใช ให เป นประโยชน แสดงฤทธิ์
แสดงปาฏิ หาริ ย เสกเป ากั นไปตามเรื่ อง, เสกเป าระงั บความเจ็ บปวดอย างที่ เหลื ออยู จนทุ ก
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วั นนี้ มั นเป นเรื่ องทางจิ ต มั นเป นเรื่ องกระแสของคนที่ มี จิ ตเหนื อกว า ส งลงไปยั งคน
ที่มีกําลังจิตนอยกวา. เชนวาคนแก ๆ เอาใบมะยมมาปดเปาใหลูกเด็ก ๆ ที่เจ็บปวดอะไร;
ที่ จริ งมั นเป นการใส กํ าลั งจิ ตลงไปโดยไม รู ตั ว, แล วเด็ กนั้ นมั นก็ บรรเทาความเจ็ บปวด
ไปได พั ก หนึ่ ง แหละ, แม ที่ สุ ด แต ป วดฟ น นี่ เคยอ า นพบในบาลี หมอรั ก ษาฟ น ที่
หลอกลวงเขาโฆษณาใครปวดฟ นมา แล วเขาก็ สามารถจะบี บซี่ ฟ นนั้ นให หายปวดได ทั นตา
เห็ นเลย. เขาก็ ไ ด เ งิ น ได อ ะไรไปตามวิ ธี ก ารของเขา, แต พ อหมดกํ าลั งจิ ตแล ว มั น ก็
ปวดฟนขึ้นมาอีก.
อย างไรก็ ดี ขอให รู ว า เรื่ องจิ ตนี้ มั นมี ของมั น แสดงฤทธิ์ ปาฏิ หาริ ย ให คนเห็ น
เป นอย างนั้ น เห็ นเป นอย างนี้ จนยอมแพ , แม จะไม จริ งตลอดไป มั นก็ จริ งได ในระยะ
หนึ่งเลยเกิดเปนระบบปาฏิหาริ ยอันแปลกประหลาดขึ้นมา ในวงการคนคว าทางจิ ต. นี่เรียก
ว า คนพวกหนึ่ ง ไม ย อมหยุ ด ค น เอาจริ ง ๆจั ง ๆ ก็ พ บระบบชนิ ด นี้ จ นได ; นี่ เ รี ย กว า
จิตตภาวนา มันเกิดขึ้นมาในลักษณะอยางนี้.
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ที นี้ เรามองดู ว า สํ า หรั บ พุ ท ธบริ ษั ท เรา เรามี ค วามคิ ด เห็ น , มี ค วาม
เห็นแจงโดยประจักษแลว วาสิ่งทั้งปวงมีความสําคัญรวมอยูที่สิ่ง ๆ เดียวคือจิต,
ไม ว าอะไรทุ กสิ่ งในสากลจั กรวาล มั นขึ้ นอยู กั บสิ่ ง ๆ เดี ยวคื อจิ ต. จงไปจั ดการกั บจิ ต
ให เป นไปตามที่ เราต องการ ชี วิ ตร างกายความสุ ขความทุ กข ทั้ งหมดเลย มั นขึ้ นอยู กั บสิ่ ง ๆ
เดียว คือจิตที่รูสึกตอสิ่งเหลานั้น; ถาไมมีจิต ก็ไมมีอะไรจะรูสึกตอสิ่งเหลานั้น ,
สิ่งเหลานั้นก็เทากับไมมี เหมือนกับวาโลกจักรวาลนี้มันไมมี ถาไมมีสิ่ง ๆ เดียวคือจิต.
จิ ตเป นที่ รวมแห งทุ กสิ่ งอย างนี้ เราจึ งเล็ งเป าหมายจุ ดนี้ ที่ จิ ต ว าเราจะ
ต องจั ดการกั บจิ ต จะต องกระทํ ากั บจิ ต แก ไขที่ จิ ต อะไรที่ จิ ต, แล วสิ่ งต าง ๆ มั นก็ จะ
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เป น ไปตามที่ เ ราปรารถนา. นี่ เ ราจึ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งจิ ต เรื่ อ งสมาธิ เรื่ อ งสมถะ เรื่ อ ง
วิปสสนา เพื่อใหไดความรูใสแก ไขปญหาทุกอยาง; เพราะวาทุกอยางมันเนื่องอยู
กั บสิ่ ง ๆ เดี ยว คื อจิ ต, ปราศจากจิ ตที่ จะรู สึ กอะไรแล วมั นก็ ไม มี อะไร; นี่ พุ ทธบริ ษั ทมี
หลักการใหญอยางนี้ วาทุกอยางมันขึ้นอยูกับสิ่ง ๆ เดียว คือจิต.
นี้ เป นการสรุ ปความได ที หนึ่ งว า จิ ตตภาวนานี้ เกิ ดมาจากอะไร ? เกิ ดมาจาก
ที่มนุษยรูเรื่องจิตเพิ่มขึ้น, แลวถาไมมีความรูเรื่องนี้ ความทุกขมันบีบคั้นมาก เรา
จะตองต อสูกับมั น จึงค นควาในทางจิต. ทีนี้ เมื่อบางพวกเห็ นประโยชนเห็นอานิสงส
แลวก็ คนควาใหญ ไกลออกไป ไกลออกไป จนกลายเปนเรื่องผิดธรรมดา, เหนื อ
วิ สั ย มนุ ษ ย ธ รรมดา ก็ เ รี ย กว า อุ ต ริ ม นุ ษ ย ธ รรม. เป น เรื่ อ งทางจิ ต ที่ ยั ง เป น อจิ น ไตย;
คื อว า ยั งไม รู อี กมาก ยั งไม รู ว าจะไปจบกั นที่ ตรงไหน. แต พระพุ ทธเจ าท านว า อย า
เลย, อย าเลย, อย าไปเอามั นทุ กเรื่ องเลย มั นเป นอจิ นไตย, เอาแต ส วนที่ มั นจะดั บทุ กข
ได สิ้ น เชิ ง เด็ ด ขาด พอแล ว ; นี่ มั น ก็ ไ ม มี ป ญ หา. เราเห็ น ว า ทุ ก อย า งมั น สรุ ป รวม
อยู ที่ จิ ต ก็ จั ดการกั บจิ ตก็ แล วกั น . จิ ตตภาวนา คื อ วิ ชาความรู เรื่ องการศึ กษาฝ ก
ฝนบั ง คั บ อบรมใช จิ ต ก็ เ กิ ด ขึ้ น อย า งนี้ ในหมู ม นุ ษ ย และพั ฒ นาสู ง สุ ด ในระบบ
พุทธศาสนา คือ ดับความทุกขทั้งปวงได.
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เอ า ! ที นี้ ก็ ม าถึ ง ป ญ หาที่ ส าม ที่ ว า มั น เพื่ อ อะไร ? จิ ต ตภาวนา การ
พั ฒนาจิ ตนี้ มั นเพื่ อประโยชน อะไร ? เท า ที่ กล าวมาแล วมั นก็ เป นการบอกอยู มากแล ว
ว าเพื่ ออะไร, มั นเกิ ดมาจากอะไร, มั นก็ เป นการบอกอยู ไม น อยแล ว ว ามั นเพื่ อประโยชน
อะไร; มัน ก็เ พื่อ จะแกไ ปสิ่ง ที่ไ มพึง ปรารถนา ที่มัน ไดม ีอ ยูก อ นแลว ; ก็ตอ ง
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ตอบไป ที่เปนขอแรกวา เพื่ อเราจะเป นผูสามารถควยคุมจิต บั งคั บจิ ต ใชจิ ตให
เป น ประโยชน ที่ สุ ด . นี่ มั น ก็ ต อบเหมื อ นกั บ ที่ พู ด มาแล ว แต ไ ม ไ ด ใ ช คํ า ว า เพื่ อ อะไร,
เราทํ าจิ ตตภาวนาทํ าไม, เพื่ อประโยชน อะไร ? ก็ เพื่ อเราจะสามารถเป นผู ควบคุ มจิ ต บั งคั บ
จิต ใชจิต ไมใ หมีค วามทุก ข แลว ก็ใ หส รา งสิ่ง ที่เ ปน ประโยชนสูง สุด ใหเ ต็ม ที่;
นี่ ก็ เ พื่ อ อย า งนี้ . แม ที่ สุ ด แต ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน แ ม ใ นการแก
ปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจําวัน.

พัฒนาจิตเพื่อแกปญหานิวรณหา.
ผู ที่ ศึ กษาธรรมะมาบ างแล ว ก็ คงจะรู เรื่ องนิ วรณ ทั้ งห าอย างดี จะเป นคนไทย
คนจี น คนฝรั่ ง คนแขก คนพวกไหนก็ ต าม; ถ า พู ด ขึ้ น ถึ ง เรื่ อ งนี้ เขาก็ จ ะรู จั ก ทั้ ง
นั้ น แหละ ว า ในชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนเรานั้ น มี นิ ว รณ ห า รบกวนอยู เ สมอ. เดี๋ ย ว
ความคิดเรื่องกามารมณมา, เดี๋ยวความคิดเรื่องพยาบาทขัดแคนในใจมา, เดี๋ยวเรื่อง
จิตหดหูหอเหี่ยวมา, เดี๋ยวจิตมันฟุงซานมา เดี๋ยวความไมแนในลังเลมา, ที่เรียกวา
นิ ว รณ ห า ; นั ก ธรรมเรี ย นเรื่ อ งนิ ว รณ ห า อย า งได ไ ด รั บ ประโยชน อ ะไร ท อ ง ๆ แล ว ก็
ลืม ๆ.
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เรื่ อ งนิ ว รณ ห า ที่ จ ริ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที เ ราจะต อ งรู จั ก นิ ว รณ ห า ;
เพราะว า มั น เป น สิ่ ง ที่ ร บกวนจิ ต อยู เ ป น ประจํ า วั น ในหมู ม นุ ษ ย ทั่ ว ไป, มนุ ษ ย ทุ ก
ชนิ ดทุ กชาติ ทุ กภาษา จะถู กรบกวนด วยนิ วรณ ทั้ งห าเป นประจํ าวั น. พอนิ วรณ ทั้ งห า
อยางใดอยางหนึ่งก็ตามเกิดขึ้น จิตก็สูญเสียสมรรถภาพทันที คือออนกําลังลงทันที
แล วก็ ไม มี ความสุ ขด วย; พอกวาดนิ วรณ ห าออกไปจากจิ ต จิ ตก็ เข มแข็ งสดชื่ น แจ มใส
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มั่ นคง บึ กบึ นขึ้ นมาทั นที ทํ าอะไรได ดี . มนุ ษย จึ งควรจะมี วิ ธี ใช ในชี วิ ตประจํ าวั นที่ จะ
กวาดนิ วรณ ทั้ งห าแต ละอย าง ๆ นี้ ออกไปเสี ย ทุ กคราวที่ มั นมารบกวน เพี ยงเท านี้ ก็ ถมเถ
ถมฐานมากมายอยู แล ว เรามี จิ ตใจแจ มใสสดชื่ นเยื อกเย็ น ชนิ ดที่ ไม มี นิ วรณ ทั้ งห ารบกวน
อยู ทั้ งวั นและทั้ งคื น นี่ ช วยดู สิ แล วจะเอาอะไรกั นอี กเล า ถ ามี จิ ตเยื อกเย็ นเป นอิ สระ ไม มี
นิ ว รณ ทั้ ง ห า รบกวน มั น ก็ วิ เ ศษที่ สุ ด แต เ ดี๋ ย วนี้ มั น น า สงสารที่ ว า แต ล ะคน ๆ ไม รู จั ก
นิ วรณ ห าเสี ยเลย, นี่ จะเอาอย างไรเล า! เมื่ อคนแต ละคนไม รู จั กนิ วรณ ห าเสี ยเลย ทั้ งที่
มั นรบกวนอยู ตลอดเวลา ก็ ยั งไม เห็ นว านี่ เป นศั ตรู , ว านี่ เป นศั ตรู , ไม เคยคิ ดที่ จะกํ าจั ด
นิ วรณ ทั้ งห า, แล วคนเหล านี้ ก็ ไม สนใจ ไม สนใจเรื่ องจะอบรมจิ ตให เป นสมาธิ ปราศจาก
นิวรณทั้งหา.
ที นี้ พ อมาถึ ง ยุ ค สมั ย เดี๋ ย วนี้ ซึ่ ง เหตุ ป จ จั ย ของนิ ว รณ ทั้ ง ห า มั น มี ม าก;
นิ วรณ ทั้ งห าก็ มารบกวนมาก รบกวนแรง รบกวนบ อย ก็ เลยได เป นทุ กข อย างไม ถึ ง
ตาย, ทุกขไมถึงตาย แตรบกวนใหกระวนกระวายไมมี ความสงบสุข จนเปนโรค
ประจํ า ขึ้ นมาชนิ ดหนึ่ ง ที่ เรี ยกว าโรคประสาท, การรบกวนของนิ วรณ ทั้ งห าเรื่ อยไป
ในที่ สุ ด มนุ ษ ย ก็ เ ป นโรคประสาท. ตรงไหนมี ความเจริ ญมาก เจริ ญแผนใหม ตรงนั้ น
มั นก็ มี สิ่ งรบกวนนี้ มาก, แล วก็ จะเป นโรคประสาทมาก, ชาวบ านร านตลาดนั่ นแหละจะ
เปนโรคประสาท กอนคนที่อยูในปาในดง.
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ฉะนั้ น อย า เข า ใจผิ ด ; รี บ สร า งสํ า นั ก วิ ป ส สนาไว ข า ง ๆ ตลาดดี ก ว า
เพราะว าคนในป าในดงเขาไม ค อยเป นกั น, แล วมั นเป นได ยากกว า ที่ อยู กั นเป นชุ มชน
หนาแนน เต็มไปดวยปญหานั่นแหละ จะมีปญหาเรื่องโรคประสาท ซึ่งจะตองแก
ไดดวยการรูจักทําจิต ตามวิธีของสมาธิวิธี. ฉะนั้นชวยกันสรางสวนสํานักวิปสสนา
ให สะดวกแก มนุ ษย ที่ อยู กั นเป นชุ มนุ มชนหนาแน น ควบคู กั บโรงพยาบาลทางวั ตถุ ที่
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รั ฐบาลเขาว าจะสร างทุ กอํ าเภอ สร างทุ กตํ าบล; แต เขาไม เคยนึ กถึ งโรงพยาบาลของพระ
พุ ทธเจ า ที่ ช วยป องกั นโรคประสาท มั นเป นมู ลเหตุ แห งโรคทางกายทั้ งหลายด วย. นี่
เพื่ออยางนี้แหละ ขอใหมองเห็นชัด วาเพื่ออยางนี้ จึงมีจิตตภาวนา ในหมูมนุษย.

อานิสงสของจิตตภาวนา.
เรามี จิ ตสํ าหรั บทํ า หน า ที่ ของจิ ต ตามความหมายของคํ าว าจิ ต ; นี่
ชวยฟงใหดี ๆ วา หนาที่ของจิตตามความหมายของคํา ๆ นี้ คือคําวาจิต จิตนี้แปลวาคิด
อยางหนึ่ง, จิ ตนี่ แปลวากอสร าง กอสรางของใหม ๆ ขึ้ นมา นี้ อย างหนึ่ง, จิ ตนี้ แปลว า
วิจิตรคืองดงาม นี้อยางหนึ่ง. จิตมีหนาที่คิด มีหนาที่กอ แลวก็มีหนาที่ทําใหงาม
จิ ตนั่ นแหละถ ารู จั กใช แล ว มั นจะรู จั กทํ าอะไรให งาม; แม งามบ า ๆ บอ ๆ แม งามเรื่ อง
แต งกาย เรื่ องบ านเรื อน เรื่ องประดั บประดานี้ ก็ มาจากจิ ตทั้ งนั้ นแหละ. แต เราเอา
งามที่งามจริงกันดีกวา คือ งามในทางธรรมะ โดยอาศัยจิตมันรูจักคิด รูจักสราง รูจักทํา
ใหงาม. ถาเราอบรมจิตกันถึงที่สุดแลว จิตก็จะทําหนาที่คิดและสรางและทําให
งามไดเต็มที่, ดังนั้นขอใหสนใจจิตตภาวนา ก็จะไดรับผลอยางนี้.
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ถ าเอาตามหลั กในพระบาลี ที่ พระพุ ทธเจ าตรั สไว มั นก็ มหาศาล สมาธิ ภาวนา
คือการทําความเจริญดวยอํานาจของสมาธิ ใหแกจิต จิตก็จะทําใหมีผลอานิสงส
ถึง ๔ ประเภท.
อานิสงสที่หนึ่งคือมีความสุขใจเย็นใจไดทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้, สุขทันที
ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เพราะบังคับจิ ตได บังคับจิ ตใหปลอดจากนิวรณไดทันที, อยูในความ
สงบสงั ดวิ เวกจากสิ่ งรบกวนได ทั นที , มี ความสุ ขที่ นี่ และยิ่ งกว าสวรรค เสี ยอี ก เพราะมั น
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เป นความสุ ขสะอาด ไม เหมื อนสวรรค ที่ เนื่ องด วยกามารมณ . อานิ สงส ที่ หนึ่ ง คื อเป น
สุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้.
อานิ สงส ที่ สอง คื อสามารถมี อํ านาจเหนื อธรรมชาติ ที่ เรี ยกว าปาฏิ หาริย จิต จะทํา อะไรใหน า อัศ จรรยอ ยา งกับ เปน ปาฏิห าริยไ ด. นี่ก็เ ปน อานิส งส
ขอหนึ่งเหมือนกัน.
อานิ ส งส ที่ ส ามทํ า ให ค นนั้ น มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะสมบู ร ณ ; นี้ เ ป น ป ญ หา
ใหญ ของมนุ ษย . มนุ ษย ไม มี สติ สั มปชั ญญะสมบู รณ มั นจึ งเกิ ดเรื่ องไม รู สิ้ นสุ ด แม แต
ในครั ว; ถ ามี สติ สั มปชั ญญะสมบู รณ แล ว จะไม มี ป ญหาอะไรเกิ ดขึ้ นได ทั่ วไปทุ กหนทุ กแห ง.
ฉะนั้ นถ าเรามี การฝ กฝนจิ ตที่ ดี บุ คคลนั้ นจะมี สติ สั มปชั ญญะสมบู รณ อะไรก็ ไม เกิ ดขึ้ น
นี้เปนอานิสงสที่สาม.
อานิสงสที่สี่สุดทายก็คือวา จะกาวไปจนถึงทํากิเลสและอาสวะใหหมด,
เมื่ อฝ กจิ ตอย างดี แล ว มั นจะเดิ นสู งขึ้ นไป จนทํ าลายกิ เลสและอาสวะได หมดสิ้ น, จบกั น
ที่นั่น คือนิพพาน จะลุถึงนิพพาน.
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อานิ ส งส สี่ ป ระการ เหล า นี้ ไ ม ใ ช เ ล็ ก น อ ย สํ า เร็ จ ได ด ว ยการอบรมจิ ต
พั ฒนาจิ ต เจริ ญจิ ต ที่ เราเรี ยกกั นสั้ น ๆ ว า จิ ตตภาวนา คื อ ทํ าความเจริ ญทางจิ ต หรื อ
สมาธิภาวนา, ทําความเจริญแกชีวิตโดยอํานาจของสมาธิ ใชสมาธิเปนเครื่องมือ.
นี่ ถ าถามว าเพื่ อประโยชน อะไร ? สมาธิ ภาวนานี้ จะเพื่ อประโยชน อะไร ก็
ตอบอยางนี้ เพื่อเราจะเปนผูมีอํานาจเหนือจิตเปนนายจิต บังคับจิตไดตามตอง
การ, เพื่ อแก ป ญหาชี วิ ตแม แต เรื่ องเล็ ก ๆ น อย ๆ ในประจํ าวั น เป นไปอย างถู กต อง,

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ
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มี ชี วิ ต ไม ห งุ ด หงิ ด ไม ฟุ ง ซ า น ไม ฟู ๆ แฟบ ๆ ไม ขึ้ น ๆ ลง ๆ ได แล ว ก็ ว า ทํ า ให จิ ต
สามารถทํ าหน าที่ ของมั น เต็ มที่ ตามความหมายของคํ า ๆ นี้ . คํ าว าจิ ตนี้ มั นมี ความหมาย
วา ผูคิด ผูสราง ผูทําใหงาม หรือมีความวิจิตร.
สรุปเปนหลักใหญ ๆ วา จะทําใหไดรับอานิสงส ๔ ประการ คือ ความ
สุ ขทั นใจ, มี ป าฏิ หาริ ย และมี สติ สั ม ปชั ญญะสมบู ร ณ สํ าหรั บ มี ชี วิ ตอยู ใ นโลกนี้ ,
แล วก็ มี ความสิ้ นอาสวะ หรื อนิ พพานเป นที่ สุ ด. นี่ คํ าตอบต อคํ าถามที่ จะถามขึ้ นมาว า
จิตตภาวนาเพื่ออะไร.

จิตตภาวนา สําเร็จไดโดยวิธีใด.
ที นี้ ข อ สุ ด ท า ยที่ สี่ ที่ ว า จะสํ า เร็ จ ตามนั้ น ได โ ดยวิ ธี ใ ด ? ก็ ต อบอยู ใ น
ตั วเองแล วว า ตามวิ ธี จิ ตตภาวนา ที่ เราออกชื่ อมั นมากี่ สิ บครั้ งแล วว า โดยวิ ธี จิ ตตภาวนา
นั่ นแหละ ตามแบบฉบั บที่ มี อยู แล ว ที่ เคยได ประพฤติ กระทํ ากั นมาแล ว, พิ สู จน ความมี
ประโยชน แ ล ว ปรากฏอยู ใ นพระคั ม ถี ร ในพระพุ ท ธภาษิ ต ที่ จ ารึ ก บั น ทึ ก กั น ไว เ ป น
หลักฐานที่สุด, โดยวิธีทําจิตตภาวนาใหถูกตองตามระบบของมัน.
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ที นี้ เราจะดู ให ลึ กให ละเอี ยดลงไปในระบบเหล านั้ น ก็ เลย ตอบให ละเอี ยด
ได อ อกไปอี ก ว า โดยวิ ธี ต รงตามกฎเกณฑ ข องธรรมชาติ ทุ ก ขั้ น ตอน; ความไม
เปนสมาธิ ความเดือดรอนทางจิตนี้ เปนไปตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปจจยตา.
ที นี้ เราก็ ทํ าให ถู กตามกฎของธรรมชาติ ที่ จะให จิ ตมั นสงบ โดยกฎนั้ นแหละ แล วก็ ทุ ก
ขั้นตอน ไม วาจะชนิดใหญ หรื อชนิ ดเล็ก ชนิดสั้ น ชนิ ดยาว, ทําให ถู กต องทุ กขั้ นตอนแหงวิ ธี
การอบรมจิต ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ.
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เดี๋ ย วนี้ ข อแบ ง อี ก นิ ด ว า ธรรมชาติ ทั่ ว ไปนี้ ก็ อ ย า งหนึ่ ง คื อ ธรรมชาติ ทั้ ง หมด;
แตเเลวมันมีธรรมชาติของจิตโดยเฉพาะ, เปนธรรมสัจจะโดยเฉพาะของจิตเอง
ว ามั นมี กฎเกณฑ ของมั นอย างนี้ เราก็ ต องทํ าให ถู กตามธรรมชาติ ของจิ ต โดยเฉพาะ
อีกเรื่องหนึ่ง ถูกตามกฎของธรรมชาติทั่วไป ก็ถูกแลว, แตยังตองทําใหถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติเฉพาะจิต, เฉพาะสิ่งที่เรียกวาจิตนี้ ใหลึกยิ่งขึ้นไปอีก. วิธีเหลานี้มีอยูแลว
ในพระบาลี มีหลายวิธี แลวก็เพิ่มเติมกันเขาเรื่อย ๆ ในยุควิสุทธิมรรค เพิ่มเติมเขาไป
จนไดหลายสิบ แตถึงแมในพระบาลีเองก็มีหลายวิธี.
แลวก็มีดารา ใชคําสมัยใหมหนอย, วิธีชั้นดาราก็คืออานาปานสติ คือ
อานาปานสติเปนวิธีเอก เปนวิธียอดเยี่ยม เปนชั้นดาราในบรรดาวิธีทั้งหลาย. พระพุทธเจาทานวานะ ไมใชอาตมาวา, แตทานไมไดใชคําวาดารา เดี๋ยวนี้เราพูดเอาเองวา
วิธีที่ดีที่สุดในวิธีทั้งหลาย ที่จะทําจิตใหหลุดพน อานาปานสติเปนดีที่สุด, อานาปานสติ นั้ นก็ คื อสติ ป ฏฐานที่ถู กต อง ที่ รั ดกุ ม ที่ เป นกฎเกณฑ ที่ สุ ด. ศึ กษาอานาปานสติ
ให ถู ก ต อ งตามวิ ถี ท างของอานาปานสติ , มั น มี ทั้ ง วิ ธี ส มบู ร ณ แ บบสํ า หรั บ ผู มี
ปญญา บรรลุอยางครบถวนเปนปฏิสัมภิทา เปนอะไรไป นั้นสมบูรณแบบ, มีวิธีลัดพอดี
สําหรับคนธรรมดาสามัญที่ไมมีสติปญญามากมาย เปนคนธรรมดาสามัญก็แลวกัน
อย าเป นคนบ าคนใบ เสี ยก็ แล วกั น, ก็ มี วิ ธี ลั ด สั้ นกว า สะดวกกว า ได รั บผลตามแบบ
ของสุขวิปสสก คือ เทาที่จําเปน, ไมเหลือเฟอสําหรับที่จะไปพูดจาเปนผูสั่งสอนอะไรได.
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นี่เราจะตองพูดกันทั้งสองแบบนะ วิธีปฏิบัติจิตตภาวนาอยางสมบูรณ
แบบ สําหรับผูมีปญญา ตองพูดกันยืดยาวนะ, แลวก็ไปแบบที่ลัดสั้นที่สุดสําหรับคน
ธรรมดาสามัญทั่วไป ลัดสั้นที่สุด ซึ่งอาจจะพูดครั้งเดียวขบก็ได. เราจะพูดกันทั้ง
สองแบบในโอกาสขางหนา.

ขอควรทราบกอนการลงมือปฏิบัติ
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โดยวิ ธี ใ ด ? นี่ ก็ คื อ โดยวิ ธี ถู ก ต อ งตามกฎของธรรมชาติ ซึ่ ง ท า นได
จารึกไดบันทึกไวชัดเจนดีแลวในพระคัมภีร. แตถึงอยางไรก็ดียังจะพูดไวอีกอยาง
หนึ่งวา ตองดวยสติป ญญาเสมอแหละ; อย าทําอยางลวก ๆ อย าทําอยางงมงายเหมือน
ที่ ทํ ากั นอยู เดี๋ ยวนี้ . ทํ าอย างมงาย ทํ าอย างลวก ๆ ทํ าอย างมี ความมุ งหมายอั นทุ จริ ต
ทําสมาธิวิปสสนา หรือสอนสมาธิวิปสสนานี้ทุจริต คือเพื่อผลทางวัตถุ เพื่อผลทาง
ชื่ อเสี ยง เพื่ อผลทางเอาหน าเอาตา อย างนี้ มั นก็ ผิ ดหมดแหละ. ขอให บริ สุ ทธิ์ สะอาด
ตรงตามหลักของธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา, แลวก็อยาทําลวกๆ นะ.
ตรงนี้ ข ออุ ป มาไว ห น อ ยว า อย า ทํ า ลวก ๆ นะ ; เหมื อ นกะว า ทํ า ดิ น ป น
ทําดินปนทําหยาบ ๆ ลวก ๆ ไมไดนะ. เราต องการจะไดดินปน เราตองทําอยางระมัดระวัง;
ถ าไม ทํ าอย างระมั ดระวั ง ระเบิ ดใส หน าตรงนั้ นเองแหละ, แล วมั นก็ ตายแหละ, คนที่ ทํ า
ดินปนใชก็ตายเสียกอนที่มันจะไดใชเอาไปยิงใคร. อาตมาฟงเรื่องนี้แลวก็จําติดใจไมมีลืม.
การทํ าดิ นป นต องถู กขั้ นตอนตามลํ าดั บ. มี คนเขาเล าให ฟ งที่ บ านที่ พุ มเรี ยง คนทํ าดิ น
ป นเพื่ อประโยชน ทางดอกไม เพลิ ง คนโบราณเขาห ามว าอย าเอาครกหิ นมาตํ านะ; ถ าจะ
เอาครกหิ นมาตํ าก็ ตํ าเมื่ อมั นหยาบ ๆ อยู นะ. เมื่ อมั นยั งหยาบอยู น ะตํ าด วยครกหิ นได ,
พอมั นละเอี ยดแล วอย ากล าตํ าด วยครกหิ น. ที นี้ คนนั้ นมั นว ายั งหยาบอยู เพื่ อนบอกว า
ละเอี ยดแล วมั นไม เชื่ อ มั นยั งตํ าด วยครกหิ นต อไป มั นก็ ระเบิ ดขึ้ นสิ โดยครกหิ นมั น
สรางประกายขึ้นมา. นี่เขาเรียกวาตองไมลวก ๆ ตองไมหยาบ ๆ, ตองระมัดระวัง
และต องถู กเทคนิ คของมั น. ทํ าจิ ตตภาวนานี้ ต องถู กเทคนิ คของมั นนะ ถ าผิ ดเทคนิ ค
แล วมั นเป นอั นตรายได นะ. การฝ กจิ ตบั งคั บจิ ตนี่ ถ าถู กเทคนิ คแล วไม เป นไร; ถ าผิ ด
เทคนิ คแล วก็ เป นอั นตรายเหมื อนกั บทํ าดิ นป นน ะ. บอกให รู ง าย ๆ ว าต องถู กเทคนิ ค
ในการตาก ในการตํ า ในการเคล า ในการคลุ ก ในการอั ดอะไร มั นมี เทคนิ คเฉพาะ ถ า
ทําผิ ดแล วมั นอันตราย บางที มั นจะเลยไปถึ งทํ าระเบิ ดปรมาณู ถ าทํ าผิ ดเทคนิ ค แล วมั นก็
จะระเบิดคนทํานั่นแหละเสียกอน, มันไมสําเร็จประโยชนอะไร.
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ฉะนั้ นทํ า จิ ตตภาวนานี้ อ ย า ทํ าเล น มั นจะเป นอั นตราย จะเสี ยหาย,
อย างน อยจะเปลื องเปล า จะเสี ยเปล า, แล วก็ อย างที่ เขาพู ดกั นว าเป นบ า เป นบ าวิ ป สสนา
นี้ ก็ มี อยู จริ ง เพราะมั นทํ าอย างลวก ทํ าอย างไม มี สติ สั มปชั ญญะ ทํ าอย างทุ จริ ต มี ความ
มุงหมายไมสุจริต มันก็ไดเปนบาจริงเหมือนกัน มันหมิ่นเหมตออันตรายอยูในสวนนี้.
ขอให ทําด วยความซื่ อตรงซื่ อสั ตย ต อธรรมะ, อยาหวั งการค าเลย แล ว
ก็ ทํ าให ถู ก เทคนิ ค ทุ กอย างทุ กประการ ที่ มั นจะไม ลุ ก เป น อั น ตรายขึ้ น มา. นี่ คื อ วิ ธี ใ ด,
วิธีใดโดยวิธีใด ซึ้งเราจะไดบรรยายนั้นโดยเฉพาะโดยละเอียด ในการบรรยายครั้งตอไป.
การบรรยายสองครั้ ง คื อ ครั้ งแรกและครั้ งนี้ พู ดแต ข อความทั่ วไปในเบื้ อง
ตน จะเรี ยกว า เปนทฤษฏี ก็ได สําหรับใหรูจั กสิ่งนี้ โดยหลั กวิชาหรือวิชาการกั นเสียกอน,
แล ว เราก็ จ ะได บ รรยายกั น ในส ว นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เข า ใจว า คงจะสํ า เร็ จ ประโยชน บ า ง
ไมมากก็นอย.
ในวั นนี้ การบรรยายนี้ สมควรแก เวลาแล ว ให รู ว า จิ ตตภาวนาคื ออะไร เกิ ด
มาจากอะไร เพื่ อผลอะไร โดยวิ ธี ใด. ขอให เอาไปคิ ดนึ กทบทวนจนเข าใจแจ มแจ ง แล ว
เกิ ดฉั นทะ ความพอใจ. เป นคุ ณธรรมข อต นของอิ ทธิ บาท แล วก็ จะได ติ ดตาม วิ ธี การ
ปฏิบัตินี้สําเร็จไดตามความปรารถนา.
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อาตมาขอยุ ติ การบรรยายลง ด วยความสมควรแก เวลา เป ดโอกาสให พระคุ ณ
เจ าทั้ งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ส งเสริ มกํ าลั งใจในการศึ กษาและปฏิ บั ติ สื บต อไป
ในบัดนี้.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๓๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๔ ในวันนี้ จะ
ไดบรรยายเรื่องสมถะวิปสสนา เปนครั้งที่ ๓ เพราะวาครั้งที่ ๓ ที่แลวมาไมไดบรรยาย.
การบรรยายในครั้งที่ ๔ นี้ก็คือ การบรรยายเปนครั้งที่ ๓ ของเรื่องหรือชุด สมถะ
วิปสสนาแหงยุคปรมาณู.

เหตุผลที่ใชชื่อคําอธิบายชุดนี้.
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คําวา "สมถะแหงยุคปรมาณู" ฟงดูแลว มันก็เปนผิดปกติอะไรอยูบาง;
แตขอใหทําความเขาใจใหถูกตอง ในการที่ตองใชคําพูดชนิดนี้. โดยสวนใหญก็หมายถึง
วา มันเปนยุควิทยาศาสตร ดังนั้นคําอธิบายนี้ก็จะอธิบายไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร
และยุคปรมาณูเปนยุคที่วา ทําอะไรกันจริง ๆ จัง ๆ ไมมีเลน ๆ; คําอธิบายนี้ ก็จะตอง
เปนคําอธิบายที่ไมใชเลน ๆ หรือสลัว ๆ เหมือนกับที่ทํากันมา.

๖๑
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ถาเปนวิทยาศาสตรหมายความวา มันมีของจริงมาตั้งลง สําหรับศึกษา คน
ควา พิสูจน ทดลอง. เดี๋ยวนี้เรื่องสมถะวิปสสนามันเปนเรื่องจิต ซั่งไมมีวัตถุ
หรือตัวตน. จะอธิบายกันอยางไร ใหมันเปนเรื่องที่ราวกับวามีวัตถุตัวตนมาตั้งอยู
เฉพาะหนา, เปนเครื่องศึกษา คนควาพิสูจน และทดลอง. ขอนี้ขอใหทานพยายาม
ใหดีที่สุด ที่จะใหเปนไดอยางนั้น มิฉะนั้นจะไมไดผล, มันจะเสียเปลา, มันจะสัก
แตวาทํา ๆ ไปเทานั้นเอง. ถาเปนเรื่องจํา ๆ กันแลวมันก็ไมสําเร็จประโยชน, ถาเปน
เรื่องสอนอยางคาดคะเน สอนใหคาดคะเน มันก็ยิ่งไมสําเร็จประโยชน; มันตอง
เปนเรื่องที่จริง คือลงไปยังสิ่งนั้น ๆ จริง ๆ ในตัวความรูสึก.
ขอใหนึกถึงคําวา "สันทิฏฐิโก" คือรูสึกอยูในใจ; สิ่งที่เราพูดถึงนั้น
มันตองรูสึกอยูนใจ แมวามันจะเปนนามธรรมไมมีรูปไมมีราง. แตเมื่อมันรูสึกอยูแกใจ
นั่นนะสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับวามีรูปมีราง เชนความรูสึกเปนสุข รูสึกเปนทุกข หรือวา
ความรูสึกอะไรเกิดขึ้นในใจจริง ๆ ก็ขอใหรูสึกลงไปที่ตัวความรูสึกนั้น มันก็เลยกลายเปน
ของจริง สําหรับศึกษาคนควากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร. นี่ขอใหทําความเขาใจ
กันในขอนี้เปนสวนสําคัญ มิฉะนั้นจะไมสําเร็จประโยชน.
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แลวก็ขอใหนึกถึงคําวา เปนคําอธิบยที่มุงหมายใหเหมาะสมสําหรับยุคปรมาณู
ไวเรื่อย ๆ; ฉะนั้นผูฟงก็ขอใหฟงอยางวาเปนบุคคลในยุคปรมาณูดวยกันดวย คือให
มันจริง, ใหมันจริง, มันไมใชจํา ไมใชคาดคะเน ไมใชละเมอเพอฝน. นี่ขอใหทํา
ความเขาใจกันอีกครั้งหนึ่งวา ทําไมจึงชื่อคําอธิบายคําบรรยายชุดนี้วา "คําอธิบายสมถะ
วิปสสนาแหงยุคปรมาณู".

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป

๖๓

อานิสงสของการทําสมถะวิปสสนา.
ทีนี้ จะขอทบทวนสิ่งที่ตองทบทวน ใหรูสึกอยูในใจอยูตลอดเวลา เปน
ลําดับ; อยารูสึกรําคาญโดยเฉพาะก็คือความจริงที่จริงที่สุดวา เรื่องวิปสสนาหรือ
สมถะวิปสสนา ที่กําลังพูดถึงนี้ เปนสิ่งที่ตองมีหรือตองทําใหได; ไมใชเพียง
แตรู ๆ จํา ๆ แตเปนสิ่งที่ตองทําใหได. เพื่อประโยชนอะไร ? เพื่อประโยชนจะแก
ปญหาที่มีอยูจริง.
ความจริงขอแรกก็คือวา เรามีความรูสึกที่เปนทุกข เพราะวาเราไมมี
สติปญญาพอ ในขณะที่มีผัสสะ. นี้คนที่มาใหมเพิ่งมาฟงใหมครั้งนี้ คงจะฟงไมรู
เรื่อง ก็ขอใหจดจําไวกอนก็ไดวา ความทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรา รบกวนอยู
ตลอดเวลานั้น เพราะวาเรามันโงเมื่อมีผัสสะ, คือมีการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เปนประจําวัน. ในขณะแหงผัสสะ เชนนั้น เรามันโง
เหมือนกับวา ไมรูอะไร, ไมมีสติรูสึกอะไร ไมมีปญญาที่จะรูแจงอะไร จิตใจมัน
ก็ปรุงกันไป ในลักษณะที่ตองเปนทุกข อยางที่หลีกเลี่ยงไมได. นี้มันเปนเรื่องยาว
ที่ตองอธิบายกันเรื่องหนึ่ง ซึ่งอธิบายแลวคราวอื่น; ใครไมเคยไดยินไดฟง ก็หามา
ศึกษาเถิดวา ความทุกขเกิดเพราะเราโง ในขณะที่มันมีผัสสะในชีวิตประจําวัน.
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ถาจะไมใหโง
ก็ตองมีสติใหพอ
และเร็วพอที่จะมาทันในเวลาของ
ผัสสะ, แลวก็มีปญญาความรู ที่ไดศึกษาอบรมไว ในเรื่องของวิปสสนานี้พอ วา
อะไรเปนอะไร, อะไรเปนอยางไร, เปนความรูที่เพียงพอ, ใหสติขนเอาความรูนี้มา ให
ทันในขณะแหงผัสสะ ถามีทั้งสติมีทั้งปญญาในขณะแหงผัสสะอยางนี้แลว จิตนั้นมันก็
ไมถูกปลอยใหปรุงไปอยางโงเขลา จนมีความทุกข; จะควบคุมจิตนั้นไวได, ปรุงมาใน
ทางที่จะไมตองเปนทุกข, แลวก็จัดการแกไข กระทําสิ่งตาง ๆ ที่มันเนื่องกันอยูนั้น ให
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ลุลวงไปดวยดี. เปนเรื่องที่ตองทําอยางไร ก็ทําไดถูกตองไมมีอะไรเสียหาย
ประโยชน, แลวคนก็ไมเปนทุกขดวย.
นี่เรื่องมีสติพอในขณะแหงผัสสะ
ไมตองเปนทุกข นี้เปนขอหนึ่งละที่ประโยชนสําคัญ.

แลวก็ได
เราก็

ทีนี้อีกขอหนึ่งก็คือวา เราจะบังคับจิตได ถาเรามีสติปญญา ตามแบบ
ของวิปสสนานี้ เราจะเปนคนบังคับจิตได.
เรื่องบังคับจิตไดนั้นเปนเรื่องกวางขวาง ที่
ใชคําวาเอนกประสงค. ถาเราบังคับจิตได.เรื่องบังคับจิตไดเทานั้นแหละ เราจะทําอะไรสําเร็จ, และ
ปองกันสิ่งที่ไมพึงปรารถนาไดดวย.
มันมีอยูสองแงนะ
วาความคิดนึกที่ไมพึง
ปรารถนา
ถาเราบังคับจิตไดมันก็ไมเขามา,
แลวเราบังคับจิตไดก็บงั คับเปนไปแตใน
ทางที่ควรจะเปนไป มันก็ไมมีความทุกข.
ทานแสดงอานิสงสไวมากนี้
แตเห็นวาเพียงสองประการนี้ก็เกินพอแลว
วาเราจะมีสติในขณะที่มีผัสสะ,
ไมเกิดความโงในขณะแหงผัสสะ
ก็ไมมีทุกข
เหมือนกัน. แลวก็บังคับจิตได ไมใหมันเปนไปในทางที่จะตองเปนทุกข, ไมมา
เปนวิตกกังวล ที่เรียกกันวา อารมณคางอยูในจิตใจ หลายวันหลายคืนมันก็ยังคาง ยัง
วิตกกังวลอยู, แลวก็นําใหเปนโรคประสาท ซึ่งกําลังเปนกันมากขึ้นทุกที.
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อาตมาอยูที่นี่ไมไดไปไหน
แตก็รูวาเปนโรคประสาทกันมากขึ้นทุกที
ก็
เพราะวาคนที่มีลักษณะเปนโรคประสาทที่นี่มากขึ้น ๆ
ก็รูไดเอง;
โดยเฉพาะยุคปจจุบัน
นี้ ซึ่งอะไร ๆ มันก็เปนไปอยางฉุกละหุก ยากที่จะควบคุม คนเราก็เปนโรคประสาท
กันมากขึ้น. ฉะนั้นจึงขอฝากไวในความสนใจวา ทําสมาธิวิปสสนานี้ มันจะคุมกันโรค
ประสาทนี้ไดเปนอยางดี;
ก็เพราะวามันทําใหบังคับจิตได,
ความรูสึกคิดนึก
อะไร ที่เราไมตองการจะใหมีอยู ก็สลัดออกได.

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป

๖๕

รวมความสั้น ๆ วา ทําสมถะวิปสสนานี้ เพื่อใหมีสติเร็วและเพียงพอ และ
เพื่อใหมีการบังคับจิตได; สองอยางเทานี้ก็เหลือกินเหลือใชแลว,
หรือวาจะพูดอีก
อยางหนึ่งก็ไดวา ปญหาทุกอยางมันมารวมอยูที่ปญหาสองอยางนี้; ถาเรามีสติและ
บังคับจิตได ปญหาทั้งหลายจะมารวมอยูที่นี้ แกไดโดยการกระทําอยางนี้. ที่จะ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน เปนพระอรหันต ก็เพราะวาบังคับจิตได อยางนี้เปนตน; เรา
จึงมุงไปยังปญหาหลักวา จะตองมีสติใหเร็วใหพอ และจะบังคับจิตใหได, เอาเปนวามัน
มีเรื่อง มีสติและบังคับจิตได.
ทีนี้ ขอใหทานทั้งหลายคอยสังเกตดูใหดี ๆ วา การปฏิบัติวิปสสนา ทํา
สมถะวิปสสนา ที่จะอธิบายตอไปนี้ เปนการทําใหมีสติและทําใหบังคับจิตได. ทาน
จงคอยสังเกตวา
เมื่อไดอธิบายตอนไหนขอไหน จงหาใหพบวา มันทําใหมีสติขึ้นมาอยางไร,
และมันทําใหบังคับจิตไดอยางไร. นี่ขอใหคอยจองไวอยางนี้ ซึ่งอาตมาก็จะคอยอธิบาย
ไปตามลําดับทีละขอ ๆ จนกวาจะครบถวน ในขณะตอไป, เดี๋ยวนี้ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ควรทราบกอนอยางนี้.

เหตุที่พูดถึงระบบลัด.
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เอา,ทีนี้ก็จะบอกใหทราบวา ระบบสมถะวิปสสนา ทั้งหมดนั้น ที่มี
อยู ในพระบาลี มันมีสมบูรณแบบหรือสมบูรณ, ดังนั้น จึงมีมาก ที่ทานกลาวไวหรือ
ที่พระองคตรัสไวอยางสมบูรณแบบครบถวน สําหรับผูที่จะกระทํากันจริง ๆ คือเสียสละ
บานเรือนออกไปอยูปา, มีเวลาทั้งหมด มีเรี่ยวแรงทั้งหมด, แลวก็ทํากันจริง ๆ; ดังนั้น
ทานตรัสไวใหมากมาย ๆ สมบูรณแบบมากมาย หรือลึกซึ้งเอาการอยู.

ทีนี้
คนที่ไมอาจจะสละบานเรือนไปอยูปา
ไปทําอยางสมบูรณแบบไดนั้น
จะทําอยางไร; แมในครั้งพุทธกาลมันก็มีอนูนะ
คนที่ไมสามารถจะละบานเรือนออกไป

๖๖
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อยูในปา เปนโยคี เปนภิกษุ ผูปฏิบัติอยูทั้งวันทั้งคืน มันเปนไปไมได มันก็มีอยู. ดังนั้น
มันจึงตองมีระบบลัดหรือสังเขป สําหรับคนที่ไมอาจจะทําอยางสมบูรณแบบอยาง
นั้น แตก็สําเร็จประโยชนไดเหมือนกัน; นี่ระบบลัดสั้นสังเขปนี้มันก็มีอยูอีกระบบหนึ่ง
ซึ่งคนพวกนี้ไมตองทําเต็มที่สมบูรณแบบตามที่ตรัสไวทั้งหมด.
ทีนี้ ลองคิดดูเถอะวา คนพวกไหนมีมากในโลกหรือในแผนดินในประเทศ
อินเดียครั้งพุทธกาล; แมครั้งพุทธกาลนั่นแหละ คนพวกไหนมีมาก มันก็คือ คนพวก
ชาวบานธรรมดามีมาก. คนที่จะออกไปอยูปาปฏิบัติอยางจริง ๆ ได มันไมมีกี่คน;
ดังนั้นมันจึงตองมีระบบที่เราจะใชพูดจาสั่งสอนกัน สําหรับคนประเภทนี้ ซึ่งเรียกวาคน
ชาวบานธรรมดานี้. มันจึงเกิดระบบสมถะวิปสสนาขึ้นสองระบบคือ ระบบใหญ
ไพศาลสมบูรณแบบระบบหนึ่ง, นั่นก็จะพูดถึงเหมือนกัน แตไวคราวอื่น; อีกระบบ
หนึ่งสําหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีมากกวามาก มันก็มีอีกระบบหนึ่ง.
นอกจากนั้นยังตองมองไปอีกทางหนึ่งวาคนโง คนฉลาด คนไหนมีมาก ?
มนุษยประเภทฉลาดเฉลียว มีสติปญญามาก กับมนุษยที่ธรรมดา ๆ ตองพูดกันมาก พวก
ไหนมีมากกวา ? มันก็พวกธรรมดามีมาก แลวบางทีพวกที่โงเขลาไมอาจจะเขาใจได จะมาก
เสียกวาอีก. เดี๋ยวนี้เราจะพยายามลงมา จนถึงวาแมพวกธรรมดาที่เรียกวาพวกโงเขลา
นั่นแหละ ก็มีทางที่จะศึกษารูและปฏิบัติไดดวยเหมือนกัน. อาตมาจึงตั้งเคาโครงหรือ
ความพยายาม ที่จะพูดใหต่ําลงมา ถึงขนาดนี้ วาคนธรรมด ๆ ที่จะถูกจัดวาเปนคนโงเงา ชั้นโงเงานี้ ก็ควรจะมีความรูพอที่จะไดปฏิบัติได และชวยใหเอาตัวรอดได.
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รวมความวา ถาพูดกันไวแตระบบละเอียดประณีตสมบูรณสูงสุดแลว มันก็
เปนหมัน; เพราะวาคนที่จะรับความรูขนาดนั้นไดมันมีนอย จึงตองมีระบบที่พอดีสําหรับ
คนทั่วไปขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ซึ่งจะขอเรียกไปทีวา ระบบลัดสั้น. แตอยาเพอตกใจวา

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป

๖๗

ถาเปนลัดสั้นแลว ก็จะไมสําเร็จประโยชน; ขอใหรูไววา แมจะเปนระบบลัดสั้นก็ยัง
สําเร็จประโยชน คือดับทุกขไดเหมือนกัน.
ทําไมมันจึงลัดสั้นได ? ก็เพราะวาเราไมตองไปทําอยางสมบูรณแบบ, บาง
อยางเราก็ไมตองทํา; โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยนี้ไมตองทํา,
หรือ
แมที่สุดแตวาจะบรรละรูปฌานก็ไมตองทํา,
ไมตองทําจนถึงกับบรรลุรูปฌานอรูปฌาน ในระบบลัดสั้น ; เพียงแตทําใหเปนสมาธิพอสมควร แลวก็ไปศึกษา
พิจารณาธรรมะสูงสุด เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหมันพอ มันก็ดับทุกขได.
พวกที่เขาทําไดก็ทําซิ ทําใหบรรลุฌาน ทั้งรูปฌาน ทั้งอรูปฌาน, แลวจึงคอยพิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวก็บรรลุกันอยางดีเลิศ, มีอิทธิปาฏิหาริยมีอะไร เปนอุภโตภาควิมุติ. นั้นนะมันดีมันประเสริฐเกินไป มันไมเอามาใชกับคนธรรมดานี้ได จึงยัง
ไมพูด. ในวันนี้จะยังไมพูดระบบใหญทั้งหมด, จะพูดแตระบบลัดสั้น เทาที่จะเปน
ประโยชนแกคนธรรมดาสามัญทั่วไป.
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ทีนี้ ก็อยาเขาใจวา ถาลัดแลวมันก็ใชประโยชนอะไรไมได; มันก็
ใชประโยชนได คือถึงจุดที่มุงหมายตองการเหมือนกัน. แตวาไมเกง ใชคําวาอยางนี้ก็
แลวกัน, ทําอะไรไดสําเร็จเหมือนกัน แตวาไมมีความเกง แตมันก็ทําได เอากันเพียง
เทานี้มันก็จะพอ; มิฉะนั้นจะตายเปลา. พวกคนไมเกงทั้งหลายนั้น อยาไปหวังใหมัน
มากนัก มันจะตายเปลา; เอาแตเพียงวา ดับทุกขไดมันก็จะพอ จึงขอสรุปมาบรรยาย
ในลักษณะที่เปนระบบลัดสั้น, ลัดสั้น.

ถาจะถามวา
ลัดสั้นอยางไร ?
ก็ตอบวา
เวนสวนที่เกินหรือไมจําเปนออก
เสีย; นั้นแหละคือลัดสั้น. เหมือนอยางวาบานเรือน เรามีอะไรเทาที่จําเปน จะกิน
จะอยูจะใชจะสอยมันก็อยูได; แตที่ในบานเรือนมันเต็มไปดวยสิ่งที่เกินที่จําเปน เหมือน

๖๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

กับคนบา จะพูดไดวา ทุกบานมันจะเหมือนกับคนบา, มันมีสิ่งที่ไมจําเปน ที่มันเกิน
จําเปนเต็มไปหมดเห็นไหม ? ถาเราเอาไปทิ้งเสียใหหมด, ใหเลือกแตที่จําเปน เราก็
อยูกันแตสิ่งที่จําเปน เราก็ไมตาย; เราก็อยูได และก็เปนสุข. บางทีจะไมยุงมาก
เหมือนกับบานเรือนที่มันเต็มไปดวยสิ่งที่ไมจําเปน. เดี๋ยวนี้มันเหอนั่นเหอนี่,
อะไร
ออกมาโฆษณา ก็ซื้อเอามาใสในบานในเรือน รกรุงรังไปหมด, ลวนแตไมจําเปน.
ทางปฏิบัตินี้ก็เหมือนกัน เราจะมีหลักวา สวนที่ไมจําเปนนี้จะเอาออก คือจะเวน
เสีย จะเดินไปแตสวนที่จําเปน; มันจึงเปนการลัด. ถาถามวาลัดอยางไร ? ก็คือ
เวนสวนที่เกินจําเปนออกไปเสีย คือไมตองสมบูรณแบบ สําหรับหรูหรา สวยงาม วิจิตร
พิสดาร เอาแตเทาที่จําเปนที่จะดับทุกขได.
ทีนี้ ถาถามวา ทําไมตองลัดละ ? ทําไมจะตองลัดละ ? มันก็ตอบอยูแลววา
มัน จะไมเสียเวลา, และมันจะไมลมละลาย. ถาไมลัด มีแตระบบใหญ ระบบสําหรับคน
มีสติปญญา; คนที่ไมมีสติปญญาก็ไมมีทางจะทําได. แลวเรื่องนี้ก็เปนหมันเสียมาก;
เพราะวาทําไดนอยคน. นี่จึงตองลัด ใหมามีระบบที่เหมาะสําหรับคนทั่วไปหรือสวนมาก.

เปรียบระบบลัดกับสมบูรณแบบ.
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ทีนี้ จะเทียบกันใหดู วา ลัดอยางไร ? คอยฟงใหดี บางทีจะฟงไมถูกก็ได
วาลัดอยางไร ? คือเอาระเบียบที่มันสมบูรณแบบ กับระเบียบที่เราจะพูดลัดสั้นนี่มาเทียบ
กันดู. ถาเอาระบบสมบูรณแบบ โดยเฉพาะอานาปานสติตามหลักมหาสติปฏฐานก็ดี,
ตามหลักอานาปานสติสูตรก็ดี. นี่เรียกวา สมบูรณแบบ, เอามาเปรียบเทียบกับหลักที่
จะพูดตอ จะพูดทีหลังวาลัดอยางไร.

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป

๖๙

ถาเปนระบบสมบูรณแบบก็เปน ๔ หมวด : หมวดกาย หมวดเวทนา
หมวดจิต หมวดธรรม.
หมวดกาย คือลมหายใจ ก็กําหนดลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว, รูธรรมชาติ
ธรรมดาของลมหายใจ รูอิทธิพลของมัน, รูกระทั่งวา ความที่มันตบแตางรางกาย - กาย
เนื้อ แลวรูวิธีทําใหลมหายใจระงับ ๆ ๆ จนถึงเปนฌาน เปนรูปฌาน เปนรูปฌาน ฯลฯ ไปตามลําดับ;
เพียงแต ๔ ขั้นนี้ก็เกือบตาย. ระบบสั้นนั้นมันไมตองทําถึงทําอยางนั้น ทําแตจิต
เปนสมาธิพอสมควร, แลวก็ไปพิจารณาธรรมะที่เปนตัวเรื่องกันเสียเลย เพียงแต
เกี่ยวกับกายหรือลมหายใจอยางเดียวใน ๔ ขั้นนั้น มันก็ใหญโตมโหฬาร, แลวก็ทําไปให
ถึงกับเปนฌานเปนสมาธิชั้นอัปปนาเปนฌาน
เพื่อวาจะไดมีปติหรือสุขจากองคฌานนั้น
ไปใชในขั้นตอไป เดี๋ยวนี้เราไมตองทํา ในเรื่องลัด.
ทีนี้ พอมา หมวดที่สองหมวดเวทนา ก็ตองเอาปติแทจริงมารูสึกอยู
ในใจ เอามาจากฌาน. สุขที่แทจริงมารูสึกอยูในใจ, เอามาตั้งหนาตั้งตาศึกษาสอด
สองดู จนรูวา อันนี้เองมันปรุงแตจิต, แลวก็หาวิธีลดกําลังของปติและสุขนั้นเสีย จน
ไดตามปรารถนา, เพียง ๔ ขั้นนี้ก็เกือบตายอีกนั่นแหละ. ถาสําหรับคนโง จะทําไมได
ทันเวลาดอก, จะไปศึกษาเรื่องปติเรื่องสุข จนกระทั่งลดอํานาจของมันไดลงไป ๆ.
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เรามีวิธีกระโดดขาม ตามลัดสั้น คือ เมือ่ จิตเปนสมาธิพอสมควรแลว
ก็กําหนดความรูสึกทีม่ ันเกิดขึน้ เอง, ไมใชจากฌานวา พอใจ ไมพอใจ อะไรก็รูสึก,
แลวก็ควบคุมมันไปตามที่จะทําได, แลวมันจะคอยรูขึ้นมาเองวาเปนเรื่องมายา เวทนา
ทั้งหลายเปนเรื่องมายา. เปนการกําหนดงาย ๆ เรียกวาขั้นเดียวก็ได ก็มีผลเทากับวา ๔ ขั้น
ของหมวดเวทนานุปสสนา.
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ทีนี้ มาถึง หมวดที่สาม สมบูรณแบบหมวดที่สาม เรื่องจิตตานุปสสนา,
รูวาจิตเปนอยางไร, แลวก็มีวิธีทําจิตใหราเริงอยางไร. มีวิธีทําจิตไดตั้งมั่นอยางไร, มีวิธี
ทําจิตใหปลอยวางอยางไร มันยากพอ ๆ กับวา จะหัดแสดงกายกรรมจีนอยางนั้นแหละ ไม
ตองเลย, ไมตองเลย ทั้ง ๔ ขั้นนี้ในหมวดจิตตานุปสสนาสี่ขั้นนี้ ไมตองทําเลย. ถาเอา
อยางลัดสั้น ที่จะไปทํา คอยกําหนดจิตทุกชนิด จนรูจักดี, แลวทําจิตใหราเริงไดทันที
ทําจิตใหตั้งมั่นทันที ทําจิตใหปลอยวางทันที. นี้มันเกงนะ มันเกงเกินไป ไมตองก็
ได. เรากระโดดขามไปยังหมวดที่สี่ ธัมมานุปสสนาไดเลย, คือวา เมื่อจิตเปน
สมาธิบางแลวพอสมควร ในหมวดที่หนึ่ง กระโดดขามไปพิจารณาวา ไมเที่ยงๆ
อะไรที่อยูในความรูสึก ลมก็ดี ที่มีอยูในความรูสึก ที่เรากําหนดอยู, เห็นความ
ไมเที่ยง, เห็นความไมเที่ยง.
นี่เรียกวา กระโดดขามจากหมวดที่หนึ่งขั้นที่ ๑ ไปสูหมวดที่สี่ เรื่องความ
ไมเที่ยงเลย; จะเห็นความไมเที่ยง ของสิ่งที่เปนเนื้อเปนตัวในชีวิตชีวานี้ แลวกําหนด
ความไมเที่ยงนั้นอยูเรื่อยไป ทุกครั้งที่หายใจ, จนรูสึกคลายความรัก ความพอใจ
ความยึดถือในสิ่งที่เคยยึดถือ, เชน สุขเวทนา เปนตน, หรือแมในตัวชีวิตเอง ที่เราเคย
หลงรักยึดถือหมายมั่น เพราะมันเห็นความไมเที่ยงของทุกสวน ที่ประกอบกันเปนชีวิต;
มนก็คลายความยึดถือมั่นในชีวิต ก็เห็นวาโอคลายแลว, คลายแลว, เพงกันให
มากตอนนี้ เห็นความไมเที่ยง. พอเห็นวามันเริ่มคลายความยึดถือ แลวก็เพงที่
ความคลาย ๆ ๆ คลายจนกระทั่ง วา ความยึดถือบางสวนดับไป, ก็ดูที่ความดับไป
แหงความยึดถือบางสวนนั้นก็ได กระทั่งวาอะไรหลุดไปแลว, อะไรพนไปแลว สลัด
ไปไดแลว ก็เอามาดู: เปนขั้นที่ ๔ ของหมวดที่สี่ คือสลัดคืน.
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ถาวาที่จริง ไมตองดูก็ได ถามันปลอย คือไมยดึ มันปลอยแลว มันก็
ไมตองดูก็ได วามันปลอยแลว; เพราะวาเมื่อมันปลอยแลว มันก็หมดทุกขแลว
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ดับทุกขไดแลว, มันก็พอใจไดแลว, ไมตองดูก็ได. ฉะนั้นจึงคงดูแตอนิจจัง, ดูแต
ความที่มันคลายออก, แลวดูแตความที่มันดับไปก็พอ. แตถาสมบูรณแบบ เขา
ตองดูความที่มันสลัดคืนนั่นแหละ สลัดไดแลว ชนะแลว อะไรแลวนี้ดวย.
นี่เราจะประหยัด ลัดสั้นไดมาก โดยทําจิตเปนสมาธิเปนพอสมควร คือ กําหนด
สิ่งเหลานั้น กําหนดลม กําหนดอะไรตามที่มีอยูนั่นแหละ. แลวอะไรเกิดขึ้นในความ
รูสึกทุกชนิด ก็ดูวามันไมเที่ยง, จะแยกดูใหละเอียดกวานั้นก็ได เดี๋ยวจะอธิบายใหฟง
ตามสมควร. แตทานที่ลัดสั้นกระโดดเร็วที่สุด ก็คืออะไรเขามาปรากฏในความรูสึก
แลวดูความไมเที่ยง.
เมื่อเห็นความไมเที่ยง แลวก็นับวาไดเปรียบแลวพูดภาษาชาวบานวา ชัยชนะ
อยูขางฝายเราแลว; เราไดเปรียบเต็มที่แลว ถามองเห็นความไมเที่ยงของสิ่งนั้น ๆ แลว
ก็เรียกวาหวังได. เพงที่ความไมเที่ยงเรื่อยไป ๆ ๆ แลวมัน จะคลาย, คลายความ
ยึดถือ โดยอัตโนมัติ, ตามกฏของธรรมชาติ มันคลายเอง. แลวเมื่อมันคลายเอง ๆ
คลายเอง ตามกฎของธรรมชาติมันก็ดับไปได หรือสิ้นไปได เปนเรื่อง ๆอยาง ๆ ไป.
มันไมตองมากมาย ไมตองมีพิธีวิธีอะไรมากมาย จนกลาวไดวา พอเห็นความไมเที่ยงแลว,
ไมเที่ยงแลว, มันก็จะหลนผล็อยไปทีเดียว: สิ่งที่เคยยึดถือจะหลนผล็อยไป; เหมือน
กับใบไมรวงในฤดูใบไมรวง นี่มันก็เหลือเทานี้ ทําจิตเปนสมสาธิพอสมควร, ดูความไม
เที่ยง แลวมันก็จางคลายดับไป, เหมือนกับใบไมรวงในฤดูใบไมรวง, นี้มันสั้นนะ.
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แตถาพูดสมบูรณแบบ มันสี่หมวด หมวดละสี่ขั้นมันเปนสิบหกขั้น. แลว
ในแตละขั้น ๆ ของสิบหกขั้นนั้นมันมีเรื่องมาก พูดกันเดือนหนึ่งก็ไมจบ, เขียนเปน
หนังสือก็เลมเบอเรอเลย. นั่นแหละคือสมบูรณแบบฉะนั้นเก็บไวกอนอยาเอามาพูด.
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วันนี้จะพูดเรื่องระบบลัดสั้น วิธีลัดสั้น ที่คิดวาที่เห็นเลยละ ไมตองคิดดอก
ที่เห็นไดเลยวา มันเหมาะสําหรับทุกคน. ฉะนั้นขอใหฟงใหดี เรื่องที่เปรียบเทียบให
เห็นอยางเมื่อตะกี้ยุงๆนั้น ไมตองสนใจดอกยุงหัวเปลา ๆ, ไมตอง ไมตองเทียบ, ไม
ตอง, ไมใชหนาที่ที่ผูปฏิบัติจะตองเทียบ เปนแตเพียงเอามาเทียบใหฟงวา มันลัดสั้นได
แลวมันก็ไมเสียไปในสวนสําคัญ คือมันสําเร็จประโยชนดวยเหมือนกัน, แตเอามาพูดให
ทานทั้งหลายฟงวา มันเปนสิ่งที่ทําได การลัดสั้นคือทําอยางนี้ เอา, เลิกกันไมตองพูดแลว
เรื่องลัดสั้นทําไม, เพราะเหตุไร, อยางไร, ไมตองพูดกัน, มาพูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติ
ที่จะปฏิบัติไปตามวิธีเรียกวาลัดสั้น.
เอา, ทีนี้พูดเรื่องลัดสั้น แมอยางนั้นก็ยังจะตองแบงออกเปนสักสองตอน
เพราะมันเปนการปฏิบัติที่ยืดยาว; ถาแบงออกเปนสักสองตอนมันจะงายเขา, มันจะ
งายเขา. เรื่องยืดยาวถาเรามาทําเปนตอนสั้นๆ เขา มันปฏิบัติงายเขา. ระบบลัดสั้น
สําหรับทานทั้งหลายทุกคน ขอตัดออกเปนสองตอน คือ ตอนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับลม
หายใจ นี้ตอนหนึ่ง, แลวก็ ตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอริยาบถทั้งหลายนั้นยืดยามมาก
มันเกี่ยวโยงกันมาก.
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พูดกันในตอนระบบสั้น ลมหายใจอยางไรนี้กอนดีกวา, จะไดเปนพื้นฐาน
ดวย จะเปน ก.ข. ก.กา ในขั้นตนดวย, แลวก็จะใชกับระบบอื่นๆ ตอไปขางหนาไดดวย;
ฉะนั้นของพูดระบบเกี่ยวกับลมหายใจกอน.

หลักปฏิบัติลัดสั้นเกี่ยวกับลมหายใจ.
ทีนี้ เราก็เริ่มกําหนดเกี่ยวกับลมหายใจ ธรรมดาเราก็หายใจกันอยูแลว;
เพียงแตมีสติกําหนดลมหายใจ ที่เราหายใจอยูนี้ วามันหายใจอยางไร เมื่อหายใจอยูนะ จะ
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เรียกวาจิตก็ได. จะเรียกวาสติก็ได. ถาเรียกใหถูกตองตองเรียกวาสติ สติ มันไปกําหนดที่
ลมหายใจ: หายใจเขา - ออกอยางไร, หลับตาก็ได ไมหลับตาก็ได, แลวแตสะดวก
สําหรับบางคน. แตขอใหสติกําหนดอยูที่ลมหายใจ วาลมหายใจเขาไป - ลมหายใจออกมา
ลมหายใจเขาไป - ออกมา, เขาไป – ออกมา, เขาไป - ออกมานี้.
เดี๋ยวนี้สติมันมากําหนดอยูที่ลมหายใจ มันผิดกับธรรมดามาก ที่เราไมได
กําหนด; สติมันไปอยูกับอะไรไมรู ไปอยูกับวัวควาย ไรนา ของเอร็ดอรอยสนุกสนาน,
ไมอยูที่อะไรดอกธรรมดา มันไปอยูกับทุกสิ่ง ที่มันเปนเหยื่อ. เดี๋ยวนี้จับมากําหนด
ลมหายใจที่เขาอยู - ออกอยู, เขาอยู - ออกอยู. นั่นแหละดูเถิด นั่นแหละคือ
ฝกสติ ละ, สติมันถูกฝก; ถาฝกได มัน ก็มีสติ.
ฉะนั้นจงรูวา มันจัดการเขากับสติโดยตรง; เอาตัวสติมากําหนดลมหายใจ,
มีทางที่จะกําหนดเปนลําดับเขาไป คือประณีตละเอียด ลึกขึ้นไปเปนลําดับ, ครั้งแรก
ก็กําหนดเพียงวา เขาออก : หายใจเขาหนอ - ออกหนอ.เขาหนอ-ออกหนอ; ไม
ตองออกเสียงดอก ไมตองวาเปนเสียงวาออกหนอ - เขาหนอ. พูดดวยใจ เหมือนกับ
เราพูดวาเขาหนอ-ออกหนอ แตไมตองทําเสียงใหหนวกหู. เมื่อหายใจเขาก็เขาหนอ
ออกก็ออกหนอ, จะวาเขาเฉย ๆ ก็ไดโดยไมหนอ. แตเรื่องหนอนี้มีประโยชน เดี๋ยวจะ
คอยอธิบายทีหลัง เราไมชอบหนอ เราก็ เอา, เขา - ออก, เขา - ออก เพียงเทานี้
เทานั้นแหละ, ไมใชเรื่องเล็กนอยเสียแลว. จิตมันไมยอม มันดิ้นรนที่จะไมอยูที่นี่,
มันจะไปเที่ยวที่อื่น; เพียงแตวาใครกําหนดใหไดวามันเขาหนอ - ออกหนอ เขาหนอ ออกหนอ อยูที่ตรงนี้นะ นี่ก็เรียกวา สติมันถูกฝกอยางมาก, จิตมันถูกบังคับอยางมาก.
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สติตองมาหัดฝกกําหนดอยูที่อารมณนี้ คือ ลมหายใจ แลวก็บังคับไมให
ไปที่อื่นนะ จิตนั่น; จึงเรียกวาทั้งฝกสติและทั้งบังคับจิต. อยากจะบอกวา ทําเหมือน
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เลน ๆ ก็ได, ไดผลดีกวาทําเครียดจริงจัง ดวยความยึดมั่นถือมั่น, ทําเหมือนกับเลน ๆ
แตขอใหทําไดนะ เขา - ออก, เขา - ออก, เขา - ออก ตามเวลาที่นานพอสมควร.
ทีนี้เมื่อทําไดจะฝกสักกี่วันเวลาก็ตามใจ ก็เลื่อนขึ้นไป เถอะวา สังเกต
ใหละเอียดเขาไปอีกวา มันสั้นหรือมันยาว; ที่มันเขาไปหรือออกมา, มันสั้นหรือ
มันยาว. ทีนี้มันสั้นก็รูวาสั้น, ถามันยาวก็รูวายาว. ถาวามันยาวก็วามันยาว,
ถาวามันสั้นก็วามันสั้น จึงกําหนดวายาวสั้น หรือยาวหรือสั้น, ยาวหนอก็ได สั้นหนอ
ก็ได ใหพอดีกับครั้งหนึ่ง ที่มันหายใจออกยาว ก็วายาวหนอ ถาสั้นก็สั้นหนอ.
นี้มันรูละเอียดขึ้นไปวา มันยาวหรือมันสั้น เมื่อตะกี้รูแตวา มันหายใจเขา
หรือหายใจออก. ชุดนั้นกําหนดวา เขาหนอ - ออกหนอ, เขาหนอ-ออกหนอ จน
ได.ชุดนี้กําหนดวาสั้นหนอ-ยาวหนอ, สั้นหนอ - ยาวหนอ หรือยาวหนอ - ยาวหนอ หรือ
สั้นหนอ - สั้นหนอ. นี่เรียกวาสติมันถูกฝกใหมากําหนดอยูที่ความสั้นหรือความยาว.
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เอา, ทีนี้ละเอียดเขาไปอีก วามันหยาบหรือละเอียด : ถาหายใจแรง
ก็คือหยาบ หายใจเบาก็คือละเอียด. ถาหัวใจหรืออารมรมันกําลังตื่นเตน คนเราก็
หายใจหยาบ; เชนโกรธเชนกลัวนี้ หายใจมันก็หยาบ หรือมันตกใจอะไรมา หายใจมันก็
หยาบ; ถาไมมีเหตุการณเหลานั้น หายใจมันก็ละเอียด ลมมันก็ละเอียด. เดี๋ยวนี้เรา
สังเกตดูวา โอ ! มันหยาบโวย หรือมมันละเอียดโวย การกําหนดก็จะเกิดขึ้น วาหยาบหนอ
ละเอียดหนอ, หยายหนอ, หยาบหนอ, หยาบหนอ; ละเอียดหนอ, ละเอียดหนอ;
ไมตองไปนึกหวงวาเขาหรือออก สั้นหรือยาวดอก เพราะวามันมีอยูแลวในตัวนี่. ถารู
วาหยาบ มันก็หยาบออกไป - หยาบเขามา, เมื่อเราจะกําหนดหยาบหรือละเอียด เราก็
กําหนดหยาบละเอียด เปนสวนใหญ, แลวมันก็รูสึกอยูดี วาหายใจเขาหรือหายใจออก
นั้นมันรูเอง.
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นี่เห็นไหม วากําหนดลมหายใจชนิดนี้ ไมตองเปนนักปราชญราชบัณฑิต
ที่ไหน ชาวนาก็ทําได : นั่งลงในที่สมควร, นั่งลงตามสบายในที่สมควร, ไมตองบาเลือก
พิถีพิถันอะไรกันนัก. ที่มันพอนั่งไดตามสบาย นั่งขัดสมาธิตามสบาย, วิธีที่มันไมลม
นั่นแหละ, เอางาย ๆ. เรานั่งอยางเด็ก ๆ หัดนั่งขัดสมาธิมาแตเล็ก แคนั้นแหละพอแลว.
นี่กําหนดลมหายใจในขั้นที่วา เขาหนอ - ออกหนอ, เขาหนอ - ออกหนอ;
นี้เปลี่ยนเปนวาสั้นหนอ - ยาวหนอ สั้นหนอ - ยาวหนอก็กําหนดไดดี, กําหนดวาหยาบ
หนอละเอียดหนอ, หยาบหนอ ละเอียดหนอ. นี้มันไมยาก, มันไมยาก. ถาทําไม
ไดแลวก็คิดวาแยมาก; ถาใครทําไมไดก็ดูจะเหมือนกับแมวละ เปนแมวไปเลย ถาทํา
อยางนี้ไมได; จึงเรียกวาลัดสั้นที่สุด ต่ําที่สุด, งายที่สุดแลว.

ฝกเพงดูใหรูจักรูปนาม.
เอา, ทีนี้จะสูงขึ้น นี่จะสูงขึ้นไป แมวาเรื่องลัดสั้นมันก็มีชนิดละเอียด ลึก
สูง เหมือนกัน. ทีนี้ก็จะกําหนดวา เมื่อเรากําหนดลมอยูนั่นนะ ลมมันถูกกําหนด, ลม
มันถูกกําหนด. ที่เรารูสึกวาจิตกําหนด, จิตกําหนด นี่มันจะแยกกันเปนรูปและนาม.
ลมหายใจนั้นเปนรูป ไปกําหนดที่ลมหายใจ, กําหนดลมหายใจเขาออกอะไรก็ตาม รูปหนอ
- รูปหนอ; เพราะวาเรากําหนดที่ลมหายใจ เราก็กําหนดวารูป หรือรูปหนอ - รูปหนอ,
คือตัวลมนั่นแหละเขาเรียกวารูป เพราะวามันเปนรูปธาตุ, หรือกําหนดที่ลมกระทบ หรือ
กําหนดที่อะไรก็สุดแท ที่มันเปนเนื้อเปนหนังเปนวัตถุแลวก็เรียกวารูป.
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ทีนี้กําหนดที่ความรูสึกของจิต จิตที่กําหนด ตัวผูกําหนด คือตัวจิตก็ได
หรือตัวความรูสึกวากําหนดก็ได, อันนี้มันเปนนาม. ถาไปกําหนดเขาไปที่จิต ที่เปนผูรูสึก
ก็นามหนอ, นามหนอ. ถากําหนดที่ลมหายใจก็วารูปหนอ รูปหนอ; มีหลายแหงที่
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ใหกําหนดวารูปหนอ,
แลวก็มีหลายแหงที่ใหกําหนดวานามหนอ.
ขอแตวาจิตที่กําหนด
หรือความรูสึกที่วากําหนดก็ได; นี้เรียกวานามหนอ - นามหนอ. เราก็เลยกําหนดนาม
รูป - นามและรูป : นามคือความรูสึกที่กําหนด, รูปคือสิ่งที่ถูกกําหนด. ถาวาเรา
กําลังทําความรูสึกอยูที่ลมหายใจ แลวเราก็พูดออกมาวา รูปหนอ - รูปหนอ แตไมตอง
ออกเสียง; พูดวิธีที่ไมตองออกเสียง. เมื่อจิตมันเพงลงไปที่ลมที่ถูกกําหนด หรือที่
ที่ลมมันกระทบก็ดี กําหนดวารูปหนอ - รูปหนอ, คือมันเปนรูปธรรม กําหนดวารูปหนอ.
แตถาไปกําหนดที่ตัวความรูสึกที่กําหนด หรือจิตที่กําหนด ก็วานามหนอ – นามหนอนี่
เรารูจักสองอยางแลวนะ รูจักทั้งรูปและทั้งนาม.
ถาเรากําหนดลมหายใจยาวหรือสั้น
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
ความที่มัน
ยาวหรือสั้น มันก็เปนรูปเหมือนกัน, เขาเรียกวา อุปาทายรูป มีลักษณะแหงความยาว
ความสั้น, ความหยาบ ความละเอียด, หรือกิริยาที่เขาไปกิริยาออกมา ก็เรียกวารูปได
เหมือนกัน. อุปาทายรูป ไมใชมหาภูตรูป. ถากําหนดลมหายใจแท ๆ มันก็เปนมหาภูตรูป,
กําหนดรูปที่เปนตัวมหาภูตรูป;
แตไมอยากจะอธิบายแลัวมันจะเกินแลว.
คุณไมตองรูวา มหาภูตรูปหรืออุปทายรูปมันจะเกินแลว มันจะยุงแลว; เอาแตวา
ถาวากําหนดที่ตัวลมหายใจ
หรือที่ลมหายใจกระทบ,
หรือลักษณะอาการแหงลมหายใจ
กําหนดอยูแลวก็รูสึก : โอ, นี้รูป ก็รูปหนอ, กําหนดจิตที่กําหนด หรือความรูสึก
ที่รูสึกก็เรียกวานามหนอ, นามหนอ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถาจะไปบอกชื่อภาษาบาลีทุกอยาง ๆ เรื่องมันก็มาก มันกลายเปนเกินสมบูรณ
แบบ, เปนเรื่องเกินเสียเวลาเปลา ๆ. ขอใหกําหนดแตเพียง อะไรเปนรูป อะไรเปน
นาม, มันเปนของหยาบและเนื่องอยูกับของหยาบ ก็เรียกวารูป, ถามันเปนของละเอียด
ไมมีรูปก็เรียกวานาม คือจิตใจ.

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป
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ตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบางแลวนะ
เมื่อหายใจเขาออกอยู
กําหนดลมวารูป
หนอ - รูปหนอ, กําหนดที่จิต ที่กําหนดลมอยูวา นามหนอ นามหนอ หรือความรูสึก
อยูวากําหนดอยูอยางไร เรียกวาก็นามหนอ นามหนอ. นี้ขึ้นมาถึงขั้นกําหนดรูปนาม.

ฝกกําหนดดูใหรูจกั เบญจขันธ.
เอา, ทีนี้เอาใหมันเกงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง บางคนอาจจะงวง หรือโมโห
แลวก็ได คือมันไมรูวาอะไร, เอา, ที่นี้จะกําหนดใหเกงขึ้นมาอีกนิด. คุณชวยจําไว
ใหดีเถอะ ที่เรียกวาเบญจขันธ ๆ นั้น จะรูจักเบญจขันธกันละทีนี้; เขาใจวาเหลานี้คง
จะเคยไดยิน เบญจขันธ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณกันมาแลวทั้งนั้น; จะ
มาบอกกันใหรูวา มันอยูอยางไร.
เมื่อเรากําหนดลมมาตามลําดับ ๆ อยางที่วานี้ : เขาหนอ ออกหนอ
สั้นหนอ ยาวหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ นามหนอ รูปหนอ. ทีนี้จะกําหนดให
มันเห็นชัดวาอยางไรเรียกวารูป,
ก็อยางที่วามาแลวกําหนดที่ลม
หรือกําหนดที่
ความสั้นยาว หยาบ ละเอียดของลม. นี้เรียกวารูป, รูปเหลานี้เรียกวารูปขันธ.
ขันธแปลวาหมวดหรือกอง คือกองรูป.
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ทีนี้ ถ าในเวลาที่ กํ าหนดนั้นมั นมี รูสึ กเวทนาอะไรแทรกแซง
เข ามาบ าง
เมื่อเรากําหนดอยูอยางนั้น; บางทีเรารูสึกสบายก็มี พอใจถูกใจก็มี, หรือ ถาเผอิญวา
ภายนอกมันแทรกแซง เชนวามันเจ็บที่นั่ง หรือปวดเมื่อยขึ้นมาก็มีอยางนี้. ถาความ
รูสึกอยางนี้มันเกิดขึ้นมา แลวก็เรียกวาเวทนา; เวทนา นี่เวทนาขันธแหละ. เวทนา
ขันธมาแสดงหนาตาใหเห็นแลว. เมื่อกําหนดลมหายใจอยู พอใจ สบายใจ ความพอใจ
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สบายใจในความรูสึก, ตองมีความรูสึกอยูจริง ๆ นะ; แลวนั่นแหละคือเวทนาขันธ
จึงกําหนดวาเวทนาหนอ, เวทนาหนอ, เวทนาเฉยๆ ก็ได เวทนาหนอก็ได. นั่นแหละ
คือเวทนาขันธ, รูจักเวทนาขันธ ที่ทองกันมารอยหนพันหนเสียบางซิ ไดแตทอง.
เดี๋ยวนี้จะรูจักวาตัวจริงเปนอยางไร.
ทีนี้เมื่อเรากําหนดลมอยู : สั้น - ยาว อะไรก็ตาม ตามที่กําหนดนั้น มัน
ทําความสําคัญมั่นหมายไดวา โอ, นี่เรียกวาสั้น นี้เรียกวายาว หรือสําคัญ
ไดวา หยาบวาละเอียด, ความสําคัญไดมั่นหมายวาเปนอยางไรได นี้เรียกวาสัญญาขันธ
มันจําไดวา อยางนี้เรียกวาลม, อยางนี้เรียกวาลมสั้น, อยางนี้เรียกวาลมยาว, อยางนี้ลม
หยาบ, อยางนี้ลมละเอียด; มันจําได กําหนดได นี้เรียกวาสัญญาขันธ มันมีสัญญา
กําหนดได นี่สัญญาขันธ เราเพงเฉพาะที่ความรูสึก; กําหนดได จําไดสําคัญไดวา
สัญญา สัญญาหนอ สัญญาหนอ สัญญาหนอ. เมื่อจิตกําหนดอยูที่ความรูสึกใน
ความสําคัญ นั้นแหละ, แลวก็เรียกสิ่งนั้นวา ความสําคัญหรือสัญญา, แลวก็ใชคําวา
สัญญา ก็สัญญาหนอ สัญญาหนอ สัญญาหนอ.
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ทีนี้ ตัวการกําหนดนั้นเอง มันมีความคิดอยูในตัวการกําหนด, ความ
คิดนึกที่มันมีอยูในตัวการกําหนดก็ดี. หรือถาเผอิญจิตเวลานั้นมันไปหวนคิดถึงอะไรก็ดี;
ความคิดนั้นคือสังขาร. สังขารปรุงแตง คือความคิด; ไปกําหนดเขาที่ตัวความคิด
นั้นแลว ก็วา สังขารหนอ สังขารหนอ สังขารหนอ.

ทีนี้มา กําหนดที่ตัววิญญาณ. การที่จะรูสึกตอลมนั้น มันตองมีกาย
วิญญาณ ผิวจมูกนั้นเปนกาย มีวิญญาณที่นั่นรูสึกตอลม นี้ก็คือวิญญาณ : กายวิญญาณ
หรื อมโนวิ ญญาณ ที่ มั นจะมากํ าหนดเข าที่ ตั วลม ที่ หยาบละเอี ยดเป นต นนี้ ก็ เรี ยกว า
วิญญาณเหมือนกัน, จะเปนกายวิญญาณ ก็ดี มโนวิญญาณ ก็ดี, มันก็จะเกิดอยูในขณะ

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป
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ที่กําหนดอยูตลอดเวลา. เรากําหนดวา วิญญาณหนอ ๆ วิญญาณหนอ ๆ วิญญาณ
ของกายวิญญาณที่รูสึกตอลมกระทบก็ดี, หรือมโนวิญญาณ รูสึกตอการที่จิตนั้นมันกําหนด
อารมณนั้นก็ดี, เรียกวาวิญญาณดวยกันทั้งนั้น; ได ๕ อยางแลวนะ รูป หนอ เวทนา
หนอ สัญญาหนอ สังขารหนอ วิญญาณหนอ นี่ ๕ ขันธ ๕ อยางนี้รูจัก
ขันธหาตัวจริงในความรูสึก เปนสันทิฏฐิโกอยางนี้.
อยางนี้เรียกวาเรากําหนดนามรูป: รูปคือกาย, นาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ.
รูปนั้นกําหนดเปนอยางเดียว เรียกวารูป จะเปนอุปาทายรูป หรือมหา
ภูตรูป ก็รวมเรียกวารูป;
สวนเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกนาม.
เดี๋ยวนี้เรารูจักกําหนดรูปหรือนาม;
ถาแยกนามเปนสี่ ก็แยกเปนเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แลวแตเราจะชอบอยางไร.
ถายอมเสียสละเวลา หรือเหน็ดเหนื่อยบาง ก็
ศึกษาพอใหจําไดวา ทานจําแนกไวเปน ๕ อยาง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไม ยากดอก ตั้ งใจพั กเดี ยววั นเดี ย ว มั นก็ กํ าหนดได เป นรู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร
วิญญาณ, แลวก็มาแยกกําหนดทีละอยาง ๆ เมื่อกําหนดลมหายใจอยูนั่น จะพบทั้งรูป
ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ.
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ชวยจําไวใหดี อาตมาบอกวา เมื่อกําหนดลมหายใจอยูตามแบบนี้ ในนั้น
จะหาพบทั้งรูป ทั้งเวทนาทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ. เดี๋ยวนี้เรามัน
กําหนดนามรูปไดโดยหยาบ ๆ วา นามรูป; ถาโดยละเอียดก็วารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ. เดี๋ยวนี้กําหนดรูปไดแลว, กําหนดสิ่งที่เรียกวานามรูปไดแลว.
ดี,คนที่จด ๆ ไปนั้น คงจะเอาไปได;
ที่จําได. อาตมาคิดวา คอยไปหาเอาทีหลังซิ.

แตคนที่ไมจดไปนี้คงจะเหลือวิสัย

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
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ฝกกําหนดรูเกิด - ดับ.
เดี๋ยวนี้กําหนดนามรูปแลวนะ ตอไปจะกําหนดเกิด - ดับ. ชุดตอไปนี้จะ
กําหนดเกิด - ดับ; เรื่องนามรูปหรือเบญจขันธนั้นเสร็จไปแลว. ชุดตอไปนี้จะกําหนด
เกิด - ดับ.
พอลมปรากฏในความรูสึกวาลมเกิด ละเอียดจนไปถึงวา ถามันรูสึกเห็นเปน
ความยาว ก็ความยาวเกิดขึ้น, ความสั้นเกิด,ความหยาบเกิด, ความละเอียดเกิด. อุปทายรูปทั้งนั้นแหละ มันก็มีเกิดเหมือนกัน. พอลมหายใจไปก็เรียกวาลมดับ ๆ ความยาวดับ
ความสั้นดับ ความหยาบดับความละเอียดดับ. หรือเมื่อเราจะกําหนดเปนรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ, เราก็กําหนดใหเปนเกิด และดับก็ได; เชนลมปรากฏ
รูปเกิด ลมหายใจ รูปดับ, เวทนา รูสึกอยางใดอยางหนึ่งเกิด ก็วาเวทนาเกิด พอ
หายไปก็วาเวทนาดับ, สัญญาเกิด สัญญาดับ, ความคิดเกิดก็คือสังขารเกิด, ความคิดดับ
ก็สังขารดับ, วิญญาณทําหนาที่ก็เรียกวา วิญญาณเกิด วิญญาณไมทําหนาที่ก็เรียกวา
วิญญาณดับ.
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เดี๋ยวนี้เรามาแยกดู
แยกกําหนดดู
เฉพาะอาการที่มันปรากฏออกมา
เรียกวามันเกิด, คือมันทําหนาที่อยูเรียกวามันเกิด. พอมันไมทําหนาที่ที่หายไป ก็
เรียกวา มันดับ. ชุดนี้กําหนดเกิด - ดับ, เกิด - ดับ เราไมตองออกชื่อก็ได พอเห็นวา
ลมเกิดก็รูปเกิด; แตเราไมพูดวา รูปเกิดหนอ เราพูดวา เกิดหนอ ๆ. พอรูปดับไป
เราไมตองพูดวา รูปดับหนอ พูดวาดับหนอ ๆ หรือดับเฉย ๆ ก็ได: เอาเกิด - เอาดับ หรือ
วาเกิดหนอ - ดับหนอ, เกิดหนอ - ดับหนอ. แตถาเกง ปากมันดี ปากมันคลองมันจะ
พูดไดเร็ว ๆ วา รูปเกิดหนอก็ไดเหมือนกัน. รูปดับหนอ เวทนาเกิดหนอ เวทนาดับ
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หนอ สัญญาเกิดหนอ สัญญาดับหนอ ฯลฯ. แตถาวาไมคลองแคลว ไมทํามาอยาง
คลองแคลวแลว ทําไมทันออก, กําหนดไมทัน, ทําไมทันแน.
ฉะนั้นไมใชเรื่องที่จะทําเดี๋ยวนี้แลวจะไดเลย มันก็ตองทํามาเปนวัน ๆ หรือ
หลายสัปดาห มันจึงจะกําหนดได, กําหนดทัน แลวก็พูดทัน แลวลงจังหวะพอดี : เกิด
หนอ - ดับหนอ, เกิดหนอ - ดับหนอ, เกิดหนอ - ดับหนอ ของรูปก็ได ของนามก็ได
ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร ของวิญญาณก็ได. นี้กําหนดเกิดหนอ ดับหนอ
มันเกิดจริง มันดับจริง มันปรากฏอยูในความรูสึกจริงๆ.
มันตองรูสึกอยูในความรูสึกจริง ๆ วามันเกิด; เราจึงจะพูดวามันเกิดหนอ
แลวมันหายไป จึงจะพูดวาดับหนอ. ไมใชวานั่งทอง แลวของไมรูอยูที่ไหน นั่งนับ
นั่งทอง แลวของไมรูอยูที่ไหน ไมมีทางที่จะสําเร็จประโยชนดอก. มันตองมีอะไรเกิดอยู
จริง ๆ เชนวา รูปก็วาเกิดหนอ, รูปดับคือลมหายใจหายไป ก็เรียกวาดับหนอ, ความ
ยาวปรากฏก็ ความยาวเกิดหนอ, ความสั้นปรากฏ ความสั้นเกิดหนอ, ความหยาบปรากฏ
ความหยาบเกิดหนอ, ความละเอียดปรากฏ ความละเอียดเกิดหนอ, มันแลวแตวา จิต
กําลังกําหนดหรือรูสึกอยูที่อะไร. นี้เรียกของจริง ๆ, ทําทีของจริง, ไมใชของคาดคะเน
หรือของคํานวณ. มันจึงเปนวิทยาศาสตร เพราะมันทําเปนของจริง ไมใชของคาดคะเน
หรือของคํานวณ. มันจึงเปนวิทยาศาสตร เพราะมันทําเปนของจริง ไมใชปรัชญาเพอ
เจอ ไดแตคํานวณ.
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นี่อาการที่ลมเกิด ลมดับ, นามเกิด นามดับ ขันธใดขันธหนึ่งเกิด ขันธใด
ขันธหนึ่ดับ, กําหนดอยูวาเกิดหนอ ดับหนอ เกิดหนอ ดับหนอ; จะพูดวารูปขันธ
เกิดหนอมันยาวนัก มันจะขลุกขลัก เพราะมันรูสึกอยูแลววา ลมมันเกิดก็คือรูปขันธเกิด,
หรือเวทนาเกิดก็เวทนาเกิด, เวทนาดับก็เวทนาดับ, ก็วาเกิดหนอก็พอ, ดับหนอก็พอ
ในใจมันรูสึกอยูดีแลววา อะไรมันเกิด.
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๘๒

ฝกกําหนดเห็นอนิจจัง.
เอา, ทีนี้เลื่อนชั้นอีก
เลื่อนลําดับปฏิบัติตอไปอีก.
ทีนี้กําหนดอนิจจัง
หลังจากกําหนดเกิด - ดับ เกิด - ดับ เกิด - ดับ อยูแลว จนชํานาญ เชี่ยวชาญดีแลว
ก็รูไดเองวา โอ มันไมเที่ยง : เกิด - ดับ เกิด - ดับสลับกันอยูนี่ จะเรียกวาเที่ยง
อยางไร, หรือวาใหมันละเอียดเขามา, ลมมันเกิดนี่มันก็เกิดในระยะตั้งตน เกิดในระยะ
กลาง ในระยะปลาย, หรือความสั้นความยาวก็เหมือนกันแหละ มันไมใชคงที่, มันเปลี่ยน
จุดตั้งตน ระยะกลาง ระยะปลาย. หรือความรูสึกที่เปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่กําหนดไดคลองแคลวแลว เอามาดูเถอะ มันไมไดเทากันดอก; มันเปลี่ยน ๆ มันจึง
ดับได,มันคอย ๆ มีขึ้นแลวก็คอย ๆ ดับไป.
ดูตรงที่มันไมคงที่ ที่มันเปลี่ยน จึงวา โอเปลี่ยนหนอ เปลี่ยนหนอ, ไม
เที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ, ทุกครั้งที่รูสึก จําไววารูสึก คือเห็นดวยใจ รูสึกวาไมเที่ยง
แลว ใจก็พูดออกมาไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ, ไมเที่ยงของรูปของลม ไมเที่ยงของกาย.
ไมเที่ยงของความสั้นความยาวของลม,
ไมเที่ยงของความหยาบละเอียดของลม.
ไมเที่ยง
ของเวทนาที่เกี่ยวกับลม, สัญญาที่เกี่ยวกับลม, สังขารที่เกี่ยวกับลม.
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เอาของจริงมาดูเรื่อย ๆ
อยาวาไปเฉย ๆ,
อยาวาชนิดที่มันไมมีความรูสึกอยู
จริง. ตองพูด, ปากตองพูดออกไป ลงบนความรูสึกที่รูสึกอยูจริง. ถาวาลมไมเที่ยง ก็
เพราะรูสึกวาลมมันไมเที่ยงจริง; อะไรไมเที่ยงก็เอามาดูเสียใหหมด,
แลวก็วาไมเที่ยง
หนอ, ไมเที่ยงหนอ ๆ, ไมเที่ยงที่ลม หรือกายหรือเวทนา หรือสัญญา หรือสังขาร
หรือวิญญาณ นี้จะเห็นเบญจขันธเปนของไมเที่ยงแทจริง ดิ่งถึงที่สุด ในสวนลึก
ของจิตใจ ก็เห็นความไมเที่ยงอยูอยางนี้ : ไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ; นี้ตอนที่กําหนด
ความไมเที่ยง.
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ฝกกําหนดเห็นอนัตตา.
พอเสร็จแลวก็เลื่อนระบบ เลื่อนชั้นขึ้นไปกําหนดอนัตตา กําหนดอนัตตา
คือวา มันไมมีตัวตนอะไร; กําหนดหายใจเขา - หายใจออก, หายใจเขา - หายใจออก
มาเห็นวา โอ, มันเกิด - ดับของลมหายใจ. คนที่เปนเจาของลมหายใจ เจาของชีวิตก็ไมมี :
มันมีแตอาการของการหายใจเขา การหายใจออก, การหยาบการละเอียด, รูสึกเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณได; แตไมมีคน, ไมมีตัวตนที่เปนผูกระทําอยางนั้น, มีแต
อาการของธรรมชาติเทานั้น.
รูสึกวาเปนอนัตตาอยางนี้ : อนัตตาที่ลม, อนัตตาที่ลักษณะของลม,
อนัตตาของจิตที่กําหนดลม, อนัตตาของรูปขันธ
สัญญาขันธ
สังขารขันธ
วิญ ญาณขัน ธที่แ สดงอยู เห็น ชัด วา ไมมีตัว ตน สัต วบุค คล ที่ไ หนจริง ๆ.
รูสึกอยูอยางนั้นจริง ๆ ปากมันจึงพูดวา อนัตตาหนอ ก็ได, ไมมีตัวตนหนอ ไมมีตัวตน
หนอ หรือวาสักวาลมหนอ สักวารูปหนอ สักวาเวทนาหนอ คือไมมีตัวตน. หนอ ๆ
ครั้งนี้สําคัญมากคือหนอฉลาดแลว หนอรูวาไมมีตัวตนแลว; เดี๋ยวคอยพูดเรื่องหนอ
แตตอนนี้กําหนดความที่มันไมใชตัวตน มันไมมีตัวตน, มีแตลม มีแตกาย มีแตจิต,
มีแตความรูสึกเปนสัญญา เปนเวทนา เปนสังขาร เปนวิญญาณ อะไรก็ตาม, ไมใช
ตัวตนทั้งนั้น, ก็เลยไมใชตนหนอ ไมใชตนหนอ. หรือจะพูดเปนบาลีวา อนัตตาหนอ
อนัตตาหนอ, อนัตตาหนอ แลวแตวา มันกําลังรูสึกอยูที่อะไร; ถารูสึกอยูที่ลม ลม
นั่นอนัตตาหนอ, รูสึกอยูที่จิตกําหนดลม จิตนั่นอนัตตาหนอ, รูสึกอยูที่เวทนาที่เกิดขึ้น
ในเวลานั้น, ก็เวทนานั่นแหละไมมีตัวตนไมใชตน, นี้มันสักวาลมเทานั้นหนอ, สักวา
หายใจเทานั้นหนอ, สักวาเขา สักวาออก สักวาสั้น สักวายาวอะไรก็ตาม, ลวนแต
เปนอนัตตาทั้งนั้น.
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นี่กําหนดอนัตตา เรียกวา อนัตตานุปสสี; ในพระบาลีอานาปานสติ
สูตรไมมี ทานไปฝากไวในอนิจจัง เพราะฉะนั้นทานจึงวา อนิจจานุปสสี วิราคานุปสสี
นิโรธานุปสสี ปฏินิสสัคคานุปสสี ไมมีคําวาอนัตตานุปสสี แลวไปฝากไวในอนิจจัง;
เพราะถาเห็นอนิจจังยอมเห็นอนัตตานี้เอง. แตเดี๋ยวนี้อยากจะใหเราชาวบานโง ๆ นี้รูจัก
แยกมาดูอนัตตาเสียสักสวนหนึ่งดวย.
พอเห็น กําหนด รูสึกตอลม ก็อนัตตา, สั้นยาวของลม หยาบละเอียดของลม
ก็อนัตตา, เพราะวาความไมเที่ยงของลมแสดงใหเห็นอยู. ถามีความรูสึกเปนเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้น ก็อนัตตา. ฉะนั้นดูอนัตตา
รูสึกอนัตตา, พูดอยูวา อนัตตาหนอ ไมใชตนหนอ ไมใชตนหนอ ชุดหนึ่ง เรียกวา
ระยะหนึ่งจะสั้นจะนานหรือเร็วเทาไรก็ตามใจเถอะ.
แตวาชุดนี้ก็ตองทําใหไดวา
กําหนดอนัตตาหนอ อนัตตาหนอ.
ถาเห็นอนัตตาอยูจริง ๆ มันจะสลดสังเวชขึ้นมาเอง, เบื่อหนายคลายกําหนัด
ตอสิ่งที่เคยรักนั่น รักนี่ หวงนั่นหวงนี่ เคยยึดถือนั่นยึดถือนี่. โดยเฉพาะยึดถือในเรื่องสุข
สนุกสนาน เอร็ดอรอย หรือในชีวิต มันจะเริ่มรูสึกคลายความหมายมั่นยึดมั่นใน
ชีวิตออก, เรียกวาลดความยึดถือลง, เรียกวา วิราคะ - วิราคานุปสสี. เดี๋ยวนี้จิตของ
เราเริ่มคลาย จากสิ่งที่เราเคยหลงบา หลงรัก หลงยึดถือ เรียกวา คลายหนอ คลายหนอ
มันคลายแลวหนอ มันคลายแลวหนอ ,คลายหนอๆ.
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ที่มันคลายหนอ, คลายหนอ ในความรูสึกของเราอยางนี้อยูเรื่อย ๆ ไป
เดี๋ยวมันก็แสดงออกมาใหเห็นวา โอ, บางอยางดับไปแลว ดับไปแลวหนอ, ดับ
ไปแลวหนอ, หมดไปแลวหนอ, นิโรธานุปสสี. แตไมไดบอกใหทองบาลีอยางนี้
เดี๋ยวมันจะเพิ่มใหคุณยุงยากลําบาก.
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เห็นวาไมเที่ยงหนอ ไมใชตนหนอ, โอ, คลายหนอ, คลายหนอ จิตคลาย
จากนั้นดับไป แลวหนอ; ที่มันเคยหลงรักหลงบา พอใจอะไร มันดับไปแลวหนอ ก็
เรียกวาดับหนอ ดับหนอ, ดับแหงยุคอุปาทานวาตัวกูของกู, บางอยางบางชนิดบางสวน
ในอะไร ในลม หรือในเวทนา หรือวาในสัญญา ในอะไรมันดับหนอ ๆ ดับหนอ.
หยุดแคนี้ก็ได อยางนี้วามาตะกี้นี้ มันดับหนอก็พอแลว; แตถายังไม
อยากหยุด ก็ไปอีกขั้นหนึ่ง คือวาสลัดคืน - ปฏินิสสัคคะ. เดี๋ยวนี้ฉันสลัดคืน สิ่ง
ของที่เคยยึดมั่นแลวหนอ, เราสลัดคืนสิ่งที่เราเคยยึดมั่นเปนของเราแลวหนอ, คือ
ความยึดมั่นมันดับไป, สิ่งที่เคยยึดมั่นมันก็ดับไป, หายไป พนไป. นี้เรียกวาสลัดคืนแลว
หนอ, คือโยนทิ้งแลวหนอ, โยนทิ้งแลวหนอ นี้ไมตองก็ได; ถาจะทําก็ได สิ่งที่เคย
ยึดถือวานารักนาพอใจ ยินดียินราย เดี๋ยวนี้มันสลัดทิ้งแลว, ทิ้งแลวหนอ ๆ ปฏินิส สัคคานุปสสี.
นี่จึงเห็นไดวา มันจบอยางเดียวกัน; แมจะเปนระบบลัดสั้น ของคน
ธรรมดาสามัญ มันก็ไปจบที่จางคลาย, ปลอยวางสิ้นเชิงเหมือนกัน. สี่ขั้นของหมวดนี้
จะแยกเปนขั้น ๆ ก็ได, หรือจะใหมันเนื่องกันเปนอันเดียวกันไปก็ได, ถาเห็นอนิจจังแลว
มันก็จาง คลาย ดับ สลัดทิ้งไปเองก็ได
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เชื่อเหลือเกินวาในครั้งพุทธกาล เขาก็ไมไดแยกแยะกันอยางนี้. ถาเมื่อ
ทําจิตกันอยางนี้ จิตมันก็ปลอยวาง คลาย ดับเองเหมือนกัน ไมตองแยกใหเปนหลายขั้น
ตอนหลายชื่อ แลวก็จํายาก. ฉะนั้นจึงวาเห็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงมากพอ, มากพอ
จนเห็นอนัตตา, จนมันคลาย, จนมันวาง, จนมันปลอย, หลายขั้นตอนนั้นรวมเรียก
เปนขั้นตอนเดียวเสีย วามันหลุดพน.
เมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ สองลงไปอยางแรง,
อยางแรงเหมือนกับวาสมาธิอยางแรง เหมือนกับรวมแสงไฟอยางแรงจี้ลงไป มันก็รวง
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ผลอย ๆ ผล็อย ๆ เหมือนกับใบไมรวง; ไมวาเปนความยึดถืออยูในอะไร สิ่งนั้นก็รวง
ไป ๆ รวงไป. ทานเรียกสั้น ๆ วาหลุดพน คําเดียวก็ได; แตในคําวาหลุดพน
เพียงคําเดียว มันมีเห็นไมเที่ยง เห็นอนัตตา เห็นจางคลาย เบื่อหนาย เห็นดับ
เห็นหลุดพน เห็นสลัดคืน. นี่เห็นหมด.

ทบทวนเรื่องกําหนดลมหายใจ.
นี่เรียกวากําหนดลมหายใจ เรื่องเดียว อยางเดียว ไปไดถึงอยางนี้. คงจะ
ไมลืมตะกี้บอกวา เราพูดกันแตในเรื่องลมหายใจกอน เรื่องอิริยาบถทั้งหลายยังไมพูด, ยังไม
พูด, แตยังอีกมาก. เดี๋ยวนี้พูดแตเรื่องลมหายใจกอน; กําหนดลมหายใจวา หายใจอยู
หายใจอยู เขาอยู - ออกอยู, เขาอยู - ออกอยู, สั้นหนอ ยาวหนอ สั้นหนอ ยาวหนอ,
หยาบหนอ ละเอียดหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ. เอา นี้นามหนอ นี้รูปหนอ นี้
นามหนอ นี้รูปหนอ นี้เวทนาหนอ นี้สัญญาหนอ ที่มันรูสึกอยูเมื่อหายใจ จึงเรียกวา
เนื่องอยูดวยลมหายใจ, มันเกิดหนอ ดับหนอ ลมหายใจเกิดหนอ ดับหนอ อะไร
ที่เนื่องกันอยูกับลมหายใจ เกิดหนอ ดับหนอ. ความรูสึกที่เปนนามขันธ อีก ๔ อยาง
คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ ก็เกิดหนอ ดับหนอ เกิดหนอ ดับ
หนอ; เมื่อเห็นการเกิดหนอ ดับหนอ ก็ยอมเห็นถึงความที่วา มันไมคงที่ คือไมเที่ยง
เห็นไมเที่ยงหนอ, ไมเที่ยงหนอ.
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เมื่อเกิดดับไมเที่ยงอยูอยางนี้แลว จะเปนตัวตนบุคคลของใครไดอยางไร
มันจึงวา ไมมีตัวตนหนอ, ไมมีตัวตนหนอ, ไมมีตัวตนหนอ, ดวยความรูสึกเห็นชัด
จริง ๆ ไมใชวาแตปาก. นี้มันก็จาง, จางความยึดถือ คลายความยึดถือ ก็คลายหนอ,
คลายหนอ คลายออกแลวหนอ, คลายออกแลวหนอ, หรือคลายมากแลวหนอ, ก็แลว
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แตจะรูสึก. แตอยาพูดใหมันมากคําเลย พูดคําเดียววา คลายหนอ คลายหนอ. อันใด
มันคลายไปถึงที่สุด อันนั้นมันก็ดับ ก็ดับหนอ ดับหนอ. ของที่เคยยึดถือหลุดรวงไป
แลวหนอ. หลุดรวงไปแลวหนอ แปลวาสลัดทิ้งสลัดคืน ขวางทิ้งแลวหนอ, ขวาง
ทิ้งแลวหนอ.
นี่เพียงแตลมหายใจบทเดียว, บทลมหายใจบทเดียว ยังไมพูดถึงอิริยาบถ
อื่นเลย. ลมหายใจอยางเดียวมีทางที่จะปฏิบัติไดอยางนี้; แมสําหรับคนธรรมดาสามัญ
ทั่วไป. ถาใครเห็นวามันมากนักจะลดลงเสียก็ได; จะลดอยางไรไดบาง ก็ลอง
ใครครวญดู.
เอาทั้งหมดนะ ก็กําหนดวาลมหายใจหนอ กําหนดวา เขา - ออกหนอ
กําหนดวาสั้นยาวหนอ กําหนดวาหยาบละเอียดหนอ กําหนดวาเปนนามหรือเปนรูปหนอ
กําหนดวาเกิดหนอดับหนอ, เกิดหนอดับหนอ กําหนดวาเปลี่ยนแปลงหนอ ก็คือไมเที่ยง
กําหนดวาไมมีตนเลยหนอ เอา, จาง ๆ จาง ๆ จาง ความยึดมั่นแลวหนอ สุดความยึดมั่น
แลวหนอ โยนคืนแลวหนอ.
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ทุกอยางเกี่ยวกับลมหายใจ คือ รูสึกอยูเกี่ยวกับลมหายใจ เมื่อกําหนด
ลมหายใจอยู มีความเห็นแจงรูสึกประจักษตอสิ่งเหลานี้ได ในขณะที่มีการกําหนดลม
หายใจ หรือวาแยกออกดูไดจากลมหายใจนั่นเอง.

ถาจําไมได ก็ไปขอคัดลอกจากเพื่อน วากําหนดลมหายใจ,
หายใจหนอ, อีกขั้นหนึ่งกําหนดวา หายใจเขา - ออกหนอ. ขั้นตอมากําหนดวา
หนอ, ขั้นตอมากําหนดวาหยาบละเอียดหนอ. ทีนี้ดูใหละเอียดฉลาดขึ้นไปอีกวา
นามหนอ นี้รูปหนอ, ลมหายใจเปนรูป. การกําหนดลมหายใจ รูสึกลมหายใจ

กําหนดวา
สั้น - ยาว
โอ, นี้
เปนนาม
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หนอ, นามหนอ - รูปหนอ แลวกําหนดวามันเกิดหนอ - ดับหนอ เกิดหนอ - ดับหนอ
แลวกําหนดวาเปลี่ยนแปลงหนอ คือไมเที่ยง กําหนดวา ไมมีตนหนอ คืออนัตตา. กําหนด
วาเดี๋ยวนี้ความยึดถือของเราจางออกแลวหนอ, จางออกแลวหนอ. เดี๋ยวนี้ความยึดถือบาง
อยางดับแลวหนอ สิ่งใดดับความยึดถือได สิ่งหลนรวงไปเหมือนกับขวางทิ้งแลวหนอ.
นับดูไดกี่ขั้น ? ที่จด ๆ ไปนั้น นับดูวาไดกี่ขั้น ? กําหนดวาหายใจหนอ เขา ออกหนอ นี้ขั้นหนึ่ง, สั้น - ยาวหนอ ขั้นหนึ่ง, หยาบละเอียดหนอ ขั้นหนึ่ง, เปนนาม เปนรูปหนอ ขั้นหนึ่ง, เปนการเกิดการดับหนอ ขั้นหนึ่ง, เปนอนิจจังหนอ ขั้นหนึ่ง,
เปนอนัตตา ขั้นหนึ่ง, จางแลวโวย, จางแลวโวย ขั้นหนึ่ง, ดับแลวโวย ขั้นหนึ่ง,
โยนหมดแลวโวยขั้นหนึ่ง, ขั้นนี้ไมตองก็ได เพราะวาถาดับแลวมันก็เปนวางของมันเอง
กี่ขั้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑. สิบเอ็ดขั้น รวบลัดเสียบางให
เหลือสัก ๕ - ๖ ขั้นก็ได. นี่อยางเต็มที่มันมีอยางนี้. ขอใหไปลองทําดู.

การบังคับจิตนี้ฝกสติตลอดเวลา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่คือวาฝกสติอยูตลอดเวลา; เพราะมันตองใชสติอยูตลอดเวลา ที่
ฝกนั้น. มันเปนการบังคับจิตอยูตลอดเวลา, มีสมาธิโดยอัตโนมัติอยูในตัว. สมาธิ
ชนิดนี้ไมออกมาเดนอยู เปนรูปฌาน อรูปฌาน อะไร ไม. แตมันมีอยูอยางเพียงพอ
ในการกําหนดนั้นเอง. สมาธิชนิดนี้วิเศษ พระพุทธเจาทานก็ทรางสรรเสริญวา เปน
สมาธิที่วิเศษ; เพราะกําลังใชประโยชนอยูจริง ถาไปทําเปนฌาน, เปนอรูปฌาน
เดนไปทางโนน ไมไดใชอะไร; มันก็เปนฌานอยูอยางนั้น มันก็เหมือนกับวา ไมได
ใชอะไร. แตเดี๋ยวนี้มีอยูเทาไร; ใชหมดเทานั้น; เหมือนกับวามีเงินมีทอง ถาไมใช
อะไรมันก็ไมมีประโยชนอะไรจะมีมากเทาไร ๆ มันก็ไมมีประโยชนอะไร. แตถามัน
ไดใชจริง ใชอยูเต็มที่ นั่นนะคือมีประโยชนมาก.
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ดั ง นั้ น สติ ก็ ดี สมาธิ ก็ ดี ที่ เ กิ ด อยู ใ นการกระทํ านี้ เรี ย กว า มี ป ระโยชน
มาก; ทานเรียกวาอนันตริยสมาธิ - สมาธิที่แฝดกันอยูกับปญญา. เราไมไดตั้งใจ
จะทํ าสมาธิ แต มั นก็ เกิ ดขึ้ นมาเอง ในการกระทํ าการกํ าหนด ตามแบบที่ กล าวมาแล ว.
นี่เรียกวา มีสมาธิเกิดพรอมกันกับการใชไปเลย; ไมเดินเครื่องเปลา ๆ ใหเสียแรงงาน
เปลา ๆ;
เหมือนกับเขาใหรถยนต เขาก็สตารทเครื่อง ติดก็เขาเกียรไปเลย ถาใคร
มัวเดินเครื่องอยูเฉย ๆ มันบาแลว มันเปนบาแลวนะ เครื่องยนตจะดีอยางไร เปดให
มันเดินอยูเฉย ๆ, มันก็คือบา เครื่องยนตพอดีพอราย พอสตารทติดแลวเขาเกียรไปเลย
ทํางานไปเลย.นั่นแหละ คือ อนันตริยสมาธิ สมาธิทีเกิดขึ้นมาพรอมกันกับการใช : ใช
พิจารณา ใหกําหนด;
อยางนี้จะเรียกวา ไมเกงก็ได แตอยางไร มันไมไดทําสมาธิ
ไดมากมาย มันไมเกงก็ไมเปนไร. แตวาทําสมาธิไดพอใช พอใชจริง ๆ. พอใชที่จะ
กําหนดธรรมะ แลวก็บรรลุธรรมะ รูแจงธรรมะได.
นี่ขอใหพยายามดูเถิด คุณไมตองไปนึกอะไร นอกจากทําตามนี้ ทําตามที่
วางไวนี้. แลวสมาธิก็จะเกิดเต็มที่, สติก็จะเกิดเต็มที่; เพราะวาทําสติอยูตลอดเวลา
แลวมันมีความลับอยูอยางหนึ่งวา มัน จะเกิดอาการที่แนนอน อยางหนึ่ง คือจะไมคิด
ไมพูด ไมทําอะไรออกไป โดยที่ไมรูสึกตัวเสียกอน. นั้นแหละสําคัญมาก ตอไปนี้
สติมันวองไวคลองแคลว เหมือนกับสายฟาแลบ : ดังนั้นมันจะไมคิด ไมพูด ไม
ทําอะไรไป โดยที่ไมรูสึกตัวเสียกอน. ฉะนั้นคนนี้จะเปนบุคคลที่จะตองรูสึกตัวเสียกอน
เสมอ, กอนแตที่จะทําจะพูด จะคิด ก็เลยรอดตัว.
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การฝก "หนอ" มี ๓ ความหมาย.
เอา, เวลามันจะหมด เรื่องอยากจะพูดตอไป ก็คือวาหนอ คําวา "หนอ"
มี ๓ ความหมาย.
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หนอของคนโง พอเขาวาหนอ ก็หนอ ๆ หนอ ๆ เลย เครียดเลย, เอาจริง
เอาจังกับคําวาหนอ หนอของคนโง; ดูจะเปนอยางนั้นกันเสียมาก, เปนหนอโงเสีย
มาก, ไมหนอก็ยังจะดีกวา, หนอ ๆ ดวยความทะลึ่ง ยุบหนอ พองหนอ เขาหนอ ออก
หนอ, มันหนอดวยความเครียด ดวยจิตที่มันเครียดดวยจิตที่ยึดมั่น; หนออยางนี้
ไมใหประโยชนดอก เรียกวาหนอโง.
ทีนี้ หนอที่ ๒ เปนหนอของสติ, มีสติ มันจึงกําหนดรูดวยสติ, กําหนด
ดวยสติวา เขาหนอ - ออกหนอ,เขาหนอ - ออกหนอ ไมเครียด อยางนี้มันเปนหนอ
ของสติ, และวาลมหายใจเขาหนอ รูสึกอยู ลมหายใจออกหนอ ไมหนอ - หนอ - หนอ
อยางชนิดที่มันเหมือนกับคนบา.
ทีนี้ หนอที่ ๓ เปนหนอของปญญา คือมันรูลม รูนามรูป รูนามและ
รูป รูเกิดดับมาแลวทั้งหมดแลว มีปญญาเกิดขึ้นวา โอ, มันสักวาอาการอยางนี้เทานั้น
หนอ, ไมมีสัตวบุคคลอะไร ที่หายใจเขา หายใจออก, ไมมีสัตวบุคคลอะไรที่เปนตัว
รูสึก ทําความรูสึกอะไร. หนอนี้หนอเลิศ หนอปญญา, หนอวามันเปนสักแตวาอาการ
อยางนี้เทานั้นหนอ ไมมีบุคคลตัวตนเลยหนอ. นี้หนอของปญญา หนอนี้ละเอียด
ประณีต สุขุม ลึกซึ้ง. ขอใหหนออยางนี้.
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จะยกตัวอยางในเรื่องกําหนดลมหายใจอยางเดียวนะวา หายใจเขาหนอ หายใจ
ออกหนอ คนที่มันเครียด เพราะวามันจะดี จะเดน จะสําเร็จ, นี่มันหนอ ๆ หนอ
ดวยความเครียด นี้หนอโง; กําหนดลมหายใจ เขาหนอออกหนอ เขาหนอ - ออก
หนอ ไปทําเลนไปเลย เปนบาไปเลย.
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ทีนี้ ลมหายใจเขาดวยสติ ลมหายใจออกดวยสติ มันหนอดวยสติ หนอ
อยางสุภาพ หายใจเขาหนอ หายใจออกหนอ ดวยสติ; เพียงแตรูวาหายใจเขาหายใจออก
เทานั้นแหละ ไมมากกวานั้น หนออยางนี้ก็ หนอดวยสติ ก็ใชได เหมือนกัน.
ทีนี้หลังจากที่ไดพิจารณามาจนถึงขั้นสุดทายแลว จนรูวา โอ, การ
หายใจตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ไมมีบุคคลตัวตนผูหายใจหนอ;
แมตัวลมหายใจนั้นก็
มิใชสัตวบุคคลตัวตนหนอ, ไมมีผูที่เปนบุคคล ผูหายใจหนอ. นี้มันจะเกิดปญญา ขึ้น
มาวา มันสักแตวา การหายใจเขา - ออก ตามธรรมชาติ ไมมีสัตวบุคคลเลยหนอ. หนอนี้
มันมีปญญายาวมาก หนอที่จะชวยได มันมีความหมายมาก, สักวาแตเทานั้นหนอ
ไมมีสัตวบุคคลหนอ. นี่หนอที่ ๓ หนอของปญญา ฉลาดถึงที่สุดแลว.
หนอที่ ๑ หนอโง เหอ ๆ ตาม ๆ กัน มาหนอ เขาหนอเราก็หนอ นี่มันเปน
หนอเครียด หนอมุทะลุ. ทีนี้หนอที่ ๒ หนอของสติ กําหนดอยู แลวจึงหนอออกมาได.
หนอที่ ๓ นี้รูแจงหมด แลว วามันไมมีตัวตนบุคคลหนอ. อาการนี้เปนไปเองตาม
ธรรมชาติ, ตามกฎอิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ; อยางนี้เปนตนมันหนอ หนอฉลาด
สติปญญาสมบูรณอยูในคําวาหนอ.
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ทบทวนอีกทีวา หนอที่ ๑ หนอมุทะลุ หนอเหอ ๆ หนอ ๆ ตาม ๆ เขาไป.
หนอที่ ๒ นั้นสติสมบูรณ. หนอที่ ๓ ปญญาสมบูรณ นี่เรื่องหนอ.

สังเกตดูแลว มันหนอมุทะลุกันเสียมาก แลวมันไมสําเร็จประโยชนอะไร
ดอก, มันไมหนอถูกตองแทจริง ตามบทของพระธรรมเลย
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เมื่อมีปญหาแทรกขณะฝกตองกําจัด.
เอา, ทีนี้ ปญหาที่จะตองรูไว, เรื่องที่ตองรูไว, ปญหาที่จะเกิด คือพอเรา
กําหนดอารมณ ลมหายใจอยางนี้อยูเรียกวาลงมือทําไป ๆ อยู กําลังทําอยูนี้, มีความคิด
อะไรมาแทรกแซง เรียกวามีอะไรมาแทรกแซง ความคิดก็ได, หรือจิตหนีไปไหนก็ได.
มันก็ไปเอาอารมณใหม, ก็เรียกวาอารมณใหมแทรกแซง ก็มีหลักขึ้นมาวา; เมื่อกําลัง
พิจารณากําหนดอยู มีอะไรเขามาแทรกแซง เปนความคิดก็ได เปนสัมผัสมีอะไร
มากระทบก็ได อะไรปงปงอะไรขึ้นมาก็ได หรือบุคคลเดินมาก็ได. นี่เรียกวาอะไร
แทรกแซง เมื่อกําลังทําอยู มีอะไรมาแทรกแซง ก็รับอารมณนั้นเลย, อารมณที่เขามา
แทรกแซง รับใหดีวาอะไร ๆ อะไร, พิจารณาด็ใหดี จนเปนอะไรเปนอะไร จนถึง
ที่สุด มันก็ไมเปนอะไรมันก็เลิกกันไปแหละ.
ถาเรากําลังกําหนดอยูนี้ เสียงปงขึ้นมา ดวยอะไรหลนก็ตาม อะไร ๆ ก็
สนใจได ไมตองกลัว, ไมตองเสียใจดวย, ปุงนั้นอะไร ๆ อะไร, เอา, มันก็แคนั้นเอง
แลวก็เลิกกัน แลวก็กลับมากําหนดใหมได. หรือวาจิตมันหวนคิดบาบอไปถึงอารมณ
ในอดีต : ถึงคนรักถึงคนเกลียดอะไรก็ตาม เอา, ก็ได ก็ติดตามไป แลวมันก็หมด
เรื่องแหละ. มันจะติดตามไปไดถึงไหน มันก็รูวา เอา, นี้มันเปนเรื่องนี้ มาแทรกแซง
อยางนี้ แลวมันก็สลายไปเอง, แลวก็กลับมาทําใหม, กลับมาทําใหมตรงที่มันละไป,
กลับมาทําใหม. นี่วาถาอะไรมาแทรกแซง เปนอารมณก็ดี เปนสัมผัสก็ดี เปนบุคคล
ก็ดี เปนสิ่งของก็ดี เปนอุบัติเหตุก็ดี หรือแมแตวา มันเจ็บปวดเมื่อยขบขึ้นมาก็ดี จัด
การกับมันจนเสร็จ, แลวมากําหนดนี้ใหม; ถามีปญหาอยางอื่นคอยพูดกันทีหลัง.
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รวมความว า ถ าอะไรมาแทรกแซง เมื่ อ กํ าลั งปฏิ บั ติ ก็ รั บเอาอารมณ นั้ น
กําหนดอยางจริงจัง แลวมันก็จะสลายไปเอง, มันอยูไมได; เพราะวามันเปนสัก

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป
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วาเหตุปจจัยเล็ก ๆ นอย ๆ มันก็จางไป หายไปในที่สุด, เสียเวลานิดหนอย, แลวก็มา
กําหนดตอไปตามเดิมที่คางอยู ก็กําหนดไป ตามหลักการของเรา.

การฝกทําไดทุกโอกาส.
ทีนี้ ปญหาอีกขอหนึ่ง คือวาเรื่องสิ่งรบกวน สถานที่ เห็นอาจารยวิปสสนา
โง ๆ อะไรดังนิดหนึ่งก็ทําไมได, นี่รบกวน ไปไลเขา ไปอะไรเขา. นี่จะบอกวา ตอง
ทําได ตองทําได; เพราะบังคับจิตใหมากําหนดที่อารมณนี้ได, ไมรับอารมณอื่นที่เรา
ไมตองการจะรับ.
เพราะฉะนั้นจะยกตัวอยางวา นั่งอยูในรถไฟ ขาง ๆ ก็จอแจ ตัวรถขางใตถุน
รถก็กุงกัง ๆ ก็ทําไดไมรูไมชี้ ฉันกําหนดแตลมหายใจเขาออก. นี่คุณกลับบาน ไป
ภูเก็ตไปไหน นั่งอยูในรถไฟ คุณลองทําดู ทําได, นั่งมาจากกรุงเทพฯ ถึงไชยาก็ทําได
มันปงปงจอแจอยางไรก็ทําได.
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ถาวาบานเราอยูขางโรงสี โรงสีมันก็สีอยูเรื่อย ก็ทําได, ไมไดยินดอกเรื่อง
เครื่องโรงสี; มันจะกําหนดไดยินแตลมหายใจเขาออกเทานั้น. หรือวาริมถนน บาน
เราอยูริมถนน; รถยนตมาเรื่อย ก็ชางหัวมันซิ เพราะฉันจะกําหนดแตลมหายใจที่เขา ออก เทานั้น.

หรือเขามีงานอยูที่วัด ดังลั่นไปหมด; บานเราอยูขางวัด ที่วัดก็มีงานวัด
เราก็ทําได.
แมเราจะไปนั่งในงานวัด ก็ยังทําได เรานั่งอยูในศาลที่เขาประชุมกันเอ็ด
ไปหมด เราก็ทําได.
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อยูขางเครื่องวิทยุขางเครื่องดนตรี ก็ตองทําได. ถาวาตั้งใจจริง ๆ ขอให
มันจริง อุทิศที่จะกําหนดตอการกําหนดจริง แมจะมีวิทยุเปดอยู; แมจะมีเด็กวิ่งแลน
อยูขาง ๆ เจี๊ยวจาวก็ตามใจมัน, ฉันไมรูทั้งนั้น ใหฝนตกซูก็ทําได, ฟารองเปรี้ยง ๆ ก็ทําได.
นี่อยาโง จนวาอะไรนิดหนึ่งดังขึ้นมาก็ไมได, ไปเที่ยวหามคนอื่น, ไปเที่ยว
โกรธคนอื่น ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น. เดี๋ยวเขาเลยตีหัวตาย โยคีจะตายเสียเพราะไปเที่ยว
ทะเลอะกับคนอื่น.
เมื่ออาตมาไปที่อินเดียไปเที่ยวที่วัดอโสการาม มีโยคีฆราวาสหลายคน แหม
มานั่งทําอยูตรงที่ขางกอนหินที่ขางวัด หลังวัด มีคนเดิน เดินไปเหมือนเดินผาลากไป
บนหัวบนอะไร เขาก็ไมรูไมชี้ ยังทําของเขาได. คนไปเที่ยวเปนที่คนเที่ยว ที่สถานที่
คนเที่ยว เขานั่งทํามาตั้งแตกลางคืน มันก็ไมมีปญหาอะไร; เพราะวาเขาไมใชโยคี
ขอทาน, ไมใชโยคีขอสตางค, ที่จะมาปูผาไวใหคนหยอนสตางค นั้นมันโยคีขอทาน;
ไมใชอยางนั้น เขาเปนโยคีแทจริง โยคีบริสุทธิ์นี่ และเปนฆราซาสดวย ก็ทําไดในที่เปน
ที่เที่ยวของประชาชน. เราเลยนึกละอาย. เรามันเคยยึดถือทําไมได, นี่มาเห็นนักเลง
เขาทําได.
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ฉะนั้นคุณอยายึดถือเรื่องอึกทึกครึกโครม;
อยาใหมันโงไปมุงแตภายนอก
โดยไมจัดการในภายใน. จัดการในภายในซิ
แลวภายนอกมันจะถูกจัดการเรียบวุธไปหมด
แหละ, จัดการแตในภายใน. เราอยูขางเครื่องจักร เพราะบานเราอยูขางโรงสี ก็ไมไดยิน
หรือแมนั่งในรถไฟ หลับตาเสียซิ ก็ทําสมาธิตลอดทาง โดยที่ไมมีใครรูก็ได, ไมมี
คนรู, คนนั่งอยูขาง ๆ ก็ไมรู. เขาวาเรานั่งหลับก็ตามใจ.
นี่เรียกวาปญหาหรืออุปสรรคไมตองมี, ไมตองมี อะไรมารบกวนก็ไม
รบกวนได, หรือเมื่อทําสมาธิอยูอะไรมาแทรกแซงก็ไมเสีย ไมลมละลาย; อะไรมา
แทรกแซงก็จัดการกับมัน, สูญหายไป แลวก็ทําตอ.
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สรุปที่อธิบายมาเปนหลักเบื้องตน.
นี่ทั้งหมดนี้เปนหลักเบื้องตน ที่ตองรูไวเบื้องตน นับตั้งแตวาจะทําไดใน
ทุกหนทุกแหง ก็จะทําตามแบบนี้ จะกําหนดอยางนี้ จะกําหนดอะไรก็ได จะกําหนดให
มันรูวามันเปนอยางไร, จนรูจักแยกใหเห็นวา สิ่งเหลานี้เปนรูปอยางไร, เปนนามอยางไร,
เปนขันธ ๕ อยางไร, เกิดดับอยางไร, ไมเที่ยงอยางไร, เปนอนัตตอยางไร, แลวมัน
จะจางคลายจนดับของมันเอง. ของแตใหเห็นความไมเที่ยงใหเพียงพอเทานั้นแหละ.
มันจะจัดการของมันเอง, จะเบื่อหนายคลายกําหนัด, ปลอยวางไปเอง.
นี้เรียกวาลัดสั้น, แบบลัดสั้น แลวก็ยังพูดกันตั้งชั่วโมง. เห็นไหม ? ถา
สั้นกวานี้ คําเดียว พูดคําเดียวนั้นเปนเรื่องพิเศษ, เปนเรื่องของบุคคลพิเศษ, เหตุการณ
พิเศษ.
เชนวาคนเขาไปเฝาพระพุทธเจา มีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจา ตรัสสองสามคํา
บรรลุมรรคผลไปเลย;
เพราะนั่นมันพรอมแลว มันพรอมมาหลายอยางแลว ในจิตใจ
ของเขาพรอมมาหลายอยางแลว, มันหามมันจวนจะหลนอยูแลว พอไปสะกิดนิดเดียวมัน
ก็หลน หมายความวาคนเหลานั้นเขาผานชีวิตมามากแลว
ผานความขึ้นความลง ความ
ไดความเสีย ความทุกอยางที่เปนคู ๆ มามากแลว จนจะหลนอยูแลว ถาอยางนี้สะกิดนิด
เดียวมันก็หลน. อยางนี้เราไมเรียกวา ลัดสั้นดอก มันจะหลนของมันเองอยูแลว ไมไดทํา,
ไมตองทํา, มันลัดสั้นเกินไป. ฟงพระพุทธเจาตรัสสองสามประโยค มันก็หลุดพนแลว,
นั้นมันหาม, มันจะหลนอยูแลว มันจะสุกอยูแลว.
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เอาวา ลัดสั้นนี้ คือวาเราจะไมทําสมาธิจนถึงกับเปนฌานเปนอะไร, มีสมาธิ
พอสมควรแลว จิตกําหนดสิ่งตาง ๆ ที่จะตองกําหนด : กําหนดลม, กําหนดลักษณะของ
ลม, กําหนดเกิด - ดับของลม, ไมเที่ยงของลม, อนัตตาของลม, กําหนดเบญจขันธที่หา
พบได อันเนื่องอยูกับลม แลวเบญจขันธ ที่สําคัญที่สุดคือเวทนาขันธ; ถาเห็น
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ความไมเที่ยงของเวทนาขันธแลวก็รอดตัว; เพราะวาสิ่งตาง ๆ มันไปรวมอยูที่เวทนา
ขันธ : ใหหลงรักก็รักเปนบาเลย, ใหหลงเกลียดหลงโกรธ ก็โกรธเกลียดเปนบาไปเลย.
ถาพบความไมเที่ยงของเวทนาขันธ อนัตตาของเวทนาขันธ แลวเรื่องมันก็จบ
ได, หลุดพนและปลอยวางได ดวยการกระทําเพียงเทานี้ก็ได. เพราะฉะนั้นจึงเรียก
วาลัดสั้น ๆ. ระบบลัดสั้น มีเพียง ๒ - ๓ ขั้น ทําจิตเปนสมาธิพอสมควร แลวกําหนด
ลมหายใจ จนเห็นความไมเที่ยง; ตอจากนั้นมันจัดการของมันเอง. นี่เรียกวา
ลัดสั้น.
ถาไมลัดสั้น ทําสมบูรณแบบตามหลักอานาปานสติ ตองทํา ๔ หมวด,
หมวดละ ๔ ขั้น ๑๖ ขั้น; อยางที่เรียกวาตึงเครียดมาก, อยางที่เรียกวาเปนจริงเปนจัง
อะไรมาก.
ในแตละขั้นยังมีปญหาแฝงอยูหลายอยาง.
นั่นแหละสมบูรณแบบ;
เชนไปกําหนดรูจิตทุกชนิด, บังคับจิตทุกชนิด ในหมวดที่ ๓ ของจิตตานุปสสนา นี้เรา
ไมตองทําดอก; เพราะเราไมไดตองการอยางนั้น. แตถาเขาจะเปนโยคีสมบูรณแบบ
เปนอรหันตประเภทอุภโตภาควิมุตติแลวเขาก็ตองทํา ถาเขาตองการ. แตทีนี้เขาฉลาด
เปนอุคฆติตัญู เปนวิปจจิตัญูบุคคล เฉลียวฉลาดอยางยิ่ง เขาไปทํางาย ๆ เลย, แลว
จะไดหมดทุกขั้นตอน ครบบริบูรณทั้งชุด โดยในเวลาอันสั้นก็ได. นั้นไมใชเรา
เรา
มันเปนคนโง คลานงุมงามอยูในนานี้; มันทําอยางนั้นไมได, ก็เลือกเอาเทาที่มันจะ
เหมาะแกเรา. แตเทานี้มันก็พอแลว, พอกินแลว, ปองกันโรคประสาท ไมตองเปน
โรคประสาทใหอายแมวแลว.
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เราจะมีสติสัมปชัญญะเร็ว ๆ, ไมทําผิดพลาดในการงาน, ไมหลงรักไมหลง
เกลียดเร็วเกินไป. เรื่องกิเลสนั้นมันเปนเรื่องเร็วเหมือนสายฟาแลบ;
ถาสติไมพอ
กิเลสมันเอาไปแลว จิตนี้เหมือนกัน ถาบังคับมันไมได มันก็ไปตามกิเลส; เพราะวา

วิปสสนาระบบลัดสั้น สําหรับคนทั่วไป

กิเลสบังคับจิต
จิตเอง.

สติปญญาไมไดบังคับจิต

๙๗

ไมมีใครที่ไหนบังคับจิต

มันก็คือสมบัติของ

จิตมีสมบัติอยูสองชนิด คือกิเลสกับโพธิ; เมื่อใดกิเลสครองจิต ก็
พาไปเปนกิเลส, เมื่อใดโพธิครองจิต ก็ดึงจิตมาสูฝายนี้ ฝายนี้อยูเหนือกิเลส. ทีนี้ การ
ฝกหัดอยางที่วานี้ เปนการฝกหัดใหจิตมาอยูฝายโพธิ, อยูกับโพธิ มีสติ มีสมาธิ
มีปญญา. มันนาหัวที่วา ไมมีตัวตนบุคลอะไรที่ไหน, มีแตจิตกับสมาธิของจิต
มันก็ยังทํากันได. ใหรูความจริง ขอนี้ จะไดหายโง เปน ก ข ก กา ของเรื่องสมาธิ
ที่ตองรูกันกอน มิฉะนั้นก็จะโงลึกเขาไปอีก ยิ่งกวาไมทําเสียอีก.
เอาละ,
เปนอันวา อาตมาไดพูดเรื่องหรืออธิบายเรื่องสมาธิวิปสสนาระบบ
ลัดสั้น. พูดแลวนะระบบลัดสั้น, ไมใชระบบสมบูรณแบบ; แมแตระบบลัดสั้น ก็
พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียว, คือการกําหนดเกี่ยวกับลมหายใจ. ทีนี้ยังมีระบบเกี่ยว
กับอิริยาบถทั้งหลาย อีกหลายหัวขอเหมือนกัน; แตวามันไมมากมายลึกซึ้ง; มันเปน
เรื่องอิริยาบถ มีเคล็ดมีเทคนิค ที่จะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของอิริยาบถ,
ไวพูดกัน
วันหลัง.
วันนี้มันสมควรแกเวลา มันรูสึกเหนื่อยเสียจนตองฝนพูดแลว ถาใครสนใจ
อยากจะได จริ ง ๆ จดไม ทั นจํ าไม ทั น ก็ ไปขอเทปเป ดฟ ง ไม ใช จะขายเทปนะ คุ ณไปซื้ อ
เทปเปลามาขออัด เอาไปฟงที่บานฟง ๓๐ เที่ยวไมเขาใจก็ไปโดดน้ําตาย.
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เอาละ,การบรรยายถึ งที่ สุ ดแล ว ขอยุ ติ การบรรยายในวั นนี้ ไว แต เพี ยงเท านี้ .
เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ า ได สวดบทพระธรรมคณสาธยาย สร างเสริ มกํ าลั งใจ เพื่ อการ
ปฏิบัติธรรมะอยางเขมแข็งสืบตอไป.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๔๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๗

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําภาคมาฆบูชา เปนตอนที่ ๔ แหง ชุดสมถะวิปสสนา
แหงยุคปรมาณู นั้น อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอวา การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ขอใหทบทวนความเขาใจ ในการบรรยายครั้งที่แลวมา ซึ่งไดกลาวในลักษณะ
ของอิริยาบถนั่ง และมุงหมาย กลาวโดยละเอียด ถึงการกําหนดลมหายใจ ตองเอา
ขอความที่เกี่ยวกับการกําหนดลมหายใจนั้นมาใชในบทนี้และบทตอ ๆ ไปดวย.
ซึ่งไมจําเปนจะตองอธิบายซ้ําอีก ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดลมหายใจ. ตอไป
ก็อธิบายเกี่ยวกับอริยาบถ.
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ทําไมจึงตองพูดถึงอิริยาบถ หรือแจกการปฏิบัติอริยาบถ ? เพราะวา
คนเรามันตองเปลี่ยนอิริยาบถจึงตองปฏิบัติธรรมะไดในทุก ๆ อิริยาบถ, และเพราะวา

๙๘

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน

อิริยาบถทุกอิริยาบถนั้น เอามาใชเปนที่ตั้งแหงการปฏิบัติได.
อิริยาบถเปนหลัก.

๙๙

นี้จึงตองใช

อิริยาบถที่เปนหลักเปนประธานนั้น เราก็มีพูดกันแตวา นั่ง นอน ยืน
เดิน; แตในทางปฏิบัติธรรมะนั้น จะใหมาก ขยายใหมากไปกวานั้น คือทุกอิริยาบถ
ก็ยังได. แตถาเกิดจําเปน ก็จะเอามาสักจํานวนหนึ่งเทานั้น. ในอิริยาบถนั่งนี้ ถือ
วามันเปนประธานของอิริยาบถอื่น; โดยเหตุที่วา อิริยาบถนั่งทําสะดวก, ทําสมาธิ
สะดวก, แลวก็ทําไดมาก ทําไดนาน แลวก็สะดวกหรืองาย ในการที่จะกําหนดในอิริยาบถนี้.

ความมุงหมายในการฝกอิริยาบถเดิน.
ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงอิริยาบถเดิน ที่ทานทั้งหลายก็รูอยูแลว สําหรับ
คําวา "เดิน" ที่จะเอามาฝกนี้ มันก็มีไดถึงสองรูปแบบ คือ ฝกอิริยาบถเดินในการฝก
สมถะและวิปสสนา, แลวยังมีการฝกในอิริยาบถนั้นตามปรกติ คือวาเรากําหนด
สมาธิหรือปฏิบัติสมาธิโดยอิริยาบถเดิน ก็กระทําตามแบบที่จะฝกสมาธิ นี้พวกหนึ่ง;
อีกพวกหนึ่งเมื่อเราเดินอยูตามธรรมดา เดินไปไหนมาไหนที่ไหนก็ตาม เราจะตองมี
ระเบียบสําหรับการฝกดวยเหมือนกัน คือใหไดรับประโยชนจากการเดินนั้นดีที่สุด.
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ในตอนตนนี้จะพูดถึง อิริยาบถเดิน ในการฝกสมถะและวิปสสนา
แมจะใชคําวาอิริยาบถเดิน การฝกก็ยังจะแบงออกเปนสองตอนตอไปตามเดิม เหมือน
ในชุดที่แลวมาในวันกอน คือวาฝกในลักษณะที่เปนสมถะคือใหเกิดสมาธิ นี้อยางหนึ่ง;
แลวก็จะฝกในลักษณะที่ใหเกิดปญญาหรือวิปสสนา นี้อีกอยางหนึ่ง. ถาทานระลึกไดถึง
คําบรรยายครั้งที่แลวมา ก็จะกําหนดได วามันตางกันอยางไร.

๑๐๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

โดยสรุปฝก อยางสมถะ ก็ใหสงบ เงียบ หยุด เปนสมาธิ ไดรับผลเปนสมาธิ
ถาฝกในตอนที่เปนวิปสสนา นั้น ตองกําหนดที่ความจริง ของสิ่งซึ่งเปนอารมณนั้น ๆ
กําหนดลักษณะของมันเปนตน. แลวผลที่ไดรับ ก็คือปญญาหรือวิปสสนา นี่สองอยางนี้
เขาใจไวใหชัดแจงตลอดกาลทีเดียว : กําหนดลงไปที่ตัววัตถุหรืออารมณนั้น เรียกวา
สมถะ ทําใหไดรับสมาธิ กําหนดที่ความจริง ลักษณะอาการอันลึกลับของอารมณนั้น ผล
ที่ไดรับก็คือสติปญญาคือ ปญญา. พูดสั้น ๆ ก็วา ถาฝกสมถะก็ไดสมาธิเปนผล, ถา
ฝกอยางวิปสสนา ก็ไดปญญาเปนผล มันเปนสองอยางกันอยูอยางนี้. แลวเราก็จะ
ตองจัดใหไดฝกไดทําทั้งสองอยาง ไมใชอยางเดียวคือทั้งสองอยาง ตลอดทุกเรื่อง
ไมวาเรื่องไหน.
เดี๋ยวนี้ ก็ฝกในอิริยาบถเดิน เปนการฝกสติอยางละเอียด. ใจความ
สําคัญมันอยูที่วา ฝกสติอยางละเอียด มีสติอยางละเอียด ในอิริยาบถเดินหรือที่เกี่ยวกับ
การเดิน. คําวาสตินี้คือความระลึกไดรวดเร็ว อยางละเอียดหมายความวา แบงเปน
ขั้นตอน ใหสติไดกําหนดงาย ๆ ทุก ๆ ขั้นตอน อยางในการเดินนี้ เราก็แบงเปนหลาย ๆ
จังหวะของการกาวยาง
ก็กําหนดมันทุกจังหวะของกาวยาง นี้ก็เปนการฝกสติอยาง
ละเอียดในอิริยาบถเดิน.
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ในการฝกลมหายใจนั้น เราไมคอยไดแยกเปนตอน ๆ
อยางนี้;
เพราะเหตุ
วาตามหลักตองการใหมุงอยูที่ตัวลม, แลวลมมันเลื่อนไป จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง วิ่งตาม
ไปดวยกัน, มันก็เปนการกําหนดโดยละเอียด เราไมจําเปนจะตองแบงแยกวา : เอาลม
กระทบจมูก ลงไปถึงคอ, ลงไปถึงอก, ลงไปถึงทอง; อยางนี้ไมตองกําหนด เพราะ
วากําหนดลมกันอยูตลอดเวลา, ไปตามรอยที่มันลากไป, ตามที่ลมหายใจมันลากไป จาก
จุดขางนอกสูจุดขางใน, จากจุดขางในมาสูจุดขางนอก. แตในอิริยาบถเดินนี้ จะตองแบง
แยกอิริยาบถนั้นใหเปนตอน ๆ, ใหมันกําหนดงาย มิฉะนั้นมันจะหยาบ, มันจะหยาบ คือ

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน

๑๐๑

มันจะไมละเอียด เชนวา เดินหนอ ๆ ๆ อยางนี้มันก็หยาบ. ฉะนั้นจึงมีการกําหนด
ใหละเอียดไปตามลําดับ จึงแบงเปนสามอยาง คือวากําหนด อยางหยาบ กําหนด อยางกลาง
กําหนด อยางละเอียด.
กําหนดการเดินอยางหยาบ เทาที่พอจะมองเห็นกันไดงาย ๆ ทุกคน ก็คือวา
ซายยาง แลวก็ขวายาง, แลวก็ซายยาง ขวายาง, ซายยาง ขวายาง ซายยาง - ขวายาง;
อยางนี้ก็กําหนดเปนสองตอน.
เรื่องหนอนี่บอกแลวนะวาใครชอบหนอก็ได
แตตองหนอใหถูกกับเรื่อง.
กําหนดอยางสมถะก็หนอเฉย ๆ วามันกําลังทําอยางนั้นอยู; นี่เปนหนออยางสมถะ.
ถาเดินหนอ ๆ ก็คือกําหนดกิริยาอาการเดินอยูเทานั้น. แตถากําหนดเปนวัปสสนา คือ
หลังจากนี้ไปแลว รูละเอียดแลว รูวา การเดินเปนสักวาอาการอยางหนึ่งไมมีตัวผูเดิน
ในตอนนี้แมจะกําหนดวา เดินหนอ ๆ ก็ได ก็เหมือนกัน. แตความหมายมันผิดกันลิบ
คือมันกําหนดวา นี้เปนสักวาอาการ ตามธรรมชาติเทานั้น แลวก็หนอ, นี้เปนสักวา
อิริยาบถเดิน มีอยูตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ก็คือไมมีตัวผูเดิน. ใหรูสึกชัดเจนลงไป
วาไมมีตัวกูผูเดิน, มันยาวนี่. นี้สักวาเปนอิริยาบถเดินตามธรรมชาติเทานั้นหนอ
เทานั้นแลวไมมีตัวผูเดินหนอ ก็ยาวความหมาย. แลวกําหนดสั้น ๆ วา เดินหนอ ๆ ๆ
ก็ไดเหมือนกัน; ถาเดินหนอเมื่อตอนตนของสมถะ มันก็กําหนดแตเพียงสักวามันเดิน,
หนอตอนวิปสสนานี้มันกําหนดวา สักวาเปนแตอิริยาบถเดินตามธรรมชาติ ไมมีตัว
ผูเดินหนอ; ทั้งสองอยางนี้กําหนดวา ดินหนอ ๆ ๆ เหมือนกัน แตความหมายตาง
กันลิบ.
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๑๐๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

การกําหนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ.
เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกําหนด โดยวิธีของสมถะ กันเสียกอน แบง
เปนอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด อยางที่กลาวแลว. อยางหยาบ ก็เอาวา
ขวายาง ซายยาง ขวายาง ซายยาง ขวายาง ซายยาง. ถาเดินเร็วมันก็กําหนดไดเร็ว เดิน
ชามันก็กําหนดไดชา. เพราะฉะนั้น ใหมันชาเทาที่จะชาได สมควรที่จะชาอยางไร ถา
จะกําหนดเปนหนอก็ขวายางหนอ ซายยางหนอ ขวายางหนอ ซายยางหนอ ขวายางหนอ
ซายอยางหนอ; สองจัวหวะเทานั้น ถาซายยางหนอ มันกําหนดอยูที่การยางของขาซาย;
ก็สติอยูตลอดที่ ขาซายยาง. ถามันกําหนดอยูที่ขาขวายางตลอดเวลา ขวายางหนอ สติ
มันก็กําหนดอยูที่ขาขวายางหนอ, มันก็พอจะติดตอกันไปไดเหมือนกัน ซายยางขวายางนี้
มันติดตอกันไปโดยไมใหระยะที่จิตมันหนี.
เอา, ทีนี้อยางหยาบนี่แหละ แยกออกเปนสักสามจังหวะ วายกหนอ
คือเมื่อเทามันเริ่มยกขึ้นมาเรียกวา ยกหนอ แลวเมื่อเทามันเริ่มเสือกไปขางหนาวายาง
หนอ. พอเทามันลงถึงพื้นก็วา ลงหนอ มันเลยกลายเปนสามจังหวะ เปนวา : ยกหนอ
ยางหนอ เหยียบหนอก็ได ลงหนอวาเหยียบหนอ. ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
มันเดินเทาเดิม แตมันกําหนดใหละเอียดออกเปนสามจังหวะ, นี้ก็แปลวาเพื่อใหสติมัน
ละเอียดไปตาม, นี้เรียกวา อยางหยาบอยู : ยกหนอ ยางหนอ แลวก็เหยียบหนอ
สามจังหวะ รวมทั้งสองประเภทนี้ เรียกอยางหยาบ; กําหนดสองจังหวะก็ดี สาม
จังหวะก็ดี ยังเรียกวาอยางหยาบ.
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ทีนี้จะเปนอยางกลางใหละเอียดลงไปกวานั้นอีกสักจังหวะหนึ่ง
ก็กลาย
เปนสี่จังหวะ: พอขายกขึ้นมา ก็เรียกวายกหนอ, พอขามันยื่นออกไป ก็เรียกวายางหนอ,
แลวพอขามันเริ่มจะลงก็วาลงหนอ พอลงถึงพื้นก็วาเหยียบหนอ,
มันเลยไดสี่จังหวะ

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
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ทําใหมันละเอียดออกไปเปนสี่จังหวะเพื่อทําสติใหมันละเอียดกวาหรือยิ่งขึ้นไป จึงยกหนอ
ยางหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. ถาจิตยังหยาบอยูเหมือนเดิม กําหนดไมได เพราะ
มันเคยกําหนดแตเพียงวายกหนอ ยางหนอ นี้มันหยาบมาก; พอจะมากําหนดเปน
สี่จังหวะนี้ จิตมันตองละเอียดตองไวเพียงพอกัน มันจึงจะกําหนดได หรือจะเรียกวา สติ
มันละเอียดลงไปพอ, พอที่จะแบงแยกใหเปนสี่ตอนสี่จังหวะได; ฉะนั้นมันจึงเปนการ
บังคับอยูในตัว. ที่จะทําจิตใหละเอียดคือทําสติใหละเอียด โดยที่เราแบงอาการอันหนึ่ง
ออกเปนหลายจังหวะ ใหมันถี่ยิบเขานี้ไดสี่แลวนะ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ
นี้อยางกลาง นะ.
ทีนี้อยางกลางนี้ใหละเอียดกวานั้นอีก เอาสักหาจังหวะ เอาเผยอสนหนอ
เผยอ ๆ หนอ เผยอหนอหนึ่ง แลวก็ยกขึ้นมาหนอ และก็ยางไปหนอ หยอนลงหนอ
แลวก็เหยียบหนอ เลยไดหาจังหวะ : เผยอสนหนอ, ยกเทาขึ้นมาหนอ, ยางไปหนอ,
หยอนลงหนอ, เหยียบลงหนอ. ดูซิจิตมันจะละเอียด สติมันจะละเอียดกวากันไปตาม
ลําดับ; ถาจิตยังหยาบสติหยาบ มันทําไมไดดอกที่จะใหไดเปนถึงหาจังหวะอยางนี้,
ถาจะทําใหไดก็ทําใหมันชาเขา พอที่จะแบงเปนหาจังหวะไดวา เผยอหนอ ยกหนอ
ยางหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. นี้อยางกลางก็ไดสองชนิด คือชนิดสี่จังหวะหรือหา
จังหวะ.
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เอา, ทีนี้จะใหละเอียดขึ้นไป ใหเปนชุดละเอียด จะเอาเปนหกจังหวะเลย
เผยอสนเทาเผยอหนอ แลวก็ยกขึ้นมาหนอ ยางไปหนอ เริ่มลงหนอ เริ่มแตะแผนดิน
ดวยปลายเทาหนอ แลวก็เหยียบเต็มที่หนอ ก็เลยไดหกจังหวะ : เผยอหนอ ยกหนอ
ยางหนอ ลงหนอ ถูกดินหนอ เหยียบหนอ หกจังหวะ.

๑๐๔

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

เอา ทีนี้ชุดละเอียด ขออีกหมวดหนึ่งคือใหละเอียด ออกไปอีกเปนเจ็ด
เลย, คือ เผยอสนเผยอหนอ ยกเทาขึ้นมาหนอ ยางลงไปหนอ ลงหนอ แตะพื้นหนอ
เหยียบลงไปหนอ, แลวก็กดลงไปหนอ ใหมันไดสักเจ็ดจังหวะ : เผยอหนอ ยกหนอ
ยางหนอ ลงหนอ แตะหนอ เหยียบหนอ กดหนอ.
มันทําเหมือนกับทําเลน คนไมรูเรื่อง ก็หาวาแกลงทําบา; แตมันไมใช
อยางนั้น เขาตองการจะฝกสติใหมันละเอียด ละเอียดถี่ยิบ ฝกจิตใหกําหนดละเอียดถี่ยิบ
เพื่อผล คือมีสติติดตออยางนิ่ง ไมเปดชองวางใหจิตหนีไปเสียในระยะใดระยะหนึ่ง. ที่วา
ทํากันโดยมาก พอกําหนดแลวจิตมันคอยจะหนีไปเสีย มันกําหนดไมได ก็เพราะวาไมได
แบงขั้นตอนใหมันงายใหมันชัด ใหมันผูกมัดจิตไว.
ตรงนี้พอที่จะมีผล คือ สตินี่เปนไปติดตอไมขาดตอน เมื่อไมมีตรงไหนขาด
ตอน จิตก็หนีไปจากเรื่องที่กําลังคิดนั้นไมได และที่ดีกวานั้น. ชวยฟงใหดี ที่ดีกวา
นั้น ก็คือวา ฝกไมเคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไมรูเสียกอน, ไมเคลื่อนไหวอะไรโดย
ที่จิตไมรูสึกเสียกอน หรือไมมีสติเสียกอน. นั่นแหละเปนสิ่งที่เราตองการ. ฝกใหมี
ความรูสึกตัวตลอดเวลา, ไมทําอะไรหรือไมเคลื่อนไหวอิริยาบถใด โดยที่จิตไมรูสึก
เสียกอน. ถาฝกอยูอยางที่วานี้ มันจะมีผลสูงสุดที่วา มีสมาธิอยูที่นั่น ประกอบดวย
คุณสมบัติคือ จิตหรือสติเปนไปติดตอ แลวก็จิตจะไมคิดอะไร, ไมทําอะไร ไมสั่งการ
อะไร โดยที่ไมมีสติสมบูรณเสียกอน.
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คนเรามันลําบากที่ตรง มันทําอะไรไปแลวกอนแลว โดยที่จิตไมไดรูสึก
ไมไดควบคุม, สติไมไดควบคุม. ดังนั้นเราจึงลืม; เชนวางของไวตรงนี้แลวมัน
ก็ลืม เพราะมันไมไดฝกจิตชนิดที่เรียกวา รูตัวเสียกอนจึงกระทําลงไป; เชนวา
ถาเราจะวางของนี้ เราก็ทําจิตรูสึกเสียกอนที่จะวาง วางตรงไหน, วางอยางไร, แลวจึง

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน

๑๐๕

คอยวาง แลวมันก็ไมลืมวาวางไวตรงไหน. ลืมพวงกุญแจ หรือวาลืมของมีคา ลืมอะไร
เพราะวาจิตมันหยาบ ลืมปดประตู แลวก็เดินออกไป แลวทีหลังก็เกิดสงสัยวา ประตูปด
แลวหรือยังก็ไมรู มันก็เปนหวง, มันก็ตองวิ่งกลับมาดูวา ปดประตูแลวหรือยัง, อยางนี้
เปนตน. แตถาเราเปนคนฝกสติชนิดที่วา จะรูสึกตัวเสียกอนเสมอ แลวจึงทํากิจนั้น ๆ
อิริยาบถนั้น ๆ มันก็ไมลืมซิ เราทําสติในการที่เราจะปดประตู จะคลองกุญแจ จะงับกุญแจ
มันทําสติกอนแลวมันจึงทํา, มันก็ไมลืมซิ ดวยความแนใจวามันไมลืม ออกไปไดโดยที่
มันไมตองลืม. นี่ผลของการที่แบงแยกอิริยาบถหนึ่ง ๆ ใหเปนหลายขั้นตอน ใหมีการ
กําหนด ตลอดถึงศึกษาอยางละเอียดลออทุกขั้นตอน.
รวมความวา กําหนดอิริยาบถเดินในการฝกสมถะนี้ อยางหยาบ กําหนด
สองจังหวะ หรือสามจังหวะอยางเอาสองจังหวะ หรือสามจังหวะ คือซายยาง
ขวายาง ยกหนอ เหยียบหนอ สามจังหวะ.
ทีนี้อยางกลางมีอยางสี่จังหวะ กับหาจังหวะ อยางกลาง ยกหนอ ยางหนอ
ลงหนอ เหยียบหนอ แลวหาจังหวะคือ เผยอสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ แลว
ก็เหยียบหนอ.
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อยางละเอียด มีหกจังหวะ กับเจ็ดจังหวะ วาเผยอสนหนอ ยกหนอ
ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ เหยียบหนอ นี่หกจังหวะ เผยอหนอ ยกหนอ ยาง
หนอลงหนอ แตะพื้นหนอ เหยียบหนอ กดลงไปหนอ ไดเจ็ดจังหวะ.

มั นไม ใช เรื่ องทํ าเล นให มั นลํ าบากเปล า
ไม ใช ทํ าให มั นยุ งยากเสี ยเวลาเปล า ๆ
แตทําใหมันละเอียด ใหมันมีสติละเอียด แลวสติละเอียดนี้มันวองไว, มันรับประกัน
ได ในการที่จะรูสึกละเอียดและทันเวลา. ที่นี้ใครจะทําใหมากไปกวานี้ก็ได จะขยาย

๑๐๖
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เปนสิบจังหวะอะไรก็ได ตามความพอใจ; นี้กลาวไวพอสมควรเทานั้น. ถามาก
ไปนักมันก็เกิน, เกิดพอดี นี้มันก็เรียกวา พอดีอยูแลว อยางหยาบมีสองจังหวะกับ
สามจังหวะ อยางกลางมีสี่จังหวะกับหาจังหวะ. อยางละเอียดมีหกจังหวะกับเจ็ดจังหวะ.
ถาฝกมาถึงขนาดนี้แลว ก็ไดผลตามที่ตองการ คือ มีสติละเอียด ไว มา
ทันกอนหนาการกระทํา; โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง ผัสสะ ไประลึกนึกถึงความผิด
ในผัสสะอีกที. ในขณะแหงผัสสะ ถาสติไมทัน มันก็ผิดหมด วินาศหมด; ดวย
การฝกอยางนี้ สตินี้จะละเอียดดวย จะวองไวดวย รวดเร็วดวย จะมาทันเวลา; เพราะ
วาไดฝกเหมือนอยางวา ที่แบงภาค ใหเปนหลาย ๆ ภาค ใหละเอียด มันก็จะมีความรวดเร็ว
มันก็มาทันเวลา. เอาละ, อิริยาบถเดินตอนสมถะ มีบทฝกหัดอยางนี้.

การฝกอิริยาบถเดินตอนวิปสสนา.
ทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่จะเรียกวาวิปสสนา คือจะฝกในระดับปญญา ใหเกิด
ปญญา จากสิ่งที่กําหนดหรือสิ่งที่ฝกนั้น. อยาลืมนะที่บอกวา แมจะใชคําวา หนอ ๆ
เหมือนกัน;
แตมันความหมายคนละอยางนะ; หนอของสมถะนั้นสักวากําหนดรู,
กําหนดเทานั้น : สวนหนอของวิปสสนา มันกําหนดรูวา ไมมีตัวคน ไมมีตัว
บุคคล, มันหนอคนละหนอ ตองนึกไวในใจเสมอ ทีนี้จะฝกชนิดที่ใหเกิดผลขึ้นมาวา
ไมมีตัวบุคคล สักแตวาอาการหรืออิริยาบถเปนตนเทานั้นหนอ ไมมีตัวบุคคล; มันก็
ตองสองใหลึกลงไปที่สิ่งนั้น จนเห็นความไมมีบุคคล ความไมมีตัวบุคคลนั้น จะฝกใน
อิริยาบถเดิน. ก็เดิน ก็มีอาการเดินอยางที่เรียกวา ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
นี่เปนหลักทั่วไปของอิริยาบถเดิน. กําหนดนามรูปหรือเบญจขันธ.
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กําหนดนามรูปหรือเบญจขันธ.
ทีนี้กําหนดนามรูป, เปนนามและเปนรูปในอิริยาบถเดิน กําหนดที่เทา
กับอาการที่เทามันเคลื่อนไปอยางนั้นมันเปนรูป
ทีนี้จิตที่กําหนดรูสึกอาการอยางนั้นมัน
เปนนาม จึงรูทั้งรูปและทั้งนามได เมื่อยกขากาวเดิน.
สมมติวาในระยะสามจังหวะ ขานั้นเปนรูป เทานั้นมันเปนรูป เทามันยก
ขึ้นมา มีภาพที่ยกขึ้นมา, เทาที่มันยื่นออกไป, เทาที่มันเหยียบลง; ลักษณะอาการ
อยางนี้ก็เปนรูป เรากําหนดวารูปหนอ ที่สิ่งเหลานั้น. ทีนี้มากําหนดในภายในวา
จิตหรือสติที่มันกําหนดรูยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ เปนจิต เปนสติกําหนดอยูใน
ภายในนั้นคือนาม. เดี๋ยวนี้เราเห็นทั้งรูป และเห็นทั้งนาม ในขณะที่เดิน ที่กาวเดิน.
ถาจะแยกนามและรูปออกใหหลายจังหวะ มันก็กําหนดไดทุกจังหวะ เพราะมัน
มีภาพ มีภาวะ มีอาการทุกจังหวะ. เอาขา เทาประกอบกับอาการลักษณะนั้น รวมกัน
เขาเปนรูป แลวจิตที่มันกําหนดภาวะอยางนั้น ที่ตัวจิตที่ตัวสตินั้นเปนนาม. พอมาถึง
ตอนที่เราจะกําหนด เปนรูปนาม เรากําหนดรูปหนอ นามหนอ, รูปหนอ นามหนอ,
สักวารูป เทานั้นหนอ, สักวานามเทานั้นหนอ ไมมีตัวตนบุคคล นี่เรียกวา
กําหนดนามและรูปในอิริยาบถเดิน.
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ถาแยกนามและรูปออกไปเปนหา เปนขันธหา มันก็มีรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ กําหนดรูปก็กําหนดอยางเดิม เทานั้นก็ดี, อาการ ภาพ ภาวะนั้น
ก็ดี, มันก็เปนรูปขันธ. ถามันมีความรูสึกอะไรขึ้นมา ในการกาวเดินนั้น เปนความ
รูสึกเจ็บปวด หรือวากระทบออนแข็ง สบายไมสบายเปนตน ก็เรียกวาเปนเวทนา,
กําหนดเวทนาขันธ หมายความวา เราละจากกําหนดตั้งตนมากําหนดอยางนี้ มันเปน

๑๐๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

การกําหนดใหเห็นนามรูป ที่เกิดอยูในที่นั้น. สัญญาสําคัญมั่นหมายเกี่ยวกับการเหยียบ
ลงไป เกี่ยวกับการยกการยางอะไรก็ตาม ก็เรียกวาสัญญาขันธ. นี้ถามันมีทําใหเกิด
ความคิดอะไรขึ้นมา เนื่องจากการเหยียบ การยก การยางนั้นก็เรียกวา สังขารขันธ
แลวมันรูแจงทั้งเบื้องตน ตรงกลาง ตรงเบื้องปลายตอสิ่งเหลานั้น ตอขา หรือวาตอยก
ตอวาง อะไรก็ตาม เรียกวา วิญญาณขันธ.
ขอใหเขาใจไววา
เราสามารถจะกําหนดรูปนามหรือเบญจขันธนี้ไดทุกเรื่อง
ไมวาเรื่องอะไร ถาเราฉลาด. ฉะนั้นการอธิบายนี้ ก็อธิบายพอเปนหลักเทานั้น กําหนด
ตัววัตถุ หรือภาวะแหงวัตถุ ลักษณะแหงวัตถุ นี้ก็เรียกวากําหนดรูป; ถากําหนด
ความรูสึกใด ๆ ที่เกิดมาจากวัตถุนั้นเคลื่อนไหว ก็เรียกวาเวทนา ความจําไดวาอะไร
เปนอยางไร สําคัญมั่นหมายวาอยางไร ก็เปนสัญญา. ถาเกิดความคิด ขึ้นมา
เกี่ยวกับการกระทํานี้ ก็เรียกวา มีสังขารขันธเกิด เกิดความรูแจงดวยมโนวิญญาณ
วาอะไร อะไรเปนอะไร มันก็เปนวิญญาณขันธ. ไปศึกษาความหมายของรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณใหกวางขวางพอ แลวเอามาใชกําหนดไดงาย เรียกวาบริบูรณ
และงาย นี่กําหนดเปนนามและรูป หรือเปนเบญจขันธ ในอิริยาบถเดิน.
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เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกวา เบญจขันธ นั้นมันมาอยูเต็มไปหมด ที่ตรงนี้ เห็น
ไดยั้วเยี้ยไปหมด เมื่อกอนรูแตชื่อไมรูวามันอยูที่ไหน มันแตองเบญจขันธกันกี่รอยครั้ง
พันครั้ง มันก็ไมรูวาเบญจขัรธอยูที่ไหน, อยางไร. เดี๋ยวนี้มาจับตัวมันตัวเล็กตัวนอย
ทีละนิดทีละหนอย ทุก ๆ ชนิดทุก ๆ อยาง ใหรูไดวารูปเปนอยางไร, เวทนาเปนอยางไร,
สัญญาเปนอยางไร, สังขารเปนอยางไร, วิญญาณเปนอยางไร, อันนี้เหมือนกันแหละ
กําหนดในอิริยาบถนั่งหรือกําหนดลมที่กลาวมาแลวขางตน
กําหนดเปนเบญจขันธอยางไร
เหมือนกันหมอทุก ๆ อิริยาบถ.

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
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กําหนดการเกิดดับ.
ทีนี้ตอไป กําหนดเกิดดับ การเกิดขึ้น การตั้งอยู การดับไป หรือจะ
เรียกสั้น ๆ วาการเกิดขึ้นการดับไป; แยกอีกหนอยวา การเกิดขึ้นการตั้งอยู การดับไป;
มันก็อิริยาบถเดินนั่นแหละ มันตั้งตนขึ้นมาอยางไร ? เราซอยละเอียดจนวาเผยอสนหนอ
ยอหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ นั่นแหละการเดินมันเกิดขึ้น นี่การเกิดแหงการเดิน แลว
พอเหยียบสุดแลว, หยุดแลว มันก็ดับลงแหงอาการเดิน. ถาจะแบงเปนสามตอนวา
การเกิด คือการยกสน ยกเทา และกําลังยางไปขางหนา นั้นคือการตั้งอยู พอกดลงไปแลว
เหยียบและหยุด นั้นมันเปนดับไป อาการเดินเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป, เกิดขึ้นตั้งอยู ดับไป.
นี่รูการเกิดดับแหงอิริยาบถเดิน หรือการเดิน หรือจิตที่กําหนดการเดินกําหนดที่ตัวจิต
พอจิตเกิดขึ้นกําหนดการเดิน จิตตั้งอยูขณะหนึ่ง, แลวจิตดับไป เพราะวาการเดินมันหยุด
ลงไป เปนครั้ง ๆ เปนกาว ๆ ไป.
นี่ลองคิดดูวา จะไมละเอียดอยางไร. ถาอยางนี้ไมใชละเอียด แลวจะ
ไมใชละเอียดแลวอยางไรกันอีกเลา, มันก็ละเอียดไดเทานี้ วาเรากําหนดวา เดินเกิดขึ้น
เดินตั้งอยู เดินดับลง, เดินเกิดขึ้น เดินตั้งอยู เดินดับลง.
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เดินเกิดขึ้น
คือระยะที่เผยอขึ้นแลวยกขึ้น
แลวตั้งือยางเสือกไปขางหนา
แลวดับลงก็คือลดลง ๆ จนจดพื้นดิน แลวก็หยุดเดิน นี้คือดับ. การเดินเกิดขึ้น การ
เดินตั้งอยู การเดินดับไป ถาจะกําหนดแบบเบญจขันธก็ไดเหมือนกัน แตวาคงจะไม
จําเปนแลว, กําหนดเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในนั้น มันก็เหมือนกับขอที่แลว
มาวากําหนดนามรูป. เดี๋ยวนี้เราจะกําหนดการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มุงหมายไปในทาง
ที่จะเห็น อนิจจัง, มุงหมายไปในทางที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงง ฉะนั้นขอใหเห็นการ

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
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เปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น ในการยกขึ้น แลวยางไปแลวกดลงนี้. การเปลี่ยนแปลงมี
สามระยะ เมื่อกําหนดเกิดดับ ๆ ๆ ของความเปลี่ยนแปลงอยางนี้แลว มันก็จะเห็นอนิจจัง.

กําหนดอนิจจัง.
ดังนั้นระยะตอไป ก็กําหนดอนิจจัง ไมเที่ยงหนอ ๆ เมื่อยกขึ้นไมเที่ยง
หนอ เมื่อยางไปไมเที่ยงหนอ เมื่อจดลงไมเที่ยงหนอ ยกขึ้นไมเที่ยงหนอ ยางไปไมเที่ยง
หนอ จดลงไมเที่ยงหนอ; จะใหเปนความไมเที่ยง ที่ตัววัตถุนั้น คือเทาที่ทํานั้น
หรือาการนั้น หรือจิตที่กําหนดอาการนั้น ๆ มันก็ไมเที่ยงดวยกัน; เพราะจิตมัน
กําหนดอการยกหรือเกิด, จิตมันกําหนดอาการตั้งอยูคือยาง, จิตมันกําหนดอาการดับลง
คือเหยียบ ซอยใหละเอียดเพื่อจับตัวงาย ถาไมแยกใหละเอียดมันจับตัวยาก แลวไมเห็น
ลึกซึ้ง ไมลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไมเกิดประโยชนในทางธรรม.
ตอนที่กําหนดอนิจจัง คือกําหนดที่การเปลี่ยนแปลง ที่ตัวการเปลี่ยน
แปลงของอิริยาบถนั้น ๆ ทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลง. คําจํากัดความก็จะมีวา กําหนด
การเปลี่ ย นแปลง ของอิ ริ ย าบถแต ล ะอิ ริ ย าบถ แต ร ะยะๆทุ ก ระยะที่ มั น เปลี่ ย นแปลง,
เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแตของวัตถุ คือรางกายของเทา ของขา
ของภาวะ ของลักษณะ
กระทั่งของจิตที่เปนตัวกําหนด.
ก็เห็นวาไมเที่ยงทั้งของรูป และทั้งของนามนั้นเอง.
ขางบนกําหนดนามและรูปสําหรับเกิดและดับ;
ทีนี้ก็เห็นอนิจจังไดทุกขั้นตอน ที่มัน
เกิดและมันดับ.
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เมื่อเห็นอนิจจังในสิ่งใด ก็วาไมเที่ยงหนอ ๆ ไมเที่ยงหนอ เมื่อยกเทาขึ้นมา
ก็ไมเที่ยงหนอ, เมื่อยื่นเทาไป ก็ไมเที่ยงหนอ, เมื่อเทาเหยียบลง ก็ไมเที่ยงหนอ, มัน
คลายกับตอกตะปูลงไปใหมันแนน ไมลืมลืมยาก วาไมเที่ยงหนอ ที่ตรงนั้น ไมเที่ยง

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
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หนอที่ตรงนั้น ไมเที่ยงหนอที่ตรงนั้น,
ความเที่ยงที่ไหนเลย.

จนไมเที่ยงหนอติดตอกันไปหมด

ไมมองเห็น

กําหนดอนัตตา.
นี่กําหนดเห็นความไมเที่ยง
เปนเนื้อหาของเรื่องอยางนี้ไดแลว ขั้นตอไป
คือกําหนดอนัตตา อาการอยางนั้น อาการอยางนั้น, ทุกระยะ ทุกขั้นตอนนั้น เปน
อาการของการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติ ไมมีอัตตาตัวตน ที่ไหน ไมมี
เจตภูต ที่เขาเรียกวาตัวตนไมมีที่ตรงไหน. เปนธรรมชาติลวน ๆ ธรรมชาติลวน ๆ เกิด
ขึ้น ตั้งอยู ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป.
เมื่อยกขาขึ้นมาดวยความรูสึกวาอนิจจัง ก็วาอนัตตาแทน อนัตตาหรือวา
ไมใชตน ไมใชตนหนอ เมื่อยกขึ้นมา เมื่อยางออกไปไมใชตนหนอ, เมื่อเหยียบลงไป
ก็ไมใชตนหนอ ไมใชตนหนอ ไปเสียหมด, มันมีรูปราง ภาวะอยางไร ก็ไมใชตัว
ตนหนอ จิตที่กําหนดรูสึกภาวะนี้ จิตนั้นก็มีใชตนหนอ. มันเปนสักวาจิตตามธรรมชาติ
มันทําหนาที่ของมันตามธรรมชาติ เห็นความไมมีตัวตนรอบดานไปหมด ในอิริยาบถเดิน.
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กําหนดความจางคลาย.
ทีนี้ตอไป กําหนดความจางคลาย หรือความดับแหงความยึดถือ หรือ
ความสลัดคืน ก็เหมือนกับการบรรยายครั้งที่แลวมา เมื่ออิริยาบถเดินเปนหลักกําหนด
เทาที่เดิน ภาวะที่เดินลักษณะที่เดิน อาการที่เดิน;
ถาเกิด เวทนา สัญญา สังขาร
วิ ญญาณอะไรขึ้ นมาในขณะนั้ น เห็ นว าเป นไปตามกฎธรรมชาติ ไม มี ตั วตนแล ว ความ
ยึดถือในสิ่งเหลานั้นก็จะหมดไป, ไมยึดมั่นถือมั่นดวยความรัก หรือดวยความเกลียด หรือ
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ดวยความอะไรก็ตาม ในเรื่องของการเดิน. ฉะนั้นจึงไมมีความรูสึกวาตีนสวย เทาสวย
เดินสวยสบายหรืออะไรก็แลวแต ซึ่งมันมีความหมายแหงตัวตนไมมากก็นอย; เห็นวา
เปนตามธรรมชาติเชนนั้น เทานั้นเอง. นี่ก็เกิดความรูสึกที่เรียกวาจางคลาย คลาย
ความรักในอิริยาบถ หรือวาอวัยวะสําหรับเดิน คือขา. อวัยวะคือขาสําหรับเดินอิริยาบถ
เดินหรือประโยชนจากการเดิน หรืออะไรก็ตาม เปนไมใชตัวตนของเรา มันก็คลาย
ความยึดถือ ซึ่งมันจะเคยเกิดหรือไมเคยเกิด หรือมันจะเกิดตอไปขางหนาก็ตามไมมี
ทางที่จะยึดถืออะไร ๆ เกี่ยวกับการเดิน, และสิ่งอื่น ๆ ที่มันเนื่องกันอยูกับการเดิน; เพราะ
วาฝกในอิริยาบถเดิน. นี่ความยึดถือที่เคยยึดถือก็จะดับ ที่จะเกิดก็จะไมเกิด เทาที่เรามี
ความรูสึกอยูในใจจริง ๆ. ถารูสึกวา ความยึดถืออะไรดับไป มันก็วาดับหนอ ๆ ดับหนอ ๆ
ดับแหงความยึดถือ กระทั่งรูสึกวาปลอยวางสิ่งที่เคยยึดถือแลว ก็ทําความกําหนดวา
สลัดคืนแลวหนอ, สลัดคืนแลวหนอ, สลัดคืนแลวหนอ.
นี่คือลําดับของการเห็นธรรมะ ที่ทานวางไวเปนหลัก สําหรับอานาปานสติ
วาจะตองเห็นเปนนามรูปกอน. ตรงนี้ก็สําคัญนะ วาตองเห็นเปนนามรูปกอน แลว
เห็นเปนการเกิดดับเทานั้น, แลวเห็นเปนอนิจจังไมเที่ยง แลวเห็นอนัตตารวม
อยูในอนิจจังนั่นแหละ แลวก็เห็นความจางคลาย ของความยึดถือในใจของตัวเอง,
แลวก็ดับความยึดถือลงไป, แลวก็รูสึกวา สลัดคืน ความยึดถือแลว.
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จังหวะนี้ กําหนดนามรูป
กําหนดเกิดดับ
กําหนดอนิจจัง
กําหนดอนัตตา
กําหนดจางคาย กําหนดยึดถือดับ กําหนดสลัดคืนนี้ หนึ่ง – สอง – สาม – สี่ – หา –
หก - เจ็ด. เจ็ดระยะนี่ สําคัญมาก ศึกษาใหเขาใจไวสําหรับทดสอบการปฏิบัติวิปสสนา วามัน
เดินไปหรือไม หรือมันติดกันอยู; ถามันเดินไป มันตองเปนไปตามลําดับของอาการ
เหลานี้ เจ็ดระยะ.

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
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ทําวิปสสนาเพื่อหมดตน.
วิปสสนา แปลวา เห็นแจง เห็นแจงนามรูป เห็นแจงการเกิดดับ,
เห็นแจงอนิจจัง, เห็นแจงอนัตตา, เห็นแจงการจางคลาย, เห็นแจงการดับ, เห็น
แจงการสลัดคืน. เมื่อเห็นวามันไดเปนมาตามลําดับ จนถึงมีการดับความยึดถือแลว
แลว ก็ถือวานั่นแหละคือความสลัดคืน, ความสลัดคืนไดเกิดขึ้นแลวแกจิตนี้ แกจิตที่มีปญญา
ชนิดนี้, ความสลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือ ไดเกิดขึ้นแลวแกจิตนี้, ที่เรียกวาตัวเรา แตมัน
ไมใชตัวเรามันเปนจิตเทานั้น แตเราก็เรียกวาตัวเราเสียเรื่อย แลวเราเปนผูทํา แลวเรา
เปนผูได; อยางนี้ทําใหตายมันก็ไมเห็นความจางคลาย มันมีตัวเราเขาไปรับเอาเสียเรื่อย.
ถาเห็นเปนธรรมชาติ
เปนแตเพียงอิริยาบถ
นามรูปที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกฎของธรรมชาติ ไมมีตัวเรา. ฉะนั้น ถาเขาจะถามขึ้นมาวาใครทําวิปสสนา ? ใคร
จะตอบวาอะไร วาเราทํา อยางนั้นมันก็ไมเปนวิปสสนา. ถาทําเปน ทําได ทําถูก
มันก็บอกวาจิตที่มันคอย ๆ ฉลาด ประกอบอยูดวยสติ มันทําของมันเอง อยามีตัวเราเลย
อยาตองมีตัวเราเปนผูทําวิปสสนา
แลวจะเปนพระโสดาเปนพระอรหันต
เหมือนที่เขา
ตั้งตัวเองกันโดยมาก เพราะวาเขาเปนผูทําวิปสสนา แลวก็ตั้งเอาเองวาเอาเอง.
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ทําวิปสสนานั้น ขอใหเขาใจ ทําเพื่อใหไมมีตัวเรา, และถายังมี "เรา"
ทําวิปสสนาอยูอีก แลวมันจะหมดไดอยางไร.
ฉะนั้นจับจุดนี้ใหไดวา ทําวิปสสนานี้
ทําเพื่อใหหมดตัวเรา, แลวทําไมจะตองมีตัวเราทําวิปสสนา. ถาพูดอยางนั้นก็เรียกวา
พูดภาษาคน ภาษาโลกสมมติวา มีตัวเรา เราทํา วิปสสนา เราทําลายกิเลส เราละกิเลส
เราบรรลุมรรค ผล พิพพาน. แตถาพูดภาษาธรรมะมันไมมีคน ไมมีตัวคน มีแต
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ธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมชาติคือนามรูป นามคือจิตที่ไดรับการอบรม ปรับปรุง
พัฒนาขึ้นมา ๆ, จิตนั้นกาวหนา, จิตนั้นเจริญไปในทางของธรรม จนในที่สุด
จิตนั้นแหละหลุดพน. พูดภาษาคน ก็พูดวาเราหลุดพน นาย ก นาย ข นาย ง หลุด
พน หรือคนชื่อนั้นชื่อนี้หลุดพน นี้เรียกวาพูดภาษาคน. มันไมจริง มันสมมติ แต
ถาพูดวาจิตหลุดพน นั่นแหละคือถูกตอง.
ถาถามวาอะไรหลุดพน ? ก็บอกวาจิต จิตที่อบรมดีแลวฝกดีแลวหลุด
พน; ไมใชฉันหลุดพน, ไมใชคนคนนั้นคนนี้หลุดพน นั้นพูดความจริงกัน. ถา
พูดในภาษาสมมติกัน มันก็มีความหลุดพน นาย ก นาย ข นาย ง หลุดพน. เดี๋ยวนี้วา
ดับ สลัดคน หลุดพน, เปนการกระทําของจิตหรือสิ่งที่เนื่องกันอยูกับจิต.
ถาเห็นชัดอยางนี้ตลอดเวลาแลว ก็ดับตัวตนไดจริง ดับตัวกู – ของกู
ได คือละลายไปหมด, ไมมีที่ตั้งไมมีที่อาศัย ตัวกู - ของกูก็ละลายไปหมด, จะเรียกวา
อัตตา อัตตนียา ก็ได มันลัลายไปหมด, จะเรียกวา อหังการ - มมังการ ก็ได มันละลาย
ไปหมด, คือตัวกู - ของกูมันละลายไปหมด; เพราะเรากระทําอยางนี้กับจิต แกจิต, จิต
ลืมตาขึ้นมา รูเห็นตามที่เปนจริงวา มีแตสักวาอิริยาบถเปนไปตามเหตุ ตามปจจัย
ตามกฎทัปปจจยตา, ไมมีตัวกู ไมมีของกู.
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นี่ ก ารกํ า หนดตอนที่ เ ป น วิ ป ส สนา กํ า หนดตอนแรกเป น สมถะ ยกหนอ
ยางหนอ เหยียบหนอ,
กี่ระยะก็ตาม มันเปนการกําหนด เพื่อจิตกําหนด นั้นเปนสมถะ.
ทีนี้ในการกําหนดนั้น เพิ่มความเห็นแจง วาเปนนามรูป เปนเกิดดับ เปนอนิจจัง
เปนอนัตตา เปนตน ตอนนี้ก็กลายเปนวิปสสนา.
การกําหนดตอนตนเปนสมถะ การ
กําหนดตอนหลังเปนวิปสสนา แลวมันก็ไมตองแยกจากกัน.
เพราะเมื่อการกําหนด
ยกหนอยางหนอ เหยียบหนอ ก็เปนสมถะ,
เพราะเห็นสักวาเปนอิริยาบถตามธรรมชาติ
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ไมมีตัวตน ในการยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ มันก็เปนวิปสสนา; เพราะมัน
เปนคูแฝด, เปนเพื่อนเกลอกันตลอดเวลา สมถะกับวิปสสนา ในพระบาลีทานก็ใช
คูกันมาเสมอ เปนเกลอ เปนคูเสมอ ไมแยกกันอยูไดดอก; เหมือนกับนามกับรูปนี้
ไมแยกกันได ถาแยกกันมันก็หมด ไมมีอะไรเหลือ ก็ตองวานามรูป ๆ ๆ แฝดกันมา
สมถะกับวิปสสนานี้มันก็เปนเกลอกันแบบนั้น มันไมแยกกัน, ไมมีสวนที่เปนสมถะ
วิปสสนาก็ไมมี, ไมมีสวนวิปสสนาสมถะก็ทําไปได. เดี๋ยวนี้เราทําอะไรในทางจิตใจ
เราก็แบงแยกใหเปนตอนที่เปนสมถะ ตอนวิปสสนา มันฝกงายเขา เรียกวาเดินมา
ตามลําดับ; แตแลวมันเนื่องกันอยู โดยที่เราไมรูสึกตัวก็ได โดยที่ผูทําไมรูสึกตัวก็ได.
นี้เรียกวา รูวิธีกําหนดสมถะและวิปสสนา ในอิริยาบถเดินแลวนะ ใน
ระบบการฝกตามแบบฉบับแลว. ทีนี้มีความรูเกี่ยวของกันอยู หรือเนื่องกันอยู ก็คือ
วา มันจะตองรูจักกําหนดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ.

แมเปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกําหนด.
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ถาเราจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่ง นั่งมาเมื่อยแลว, นั่งมาเหนื่อยมางวง จะ
เปลี่ยนอิริยาบถมาเปนอิริยาบถเดิน ก็ตองทําการกําหนดอิริยาบถนั่งใหชัดเจน. แลวก็
กําหนดการที่มันจะเปลี่ยน มาเปนอิริยาบถเดิน ใหชัดเจน, ทุกคนก็รูไดเมื่อนั่งอยูพอจะ
ลุกขึ้นเดิน จะตองทําอยางไร ? มันตองคุกเขา และมันตองลุกขึ้นยืน, มันก็ยืน ยืนแลว
มันจึงจะเดิน กําหนดมาตามลําดับ อยาใหมันขาดตอน. อยาใหลุกยืนขึ้นมาโดย
ไมมีสติกําหนด, อยาใหมันกาวขาเดินออกไป โดยไมมีสติกําหนด. นี้เรียกวา การเชื่อม
กัน หัวเลี้ยวหัวตอที่เชื่อมกัน ระหวางอิริยาบถหนึ่งสูอิริยาบถหนึ่งนั้น ก็ตองถูก
กําหนดดวยสติ ไปตามขั้นตอนของการที่มันจะเปลี่ยนแปลง;
เพราะมันตองคอย ๆ
เปลี่ยนแปลง. เรานั่งอยูตามธรรมดา พอเราจะลุกขึ้น เราจะตองทําอะไรบาง เราจะ
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ตองเปลี่ยนขา จะเอามือยัน แลวก็เผยอตัว,
แลวคอย ๆ ยืน แลวจนกระทั่งยืน ยืน
แลวไดที่แลวมันจึงคอย ๆ กาวขา,
มันจึงจะไปกําหนดยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ตอไป ใหมันเชื่อมกันสนิท ระหวางอิริยาบถหนึ่ง ถึงอิริยาบถหนึ่ง.
นี่ เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ สติก็ไมขาดตอน คือจิตทําหนาที่ดวยสติไมขาดตอน
ถามีอะไรมาแทรกแซง,สะดุดอะไรขึ้นมา ก็รูวาอะไร ๆ ๆ ๆ แลวก็กําหนด ๆ ๆ
จนอันนั้นหายไป, แลวก็กําหนดเขารูปเดิม.
นี้เปนหลักทั่วไป บอกมาแลวตั้งแตทีแรกโนนวา ถาเรากําหนดอะไรอยู
มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงเขามา ก็กําหนดสิ่งนั้นเสียเลย, จนเห็นเปนอะไร, เปนอะไร แลว
มันดับไป เพราะหมดเหตุหมดปจจัย, ก็เปลี่ยนไปกําหนดเงื่อนตอที่คางไว คือเรื่องเดิม.
ก็เรียกวาไมมีอะไรมาแทรกแซงใหเราเผลอสติได, ใหสติขาดตอนได.
นี้เรื่องเดิน ตามแบบฝกการเดินในแบบของกรรมฐาน. หรือจะฝกการ
เดินในแบบกรรมฐาน ที่เปนตัวระบบที่เราจะตองปฏิบัติ เรียกวาฝกการเดินในระบบของ
กรรมฐาน.
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เอา, ทีนี้นอกระบบกรรมฐาน การเดินอยางที่สอง เมื่อตะกี้บอกแลว
นะตั้งแตตนบอกแลววา การเดินมีอยูสองอยาง เดินในระบบกรรมฐาน ฝกอยู นี้อยาง
หนึ่ง. ที่เราเดินอยูตามปรกติ ที่ไมไดฝกกรรมฐาน เดินไปนา ไปสวน เดินไปตลาด,
เดินไปไหนก็ตาม นั้นเดินตามปรกติ มันก็ตองเนื่องกันเหมือนกัน. ถาเรามีการฝก
การเดินอยูในระบบกรรมฐาน การเดินทั่วไปตามปรติ ก็ตองมีสติดีขึ้นกวาเดิม; เพราะ

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
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ฝกสติในการเดินเต็มที่แลว จะไปเดินที่ไหน อยางไร เมื่อไร ก็ตองเดินดีกวาเดิม เรียกวา
เดินดวยสติ ไมใชเดินอยางปราศจากสติ. ถาไปฝกอยางมีสติในกรรมฐานมาจริง ๆ;
แมจะมาเดินธรรมดานี้ มันก็จะมีสติ, เดินอยางมีสติ เดินดวยสติ.
มันก็จะมีผลเกิดขึ้นมา คือวา มันเดินไดเรียบรอย,
เดินไดเรียบรอย
ไมมีอัตราย ไมพลาด ไมแพลง ไมอะไรตาง ๆ นี่เรียกวา มันเดินไดเรียบรอย. แลว
มันจะเดินอยางมีความสุข, เดินไปดวยความรูสึกที่เปนสุข. ฟงตอไปจะเขาใจวา เดินไป
ดวยความรูสึกที่เปนสุขไดอยางไร ? เอา เรื่องเดินเรียบรอยเสียกอน.

ผลของการเดินอยางมีสุข.
ถาเราฝกการเดิน อยางครบถวน บริบูรณอยางนี้แลว มีการเดินดวย
สติ ชั้นละเอียด วองไว อยางนี้แลว; เราสมมติวาเรานี้ รางกายนี้ มันจะมีการเดิน
ที่ดี เชนวัฒนธรรมแหงการเดินมีอยูอยางไร ? เดินสุภาพ เดินเรียบรอย เดินอยางไร ?
โดยวัฒนธรรมก็จะเดินไดดี, จะเขาไปสูสังคมไหน ที่เขามีการเดินอยางไร, เรียบรอย
อยางไร, เราก็มีการเดินที่สังคมนั้นเขาชอบใจ.
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นี้ถาเดินโดยวิธีนี้ แมแตสุขภาพทางกายก็จะดี,
สุขภาพทางจิตก็จะดี;
ถาเราเดินดวยสติอยางนี้ สุขภาพรางกายก็จะพลอยดี, สุขภาพทางจิตก็จะพลอยดี จะ
เปนการบริหารกาย ตามที่จําเปนจะตองบริหารก็ได ก็เรียกได,
เปนความปลอดภัยใน
ชีวิต นี้เรียกวาผลประโยชนอนิสงสประเภทหนึ่ง คือเดินดวยสติ,
แลวรับผล
คือความเรียบรอยปลอดภัยเปนสุขตามปรกติ.

ทีนี้จะเดินดวยสติ ที่เปนวิปสสนา ไมมีตัวสัตวบุคคลอะไร มันก็เดิน
ดวยจิตที่มีวิปสสนา ตามสติที่ฝกแลวตามปญญาที่ฝกแลว, เรารูสึกวาทั้งหมดถูกตอง
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ทั้งหมดถูกตอง.
นี่ชวยจําคํานี้ไวห นอ ย ทุกอยางถูกตอง.
ถาใครทําใหเกิด
ความรูสึกขึ้นมาไดวาทุกอยางถูกตอง แลวคนนั้นจะไมมีความทุกขเลย.
ฉะนั้น
ถ า เราจะเดิ น อยู นั่ ง อยู นอนอยู อะไรอยู ก็ ต าม ถ า ความรู สึ ก มั น รู สึ ก อยู ไ ด ว า ทุ ก อย า ง
ถู ก ต อ ง ที่ เ ราได ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ม าทั้ ง หมดนี้ เพื่ อ ทุ ก อย า งถู ก ต อ ง และทุ ก อย า งมั น ก็ ถู ก
ตองแลว.
คําวา "ถูกตอง" นั้นมันไมมีอะไรผิดพลาด คือ อิริยาบถ นั่ง เดิน ยืน
นอน
อิริยาบถอะไรก็ตาม. เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงอิรอยาบถเดิน
ก็ตองพูดวา
ในอิริยาบถ
เดินทั้งหลาย ไมมีอะไรผิดพลาด มีแตความถูกตอง พอรูสึกวาถูกตอง พอรูสึกวา
ปลอดภัย, รูสึกวาปลอดภัย ก็สบายใจและเปนสุข.
จิตของเราจะเปนสุขเยือกเย็นได
ตอเมื่อเรารูสึกวาทุกอยางถูกตอง;
ภาษาของพวกฝรั่ง
มันมีคําหนึ่งซึ่งเผอิญมันตรงกัน
แลวก็เอามาพูดใหฟงก็ได
คือ
ฝรั่งมีพูดอยูคําหนึ่
"ทุกอยางถูกตอง"
คนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งมาแลว
คงจะนึกไดคือ
คําวา all right, all right ฝรั่งเขาพูดกันมากที่สุดบอยที่สุดวา all right ทุกอยางถูกตอง.
นี้เมื่อเราประพฤติสติ
ไมผิดพลาด,
ทุกอยางเปนไปดวยสติแลว ทุกอยางจะไม
ผิดพลาด ทุกอยางจะถูกตอง พอรูสึกอยูในใจ ทุกอยางถูกตอง นั่นแหละคือความ
สุขที่สูงไปกวาธรรมดา,
เปนความสุข
รูสึกเปนสุข
ที่สูงไปกวาที่ชาวบานเขาพูด ๆ
กันอยู.
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ฉะนั้นเราจะตองทําทุกอยางทุกประการ
ที่ใหมันเกิ ดความรูสึกขึ้ นมาในใจว า
ทุกอยางมันถูกตอง วัฒนธรรมไทยไมคอยมีพูด;
แตวัฒนธรรมฝรั่งเขามี all right,
all
right
วันหนึ่งไมรูกี่สิบครั้ง "ทุกอยางถูกตอง";
แตมันจะถูกตองจริงหรือไม

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน

๑๑๙

ไมทราบนะ. แตคําพูดนั้นดีที่สุดวา ทุกอยางถูกตอง; ถาเรามีสติ กําหนดรูสึกวา
ทุกอยางถูกตอง มันก็เปนสุขที่สุดเลย.
นี่ผลกําไรพิเศษ ที่เราฝกการเดินดีแลว มันจะมีผลทั้งทางฝายศาสนา
ทางฝายธรรมะ ที่จะตัดกิเลส, แลวมันก็ยังมีผลมาในทางฝายโลกฝายโลก คือมีการเดิน
ชนิดที่ใหเกิดความรูสึกเปนสุขทุกอิริยาบถ, เดินอยูดวยความรูสึกภายในใจวา ทุก
อยางถูกตอง นี้ : เดินมาวัดก็ดี เดินกลับบานก็ดี เดินไปไหนก็ดี; ถาในใจมันรูสึก
วามันถูกตอง แลวมันจะเอาอยางไร มันก็เปนสุขเทานั้นเอง. ฉะนั้น การเดินไกล
เทาไรมันก็ไมเหนื่อย เพราะมันเดินดวยความรูสึกวา ทุกอยางมันถูกตอง เปนกําไรที่สุด
ที่จะไดรับ; ยังไมทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน ยังไมทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน เพียง
แตฝกการเดินอยางนี้เทานั้น
ก็ไดกําไรโขอยูแลว. ฉะนั้นขอใหสนใจ
ฝกฝนใน
อิริยาบถเดิน ใหถูกตอง ตามที่วามาแลว; นั้นในสวนเรื่องของกรรมฐานของ
ศาสนา;
ถาเปนเรื่องนอกวัดเปนเรื่องชาวบานทั่วไป มีติอยางนี้ ไมพลั้งเผลอ
ในอะไร ทุกอยางมันก็ถูกตองไมมีผิดพลาด ก็ไดรับผลทางธรรมะ คือพระนิพพาน
ลวงหนา ก็ได จะอยูในอิริยาบถไหน จิตใจรูสึกวาทุกอยางถูกตอง.
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ขอเสนออันนี้ ขอมอบใหทุกคนวา ความรูสึกวาทุกอยางถูกตอง ขอใหไป
ทําใหมีในทุกอิริยาบถ ยืนเดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม อาบ ถาย ลางถวย ลางชาม
ลางจาน ถูบาน ถูเรือน ทําอะไรอยางไร, ในอิริยาบถไหน, ก็ขอใหความรูสึกอยูในใจวา
ทุกอยางถูกตอง, แลวจะเปนสุขตลอดเวลา. การมีสติอยางนี้เทานั้น ที่จะทําใหเกิด
ความรูสึกอยูในใจตลอดเวลา ทุกอยางถูกตอง; ซอยใหละเอียดถี่ยิบ นั่งอยางนั้น
นั่งอยางนี้ก็ถูกตอง ลุกขึ้นก็ถูกตอง เดินไปก็ถูกตอง ทําอะไรก็ถูกตอง ไมมีอะไรที่ถูก
ตอง. เพราะวามีสติชั้นประณีต
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ปรับชีวิตใหม ก็หมายความวากลับมาสูจุดนี้; จิตที่มีสติ ครบบริบูรณ
ละเอียด จนอะไรรูสึกวาถูกตอง ๆ; มาวัดก็ถูกตอง เดินมาวัดดวยความรูสึกวามัน
ถูกตองแลว ก็เปนสุขตลอดที่เดินมา. เอา, มาที่วัด มันก็ถูกตองแลว, ทําอะไรอะไร
ทําไป, กลับบาน กลับบานถูกตองแลว, กลับบาน ๆ ก็ถูกตองแลว ไปทําอะไร ๆ ที่บาน
ก็ถูกตองแลว เรื่องกิน เรื่องอาบเรื่องถาย เรื่องทุกอยางเลย ไมวาอิริยาบถไหน เปน
แมครัว เปนแมบาน หยิบฟนมาก็ถูกตอง : กอไปก็ถูกตอง หุงขาว ตั้งหมอ หุง
ขาวสุกก็ถูกตอง ถูกตอง ๆ ไปหมด มันมีแตคิดอยูในใจวาถูกตอง ๆ แลวคนนั้นก็มี
ความสุข.
ทีนี้คําวา "ถูกตอง" นี้ จะขยายออกไปไดเองแหละ คือไปสูถูกตอง
สําคัญที่สุด คืออริยมรรคมีองค ๘. พระพุทธเจาทานยืนยันวา มีเทานั้นแหละ ความ
ถูกตองในสวนเหตุมี ๘ อยาง สัมมทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เมื่อฝกอยูอยางนี้; ฝกสมถะและวิปสสนา อยูอยางที่วามานี้ มัน
ครบองคแปดของมรรค. ถาไมเขาใจก็ชวยเอาไปคิดเสียดวย วายกหนอ ยางหนอ
เหยียบหนออยูนี้ ทําเถอะมันจะครบองคแปดของอริยมรรค คือทิฏฐิ - ความคิดเห็น
ก็ถูกตอง; ความปรารถนาก็ถูกตอง, การพูดจาก็ถูกตองเพราะไมพูดผิดอะไรเลย,
กัมมันโต ก็ถูกตอง เพราะมันทําอะไรไมผิดเลย, อาชีโวก็ถูกตอง, วายาโมทําอยู
อยางนี้มันยิ่งถูกตอง สติเปนตัวถูกตองเต็มที่แลว สมาธิจิตมันมั่นแนวอยูอยางนี้
มันก็ถูกตอง; จึงกลาวไดวามีอริยมรรคมีองค ๘ อยูโดยปริยายหนึ่ง ในอันดับหนึ่ง
อัตราหนึ่ง มีอริยมรรคมีองค๎ ๘ อยู เรื่องมันก็ดับทุกขโดยอัตโนมัติอยูในตัวมันเอง.

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน

๑๒๑

นี่เรียกวา วิธีปฏิบัติ ในอิริยาบถเดิน, การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน เปน
การฝกกรรมฐานในอิริยาบถเดิน ก็ได, เปนการฝกเดินอยูนอกวัด ไมเกี่ยวกับกรรม
ฐานนี้ แตวาเดินใหดี เดินใหดี, เดินใหถูกตอง ก็ไดผลเหมือนกัน. ฉะนั้นตอไปนี้
ก็จะชี้ใหเห็นวา ทุกอิริยาบถแหละ มันมีไดสองความหมายทั้งนั้นแหละ. อิริยาบถที่เรา
ฝกอยูอยางเต็มที่ เปนเรื่องวัด เปนเรื่องศาสนา เปนเรื่องมรรค ผล นิพพาน นี้มัน
ก็อยางหนึ่ง แลวที่เรากระทําอยูตามธรรมดาที่บาน นั้นมันก็อีกอยางหนึ่ง. ขอใหมี
ความถูกตอง ทุกอิริยาบถ เดิน นั่ง นอน กิน ถาย อาบ ทุกอิริยาบถ เลยกลาย
เปนของธรรมดา เปนความรูธรรมดา เปนวิทยาศาสตรของธรรมชาติตามธรรมดา. วาถา
ดํารงจิตอยางนี้ ปฏิบัติทางกายอยางนี้ มันก็เต็มไปดวยความถูกตอง แลวไมมีความ
ทุกขเลย.
เมื่อบุคคลนั้นมาเหลียวดูตัวเอง, โอ, มันถูกตองทุกอยาง ทุกอยางถูกตอง;
สรางคําขึ้นมาสักคําหนึ่งของชาวพุทธ วัฒนธรรมของชาวพุทธ ที่จะรองออกมาวา ทุก
อยางถูกตอง. เมื่อมันเห็นวาทุกอยางถูกตองจริง ๆ, นี่เดี๋ยวนี้พูดเปนแตฝรั่งนะ. ฝรั่ง
ก็พูดวาทุกอยางถูกตองนี้ จะถูกจริงหรือไม ไมทราบ? ฟงดูมันก็โงอยูมาก เผอิญ
วัฒนธรรม มันมีอยางนั้น ที่พูดวาทุกอยางถูกตอง ทุกอยางถูกตอง, นั้นพูดบอยเหลือเกิน;
แตมันไมไดถูกตองจริง. นี้เรามันจะใหถูกตองจริง ตามแบบชาวพุทธ วัฒนธรรม
ชาวพุทธ ถาพูดวาทุกอยางถูกตองแลวก็ มันถูกตองจริง ถูกตองดวยวิธีที่เราปฏิบัติอยู
อยางนี้ นี่คือขอปฏิบัติในอิริยาบถเดิน. วันหนา เราจะพูดอิริยาบถยืน อิริยาบถนอน
ตอไปตามลําดับ.
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การบรรยายในวันนี้สมควรแกเวลาแลว แลวมันจบเรื่องแลวดวย.
ขอยุติ
การบรรยาย ให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย ได สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ส งเสริ มกํ าลั งใจ
ในการที่จะปฏิบัติธรรมะใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป สืบตอไปในบัดนี้.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๕๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๗

การปฏิบัติในอิริยาบถยืน.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายแหงภาคมาฆบูชา ในชุด สมาธิสําหรับยุคปรมาณู เปนครั้งที่หา
ในวันนี้; อาตมาจะไดกลาวเรื่อง การปฏิบัติในอิริยาบถยืน. ขอทบทวนความเขาใจ
ที่แลวมา วา เปนขอความที่ทานทั้งหลายจะตองนํามาใชตลอดไป ในการบรรยายทุกครั้ง
สําหรับสิ่งใดที่บรรยายแลว และเหมือนกันทุกครั้ง ก็ไมตองบรรยาย.
[ทบทวน.]
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ในการบรรยายครั้งที่สาม พูดถึงหลักทั่ว ๆ ไป ในการที่จะกําหนดลมหายใจ
สําหรับใชแกทุก ๆ อิริยาบถและรูจักทําความรูสึกในอารมณ ในอาการ ในความรูสึกนั้น ๆ
แลวก็บอกตัวเองวา อยางนั้น นี้เปนขอสําคัญที่จะตองใชทุกเรื่อง; เชนเมื่อหายใจเขา
ก็ตองทําความรูสึกลงไปจริง ๆ ที่การหายใจเขา แลวจึงบอกตัวเองโดยไมตองออกเสียงก็ได
วาหายใจเขาหนอ หรือเขาหนอ. ไมใชบอกแตปาก ที่จริงก็ไมไดบอกดวยปาก มัน

๑๒๒

การปฏิบัติในอริยบถยืน
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บอกดวยใจ, บอกใจ, บอกตัวเองวา หายใจเขาหนอ หายใจออกหนอ; จะสําเร็จประ โยชนก็ตอเมื่อผูนั้นมีความรูสึกตรงๆลงไปในสิ่งนั้น คือหายใจเขาหรือหายใจออก หรือ
ความรูสึกอยางอื่น ซึ่งจะบอกตัวเองวาเชนนั้นหนอ, เชนนั้นหนอ.
ในอิริยาบถที่ไดกลาวมาแลว ถึงอิริยาบถเดิน. ขอนี้ขอใหทําความเขาใจวา
เราตองมีการกระทําทุกอิริยาบถ ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดทําตลอด ติดตอกันไปไมขาดสายใน
ชีวิต ในวันหนึ่ง ๆ ซึ่งมันจะมียืน เดิน นั่งนอน เปนหลัก, แลวก็มีเบ็ดเตล็ดตาง ๆ
นานา สารพัด จะเหยียดขา จะคูขา จะเหลียวหนา จะเหลียวหลัง จะกิน จะดื่ม จะอาบ
จะถาย จะเช็ด จะถู อะไรก็ตาม. ไมวาในอิริยาบถไหนจะตองทําดวยความรูสึก
เต็มที่ แลวบอกตัวเองวา เชนนั้นหนอ.
ในครั้งที่แลวมา ก็พูดถึงอิริยาบถเดินอยางละเอียดแลว, ขอใหทานรื้อฟน
ความหมายนั้น มาใชในอิริยาบถที่จะกลาวตอไป ในสวนที่มันตรงกัน. อิริยาบถเดิน
มีความสําคัญกวาอิริยาบถอื่น อยูบางอยางหรือหลาย ๆ อยาง คือ ถาทําได ทําสมาธิ
หรือเห็นความจริงในอิริยาบถเดินนั้น มันจะเห็นจริง เห็นชัด เห็นอยางมั่นคง เห็นอยาง
ประณีตกวาในอิริยาบถอื่น. ถาทําไดในอิริยาบถเดิน มันตองเกงมาก มันจึงจะทําได;
เพราะทําเกงมาก มันก็ลึกซึ้งมาก มันก็มั่นคงมาก. นี้จึงวาในอิริยาบถเดินนั้น เปนเรื่อง
ที่ตองสนใจอยางที่กลาวมาแลว.
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มาถึงวันนี้ ก็จะพูดถึง อิริยาบถยืน. อาตมาจะบรรยายในเวลาจํากัด เพราะ
วายังไมคอยสบายพูดมากเหมือนอยางทุกทีไมได แตก็จะพูดพอใหครบถวน. ขอใหสนใจ
กําหนดจดจํา ตามที่จะมีได และก็จะตอทายดวยการเปดเทป ที่เห็นวาควรสนใจ หรือนาฟง
นั้นใหฟง.
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สําหรับอิริยาบถยืน
เราจะตองรูวา มันมีตอเนื่องกันมาจากอิริยาบถอื่น
เชนเรานั่งอยู เราจะเปลี่ยนเปนอิริยาบถยืน ก็ตองมีสติสมบู รณที่สุด ในการบอก
ตัวเองวาจะเปลี่ยน, จะเปลี่ยน จะเปลี่ยน จะเปลี่ยน, คือจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่ง เปน
อิริยาบถยืน. แลวจึงคอย ๆ ทําการเปลี่ยนไปตามลําดับ, แลวก็คอยกําหนดอิริยาบถ ที่
คอย ๆ เปลี่ยนไปตามลําดับ.
สมมติวา นั่งอยูกอน จะเปลี่ยนเปนอิริยาบถยืน ตองบอกตัวเอง ดวย
ความรูสึกที่มีความรูสึกอยูในอิริยาบถนั่ง, แลวก็วานั่งหนอ นั่งหนอ นั่งหนอ, ให
ชัดเจนเสียกอนวา มันอยูในอิริยาบถนั่ง, แลวมันก็จะเปลี่ยนเปนวาเผยอตัว. ตองมี
ความรูสึกในการเผยอตัว แลวก็บอกวาเผยอตัวหนอ, หรือเพียงสั้น ๆ วาเผยอหนอ เผยอ
หนอ ๆ. อยาใหขาดตอนในอิริยาบถที่เผยอตัว แลวก็จะยืดตัว, เมื่อเผยอตัวแลวก็จะยืด
ตัวขึ้นไป, ทําความรูสึกในการที่ยืดตัวขึ้นไป แลวบอกตัวเองวา ยืดหนอ ยืดตัวหนอ
ยืดหนอ ยืดหนอ ยืดหนอ จนกระทั่งมันสูงสุดคือยืน, แลวก็ทําความรูสึกในการยืนให
ถึงที่สุด แลวก็บอกตัวเองวา ยืนหนอ ยืนหนอ นืนหนอ. ถามี อิริยาบถปลีกยอย
เชนวามีมือไขวกันอยูขางหนา. ก็รูสึกวา มือไขวกันหนอ มือไขวกันหนอ มือไขวกัน
หนอ มือไขวกันหนอ หรือวาไขวหนอ ไขวหนอ ไขวหนอ; ทั้งนี้เพื่อไมใชมันขาด
ตอน.
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ทีนี้ถาหากวา เดินอยูกอน มันไมไดนั่งมันเดินอยูกอน แลวมันจะเปลี่ยน
มาเปนอิริยาบถยืน ก็ตองทําความรูสึกที่วา เดินหนอ เดินหนอ อยางติดตอ กันมาที
เดียว, แลวก็จะกําหนดมาตามลําดับในขณะนั้นวา เดินนั้นอยางไร ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ แลวก็ขวาหยุดหนอ, ขวาหยุดหนอ, แลวซายก็มาหยุดดวยหนอ, ซายหยุด
หนอ, ซายหยุดหนอ. มันก็เลยทั้งสองเทา. นี่เรียกวา กําหนดเบื้องตนของอิริยาบถ
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เดิน จนกระทั่งวาเปนยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ, ทําความรูสึกวายืนหนอ แลวบอก
ตัวเองวายืนหนอ. ในชั้นหยาบกําหนดวายืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ ก็พอ แตถาจะให
ละเอียดไปกวานั้น ก็จะขยายออกไปวา การยืนนั้นยืดตัวเต็มที่ ยืดหนอ ยืดหนอ แลวก็
หยอนตัวลง หยอนหนอ หยอนหนอ แลวแตมันจะมีความรูสึกอยางไร; ใหรูสึก
อยางนั้นจริง ๆ แลวก็บอกตัวเองวา เชนนั้นหนอ ถาจะใหละเอียดไปอีกหนอยก็วา ยืนหนอ
ยืนหนอ.
นี้ถาเผอิญการยืนนั้น มันมีการพักขาขางใดขางหนึ่ง คือไมยืนดิ่ง ก็วาขา
ขางนั้นมันพักหนอ พักหนอ; พรอมกับการกําหนดหายใจ ในอิริยาบถยืนนั้นวา เขา
หนอ เขาหนอ, ออกหนอ ออกหนอ, เหมือนที่กลาวมาแลว ในการบรรยายครั้งที่สาม.
แลวก็ถือเปนหลักทั่วไป วา ถามันมีอารมณหรือความรูสึก อะไรเขามาแทรกแซง
แมที่สุดแตมันจะโงนเงนโซเซ ก็กําหนดอารมณนั้นใหชัดเจนแนนอน, แลวก็จนถึง
กับมันหายไป แลวก็กลับมากําหนดอิริยาบถที่เปนหลัก เปนประธาน ที่กําลังกระทํา
อยู คือ ยืนหนอ ยืนหนอ. นี่เปนการกําหนดในอิริยาบถยืน.
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ทีนี้เมื่อไดยืนแลว จะเลื่อนการกําหนดไปตามลําดับของการพิจารณา
จนกวาจะถึงที่สุด คือถึงกับรูสึกวา หลุดพนหรือปลอยวางความยึดถือบางอยางบางประการ
อันนี้คงจะแปลกจากที่เขาพูดสอนกันอยูในสํานักตาง ๆ เพราะไดบอกมาแลวขางตนใน
หัวขอนั้นวา เรามีการทําสมาธิสําหรับยุคปรมาณู, และก็ไดบอกแลวในการบรรยายขั้นตน ๆ
วามีอยางวิธีลัด จากความเปนสมาธิพอประมาณ เทานั้น แลวก็พิจารณาอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา; ไมทําสมาธิจนถึงกับมีฌาน เปนตน นี้จึงเลื่อนไปพิจารณาธรรมะที่สูง
ละเอียดขึ้นไป.
เมื่อไดกําหนดยืนหนอ, ยืนหนอเปนที่ถูกตองครบถวน ตามเรื่องของ
การยืนแลว ก็กําหนดในตอนที่จะพิจารณาเห็นนามรูป. นามรูปในการบรรยายครั้ง
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ที่สาม อธิบายไวอยางไร ก็เอาคําอธิบายนั้นมาใชในทีนี้. โดยยอก็คือ รูสึกวาจิตกําหนด
อยูที่การยืน กําหนดรู,
หรือความรูของจิตนั้นเปนนาม. เราตองทําความรูสึกตอการ
กําหนดรูหรือความที่จิตรู รูสึกตอการยืนนั้น ก็บอกวานี้คือนาม นามหนอ. สวน
อาการที่ยืนอยู, ลักษณะที่ยืนอยู แมแตขาที่ยืนอยู นี้เปนรูป. ถาไปทําความรูสึกเขาที่
รูปก็บอกวา รูปหนอ รูปหนอ; ถาไปทําความรูสึกเขาที่นามก็บอกวา นามหนอ นาม
หนอ. ตลอดเวลาที่ยืนอยูนั้น จะสามารถทําความรูสึกหรือ มองเห็น หรือพิจารณา
เห็น สวนที่เปนนามไดครบถวน สวนที่เปนรูปไดครบถวน ก็ไลไปไลมา อยูที่สิ่ง
ที่สมมติบัญญัติเปนนาม, สมมติบัญญัติวาเปนรูป, มันก็ทําใหเห็นสิ่งที่เปนนามหรือเปน
รูป มากพอสมควร. แมในอิริยาบถยืน ก็เห็นสิ่งที่เปนนาม และสิ่งที่เปนรูป มาก
มายพอสมควร.
ถาจะกําหนดใหเปนขันธ ก็กําหนดอวัยวะของการยืน, ทาทางของ
การยืน, ลักษณะของการยืนวา เปนรูป เปนรูป. ถามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นมาในขณะนั้น
เชนวาเมื่อย หรือเชนวามันจะรูสึกเจ็บปวดหรืออะไรขึ้นมาก็ตาม ก็กําหนดอยาใหพลาดได.
ใหเห็นวาเปนความรูสึกที่เปนเวทนา, เปนเวทนา เวทนาหนอ เวทนาหนอ เวทนาหนอ.
ถามีความสําคัญมั่นหมาย วาเปนอะไร แมสําคัญมั่นหมายวา เปนการยืน หรือสําคัญ
มั่นหมายอะไร จําไดวาเปนอะไร ทําความรูสึกตอสิ่งนั้นแลว ก็กําหนดวา สัญญาหนอ.
ถามีความคิดอะไรเกิดขึ้น ก็กําหนดวา สังขารหนอ สังขารหนอ. ถามีอะไรมา
สัมผัส หรือวาเกิดการเห็น การไดกลิ่น การไดสัมผัสอะไรก็ตาม ก็วา วิญญาณหนอ
วิญญาณหนอ, อยาใหพลาดไปจากความกําหนดหรือความรูสึกได.
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แมเรายืนอยูแท ๆ ที่เดียวนั่นแหละ จะสามารถมีความรูสึกในรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขารในวิญญาณ แตละอยาง ๆ ไดมากมาย. ทําอยูอยางนี้
ไมนานนัก ก็จะเปนผูคลองแคลวในการที่จะกําหนดวาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม หรือ
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กําหนดวาอะไรเปนรูป อะไรเปนเวทนา อะไรเปนสัญญา อะไรเปนสังขาร อะไรเปน
วิญญาณ. นี้เรียกวา กําหนดในฐานะที่เปนนามและรูป.
ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นไปอีกลําดับหนึ่ง กําหนดโดยความเปนการเกิด - ดับ, เกิด ดับ. คําวาเกิดในภาษาธรรมะนั้น หมายความวามันทําหนาที่อยู อะไรทําหนาที่
อยู เรียกวาสิ่งนั้นเกิด อะไรไมทําหนาที่เลิกละหนาที่ ก็เรียกวามันดับ. เชนมี
การนั่ง การนั่งเกิด, การนั่ง อิริยาบถนั่งมันเกิดออกมา หรือมีการยืน ก็การยืนมันเกิด,
อิริยาบถยืนมันเกิด. นี้เมื่ออิริยาบถนั้นเปลี่ยนไป ก็เรียกวามันดับไป. นี้หยาบ
ที่สุด กําหนดเกิดดับที่หยาบที่สุด วามันเกิดการยืนขึ้นมา แลวมันก็หมดการยืนไป,
ทําความรูสึกวามีการยืนเกิดขึ้นมา ก็วาเกิดหนอ เกิดหนอ, ทําความรูสึกในขอที่วา
การยืน อิริยาบถยืน เปลี่ยนไป หายไป ดับไป ก็เรียกวา ดับหนอ ดับหนอ. นี้
มันหยาบที่สุด.
ทีนี้ก็กําหนดใหละเอียดลงไปในขอที่วา เมื่อพิจารณาเห็นรูปใด ที่อารมณ
ใด หรือที่จุดไหน ก็บอกตัวเองวา สิ่งนั้นมันเกิด; เชนกําหนดที่รูปกาย ก็รูปกาย
เกิด หรือกําหนดที่กิริยาทาทางที่ยืนอยูก็เรียกวา รูปนี้มันเกิด เปนอุปาทายรูป.
กําหนดที่เนื้อหนัง ที่กําลังทําอิริยาบถอยู รูปมันเกิดโดยมหาภูตรูป; แลวแต
จะกําหนดที่รูปอะไร. เขาใจวาทุกคนก็พอจะรูไดเองแลว ถากําหนดที่ตัววัตถุนั้นมัน
เปนมหาภูตรูป ถากําหนดที่ตัวกิริยาอาการลักษณะอะไรของอิริยาบถนั้นก็เรียกอุปาทายรูป
คือรูปจริงหรือรูปแฝง; แตแลวมันก็เปนรูปดวยกันทั้งนั้น. เมื่อจิตทําความรูสึกลงที่
รูปใด ก็บอกวารูปหนอ; ถามันเกิดขึ้นมาแลวก็ เกิดหนอ เกิดหนอ; ถามันเลิก
กําหนดดับไปก็เรียกวา ดับหนอ ดับหนอ, ถามีเวทนาเกิดขึ้นก็วา เกิดหนอ เกิด
หนอ คือเกิดแหงเวทนานั้น เวทนาดับไปก็วา ดับหนอ ดับหนอ.
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ไมใชวาแตปากลอย ๆ ตองทําความรูสึกที่สิ่งนั้นชัดแจงเสียกอน แลว
จึงบอกวามันเกิดหนอ เกิดหนอหรือดับหนอ ดับหนอ; ไมใชทองหนังสือ แตกําหนด
ความรูสึกลงไปจริง ๆ, แลวก็บอกตัวเองวา เชนนั้นหนอ เชนนั้นหนอ. ถาสัญญาเกิด
ก็เกิดหนอ เกิดหนอ สัญญาดับ ก็ดับหนอ ดับหนอ สังขารเกิดหรือสังขารดับ วิญญาณ
เกิดหรือวิญญาณดับ ก็บอกอยางเดียวกัน ไมใชสักแตวาบอก; ไมใชชิงบอก มันตอง
กําหนดที่ตัวสิ่งนั้น ใหเห็นชัดประจักษแกใจเสียกอน, แลวจึงบอก บอกคือบอกแกตัวเอง
ไมตองออกเสียง มันหนออยูขางใน. ที่วาหนอนั้นมันหมายความวา สักวาเทานั้น
หนอ, สักวาเทานั้นหนอ.
ทีนี้ก็จะกําหนดขั้นตอไป คือ กําหนดอนิจจัง อะไรเกิดขึ้นแลวหายไป ก็
ไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ. อิริยาบถนี้ตั้งอยู แลวอิริยาบถนี้หายไป ก็ไมเที่ยงหนอ
ไมเที่ยงหนอ. ความรูสึกอันนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวหายไป ก็บอกวาไมเที่ยงหนอ; ตอง
กําหนดเขาไปที่ตัวความไมเที่ยงนั้นจริง ๆ, รูสึกวา มันไมเที่ยงจริง ๆ. นี่มันรูสึก
เปนเวทนา อยูอยางนี้ เดี๋ยวมันก็ดับไป และเดี๋ยวก็ความรูสึกที่เปนสัญญา ระลึก
นึกไดหมายมั่นอยางนั้นอยางนี้ไดมันเกิดขึ้นมาอีก ก็ดูความที่มันไมเที่ยงที่มันเปลี่ยนไปนี้
วาไมเที่ยง มีความรูสึกไมเที่ยงอยูอยางชัดเจนแจมแจงถึงที่สุด; แลวก็บอกตัวเองวา
ไมเที่ยงหนอ ทําอยางนี้ทั้งที่เปนนาม ทั้งที่เปนรูป ทั้งที่เปนเวทนา เปนสัญญา
เปนสังขาร เปนวิญญาณ.
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ทานคงจะเขาใจไดเองแลววา จะตองกระทําดวยจิต หรือใจคอที่ละเอียด
ลออ สุขุม ประณีต สงบรํางับ มันจึงจะทําได. ถาทําไดก็เปนอันวา มันละเอียด
ลออ สุขุม ประณีต สงบรํางับ, แลวเราก็ตั้งใจจะทําดวยการกําหนดที่ละเอียด
ลออ สุขุม ประณีต สงบรํางับ; ถาทําไดก็แปลวา มันละเอียดลออ สุขุม
ประณีต
สงบรํางับ; ถาทําไดก็แปลวา มันละเอียดลออ สุขุม ประณีต สงบรํางับ. นี่
กําหนที่ความที่มันเปลี่ยนจากอันนี้ไปสูอันอื่น ก็เรียกวาอนิจจังหนอ อนิจจังหนอ
อนิจจังหนอ. บอกตัวเองอยูนั่นแหละ วาไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ;

การปฏิบัติในอริยบถยืน

๑๒๙

เลือกคําที่สั้นที่สุด ที่เราเขาใจงายที่สุด. ถาเราชอบคําวาไมเที่ยง เรา ก็ใชคําวา
ไมเที่ยงหนอ; ถาเราชอบคําวา อนิจจัง ก็วาอนิจจังหนอ.
ทีนี้ก็เลื่อนตอไป ถึงขั้นกําหนดอนัตตา ก็ตองไลมาอยางที่กลาวมาแลว
ทุก ๆ อารมณที่รูสึกหรือกําหนดอยู, ก็มองเห็นวา มันสักแตวาเชนนั้นหนอ เปน
อยางนั้นเองตามธรรมชาติ, ไมมีอะไรที่เปนตัวเปนตนเปนสัตวเปนบุคคล. ตัวอยาง
เชน เมื่อกําหนดอยูที่ลมหายใจ วาลมหายใจมันธรรมชาติ เปนอยูตามธรรมชาติ เปน
ไปตามธรรมชาติ, เชนนั้นเองหนอ ไมมีตัวสัตวบุคคลตัวตนอะไรที่เปนเจาของ
ลมหายใจ. ทานก็บอกวา ลมหายใจสักแตวาธาตุตามธรรมชาติ มีอยูเชนนั้นหนอ ไมมี
สัตวไมมีบุคคล นี่ใจความมันยืดยาว; แตพอที่กําหนด กําหนดแตเพียงวา ไมใชตน
หรื อไม ใช ตั วหนอ หรื ออนั ตตาหนอ อนั ตตาหนอ. ถ ากํ าหนดที่ ความยาวความสั้ น ก็
วาไมใชตนหนอเหมือนกัน, ถามันรูสึกอะไรขึ้นมา เปนเวทนาในขณะนั้น ก็สักแตวา
เวทนาเทานั้นหนอ, เปนความรูสึกตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ไมมีสัตวคนตัวตนอะไร
หนอ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี้ทําความเขาใจเสียใหเสร็จกอนยืดยาว
นี่มันยืดยาวนั้นจะเอามากําหนด
ไมได; แตวายืดยาวทั้งหมดนั้น มันมากําหนดไดสั้น เหลือแตเพียงวา ไมใชตนหนอ
ไมใชตนหนอ หรืออนัตตาหนอ เหมือนที่กําหนดไมเที่ยง กําหนดนามรูปมาแลว
อยางไร; ก็แยกกําหนดที่ละอยาง แตแทนที่จะกําหนดวาไมเที่ยงมันมากําหนดวา
อนัตตา อนัตตาหนอ อนัตตาหนอ. กระทั่งวา ยืนนี้ เปนอิริยาบถยืน ตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ ไมมีบุคคลผูยืน, ไมมีใครที่เปนเจาของการยืน เปนสักวาอิริยาบถ
ยืนตามธรรมชาติเทานั้นหนอ แลวจึงวา ไมใชตัวหนอ, หรือไมมีตัวหนอ, หรืออนัตตา
หนอ แลวแตใครจะชอบคําบาลีหรือคําไทย.

๑๓๐
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แตอยาลืมวา ขอสําคัญที่สุดมันมีอยูที่วา ตองรูสึกอยางนั้นจริง ๆ;
ตองมองเห็นแลวรูสึกวา มันไมใชสัตวบุคคลตัวตนอะไร. เปนเพียงอิริยาบถยืน, เปนไป
ตามธรรมชาติ ตามกฎอิทัปปจจยตา เทานั้นเองหนอ, ไมมีตัวตน ไมมีบุคคล ไมมีสัตว
ไมมีตน ไมมีชีโว ไมมีเจตภูติ เปนผูยืน, นี่ใจความวา สักวาอาการยืนตามธรรมชาติ
ของธาตุตามธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ ไมมีตัว ไมมีตน ไมมีบุคคลหนอ. ทํา
ความรูสึกอยางนั้นเต็มที่แลว จึงบอกออกมาวา ไมมีตัวหนอ ไมมีตัวหนอ ไมใชตัวหนอ,
นี้เปนการกําหนดอนัตตา.
สรุปความก็วา ไมมีตัวผูยืน นั่นแหละ มายืนอยูแลวก็มองดูตัวความที่ไมมี
ผูยืน; ถาไมเขาใจก็คลายดูวาเปนคนบา หรือแกลงทําบา; ถาไมเขาใจก็จะรูสึกวามัน
เปนเรื่องแกลงทําบาแลวโวย. แตเดี๋ยวนี้เรามันรูสึกอยูนี่วา เรากําหนด ความที่มัน
เปนอิริยาบถ ปรุงแตงกันไปตามกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ กฎอิทัปปจจยตา. แลวมันมายืนอยูอยางนี้ ยืนหนอ ยืนหนอ มันจะเอาตัวตนบุคคลมา
จากไหน ? ถาในขณะนั้นรูสึกอยางไร ก็วานั้นมันความรูสึกเชนนั้นเทานั้นหนอ;
เชนเวทนาเทานั้นหนอ, สัญญาเทานั้นหนอ,
ไมมีตัวบุคคลผูประกอบหรือกระทําเวทนา
ทําสัญญา ทําสังขาร ทําวิญญาณ.
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ทําไมจะตองทําถึงขนาดนี้ ? มันตองทําถึงขนาดนี้ เพราะวาตองหาใหพบ
ตัวนามหรือตัวรูป ตัวรูป ตัวเวทนา ตัวสัญญา ตัวสังขาร ตัววิญญาณ ใหได
ตัวมากอน, แลวก็ดูที่ตัวมัน กําหนดลงไปที่ตัวมัน รูสึกชัดวา โอ นี้มันประกอบกัน
ขึ้นมาตามธรรมชาติ ตามกฎอิทัปปจจยตาทําหนาที่อยางหนึ่งอยู เราสมมติเรียกวาเวทนา
เราบัญญัติเรียกกันวาเวทนา เรียกวา สังขาร เรียกวา วิญญาณ แลวแตจะเรียกกันเปนที่
เขาใจ นี่กําหนดอนัตตา.

การปฏิบัติในอริยบถยืน

๑๓๑

ทีนี้ก็เปนการรูสึกที่ละเอียดไปกวานั้น ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือ กําหนด
ความจางคลาย. ความจางคลายของอะไร ? ความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่น
ดวยความโง; มันมีความโง มันก็ยึดถือตัวตนเปนตัวเปนตน ความรูสึกอะไรเกิดขึ้น
ในใจ ก็เปนความรูสึกของตน : ความจําก็ของตน ความคิดก็ของตน, ความรูสึกตอ
อารมณก็ของตน อารมณก็พลอยเปนของตน; นี้เรียกวาโง แลวก็ยึดมั่นถือมั่นใหเปนตัว
เปนตน.
เมื่อเราทําการเหมือนกับหั่นแหลกอยูตลอดเวลา
วาแตละอยางละสวน ๆ
นี้มันไมใชตน, เรียกวาทํากันอยางหั่นแหลกเลย ก็มีอาการที่เรียกวา จางคลายออก
ของความยึดมั่นถือมั่น ที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแตกาลกอน. พอรูสึกวา ความโงหรือ
ความยึดถือนั้น มันคลายออกบางแลวโวย; แมเล็กนอย ก็กําหนดวา คลายหนอ คลาย
หนอ, คือ วิราคะ วิราคะแปลวาจางหรือคลาย, คลายหนอ คลายหนอ, พูดกับตัวเอง
ก็พูดวา ความยึดมั่นของกูคลายออกแลวหนอ; แตระวังอยาใหมันเปนความยึดมั่น มี
ตัวตน มีเปนของกูขึ้นมาอีก. หลีกเลี่ยงคําวาตัวตน หลีกเลี่ยงคําวา ของกู เพื่อให
เห็นวามันเปนไปตามธรรมชาติ, แลวเราไมอาจจะยึดถือที่ตรงไหน วาเปนตัวกูหรือ
เปนของตน. ขอนี้มันตองขึ้นอยูกับการที่เคยโง ยึดถือมาก ๆ จนมีเรื่องมีราว, แลว
พอมาพิจารณาแยกแยะทุกสวน ๆ ดู ก็เห็นวา แตละสวนนั้นมันไมใชตัวตนโดย
เฉพาะอยางยิ่งก็คือเวทนา.
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นี่ขอบอกใหเขาใจกันไวเปนหลักวา สิ่งรายกาจซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยึด ถืออยางยิ่งที่สุด คือเวทนานั่นเอง มันจะมาจากทิศทางไหนก็ตาม; เวทนาจะเปน
สิ่งที่ตั้งแหงความยึดถือ : ถูกใจไมถูกใจ เชนสวยไมสวย อรอยไมอรอย ตามความรูสึก
ที่มีอยูสองอยางคูกัน คือนารักกับไมนารัก.
เวทนานั้นมันเคยมีอยางไรที่ตรงไหน ก็ทํา
การพิจารณาที่เวทนานั้น หรือทําการเปรียบเทียบ วาเวทนา ทุกเวทนา
แหละมัน

๑๓๒
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เหมือนกันทั้งนั้น; เวทนาที่นารักนาพอใจ จะเกิดมาจากอะไร มันก็เหมือนกันทั้งนั้น;
เวทนาที่ไมนารักไมนาพอใจ มันจะเกิดมาจากอะไร ก็เปนเวทนาที่ไมนารักไมนาพอใจ
ทั้งนั้น เหมือนกันทั้งนั้น; เหมือนกันตรงที่วามันใหเกิดตัณหา อุปาทาน : นารัก
นาพอใจมันก็อยากไดและยึดถือวาเปนของกู, ที่ไมนารักไมนาพอใจก็ไมอยากได, แลว
มันก็ยึดถือวาเปนศัตรูของกู. นี่เปนเหตุใหเกิดมีตน ที่เปนเรา ที่เปนเขา, เปน
ฝายเรา เปนฝายเขา เปนศัตรู เปนมิตร.
เวทนา เกิดไดทุกทิศทาง เพราะมันเกิดไดทั้งสองทาง คือทั้งทาง ที่นา
พอใจและไมนาพอใจ, แลวมันก็จะมีแตสองทางนี้เทานั้นที่เปนตัวปญหา.
ถามันไม
แสดงใหพอใจหรือไมพอใจแลว มันก็ยังไมเปนปญหา คงเปนความโงเงียบ ๆ ไมเปน
ความโงที่แสดงบทบาท.
ถาเวทนาที่มันเปนที่ตั้งแหงความพอใจหรือความไมพอใจแลว
มันก็แสดงบทบาทใหยึดถือดวยอุปาทาน.
พูดเลยไปอีกหนอยวา ที่ทําความเลวรายกันอยูทุกวันนี้ ในโลกนี้ทุกวันนี้
พวกอันธพาลประกอบอาชญากรรม เพราะมันยึดถือเขาใจผิดในสิ่งที่เรียกวาเวทนา:
เวทนาทางเพศทางกามารมณ ที่เปนเรื่องบาวูบเดียวเทานั้นแหละ มันก็ยึดถือเอาเปน
พระเจาไปเลย, มันก็วูบเดียวในการที่จะกระทําลงไป, แลวมันก็วูบเดียวในการที่ไดเสวยผล
ของสิ่งนี้
มันเปนเรื่องบาวูบเดียว.
แตมันก็กลายเปนเรื่องสูงสุดของบุคคลนั้นไป,
ปรารถนาจนถึงกับเอาชีวิตเขาแลก.
ถาเขาไดมาทําการพิจารณาโดยนัยะนี้ เอาเวทนา
ทั้งหลายมาทําความรูสึกใหเห็นวา สักวา เวทนาเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ ไมมีตัว
ตน แลวก็จะไมหลงในเวทนานั้นถึงขนาดวา บูชาเปนของสูงสุดประเสริฐ; ทําอะไร ๆ
ก็เพื่อสุขเวทนาของเขา.
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ถาความจางคลายไดเกิดขึ้นแลว มันก็ลดความยึดมั่นถือมั่น มันจะไมหลง
ในเวทนา ที่เปนที่ตั้งแหงความหลง หลงรักหรือหลงเกลียดก็ตาม, เรื่องมันก็นอยเขา. ปญหา

การปฏิบัติในอริยบถยืน

๑๓๓

มันก็อยูที่ความรูสึก ที่ใคร ๆ ก็พอจะรูไดเด็ก ๆ ก็รูไดวาความรัก ความโกรธ ความ
เกลียดความกลัว ความวิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ ความอิจฉาริษยา ความหึงความ
หวง เหลานี้มันเปนที่ตั้งแหงความทุกข คือเปนความยึดถือ : ถาไมยึดถือมันไมรูสึก
อยางที่วา. ถาไมยึดถือในสิ่งนั้นแลวมันจะไมรูสึก รัก โกรธ เกลียด กลัว อาลัย
อาวรณ อิจฉาริษยา หรือหึงหวงเปนตน. ฉะนั้นการที่ถอนความยึดถือเสียได ที
ละนิด ทีละนิด ทุกคราวที่พิจารณาเวทนานั้น, เวทนานั้นที่ปรากฎอยูในใจนั้น มันก็
ถอนนิสัยสันดาน ความเคยชินที่ยึดถือไดตามสวน; มันก็ดีขึ้น ๆ. นี่เราจึง
คอยจองจับดูวา จิตใจของเราไดเห็นแจงบางสิ่งบางอยาง แลวคลายความยึดถือ
อยางไร ในขณะที่ปฏิบัติสมาธิอยางนี้, แลวก็บอกตัวเองวาคลายหนอ คลายหนอ คลาย
หนอ คลายหนอ บอกครั้งหนึ่งวาคลายหนอ ก็มองเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีก วามันคลายอยางไร,
แลวก็มองเห็นชัดเขาไปอีกวา มันคลายอยางไร คลายหนอ คลายหนอ นั้นคลายอยางไร
นี่มาถึงขั้นที่วา พิจารณาเห็นความจางคลาย.
ทีนี้ขั้นตอไป ดูวา อะไรมันดับไปแลว คลาย คลาย คลาย จนถึงกับ
ดับไปแลว ก็บอกตัวเองวา ดับหนอ ดับหนอ ดับหนอแหงความยึดมั่นถือมั่น ดับ
หนอแหงตัวกู - ของกูในกรณีนั้น ใหเห็นความดับ แลวก็บอกตัวเองวาดับหนอ ดับหนอ.
ทําอยางประณีต ละเอียดลออที่สุด สุขุมที่สุด มาถึงตอนนี้.
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เปนอันวา เปนทั้งสมาธิ ทั้งปญญา ทั้งสมถะ ทั้งวิปสสนา รวด
เดียวในทุกอิริยาบถ จึงกลาเรียกวาสําหรับยุคปรมาณู สําหรับยุคที่เราจะทําอะไรชา ๆ
อยูไมได, สําหรับยุคที่เราจะมัวทําอะไรชา ๆ อยูไมได, จึงใหมีการพิจารณาอยางนี้. เชน
อิริยาบถยืน ก็พิจารณาการยืน แยกแยะเปนนามรูป เปนขันธทั้งหา เห็นเกิดดับ
ของมัน, เห็นอนิจจังของมัน, เห็นอนัตตาของมัน, เห็นความจางคลายจากสิ่งนั้น,
เห็นความดับไปแหงความยึดถือ, แลวดูเปนครั้งสุดทายวา โยนทิ้งแลวโวย, โยนทิ้ง
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แลวโวย ในสิ่งที่เคยยึดถือนั้น เดี๋ยวนี้ไดโยนทิ้งแลว. ก็มีเทานั้นเองในเรื่องหนึ่ง ๆ นี้
คือเรื่องของอิริยาบถยืน โดยสังเขป.
เกี่ยวกับอิริยาบถยืน มีเรื่องที่ตองทําความเขาใจ วาในอิริยาบถนี้มันทําไดใน
เวลาจํากัด, ไมสะดวกเหมือนในอิริยาบถนั่ง หรือในอิริยาบถเดินดวยซ้ําไป; เพราะการ
ยืนนี้ มันตองเสียความรูสึกไปในการที่จะดํารงใหมันยืนอยูได. ดังนั้นเราจึงทําสมาธิ
ในอิริยาบถยืนแตในเวลาอันจํากัด คือเมื่อเราอยากจะทํา, หรือเมื่อมันตองทํา;
เชนวาเมื่อเราตองยืน เราก็ตองทําในอิริยาบถยืน หรือเราอยากจะทําก็ทําในอิริยาบถยืน
แตมันก็มีความเหมาะสมอยูสวนหนึ่งดวยเหมือนกัน.
คือมันตองทําใหครบทุกอิริยาบถ.
ในกรณีที่ตองยืนพิง คือยืนเฉย ๆ ไมได มันก็ตองยืนพิง; ก็กําหนดที่สิ่งที่ถูกพิง หรือ
การรูสึกเมื่อมีการพิง, ทําความรูสึกในสิ่งนั้น ๆ เชนรูสึกวาพิงหนอ พิงหนอ, หรือวา
แข็งหนอ ออนหนอกระดางหนอ, แลวแตมันจะสงความรูสึกอะไรขึ้นมา. นี้เกี่ยวกับ
วาจะยืนพิงหรือไมยืนพิง.
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นี้เรื่องอิริยาบถยืนก็พอจบ. อาตมาก็หมดแรงที่จะพูด
เหมือนกัน มันโคลงเคลงโคลงเคลงเหมือนกับนั่งในเรือที่ลอยคลื่นอยู.

ก็ตองขอจบดวย

เอา, พอสมควรแกเวลาแลว ก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ เมื่อพระทานสวด
บทสงเสริมกําลังใจจบแลว ก็จะเปดเทปทานพยอมใหฟง เทปทานพยอมมวนที่เขาหามไมให
ออกวิทยุ, เขาลงโทษ. อาตมาก็ไมเคยฟง เดี๋ยวคอยฟงก็แลวกัน.

ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบทพระธรรมในรูป
คณสาธยาย สงเสริมกําลังใจของผูปฏิบัติธรรมะ สืบตอไป

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๖๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๗

การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่นๆ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา ลวงมาเปนคํารบหกในวันนี้
ในเรื่องสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู นี้ อาตมาจะกลาวโดยหัวขอยอยเฉพาะวันนี้วา การ
ปฏิบัติอิริยาบถนอนและอื่น ๆ สืบตอจากการบรรยายในครั้งที่แลวมา. ขอความใด
ที่บรรยายแลวก็ไมบรรยายอีก จะตองกําหนดเอาเองและนํามาใชในบทนี้ดวย; ในอิริ ยาบถนั่ง ไดบรรยายการกําหนดลมหายใจไวอยางละเอียดอยางไร ก็ยังนํามาใชไดใน
อิริยาบถ อิริยาบถ ตามควรแกกรณี; นี้เปนอันวาเปนที่เขาใจกันได. อาตมาก็
จะไดกลาวตอไป ถึงการปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอิริยาบถอื่น ๆ ซึ่งไดแกอิริยาบถ ดื่ม
กิน อาบ ถาย นุงหม พูด นั่ง อยางนี้เปนตน, มันมีหลักการเหมือนกันหมด เพียงแต
กําหนดขอปลีกยอยเฉพาะอิริยาบถนั้น ๆ ตามที่ใครก็อาจจะกําหนดได
หรือสังเกต
ไดเอง.
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สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๑๓๖

การปฏิบตั ิในอิริยาบถนอน.
การปฏิบัติในอิริยาบถนอนนั้น ก็จะตองรูวา มันสืบตอมาจากอิริยาบถ
อะไร ที่ใกลชิดที่สุด. มันก็คืออิริยาบถนั่ง เพราะไมมีใครที่ยืนอยูแลวก็จะลมลงนอน
หรือวาเดินอยูจะลมลงนอน
มันตองนั่งลงกอน, สําเร็จอิริยาบถนั่งแลว
ก็สําเร็จอิริยาบถ
นอน
ตอไปตามลําดับ.
กําหนดการเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินหรือยืนมาเปนอิริยาบถนั่ง
แลวกําหนดอิริยาบถนั่งตามที่เคยกําหนด
แลวกําหนดการเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่ง
ไปสู
อิริยาบถนอน, มันจะมีกี่ระยะ ก็ทําความรูสึกทุก ๆ ระยะ แลวก็บอกตัวเองวา
อิริยาบถนั้นอยางนั้นหนอ.
ที่เปนอยางหยาบ คือกําหนดเมื่อตัวตนเอน, เมื่อรูสึกความเอนของรางกาย
รูสึกอยูดีแลว ก็บอกตัวเองวา เอนหนอ ๆ เอนหนอ โดยไมตองออกเสียง; เพราะมัน
เปนการบอกตัวเองในภายใน ไมตองออกเสียง, นี่พูดนี้เหมือนกับวาออกเสียง. เมื่อทํา
ความรูสึกในขณะที่รางกายมันเอนลงไปอยางชา ๆ ดวยสติสัมปชัญญะ
นั่นบอก
ตัวเองวา เอนหนอ เอนหนอ เอนหนอ ลงราบแลวก็นอน นอนหนอ นอนหนอ นอน
หนอ;
ถาฟงดูอยางนี้ก็เหมือนกับแกลงทําบา
แตมันเปนการฝกสติที่จะตองทําอยางนั้น
ถาใครสนใจก็พยายามศึกษาและลองดู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอบอกซ้ําอีกทีหนึ่งวาหนอ ๆ นี้ มันมีสองความหมาย ถามันหนอ ๆ ที่
เปนความหมายตามสัญชาตญาณของสัตว
มันก็มีความหมายเปนวา
กูนอนหนอ
กูนอนหนอ กูนอนหนอ, มันก็เปนการเพิ่มตัวตน เพิ่มความยึดถือตัวตน ทีนี้หนอ
อีกความหมายหนึ่งที่ถูกตอง ก็คือ หนอของสติปญญา เห็นวาการนอนนี้เปนเพียง
อิริยาบถอยางหนึ่งของสัตวทั้งหลาย ตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งถูกสมมติเรียกอิริยาบถ
นี้วาอิริยาบถนอน ก็บอกตัวเองวา โอ มันเปนสักแตวาอิริยาบถนอนตามธรรมชาติ

การปฏิบัติในอริยาบทนอนและอื่น

๑๓๗

เทานั้นหนอ ไมมีตัวกูผูนอน. เมื่อกําหนดความหมายไดอยางนั้นแลว ก็ใหเหลือสั้น ๆ เขา
มาตามลําดับวา สักวาอิริยาบถนอนหนอ แลวก็นอนหนอ นอนหนอ นอนหนอ นอนหนอ นอน
อยางไมมีใครนอน; ถาหนออยางนี้ถูกตอง เพราะหนอดวยสติปญญาดวยสติสัมปชัญญะ;
ถามันหนอดวยความรูสึกของธรรมดา ตามสัญชาตญาณของสัตว มันก็คือวากูนอนหนอ
กูนอนหนอ กูนอนหนอ นี่มันเพิ่มความหมายแหงตัวกู ความยึดถือแหงตัวกู มันตรง
กันขาม.
ฉะนั้น หนอ ๆ เหมือนกัน แตความหมายมันมีเปนสองอยาง และ
ตรงกันขาม; อยางหนึ่งมันเพิ่มน้ําหนักแหงตัวตน วาตัวตนเปนผูทําอยางนั้น;
อีกอยางหนึ่งถอนความหมายแหงตัวตน ไมเพิ่มน้ําหนักแหงตัวตน, บอกวาเปนแต
เพียงการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ แลวก็เรียกชื่อกันวาอยางนั้น ๆ
เทานั้นหนอ นี้เกิดปญญา.
ทําไมจะตองหนอ ? ก็ใหเพื่อมันแสดงความรูสึกที่เต็มสมบูรณ ชัดเจน
แจมแจงของสติ, ของสติที่สมบูรณแจมแจงชัดเจนนิ่มนวลตลอดเวลา จึงใชคําวาหนอ.
ฉะนั้นเมื่อกําหนดอิริยาบถนอน รูวาเปนเพียงอิริยาบถตามธรรมชาติ ตามกฎของธรรม ชาติ สักแตวาอิริยาบถนอนเทานั้นหนอ ก็ฉลาดขึ้น. นี่เพื่อจะกําหนดงาย ๆ ดวยคําสั้น ๆ
จึงวา นอนหนอ นอนหนอ เทานั้นก็พอ.
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ทีนี้ถาเราจะกําหนดใหมันละเอียดกวานั้น มันก็ซอยลงไปได แทนที่
จะเปนสองหนอ ก็กลายเปนสามหนอก็ได; เชนวาพอรางกายมันเริ่มเอน ทําความรูสึก
ในความเอนของรางกาย แลวก็บอกตัวเองวาเอนหนอ เอนหนอ แลวก็ถัดมามันก็เปน
ความรูสึกวา ถึง คือถึงพื้น ตัวถึงพื้นก็วา ถึงหนอ ถึงหนอ ถึงเรียบรอยจนเรียกวา
เปนการนอนโดยสมบูรณแลว ก็บอกตัวเองวานอนหนอ นอนหนอ, ทั้งสามหนอ,
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ไมมีตัวตน ไมมีอัตตา ไมมีตัวกู ไมมีของกู; บอกใหรูวาเปนอิริยาบถตามธรรมชาติ แลวกําหนดอยูที่อิริยาบถนั้น มันเปนสมาธิ แลวรูสึกอยูวา เปนอิริยาบถตาม
ธรรมชาติเทานั้น ไมใชตัวตนแลว, นี้มันเปนปญญา. ที่บอกวา เทานั้นหนอ ติดตอ
กันอยูนี้ มันเปนสติ, เปนการฝกสติอยางยิ่ง พรอมทั้งฝกสมาธิและฝกปญญา.
ทําความเขาใจในเรื่องนี้ ดี ใหแจมแจงอยางนี้ แลวก็ปฏิบัติเถิด ก็จะไดผล.
ถาจะเอาใหละเอียดไปกวาอยางนั้นอีก
ก็แบงเปนหลายระยะ
เอนหนอ
เมื่อรางกายเอนก็ กําหนดเอนหนอ; เมื่อมันโนมลง ๆ ๆ ก็ลงหนอ มันถูกพื้นก็ ถูกหนอ
ถูกหนอ ถึงพื้นก็ ถึงหนอ ถึงหนอ นอนหนอ นอนหนอ. นี่ไดหลายหนอ เพียงอิริยาบถ
เดียววานอน; นี่ก็เพื่อฝกเฉพาะสติ ใหละเอียดถี่ยิบอยางไร ก็เนื่องกันไปหมด คือ
สติไมขาดตอน; จากทาเอน แลวลงไป แลวก็ถูก แลวก็ถึง แลวก็นอนนี่ มันไมมีสติที่
ขาดตอนฝกสติไมมีขาดตอนอยางนี้อยูประจําเถอะ ก็มีสติสมบูรณแลววองไว.
ทีนี้เมื่อนอนลงแลว จะกําหนดอยางอื่นดวยก็ได : กําหนดลมหายใจ
อยางที่กลาวแลวในการบรรยายครั้งที่สามก็ได,
หรือจะกําหนดเหมือนกับในอิริยาบถนั่ง
ก็กําหนดลมหายใจ
เกิดดับแหงลมหายใจ ไมเที่ยงลมหายใจ,
มีเวทนาเกิดขึ้นก็รูวา
เปนเวทนา มีสัญญาเกิดขึ้นก็รูวาสัญญา, มีสังขารเกิดขึ้นก็รูวาสังขาร, มีวิญญาณเกิดขึ้น
ก็รูวาวิญญาณ. ฉะนั้นจึงกําหนดขันธทั้งหา โดยความไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ไดตลอดแมอิริยาบถนอน; ไมไดสอนวาใหนอนกําหนด แตสอนวาถา
เมื่อตองนอน ก็ยังกําหนดได, แมมันจะตองนอนก็ยังกําหนดได ก็กําหนดกันทุก
อิริยาบถนั่นเอง นี้เรียกวานอน อยางนอน, นอนฝกหรือนอนปฏิบัติ.
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ทีนี้ถาจะนอนหลับ,
จะเปนเรื่องนอนหลับกัน ก็กําหนดอีก กําหนด
ลมหายใจอยู กํ าหนดลมหายใจอยู จะผ อนเป นความหลั บ ก็ กํ าหนดความรู สึ กอยากนอน
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หนอ อยากนอนหนอ ง วงหนอ ง วงหนอ จะหลั บหนอ จะหลั บหนอ แล วก็ ปล อยให
หลับหนอ หลับหนอ. แตถาเปนเรื่องของการนอนหลับ ตองทําสติในการตื่นไวเสีย
แตตน วาจะหลับสักเทาไร จะหลับสักเทาไร ทําในใจบอกตัวเองวา จะหลับสักเทาไร ?
สักกี่ชัวโมง กี่นาที มันจะไดตื่นขึ้นมาเองโดยธรรมชาติภายใน ตรงตามเวลา, กําหนด
เวลาตื่น ตื่นเมื่อเวลาเทาไรหนอ; เชนจะตื่นตีสามหนอ ก็กําหนดใหแนใหแนนลงไป
ในจิตในขอบวงของจิต ซึ่งมันจะบันทึกไว แลวมันจะทําใหตื่นไดตามเวลา. ทีนี้พอตื่น
พอรูสึกวามันตื่น อยาเพอลุกขึ้น, อยาเพอเคลื่อนไหว, อยาเพอกระดุกกระดิกอะไร.
ตื่ นอยู นั่ นแหละ ก็ ทํ าความรู สึ กว า เดี๋ ยวนี้ มั นตื่ นขึ้ นมาแล ว ก็ บอกตั วเองว าตื่ นหนอ
ตื่นหนอ,
ยังไมลุกขึ้นผลุนผลันออกมา แลวใหกําหนดวา จะลุกหนอ จะลุกหนอ
จะลุกหนอเผยอตัวหนอ เผยอตัวหนอ ลุกหนอ กระทั่งยืนขึ้นมาแลวหนอ.
นี้อิริยาบถ
ตอไปอะไรก็ตาม, เดินหนอ อะไรก็ได ไปตามเรื่องที่มันจะตองทํา.
นี่ทําอยางนี้มันดู ๆ คลายกับวาแกลงทําบา ถาเราไปสอนเด็ก ๆ เด็ก ๆ เขา
จะคิดวาสอนใหแกลงทําบา;
แตวามันเปนเรื่องฝกสติที่ละเอียดประณีตสุขุมอยางยิ่ง
เพื่อมีสติ เพื่อมีสมาธิ เพื่อมีปญญา อยางที่บอกมาแลวแตครั้งแรกของการบรรยายวา
ฝกวิธีลัดสั้นคราวเดียวมีทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา, ในสมาธินั้นมีทั้งสติดวย
และใหรูเอาเองวา การฝกแบบฝกหัดเหลานี้ มันจะตองมีเปนสองแผนก คือแผนก
เมื่อฝก เมื่อเราอยูในการฝกตั้งกําหนดการฝก อยูในระยะเวลาของการฝก ก็ทําได
เต็มที่; ที่นี้เมื่อไมใชเปนระยะการฝก เปนระยะที่เปนอยูตามธรรมดา ก็ฝกได
เหมือนกัน.
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แบบหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่ง มันก็ตองรูวามีเปนสองประเภทอยู : ประเภท
หนึ่ง เมื่อเราตองการจะฝก อยูในระยะเวลาของการฝก ก็ฝกไดเต็มที่, ทีนเี้ มือ่ ไมมี
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การฝก ไมใชการฝก ไมเปนการฝก เราจะเคลื่อนไหวอิริยาบถอยูนี้ นี้อยูตามธรรมดา
ของคนเรา ก็ฝกไดแตเพียงพอสมควร ไมใหมันมาก ไมใหมันเยิ่นเยอ, ไมใหมันเนิ่นชา
แกการเปนอยูในชีวิตของเรา. จําไววามันมีอยูสองแบบ : ฝกโดยตรง ฝกโดย
เฉพาะ ในระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการฝก นี้ก็ทํากันอยางดี อยางละเอียด ประณีต
สุขุม ไมเสียดายเวลา;
แตถาไมใชการฝกโดยตรงแตเปนอยูตามธรรมดาของเรานี้
ก็ยังฝกไดอยูนั่นแหละ คือบอกตัวเองใหรูสึกวา กําลังอยูในอิริยาบถอะไรเรื่อย ๆ
ไป, ไมใชตองตะโกนหนอ ๆ ใหใครไดยิน.
คําวา หนอ นี้ หมายความวา มันรูสึกตัวอยู เทานั้นหนอ ก็เปนสมาธิ,
และรูวามันไมใชตนหนอ มันก็เปนปญญา, แลวมันก็เปนสติอยูในการที่ทําให
ไมขาดตอน, แลวก็เปนศีลอยูในการบังคับตัวใหทํา, ไมตองทําพิธีรับศีลหลอกๆ
มา ทําพิธีรับศีล ใหมีศีลเสียกอน แลวจึงทําสมาธิ นี้คือไมรูจักศีล, ศีลที่แทจริง
ไมใชสําเร็จไดดวยพิธีรับศีล. ฉะนั้นการที่วาบางทีเขาวาเอา, มารับศีลเสียกอน แลว
จึงลงมือฝกสมาธิ จะไดมีทั้งศีล สมาธิ ปญญา; นี้เพราะไมรูวาศีลมันมีอยูแลวในการ
บังคับตัวใหฝกใหกระทํา นั่นแหละคือศีล.
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การสํารวมระวังบังคับตัวใหทําอะไรอยางเปนระเบียบนั้นเปนตัวศีล
มีความ
หมายแหงศีล ไมตองมานั่งปาณาติปาตา อทินนาทานา อะไรกันอยูอีก. ขอใหมีการ
บังคับ ทมะ เรียกวา บังคับตัว, สังวะระคือ สังวรใหทํา ใหจนได นั่นแหละมันเปนศีล,
กําหนดที่อารมณนั้น ๆ เปนสมาธิ, รูความไมมีตัวตนของอารมณนั้นเปนปญญา,
การทําติดตอดวยการควบคุมอยางดีนี้เปนสติ. ฉะนั้นมีทั้ง ศีล ทั้ง สมาธิ ทั้งสติ
ทั้งปญญา อยูอยางครบถวน ในขณะที่ฝกนั้นเอง. นี่พึงเขาใจอยางนี้ทุกอิริยาบถ
ที่จะกลาวตอไป.

การปฏิบัติในอริยาบทนอนและอื่น
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การปฏิบตั ิอิริยาบถอื่นๆ.
อิริยาบถกิน.
ทีนี้ก็เลื่อนไปเปนแบบเรียนสําหรับอิริยาบถกิน ใชคํางาย ๆ คือรับประทาน
มีอิริยาบถกิน. ถาเราอยูในระยะเวลาที่กําหนดไววาจะฝก มันก็ฝกกันอยางละเอียด
ที่สุด;
แตถาไมใชอยูในระยะอยางนั้น อยูตามธรรมดา ซึ่งเราจะตองกินอาหารเปน
ประจําวัน ก็ฝกไดตามสมควร, ไมใชวาจะฝกไมได. อิริยาบถกินตามธรรมดาของคน
ทั่วไป มันก็ฝกไดตามสมควร, แตถาอิริยาบถกินของโยคีผูกําลังปฏิบัติอยูอุทิศตนเพื่อ
การปฏิบัติอยู อยางนี้ก็ฝกไดอยางละเอียดแนบเนียนมาก.
คําวา อิริยาบถกิน เราก็ตองเนื่องมาจากอิริยาบถกอนหนานั้น; เขา
ใจวาไมมีใครเดินกิน ไมมีใครยืนกิน มันก็ตองมีการนั่งกิน, มันก็ตองกําหนดอิริยาบถ
นั่งอยางถูกตองแลว ตามวิธีของอิริยาบถนั่ง ตอไปนี้ก็จะฝกในสวนของอิริยาบถ
กิน. ทีนี้ถาการกินของเรา มันมีเรื่องที่จะตองกําหนดกอน ที่เรียกวาบุรพภาคบท
นําหนามันมาก ก็ตองทําเหมือนกันแหละ; เชนวาจะเดินเขาไปในหองอาหาร เขา
ไปในครัวหรือในหองอาหาร ก็รูวาเดิน ก็รูวาเขาครัว, แลวก็จะหยิบจาน หยิบจานขาว
หยิบชอนตักขาว ก็ตองกําหนดทุกอยางตามอิริยาบถนั้น ๆ เรียกวาอิริยาบถปลีกยอย;
เชน ยื่นมือ ยื่นหนอ ยื่นหนอ หยิบหนอ หยิบหนอ เอามาหนอ, หยิบชอนก็ตัก ก็บอก
ตัวเองอยางนั้น, จะตักขาว ตักขาว ก็บอกตัวเองอยางนั้น, แลวแตวามันอยูในระยะของ
อิริยาบถอะไร, และแลวแตวาเราจะกําหนดกันอยางละเอียดหรือหยาบสักเทาไร.
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ในอิริยาบถกินนี้ ถาเปนอยางหยาบ ก็เพียง ตักหนอ กินหนอ คือ
ตักขาวจากจานใสปากแลวกิน, กําหนดแตเพียงสองระยะ วา ตักหนอ กินหนอ นี้
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ก็อยางหยาบที่สุด.
ทีนี้ในระหวางตักหนอกับกินหนอนั้น
แบงซอยไปให
ละเอียดได ตามที่ทําได หรือตามสติปญญาของเรา;
ฉะนั้นอยางกลางจึงวาตักหนอ
แลวก็ใสปากหนอ แลวก็กินหนอ มันก็ไดสามหนอ. ทีนี้ยังไมพอ อยากใหละเอียด
กวานั้น ก็ยอยลงไปวา ตักหนอ ตักขาวในจานนั้นนะ ตักหนอ ตักหนอนี่ รูสึกตัววา
ตักหนอ แลวก็บอกตัวเองวาตักหนอ แลวก็ยกขึ้นมา ยกหนอ ยกหนอ ถึงปากหนอ
ถึงปากหนอ อาปากหนอ อาปากหนอ ใสปากหนอ ใสปากหนอ เคี้ยวหนอ กลืนหนอ
กินหนอ
นี่ไมแนละวาจะสักกี่ระยะ, เราจะเอาเทาที่เราสะดวกที่จะกําหนด;
แตถา
ใหละเอียดมันตองซอยลงไปอยางนี้.
สังเกตดูสิ ถาเราเอากันอยางหยาบ
ตักหนอ
กินหนอ สองหนอ, เอากันอยางกลางๆ ก็ตักหนอ ใสปากหนอ กินหนอสามหนอ,
นี้บอกวาตักหนอ ยกหนอ ถึงปากหนอ อาปากหนอ ใสปากหนอ เคี้ยวหนอ กลืนหนอ
กินหนอนี้มันตั้งหกหนอเจ็ดหนอ
นี่ความหยาบ
หรือความละเอียดมันอยูที่วา
เราจะแยกออกไปสักกี่ระยะ.
ทีนี้ถารูสึกอรอยเปนเวทนาขึ้นมา, เวทนาขันธ เกิดรูสึกอรอย ก็อรอย
หนอ ๆ สักวาความรูสึกที่เขาเรียกกันวาความอรอยเทานั้นหนอ,
ไมใชวิเศษวิโสอะไร
และก็ไมมีตัวกูสําหรับอรอย, ความรูสึกอรอยเปนความรูสึกของลิ้นตามธรรมชาติ ที่
อยางนี้มันเคยอรอยมันก็รูสึกวาอรอย แตไมใชกูอรอย, ที่วาอรอยหนอ ๆ นั่นมันสักแต
วาความรูสึกที่เขาสมมติเรียกกันวา
ความอรอยตามธรรมชาติเทานั้นหนอ
ไมวิเศษอะไร
ไมมีตัวกูเขาไปอยูในนั้น.
นี่อรอยหนอ สองพยางคเทานั้น ความหมายยาวตั้งบรรทัด
อรอยหนอ ก็บอกตัวเองวา นี่ความรูสึกที่อรอยหนอ; ถาไมอรอย ก็ไมอรอย
หนอ ถาทําดวยสติความรูสึกอยางนี้ มันไมยินดีเมื่ออรอย มันไมโกรธเคืองเมื่อไมอรอย
เพราะมัน สักแตวาความรูสึกเทานั้นหนอ. ถาวายินดีก็ผิดแลว ผิดแลว ผิดแลว ยินดีหนอ ๆ
นี้มันบาแลว แตก็ยังบอกวา ตัวมันรูสึกยินดีในความอรอย ก็บอกไดเหมือนกัน, กําหนด
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เวทนาฝายทุกขเวทนา. นี่เรียกวา กําหนดเวทนาในขณะที่กินอาหาร เปนเวทนา
จริง ไมใชเวทนาตัวหนังสือหรือเสียงพูด.
ทีนี้ความสําคัญวา อรอยหรือไมอรอย มันเปนสัญญา สัญญาขันธใน
เวลากิน; ถามันคิดโกรธขึ้นมาวาไมอรอย นี่เปนสังขารขันธในเวลากิน. ความรูสึก
ในการที่อาหารกระทบลิ้นนี้เรียกวาวิญญาณ วิญญาณขันธมีในขณะที่กิน
รูปขันธก็คือ
ปาก อาหาร สิ่งตาง ๆ เหลานี้เรียกวารูปขันธ. ดังนั้นในระยะแหงการกิน อยางเดียว
เรามีโอกาสจะกําหนด รูปขันธตัวจริง เวทนาขันธตัวจริง สัญญาขันธตัวจริง
สังขารขันธตัวจริง วิญญาณขันธตัวจริง,
ไมใชขันธ ๆ ๆ ตามตัวหนังสือในหอง
เรียนนักธรรม.
หรือวาที่ไหนก็ได ที่มันเพียงแตเอาโดยที่ไมมีสิ่งนั้นปรากฎอยูจริง,
ทําใหตายมันก็ไมไดผลอะไร ในการที่จะกําหนดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของขันธ.
ทีนี้ถาเราจะทํากันใหเต็มที่ เพราะเปนระยะเวลาฝกนะ ก็ดูสิ : การกิน
เกิดขึ้นมาแลว ก็เกิดหนอ การกินหมดไปแลวก็เรียกวา ดับหนอ. สิ่งที่กินเปน
รูปหนอ จิตที่กําหนดการกินเปนนามหนอ. กําหนดรูปหนอ
รูปหนอ นามหนอ
นี้คืออนิจจังหนอ อนิจจังหนอ ไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ มันทําความลําบากใหแก
ความรูสึกของเราก็ทุกขหนอ ทุกขหนอ. ทั้งหมดนี้เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง
คือ ตามกฎอิทัปปจจยตา คือ ไมมีตัวตน ก็บอกวาไมใชตัวตนหนอ หรืออนัตตา
หนอ อนัตตาหนอ, ชั่วเวลากินขาวนั้นกําหนดไดทั้งหาขันธ และทั้งสามลักษณะ
คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
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แลวกําหนดตอไปอีกวา โอ !
เดี๋ยวนี้มันเริ่มเบื่อหนายตอสิ่งที่เคยอรอย เคย
หลงอรอย หรือเคยหลงโกรธวาไมอรอย เดี๋ยวนี้มันคลายแลวความหลงอยางนี้,
นี่

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๑๔๔

เรียกวาจางคลายหนอ จางคลายหนอ คือ วิราคะหนอ วิราคะหนอ จนกระทั่งวาความ
หลงหรือความยึดถือบางอยางมันดับไปจริง ๆ ก็ดับหนอ ดับหนอ นี้ดับอยางนิโรธนะ
นิโรธหนอ นิโรธหนอ, แลวก็นั้นพนไปแลว,
พนทุกขในปริยายนี้แลว
ก็พนแลว
หนอ,
พนแลวหนอ, ไปถึงสูงสุดอยางนี้ ทุกอิริยาบถไมวาอิริยาบถใด. นี่ยกตัวอยาง
ใหละเอียดชัดเจนขึ้นไปอีกในอิริยาบถกิน, นี่เรื่องกิน อิริยาบถ กินหนอ.
แลวทีนี้ ถามันมี อิริยาบถสืบตอติดเนื่องกันไป วาจะลุกขึ้น ลุกขึ้น
จากที่นั่งกิน จะลุกขึ้นหนอ ลุกขึ้นหนอ ๆ ลุกหนอ ลุกหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ เดินหนอ;
ถามันมีอิริยาบถที่จะตองทําอยางอื่นอีก ก็เก็บหนอ คือ เก็บจานเก็บชอนเก็บอะไร ก็
เก็นหนอ; นี่คืออิริยาบถเก็บ, การเก็บ เปนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ไมใชกูเก็บ
ไมใชมีตัวตนซึ่งเปนผูเก็บ,
แลวถาจะตองกวาด ถาจะตองกวาดเองไมมีใครกวาด จะ
กวาดหนอ แลวก็กวาดหนอ กวาดหนอ;
แลวถามันเกลี้ยงก็กําหนดไดวามัน
เกลี้ยงหนอ, ไมเกลี้ยงก็ ไมเกลี้ยงหนอ, เห็นเปนของธรรมดาไปหมด ไมยินดียินราย
ในการกระทําเหลานี้ ไมนอยอกนอยใจเพราะทําอยางนี้ ก็เปนการฝกสติอยางยิ่ง ไม
ขึ้นไมลง ไมดีใจไมเสียใจ ไมฟูไมแฟบ ไมอะไรทุกอยาง จนตลอดเรื่องของการกิน แลว
ก็จะเดิน. ทีนี้จะเดินแลว ก็จะกําหนดอยางการเดิน แลวก็ออกไป ออกไป ออกไป
สูที่ไหนก็ตามเรื่องสิ, เรากําหนดใหถูกตองตามเรื่องที่มันออกไป.
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อิริยาบถดื่ม.

ทีนี้ก็จะกําหนดอิริยาบถดื่ม
ซึ่งมันคูกับการกิน
มันก็มีสองดื่ม คือวาดื่ม
น้ําเมื่อคูอยูกับการกิน หรือไมมีการกินมีแตการดื่มน้ําเฉยๆ
มันก็ดื่มหนึ่ง;
แตถาดื่ม
เมื่อเนื่องกันอยูกับการกิน แลวก็กําหนดอยางเดียวกับการกินนั่นแหละ จะหยิบแกวน้ํา
จะเอามาจรดฝปาก จะอาปาก จะกลืน ดื่มแลวมันจะกลืนเขาไป. ทีนี้กําหนดการดื่ม
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ดื่มอิสระไมเกี่ยวกับการกิน นี่ก็กําหนด; ถามันเกี่ยวกับการกิน ก็กําหนดพรอมคู
ขนานไปกับการกิน;
ถาวามีอิริยาบถนําหนาการดื่มนั่น เชนจะนั่งดื่ม หรือยืนดื่ม
หรือนอนดื่ม ถามันมี นี้ก็ตองกําหนดแหละ วานั่งอยูแลว มันจะดื่มแลว ก็หยิบมา
แลวก็ทุกอยาง นี้จะกลาวเฉพาะการดื่ม.
อยางหยาบ ๆ ก็วา ยกภาชนะน้ํานะ ยกหนอ แลวก็ดื่ม ดื่มหนอ ยกหนอ
ดื่มหนอ ทีนี้ถาจะใหมันมาออกไปวา ยกหนอ ดื่มหนอ กลืนหนอ ลงไปในทองหนอ
อะไรก็แลวแต. ใชคําดี ๆ บอกตัวเองใหรูแตวามันเปนสักแตวาเทานั้นหนอ, ไม
ใชตัวกูกินดื่ม, มันเปนอิริยาบถ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา. ทีนี้อยางละเอียด ยกแกว
น้ํา ก็วา ยกหนอ ยกหนอ ถึงปากหนอ ถึงปากหนอ เผยอริมฝปากหนอ คืออาปาก
แลวก็ดื่มหนอ ดื่มหนอ แลวก็กลืนลงไปหนอ แลวก็มันเย็นวูบวาบลงไปในทอง, ก็วา
ไปตามเรื่องแลวแตมันจะเปนน้ําอะไร.
นี่มันเหมือนกะเปนคนบา แตมันจําเปนที่จะตองทําอยางนี้ เพื่อใหสติ
ติดตอกันไมขาดตอน, ตัวสติมันติดตอจากระยะนี้ถึงระยะนี้ จากระยะนี้ถึงระยะนี้ นี่
มันติดตอกันไมขาดตอน, นี่เรื่องของการดื่มหนอ เมื่ออยูในระยะฝก ก็ฝกเต็มที่อยางนี้;
แตถาอยูตามธรรมดาตามปกติกกําหนดตามสมควร เชนวา รูสึกกระหายน้ําหนอ แลวจะ
ดื่มน้ําหนอ เมื่อหยิบขึ้นก็ดื่ม รูสึกตัวทุกระยะนั่นเอง. ทีนี้ถาวาไมกําหนดใหทําอยางนี้
มันไมกําหนด มันไมกําหนดทุกระยะ; ฉะนั้น จึงมีแบบเรียนใหกําหนดอยางนี้ เพื่อให
มันจริง เพื่อใหมันไมเวน ฝกเปนคนมีสติรูอิริยาบถที่เคลื่อนไหวทุกกระเบียดนิ้ว, ระยะ
ที่หยิบแกวน้ํา แลวก็คอย ๆ ยกขึ้นมา ทุกกระเบียด ๆ ๆ ที่เปลี่ยนไป ๆ, มันรูตัว
อยูดวยความรูสึกขางใน หนอ ๆ นั่น, กําหนดติดตอทุกกระเบียดนิ้วของการเปลี่ยนแปลง
ของอิริยาบถ. ก็ไปคิดดูเองสิวา ระยะยกถวยแกวขึ้นมาสักกี่กระเบียดนิ้ว แลวก็เมื่อถึง
ปากแลวทําอยางไร ? น้ําเขาไปในปากอยางไร, มันเคลื่อนไหวอยางไร, มันกลืนอยางไร.
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ทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วไมปลอยใหวาง โดยปราศจากการกําหนด. เห็นไหม
วา มันฝกกันอยางละเอียดและรุนแรงสักเทาไร ? เอา ! อิริยาบถกิน แลวอิริยาบถดื่ม.

อิริยาบถอาบ.
ทีนี้ก็อิริยาบถอาบ อาบน้ํานะ มันจะมีอะไรบาง ? กอนหนาการอาบน้ํา
มันจะนั่งอาบยืนอาบอะไรมันก็รู
แลวก็จะไปที่ไหน
จะไปอาบหองน้ําหรือจะไป
อาบในลําธาร, นี้ ตองกําหนดไปทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อไมไมขาดตอน. ทีนี้ไปถึงที่
อาบน้ํา พรอมที่จะลงมืออาบแลว ก็แยกดูสิวา มันอาบอยางชาวบานธรรมดา, ไมใช
วัฒนธรรมฝรั่ง เชนอาบฝกบัวอาบอะไรนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนี้เรายังไมพูด, แต
เราจะพูดอาบน้ําของวัฒนธรรมไทยตามธรรมดา อาบที่ในโอง อาบที่ขางโอง อาบที่ใน
ลําธาร.
อิริยาบถหลักมันก็มีอยูวา ตักหนอ อาบหนอ ตักน้ําหนอ แลวก็
อาบหนอ, นี้หยาบที่สุด. ตักหนอ เมื่อหมดระยะการตัก ก็หนอติดตอกันไปมิไดขาด
สักกระเบียดนิ้ว แลวก็อาบหนอ น้ํามันลงไปตามตัวทั่วไป ก็กําหนดตามไป, วาทุกทุก
กระเบียดนิ้วมันไมขาดสติ.
นี่เรียกวาอยางหยาบเต็มที.
ทีนี้ก็ลองแบงไปสักสาม
ตอนเปนอยางกลางวา ตักหนอ, ตักน้ําใสขัน แลวเห็นวาเต็มขันหนอ จะยกหนอ ยกหนอ
แลวก็รดหนอ
รดหนอ เทานี้ก็ถี่กวาอยางแรกพอสมควรแลว. ทีนี้จะใหละเอียดกวานั้น
ออกไปอีกก็ทําได ตักหนอ คือเอาขันตักน้ํานะ หนักหนอดวย, ถาไมหนัก ไมรูสึกหนัก ก็ไม
หนักหนอ แลวมันก็เทหนอ คือเท รดหนอ เทหนอ
รดหนอ. นี้ตอไปมีอะไรก็
กําหนดตอไปตามที่ควรกําหนด หรือจะรูสึกได; เชนวา รูสึกเย็นหนอ นี่พวกเวทนา
มันจะไดแสดงบทบาท
เย็นหนอ,
หรือวาถาน้ํามันอุนน้ํารอนมันก็อุนหนอ
ถามันรูสึก
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สบายตัวหนอ ก็สบายหนอ แตไมใชสบายสําหรับจะโงใหหลงชอบพอใจยึดถือ ไมใช,
รูสึกสบายก็บอกสบายได
แตไมไดหลงรักหลงใหลยึดถือ, นี่มันอยางละเอียดเต็มที่แลว
มันหลายหนอเต็มทีแลว คิดดูเถอะ : ตักหนอ เต็มหนอ ยกหนอ หนักหนอ เทหนอ
รดหนอ เย็นหนอ อุนหนอ สบายหนอ.
ถาเรากําหนดหยาบ ๆ แตชั้นตน มันก็มีเทานั้นแหละ; แตถาเรากําหนด
เปนเรื่องเกิดดับ มันก็มีการอาบน้ําเกิดขึ้น การอาบน้ําดับไป, หรือวาการเกิดขึ้น
แหงวิญญาณที่วา เย็นหนอ เย็นหนอ แลวก็สบายหนอเปนเวทนา, ถามีสัญญาอะไรเกิด
ขึ้นในสิ่งเหลานั้น ก็เรียกวา อยางนั้นหนอ, กําหนดขันธหาไดอยางเดียวกันอีก แมใน
อิริยาบถอาบน้ํา. และดูความที่มันเปลี่ยนไป ก็เห็นวาไมเที่ยง ดูความที่มันทําความรําคาญ
อะไรให, หรือแมแตวามันตองอาบหนอนี้ มันเปนความทุกข ทุกขหนอ ทุกขหนอ
ทั้งหมดนี้ไมใชตนหนอ อนัตตาหนอ, ไมใชตนหนอ. ถามันจางคลายในความหลงใหล
ชอบอาบน้ําอยางหลงใหล นี่มันก็จางคลายหนอ. หายบาหนอยแลวหนอ
นี่เรียกวา
ดับหนอ พนแลวหนอ พนหนอ;
นี่แลวแตวาจะอาบน้ําตามแบบวัฒนธรรมไหน
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมฝรั่ง วัฒนธรรมจีน หรือวัฒนธรรมเด็ก มันกระโดดลงไป
ในน้ําเลย.
นี้มันก็กําหนดอยางอื่นสิ นี้เราพูดกันตามธรรมดาแบบคนไทย, อาบน้ํา
คือทําอยางนี้ เราก็กําหนดอยางนี้.
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เอา ! อาบน้ําแลวก็มาถึง อิริยาบถถาย ถายอุจจาระก็ตาม ถายปสสวะก็
ตาม กําหนดเหมือน ๆ กันแหละ แมวาอันหนึ่งเปนถายอุจจาระ อันหนึ่งเปนถายปสสาวะ.
อิริยาบถนําหนาที่ วาจะเดินไปกวาจะถึงสวม หรืออิริยาบถที่จะหยอนกนลงนั่ง เปลี่ยน
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จากอิริยาบถเดินมาเปนอิริยาบถนั่งอยางไร
ก็บอกแลวในอิริยาบถเดิน
พอนั่งลงแลว
ก็นั่งหนอ. ทีนี้มันกําหนดอยางหยาบ ๆ เกี่ยวกับหลังจากนั่งถาย รูสึกจะถายหนอ รูสึก
จะถายหนอ ก็ถายหนอ ถายหนอ จะถายหนอ แลวก็ถายหนอ มันก็หยาบมีสองหนอ.
ทีนี้ดูใหละเอียดใหถี่กวานั้นอีกก็วา โอ ! รูสึกปวดหนอ จะถายหนอ, เบงหนอ แลว
ถายหนอ. นี้มันพูดพอเปนตัวอยางเทานั้นแหละ. พยายามไปกําหนดเอาเอง ถาละเอียด
ถึงที่สุด รูสึกวาจะถายหนอ ปวดหนอ เบงหนอ มันเคลื่อนแลวหนอ มันออกมาแลว
หนอ มันสิ้นสุดแลวหนอ แลวแตจะกําหนดใหมันมากระยะคือหลายหนอ. ทีนี้ตอจาก
นั้นจะทําอะไร ? ก็จะลางหรือจะทําอะไร ก็กําหนดอยางเดียวกันกับวิธีอาบ มีกี่
ระยะ; ถามีอะไรแปลกออกไปจากธรรมดามาแทรกแซง ก็กําหนดอารมณนั้น จนรูแลว
มันก็ดับไป.
นี่ก็เรียกวาหมดอิริยาบถถาย ตามคติก็มีหลักสําคัญเพียงเทานี้ แตถามันมี
อะไรแทรกแซงแปลกพิเศษก็กําหนดเอาเอง
จะมาพูดไหวหรือ
มันก็บอกกันไดแตเพียง
ตัวอยาง.

อิริยาบถนุงหม.
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ทีนี้ อาบน้ําแลวก็นุงผาสิ อาบแลว ถายแลว. ก็กําหนดอิริยาบถนุงหม
กอนจะนุงหมมันก็ตองมีอะไรนําหนาตามแบบวัฒนธรรมอีกนั่นแหละ.
คนไทยจะนุงผา
แตงตัวอยางไร ฝรั่งจะนุงผาแตงตัวอยางไร มันก็มากมายหลายแบบ, เราจะพูดแตแบบ
ของไทยเรา
พอเปนหลักเกณฑสําหรับเปรียบเทียบ
นําหนาก็หมายความวาเขาไปในหอง
แตงตัว เขาไปถึงที่ แลวก็จะยืนนุงหมหรือจะนั่งนุงหม ตามที่มันจะเปนไดไมตอง
ฝนมัน. กําหนดอยางหยาบสองระยะ ก็หยิบผาหนอ นุงผาหนอ หยิบผาหนอก็เหลือ
แตหยิบหนอ หยิบหนอ นุงผาหนอก็เหลือแตวา นุงหนอ นุงหนอ หยิบหนอ นุงหนอ
ไปตลอดเวลาที่หยิบและนุง; นี่เรียกวาอยางหยาบ. ถามันอยางกลาง ๆ ไมหยาบ
นักก็วา หยิบหนอ คลี่หนอ สะบัดหนอ นุงหนอ ก็หลายหนอเขา. ทีนี้ ถาใหละเอียด
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เทาที่จะละเอียดได เพื่อฝกหัดการกําหนดจิตใหละเอียด. กําหนดสติใหละเอียด ฝกให
มันละเอียด เราก็แยกใหมันหลายอิริยาบถ ใหมันละเอียดออกไป, ไมใชวาแกลงทําให
เสียเวลา แตวาทํานี้เพื่อฝกสติใหละเอียด เพื่อใหจิตมันละเอียด. เอาอยางนุงผาอีกทีวา
หยิบหนอ ยกขึ้นมาหนอ คลี่หนอ สะบัดหนอ สวมหนอ พันกายหนอ พันหนอ แลว
ก็นุงหนอ นี่มันละเอียดถี่ยิบที่สุดแลวเกี่ยวกับการนุงผา จะแกลงทําใหมากกวานี้ก็ได แต
มันจะเกิดจําเปน เพราะเทานี้มันจะพอดีกับการที่จะกําหนดอยูแลว.
ถามีการคาด
เข็มขัด หรือติดตั้งอะไรอีก ก็เอามาตอเขาสิ จะหยิบเข็มขัด จะรัดเข็มขัด, มันก็แลว
แตในการรัดเข็มขัดจะกําหนดสักกี่ระยะ คาดหนอ หรือวาหยิบหนอ มาพันหนอ สอด
หนอ ใสหนอ ก็แลวแตเข็มขัดชนิดไหน; ในที่สุดมันก็คาดเข็มขัดเสร็จไปตามลําดับ.
ถามีความรูสึก เปนเวทนา เปนสัญญา อะไรแทรกแซงเขามา ก็
กําหนดอันนั้น : เวทนาสัญญาหนอ เห็นความไมเที่ยงหนอ เปลี่ยนแปลงมา
ตั้งแตไมนุงผา มานุงผา มาคาดเข็มขัดอะไรนี้, แลวแตจะใหความหมายอะไรอยางไร
ก็กําหนดความหมายอยางนั้นหนอ อยางนั้นหนอ.

อิริยาบถพูดและนิง่ .
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เอา! ขอสุดทาย ตัวอยางอิริยาบถพูด อิริยาบถนิ่ง พูดนี้มันคูกับนิ่งนะ
ฉะนั้นเอามาพูดเสียคราวเดียวดีกวา เพราะมันไมแยกกันนี่ เพราะมันติด ๆ กันไป. อิริยาบถพูดกับอิริยาบถนิ่ง ลองคิดดูสิวา จะกําหนดมันสักกี่ตอน. ถามันมีอิริยาบถอื่นนํา
หนาใหพูด มันก็กําหนดได เชนมันรูสึกอะไรขึ้นมาแลวในใจ ก็รูสึกอยางนั้นหนอ รูสึกอยาง
นั้นหนอ, ควรพูดหนอ ไมควรพูดหนอ รูสึกเสียกอน แลวจะพูดอยางไรหนอก็
รูสึกเสียกอน ไมควรพูดอยางไรหนอ ควรพูดอยางไรหนอ ก็รูสึกมาตามลําดับ. ทีนี้
จะพูด พูดหนอ พูดหนอ นิ่งหนอ จะพูดอยูคนเดียว หรือจะพูดกับใคร หรือจะ
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พูดในที่ประชุมอะไรก็ตาม, มีความรูสึกหนักแนนอยางนี้. เอา ! ใหถี่กวานั้นก็วา จะ
พูดหนอ พูดหนอ จะหยุดแลวหนอ แลวก็หยุดหนอ. ทีนี้ถาอยางละเอียด ก็ซอย
ใหถี่กวานั้น วาควรพูดหนอ จะพูดอยางไรหนอ คิดวาจะพูดหนอ, ตอนละเอียดก็วา
เผยอปากหนอ พูดหนอ เรื่องหมด หมดหนอ จบหนอ นิ่งหนอ ไปจบที่นิ่ง แตถา
มันจะนิ่ง มันอาจจะซอยใหถี่ยิบก็วา ควรหยุดแลว ควรหยุดแลว คิดจะนิ่งแลว หยุด
แลว หุบปากแลว นิ่งหนอ. คิดเอาเองเรื่องอยางนี้ อยาใหตองสอนนักเลย มันเปน
ธรรมดาที่อาจจะรูไดเอง.
เมื่อนิ่งอยู,
เมื่อนิ่งอยู เมื่อไมพูดอะไร มันนิ่งอยูเปนระยะยาวก็กําหนด
ความนิ่ง เรานิ่ง นิ่งอยู นิ่งอยู, ในขณะนิ่งมีอารมณอะไรแทรกแซง ก็กําหนดจน
มันหายไป,
อารมณอะไรเกิดขึ้นในใจเมื่อขณะนิ่ง กําหนดจนอารมณนั้นหายไป,
แลว
มากําหนดความนิ่ง นิ่งอยู วางอยู นิ่งอยู นิ่งอยู. นี่กําหนดความนิ่งกําหนดการพูด
และกําหนดการนิ่งมันก็เปนอยางนี้.
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ถามีอะไรมาแทรกแซง
ก็กําหนดสิ่งที่มาแทรกแซง,
ในขณะนั้นมี
อะไรตึงตังขึ้นมา ก็เสียงนั้นหนอ เสียงหนอ. หรือวาตอนนั้นยุงกัด
ก็ยุงกัด
มีอะไร
กัดหนอ ยุงกัดหนอ; อยางนี้เรียกวาเจ็บหนอ, อยางนี้เรียกวาไมเจ็บอะไรก็ตาม. แลว
แตจะเปนอยางไรของมัน
ก็บอกตัวเองวา อยางนั้นหนอ เชนนั้นหนอ, สติไม
เคยขาดตอนในสิ่งตาง ๆ ที่มาเกี่ยวของกับรางกายและจิตใจ.
นี้เปนตัวอยางที่พอแลว
นับตั้งแตการนั่ง การยืน การเดิน การนอน
การกิน การดื่ม การอาบการถาย การนุง การหม การพูด การนิ่ง;
นี่ตัวอยาง
มันยังมีมากกวานี้.
แตวาถาเมื่อเขาใจทั้งหมดนี้แลว ไปคิดเอาไดเอง ไมวาเรื่องอะไร
เรื่ อ งอื่ น ที่ มั น นอกไปจากนี้ ในพระบาลี ก็ มี ตั วอย างให เพี ย งเท า นี้ ให ไ ปคิ ด ตั้ ง หลั ก เกณฑ
เอาเอง ในอิริยาบถที่มันแปลกไปจากนี้ หรือวามันมีเฉพาะคน มันไมมีกับทุกคน.
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อารมณแทรกแซงนั้นมันมีไดมาเหมือนกัน;
ถาวาคนมันมีจิตใจไม
คอยจะสมประกอบนัก เมื่อกําหนดสติอยางนี้แลว มันเห็นภาพลวง เห็นภาพลวง ภาพ
หลอน เห็นเสียงหลอน กลิ่นหลอน อะไรก็ตาม ก็ไมตองเสียสติ; วากลิ่นเทานั้น
หนอ ถามันเปนกลิ่นหลอน อยาไปคิดวา ผีมาแลวหนอ, คิดวามันกลิ่นเทานั้นหนอ
มันกลิ่นตามธรรมชาติเทานั้นหนอ.
ถาเปนคนมีใจไมสมประกอบ
มันเห็นภาพยักษ
ภาพนรก ภาพสวรรคอะไรก็ตามใจ พอเห็นก็รูปเทานั้นหนอ, รูปเทานั้นหนอ อยา
ใหเปนผีเปนยักษเปนอะไรขึ้นมา มันก็รูปเทานั้น หนอ; อยางนี้มันจะคุมได คนที่
คุมดีคุมราย คนสติไมคอยสมประกอบ มันจะคอย ๆ หาย, มันจะกําหนดแตวา รูปหนอ
รูปหนอ เวทนาหนอ สัญญาหนอ สังขารหนอ วิญญาณหนอ. นี้เกี่ยวกับเรื่องแทรกแซง
สิ่งหลอนเหลานั้น เขาเรียกวาเปนวิปสสนูปกิเลส คือขออุปสรรคของ วิปสสนา
เปนเรื่องหลอนทั้งนั้นไมมีตัวจริง. ฉะนั้น ถาเห็นก็รูปหนอ ถาไดยินก็เสียงหนอ
อยาใหเห็นรูปของผีของยักษของมาร เสียงของผีเสียงของยักษเสียงของมาร กลิ่นรสอะไร
ของสิ่งที่มิไดมีตัวจริง มันยึดถือเอาเอง, เราเอามาจัดเขากลุมรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณเสียใหหมด มันก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น.
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สมมติวานั่งกําหนดอยูอยางนี้ ตะขาบมันกัดฉับเขาไปนี่ ก็อยาใหมันวุนวาย
มันวาเวทนาที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้น เวทนาเกิดขึ้นที่ตรงนั้น, เวทนาเทานั้นหนอ เวทนา
เทานั้นหนอ. อยาใหเลยไปถึงวาตะขาบกัด กูจะตายแลว ลุกขึ้นทะลึ่งตึงตัง อยางนี้
มันก็เสียหมด,
กําหนดวามันมีอะไรกัด เปนเวทนาเทานั้นหนอ ก็เวทนาอยางเวทนา
ทั่วไป. นี่มันจะชวยได ในการมีศีล มีสมาธิ มีสติ มีอะไรเปนบริวารของสมาธิ แลวก็
มีปญญา.

วิราคะ,

เมื่อทําไปถูกตองถึงขนาดนี้แลว มันจะมีการจางคลาย
ที่เรียกวา
จางคลายความโงความยึดมั่นถือมั่น หรือจางคลายความกําหนัดยินดี ความ
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โกรธแคนประทุษรายอะไรได, มันจะรูวา โอ ! คลายแลวหนอ คลายแลวหนอ. ถาอะไร
ดับไปจริง ก็ดับแลวหนอ ดับแลวหนอ สิ่งนั้นไมมารบกวนอีกตอไป ก็พนแลวหนอ
พนแลวหนอ
คือพนจากสิ่งนั้น,
นี่ผลของมันอยูที่พนหนอ.
ที่เราเคยยึดถือเปน
ตัวเปนตน เปนเรื่องเปนราวมีความหมายอะไร เดี๋ยวนี้ไมมีแลว. มันเปนเพียงธรรมชาติ
ตากฎ อิทัปปจจยตา เทานั้นหนอ. ถาเคยเขาใจเรื่อง อิทัปปจจยตามาเปนอยางดี
แลว มันจะงายมากในการกําหนดนี้; แตถาคนที่ไมเขาใจเรื่อง อิทัปปจจยตา มาเลย
มันก็คงจะลําบากนิดหนอย
ที่จะใหรูแจงและกําหนดไดดี.
ฉะนั้นจึงควรศึกษา
หลักเกณฑทั่วไป เชนเรื่องอิทัปปจจยตา เปนตน ไวใหคลองแคลววองไวเถอะ มัน
มีประโยชน.
วันนี้ตั้งใจจะพูดใหจบเรื่องของอิริยาบถ
ตามที่เทาที่ควรจะยกมาเปนตัวอยาง
ก็จะยุติการบรรยายวันนี้, มันยังรูสึกเหนื่อย ๆ งง อะไรอยู ไมคอยไดนอนชดเชยที่อด
นอนทั้งคืน มีแขกมานั่งทั้งวัน ไมคอยไดนอนดอก นี้มันยังงง ๆ งวง ๆ งง ๆ อะไรอยู
แลวก็เรื่องมันพอจบพอดีละ เรื่องอิริยาบถจบ.
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อาตมาเห็นวาเปนการสมควรแกเวลาแลว
ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไวเพียง
เทานี้ เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบทพระธรรมในรูปคณสาธยาย สงเสริม
กําลังใจ ใหเกิดในการปฏิบัติของทานทั้งหลาย สืบตอไป.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๗๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๗

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่เจ็ดในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงกลาว เรื่องสมถวิปสสนา สําหรับยุคปรมาณู ตอไปตามเดิม เพราะยังไมจบ. ใน
ครั้งที่เจ็ดนี้จะกลาวโดยหัวขอวา สรุปโครงรางของการปฏิบัติธรรมและผลนั้น.
เนื่องจากวา ไดบรรยายมาถึงหกครั้งแลวโดยรายละเอียด เกรงวาผูฟงบางคน
อาจจะจับตนชนปลายไมได จึงตองสรุปใหเปนโครงสรางสั้น ๆ งาย ๆ กันเสียทีหนึ่งกอน
เพื่อใหเห็นชัดในรูปรางทั้งโครงทั้งหมดของการปฏิบัติ จะเขาใจงายจะจํางาย จะศึกษางาย;
แตก็เปนหวงอยูวา ผูที่ไมเคยฟงตอน ๆ นี้ จะฟงไมถูกกันได และผูที่ฟงแลวก็ไมเขาใจ
ลืมหมดแลว ก็จะฟงไมออกไมถูก ก็ไดเหมือนกัน. ดังนั้นก็ตองบอกกันเสียใหรูลวงหนาวา
ถาฟงไมถูกเพราะเหตุดังกลาวแลว ก็ตองมีคนหลับ จะหลับสักตื่นสองตื่นสามตื่นก็ได
เมื่อฟงไมถูก; แตวาคงจะมีคนฟงถูกบาง คือคนที่เขาใจมาโดยตลอดตั้งแตตน นี่จะฟงถูก,
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มันคงจะไมเปนการเปาปใหแรดฟงเอาเสียทีเดียว คงจะมีคนฟงถูกบาง. อาตมามองเห็น
อยางนี้ จึงไดบรรยายหัวขอนี้ในวันนี้ และเพราะความจําเปนดวย คือจะดึงมาเขารูปเขา
โครงเปนเครื่องสังเกตงายกันเสียที ตลอดเวลาหกครั้งที่บรรยายมาแลว.
โครงเรื่องโดยหัวขอใหญ ๆ ก็วา จะพูดสรุปสิ่งที่ถูกกําหนด คืออารมณ
ที่ถูกกําหนด, จะสรุปอาการที่กําหนด, แลวก็จะสรุปผลที่เกิดขึ้น, นี่เปนสามสวน
ใหญ ๆ แลว รวมกันเขาเปนรูปโครงเดียวกัน. การปฏิบัติที่แลวมา เรามีอารมณ
สําหรับกําหนดเปนสองประเภท คือลมหายใจประเภทหนึ่ง, และอิริยาบถตาง ๆ
ทุกอยางนั้นอีกประเภทหนึ่ง.
สิ่งที่ถูกกําหนดจึงสรุปไดเปนสองประเภทดังนี้;
สวน
อาการของการกําหนดนั้น แจกไดสิบประการ คือจะกําหนดอารมณนั้น ๆ ลม
หายใจก็ดี อิริยาบถก็ดี แตละอยาง ๆ นี้จะกําหนดโดยสิบอาการ, แลวมันก็มีผลเกิดขึ้น
ซึ่งแบงไดเปนผลโดยตรงและผลโดยออม
คือตองสังเกตศึกษาจึงจะมองเห็นนี้ก็มี
เห็นไดโดยตรง ๆ ก็มี. นี้เรียกวาเรื่องของสิ่งที่ถูกกําหนด เรื่องของอาการแหงการ
กําหนด, แลวเรื่องผลที่เกิดขึ้น จะไดกลาวเปนลําดับไป.

สิ่งที่ถูกกําหนด.
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พวกแรก สิ่งที่ถูกกําหนด ผูที่เคยไดยินไดฟงมาแลว ก็เขาใจไดทันทีวา
ไดแกอารมณ; เพราะอารมณนั้นมีสําหรับกําหนด, แลวกําหนดสิ่งนั้น ๆ ซึ่งถูกกําหนด
ในฐานะที่เปนอารมณ; แยกเปนสองประเภท คือลมหายใจประเภทหนึ่ง, และ
อิริยาบถทั้งหลายประเภทหนึ่ง.

ลมหายใจนี้ถาเราเล็งเอาตัวลมหายใจ มันก็ไมใชอิริยาบถ มันจึงตองแยก
ออกไปอีกอยางหนึ่ง แตถาเราไปกําหนดเอา อาการหายใจ กิริยาอาการที่หายใจ อยางนี้
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มันก็ควรจัดไวในพวกอิริยาบถ ในฐานะเปนอิริยาบถหนึ่ง ไดดวยเหมือนกัน, เรื่อง
ลมหายใจ นี้จะกําหนดในฐานะเปนอารมณเฉย ๆ เปนสักวาอารมณเฉย ๆ อยางนี้ก็ได,
หรือจะกําหนดโดยเปนอิริยาบถหนึ่งคือการหายใจนั้นมันเคลื่อน
เคลื่อนไปเคลื่อนมา
เคลื่อนเขาเคลื่อนออก สั้น ๆ ยาว ๆ หนัก ๆ เบา ๆ อยางนี้ จัดเปนอิริยาบถก็ได รูจัก
แยกเอาเอง
แตในที่นี้จะกลาวกันเสียคราวเดียวในเรื่องของลมหายใจประเภทที่หนึ่ง
ลมหายใจหรือการหายใจ.
ทีนี้ประเภทที่สองอิริยาบถตาง ๆ ที่เราอยูในอิริยาบถนั้นแลว สามารถ
กําหนดอารมณของกัมมัฏฐานได ที่รูจักโดยมากที่เปนหลักเปนประธาน ก็คืออิริยาบถนั่ง
เดิน ยืน นอน, สี่นี้ อิริยาบถหลัก นั่ง เดิน ยืน นอน. ทีนี้อิริยาบถเบ็ดเตล็ดปกิณกะ
ปลีกยอยออกไป ก็คืออิริยาบถที่เปนการกิน การดื่ม การอาบ การถาย การนุงการหม
การพูดการนิ่ง;
นี่ก็ไดอธิบายมาอยางชัดเจนแลวในการบรรยายครั้งที่แลวมา.ถายังจําได
แลวก็จะฟงตอไปถูก; ถาลืมหมดก็คงจะฟงอธิบายตอไปยาก นี่เราจึงไดอิริยาบถหลัก
คือนั่ง เดิน ยืน นอน, อิริยาบถประกอบเบ็ดเตล็ด คือ กิน ดื่ม อาบ ถาย นุง หม พูด
แลวก็นิ่ง แลวก็ละเปยยาลได อิริยาบถไหนก็ได ที่สามารถเอาไปใชไดเฉพาะบุคคลนั้น
ตามใจชอบของเขา. ฉะนั้นเรื่องอิริยาบถจึงมีมาก ยกมาพอเปนหลักปฏิบัติ สําหรับ
เปรียบเทียบเพียงไมกี่อิริยาบถ, แลวก็ถอดรูปแบบออกไปจากอิริยาบถเหลานี้
ไปใช
กับอิริยาบถที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้.
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ทีนี้บางคนอาจจะนึกวา ทําไมไมเอาเรื่องทางตาทางหูอะไร เขามาพูดถึงใน
ฐานะเปนอารมณบาง; ขอนี้ขอใหระลึกนึกถึงคําพูดในตอนตนครั้งที่หนึ่งวา เราจะพูด
อยูในกรอบวงของอานาปานสติภาวนา และในลักษณะรวบรัด, จะเอาเรื่องตา อารมณ
ทางตามาพูด มันก็ไมจําเปน เพราะวาเทาที่มีอยูนี้มันเกินใชแลว เหลือใชแลว.
แตทางตาเขาก็มี เชน กสิณตาง ๆ เพงดวงกสิณตาง ๆ นั้นก็มี และเปนของทีหลัง ยกขึ้น
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มาพูดกันใน ยุคคัมภีรอรรถกถาวิสุทธิมรรค ไมปรากฎในพระบาลี สุตตันตะเกา โดยตรง
ก็คงจะเปนเพราะวามันไมจําเปน. นั่นแหละ จะเอามารมณทางตา เชนวงแดง วงดํา
วงเขียว ที่เรียกวากสิณเปนตน.
ทีนี้ทําไมไมยกเอาภาพซากศพ ตาง ๆ ที่เรียกวาปาชานั้นมาพูด ? เพราะไม
จําเปน, เพราะวาพูดรวบรัดสําหรับยุคปรมาณู เทานี้ก็พอ. เขาเคยทําใหมันมากเปนตั้ง
๔๐ ประเภท เรียกวากัมมัฏฐาน ๔๐; แตเรากลาทาวา ปฏิบัติในอานาปานสติรูป
แบบเดียว เทานั้นแหละ จะมีผลทั้งหมดตามที่ตองการจากแบบทั้งหมดทุกแบบ
ก็เลยวาไมตองพูด.
นี้เปนคําตอบที่วา ทําไมไมเอาเรื่องตา เรื่องหู เรื่องอะไรอื่น ๆ มากกลาวบาง ?
ไมจําเปน, ตอบวามันไมจําเปน;
เฉพาะที่กลาวถึงในอานาปานสตินี้มันพอแลว,
แลวมันไดผลตามที่ควรจะตองการแลว, ยกไวในกรณีพิเศษ ถาเขาอยากมีฤทธิ์
มีปาฏิหาริย
เขาจะฝกตั้งตนดวยกสิณ,
หรือถาบางคนมีราคะจัดเกินไปเปนพิเศษ
เขาจะตั้งตนดวยอสุภเปนตน. เดี๋ยวนี้เราเอาคนธรรมดาตามธรรมดาเปนมาตรฐาน เรา
พูดเทานี้ก็พอ.
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เปนอันวา อารมณหรือสิ่งที่ถูกกําหนดนั้น มีอยู ๒ ประเภท หรือ ๒
หมวด คือหมวดลมหายใจ กับหมดอิริยาบถ แตละอยาง ๆ ปฏิบัติอยางไร อธิบาย
ละเอียดแลวในการบรรยายครั้งที่แลวมา. ในที่นี้จึงสรุป เหลือแตเพียงคําพูดสองสามคําวา
สิ่งที่ถูกกําหนดนั้นสรุปไดเปนลมหายใจ ประเภทหนึ่ง เปนอิริยาบถตาง ๆ ประเภท
หนื่ง.
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อาการแหงการกําหนด.
ทีนี้จะไดพูดถึงอาการแหงการกําหนดสืบไป
ถาผูฟงที่สนใจกําหนด
จดจํา ก็รูไดเองแลววา ไดพูดไวสิบอาการ. นี่ซอมความเขาใจอีกทีหนึ่งวา ไดพูดไว
สิบอาการ จะกําหนดลมหายใจก็ดี อิริยาบถก็ดี แตละอยาง ๆ กําหนดไดดวยอาการทั้งสิบ.
อันดับที่ ๑ กําหนดโดยสักวาเปนอารมณ, จะกําหนดที่ลมหายใจหรือ
อิริยาบถนั่ง อิริยาบถเดิน อิริยาบถยืน อิริยาบถใดก็ตาม สักวากําหนดเขาไปที่อิริยาบถ
นั้น, มันก็เปนเรื่องกําหนดอารมณ โดยความเปนอารมณ.
อันดับที่ ๒ กําหนดโดยรูปนามหรือเบญจขันธ กําหนดลมหายใจ
ก็ได อิริยาบถก็ได แตมองในแงที่มันเปนรูปหรือมันเปนนาม หรือเปนขันธทั้งหา,
ซอนความเขาใจก็วา ลมหายใจนั้นมันเปนรูป จิตที่กําหนดลมหายใจนั้นมันเปนนาม. ใน
ขณะนั้น ในขณะที่กําหนดลมหายใจนี้ มันจะเลยไปถึงวา รูปและนามนั้นมันมีการเกิดดับ
เกิดดับจากความเปนรูปไป หรือดับจากความเปนนามไป. ถาในขณะนั้นมมันเกิด
ความรูสึกสุขหรือทุกขก็ตาม มันเกิดเวทนาขันธ, ถามันเกิดความหมายมั่นในความรูสึก
นั้น โดยความเปนอยางใดก็ตาม มันเปนสัญญาขันธ, ถาความคิดอะไรมันเกิดขึ้นมาใน
ขณะนั้น มันก็เปนสังขารขันธ รูแจงทางอายตนะเกี่ยวกับอารมณนั้น ๆ เรียกวาวิญญาณขันธ นี้กําหนดเพียงลมหายใจ เราก็มีการกําหนดเห็นโดยความเปนรูปก็ได เปนนาม
ก็ไดเปนขันธแตละขันธก็ได; ถาละเอียดไปกวานั้นอีกก็กําหนดโดยความเปนขันธที่มี
อุปาทานยึดถือยึดครองหรือไม อยางนี้ก็ได คือในจิตมันรูสึกอยูวารูปของกู เวทนาของกู
สัญญาของกู สังขารของกู วิญญาณของกู ; อยางนี้มันกลายเปนปญจุปาทานขันธไปแลว
ไมใชขันธเฉย ๆ.
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สรุปความวา ในการกําหนดลมหายใจ ซึ่งเปนรูป กําหนดเปนนามก็ได
เปนขันธแตละขันธที่ไมมีอุปาทานยึดถือก็ได และที่มีอุปาทานยึดถือก็ได. ทานจึงสอน
ใหสังเกตกันอยางละเอียดอยางนี้ แตแลว มันก็สรุปไดวา กําหนดโดยความเปนรูป
เปนนามและเปนขันธ.
ทีนี้อันดับที่สามลมหายใจนั่นแหละ
นี่พูดเรื่องลมหายใจเปนตัวอยาง;
ฟงดูใหดีวา กําลังพูดเรื่องลมหายใจเปนตัวอยาง กําหนดลมหายใจเขาหรือออก หรือ
ความรูสึกใด ๆ ที่เกี่ยวกับลมหายใจ ถาเห็นลมหายใจสิ้นสุดลง ก็กําหนดเปนความดับ,
การหายใจตั้งตนใหม ก็กําหนดเปนความเกิด แมแตความเกิดขึ้นแหงการหายใจเขา
ก็ดี ออกก็ดี หรือดับไปแหงลมหายใจเขาออกก็ดี ก็เห็นเปนความเกิดและความดับ;
อยางนี้เรียกวา กําหนดความเกิดดับของลมหายใจ. ถาในเรื่องนั้น ๆ มันกําหนดโดย
ความเปนรูปหรือเปนนาม ดังที่กลาวไปแลวหยก ๆ นี้ มันก็จะเห็นความเกิดหรือความดับ
ของรูปของนาม หรือของขันธ หรือของอุปาทานขันธ ไดอีกเหมือนกัน. เดี๋ยวนี้เรา
กําหนดโดยเปนของเกิดดับอยูในความรูสึก คือรูสึกอยูในความเกิดดับของสิ่งเหลานี้ ก็
บอกวาเกิดหรือดับ เกิดหนอดับหนอ เกิดหนอดับหนอ.
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อันดับที่สี่ เมื่อเห็นดวยความรูสึก รูสึกดวยความรูสึกวา มันเปนสัก
วารูปสักวานาม มีอาการเกิดมีอาการดับอยูเปนประจํา ก็มองดูในแงของความไมเที่ยง
ก็จะรูสึกตอความไมเที่ยง เห็นความไมเที่ยงของสิ่งเหลานั้น รูสึกในความไมเที่ยงเหลานั้น
บอกตัวเองวาไมเที่ยงหนอ ไมเที่ยงหนอ อยางนี้ ตามความเปลี่ยนหรืออาการเปลี่ยน ที่
ปรากฏอยูในความรูสึก รูสึกในความเปลี่ยน ในอาการเปลี่ยนของสิ่งเหลานั้นอยูในความ
รูสึก ก็บอกตัวเองวาไมเที่ยงหนอ; นี้เปนอาการที่สี่ กําหนดโดยความเปนของไม
เที่ยง.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๕๙

ทีนี้ อันดับอาการที่หา กําหนดโดยความเปนทุกข; เห็นความเกิด
เห็นความดับ เห็นความไมเที่ยง แลวก็เห็นความเปนทุกขในความหมายกวางที่สุด.
คํา ๆ นี้คือคําวา ทุกขนี่ในความหมายที่กวาง นั้นคือ มีภาวะที่นาเกลียดนาระอา, ความหมาย
แคบ ๆ ก็หมายความวาเปนทุกขทรมาร. แตถาอยางนี้มันใชไดเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ. ถา
สิ่งที่ไมมีชีวิตจิตใจ เปนกอนหินกอนดินอยางนี้ มันก็มีความทุกขเหมือนกัน.ในความ
หมายกวางวา ดูแลวนาระอา ถึงแมวาลมหายใจก็ดี อิริยาบถก็ดี มันก็เปนธรรมชาติ
ลวน ๆ ไมใชตัวความรูสึก มันมีอาการเปนทุกขได, ในความหมายกวาง ๆ วาไปดูเขา
แลวมันนาระอา คือมันไมเที่ยง มันเกิดดับ. นี้กําหนดโดยความเปนทุกข, เห็นอยู
รูสึกอยู ในความเปนทุกข คือมีภาวะนาระอานาเกลียดชัง. นี้เรียกวากําหนดเห็นโดย
ความเปนทุกข บอกตัวเองวาทุกขหนอ ทุกขหนอ ทุกขหนอ นี้กําหนดโดยความเปนทุกข.
อันดับที่หก กําหนดโดยความเปนอนัตตา เห็นลักษณะที่ไมใชตนได
โดยการที่มันเปนการเกิดดับของรูปนาม ไมเที่ยงและเปนทุกข หรือจะสรุปวา มันเปน
ไปตามกระแสแหง อิทัปปจจยตา, มีเหตุปจจัยใหเกิดขึ้น แลวเปลี่ยนไป แลวดับลง
แลวเกิดขึ้น แลวเปลี่ยนไป แลวดับลง, อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน; จะมองเห็นวา ไมมี
สวนไหนที่จะเปนตัวตนได คือไมใชตัวตนแหละ; นี่กําหนดโดยอาการที่หก
เปนอยางนี้.
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กําหนดตั้งแตอาการที่หนึ่งถึงอาการที่หกนี้
ทําใหเกิดความรูประเภทที่เรียกวา
ธัมมฐิติญาณ - ญาณกําหนดความตั้งอยูของธรรมชาติ;
ตอไปนี้ก็เปนนิพพานญาณ.
บางคนยั งไม ทราบก็ จะบอกให ทราบว าญาณทั้ งหลายมั นจะมี กี่ สิ บญาณกี่ ร อยญาณก็ ตามใจ
เถอะ ชื่อของมัน สรุปแลวมันเหลือเพียงสองญาณ : ธัมมฐิติญาณ - ญาณรูความ
ตั้งอยูอยางไรของธรรมชาติ,
นี้ก็มีเรื่อยมาจนถึงเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาก็ได.พอหลัง
จากนั้นแลว จะมีวิราคะ, มีนิโรธ, มีปฏินิสสัคคะ, ตามพระบาลี อานาปานสติสูตร;

๑๖๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

เหลานี้แจกออกไปไดหลายสิบญาณ แตแลวมันรวมเรียกวา นิพพานญาณ - ญาณที่เนื่อง
กันกับนิพพาน ชื่อญาณมีหลายสิบหรือหลายรอย. ถาเราจะเอากันจริง ๆ มันก็มีเปน
รอย ๆ เปนบัญชีหางวาว. แตทั้งหมดนั้นแบงเปนสองพวกเทานั้น : พวกหนึ่งเปน
ธัมมฐิติญาณ-เห็นความตั้งอยูของธรรมชาติ แลวเบื่อหนาย พอเบื่อหนายแลวดับ
แลวนี่. ตอนนี้จะเปนนิพพานญาณ - ญาณในสวนนิพพานคือความดับทุกขหรือ
ที่เกี่ยวกับความดับทุกข. ผูที่อยากรูเรื่องนี้ดี ก็ตองอุตสาหหนอยเอาชื่อญาณแปลก ๆ
ที่เพิ่งไดยินมากอนก็ตามเถอะ มาแยกแยะดูวา. ญาณตัวนี้มัน เปนเรื่อง
ของธัมมฐิติญาณหรือของนิพพานญาณ.
นี่เรากลาวมาแลวสิบอาการนี้ หกอาการแรกเปนพวกธัมมฐิติญาณ
คือเห็นการตั้งอยูตามเปนจริงของธรรมชาติ, ตอไปนี้เปนนิพพานญาณ คือเมื่อกําหนด
ลมหายใจนั้นอยูโดยนัยะที่วามาแลว คือวาเห็นเปนรูปนาม เห็นเปนเกิดเปนดับ
เห็นเปนอนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตา. ความรูสึกที่เคยยึดถือมั่นในสิ่งใด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในลมหายใจ วาเปนตัวเปนตนเปนวิเศษสูงสุดอะไรก็ตาม มันก็คลาย
ออก, มันคลายความยึดถือหมายมั่น. หลงรักในลมหายใจ หรือสิ่งที่เนื่องกันนี้ อยางนี้
เราเรียกวาจางคลาย, กําหนดโดยวิราคะ คือจางคลายแหงความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่
เคยยึดถือวาเปนตัวบาง วาเปนตนบาง วาเปนสุขบาง วาเปนของเที่ยงบาง, มองเห็น
ความจริงขอนี้ รูสึกอยูในใจ, แลวก็บอกตัวเองวาจางคลายหนอ หรือวิราคะหนอ วิราคะ
หนอ วิราคะหนอ หรือจางคลายหนอ จางคลายหนอ จางคลายหนอ แลวแตจะใชภาษา
อะไร.
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ทีนี้เมื่อเห็นความจางคลายมากพอ ติดตอ ๆ ๆ กันไป ก็จะขึ้นไปถึงระดับ
แหงความดับหรือความสิ้นสุดของอุปาทานบางประการ, ไมใชทีเดียวทั้งหมด. แต
ในกรณีที่เปนพระอรหันตเลยก็ทีเดียวทั้งหมด;
ในกรณีธรรมดาสามัญก็จะไปตามลําดับ ๆ

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๖๑

อะไรนอยกวาเล็กนอยกวามันก็ดับกอน, ในบรรดาอุปาทานทั้งหลาย กามุปาทาน ทิฏุปาทาน
ลีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน. แตเดี๋ยวนี้เราเอาลมหายใจเปนหลัก ความยึดถือใน
ลมหายใจ ซึ่งเปนรางกายโดยออมหรือในเนื้อหนังซึ่งเปนรางกายโดยตรง มันจะดับลงไป
บางสวน. จะหาพบหรือจะมองเห็นความยึดถือวาตัวตนวาสุขวาเที่ยงเปนตน ในลมหายใจ
หรือรางกายนั้น มันดับลงไปแลวบางสวน, แมจะเปนสวนนอยไมใชทั้งหมด. ทํา
ความรูสึกอันนี้ แลวก็บอกตัวเองวา ดับหนอ ดับหนอ ดับหนอ หรือนิโรธะหนอ
นิโรธะหนอ แลวแตจะใชบาลีหรือไทย.
ทีนี้ก็มองดูตอไป หลังจากเห็นวามันเปนความดับแลว ก็เปนอันวา อันใด
ดับไปนั้นเปนการสลัดคืนแลว, เปนการสลัดคืนใหธรรมชาติ; เมื่อกอนไปเอาธรรมชาติมาเปนของตน เดี๋ยวนี้สลัดคืนใหธรรมชาติ วาไมถือเอาไวโดยความเปนของตน,
รูสึกอาการที่จิตประกอบอยูดวยความรูหรือปญญา เห็นวาสลัดคืนแลวหนอ สลัดคืนแลว
หนอ, บอกตัวเองวาสลัดคืนแลวหนอ สลัดคืนแลวหนอ. เรื่องนี้พูดใหเปนภาษาคนโดย
อุปมาก็เหมือนกะวา เราเปนโจรไปปลนเอาของธรรมชาติมาเปนตัวตนเปนของตน; เดี๋ยวนี้
มองเห็นชัด ไมเอาแลว, ไมเอาแลว, ก็คืนใหธรรมชาติ คืนใหธรรมชาติ.
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นี่เรียกวาโดยอาการสิบ กําหนดอารมณนั้น ๆ โดยอาการสิบ; เชน
กําหนดลมหายใจ ๑. ก็กําหนดโดยความเปนอารมณสําหรับกําหนด แลวก็ ๒. กําหนด
โดยความเปนรูปนาม.
๓. กําหนดโดยความเปนสิ่งเกิดดับ.
๔. กําหนดโดยความ
เปนอนิจจัง. ๕. กําหนดโดยความเปนทุกขัง. ๖. กําหนดโดยความเปนอนัตตา ๗. กําหนด
โดยความเปนวิราคะ โดยเห็นวิราคะ คือคลายออก. ๘. กําหนดโดยนิโรธะ คือดับ.
๙. กําหนดโดยปฏินิสสัคคะ. ทีนี้อยากจะสรุปอีกอันหนึ่งวา ๑๐. กําหนดโดยสุญญตา
คือเปนความวางของสิ่งทั้งปวง วางของจิต วางของอารมณ วางจากอัตตา วางจาก
ลมหายใจ วางจากทุกอยาง

๑๖๒
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สุญญตาในกรณีนี้หมายถึงพระนิพพาน
ในความหมายวาพระนิพพาน,
สุญญตาคือพระนิพพาน วางอยางยิ่ง วางจากลิเลส วางจากความทุกข วางจาก
ความยึดมั่นถือมั่น; เมื่อไดสลัดคืนโยนคืนกลับไปหมดแลว มันก็ไมมีอะไรจับฉวยเอา
ไว. นี่เราจะเรียกวา ความวาง สิบประการดวยกัน, กําหนดลมหายใจก็กําหนดโดยอาการ
สิบประการนี้.
ทีนี้ก็มากําหนดอิริยาบถ ในอิริยาบถทั้งหลาย นั่ง เดิน ยืน นอน กิน
ดื่ม อาบ ถาย นั่ง หม พูด นิ่ง. ที่ทุกอิริยาบถแหละ กําหนดเหมือนกันโดยอาการ
ทั้งสิบ; จะยกตัวอยางในอิริยาบถนั่ง.
๑. กําหนดโดยความเปนอารมณ วา มันนั่ง คือนั่งหนอ นั่งหนอ นั่งหนอ.
๒. กําหนดโดยความเปนรูปนาม คือวาภาวะของการนั่ง ลักษณะ
ของการนั่ง หรือการนั่งนี้ มันก็เปนรูป. ทีนี้จิตที่กําหนด หรือการกําหนด การ
นั่งนั้น มันเปนนาม, เราดูไปที่การนั่งจะเห็นสองอยาง เห็นรูปคืออาการที่นั่ง หรือ
ลักษณะแหงการนั่ง, แลวดูที่จิตที่กําหนดการนั่งนั้น มันเปนนาม ในอิริยาบถนั่ง
ก็กําหนดรูปและนามได.
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ทีนี้ก็กําหนดโดยอาการที่ ๓. คือเกิดดับ; เมื่อนั่งก็มีอาการนั่งเกิดขึ้น
เมื่อเลิกนั่งเปลี่ยนเปนอยางอื่น, อาการนั่งมันก็ดับไป เรียกวากําหนดเกิดดับของการนั่ง.
๔. กําหนดอนิจจัง ความไมเที่ยงแหงการนั่ง ที่แยกมาเปนขั้นตอน
ขั้นตอน วาหยอนลงหนอ ถึงแลวหนอ นั่งแลวหนอ นี่ก็เห็นวามันเปนของไมเที่ยง
กําหนดความเปนอนิจจังในการนั่ง.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๕. กําหนดความเปนทุกขในการนั่งในอิริยาบถนั่ง
ที่เรียกวาเปนทุกข ที่นา เกลียดนาระอา วาเปนความทุกข.

๑๖๓

กําหนดความรูสึก

๖. กําหนดทุกอยางที่เกี่ยวกับอิริยาบถนั่ง, รางกายที่มันนั่งหรือการนั่ง
หรือวาเหตุปจจัยแหงการนั่งก็ตาม มันไมมีสวนไหนที่เปนตัวตน; นี่กําหนดอนัตตา
ในการนั่ง.
๗. มาถึงขั้นนี้แลว ความพอใจยินดียึดถือในการนั่ง หรือที่เกี่ยวกับ
การนั่งทุก ๆ อยางนั้น มันจะคลายออก แมจะนั่งใหสบายนี่ มันก็หมดความยึดถือ
หรือความหวังที่จะนั่งใหสบาย. ถามันนั่งไมสบาย มันก็ไมไดไปยึดถือวาเปนเรื่องแรงราย
อะไรไมมีตัวตนผูนั่ง ไมมีความสุขความทุกขในการนั่ง มีแตความไมเที่ยงเปนตนในการนั่ง
นี่ก็เห็นความจางคลายจากความยึดถือวาตัวตน เนื่องในอิริยาบถนั่ง.
๘. มาถึงบทวานิโรธะ ความดับ ก็ดับความยึดมั่นถือมั่นบางสวน
ที่มันควรจะดับได แมจะยังไมดับทั้งหมด แตถาเปนกรณีพิเศษของผูที่บรรลุคราว
เดียวถึง มันก็ดับหมด แตถาคนที่ยังไมบรรลุคราวเดียวถึง มันก็ดับไปตามลําดับ แตจะ
ตองมองเห็นอะไรมันดับไปบางแลว มีความรูสึกในสิ่งนั้น บอกตัวเองวาดับหนอ
ดับหนอ ดับหนอ อยางนี้เปนตน.
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๙. กําหนดโดยปฏินิสสัคคะ
สลัดคืนแหงสิ่งหรือกิริยาอาการ
ลักษณะที่เคยยึดถือ ที่เกี่ยวกับการนั่ง หรือเกิดขึ้นมาเมื่อนั่งออกไป โยนทิ้งไป.

ในที่สุดทาย ขอที่ ๑๐ นี้ โอ วาง วาง ไมใชวางชนิดที่ไมมีอะไร ไมมีสิ่ง
ของอะไร, มันมีทุกอยางแตมันวางจากตัวตน จะมีกี่อยาง ก็สิบอยาง กี่รอยอยาง ทุกอยาง
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วางจากตัวตน. จิตไมเขาไปยึดถือโดยความเปนตัวตน สิ่งนั้น ๆ ไมถูกยึดถือโดยความ
เปนตัวตน, นี่เรียกวาวาง; เมื่อโยนทั้งหมดแลวมันก็วาง นี่สิบอยาง สิบอาการ ที่จะ
กําหนดโดยการนั่ง.
ในการนั่งนี้กําหนดโดยสิบอาการอยางไร ในอิริยาบถเดิน ก็กําหนดอยาง
เดียวกัน, อิริยาบถยืนก็กําหนดอยางเดียวกัน, อิริยาบถนอนก็กําหนดอยางเดียวกัน พอจะ
เห็นไดงาย.
ทีนี้ในอิริยาบถกิน ดื่ม อาบ ถาย นุง หม พูด นิ่ง ก็อยางเดียวกันอีก
แหละ; กิน กําหนดการกิน สิ่งที่กิน แลวก็มีการกิน มีความรูสึกในการกิน,
กําหนดที่การกิน กินหนอนี้ มันก็เปนกําหนดอารมณ. ทีนี้กําหนดสิ่งที่ถูกกินภาวะ
แหงการกิน ลักษณะแหงการกิน วาเปนรูป แลวก็จิตที่รูสึกในการกินวา
เปนนาม. ถาในการกินรูสึกอรอยไมอรอย อะไรเกิดขึ้นมา ก็เรียกวาเปนเวทนาขันธ. ความสําคัญมั่นหมายในรสนั้นก็ดี ในตัวผูกินนั้นก็ดี อะไรก็ดี ถามันเกิด
ขึ้นก็เรียกวา สัญญาขันธ, ถาความคิดอยางนั้นอยางนี้เกิดขึ้นมาเนื่องดวยสิ่งนั้น
ก็เรียกวา สังขารขันธ, รูแจงทางตา หู จมูก กาย เกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เรียกวาวิญญาณขันธ.
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เมื่อปฏิบัติการกําหนดอิริยาบถกิน ก็กําหนดไดอยางเดียวกันจนตลอด
ทั้งสิบ : เดี๋ยวนี้การกินเกิดการกินดับ สิ่งที่กินเกิด สิ่งที่กินดับ สิ่งที่ถูกกินเกิด สิ่งที่
ถูกกันดับ; กําหนดแยกแยะออกใหเห็นเปนวา มันเปนรูป และอีกสวนหนึ่งมัน
เปนนาม, มีความรูสึกทางจิตใจอยางไรก็เรียกชื่อของธรรมนั้น เชน เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ. กําหนดอยางนี้อยูเรื่อยไป ก็เห็นความไมเที่ยง
ในขณะกิน ในอิริยาบถกิน ก็กําหนดวาไมเที่ยง, เปนทุกขก็กําหนดวาทุกข,
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เปนอนัตตากําหนดวาอนัตตา,
เห็นความจางคลายแหงความยึดถือเนื่องกับการกิน
ก็เรียกวาจางคลายจางคลาย จางคลายหนอ, นี่เกี่ยวกับการกิน. ความยึดถือบางสวน
บางอยางดับไปอยางนี้เรียกวาดับหนอ ดับหนอ ดับนี้ดับแหงความยึดถือ เกิดดับ
เกิดดับ ขางตนนั้นมันดับ เกิดดับ เกิดดับแหงอิริยาบถแหงกิริยาอาการ. เดี๋ยวนี้เรื่อง
การกินไมเปนปญหา อีกตอไป ก็เรียกวาสลัดคืน แลวหนอ สลัดคืนแลวหนอ ในที่
สุดก็วางหนอ วางหนอไมมีตัวผูกิน ไมมีสิ่งที่ถูกกิน ไมมีลักษณะแหงการกิน ไมมี
อาการกิน ไมมีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับการกิน; นี่คือวางหนอ วางหนอ, นี่การกิน
กําหนดไดสิบอาการอยางนี้เหมือนกัน.
นี้จะพูดอยูทุกอันมันก็ลําบากเสียเวลาเปลา กระโดดไปอันสุดทายวา การ
นิ่ง. กําหนดอิริยาบถนิ่งก็เปนกําหนดโดยเปนอารมณ. ทีนี้การนิ่งจะเรียกวาปาก
มันนิ่ง อะไรมันนิ่ง กําหนดที่นั่งมันก็เปนรูปธรรม กําหนดจิตที่รูสึกนิ่งก็เปนนาม
ธรรม; การนิ่งเกิดขึ้นแลว ก็เกิดหนอ. การนิ่งดับไปแลว ก็เปนดับหนอ จะเห็นความ
ไมเที่ยงของการนิ่ง. เมื่อตะกี้ไมไดนิ่งเดี๋ยวนี้มันนิ่ง เดี๋ยวนี้มันนิ่ง ประเดี๋ยวมันก็
ไมนิ่ง, มีเหตุปจจัยปรุงแตงใหเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น. นี่เรียกวาเห็นอนิจจัง หรือ
เห็นความไมเที่ยงหนอ แลวก็จะเห็นวาการนิ่งนี้มันมีปญหา มันมีปญหายุงอยาก มัน
อาจจะเกิ ดความลํ าบากใจขึ้ นมาเพราะการนิ่ ง, หรื อเกิ ดความลิ งโลดใจขึ้ นมาเพราะการนิ่ ง,
นั้นก็ลวนแตมีปญหา ที่ทําใหเรานี้เผชิญกับปญหา. แลวการนิ่งก็ยังเปลี่ยนไปตาม
ปจจัยของมันเอง ก็เรียกวามันนาเกลียดหนอ นาชังหนอ ทุกขัง ทุกขัง นาเกลียด
หนอ นาชังหนอ; ทุ แปลวา นาเกลียด รวมกับ อิกขะ อิกขะนี่แปลวา เห็น, เห็น
แลวนาเกลียดหนอ คือมันไมเที่ยง, ไมมีสวนไหนที่จะควรเปนตัวตน ในการนิ่งทั้งหมด
ก็เห็นอนัตตา ในการนิ่ง, คลายความยึดถือในการนิ่ง, แลวก็ดับตัวตนผูนิ่งเสีย นิ่งหนอ
นิ่งหนอ เปนสักวาเปนอิริยาบถนิ่งตามธรรมชาติ ไมใชมีตัวกูผูนิ่ง. อาการถัดไปคือ
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โยนคืนสลัดคืน, อาการสุดทายคือ วาง วางหนอ วางหนอ มองเห็นความวางของสิ่งทั้งปวง
จากอิริยาบถนิ่ง.
นี่จะตองเขาใจวา กําหนดโดยอาการสิบอยาง : คือเห็นวาเปนอารมณ
เห็นวาเปนรูปนาม เห็นวาเปนเกิดดับ เห็นวาเปนอนิจจัง เห็นเปนทุกขัง เห็น
เปนอนัตตา, เห็นเปนวิราคะ เห็นเปนนิโรธะ เห็นเปนปฏินิสสัคคะ เห็นเปน
สุญญตา, สิบอยาง โดยอาการสิบอยาง ที่ลมหายใจก็ได แลวก็ที่อิริยาบถนั่งก็ได อิริยาบถเดินก็ได อิริยาบถยืนก็ได อิริยาบถนอนก็ได อิริยาบถกินก็ได อิริยาบถดื่มก็ได
อิริยาบถอาบก็ได อิริยาบถถายก็ได อิริยาบถนุงก็ได อิริยาบถหมก็ได อิริยาบถพูด
ก็ได อิริยาบถนิ่งก็ได ซึ่งอาตมาไดกลาวมาแลวทุกขอโดยละเอียด. ถายังเขาใจอยู
หรือจําไดอยู ก็จะฟงเรื่องราวนี้รูเรื่องดี; ถาจําไวไมไดเลยไมเหลืออยูเลยก็ตองงวงแลว
ก็ตองหลับ บูชากัณฑเทศนดวยความหลับ.
นี่เรียกวาสิบอาการ, สิบอาการ จําใหดี ๆ วาสิบอาการ, สิบอาการ จะ
กําหนดอะไร จะกําหนดลมหรือจะกําหนดอิริยาบถใด ๆ ก็ตามเถอะจะกําหนดโดยสิบอาการ;
กําหนดในฐานะเปนอารมณของจิตที่กําหนด เรียกวากําหนดโดยความเปนอารมณ,
กําหนดโดยแยกแยะเห็นเปนนามรูป ก็เรียกวากําหนดโดยนามรูป โดยรูปนาม, แลว
กําหนดโดยการเกิดดับ, แลวกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง, โดยเปนทุกข,
โดยเปนอนัตตา, โดยเปนวิราคะจางคลาย, โดยเปนนิโรธะความดับ, เปนปฏินิสสัคคะความโยนคืน, โดยสุญญตา หมดแลวตัวตน วางจากสิ่งทั้งปวง, นี่แหละ
กําหนดโดยอาการสิบ.
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กําหนดโดยเปนอารมณเฉย ๆ อยางนี้ก็เรียกวาเตรียม เปนการเตรียม
ของธัมมฐิติญาณ, สงเคราะหลงไปในพวกธัมมฐิติญาณ; แลวกําหนดโดยรูปนาม
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โดยเกิดดับ โดยอนิจจัง โดยทุกขัง โดยอนัตตา นี้เปนตัวธัมมฐิติญาณโดยตรงแตละอัน ๆ.
หลังจากนั้นกําหนดโดยความจางคลาย ดับ สลัดคืน และวาง นี้เปนนิพพานญาณ
-ญาณที่เปนตัวนิพพานหรือเนื่องกันอยูกับนิพพาน
ก็สงเคราะหเปนนิพพานญาณโดย
หมดสิ้น.
ฉะนั้นเราจึงไดญาณ ๒ ประเภท ในสิบอาการนี้ของแตละอิริยาบถ,
เมื่อมันมีตั้งสิบยี่สิบสามอิริยาบถ อิริยาบถหนึ่ง ๆ ก็กําหนดไดเปนสิบ หรือวากําหนด
ไดสองญาณ คือ ธัมมฐิติญาณกับนิพพานญาณ แลวมันก็เอาสองคูณจํานวนของสิ่งที่เอา
มากําหนด ก็เลยไดตั้งสิบ ๆ รอย ๆ พัน ๆ ก็ได. นี่ถาจะแยกกันไปอยางนี้มันก็
มากไมจําเปนจะตองแจก, แตไมเขาใจวามันเปนอยางนี้ก็พอแลว.
เอา ! ทีนี้ก็เปลี่ยนเรื่องกําหนดมาดูรูปโครง รูปโครงของผลที่เกิดขึ้น;
ที่แลวมาเราดูรูปโครงของสิ่งถูกกําหนด สองชนิด, ดูอาการที่กําหนดมีสิบอาการ
ของแตละสิ่งที่กําหนด, นี่จะเกิดญาณตั้งรอยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนก็ได แลวแตวา
เอาอะไรมากําหนด. การกําหนดนั้นเปนญาณทุกชนิดแหละ แตถาสงเคราะหให
สั้น ก็เหลือแตธัมมฐิติญาณ กับนิพพานญาณ; เดี๋ยวนี้ก็จะพูดใหเห็นชัดวา ถา
กําหนดโดยญาณปลีกยอย มันจะไดอยางไร, มันจะมีอยางไร.
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ทีนี้ก็จะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นกันเสียกอน, จะดูผลที่เกิดขึ้น มันก็ตองดูตัว
การปฏิบัติที่ทําใหเกิดผลนั้น ๆ ; แตโดยเหตุที่ อิทัปปจจยตา มันเปลี่ยนผลัดกัน
เปนเหตุเปนผล, เปนเหตุเปนผล; ฉะนั้นมันจึงไมแยกเปนเหตุเปนผลก็ได
เพราะมันเปนไดทั้งเหตุและผล. อิทัปปจจยตาสายของมัน อันที่เคยเปนเหตุทําใหเกิดผล,
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อันที่เกิดผลกลายเปนเหตุ มันก็ใหเกิดผล, อันที่เปนผลมันก็กลายเปนเหตุ. เหตุใหเกิด
ผล อันที่เปนผลก็กลายเปนเหตุ มันอยางนี้.
เหมือนเราจะดูที่วา แมกับลูกใครเปนเหตุใครเปนผล มันบอกไมไดดอก;
เพราะวาแมก็เปนเหตุใหเกิดลูก แตตัวแมเองก็เปนผลเกิดมาจากอยางใดอยางหนึ่ง คือแม
ของแม, มันจึงผลัดกันอยางนี้ แมใหเกิดลูก ลูกเปนผล ลูกโตขึ้นก็เปนแม ก็ใหเกิด
ผลอีกคือลูก ลูกโตขึ้นมาก็เปนเหตุใหเกิดผล ลูกตอไปขางหนา. คนเดียวมันเปนทั้งแม
และทั้งลูก; นี่ธรรมะมันก็เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้นเราเรียกชื่อเฉพาะเรื่องก็แลวกัน.

ผลโดยตรงที่เกิดขึน้ .
ผลนี้จะเกิดขึ้นนี้ เราจะแบงเปนสองชนิด; คือผลโดยตรง เห็นชัด
โดยตรง เพงเล็งกันโดยตรง, เรียกวาผลโดยตรง, แลวตองดูโดยออมโดยแฝง ก็จะ
เห็นวาเปนผลโดยออมหรือที่มันแฝงอยู. ดูผลที่เปนโดยตรงกันกอน กําหนดโดย
อาการสิบอยาง อยาลืมอาการสิบอยางที่บอกมาแลว ทีนี้ดูกันในอาการสิบอยางนั้น มันมี
ผลเปนอะไรขึ้นมาบาง เราจะใชหลักศีล สมาธิ ปญญา, ศีล สมาธิ ปญญา.
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เมื่อเราทําการกําหนดอยางที่วานี้ โดยอาการสิบนี้, พอสักวาทําการ
กําหนด จะมีครบหมดทั้งศีล สมาธิ และปญญา. คนไมรูก็วาเอาเปรียบ สํานัก
วิปสสนาบางแหงเขาตองใหไปรับศีลกันเดี๋ยวนั้น, รับศีลมาหยก ๆ แลวก็วามีศีลแลว
ทําสมาธิทําวิปสสนาตอไป อยางนี้ก็มี. แตความจริงในพระบาลีไมไดพูดอยางนั้น, นั้น
มันพิธีรับศีล, มีหรือไมมีก็ไมรู. มันเปนพิธีรับศีล ทําพิธีรับศีลกอนทําวิปสสนา; แต
เดี๋ยวนี้เราระบุไปวา จงมีเจตนาทําวิปสสนา, สํารวมรวบรวมกําลังกายกําลังจิตให
ทําวิปสสนา คือกําหนดลมหายใจ.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๖๙

ตัวอยางที่หนึ่งที่วา กิริยาที่รวบรวมกําลังทั้งหลาย มีเจตนาที่จะกําหนด
ลมหายใจและกําหนดอยูนั้นแหละคือศีล,
การระวังสังวรสํารวมใหมันกําหนดอยู
นั่นแหละคือศีล ศีลจริงเสียดวย ไมใชศีลรับเอามา. ฉะนั้นพอสักวาทําวิปสสนา มันก็
มีศีลอยูที่การสํารวมระวังใหทําใหจนได.
แลวการกําหนดอารมณนั้นแหละคือสมาธิ
คือสมาธินี่ขอแรกที่สุดเลย อันแรกที่สุด ครั้งแรกที่สุดเลย. พอกําหนดลมหายใจ
แลวมันก็มีปญญา, ปญญาชั้นออน ๆ ไมใชปญญารูแจงอะไรนัก, ปญญาชั้นออน ๆ ที่รู
ว าทํ าสมาธิ นี้ คื อทํ าอย างไร. นี่ ความรู ว าจะทํ าสมาธิ อย างไรนี้ ต องมี แล วนะ มั นจึ งจะทํ า
สมาธิได;
เพราะฉะนั้นพอลงมือทําสมาธิ ปญญาขั้นตนที่วา ใหรูจักทําอยางไร
มันเกิดขึ้นแลว. ดังนั้นผูที่ลงมือทําสมาธิโดยถูกตองนั้น เขาจะมีทั้งศีล ทั้งสมาธิ
ทั้งปญญา ครบทั้งสามประการ ซึ่งเปนหลักใหญ; นี่ตองใหรูวามันเปนอยางนี้. นี่มัน
เปนโครงที่เนื่องกันอยู.
อาการที่ ๑ เมื่อเรากําหนดอารมณ ลมหายใจนี่ ก็มีศีลในการสํารวม
ใหทํา, แลวก็มีสมาธิคือการกําหนด, แลวก็มีปญญารูวาทําอยางไร ในการกําหนด
ลมหายใจ.
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อาการที่ ๒ กําหนดโดยความเปนรูปนาม แยกลมหายใจเปนรูปเปนนาม
นี้ไดแลว, กิริยาที่ตั้งใจทํานั้นเปนศีล, การกําหนดนั้นเปนสมาธิ, ปญญาที่รูจัก
ทําสมาธิก็เรียกวาปญญา. ปญญาที่เห็นรูปและเห็นนาม กระทั่งเห็นเปนขันธนั้น
คือเปนปญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ.
ถาเผอิญขันธที่กําหนดเห็นอยูนั้นมีอุปาทาน
ดวย ก็เรียกวารูอุปาทานขันธ เปนปญญาที่รูเห็นอุปาทานขันธ; ฉะนั้นการประพฤติ
ปฏิบัติโดยอาการที่สองนี้ทําใหมีศีล มีสมาธิ มีปญญา รูวาทําอยางไร มีปญญารูจักรูป
รูจักนาม รูจักขันธ รูจักอุปาทานขันธ.

๑๗๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ทีนี้กําหนดมาโดยอาการที่ ๓ คืออาการเกิดดับ, กําหนดอาการเกิดดับ
ซึ่งเปนอาการที่สาม ก็มีศีล มีสมาธิ แลวก็มีปญญา รูจักทําการกําหนดเกิดดับ, แลว
ก็เห็นแจงในการเกิดดับ นี่เปนปญญาแท, ปญญาสักวารูวาทําอยางไรนั้นเปนปญญา
เด็ก ๆ แตก็จําเปนที่จะตองมี; ครั้นทําแลวอะไร รูอะไร นี่คือปญญาโดยตรงที่
มุงหมาย.
ทีนี้มาถึง ขั้นที่ ๔ อาการกําหนดอนิจจัง, กําหนดอนิจจัง ตั้งใจกําหนด
เปนศีล กําหนดอยูเปนสมาธิ เกิดความรูปญญาวาทําอยางไรนี้ เปนปญญาใหรู
ทําแลวเกิดปญญาเห็นการเกิดขึ้น การตั้งอยู การดับไป แหงลมหายใจเปนตน เขาก็มีศีล
สมาธิ ปญญา ที่สูงขึ้น ๆ หรือนาดูนาชมมากขึ้น ๆ.
ทีนี้มาถึง ขั้นที่ ๕ กําหนดทุกขัง กําหนดวาทุกขหนอ ทุกขหนอ อัน
เนื่องอยูกับลมหายใจในทุกแงทุกมุมนั้น มันก็มีศีลที่ตั้งใจกําหนด มีสมาธิที่กําหนด,
มีปญญาคือรูเกี่ยวกับการกําหนด คือปญญารูวาทําอยางไรที่จะกําหนดทุกขัง, แลวก็
เห็นทุกข เห็นทุกข เห็นทุกขหนอ นั่นแหละคือปญญาที่เห็นความทุกข; ตอไปกําหนด
อนัตตา. นี่โดยอาการเทานี้มันก็เรียกวา ธัมมฐิติญาณ ธัมมฐิติญาณมีเต็มตามที่ควรจะ
ตองการ, มีศีล สมาธิ ปญญา ในขั้นแหงธัมมฐิติญาณ เต็มตามที่ตองการ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ตอไป กําหนดวิราคะความจางคลาย, กําหนดนิโรธะความดับ มันก็
เหมือนกันอีกแหละ. ตั้งใจกําหนดเปนศีล กําหนดอยูเปนสมาธิ มีปญญาเกิดขึ้น
ก็เรียกวามีปญญา, ปญญาที่วาใหรูจักทําการกําหนดนั้นก็เปนปญญา. แลวปญญาเห็น
ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น เชนกําหนดวา คลายแลวหนอ คลายแลวหนอ คลายแลวหนอ,
หรือดับแลวหนอ, ดับแลวหนอ หรือวาโยนคืนแลวหนอ โยนคืนแลวหนอ หรือวา
วาง วาง วาง วางหนอ.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น
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นี้ผลโดยตรง
กําหนดอารมณใดอารมณหนึ่งอยู
โดยอาการสิบ
ประการนี้ เรียกวาผลโดยตรง. เพราะวาทําใหเกิดมีศีล สมาธิ ปญญา โดยตรงและ
ครบถวน.

ผลโดยออมที่เกิดขึ้น.
ทีนี้เปนขั้นตอไปที่จะบอกใหมอง ที่แลวมามันผลเกิดขึ้นโดยตรง
ศีล สมาธิ ปญญา; ทีนี้มันก็มีผลที่เกิดขึ้นโดยออมหรือแฝงอยู:-

เปน

มี ทาน, สติ, แฝงอยู.
บางคนอาจจะถามวา ไมเห็นพูดถึงทานเลย ทําไมคุณพูด แตเรื่องสิบ
อยางนี้ แลวก็มีศีล สมาธิ ปญญาเลย ไมเห็นพูดถึงทานเลย นั้นนะคนนั้นจะสงสัยวา
ทําไมไมเห็นพูดถึงทานเลย. คนเหลานี้ไมมีทาน เราก็จะบอกวา คนโงไมดูใหดีวา สละ
ความยึด ถือ ออกไปนั่น แหละคือ บรมทาน-ทานสูง สุด ยิ่ง กวา ทานใหขา วใหน้ํา ,
นั่นแหละคือทาน. ทําไมไมดูบางละ เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนตน
แลว สลัดโยนทิ้งแมแตตัวตน มันใหหมดตัวตน ใหหมดเนื้อหมดตัว แลวยังวา
ไมใหทานอีก ก็เลยตองจัดเปนคนโง เชนเดียวกะคนโงคนแรกวา เอา ! ไมเห็นมีศีล
เลยตองไปรับศีลกันเสียกอนซิ.
นี่มันอยูในการตั้งใจกําหนดนั้นแหละคือศีล,
นี้ผล
โดยออม ทานมันมีอยูในปฏินิสสัคคะ โดยเฉพาะโยนคืน, โยนสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่น
คืนแตถาวาเห็นตัวตนในอาการไหน แลวโยนคืนสลัดตัวตนในอาการนั้นแลว เรียก
วามีทุกอาการเลย, กําหนดอารมณก็ดี กําหนดรูปนามก็ดี กําหนดเกิดดับก็ดี
กําหนดอนิจจัง ทุกขัง วิราคะ นิโรธะ สุญญตา ก็ดี มันมีการสลัดตัวตนทั้งนั้น มัน
สลัดตัวตน
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๑๗๒

ทุกขั้นตอน; เพราะฉะนั้นใหทานสูงสุด สูงสุดจนไมรูวาจะสูงอยางไร,
ขั้นตอน ในการปฏิบัติโดยอาการทั้งสิบนี้, นี่เรียกวา ทาน.

มีอยูทุก

ทีนี้บางคนอาจจะถามวา อาว ! ไมเห็นพูดถึงเลย, สติมีอยูที่ไหน ? นี่
ยิ่งไมรูใหญ, คนนี้ยิ่งไมรูใหญวา สติมันรวมอยูในสมาธิ มันกําหนดดวยสตินะ;
ถาไมมีสติแลวมันกําหนดดวยอะไร. ถามีการกําหนด มันก็มีสติ เพราะวาสติมัน
เปนเครื่องกําหนด; ฉะนั้นไมตองพูดถึง ไมตองกลัววา สติจะไมมี. ถาฝกอยู
อยางนี้ มันมีสติเต็มรอยเปอรเซ็นต คือเครื่องกําหนดมันเปนสติ ควบกันอยูหรือ
แฝดกันอยูกันอยูกับสมาธิตลอดเวลา; เพราะวาจะกําหนดอารมณอะไร มันตองมีสติ
เปนเครื่องกําหนดเสมอ.
ทีนี้ก็ญาณ, ญาณที่ไมไดออกชื่อ แตบอกแลวบอกใหฟงแลว
ออกชื่อวา ธัมมฐิติญาณ นิพพานญาณ ก็มีอยูในสิบอาการนี้.

ที่ไมได
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โพชฌงค ๗ ก็มี.

ทีนี้ก็จะใหดูละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกในรูปโครงเดียวกันนี้,
เมื่อกําหนดอารมณ
ใดอารมณหนึ่งอยู โดยอาการสิบอยางที่วามาแลวนั้น ก็มีโพชฌงคเจ็ด ที่วาเมื่อใด
สติปฏฐานสี่สมบูรณ โพชฌงคเจ็ดก็สมบูรณ; หมายความวา เมื่อเรากําหนด
อารมณ กําหนดรูปนาม กําหนดเกิดดับ กําหนดอนิจจังนั้น, มันกําหนดดวยสติ, กําหนด
ดวยสติ; ฉะนั้นสติสัมโพชฌงคมันก็มีทันที. แลวเมื่อใครครวญอยู ใครครวญ
ลมหายใจใหเห็นเปนรูปเปนนาม, ใหเห็นเปนเกิดดับ อนิจจัง นี้มันเปนธัมมวิจยสัมโพช –
ฌงค อยูในอาการอยางนั้น. ทีนี้การพากเพียรทําอยูอยางนี้ นี่คือวิริยสัมโพชฌงค

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๗๓

มีอยูแตเมื่อไมเรียกชื่อ ก็ไมขานรับ แลวก็มองไมเห็น; แตถาเรียกชื่อมันจะขานรับ
ทันทีวา เปนสติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค แลวมีปติคือ
ความพอใจ ที่ทําไดแมนิดหนึ่งก็พอใจ แลวทําไดมากขึนไป ก็พอใจยิ่งขึ้นไปอีก มันก็ทํา
ไดมากขึ้นไปอีก, ก็ปติ – ปติ - ปติ พอใจในการที่ทําไดนี้ หลอเลี้ยงการกระทําความเพียร
นั้นไว, นี่คือ ปติสัมโพชฌงค. เมื่อกําหนดอารมณอยูโดยอาการสิบอยางนั้น มีปติ
สัมโพชฌงค แลวมันก็เขารูปเขารอย, คือมันจะสงบรํางับลงไป เปนความจริงที่
เดนชัดขึ้นมา นี่เรียกวาปสสัทธิสัมโพชฌงค. การกระทํากําหนดอยูอยางแนวแน
อยางนี้คือ
สมาธิสัมโพชฌงค.
ครั้นแลวก็ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติ
เพราะมันถูกตองแลว, สิ่งที่ถูกตองแลว ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ นั่นเรียกวา
อุเบกขา, ในที่นี้เรียกวาอุเบกขาสัมโพชฌงค.
พวกเราไดเรียนกันมาผิด ๆ สอนกันมาผิด ๆ วาอุเบกขา, อุเบกขานี้ไม
ทําอะไร, เฉยไมทําอะไร,นอนหลับเสียก็ได; นั่นมันผิด ผิดไปตั้งแตวาพรหมวิหาร :
พรหมวิหารมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา. เมตตา - รัก, กรุณา - ชวย, มุทิตา ยินดีดวย,
พอเห็นวาทําอะไรไมได
อุเบกขาเฉยไมรูไมชี้นั้นมันผิด.คําวาอุเบกขา
ไมไดแปลวาเฉย : อุปะ แปลวา เขาไป, อิกขะ แปลวา ดู, อุเบกขานี้แปลวาจอง
ดูอยู; เมื่อทําอะไรไมได มันก็จอดูอยู, ดูอาการคลายกับวาเฉย ๆ ; แตไมใช
เฉยอยางไมรับผิดชอบ, มันคอยจองดูอยูเฉย ๆ วาจะทําอะไรได, พอเห็นทาง
วาจะชวยแลวก็ชวยอีก,
พอเห็นทางวาจะเมตตาก็เมตตาอีก.
ฉะนั้นอุเบกขาไมได
แปลวาเฉย มันแปลวาคอยหาโอกาสที่จะทําตอไป.
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ในเรื่องโพชฌงคเจ็ดนี่ก็เหมือนกัน
หกอยางมันเปนไปอยางถูกตอง
เขารูปแลวมาถึงขั้นนี้ ก็ปลอยทั้งหกอยางนั้นเปนไปเฉย ๆ ดูอยูอยางเฉย ๆ มันก็เปน

๑๗๔

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ไปเอง. เหมือนกับวาทํานา ทํานาถูกตองหมดแลว ดําเสร็จแลว น้ําทาถูกตองดีแลว
ฝนก็ดีแลว อะไรก็ดีแลว ชาวนาก็รออยูเฉย ๆ แตใจมันคอยจองดูอยู ไมใชมันหลับ
หรือไมรับผิดชอบอะไร,
มันคอยจองดูอยูเฉย ๆ,
ชาวนานั้นจะเรียกวามีอุเบกขาได ;
แตไมไดเฉย ไมรูไมชี้ ไมใช, คอยจองดูอยูวาอะไรมันจะเกิดขึ้น. การจองดูอยูนั้น
มันอยูนิ่ง ๆ ก็เลยแปลกันวาเฉย ๆ ; ที่จริงอุเบกขาไมใชเฉยโดยไมรับผิดชอบ
เฉยโดยไมสนใจ, ไมใชอยางนั้น; เฉยคือจองดูอยูวา จะมีอะไรเกิดขึ้นแลวก็จะทํา
ตอไป.
เดี๋ยวนี้ถาปฏิบัติมาถึงหกโพชฌงคแลว ปลอยไวเฉย ๆ มันก็เปน
มรรค ผล นิพพาน ไมตองไปดิ้นรนในจิตใจวา จงบรรลุมรรคผล จงบรรลุนิพพาน,
เลยบาเลย. ถาชาวนาคนไหนทํานาเสร็จแลวมานอนบน ๆ อยูวา ขาวออกรวง ขาวออก
รวง มันชาวนาบา มันเปนชาวนาบา; เพราะมันถึงบทที่เพงดูอยูเฉย ๆ ใหขาวมันออก
รวงเทานั้น, ไมใชวาไมรูไมชี้อะไร. คําวาอุเบกขานั้นเขาใจกันเสียใหม; อุเบกขา
ในองคฌานนั้น ก็เพราะวาระงับปติและสุขเสียได ไมมีรสแหงปติและสุข เรียก
วาอุเบกขาในองคฌาณ. ทีนี้อุเบกขาของพระอรหันตนั้น เฉยไดในตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ คือมันไมมีอะไรที่จะทําอะไรทานได. ทานไดแตดูอยูเฉย ๆ มันไมทํา
อะไรให เ กิ ด ผลอะไรหรื อ เปลี่ ย นแปลงอะไรได . อุ เ บกขามี ตั้ ง สี่ - ห า ความหมาย
อยางนี้; เดี๋ยวนี้อุเบกขาที่เปนสัมโพชฌงคนี้วา เมื่อมีสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ
ปสสัทธิ สมาธิ, แลวทีนี้ก็ปลอยใหมันไปตามเรื่องของมันเองได คือการบรรลุมรรคผล.
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นี่เมื่อเจริญสติปฏฐานแลว
สติปฏฐานสี่ยอมบริบูรณเอง;
ออมหรือแฝงอยู ซึ่งตองดู ตองพิศดูจึงจะมองเห็น.

นี่ผลโดย

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๗๕

โพธิปกขิยธรรมก็มี.
ทีนี้ผลโดยออมตอไปอีกก็คือ โพธิปกขิยธรรม, โพธิปกขิยธรรมเปนชื่อที่
ไพเราะมากและสําคัญมาก ธรรมะที่เปนฝกฝายแหงโพธิ แหงโพธิที่จะตัดกิเลส มีอยู ๓๗
ขอ. บางทีเรียกโพธิปขิยธรรมก็มี ในพระไตรปฎกเองมีชื่อเรียกอยูสองชื่อ โพธิปกขิยธรรมก็เรียก, โพธิปกขิยธรรมก็เรียก.
เมื่อทําอยูโดยสิบอาการนี้ สติปฏฐาน ๔ ก็มี คือสติปฏฐานสี่ โดยราย
ละเอียดที่แจกแลว จะมีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรมอะไรครบ แลวเมื่อพากเพียร
อยูอยางเต็มที่เหมือนที่วานี้ ก็คือเจริญสัมมัปปธาน ๔ อยู, และเมื่อขวนขวายปรับปรุง
อยูเสมอ เรียกวา มีอิทธิบาท ๔ : มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยูครบถวน ในการ
กระทําสิบอาการนี้, มันก็เลยมี อิทธิบาททั้ง ๔ ครบอยูในสิบอาการนี้.
ทีนี้อินทรียคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นั้น มันมีครบอยูในการ
กระทําสิบอยางนั้น; ถารูจักดูก็จะเห็น. ถาเราทําอยูโดยสิบอาการอยางที่วานั้น มัน
มีศรัทธาเกิดขึ้นจากความเห็นแจงเห็นจริง, แลวมันก็ศรัทธา ๆ, แลวก็มีสติ คือทําสติอยู,
วิริยะ มีความเพียรอยู, สมาธิ ตั้งมั่นอยู, ปญญา รูแจงอยู. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปญญา ในฐานะที่เปนธรรมะสําคัญออกหนา ทั้งหาอยางนี้ มีครบอยูในการปฏิบัติธรรมะ
สิบอาการนั้น เรียกวามีอินทรีย ๕, และโดยเหตุที่ทั้ง ๕ นี้ แตละอัน ๆ มีกําลัง
ถึงที่สุดในหนาที่ ก็เลยเรียกวาพละ ๕.
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ทีนี้เมื่อทําอยูโดยสิบอาการอยางนี้ มรรคทั้ง ๘ องค : สัมมาทิฏฐิ สัมมา สังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต อาชีโว วายาโม สติ สมาธิ นี้ครบอยูในนั้น;

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๑๗๖

เปนสัมมาทิฏฐิเพราะรูชอบเห็นชอบ, สัมมากังกัปโป ตั้งใจกระทําอยูหวังอยูโดยชอบ,
สัมมาวาจา ไมมีพูดจาผิด, สัมมากัมมันโต ไมมีการงานผิด, สัมมาอาชีโว ไมมีอาชีวะ
ผิด, สัมมาวายาโม พากเพียรนี้ไมมีผิด ถูกตอง, สัมมาสติก็สมบูรณอยู สัมมาสมาธิถึง
ที่สุด ก็เลยมีมรรคมีองคแปด, นี้ก็มีทั้งสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ครบ ๓๗, เมื่อกระทําอยูโดย
อาการสิบอยางที่วามานี้ มีโพธิปกขิยธรรมครบถวน.

ญาณตาง ๆ ก็มีได.
เอา, ทีนี้อยากจะใหพูดกันเสียเลยก็ได วาญาณที่เขาแจกใหมันมากออกไป
เมื่อตะกี้พูดกันเพียง ๒ - ๓ ญาณ. ทีนี้ญาณที่เขาชอบใชกันในสํานักวิปสสนาตาง ๆ นี่
เอามาจากอรรถกถาที่พูดใหมากขึ้นเปนญาณ ๑๖, ญาณ ๑๖ :- ญาณแรก เรียกวานามรูปปริจเฉทญาณ เมื่อเรากําหนดอยูโดย
อาการที่ เป นรู ปและเป นนาม อาการที่ สองกํ าหนดโดยความเป นรู ปเป นนามนี้ มั นก็ มี
ญาณชื่อนี้.
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- ทีนี้ ปจจยปริคคหญาณ ไมมีชื่อเรียกโดยตรงในสิบอยางนี้ แตถา
เห็นการเกิดดับ เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู ก็เรียกวาเห็นปจจัยปรุงแตงแหงสังขารนั้น ๆ,
ความรรูเห็นอันนั้นก็เรียกไดวาปจจยปริคคหญาณ.
- การพิจารณาอยู พิจารณาใครครวญอยู เรียกวา สัมมสนญาณ.
- ทีนี้ ตอไปเห็นการเกิดดับ เห็นโดยอาการเกิดดับก็คือ อุทยัพพยญาณ.
- ถาเห็นแตการดับก็เรียกวา ภังคญาณ.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๗๗

ทีนี้เห็นโดยความเปนทุกขเปนของนากลัว เรียกวา ภยตุปฏฐานญาณ หรือ
อาทีนวญาณ.
เอา, ทีนี้มันก็ใครจะพนญาณที่ใครจะพนมันก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา; ฉะนั้น มันก็เปนธรรมดาอยูเอง ที่มันจะเบื่อระอา แลวมันก็คลายออกไป
เรียกวาเห็นโดยวิราคะ. นี่มันจะทําใหเกิด หรือมันเกิดพรอมกันกับนิพพิทาญาณ เกิด
มุญจิตุกัมมยตาญาณ ใครจะพนไปเสีย ญาณหนาราหู, นี่จําไววัดไหนมีหนาราหูติด
ประตูวัดนั้นนะเครื่องหมายของ มุญจิตุกัมมยตาญาณ ญาณที่อยากจะออกไปจาก
กองทุกข เหมือนพระจันทรอยากจะพนจากปากราหู.
ทีนี้ก็ขวนขวายหาทาง ตามหาทาง ดวยการพิจารณาทั้งหมดนั้นแหละ.
พิจารณาดูแลวอันนั้นแลวอันนั้น เรียกวาเปนอนุปสสนา,
พิจารณาอยูรูตามที่เปน
จริง จนกระทั่งพบวาทั้งหมดเหลานี้มันยึดถือไมได ยึดถือไมได เปนอนิจจัง ทุกขัง เปน
อนั ตตา มั นก็ เกิ ดความรู สึ กเฉยขึ้ นในสิ่ งทั้ งปวง เป นปฏิ นิ สสั คคะโยนทิ้ งไปแล ว มั นก็
เฉยไดในสิ่งทั้งปวง ไมมีอะไรที่ควรเอามายึดถืออีก.
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ทีนี้มันก็เกิด
สัจจมันก็จะรูอริยสัจจ.

สัจจานุโลกมิกญาณ

วามันเหมาะมันพรอมแลวที่จะรูอิริย-

พอมาถึงโคตรภูญาณ ญาณนี้เปนญาณเถื่อนนอกทําเนียบ แตก็พูดถึงกัน
บอย คือจะเปลี่ยนจากปุถุชนไปสูสภาวะของพระอริยเจา. ความรรูสึกอันนี้ไมใชญาณ
เหมือนญาณทั้งหลาย, เพียงแตรูวามันเปลี่ยนเทานั้น ก็เรียกวาโคตรภูญาณ. นี่ถาเรา
รูสึกวาเดี๋ยวนี้โยนแลว เดี๋ยวนี้ทิ้งแลว เดี๋ยวพนแลว นั่นแหละคือรูในโครตภูญาณ.

๑๗๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ทีนี้ก็มาถึง มัคคญาณ ผลญาณ ทั้งสี่ : มัคคญาณ ๔ นับเปนหนึ่ง, ผลญาณ
๔ ก็นับเปนหนึ่ง, อันสุดทายก็เปนปจจเวกขณญาณ เปนญาณอยางเดียวกับปฏินิสสัคคะ
รูวาโยนแลวทิ้งแลวพนแลว.
โดยอาการสิบอยางที่ปฏิบัติอยางนี้
ทําใหเกิดญาณชุดใหญที่สํานัก
วิปสสนาเขาชอบกันนัก ไดครบถวนเหมือนกัน; แตในพระบาลีแท ๆ จะมีเพียง
๙ ญาณ ที่เรียกวาวิปสสนาญาณ ๙, แลวพระบาลีแท ๆ ทานไปเนนในวิสุทธิ ๗ ไมคอยมา
นั่งนับญาณกันอยูอยางนี้, ไปเห็นความสําคัญของวิสุทธิทั้ง ๗, ในญาณ ๑๖ นั้นไมมีครบ
ดอก ญาณ ๑๖ ญาณที่ถือกันนัก ไมมีวิสุทธิครบทั้ง ๗ เวนไวจะมาพูดอยางที่เรากําลัง
พูด วาในการลงมือกําหนดนั้นมันมีศีลอยูดวย มีสมาธิอยูดวย เพราะวา ในญาณ ๑๖ นั้น
มันโผลขึ้นมาก็เปนนามรูปปริจเฉทญาณเลย.

วิสุทธิ์ มีพรอมในขณะตั้งใจทํา.
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ทีนี้ เราก็บอกวา เมื่อลงมือตั้งใจทํานั้นมันเปนศีล ศีลชั้นสมบูนณสูง
สุด, ไมใชศีลรับ ศีลสมาทานแลว ๆ เลา ๆ แลวมันก็ไมมีศีลสักที. ตั้งใจทําสมาธิดวย
กําลังใจทั้งหมด นี้มันเปนศีล มันก็เลยมีศีลวิสุทธิ์ มันก็เกิดศีลวิสุทธิ์.
ทีนี้มันเปนสมาธิ
กําหนดอารมณไดมันก็เปนจิตตวิสุทธิ์. ครั้นมา
กําหนดเห็นโดยความเปนรูปเปนนาม เปนเกิดเปนดับ เปนอนิจจังนี้แลว มันก็มี ทิฏฐิ
วิสุทธิ์, ทิฏฐิวิสุทธิ์ไมหลงผิดวาเปนตัวตนอีกตอไป.
ครั้นเมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาตามขั้นตอนนี้
ตัวตน วาไมมีตัวตนแน ก็มี กังขาวิตรณวิสุทธิ์.

ก็หมดความสงสัยเรื่อง

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๗๙

ทีนี้ก็ดูทบทวนทั้งหมดจนรูวาอะไรถูก เปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ์,
ในสิบอาการที่พิจารณานั้น มันบอกอยูในตัวเองวาอะไรถูกอะไรผิด อะไรดับทุกขอะไร
ไมดับทุกข โดยสิบอาการนี้มันจะเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ์ โดยตรงบางโดยออม
บาง มากบางนอยบาง.
แลวมันก็เปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ์ เอง เพราะวามันเดินถูกทางแลว.
ทีนี้มันก็กลายเปนญาณทัสสนวิสุทธิ์ คือมรรคผล มรรคผล กระทั่งถึง
ปจจเวกขณญาณ รูวามีการหลุดพน.
โดยอาการทั้งสิบที่วามานี้ มันก็จะมีวิสุทธิครบทั้ง ๗ ตามมากตามนอย
โดยตรงโดยออม โดยอาการสิบอยางในลมหายใจก็ได, โดยอาการสิบอยางในอิริยาบถนั่ง
ก็ได ยืนก็ได เดินก็ได นอนก็ได กินก็ได อาบก็ได ถายก็ได นุงก็ได หมก็ได พูดก็ได
นิ่งก็ได. นี่ยังมีอีกมาก แลวแตจะชอบใจอิริยาบถไหนเอามาปฏิบัติดวย. ไดพยายาม
ชี้ใหเห็นวา ในการกําหนดโดยอาการสิบนี่ มันจะมีวิสุทธิ ๗ ซอนอยูในนั้น, มี
โพธิปกขิยธรรมอยูในนั้น, มีทุกอยางที่เปนเรื่องของการดับทุกข, เอา, สรุปบท
สุดทายก็วา มีนิพพานอยูในนั้น.
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นิพพานก็มีอยู.

นิพพานนี่เขาใจผิดกันอยูมาก
วาตองรออีกหมื่นชาติแสนชาติ
แลวก็ไป
ไดกันตอตายแลว, ตอตายแลวจึงจะเปนนิพพาน. พระพุทธเจาตรัสวา นิพพานนั้นตองเปน
สันทิฏฐิโก มีอยูในความรูสึก; ถาไมรูสึกอยูในความเย็น ไมใชนิพพานที่พระองค
กลาว ไมใชสวากฺขาโต. ดังนั้นธรรมอะไร ธรรมะขอไหนทีเปนเหตุก็ดีเปนผลก็ดี
ตองมีอยูในความรูสึก มีไดในความรูสึก รูสึกอยูในความรูสึก จึงจะเปนธรรมะที่
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ตถาคตกลาวสันทิฏฐิโก, แลวก็เปนอกาลิโก ไมขึ้นอยูกับเวลา
อีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงได. พอทําลงไปมันก็ถึงทันที.

เชนไมตองรอ

เชนพอเราปฏิบัติโดยอาการสิบอยางนี้
กิเลสหรือนิวรณมันหายไป
ไหนหมด พักหนึ่งแหละ; ภาวะที่วางจากนิวรณ วางจากกิเลสก็เกิดเปนนิพพาน
ชั่วคราว นิพพานตัวอยางก็ได. เรียกวานิพพานตัวอยางก็ได, แตมันก็อยางเดียวกันแหละ. นี่จะตองไดชิมรสของนิพพานทันที ที่ปฏิบัติถูกตองตามกระแสของการ
ปฏิบัติ; โดยเหตุที่มันทิ้งอยูในบาลี ไมมีใครเอามาบอกกลาวหรือพูดกันใหฟง จึงไดยิน
ไดฟงแตวานิพพานตอตายแลวหมื่นชาติแสนชาติ นิพพานปจจโยโหตุ ไดฟงแตเทานั้น,
ไมไดฟงคําที่ควรจะไดฟง คือคําวาตทังคนิพพาน - นิพพานประจวบเหมาะ.
ในบาลีบางแหงก็ระบุความหมายวางจากนิวรณในฌาน
ในรูปฌานนี้ไมตองถึง
อรูปฌาน; เมื่อมีผลเปนรูปฌาน มีความวางจากกิเลสและนิวนณในขณะนั้น มีความเย็น
ก็เรียกวาตทังคนิพพานได, เรียกวาสามายิกนิพพานก็ได;สามายิกะแปลวา ชั่วสมัย หรือ
ชั่วขณะ คือไมตลอดไป, เรียกวาทิฏฐธรรมนิพพานก็ได คือนิพพานในธรรมอันบุคคลนั้น
เห็นแลว, คือบุคลนั้นรูสึกไดโดยที่ยังไมไดตายไมตองตาย. คนเปน ๆ รูสึกได
นี่เรียกวาทิฏฐธรรม, บางทีก็เรียกวาสันทิฏฐิกะ ก็เนนใหหนักลงไปวาอยางยิ่ง,
สันทิฏฐิกนิพพาน คือนิพพานที่อยูในความรูสึกทั้งนั้น.
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ฉะนั้นนิพพานไมเกี่ยวกับความตาย; อยาบอกลูกเด็ก ๆ เหมือนที่สอน
กันอยูผิด ๆ ในโรงเรียกวานิพพานก็การตายของพระอรหันต มันโง ๒ - ๓ ชั้น แหละ:
โงวานิพพานเปนการตายนี้อยางหนึ่งแลว, ไปอีกชั้นหนึ่งวาพระอรหันตตายได. ถาใครพูด
วาพระอรหันตตาย คนนั้นมันผิดเหลือที่จะผิด เพราะวาพระอรหันตนั้นตายไมได องค
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พระอรหันตนั้นตายไมได, จะตายไดก็แตเปลือกนอกรางกายตายได แตองคพระอรหันต
ตายไมได. ฉะนั้น การที่พูดวา นิพพานคือการตายของพระอรหันตมันผิด ๒ ชั้น ๓ ชั้น
ยุงไปหมด, เรื่องมันเลยยุงไปหมด.
เมื่อใดกิเลสไมปรากฎอยูในจิตนั้น ชนิดเต็มที่ หรือ ชนิดเบาๆ คือ
นิวรณเปนตน,
เมื่อจิตมันวางจากกิเลสและนิวรณนะ
มีความรูสึกชนิดหนึ่งที่
เรียกวาเย็น ๆ ๆ เย็น, นิพพานแปลวาเย็น. นิพพานนั้นแปลวาเย็น ไมเอามา
บอกมาสอนกัน วานิพพานแปลวาเย็น, ในบาลีเต็มไปหมด เราเอาน้ํารถถานไฟใหดับ
นี้ก็เรียกวา ทําถานไฟใหนิพพาน มันมีคําวาอยางนั้น คือเมื่อรอน ๆ มันเย็นลง นั้นคือ
นิพพาน.
เดี๋ยวนี้เมื่อเราปฏิบัติอยูโดยอาการสิบอยางนี้ : กําหนดลมหายใจก็ดี
กําหนดอิริยาบถ ทั้งหลายก็ดีผลมันเกิดขึ้นเปนความเย็น คือนิพพานตัวอยาง, ก็เลย
เรียกวาไดนิพพานตัวอยาง, ไดชิมนิพพานตัวอยาง; นี้ศรัทธามันจะแนนแฟนยิ่งขึ้น
เพราะมั นได ชิ มของตั วอย าง, ก อนนี้ มั นศรั ทธาเห อตามๆ กั นมา ทํ าตามกั นมา ไปนิ พพาน
โวย ! ไปนิพพานโวย ไปนิพพานโวย ! ไปนิพพานโวย! มันก็ตาม ๆ กันไป. แตถาเขา
ไดประพฤติปฏิบัติจนพบความเย็นเพราะไมมีกิเลส นี่นิพพานจริงไดชิมชนิดหนึ่ง
แลว ทีนี้ก็ติดใจ แลวศรัทธามันก็จะแนนแฟน เขาก็จะปฏิบัติหนักขึ้น ก็จะไดบรรลุ
นิพพานโดยสมบูรณ; นี่เรียกวา นิพพานก็เปนผลไดขึ้นมาแลว แมจะแฝงอยู แตผูนั้น
ผูปฏิบัติเพียงวากําหนดลมหายใจโดยอาการสิบอยางนี้ เขาจะไดชิมรสชนิดหนึ่ง
คือความ
ที่จิตเย็น วางจากไฟ คือกิเลสทั้งหลาย. นี่เห็นไหมวามันมีผลอยางไร แตไมเรียกชื่อ
โดยตรง เรียกชื่อโดยออมมันก็มีอยูมาก.
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ปฏิบัติโดยอาการสิบอยางนี้ไดผลเปน มีธัมมฐิติญาณ และนิพพานญาณ ครบ แลวก็มีโพชฌงค ๗ ครบมีโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ครบ มีญาณ ๑๖ ครบ
มีวิสุทธิ ๗ ครบ ยังมีอีก เพราะวาถานี้ครบแลว อื่น ๆ ที่เนื่องกันมันพลอยครบไปดวย,
แตเอามาพูดมากนักเดี๋ยวจะสําลักตาย มันมากเหลือที่จะพูดได. แตขอสรุปทายวา นิพพาน
นั้นมันมีดวย
มันมีมาใหชิมดูเปนตัวอยางดวย
เปนตัวอยางสินคาที่ไมหลอกลวง;
ตัวอยางนี้แสดงอยางไร ของจริงก็อยางนั้น ไมใชพอคาขี้โกง ตัวอยางเอามาแสดงอยางหนึ่ง
แตของจริงเปนอีกอยางหนึ่ง นั้นมันคนขี้โกง. เดี๋ยวนี้ถาวาไดทําขึ้นจนเกิดนิพพาน เกิด
ตัวอยางชนิดนี้แลวก็คือ ไดชิมรสของพระนิพพานตัวจริงอันนอย ๆ หรือชั่วขณะ ๆ
สําหรับจะไดมีกําลังใจปฏิบัติใหสูงยิ่งขึ้นไป.
นี่ของที่พลอยไดที่ไมแสดงชัดอยู เราตองมองดูจึงจะเห็น นี่ก็มีอยู
ตามนี้, ที่มองเห็นชัด ๆ มีศีล สมาธิ ปญญา แสดงราชัดเจนอยู นี่ผลโดยตรง มีผล
ของสมาธิปญญาออกมา ก็ผลโดยตรง. เดี๋ยวนี้วาผลโดยออม คือไมไดพูดกัน ไมได
พูดกัน, ตองมองดู ตองรื้อขึ้นมาดู จึงจะเห็นวามีผลโดนออมเยอะแยะเลย. ผล
โดยออมนี้เขาเรียกวา ธรรมสโมธาน - ธรรมะที่พลอยประชุมลงอยูในนั้น; สโมธาน
แปลวาประชุมลงอยูดวยกัน, มันกองรวมอยูดวยกันในนั้น แตมันไมออกหนา. เชนเรา
เห็นอนัตตา สละตัวตน นี้มันมีทาน, การใหทานรวมในนั้นและขั้นสูงสุด
คือทานเสียสละตัวตนเลย, ไมใชเสียสละเงินบาทสองบาท. นี่เรียกวามันมีรวมอยู
ในนั้น เรียกวาธรรมสโมธาน, ขอนี้สําคัญมาก ถาใครมองเห็นแลวก็จะเกิดกําลังใจ
ในการปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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"หนอ" ที่ถูก ตองมาจากสันทิฏฐิโก.
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะตองพูดกันไปดวย
เพราะมันรวมกันอยูในโครงนี้
เหมือนกัน ในโครงปฏิบัติโดยอาการสิบนี้ จะมีคําวาหนอ หนอ หนอ นับดวยรอยครั้ง
พันครั้ง. หนอ ๆ นี่มันรวมอยูในโครงการเรื่องของการปฏิบัติ ที่จะเตือนกันอีกทั้งที่
เคยเตือนกันมาแลววา ใหระวังใหดี วาหนอ ๆ ๆ นี้มันมีอยูสองหนอ : หนอของ
ความโงก็มี, หนอของปญญาก็มี, เพียงแตอาจารยบอกวาหนอ ๆ ๆ มันก็วาหนอ ๆ
แลวก็มันเนนลงไปวากูหนอ กูทําหนอ กูเดินหนอ กูยืนหนอ กูกินหนอ, นี่มันหนอผิด
วินาศเลย มันเพิ่มตัณหาอุปาทานเพิ่มกิเลส, นี่เรียกวาหนอผิด.
ถาหนอถูก หนอมันมาจากสันทิฏฐิโก เห็นตามที่เปนจริงวาไมใช
ตัวตนหนอ, สักวาอิริยาบถตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, หรือเปนยถาภูตสัมมัปปญญา
ตามนัยะของกาลามสูตร วามันเปนสิ่งที่เห็นดวยปญญาของตนเองตามที่เปนจริง
แลวมันหนอ ๆ ออกมา แลวนั่นแหละคือหนอถูก หนอนั้นจะชวยได. ที่บอกวา
นั่งหนอ ๆ ๆ ๆ คนนั่งมันก็วา กูนั่งหนอ นั่นมันรูสึกอยูในใจวา มีตัวผูนั่ง มีกูผูนั่ง;
อยางนี้ผิดหมด, ผิดเหลือที่จะผิดแหละ. ที่ถูกมันจะตองเห็นวา อิริยาบถนั่งตามธรรมชาติ
โดยที่ไมตองมีตัวกู - ของกู หรือตัวตนเปนผูนั่ง, เปนอิริยาบถเปนไปตามธรรมชาติตาม
เหตุปจจัย แลวสมมติเรียกกันวานั่ง อิริยาบถนั่งเทานั้นหนอ ฉะนั้นการที่วานั่งหนอ,
มั น มี ค วามหมายเท า กั บ สั ก ว า อิ ริ ย าบถตามธรรมชาติ เ ท า นั้ น หนอ. ที นี้ มั น ยาวนั ก
มันยาวนัก เขาจึงเหลือใหสั้น ๆ แตเพียงวา อิริยาบถนั่งเทานั้นหนอ ก็ยังยาวนัก, นั่งหนอ
นั่งหนอ เพื่อบอกใหรูวา สักวาอิริยาบถนั่ง, สมมติเรียกกันวาอิริยาบถนั่ง เปนไปตาม
ธรรมชาติ ตามกฎเหตุปจจัยเทานั้นหนอ.
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ฉะนั้นใครชอบหนอแลวก็ระวังใหดี
ตองหนอเมื่อเห็นวาไมใชตัวตน
มันเปนเชนนั้นตามธรรมชาติ ตามกฎอิทัปปจจยตาเทานั้น นั่นหนอที่ถูกตอง. ถา
หนออยางถูกตองนี้ มันละลายอัตตาละลายตัวตน; แตถาหนอผิด ๆ นั้น มันเพิ่ม
อัตตา เพิ่มความเขมขนใหแกอัตตา มันมีอัตตามากขึ้น. ผูใดชอบใชวิธีหนอ ก็รูจัก
แยกวา หนอนั้นตองหนอที่มาจากสันทิฏฐิโกหรือยถาภูตสัมมัปปญญา ก็จะถูกตอง;
ถาหนอมาจากอวิชชาอุปาทาน มันก็หนอใหเปนตัวตนหนักขึ้น มันก็ผิดหมด. นี่
หนอ ๆ ๆ นี่มันรวมอยูในโครงเรื่องนี้ดวย จึงตองเอามาเตือน ทั้งที่พูดกันบางแลว.

เมื่อเกิดอุปสรรคตองเพียรไมถอย.
ทีนี้ขอสุดทายของโครงเรื่องนี้ก็คือวา อยาทอถอยตองทําจริงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
พอเกิดอุปสรรคหรือทําไมได ก็อยาทอถอย, ตองทําตอไป. หลายคนจะตอง
เรียกวาบรมโง เพิ่งหัดทําวิปสสนาเมื่อคืนนี้ รุงขึ้นมาถามวา ทําไมไดเสียแลวจะทําอยางไร ?
ลองคิดดูเถอะ เพิ่งลงมือทําเมื่อคืนนี้ พอรุงขึ้นมันมาบอกวาทําไมไดเสียแลว, พอทําแลว
ไปอยางนั้น ทําแลวไปอยางนี้ เพิ่งหัดทําเมื่อคืนนี้ คือมันบรมโง. คนที่ทําได ตอง
พยายามมาเปนสิบคืน ยี่สิบคืน สามสิบคืน หรือตั้งปก็ได มันจึงทําได; ฉะนั้นคําตอบ
ก็มี : ไป กลับไป กลับไป ไมมีอะไร, ไปทําตอ, ไปทําตอ ไปทําอยางเดียวกัน. ถา
อะไรมันแทรกแซง ก็ไมสนใจกับมัน ทําเรื่องของเรา หายใจเขาหนอ หายใจออกหนอ
ใหมันแรงขึ้น ๆ, มันก็ไลสิ่งที่ไมพึงประสงคออกไปเอง. มันมีหลักวา ตองทํา
ใหมาก ตองทําจนชํานาญ; ฉะนั้น มันตองทําหลายสิบครั้งแหละ มันจึงจะคอย ๆ ได
เขามา แมแตเพียงกําหนดลมหายใจเขา - ออกนี้ มันก็ตองทํากันหลายสิบครั้ง หลายสิบ
ยก มันจึงจะทําได, แลวจะมาแยกลมหายใจเปนนามเปนรูป เปนเกิดเปนดับมันก็ยิ่งยากขึ้น
ไปอีก, มันก็ตองทํามากขึ้นไปอีก ซ้ํามากขึ้นไปอีก.
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สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๘๕

ในเรื่องนี้ขอฝากอุปมา ที่เปนตัวอยางกันลืมไดอยางดีวา เหมือนกะ
หัดพายเรือ, พวกเราชาวไรชาวนาชาวคลองชาวหนองมันเคยพายเรือ ใครพายเรือทีเดียว
เปนบาง ทั้ง ๆ ที่เห็นคนพายเรืออยู เห็นเขาพายอยูทั่วไป, แลวเขาก็บอกดวยวา ทํา
อยางนี้ ๆ พอมาพายเขา มันก็ไมไดดอก, มันหันไปหันมา หันไปหันมา. คนโงมัน
ก็วา กูพายไมไดแลว กูเลิกแลว กูเลิกแลว ก็เลิกกันสิ ก็สมน้ําหนามัน ก็เลิกไปสิ;
แตถาหัดพาย วันแลววันเลา วันแลววันเลา ยี่สิบวันสามสิบวัน, มันก็ตองคอย ๆ ได
คอย ๆ ได, จนพายเรือได. ทํากรรมฐาน นี้ก็เหมือนกันแหละ มันเหมือนกับพาย
เรือจิต, พายเรือจิต มันหันเหยิ่งกวาเรือในน้ําเสียอีก มันตองฝกกันรอยครั้งพันครั้ง.
ทีนี้บางคนที่นั่งอยูที่นี้ ไมรูเรื่องเรือ เพราะอยูบานเกินไป ก็นึกถึงขี่รถ
จักรยาน; คนโดยมากก็ขี่รถจักรยาน เขาขี่ใหเห็นอยู เขาสอนอยู เขาบอกอยู ก็
ไมไดแหละ พอขึ้นมันก็ลม ขึ้นมันก็ลม พอลม ๒ - ๓ หนก็วา กูไมเอาแลว มันไม
ใชของสําหรับกูแลว กูทําไมไดแน มันก็เลิกกัน เลิกกัน. มันควรจะลองอีก ลองอีก
ลองอีก; แลวคนสอนกันไมได ตอนนี้ไมมีคนไหนสอนได นอกจากลมนะมันจะ
สอน. ทําวิปสสนาก็เหมือนกันแหละ มันไมไดดอก แลวไมมีใครสอนได แต
การกระทํานั่นแหละมันจะสอน; อาจารยวิปสสนาบอกไดแตเพียงวา ทําอยางนั้น
ทําอยางนั้น เหมือนกับบอกพายเรืออยางนั้น, ขี่รถจักรยานอยางนั้น, แลวมันขี่ไดเมื่อไร
เลา. มันตองไปพายเรือใหหันไปหันมา, ขี่รถจักรยานใหลมแลว ลมอีก ขาแขงถลอก
ปอกเปกนั่นแหละมันจะสอน.
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การกระทํามันจะสอน, แลวเราก็ยอม ยอมลมยี่สิบครั้ง ยอมลมหลาย ๆ
ครั้ง ในที่สุดก็คอย ๆ ขี่ไดคอย ๆ ขี่ได ตอนนี้ยิ่งไมมีใครสอนได, พอเริ่มขี่เปนกอกแกก ๆ
ตอนนี้ไมมีใครสอนไดนอกจากจะตัวเองสอน ความสังเกตของตัวเองสอน, จน
คอยขี่เรียบ ๆ จนปลอยมือก็ได มันเปนอยางนั้น. เรื่องขี่รถจักรยานจิตมันเปนอยางนั้น

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๑๘๖

หรือพายเรือจิตมันเปนอยางนั้น,
ครั้งมันสอนให.

ไมมีใครสอนได

นอกจากการกระทํา

รอยครั้งพัน

นี่อุปสรรคที่ทําใหลมเหลวกันโดยมาก
เพราะวาพอไปลองเขามันยอม
แพแลว, พอไปลองเขามันก็ยอมแพ ก็ไมมีใครทําได, แลวก็เลยเหมาวาเปนเรื่องที่
ทําไมไดแลว บางคนมันพูดมากจนถึงกับวา สมัยนี้ทําไมไดแลว ไมทําแลว ไมตอง
ทําแลว. ยกเลิกกันหมดเลย, นี่ขอสุดทายที่วา ทําใหซ้ําซาก ๆ ทําใหหนัก
หนวงยิ่งกวาเดิม ทําใหลึกซึ้งกวาเดิม ซ้ํา ๆ ๆ ๆ, เกิดอุปสรรคใด ๆ ขึ้นมาก็
ตั้งตนใหม, ตั้งตนใหมซ้ํา ๆ ไมยอมแพ ในที่สุดก็ทําได.

.... .... ....
ทั้งหมดนี้อาตมาเรียกวา
สรุปโครงรางหรือโครงเรื่องของการปฏิบัติ
พรอมทั้งผลของมัน เราจะตองรูจักอารมณหรือสิ่งที่เอามากําหนดวามี, เฉพาะชุดนี้
นะ เฉพาะคําบรรยายชุดนี้, ที่คัดเลือกเอามาใหเปนสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู ไม
ออมคอมไปถึงเรื่องอื่นหรือพวกอื่น.
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เราจะพูดกันแตเรื่องนี้วา สิ่งที่ถูกกําหนดนั้น
คือลมหายใจกับอิริยาบถ
ทั้งหลาย ซึ่งนับไมไหว. อาการที่กําหนดนั้นเอาสิบอาการก็พอ คือ ๑ อาการ ที่มัน
เปนอารมณสําหรับกําหนด ๒ อาการ โดยรูปนาม ๓ อาการ โดยเกิดดับ ๔ อาการ
โดยอนิจจัง ๕ อาการ โดยทุกขัง ๖ อาการ โดยอนัตตา ๗ อาการโดยวิราคะ
๘ อาการ โดยนิโรธะ ๙ อาการ โดยปฏินิสสัคคะ ๑๐ อาการ โดยสุญญตา; สิบ
อาการ นั่นนะเหมือนกะวามันพอขึ้นขี่รถจักรยานมันก็ลม
เพราะมันมีความลึกซึ้งในนั้น
มาก, แตถามาทําอยู ๆ มันก็ผานพนไปได.

สรุปโครงรางของการปฏิบัติและผลนั้น

๑๘๗

เมื่อทําครบสิบอาการแลว มันก็ไดผลโดยตรงคือศีล สมาธิ ปญญา,
แตผลโดยออมเรียกวาประชุมรวมอยูดวยนั้น มีมากมาย : มีทานอยูในนั้น มีสติ
อยูในนั้น มีญาณ ทั้ง ธัมมฐิติญาณและนิพพานญาณรวมอยูในนั้น มีโพชฌงค ๗
รวมอยูในนั้น มีโพธิปกขิยธรรมอยูในนั้น มีญาณ ๑๖ รวมอยูในนั้น มีวิสุทธิ ๗
รวมอยูในนั้น มีนิพพานตัวอยางทุกชนิดทุกรูปแบบรวมอยูในนั้น.
แลวก็ระวังหนอใหถูกตอง, คําวาหนอ ๆ ตองเปนหนอที่ถูกตอง; ถา
หนอผิดแลวมันกลับฝงลึกลงไปอีก. ถาวาหนอ ๆ ถูกตอง มันจึงจะคอย ๆ คลี่คลาย
ถอนขึ้นมา ๆ.
และขอสุดทายวา ตองทําซ้ํา ๆ ๆ ๆ อยางไมยอมแพ มันจะถึงรอยครั้ง
พันครั้งก็ชางมันเถอะ ขอใหทําไปโดยตลอด.
นี้เรียกวาสรุปโครงราง รางโครง โครงรางของการปฏิบัติเทาที่กลาวมาแลว
ใหมันเห็นเปนรูปโครงชัด ๆ แตที่มันจะแจกรูปออกไปอยางไรนั้น ไปแจกเอาเอง, จึง
บอกไดแตวา สิ่งที่ถูกกําหนดมีสอง, อาการที่กําหนดนั้นมีสิบ, ผลเกิดโดยตรงมี
ศีล สมาธิ ปญญา, ผลเกิดโดยออมนับไมไหว, และอยาทําเรื่องหนอ ๆ ใหผิด
แลวอุทิศทํากันเปนรอยครั้งพันครั้งก็ไมยอมแพ.
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อาตมาเห็นวา การบรรยายในวันนี้สมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยาย
เพื่อใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดบทพระธรรม ที่สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติอันลึกซึ้งลําบาก
นี้สืบตอไป.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๘๓ มีนาคม ๒๕๒๗

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๘ ในวันนี้ ก็
คงเปนการกลาว เรื่องสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู ตอไปตามเดิม, แตมีหัวขอยอย
เฉพาะในครั้งนี้วา การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง หรือจะเรียกสั้น ๆ วา เรื่องทําให
จิตวาง.
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ในครั้งนี้ ตองการรวบรัดสิ่งที่ตองพิจารณา ทุกแงทุกมุมทุก ๆ ขั้นตอนนั้น
มาแสดงใหเห็นเปนความวางจากตัวตน;
การปฏิบัติเพื่อทําจิตใหวางนี้
เหมาะสม
สําหรับยุคปรมาณูยิ่งขึ้นไปอีก; เพราะคําวาวางเพียงคําเดียวเทานั้น มีความหมาย
มหาศาล รุนแรง เฉียบขาด กวาดลางอะไร ๆ ออกไปไดหมดสิ้น ในคราวเดียวกัน.
ขอใหตั้งใจสังเกตดูใหดี ๆ ทานตองไมลืมโครงเรื่องทั้งหมดของทุกครั้งที่แลวมา ถาลืมก็
จะสับสน, ถาไมลืมก็จะแจมแจง, ถามีความเขาใจชัดเจนแจมแจงอยู ทั้งสิบขั้นตอนของ

๑๘๘

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง

๑๘๙

การพิจารณา แลวมันก็งายที่จะเปลี่ยนมาเปนระบบวาง คือทุก ๆ ขั้นตอนนั้น จะสรุปจบ
ลงดวยคําวาวาง.

พิจารณาโดยความวางในสิบอาการ.
ขอใหทบทวน หรือเราจะทบทวนกันเดี๋ยวนี้ก็ได ทั้งในแงของการ
ศึกษาและการปฏิบัติ เหลือเปนเพียงกําหนดการเปลี่ยนคําสุดทาย ที่ใชกําหนด
เทานั้น.
ถาจะกลาวโดยโครงของเรื่องในการกําหนดก็กําหนดอยางเดียวกับครั้งที่แลวๆ
มา; แตไมหยุดอยูเพียงวา เปนสักวาอะไรเทานั้นหนอ, แตเลยไปถึงวา นั่นมันไมมี
ตัวตนในสิ่งที่กําหนดนั้นหนอ, จึงกําหนดวา วางจากตัวตนหนอ และเหลือเปน
คําสุดทายวา วางหนอ วางหนอ. ที่จริงเราอาจจะทําได โดยเติมเรื่องวางคํานี้เขาไป
เสียเลยในชุดที่แลว ๆ มา, แตวามันจะรุมราม จะยืดยาวรุงรัง สูตัดออกมาเสียเปนพวก
หนึ่งไมได คือตัดออกมาเปนพวกที่จะกําหนดโดยมุงหมายความวางเปนสวนใหญ อยางที่
กําลังจะกลาวนี้. ขอทบทวนดังตอไปนี้ ในสิบหมวดของการกําหนด.
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หมวดที่หนึ่ง กําหนดโดยความเปนอารมณ เชนวงลมหายใจเขาเทานั้น
หนอ, เมื่อกําหนดอิริยาบถนั่งเทานั้นหนอ เทานั้นหนอ ที่นี้เราก็มาเติมคําวา วางจาก
ตนหนอ อิริยาบถวางนั่ง นั้งวางจากตนหนอ; ทําความรูสึกในใจอยางนี้ใหชัด
เจนแจมแจง แลวจึงบอกตัวเองวา วางหนอ ก็พอแลว. เมื่อกําหนดลมหายใจเขา
ก็ไปจบลงดวยคําวา วางหนอ, เมื่อกําหนดลมหายใจออก ก็ไปจบลงดวยคําวา วางหนอ,
เมื่อกําหนดอิริยาบถนั่ง ก็จบลงดวยคําวา วางหนอ, เมื่อกําหนดอิริยาบถเดิน ก็จบลง
ดวยคําวา วางหนอ, ดังนี้ทุก ๆ อิริยาบถ เปนอิริยาบถนอน กิน ดื่ม อาบ ถาย นุง หม
พูด นิ่ง อยางที่พูดมาแลว. ถายังจําไดก็งายมากแหละ ทุกสิ่งทุกขั้นทีเอามากําหนด
นั้น ใหมันไปจบลงดวยคําวา วางหนอ.

๑๙๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

นี่ขอทบทวนกําหนดโดยความเปนอารมณขอแรกอีกครั้งหนึ่งวา
กอนนี้เรา
ก็กําหนดอยูวา ลมหายใจเขาเทานั้นหนอ แลวก็วาเปนลมหายใจเขาเทานั้นหนอ,
แลวก็หายใจเขาหนอ แลวก็จนกระทั่งเหลือวาเขาหนอ สองพยางค. เดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยน
เปนวา ลมหายใจเขาเทานั้นหนอ คือไมมีตัวตนบุคคลผูหายใจแลวก็วา วางจากตนหนอ.
ในลมหายใจเขานั้น, แลวก็วา วางหนอ วางหนอ, จิตตองกําหนดรูสึกอยูที่ลมที่กําลัง
หายใจเขา รูสึกทั้งหมดแลว เห็นวาไมมีตัวตนอยูในนั้น วางจากตัวตนหนอ, แลว
ขมวดใหคํามันสั้นเขาไปอีกวา วางหนอ. กําหนดลมหายใจออก กําหนดโดยความ
ไมใชตน, แลวก็บอกวาวางจากตน แลวก็บอกวา วางหนอ. กําหนดอิริยาบถนั่ง ก็
อิริยาบถนั่งเทานั้นหนอ ในภาวะที่นั่งอาการนั่งทั้งหมดนั้น มันวางจากตนหนอ แลวก็
บอกเปนคําสุดทายวา วางหนอ. ทําความเขาใจอยางนี้ ก็จะงายแกการจํา งายแก
การศึกษาและงายแกการปฏิบัติ.
หลักสําคัญมันมีอยูที่วา สติเครื่องกําหนดหรือจิตเครื่องกําหนดก็ตาม มัน
กําหนดอยูที่สิ่งนั้น ๆ แลวเห็นโดยความเปนของไมมีตัวตน, แลวก็บอกตัวเอง
วา วางจากตน; แตบอกสั้นที่สุดวา วางหนอ วางหนอ, ทุกสิ่งที่กําหนดทุกขั้นตอน
ที่กําหนด มันจบลงดวยคําวาวางหนอ.
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ทีนี้หมวดที่สอง ที่กําหนดโดยความเปนรูปนาม เปนรูปและเปนนาม
สิ่งใดมีลักษณะรูปธรรม, กําหนดเปนรูป, สิ่งใดมีลักษณะเปนนาม กําหนดเปนนาม,
สิ่งใดมีลักษณะเปนเวทนา กําหนดเปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร เปนวิญญาณ.
ทีนี้ก็มันเปนขั้นตอนนี่ กําหนดทีละขั้นทีละตอน, ไมใชวาทีเดียวหมด : กําหนดโดย
ความเปนรูปเปนนาม ก็วา รูป คือลมหายใจที่มันเปนรูป ก็วาลมนี่มันรูปเทานั้นหนอ
วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ แลวจิตที่กําหนดลมนั้นมันเปนนาม วาเปนนามเทานั้น
หนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ.

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง

๑๙๑

- ทีนี้ถาจะกําหนดเปนรูปขันธ ทําความสําคัญเขาใจอยางแจมแจงโดย
ความเปนรูปขันธ ก็วารูปขันธเทานั้นหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ.
- มีความรูสึกเปนเวทนาก็บอกตัวเองวา เปนเวทนา เทานั้นหนอ, วาง
จากตัวตนหนอ.
- ทีนี้มีความรูสึกเปนสัญญาสําคัญมั่นหมายอยูในขณะนั้น
กําหนดที่
สัญญานั้น แลวก็บอกตัวเองวา เปนสัญญาขันธเทานั้นหนอ วางจากตนหนอ วางหนอ.
- กระทั่งวาเห็นเปนความคิดนึกอะไรอยู
เทานั้นหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ.

ก็วามันเปนสังขารขันธ

- หรือถากําหนดที่วิญญาณ ในขณะที่มันรูแจงทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีนี้เปนทางมโนทางใจ, ก็เห็นวามโนวิญญาณ
กําหนดอะไรอยู เชนกําหนดที่รูป กําหนดที่จิตอะไรก็ตาม มโนวิญญาณเทานั้นหนอ
วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ, มันจะจบดวยคําวางหนอทุกสิ่งที่กําหนด.
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ทีนี้หมวดที่สาม กําหนดโดยความเกิดดับ ลมหายใจนี้ถามันกําหนดโดย
ความเปนลมหายใจ ก็วาลมหายใจเกิดหนอ นั่นวางจากตนหนอ วางหนอ. ถากําหนด
ลมหายใจเปนรูป ก็วารูปเกิดหนอ รูปคือลมหายใจ แลวก็ดูวา มันสักวารูปเทานั้น
หนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ. ทีนี้ถากําหนดที่จิต ที่มันกําหนดลมหรือ
รูปก็ตาม จิตที่กําหนดมันก็เกิด ก็วา จิตเกิดหนอ จิตที่กําหนดอารมณนั้นเกิดหนอ,
ก็จิตหรือนามก็ไดเกิดเทานั้นหนอ มันวางจากตนหนอ, แลวก็วางหนอ. ขอสําคัญมัน
อยูที่วา ไมใชทอง ไมใชทองจําแลวทองออกมา แลวบอกมาดวยการทอง; คําพูด
ตองออกมาจากความรูสึก ที่รูสึกหรือเห็นอยูเชนนั้นจริง ๆ. เชนวา ลมเทานั้นหนอ

๑๙๒
รูปเทานั้นหนอ จิตเทานั้นหนอ เกิดขึ้น,
วางจากตนหนอ มันวางหนอ.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
มันเกิดขึ้น หรือเกิดอยูเทานั้นหนอ มัน

ทีนี้พอสวนดับ วา ลมดับ หรือวาลมที่กําหนดใหเปนรูปนี้ รูปนี้มันดับ,
หรือจิตที่มันกําหนดรูปนั้น มันทําการกําหนด คือ จิตนั้นมันเกิด แลวมันดับ ก็วา
จิตที่กําหนดนั้นดับเทานั้นหนอ, ในการดับนั้นไมมีตัวตน วางจากตัวตน แลวก็
บอกคําสุดทายวา วางหนอ. นี้การบริกรรมครั้งหลัง ๆ บอกแตวา วางหนอ วางหนอ
วางหนอ อยูเทานี้ก็พอ, แตใหรูสึกอยูวา จิตหมายถึงอะไร มุงหมายถึงอะไรที่กําหนด
อยูวา วางหนอ วางหนอ ไมตองทํายืดยาว. ในที่สุดมันเหลือแตคําวา วางหนอ ก็พอ,
แตรูสึกวาอะไรมันวาง : ลมวาง จิตวาง การเกิดแหงจิตวาง การดับแหงจิตวาง.
ในอิริยาบถก็เหมือนกัน กําหนดอิริยาบถนั่ง ก็อิริยาบถนั่งเกิด เปน
อิริยาบถนั่งเทานั้นหนอ, ไมมีตัวตนหนอ วางจากตัวตนหนอ แลวก็วางหนอ.
พอมันเลิกนั่ง ก็วาอิริยาบถนั่งนั้นดับไป การดับไปนั้นมันไมมีตัวตนในนั้น คือไม
มีตัวตนเปนผูดับ
เปนเพียงอาการนั่งตามธรรมชาติเปลี่ยนไป
ก็วาอิริยาบถนั่งเกิด
เทานั้นหนอ วางจากตัวตนหนอ วางหนอ. อิริยาบถนั่งดับลงหนอ สักวาดับหนอ
ไมมีตัวตนหนอ วางจากตัวตนหนอ แลวก็วางหนอ. คํากําหนดที่ยืดยาวนั้น มันใช
ไมไดดอก มันไมลงจังหวะ หรือมันทํายาก. แตครั้งแรกก็ตองทําความเขาใจอยางนั้น
หนอ, วางจากตัวตนหนอ, แลวก็วางหนอ. เราจะพูดใหยืดยาวเทาไรก็ได ตามความ
รูสึกนั้น เพื่อบอกใหมันชัดลงไปวา มันเปนของไมมีตัวตน วางจากตัวตน.
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ทีนี้โดยหมวดที่สี่ กําหนดโดยอนิจจัง เมื่อกําหนดที่ลม ก็เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของลม ก็วาลมไมเที่ยงหนอ ในนั้นวางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ.

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง

๑๙๓

กําหนดเปนรูป คือกําหนดลมใหเปนรูป ก็วารูปไมเที่ยงหนอ วางจากตนหนอ วางหนอ,
หรือกําหนดอิริยาบถนั่ง ทําความเขาใจซึมทราบในอิริยาบถนั่ง เห็นอยูแลวก็บอกวา
อิริยาบถนั่งไมเที่ยงหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ. อิริยาบถ เดิน ยืน นอน
แตละอิริยาบถก็ไมเที่ยงหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ จนกระทั่งอิริยาบถกิน
ดื่ม อาบ ถาย นุง หม พูด นิ่ง ก็อยางเดียวกันอีก, ทบทวนอยูโดยหลักเดียวกัน; แต
ใหมันจบลงดวยคําวา วางหนอ.
ทีนี้หมวดที่หา กําหนดโดยทุกขัง ลมหายใจนั้นทุกขหนอ คือมีลักษณะ
แหงความทุกขหนอ, กําหนดใหเปนรูป กําหนดลมใหเปนรูป ก็วารูปนั้นทุกขหนอ
มีลักษณะแหงทุกขหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ. กําหนดที่จิตที่เปนผูกําหนดรูป
วาจิตนั้นทุกขหนอ มีลักษณะแหงความทุกขหนอ วางจากตนหนอ. ทุกขในกรณีอยางนี้
มันมีลักษณะแหงความทุกข ไมไดหมายถึงเจ็บปวดทนทรมานอยู.
ขอใหเขาใจวาความลําบากยุงยากเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะ
โดยเฉพาะเกี่ยว
กับคําวาทุกขนี่ มันยุงยากตรงนี้ เพราะวาคนโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงทุกข ก็หมายถึงความ
เจ็บปวดทรมานอยู; แตในความหมายที่กวาง ที่จะใชครอบงําไดกับทุกสิ่ง แมที่ไมได
กําลังเจ็บปวดทรมานอยู ก็เห็นวามันมีลักษณะแหงความทุกขหนอ เพราะมันไมเที่ยง
เพราะมันตองเปลี่ยนแปลง เพราะมันถูกปรุงแตง เพราะมันอยูใตอํานาจการปรุงแตง, มันตองเปนไปตามปจจัยที่ปรุงแตง จึงเรียกวามันทุกขหนอ หรือมีทีลักษณะแหง
ความทุกขหนอ. ทุกขในความหมายที่กวางขวางที่สุดอยางนี้ แปลวาดูแลวนาเกลียด ดูเห็น
แลวนาระอาใจ จึงวาแมแตจิตเดี๋ยวนี้ จิตที่กําหนดลมกําหนดอะไนอยูก็ตาม มีเหตุปจจัย
ปรุงแตง เปนไปตามเหตุตามปจจัย เดี๋ยวนี้จะเกิดเดี๋ยวจะดับ นี่ก็วาทุกขหนอ, มีลักษณะ
แหงความทุกขหนอ ไมมีตัวตนในนั้นหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ
วางหนอ วางหนอ, ในที่สุดยึดเอาคําที่สั้นที่สุดคือคําวา วางแลวก็มีหนอ.
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๑๙๔
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หมวดที่หก กําหนดโดยความเปนอนัตตา ดูที่ลมเห็นความเปนของ
ไมใชตน เปนธรรมชาติ เกิดอยูตามธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ, ก็วา ลม
คือลมหายใจ ไมใชตนหนอ วางจากตนหนอ, แลวก็วางหนอ วางหนอ วางหนอ.
ทีนี้กําหนดลมโดยความเปนรูป เปนรูปธรรม วารูปนี้ไมใชตนหนอ วางจากตนหนอ
วางหนอ. กําหนดจิตซึ่งเปนสิ่งกําหนดลมหรือรูปนั้น ดูที่จิตนั้น โดยความที่เปน
ปจจัยปรุงแตงเพิ่มเกิดมาหยก ๆ มากําหนดรูปหรือลมอยูในที่นี้ วาจิตนี้ไมใชตนหนอ
วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ. ทีนี้พวกอิริยาบถนั่ง อิริยาบถนั่ง เพิ่งมีเดี๋ยวนี้
ดวยเหตุปจจัยใหมีอิริยาบถนี้ขึ้นมา เปนไปตามเหตุตามปจจัย, เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเปน
อิริยาบถอื่น ทําความรูสึกในใจตนวา อิริยาบถนั่งไมใชตนหนอ ไมมีตนหนอ ไมใช
ของตนหนอ ก็คือไมมีใครรูวาเปนผูนั่ง วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ วางหนอ
กําหนดอิริยาบถนั่งบริกรรมสั้น ๆ วางหนอ วางหนอ วางหนอ.
หมวดที่เจ็ด กําหนดโดยวิราคะ เมื่อไดมองเห็นความจางคลายแหงความ
ยึดถือ หรือความทุกขที่เกิดมาจากความยึดถือบางแลว ก็กําหนดเขาที่ความจางคลาย
นั้น ซึ่งมีความรูสึกอยูจริงในจิตนั้น, แลวก็บอกแกตัวเองวา แมความจางคลายนี้ก็
มิใชตนหนอ มิใชของตนหนอ, มิใชใครหนอ มิใชของใครหนอ, มันเปน
อาการความจางคลายตามเหตุตามปจจัยเทานั้นหนอ วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ วางหนอ วางหนอ เมื่อกําหนดอยูที่ความจางคลาย.
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หมวดที่แปด กําหนดโดยนิโรธะ ซึ่งแปลวาดับ; ก็เดี๋ยวนี้เมื่อมีจางคลาย
แลว ก็ยอมมีการดับเปนธรรมดาตามสัดสวนกัน; เชนอุปาทานบางสวนดับไป ความทุกข
บางอยางดับไป, ถึงแมอุปาทานที่ดับไปความทุกขที่ดับไปนี้ ก็มิใชตัวตนอะไร เปนสัก
วาสิ่งที่กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย, อุปาทานนั้นดับไปไมใชตนหรือไมใชของ
ตน, คืออุปาทานนั้นไมใชตัวตนของมัน หรือวาอุปาทานนั้นไมใชตัวตนของเราหรือ
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ของใคร. อุปาทานดับไป ความดับนั้นไมใชตน ไมใชของตน วางจากตนหนอ
แลวก็วางหนอ วางหนอ วางหนอ ในความรูสึกที่วาดับไป ๆ ของอุปาทาน.
กําหนดโดยอาการหมวดที่เกา
เรียกวาโดยปฏินิสัคคะ
คํานี้แปลวา
สลัดคืน ที่เคยพูดดวยอุปมาจํางายๆ วา กอนนี้เราโงมีอวิชชา ไปยึดถือเอาของธรรมชาติ
มาเปนของตนของกู, แลวก็อยูดวยความทุกข, เจ็บปวดเพราะมันกัดเอา; เดี๋ยวนี้เห็น
แจงแลวไมเอา ๆ คืน,
โยนคืนไปใหเจาของคือธรรมชาติ, นี่อุปมาอยางนี้มันจํางายดี.
โดยใจความก็วา เดี๋ยวนี้มันมีการสลัดคืนแหงจิต. มีการสลัดคืนของจิต ในสิ่งที่เคยยึดมั่น
ยึดถือ แลวคอยจางคลายออก แลวก็ดับไปแหงความยึดถือ, ภาวะทั้งหมดนี้เรียกวาสลัด
คืน สลัดคืน คืนเจาของ. การสลัดนี้ก็สักวาเปนไปตามเหตุตามปจจัย, ผูสลัด
สมมติวามีผูสลัด คือจิต มิใชตัวตน, จิต ก็มิใชตัวตน, สิ่งที่ถูกสลัดออกไปก็มิใช
ตัวตน จึงวา ภาวะแหงการสลัดคืนนั้นก็ไมใชตัวตนและไมใชของตน ไมใชเปนตัวมัน
เองหรือเปนของใคร, มันเปนไปตามเหตุตามปจจัยของธรรมชาติ บอกตัวเองอยูดวย
ความรูสึกวา การสลัดคืนมิใชตนหนอ, การสลัดคืนนี่มิใชตนหนอ. การสลัดคืนนี้วาง
จากตนหนอ, วางจากตนหนอ แลวก็วางหนอ วางหนอ วางหนอ วางหนอ อยู
อยางนี้ตลอดไป โดยในใจรูสึกตอความสลัดคืนนั้น.
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ทีนี้หมวดที่สิบ โดยสุญญตา โดยความวาง นี่มาเขารูปกันพอดี มาเขา
รูปกับความมุงหมายของการปฏิบัติหมวดนี้ วาเพื่อความวาง ก็ดูมาทุกอยางตั้งแต
ตนมา ตั้งแตลมเขาลมออก จิตที่กําหนดลมเขาออก, อิริยาบถตาง ๆ, อาการที่เปนสัก
วารูป อาการที่เปนสักวานาม อาการที่สักวาเกิด อาการที่สักวาดับ อาการอนิจจัง
อาการทุกขัง อาการอนัตตา อาการวิราคะ อาการนิโรธะ อาการแหงปฏินิสัคคะ
แตละอยาง ๆ. ดูกันทีละอยาง แลวก็กําหนดอยูวา มิใชตนหนอ มิใชของตนหนอ
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มันเปนความวางจากตนและของตน ตามพระบาลีหลักที่มีอยูวา
วา อตฺตนิเยน วา - โลกนี้วางจากตนและวางจากของตน.

สฺุโ โลโก

อตฺเตน

กําหนดความวางจากตนหรือของตน ทุกสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาดู มาดูอยู
ดวยปญญา, ทุก ๆ อยางแลวแตจะแจกตามลําดับ กําหนดอะไรอยูก็วาอันนั้นแหละวาง
จากตนหนอ วางหนอ วางหนอ วางหนอ อยูอยางนี้, จิตรูสึกตอความวางจาก
ตัวตนของสิ่งเหลานั้น; จะใหงายก็กําหนดวามัน วาง คือภาวะที่ไมมีกิเลส ไมมี
ความทุกข ไมมีอุปาทาน. เดี๋ยวนี้จิตตองรูสึกวา เดี๋ยวนี้จิตวางจากกิเลส วางจาก
ทุกข วางจากอุปาทาน นั่นคือความวางที่แทจริง หรือสุญญตาที่แทจริง, หรือจะกําหนด
ถึงนิพพานเลยก็ไดวา ถาวางหมดโดยแทจริงอยางนี้แลว นั่นแหละคือนิพพาน ซึ่ง
เปนความวางอยางยิ่งหนอ แลวก็พิจารณาที่ภาวะแหงความวาง วาภาวะแหงความวางนั้น
ก็เปนอาการตามกฎของธรรมชาติ. ความวางตัวนั้นมิใชตัวตน มิใชของตน, ภาวะ
วางอันนั้นในลักษณะอยางนี้มันไมใชตัวตน วางจากของตน คือ วางหนอ วางหนอ
วางหนอ.
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ที่ทําผิดกันอยูมาก ก็คือไปแปลคํานี้วาสูญ วาสูญเปลา เสียเปลา,
สูญเปลา อยางนี้ทําไมถูกดอก, พิจารณาไมถูกดอก. นี่มันวางจากตัวตน วางจาก
ของตน, เมื่อวางถึงที่สุดก็คือนิพพาน. จิตทําความรูสึกนิพพานนี้ วางอยางที่สุด
แลวบอกตัวเองอยูวา วางหนอ วางหนอ วางหนอ เปนอันวาจบกันเรื่องความวาง
พิจารณาโดยความวาง. ทานจะเห็นไดวา มันรูปโครงเดียวกันกับบทที่แลว ๆ มา พิจารณา
โดยอาการสิบอยางเหมือนกัน โดยรูปโครงเดียวกัน แตเดี๋ยวนี้เรามุงไปยังผลสุดทาย คือ
วางหนอ ๆ. ถาจะเปรียบเหมือนวาเรือนหลังนี้ ทําอยางเดียว เหมือนกับเรือนอื่นทั้งหลัง
แตบางทีเราทาสีแดง สีดําสีเหลือง เดี๋ยวนี้เราทาสีวาง หรือสีขาว หรือไมมีสี เรือน
หลังนั้น เปรียบเหมือนกับวาเรือนภายนอกเราจะทาสีอะไร มันก็ดูเปนอยางนั้น. เดี๋ยวนี้
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เราทาสีวาง สีที่ไมใชสีอะไร จะเรียกวาสีขาวมันก็ยังเปนสี ถาสีความวางไมดําไมขาว
ไมเขียวไมแดง.

ปฏิบัติ "วางหนอ" ไมมีทางผิด.
ทีนี้อยากจะวิจารณเรื่องหนอกันอีกสักหนอย ซ้ํากันอีกสักครั้ง ที่แลวมาบอก
ใหระวังวา มีอยูสองหนอ : หนอหนึ่งมันเนนดวยความโง วาเดินหนอ นั่งหนอ
ยืนหนอ คือกูเดินหนอ กูยืนหนอ นั่น หนอผิด; ถาหนอถูก ก็โอ, สักวาอิริยาบถ
อาการอยางนั้นเทานั้นหนอ ไมมีตัวตนหนอ นี้มันหนอถูก; มันมีหนอผิดและ
หนอถูกอยู. สวนในเรื่องของความวางนี้ไมมีหนอผิด, มีแตหนอถูกอยางเดียว
วางหนอ วางหนอ วางหนอ ไมมีผิด มันมีแตทางถูกอยางเดียว.
แตถาบางคนไมชอบหนอ เกลียดคําวาหนอ ก็ไมตองเอาหนอก็ได ก็วาง ๆ ๆ
แตคิดวามันไมถนัด มันไมกระฉับกระเฉง สูใสหนอดวยไมได, วางหนอ วางหนอ
วางหนอ ยิ่งเห็นวางหนอ ยิ่งเห็นวางหนอ; เพราะคําวาหนอ ๆ นี้มันเปนคําที่ประหลาด
คนไมเขาใจแลวก็จะเห็นเปนเหมือนกับบา. แตที่จริงความหมายของหนอ, คือเนน
ใหกระชับและแสดงความรูสึกของบุคคลผูเห็นแจมแจง แลวจึงหนอ, ไมใชวา
ตามใคร. นี่หนออยางนั้นเปนหนอผิด. นี่หนอในระบบที่วาทั้งสิบอาการนี้มัน
มีอยางเดียว ไมมีชนิดผิดดอก, ไมมีชนิดที่เปนตัวตนอะไร เพราะมันเนนที่วางหนอ
วางหนอ.
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เมื่อกําหนดหลักอยางถูกตองครบถวนอยางนี้ แลวก็ทําไป ๆ ๆ ทําเรื่อยไป
จนมีความคลองแคลวชํานาญในการกําหนดเห็นวางหนอ รูสึกวางหนออยูเปนประจํา;
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นี่เรียกวามันทําใหวางจากความมีตัวตน เพราะมันคอยเห็นจริง เห็นจริง เห็นจริงอยู
เสมอ มันวางหนอ วางหนอ วางหนอ วางหนอ นี่เรียกวาการปฏิบัติระบบจิตวาง, ทีนี้จิตก็วาง
ไมมีความหลงวาตัวตนแตเริ่มบริกรรมไปทีเดียว.
ขอใหสังเกตดูเถอะ
ตั้งแตพอลงมือ
บริกรรม จิตก็วางจากตน แลวกําลังบริกรรมอยู คือทําติดตอกันมา, ติดตอกันมา จิต
ก็วางจากตนอยู,
จนกระทั่งสําเร็จประสบความสําเร็จ จิตก็วางจากตนอยู.
ตอมาใน
วาระสุ ด ท า ยอี ก กี่ ว าระ จิ ต ก็ ว า งจากตนอยู , เราจึ ง เรี ย กว า ระบบทํ า จิ ต ว า ง. เมื่ อ
ทํามาอยางนี้แลว จิตก็วางตั้งแตเริ่มกระทํา แลวกําลังกระทําอยู กระทั่งกระทําสําเร็จ
กระทั่งมีผลจากความสําเร็จตอมา ๆ มันก็มีแตความวาง เห็นอยูแตความวาง, จิตวาง
ไมมีความยึดถือสิ่งใดโดยความเปนตัวตนของตน.
คํานี้พูดจนเบื่อที่จะพูดแลว
คือพูดวาวางนี้หมายความวา
มันวางจาก
การยึดถือสิ่งใดโดยความเปนตัวตน,
ไมใชวาจิตจะไมคิดนึกอะไรเลย
จิตจะไมรูสึก
อะไรเลย;
จิตจะทําอะไรก็ได
แตวาตลอดเวลานั้นจิต ไมมีความยึดมั่นถือมั่น
สิ่งใดโดยความเปนตัวตน. นี่คนที่ไมรูแลวอวดรู หรืออันธพาล เขาวาจิตตองวาง
จากความคิดนึกหมดซิจึงจะเรียกวาจิตวาง,
เขาวาอยางนั้น.
เราบอกอยูไมรูกี่รอยหนแลว
วาเมื่อจิตวางจากความยึดถือวาตัวตน ไมจับฉวยอะไร นั่นคือจิตวาง; จิตตอน
นี้ยิ่งฉลาด ยิ่งคิดเกง นึกเกง อะไรเกง เกง ๆ ไปหมด เพราะมันไมมีความหมายแหง
ตัวตนเขามาแทรกแซง ใหยุงยาก ใหหมนหมอง ใหรุงรังไปหมดดวยความยึดถือนั่นนี้
เปนตัวตน. ฉะนั้นคําวาวาง ๆ นี่ คือวางจากความยึดถือวาตัวตน ก็พอแลว : นั่ง
อยูก็ได เดินอยูก็ได นอนอยูก็ได ทําอะไรอยูก็ได ทุก ๆ อิริยาบถแหละ, ถามันไมมี
ความยึดถือโดยความเปนตัวตนแลว ก็เรียกวาจิตวางไดทั้งนั้น.
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ทีนี้มันจะบรรลุผลที่ตองการในระยะไหน ?
บางอาการ หรือแมแตเพียงขั้นตนก็บรรลุมรรคผลได,

ในระยะครบทั้งสิบอาการหรือวา
ก็ตองรูไววา การเห็นธรรมะ

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง

๑๙๙

หรื อ ของจริ ง นี้ แล ว บรรลุ ม รรคผลนั้ น มั น มี ไ ด ใ นระยะไหนก็ ไ ด ไม ใ ช ว า ต อ งทั้ ง หมด
แมในระยะตอนตน ๆ นี้ก็ได,
มันแลวแตความประจวบเหมาะ ความประจวบเหมาะของ
จิต และอารมณที่จิตกําหนด และการเจริญภาวนา.
ถามีความประจวบเหมาะของจิต
ของอารมณ และการเจริญภาวนา แหงกรณีนั้น ๆ แลว ยอมจะเกิดยถาภูตสัมมัป ปญญาไดทั้งนั้น.
ดังนั้นเราจึงไดยินไดฟงเรื่องราววา เขาไปเฝาพระพุทธเจาพูดกัน
สองสามคํา บรรลุพระอรหันตก็มี.
หรือวาพูดกะใครเพียงไมกี่คําบรรลุพระอรหันตก็มี,
เพราะมั นเป นความประจวบเหมาะของจิ ต ของอารมณ ที่ จิ ตกํ าหนด และการเป นไปในจิ ต
หรือ พฤติของจิตนั้น มันประจวบเหมาะ มันก็โพลงขึ้นมาดวยปญญา เหมือนไฟ
ลุ กโพลงขึ้ นมา เรี ยกว า ยถาภู ตสั มมั ปป ญญา - ป ญญาถู กต องตามที่ เป นจริ ง เกิ ดขึ้ นมา
เมื่อไร มันก็มีผลสําเร็จเมื่อนั้น.
ฉะนั้นเราก็มีหนาที่แตวาเห็นความวาง พิจารณา
ความวาง ศึกษาความวาง เห็นความวาง
กําหนดความวางของสิ่งทั้งปวงที่มัน
เกี่ยวของกันอยู ภายในภายนอกอยูตลอดไปก็แลวกัน.
ทีนี้ก็อยากจะพูดเลยไปเสียใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน
มีจิตวางของพวก
อันธพาล; พอเราเอาเรื่องจิตวางในพระบาลีมาพูด มันก็มีพวกอันธพาล ที่ไมยอมเชื่อ
และไมพยายามจะทําความเขาใจ. เขาก็ใหความหมายแกคําวาจิตวางขึ้นมาเอง วาถา
จิตวางแลวมันไมรับผิดชอบอะไร : มันไมรับผิดชอบเรื่องบานเรื่องเมือง เรื่อง
ประเทศชาติศาสนา ไมรับผิดชอบอะไรหมด, เขาวาวาง ทุกอยางวาง มันก็วางไปหมด,
แลวก็เลยเปนบุคคลอันตราย
วาบุคคมีจิตวางนั้นเปนบุคคลอันตราย;
นี่โงดวย
ลําเอียงดวย. ถาวาเห็นวาไมรับผิดชอบอะไร, ชาติศาสนาอะไรก็ไมรับผิดชอบแลว
ก็ไมตองรับผิดชอบตัวเองดวยสิ, ก็ตองไมมีตัวเองดวย. เดี๋ยวนี้พูดแตวา จะใหได
ทําบาปหยาบชา ปลนจี้ ขมขืนเอาตามชอบใจ, แลววางไมตองรับผิดชอบ. นี่วาเอาเอง
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สวนตัวมันเองแลวไมวาง; นี่เรียกวาจิตวางอันธพาล. เขาแสวงหาชองที่จะใชจิตวาง
อันธพาลนี้ ทําอะไรตามกิเลสของเขา แลวไมตองรับผิดชอบ; นี่ขอใหรูไววา
นั้นมันเปนจิตวางอันธพาล.
ถาเรากําหนดอยูอยางนี้ เห็นวางในสิ่งทั้งปวงโดยอาการสิบอยางนี้ มันไมมี
ทางที่จะเกิดความรูสึกอันธพาลของกิเลส, หาชองใหกิเลส แกตัวใหกิเลส แลวก็ทําความ
ชั่วโดยไมรับผิดชอบ. นี่ขอใหดูในตัวการปฏิบัติวาง ๆ ทั้งสิบหมวดนี้ มันเกิดความ
รูสึกขี้โกงอยางนั้นไมได; เพราะวานี้มันเปนความจริง ที่จะทําใหจิตไมยึดถืออะไร
โดยประการทั้งปวง. สวนจิตวางอันธพาลนั้น จะสลัดเฉพาะสิ่งที่จะทําใหไดเปรียบ
ในการที่จะเอาเปรียบผูอื่น คดโกงผูอื่น แลวก็ทําเพื่อกิเลสเพื่ออวิชชา, ไมใช
เพื่อความจริงหรือความถูกตอง;
เชนจะฆาผูอื่นแลวไมตองรับผิดชอบ
หรือ
มันจะทําอะไรที่เลวรายอะไรทุก ๆ อยางไดโดยไมตองรับผิดชอบ โดยอางจิตวาง ๆ เขา
มาเปนขอแกตัว.
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เปนของความโง,
มันจูงไปใน
ทางที่จะหาประโยชนแกตัว โดยใชคําวาวางเปนขอแกตัว. ที่จริงจิตวางอยางอันธพาลนี้
ก็ปรากฏอยูในพระบาลีในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกัน มีกลาวไวเหมือนกัน : ทําอะไรก็ไม
เปนทํา ทําดีก็ไมเปนดี ทําชั่วก็ไมเปนชั่ว จะฆาคนใหศพกองเปนภูเขาก็ไมมีบาปแมสักนิด
หนึ่ง, แลวกระทั่งวา สังขารมันวาง; ฉะนั้นมีดดาบมันแทรกไปในระหวางความวางใน
สังขารนั้น ก็ไมเปนการฆา, ฆาใครก็ไมเปนการฆา, นี่เขาวาอยางนี้ก็มี, นี่จิตวางแบบ
อันธพาลมันเคยสูงสุดถึงอยางนี้
และปรากฏอยูในพระบาลีนั้นเอง.
แตถาเราทําการ
ปฏิบัติวางอยางที่วามานั้น มันจะเกิดความผิดพลาดมิจฉาทิฏฐิถึงขนาดนี้ไมได มันเกิด
ไมได, เพราะมันอยูกับของจริง ของที่มีอยูจริง ก็เลยจะผิดไมได.
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การปฏิบตั ิถูกตอง ไมเหลือวิสัย.
ทีนี้ขอใหดูในแงตอไปวา การปฏิบัตินี้เปนธรรมดา ไมเหลือวิสัย;
เรารูสึกวาเหลือวิสัย เพราะเรายังมืดอยูไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร เราก็คิดวาเปนการปฏิบัติ
ที่สูงเกินที่ยากเกิน จนเห็นวาเหลือวิสัยปฏิบัติไมได. แตพอเรามาศึกษาเขาจริงอยาง
ละเอียดลออ มันก็ปฏิบัติไดมาตามลําดับ ๆ ๆ. เรียกไดวา ไมเหลือวิสัยในการเขาถึง
ความวางอันแทจริง คือสุญญตาในพระพุทธศาสนา; มันเหลือวิสัยสําหรับคนที่
ไมยอมเอาใขใส และเขาตองการจะเอาไปใชเปนประโยชนอยางอันธพาล เขาก็ไมสนใจที่
จะประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง. ถาสนใจจะปฏิบัติใหถูกตอง มันก็ไมเหลือวิสัย,
เหลือวิสัยเพราะวาเราไมสนใจกันเอง แลวเอาไปลอเลน ทั้งที่ไมรูเรื่องนี้เลย หรือไปวา
เอาเองตามชอบใจตัวเอง โดยที่ไมตองรูเรื่องนี้เลย;
ถาอยางนี้มันก็ตัน
มันก็เหลือ
วิสัย, ถาปฏิบัติไปตามลําดับ ๆ จะสะดวกดายแลวก็จะไมเหลือวิสัย.
แตบางคนอาจจะกลัววาวางเสียหมดแลว
ไมรูจะเอาอะไรเปนที่ยึด
เหนี่ยว ก็เลยกลัวไมกลาปฏิบัติ, ไมกลาปฏิบัติความวาง, ไมกลาปฏิบัติใหปลอยวาง
เพราะมันกลัววาจะหมดเนื้อหมดตัว, ไมมีอะไรเหลือแมแตจะกินจะใชอยางนี้ ก็เรียกวา
เขาใจผิด; เพราะเขาใจผิดจึงไมกลาปฏิบัติเรื่องความวางหรือความไมยึดมั่น, บอกอะไร ๆ
ก็ไมเปนสิ่งที่ควรยึดถือปลอยวางเสียใหหมด.
เขาก็ถามวาครั้นปลอยวางหมดแลวจะให
ยึดถืออะไร ? อยางนี้มันก็ไมรูจักจบ ปลอยวางสิ่งเหลานี้หมดแลวจะใหยึดถืออะไร;
เพราะเขาหวังที่จะไดอะไรสักอยางหนึ่ง. ถาเราจะพูดวา ไดความวางคือจิตไมยึดถือ
อะไร เขาก็ไมชอบใจ, ไมเห็นวิเศษที่ตรงไหน ไดความวางเพราะไมรูความวางชนิดนี้
คือไมมีกิเลสไมมีความทุกข หรือพระนิพพานนั่นเอง. เมื่อวางหมดแลวไมยึดถืออะไร
แลว ผลที่ไดก็คือภาวะแหงนิพพาน, ภาวะที่ดับเย็นแหงความทุกข กิเลสทั้งปวง
ดับเย็น.
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ทีนี้การปฏิบัตินี้ ขอใหปฏิบัติโดยครบถวนโดยสมบูรณ. เดี๋ยวนี้เรา
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสิบอาการนี้อยู
กับเรื่องที่ปรากฏอยูจริงในความรูสึกในใจแทจริง,
อยางนี้เรียกวาปจจุบันยิ่งกวาปจจุบัน เพราะดูที่ของจริง กําหนดที่ของจริง แลวปรากฏ
ผลเปนของจริง เปนปจจุบันไปหมด. ครั้นปฏิบัติอยางนี้สําเร็จแลว ก็ลองนึกยอน
ถอยหลังไปแตในอดีต วาในอดีตมันเปนอยางนี้ไดไหม ? เราเคยทําผิดไมเคยเปนอยาง
นี้ใชไหม ? ถาเราทําอยางนี้แมในอดีตที่แลวมา มันก็มีผลอยางนี้ใชไหม ? มันก็จะรูสึก
ขึ้นมาเองวาเออ ! ได ๆ ๆ; ถาในอดีตมันรูสึกอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้ มันก็ไดผลอยางนี้
มาแลว.
ทีนี้มองขามไปทางขางหนา อนาคตเลา; เดี๋ยวนี้มันมีความจริงอยางนี้
รูสึกอยางนี้ ปฏิบัติอยางนี้; ถาในอนาคตเลา เราจะปฏิบัติอยางนี้ไดไหม ? จะมีผล
อยางนี้ไดไหม ? มันก็ไดอีกแหละ, ฉะนั้นจึงคํานวณเอาปจจุบันเปนหลัก เอาปจจุบัน
เปนหลัก วาทําไดอยางนี้ ทําไดอยางนี้, จนกระทั่งเห็นชัดวา แมในอดีตถาทําก็ทําได,
ในอนาคตถาทําก็ทําได.
นี่เพราะวามันไมประกบดวยกาลเวลา, มันเปนสิ่งที่
ปฏิบัติไดไมประกอบดวยกาลเวลา, คนนั้นมีปญญาที่จะเปรียบเทียบ ที่จะแลนไปเปรียบ
เทียบ. เขามีญาณชื่อแปลก ๆ ไมคอยคุนหู ทานทั้งหลายก็ได เรียกวา อนฺวยาณ,
อนฺ วยาณ คื อญาณที่ ตามไปกํ าหนดที่ ในสิ่ งที่ ไม ไดมี อยู เฉพาะหน า. ถาเรามี ความเห็ น
แจมแจงในปจจุบันนี้อยางไร อาศัยอัน๎วยญาณนี้อาจจะกําหนดรูไดวา แมในอดีตก็เปนได,
ในอนาคตก็เปนได.
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ทีนี้กําหนดของผูอื่นบาง
เมื่อของเราทําไดอยูอยางนี้, มีผลเปนความวาง
อยางนี้, เยือกเย็นเปนนิพพานอยางนี้; แลวก็กําหนดสําหรับผูอื่นวา ผูอื่นเขามี
ความทุกข ก็เพราะเหตุไมทําอยางนี้, และถาเขาทําอยางนี้ เขาก็จะดับทุกขเชนกัน.
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ฉะนั้นจึงมีหวังวา แมผูอื่นเขาก็จะปฏิบัติอยางนี้ได;
ชวยเหลือเขาใหปฏิบัติอยางนี้ดวย.

๒๐๓

ดังนั้นเราก็ควรจะชวยเหลือเขา

มันไมมีตัวตน ไมมีความยึดถือวาตัวตนในบัดนี้, แลวไมเหลืออยูแมความ
กังวลวาอาจจะมีตัวตน. เกี่ยวกับความยึดถือวาตัวตนนี้ ทานวามันมีไวเปนสองขยัก :
ฟงไดวามันอยูเปนสองขยัก คือวารูสึกไมมีตัวตนเดี๋ยวนี้ แตมันมีความกังวลวิตก
วาอาจจะมีตัวตนขางหนา. ถาปฏิบัติใหชัดเจนแจมแจงลงไป ก็จะหมดไปทั้งตัว
ตนเดี๋ยวนี้ และความกังวลวาจะมีตัวตนขางหนา, แมกระทั่งตัดความกังวล วามัน
อาจจะมีขางหนาหรือมีในที่แหงอื่น คือมีในที่แหงอื่น ที่มิใชปรากฏอยูเฉพาะหนาของ
เราในการเจริญวิปสสนา แมความกังวลอยางนั้นก็หมดไป,
ความเห็นวาไมเปนตัวตนก็
หมดไป, ความกังวลอาจจะมีตัวตนที่ไหนเหลืออยู มันก็หมดไป.
นี่ถาปฏิบัติอยางนี้ เรียกวามันถอนราก ถอนเหตุ ถอนอะไรหมดจดสิ้น
เชิง สําหรับจะไมมีตัวตน เรียกวาวาง, เปนวางอยางยิ่ง, เปนวางอยางยิ่งก็เรียกวา
ปรมสุญญตา อนุตตรปรมสุญญตา มันวางอยางยิ่ง, วางอยางยิ่ง จนเกลี้ยงไมมีางที่จะ
เหลือแมแตเยื่อใยวี่แววที่เรียกวาความกังวล; มีผลโดยตรงก็เพื่ออยูเหนือโลก ดับ
กิเลสดับทุกขไดสิ้นเชิง. นี่มีผลโดยตรง, แลวก็เพื่อผลโดยออม วาแมเรายัง
ไมไดปฏิบัติเพื่อดับทุกขไดสิ้นเชิง;
แตเราก็มีผลเพื่อประโยชนแกปจจุบันนี้ไปกอน
ก็ได.
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อนามัยในที่นี่เดี๋ยวนี้ ก็ยังมีผลคุมแลว เหลือหลายแลว คือไมตองเปนโรคประสาท
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ใหละอายแมว เหมือนที่เปน ๆ กันอยู. เรื่องสุญญตานี้ก็เหมือนกัน;
ถาหากวามันยัง
ไมบรรลุมรรคผลเปนพระอรหันต แตก็มีประโยชนอยางยิ่งที่จะทําใหคนนั้นสบาย
วาง ไมตองเปนโรคประสาทใหละอายแมวอีกเหมือนกัน.
ควรจะนึกถึงประโยชนสวนนี้
ที่มันจะไดทันทีทันควันกอนประโยชนใดกนไวดวย, เรียกวาประโยชนทางวัตถุทางกาย
ก็ได.
ประโยชนดวน ๆ ทันควันขั้นทั่วไปขั้นต่ํา ๆ นี้ก็ได.
นี่ลองทําดูเถอะถาจิตมัน
วางไมยึดถืออะไรแลว มันเปนโรคประสาทไมไดดอก, มันเปนบาไมไดดอก.
ฉะนั้นขอ
ใหถือเอาประโยชนตั้งแตเริ่มลงมือปฏิบัติเลย, แลวเอาเรื่อยไป ๆ จนกวาจะถึงที่สุด
คือการบรรลุมรรคผล.

เขาใจ "จิตวาง" แลวจะเขาใจ "โลกวาง".
ทีนี้อยากจะแนะใหเห็นเนื่องกันไปกับขอธรรมะอยางอื่น
เราจะเขาใจพระบาลีที่วา สฺุโญ โลโก อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, ที่ตรัสวาโลกนี้วาง คือวางจากตัว
ตนและของตน; ถาปฏิบัติโดยอาการสิบมีจิตวางอยางนี้แลว มันเขาใจพระพุทธภาษิตนั้นได
ชัดแจงชัดแจวชัดเจน วาโลกนี้โดยแทจริงมันวาง จากสิ่งที่จะเอามาเปนตัวตน หรือสมมติ
ขึ้นเปนตัวตน, วางจากสิ่งที่จะเอามาเปนของตน หรือสมมติวาเปนของตน. แตถาวา
สมมติในที่นี้หมายถึงวา เปนของใชในหมูประชาชนบุถุชน มันก็ไดเหมือนกัน, แตความ
จริงมันไมมี. โลกวางจากตัวตนวางจากของตนนั้น ก็หมายถึงพระอริยเจาหรือ
อริยชน อริยสาวก ที่มีสติปญญาพอสมควรจึงจะรูวา โลกนี้วางจากตัวตน วาง
จากของตน.
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แตถา ในหมูบุถุช น เขาก็มีตัว ตนกัน ไปกอ น เพื่อ จะไดทํา ดีๆ ;
เพราะวาถาไมอยางนั้น เขาจะไมทําอะไรเสียเลย ถาไมมีตัวตนใหเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ
กิเลสของเขามันมีมากมายอยางนั้น ถาไมใหมีตัวตนอะไรสําหรับจะยึดถือบาง, เขาก็จะ
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ไมทําอะไรเสียเลย.
ฉะนั้นจึงยอมใหมีอยางสมมติ ที่จะถือไววา มันเปนตัวตนของเรา,
เปนความดีของเรา, เปนความไดของเรา, ทําไป ทําไปจนดีจนไดแลว. ในที่สุดก็รูวา
อาว, มันยังกดกูอยูเรื่อยนี่, ไดมา เอามากัด, เอามาขบกัดกูอยูเรื่อย จึงจะคอย ๆ
เลิกความหวังที่จะมีตัวตน ไมหวังที่จะมีตัวตน ก็ยินดีที่จะเลิกตัวตนกันหมด พนจาก
ความเปนบุถุชน.
บุถุชนก็จําเปนที่จะตองยึดถือ, หรือมีอะไรใหยึดถือกันไปพลาง ปองกัน
อยาใหไปทําชั่ว, อยาทําใหเลวไปกวานั้น;
มิฉะนั้นเขาจะไปทําเลวกวานั้น หรือ
ทําอะไรที่ตรงกันขามไปหมด, แลวโลกนี้มันก็วินาศไดเหมือนกัน.
ถาคนมันบาเรื่องไมมี
ตัวตนอะไรกันเสียเลย แลวมันก็ทําตามกิเลส, แลวโลกนี้มันก็วินาศไดเหมือนกัน. ฉะนั้น
เราจึงรูจักวา
เรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตานี้ เปนเรื่องจริงแท, ไมไดเปนเรื่อง
สมมติ; ฉะนั้นตองพูดกันแตในหมูผูที่เห็นความจริง หรือวาละสมมติได.
พระพุทธเจาทานตรัสโดยมาก เรื่องไมมีตัวตน หรือโดยภาษาธรรม
ทั้งนั้น, ที่ตรัสโดยภาษาคนมีตัวมีตนบาง นั้นมีนอยเต็มที. ในพระไตรปฏกเทาที่สํารวจดู
คือ จะกลาวไวสําหรับผูยังไมอาจจะเขาใจเรื่องนี้
ไมอาจจะถอนความยึดถือวาตัวตนได
ก็ใหเขามีที่หมาย ที่มั่นหมาย มีเปาหมาย มีอะไรไวบางเทานั้นเอง.
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สําหรับเราไดยินไดฟงพระพุทธภาษิตโมฆราชวา
จงดูโลกนี้โดยความเปน
ของวาง มีสติอยูทุกเมื่อเถิด - สฺุโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต นี่ทานตรัสวา
ดูกอน โมฆราช, จงมีสติเห็นโลกโดยความเปนของวางอยูทุกเมื่อเถิด; นี่คือการปฏิบัติ
อยางนี้. แตเดี๋ยวนี้เราเอามาทําเปนรูปการปฏิบัติในสํานักการปฏิบัติ, และเมื่อปฏิบัติอยู
มันก็ไปเขารูปกันกับพระพุทธภาษิตที่วา เห็นโลกโดยความเปนของวางอยูทุกเมื่อ,
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ไมวาจะเหลียวไปทางไหน
เหลานั้น.

จะเห็นความเปนของวางจากตัวตนมีอยูในทางนั้นที่นั้น

ในสิ่ง

โลกนี้คือสิ่งที่มันรูจักไดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนะ : ตาเห็น หูได
ยิน จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรสกาย ไดสัมผัสทางผิวหนัง, มันจะมีกี่อยาง กี่สิบอยาง กี่รอย
อยางในสิ่งเหลานั้น, ดูใหเห็นความวางจากตัวตน ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ, นี้ตรงกันหมด ตรงกับพระบาลีนี้ทุกอยางเลย,แลวที่ดีหรือไดประโยชน
กอนโดยเร็ว ก็คือเราผูบวชเปนบรรพชิต เปนภิกษุเปนสามเณร หรือแมอุบาสกอุบาสิกา
ดวยก็ได ที่ตรัสสอนใหเห็นโลกโดยความเปนของวางทุกเมื่ออยู มันก็ตองทําอยางนี้
มันไมมีทางอื่น.

บทปจจเวกขณ ก็เปนเรื่องความวาง.
ทีนี้โดยเฉพาะเจาะจง บทพิจารณาปจจเวกขณ ที่วา นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว
สฺุโ ซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา, เอามาใหเรียนใน ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุ
มตฺตเวเมตํ ยทิทํ จีวรํ ตทุปภฺุชโก จ ปุคฺคโล ธาตุมตฺตโก นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สฺุโ
บทสําคัญมันอยูที่วา นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สฺุโญ ซึ่งเราก็เรียนกันทั้งนั้นแหละ, เปน
นาคก็เรียน เรียนแลวก็ทองเปนหมื่น ๆ จบ บางวันทอง ๑๐๘ จบ. นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว
สฺุโ มันก็ไมเกิดประโยชนอะไร, คิดดูถึงขอนั้น ถาไมเขาใจวามันหมายถึงสิ่งนี้
อยางนี้ แลวมันก็ไมมีประโยชนอะไร; บทประเสริฐที่สุด บท ยถาปจฺจยํ ก็ไมมี
ประโยชนอะไร แลวมันก็อยูไมคอยได มันตองสึก. แตถาวาศึกษาใหเขาถึงหัวใจ
ของเรื่อง คือมันวางจากตัวตนอยางไร : นิสฺสตฺโต - ไมใชสัตว, นิชฺชีโว - ไมใชชีวะ,
สฺโ - วางจากความหมายแหงตัวตนมันก็อยูได ถามันเห็นอันนี้บาง ก็จะอยูเพื่อปฏิบัติ
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ตอไปได; ไมไดหมายความวาเปนพระอรหันตทันทีนั้น, หมายความแตเพียงวา
จะปฏิบัติ, ทนปฏิบัติอยูตอ ๆ ๆ ไปได ไมถอยหลังกลับไปลาสึก.
ความหลุดพนมันมีไดเพราะปญญา ที่เห็นอนัตตาหรือสุญญตา ชวยเขาใจ
กันไวดี ๆ เถอะ บริสุทธิ์หลุดพนไดเพราะปญญา. ทีนี้ปญญาอะไร ? ก็ตองปญญา
ที่เห็นอนัตตาหรือสุญญตา, ปญญาอื่นยังไมเพียงพอ ที่จะใหบริสุทธิ์และหลุดพนได.
นี่แหละพวกเราที่นี่ควรจะมองเห็นชัดแลววา ถาเรามีโครงเรื่องดีตั้งตนถูก
ตอง, มันก็งายมาตามลําดับ. แมเรื่องนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสไววา พรหมจรรยนี้
มันลาด ๆ ๆ ๆ ไปตามลําดับ,ไมใชชันโกรก ดิ่งทีเดียวถึง, มันลาดเอียงไปตามลําดับ.
ฉะนั้นเราตองมีหลักการปฏิบัติที่ถูกตองมาตั้งแตตน มาตามลําดับ ๆ แลวเราก็ปฏิบัติได;
เราจึงเอาเรื่องสุญญตานี้มาพูดทีหลัง, พูดเรื่องที่เห็นเปนอะไร ๆ มาตามลําดับ:
เห็นเปนอารมณ เห็นเปนรูปนาม เห็นเปนเกิดดับ เห็นอนิจจังทุกขังอะไรมา
ตามลําดับ ๆ แลวเรื่องสุดทายที่จะพูดก็คือเรื่องสุญญตา วางจากตัวตนและของตน
โดยประการทั้งปวง. นี้อาตมาคิดวามันถูกตองแลว ที่เราพูดถึงอาการสิบอยาง หนอ ๆ ๆ
ไปตามลักษณะอาการของมัน
ใหแจมแจงชัดเจนชํานาญเสียกอนแลวจึงเลื่อนขึ้น
มาถึงขั้นสุญญตา, คือมองดูทุกเรื่องเหลานั้นถึงจุดสุดทาย คือมันเปนของวางจาก
ตัวตน. ฉะนั้นจึงพูดการปฏิบัติเพื่อความมีจิตวาง ตอจากการปฏิบัติที่แลว ๆ มา, กําหนด
อารมณ ที่อิริยาบถ ที่อะไรเปนตน.
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ขอทําความเขาใจในวาระสุดทายนี้วา
เราปฏิบัติดวยการเห็นความจริงของ
สิ่งนั้น ๆ แลวก็บอกวาเชนนั้นหนอ; เชนวาไมเที่ยงหนอ ไมใชตนหนอ วางหนอ, แมที่
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สุดแตวาอิริยาบถเทานั้นหนอ สักวาลมเทานั้นหนอ. นี่เรียกวามันบอกความรูสึก
ตามที่เห็นแจง ที่วาหนอ ๆ ๆ บอกแกตัวเองเรื่อยไปทุกขั้นตอน. บอกอะไร,
ถาถามบอกอะไร ? บอกความรูสึกที่เห็นแจงแกตัวเอง. บอกวาอยางไร, บอกตัว
เองวาอยางไร ? ก็บอกตามที่รูสึกเห็นแจงนั่นแหละ, บอกวาอยางไร ? ก็บอกตามที่รู
สึกเห็นแจง;
เชนวาไมใชตนหนออยางนี้ หรือวาสักวาอิริยาบถเชนนั้นเทานั้นหนอ,
บอกเมื่อไร มันตองบอกเมื่อนั้น, บอกเมื่อมันรูสึกและเห็นแจง จะบอกลวงหนาก็ไมได
จะเก็บไวบอกนาน ๆ ก็ไมได มันตองบอกเมื่อนั้นแหละ เมื่อเห็นแจงอยูวา มันสักวา
หายใจเขาหนอ. สักวาอิริยาบถหนอ ไมเที่ยงหนอ หรือไมใชตนหนอ มันบอกเมื่อ
เห็นแจงอยางนั้นแหละ ก็รีบบอกเสียวามันเปนอยางนั้น แลวเติมหนอลงไปสักหนอยหนึ่ง
คลายกับเปนการยืนยันหรือทาทาย. บอกทําไม ? เขาตองบอกตัวตนทําไม, บอกวาไม
เที่ยงหนอ วางหนอ บอกทําไม? ก็บอกเพื่อใหมันหยั่งลึกลงไป เหมือนกับตอกเข็ม
ลงไปใหลึก ๆ ๆ ถอนไมได, จึงบอกวาไมเที่ยงหนอหรือวางหนอ หรืออะไร แลวแตจะ
หนอไหน แตละหนอ ๆ นี้ตองบอกตามที่รูสึกอยูจริงในขณะนั้น เปนเหมือนกับ
ตอกตะปู หรือตอกเข็มย้ําลงไปย้ําลงไป ย้ําลงไป ย้ําลงไปนี้ใหมันถอนขึ้นไมได คือ
ใหมันมีการเห็นแจงประจักษย้ําลงไป ย้ําลงไป.
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แลวก็บอกตัวเองวาอยางนั้น

เดี๋ยวนี้ก็มาถึงขั้นสุดทาย คือเรื่องความวาง, ปฏิบัติเพื่อมีจิตวาง ก็บอก
ความวางตามที่ไดเห็นแลวอยางไร ย้ําลงไปที่ในจิตในสันดาน; มันเหมือนกับสราง
บารมี สรางบารมีฝายที่จะดับทุกข; ถามันตอกย้ําลงไปฝายที่จะเกิดทุกข ก็เรียกวาอนุสัย
อาสวะ, อาสวะ อนุสัย. นี่มันย้ําลงไป ๆ เพื่อใหเกิดทุกข; เดี๋ยวนี้เราเพื่อจะถอนเสีย
ซึ่งความทุกข ก็ย้ําบอกลงไปในสวนที่เปนความจริง.
นี่โดยอาการสิบอยางนี้ถาชวยกันจําไวใหไดแลวจะดีมาก เพราะยังจะตองพูด
โดยอาศัยหลักนี้ตอไปอีกนาน หนึ่ง โดยอารมณ สําหรับกําหนด วามันเปนอะไรเทานั้น
หนอ.
สองโดยเปนรูปและนาม หรือเปนรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ. สาม โดยความเปนของเกิดดับ – เกิดดับ - เกิดดับ สี่โดย
ความเปนของเปลี่ยนอยูเสมอหรืออนิจจัง. หามันเปนของที่ดูแลวนาเกลียด มี
ลักษณะแหงทุกข เปนทุกขัง. หก โดยความปราศจากตัวตนหรือของตน เปน
อนัตตา. เจ็ด วิราคะ ความจางคลายของความยึดถือ เปนสิ่งที่มีได ปรากฏได
เห็นได. แปด นิโรธะ ความดับไปแหงกิเลสและอุปาทาน นี้มันมีไดปรากฏได
เกา กระทั่งเห็นวาเดี๋ยวนี้เราโยนทิ้งมันหมดแลว ปฏินิสัคคะ นี้ก็เปนสิ่งที่ปรากฏได.
สิบ เดี๋ยวนี้ เขาถึงภาวะคือความวางอันสุดทายแลว คือพระนิพพาน. ถามันย้ํา
เหมือนกะตอกตะปู ย้ํากันอยูเรื่อย ๆ นี้ มันก็เพิ่มบารมี ในการที่จะทําลายกิเลส อยูทุกวัน
ทุกคืนทุกเดือนทุกป.
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แลว;

นี่การบรรยายในวันนี้ เรื่องการปฏิบัติเพื่อการมีจิตวาง สมควรแกเวลา
หวังวาทานทั้งหลาย คงจะนําไปคิดนึกศึกษาพิจารณาใหเกิดความเขาใจ

๒๑๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

แลวปฏิบัติดู; แมแตเพียงเขาใจนี้ก็มีผลเหลือหลายแลว, ถาเพียงแตลองปฏิบัติดู
ก็ยิ่งชักจูงไปโดยแนนอน, ไปตามทางของพระธรรม ที่เปนเครื่องดับทุกขทั้งปวง.
อาตมาขอยุติการบรรยายนี้ดวยสมควรแกเวลา
เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย
สวดบทพระธรรมคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติธรรมะนี้ สืบตอไป
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การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๙ ในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงบรรยายในชุด สมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู สืบตอไป แตมีหัวขอเฉพาะ การ
บรรยายในครั้งนี้วา การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา.
ทานทั้งหลายจะตองทบทวน การบรรยายในครั้งที่แลวมา โดยจับหลัก
เกณฑตาง ๆ ใหไดอยูแลวอยางครบถวน วาดวยการปฏิบัติแบบหนอ ๆ นั่นแหละ, ใน
ที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที่เรียกวาตถตา,
มีญาณทัสนะหรือยถาภูตสัมมัปปญญาอยางเพียงพอ
ในการเห็นตถตาได. ขอปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวนั้น เปนขอปฏิบัติที่ถือไดวา เปน
หลักเปนประธาน, เปนที่รวบรวมแหงความหมายทั้งปวง. จากขอปฏิบัติที่เปนหลักเปน
ประธานนั้น เสร็จแลวเราจะแยกดูไปทางไหนก็ได, คือจะแสวงหาความหมายของ
ธรรมะขอใด ประเภทใด ชื่ออะไร ก็ได. ดังเชนในวันนี้ สามารถที่จะชวยใหเห็น
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สิ่งที่เรียกวา ตถตา จาการปฏิบัติเห็นชัดมาตามลําดับ : โดยการเห็นอารมณ หนอ
รูปนามหนอ เกิดดับหนอ อนิจจังหนอ ทุกขังหนอ อนัตตาหนอ วิราคะหนอ
นิโรธะหนอ ปฏินิสสคัคะหนอ สุญญตาหนอ, ที่เห็นมาตามลําดับนั่นแหละ มีอะไร
แฝงอยูในนั้น อยางครบถวน. ถามีสติก็จะมองเห็นไดเอง ถาไมคอยมีสติปญญา
ก็จะตองคอยบอก คอยแสดง กันสืบตอ ๆ ไป วาหลังจากเห็นสุญญตาแลวก็เรียก
วา เปนการเห็นที่ตลอดสายอยูเหมือนกัน.

ทําความเขาใจคําตถตา.
ทีนี้จะแยกดูออกไป ใหเห็นอะไรนอกไปจากนั้น หรือในแงมุมที่มันแตกตาง
ออกไป เพื่อใหมองเห็นรอบดานหรือครบถวน นั้นก็เปนสิ่งที่ทําได. ในการบรรยาย
ครั้งนี้ จะเนนที่การเห็นตถตา ซึ่งทานทั้งหลายก็เคยไดยินไดฟงมาแลว วาตถตานั้นคือ
อะไร ในการอธิบายเรื่องอิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท. ในที่นี้เราจะมองกัน ใน
ฐานะที่เปนผลสุดทาย ของการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริงหนอ, แลวก็มาเห็นตถตา.
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คําวาตถตาคําเดียวนี้ มันออกลูกมาเปนอีกหลาย ๆ คํา เชน ตถา ก็ได,
ตถาตาก็ได, อวิตถตาก็ได, อนัญญถตาก็ได, ธัมมัฏฐิตตา ก็ได, ธัมมนิยามตา ก็ได.
ถาทานทั้งหลายยังจําคําแปลของคําเหลานี้ไดอยู ก็ไมมีปญหาอะไร; แตผูมาใหมผูไม
เคยฟง ก็ยังไมรู จึงตองพูดกันบางตามความสมควร, แมผูที่เคยฟงมาแลว ก็คงจะไดรับ
ความเขาใจเพิ่มขึ้นอีกไมมากก็นอย.

เราจะเรียงลําดับกันดังนี้วา : ตถตา แลวก็ตถา แลวก็ตถาตา อวิตถตา
อนัญญถตา ธัมมัฏฐิตตา ธัมมนิยามตา; ฟงดูมันก็เปนภาษาแขก เพราะมันก็เปน
อยางนั้นจริง ๆ คือเปนภาษาอินเดีย, แลวก็ที่ใชกันอยูครั้งพุทธกาล จะเปนภาษาอะไร

การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา

๒๑๓

ก็ลวนแตมีความหมายทั้งนั้น ความหมายนั่นแหละสําคัญ. ตัวคําพูดสักวาพูดออกมาเปน
เสียงเปนคํานี้ ไมสําคัญอะไรถามันไมมีความหมาย, ประโยชนสรเร็จรูปอยูที่ความหมาย;
ดังนั้นเราจึงตองศึกษาถึงความหมาย.
ตถตา ตัวหนังสือแปลวาความเปนเชนนั้น, ตถา แปลวา เชนนั้น, ตถาตา
ก็แปลวาความเปนเชนนั้น, อวิตถตา - ความไมแปลกไปจากความเปนอยางนั้น อนัญญ –
ถตา - ความไมเปนโดยประการอื่นจากความเปนอยางนั้น,
ธัมมัฏฐิตตา - เปนการตั้ง
อยูตามธรรมดา
ธัมมนิยามตา - เปนกฎตายตัวของธรรมดา;
เพียงเทานี้ก็จะมอง
เห็นความหมายไดบางแลวไมมากก็นอย, คือวา อะไร ๆ มันก็เนนอยูตรงที่คําวา เชนนั้น เชนนั้น, คือไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น, แลวเปนของตั้งอยูอยางเปนกฎตาย
ตัวของธรรมดา, เปนการตั้งอยูตามธรรมชาติ แมจะพูดวาตั้งอยูตามธรรมชาติ มัน
ก็คือ ตั้งอยูอยางนั้นแหละ มันไมตั้งอยูอยางอื่น. เราเอาความหมายเปนภาษาไทยสั้น ๆ
วา ความเปนเชนนั้นเอง, เติมเองเขาหนอย มันชัดขึ้น วามันเปนความเชนนั้น
เอง คือเปนไดเอง เปนอยูเอง, แลวก็แนนแฟนไมเปลี่ยนแปลง. ถาชอบคําไทยก็วา
ความเปนเชนนั้นเอง หรือ เชนนั้นเอง ถาชอบคําบาลีก็วาตถตา.
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ทีนี้เราจะพูดกันถึงความหมาย คือดูกันถึง ความหมาย ใหชัดลงไปอีก; มัน
มีความหมายอยูเปนชั้น ๆ สืบ ๆ กันลงไป จนถึงขนาดที่เฉียบขาด คือถึงที่สุด:-

ไมมีอะไรนายินดียนิ ราย.
ตถตากอใหเกิดความรูสึกวา ไมมีอะไรนายินดียินราย; เพราะมัน
เทากันจริง ๆ เปนอยางเดียวกันจริง ๆ ในความเปนเชนนั้น จึงไมมีอะไรที่จะแยกออกมา
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สําหรับยินดีแลวก็แยกออกไปสําหรับจะยินราย.
ความยินดียินรายเปนความรูสึก
ของคนโง โดยที่เขาไมรูวา ถามันตรงกับความตองการของเขา เขาก็ยินดี, ถา
มันไมตรงกับความตองการของเขา เขาก็ยินราย. มันเปนเรื่องของธรรมดา ที่ไม
ตองการใหตรงกับความประสงคของใคร, มันเปนไปได ตามกฎอิทัปปจจยตา ของมันเอง
คือเปนเชนนั้น เชนนั้น ๆ ๆ. ถาไปตรงกับความประสงคของใคร เขาก็ยินดี, ไปขัดกับ
ความประสงคของใคร เขาก็ยินราย, นั้นมันเปนสวนโงของคนนั้น; มันไมใชความ
จริงของสิ่งที่เปนไปโดยแนนอน โดยเที่ยงตรง โดยตามกฎเกณฑอันสูงสุดของ
ธรรมชาติ คือกฎของอิทัปปจจยตา. ถาเห็นลึกลงไปถึงที่สุดแลว จะไมมีอะไร
ที่นายินดีหรือนายินราย นี้ก็อยางหนึ่ง เปนเครื่องสังเกตไดกอนขออื่นทั้งหมด.

ไมมีอะไรที่ นากลัว นาเกลียด นาเศรา.
ทีนี้ก็ไมมีอะไรที่นากลัว นาเกลียด นาเศรา. เรายังเหมือนกับเด็ก
ออน เหมือนกันเด็กทารก ที่บางอยางนากลัว, มีบางอยางที่นาเกลียด, มีบางอยางที่
นาเศราสลดใจ เหมือนกะเด็กทารก; หรือบางทีจะยิ่งไปกวาเด็กทารก จะเปนลูกแมว
เสียมากกวา, ถามีอะไรที่แปลกออกมาสําหรับลูกแมว ลูกแมวมันก็กลัว มันแสดงอาการ
กลัวเต็มที่. ลูกคนก็เหมือนกัน บางทีรองใหจา แมวาเอาของอะไรที่นากลัวสําหรับ
เขามาหลอก, เขาก็กลัว ทั้งที่สิ่งนั้นไมมีพิษสงอะไร. นี่คนเราจึงกลัวสิ่งที่เขารูสึก
วานากลัว แลวก็เกลียดสิ่งที่เขารูสึกวานาเกลียด, แลวก็โศกเศราสําหรับสิ่งที่เขา
เกิดความรูสึกโศกเศรา.
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นากลัวเกิดไดตามสัญชาตญาณ เหมือนกับที่เกิดกับลูกแมวและลูกคน มัน
ก็กลัว, แลวก็มีปญหาแกตัวเองหรือแกคนเลี้ยง ซึ่งจะตองทําใหเขาหายกลัว ก็หายไปได

การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา
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โดยยาก. กลัวมากระทั่งโตแลว กระทั่งแกเฒาแลวก็ยังกลัวก็มี : กลัวไสเดือน กลัว
จิ้งจกกลัวตุกแก, ไมรูวาจะกลัวไปทําอะไร อยางนี้เปนตน; นี่ก็เพราะไมรูธรรมะอัน
สูงสุดที่วา มันเปนเชนนั้นเอง.
เด็ กไม มี สติ ป ญญามาแต ในท อง ไม มี ความรู เรื่ องอนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตามา
แตในทอง,
ไมมีความรูเรื่องเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติมาแตในทอง คือไมรูจักทําจิตใจให
เกลี้ยงออกไปจากสิ่งเหลานี้ได; บางทีเขาก็เกลียด, แตที่จริงแลว เรื่องเกลียดยังไม
เปนสัญชาติญาณมากเทากับเรื่องกลัว เพราะเรื่องเกลียดนี้ เปนเรื่องที่สอนใจใหยึดถือ
กันทีหลังเสียเปนสวนมาก. เชนเด็กทารกก็ไมไดเกลียดอุจจาระ อาจจะขยําเลนหรือ
อาจจะกินเขาไป เพราะมันไมรูนี่,
ตอมาคนเลี้ยงแสดงอาการนาเกลียด สอนใหเกลียด,
เด็ก ๆ จึงรูจักเกลียดอุจจาระเปนตนเมื่อไดรับการสอนใหรูสึกวานาเกลียด กอนนั้นก็ไมมี
ความหมายอะไร.
นี่เ ห็น ไดวา เรื่อ งเกลีย ดหรือ นา ชัง นี้ เปน เรื่อ งของการ
สมมติบัญญัติอยูมากทีเดียว.
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เรื่องนาเศราก็เหมือนกัน เมื่อมีอะไรมากระตุนมันก็ตื่นเตน มันก็ไมเศรา,
ถาปราศจากสิ่งกระตุนมันก็เศรา,
หรือมันแสดงความหมายไปในทางที่ไมไดอยางใจ
ไมมีหวังแลว มันก็เศรา. นี้มันจะเปนไดก็ตอเมื่อคนมันรูจักหวัง มีจิตใจที่สูงขึ้นมา
ถึงขนาดที่จะรูจักหวัง มันจึงจะรูสึกวา ผิด วาหวัง แลวมันจึงจะเศรา หรือกลัววาสิ่ง
ตาง ๆ จะไมเปนไปตามที่ตนหวัง นี้ก็ขอหนึ่ง.

ไมมีอะไรแปลก, ไมมีอะไรนาอัศจรรย.
มีขอตอไปอีก คือ ทําใหไมมีอะไรแปลก, ถาตถตา - ความเปน
อยางนั้นแลว จะทําใหไมมีอะไรแปลก ไมมีอะไรที่นาอัศจรรย ไมมีอะไรขลังหรือ
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ศักดิ์สิทธิ์ไปกวาธรรมดา จนโงงมงาย. เดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งที่แยกออกจากกันไดวา แปลก
หรือไมแปลก; แปลกเพราะไมเคยเห็น,
เพราะไมมีความรูวามันเปนอยางนั้นเอง.
เหมือนกับแรกเห็นเรือไฟรถไฟเรือบินก็เห็นเปนของแปลก,
เดี๋ยวนี้มันก็ไมแปลก.
แตถาคนปาที่ยังไมเคยเห็น มันก็ยังเปนของแปลกอยู; ฉะนั้น คําวาแปลก ๆ นี้ มันก็เปน
เรื่องสําหรับคนโง ดวยเหมือนกัน. ถาไมอยากจะโงแลวก็เชื่อตามพระพุทธเจาเสียทีเถิดวา
มัน ไมมีอะไรแปลก มีแตเปนเชนนั้นเอง เปนไปตามลําดับของการปรุงแตง; เชน
เดี๋ยวนี้เราจะรูสึกวา เรื่องอิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย เรื่องวิดีโอ เรื่องเสียง เรื่องอะไรตาง ๆ
นี้แปลก, แปลกเพราะเราไมรูนี่. คนที่เขารูหรือเขาเปนนายชางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ไมมี
อะไรแปลก, จะไปดวงจันทรก็ไดไมแปลก; แตคนโงก็รูสึกวาแปลก ปญหาก็เกิดขึ้น
เพราะไมเห็นวามันเปนเชนนั้นเอง มันเปนไปไดเชนนั้นเอง มันเปนไปตามกฎธรรมดาเชนนั้นเอง แลวก็เห็นวาแปลก.
ทีนี้ครั้นแปลกมากเขา แปลกหนักเขาก็เห็นวานาอัศจรรย, นี่โงมากขึ้น
ไปอีกจนเห็นนาอัศจรรย; เห็นวาแปลกเฉย ๆ ไมพอ เชนเห็นวาแปลกอยางนาอัศจรรย
มีอะไรที่นาอัศจรรย แลวก็ไปเอาสิ่งที่ไมมีประโยชนอะไรมาเปนของนาอัศจรรย แลวก็
ไมเขาใจมากขึ้น.
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ไมเขาใจมากขึ้น
ก็สมมติเอาเองวาเปนของขลัง
เปนของศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งโดยที่แทแลวจะไมมีแกผูที่เห็นอิทัปปจจยตาหรือเห็นตถตา, ถาเห็นตถตาแลวก็จะไมมี
อะไรขลังหรือศักดิ์สิทธิ์. พุทธศาสนามีแตสิ่งที่เปนไปตามกฎเกณฑอิทัปปจจยตา;
ดังนั้นจึงไมมีสิ่งขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา. จงอยาเอาสิ่งขลัง ความขลัง
ความศักดิ์สิทธิ์ มาใสลงในศาสนา มันจะไดแตนั่งไหวนั่งออนวอน ของขลังของศักดิ์สิทธิ์
อยูเทานั้นแหละ มันจะทําอะไรไมได, อยาเอามาใสเขาในพระศาสนาของเรา. เดี๋ยวจะได
แตนั่งไหว นั่งออนวอน ของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยูเทานั้นเอง โดยไมตองทําอะไรกัน,

การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา

๒๑๗

เดี๋ยวนี้มันก็มีอยูมากนะ ไมใชไมมี. แตก็ยังมีคนที่มองเห็นเขาใจวาไมถูก ยังมีคนที่ไม
เอาของขลังของศักดิ์สิทธิ์ เขามาใสเขาไปในพุทธศานา, ใหเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตาแลว มันก็เปนเชนนั้นเอง. ใครอยากไดอะไร ก็ทําใหถูกตองตามกฎเกณฑ
ของอิทัปปจจยตา แลวก็จะไดสิ่งนั้น, ไมอาจจะไดมาโดยการนั่งออนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์เลย, ถายังมีความหมายเปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู ก็แปลวาคนนั้นยังไม
เห็นตถาตาหรือตถตา ความเปนเชนนั้นเองตามกฎของอิทัปปจจยตา.
นี่แหละมันเปนเรื่องที่สําคัญอยู ที่วา ถาไมเห็นสิ่งนี้ตามที่เปนจริงแลว
มันก็เขวออกไปนอกพระพุทธศาสนา
จนไมสามารถทําพุทธศาสนาเปนประโยชนแก
ตนได. ขอใหทานทั้งหลายทั้งปวง พิจารณาดูใหดี ๆ.

ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน.
ที นี้ ก็ มี ต อ ไปอี ก ว า ถ า เห็ น ตถตาแล ว จะเห็ น ต อ ไปว า ไม มี อ ะไรที่ น า
เอานาเปน, ไมมีอะไรที่นายึดมั่นถือมั่น. ถายังยึดมั่นถือมั่นอยู ก็แปลวายังโงอยู,
ยังไมเห็นตถตา คือความเปนเชนนั้นเอง,
ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน เพราะมันก็เปนไป
ตามกฎของอิทัปปจจยตา ไมมีใครบังคับได. ไปเอาเขาใหเปลี่ยนมาตามความประสงค
ของเรา มันก็เปนไมได ก็มีความทุกขเอง ไปเปนเขา
มันก็ไมเปนมาตามที่เรา
ตองการใหเปน ก็เปนทุกขเอง. คําวาเอา คําวาเปนนี้มีความหมายพิเศษ, ตาม
ธรรมดาก็หมายความวาเอาเปนกันจริง ๆ ดวยความโงดวยความยึดมั่นถือมั่น มีอะไร
เอาอะไร เปนอะไร ไดอะไร ก็ไดกันดวยความโง; ถาอยางนี้แลว สิ่งที่เอามาไดมาเปน
นั่นแหละ มันจะกัดเอา.
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อีกทางหนึ่งรูวา โอ ! นี่มันเรื่องสมมติ ที่สมมติวานี้เปนของคนนี้, นี้คน
นั้นเปนฐานะอยางนั้น. มียศศักดิ์อยางนี้, เปนอะไรตามสมมติทั้งนั้น เพื่อใหเกิดความ
งายในการที่จะกําหนดหมาย หรือประสานสัมพันธกันใหมันถูกตองตามหนาที่กัน; เชนวา
เงิน โดยมากคนธรรมดาก็เห็นวานาเอา นาเอาเพราะวามันสามารถที่จะใชซื้อหาอะไรตามที่
ตองการได; แตพอเอาดวยความยึดมั่นถือมั่นอยางนั้น มันก็กัดหัวใจ. เพราะวาไป
เอาเขาดวยความโง, จนถึงกับหมายมั่นเปนตัวกูเปนของกู มันก็กัดหัวใจ. คนเปน
โรคประสาทกันโดยมากนั้น เพราะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นแหละ; ของอื่น
ก็เหมือนกันแหละเงินทองขาวของวัวควายไรนาทรัพยสมบัติพัสถานอะไรก็ตาม มันเปน
ไปตามกฎอิทัปปจจยตา. ถามองเห็นก็เห็นวา เปนสิ่งที่อยาไปเอาเขา แตเดี๋ยวนี้สิ่ง
เหลานั้นมันใชประโยชนเกื้อกูลอะไรไดในภายนอก ก็ไปเอามาเพียงสักวาสมมติ : มีเงิน
โดยสมมติ ที่ทองขาวของไรนาโดยสมมติ ใชจายไปเพื่อความสะดวกของตน; ถาอยางนี้
มันไมกัด มันไมกัดหัวใจใคร, ถาไปเอาเขาจริง ๆ ดวยความโง ดวยอวิชชา เกิด
อุปาทานแลว มันก็กัดหัวใจ.
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ที่เรียกวาเปน นาเปน นี้ก็เหมือนกัน เปนนั่นเปนนี่ เปนบาวเปนนาย
เปนภรรยาสามี เปนบิดามารดา นี่ระวังใหดี; ที่จริงมันเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา
มันเปนเชนนั้นเองโดยตถตา. พอไปยึดมั่นถือมั่นเขา มันก็จะใหเปนอยางนั้นอยางนี้
ตามที่ความยึดมั่นถือมั่นมันเปน, มันมาจากอวิชชา แลวมันเปนไมได มันก็
ไดทะเลาะกันบาง, มันก็มีปญหาเรื่องราวตาง ๆ นานา ที่ทําใหเกิดความทุกข,
ความทุกขเกิดมาจากบุตร ภรรยา สามี ที่ตนไปเปนหรือไปเอา มากเกินไป นั่นเอง
ไมเอาเปนแตเพียงสมมติ หรือถูกตองตามกฎตถาตา; เมื่อมันเปนเชนนั้นเองแลว
ก็ใหมันมีความเปนเชนนั้นเองอยู. เราตองผสมโรงกับมันใหถูกตอง, ใชความเปน
เชนนั้นเองของมันใหเปนประโยชนไดก็แลวกัน. อยาหมายมั่นเปนเสียเองโดยเต็มที่
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แลวมันก็จะกัดเอา, คนเปนโรคประสาทกันโดยมาก
เปนนั่นเปนนี่ ที่ยึดถือเกินไป.

๒๑๙

เนื่องมาจากปญหาเกี่ยวกับความ

ถาเห็นตถตาแลว ก็ไมยึดถือ จนถึงกับวานาเอาหรือนาเปน, ปลอย
ใหมันเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา ตามธรรมชาติ เราผสมโรงกับมันใหถูกวิธี ก็ใช
ประโยชน; อยางเราเกิดมาในโลกนี้ เขามีเงินใชกันอยู เราก็ไมยึดมั่นถือมั่นอะไร
มากนัก นอกจากจะมีเงินใชบาง ก็ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎที่จะมีเงินมาใช, แลวก็ใชไป
ตามสมควรแกความที่มันเปนเชนนั้น, มันก็ไมมีปญหาอะไร, แลวมันก็จะไมทําใหมาก
เกินไปหรือนอยเกินไป จนลําบากจนยุงยาก, ทําใหพอสําเร็จประโยชน ใหพอดี ๆ.
นี่เรียกวารูจักความเปนเชนนั้นเอง ของสิ่งเหลานั้น ซึ่งมีมากมาย หลายเรื่องหลายสิบ
เรื่องหรือหลายรอยเรื่องอยูในโลกนี้, มันจึงมีปญหามากสําหรับคนที่ไมรู พูดตรง ๆ ก็คือ
สําหรับคนโง.
สิ่งตาง ๆ มันเกิดเปนปญหาขึ้นมาเฉพาะคนโง,
คนโงก็คือคนที่ไมมอง
เห็นตถตาหรือความรูสึกเชนนั้น จึงไดเรียกวามันโง มันก็ผิดฝาผิดตัวกันกับตถตา,
ก็ได เลยทะเลาะวิวาทกันกับตถตา ทะเลาะวิวาทกันกับกฎเกณฑของธรรมชาติ
คืออิทัปปจจยตาที่บงการอยูขางหลัง วาใหสิ่งทั้งหลายเปนไปเชนนั้นเอง. นั่นนะ
คิดดูเถอะ มันจะสูไหวหรือ ? มันยิ่งกวาสูกับพระเจาเสียอีก, อิทัปปจจยตาเปนกฎ เกณฑเฉียบขาด เปนพระเจายิ่งกวาพระเจา เราจะสูไหวที่ไหนละ ขอใหคิดดู.
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เราไมตองสูกับสิ่งใด ๆ ใหยุงยากลําบาก มีแตทําใหเขารูปเขารอยกับสิ่งนั้น ๆ
ในลักษณะที่สามารถใชสิ่งนั้นใหเปนประโยชนแกตนได. ฟงดูใหดี ๆ เราสามารถจะใช
ทุกสิ่ง หรือทุกสิ่งที่ควรจะใช ทุกสิ่งที่ควรจะเกี่ยวของ ใหมันมามีประโยชนไดตามที่
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ประสงค แตไมตองเปนทุกขเลย. นี่จะตองเอาความรูเรื่องตถตาหรือ อิทัปปจจยตา
เปนหลักอยูตลอดไป.
นี่เรียกวาเมื่อเห็นตถตาถึงขั้นเพียงพอ เห็นอยางเพียงพอก็จะปรากฏ
วา ไมมีอะไรที่นายินดียินรายสําหรับเขาอีกตอไป, ไมมีอะไรที่นากลัว นาเกลียด
นาเศรา สําหรับเขาอีกตอไป, ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน, ไมมีอะไรที่แปลกหรือนา
อัศ จรรยเ ปน ของขลัง ของศัก ดิ์สิท ธิ์อีก ตอ ไป.
นี่ข อใหล องคิด ดู ที่มีลัก ษณะ
ชวนใหหลงรักก็ไมรัก, ที่มีลักษณะชวนใหเกลียดก็ไมเกลียด, ชวนใหกลัวก็ไมกลัว ชวน
ใหเอาก็ไมเอา ชวนใหเปนก็ไมเปน, มันมีแตการกระทําที่ถูกตอง ที่ถูกตองตอสิ่งนั้น ๆ
ไปเสียทุกสิ่งทุกอยางเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไมทําความทุกขใหเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น,
และแลวก็สามารถอํานวยความตองการ สิ่งที่ควรตองการ ลักษณะที่ควรตองการ ให
แกบุคคลนั้น.
นี่เรียกวาเขาอยูในโลกนี้ดวยความถูกตอง ดวยความรูที่มันถูกตอง,
แลวเขาก็มีการประพฤติกระทําที่ถูกตอง มันก็ไมมีปญหา. นี่เรียกวามนุษยแท, มนุษย
ที่มีจิตใจสูง อยูเหนือปญหาโดยประการทั้งปวง.
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สรุปประโยชนอานิสงสของการเห็นความเปนเชนนั้นเอง ก็คือวา จะ
ไมเกิดอุปาทานในสิ่งใด ๆ; ความทุกขก็ไมอาจจะเกิดขึ้นไดจากสิ่งใด ๆ เพราะวา
เขาไมมีอุปาทานในสิ่งใดๆ ในโลก ถาเขาไปเกี่ยวกับสิ่งใด เขาไมเกี่ยวของดวยอุปาทาน แตวาเกี่ยวของดวยสมาทาน.

คําสอนคํานี้เคยอธิบายหลายหนแลว แตดูวาจะเห็นเปนของเล็กนอยไป
เสีย, ไมสนใจไมทําความเขาใจก็ได. ถาเราเกี่ยวของกับสิ่งทั้งปวงดวยอุปาทาน
แลวมันจะกัดเอา, ไปยึดมั่นถือมั่นมันจะกัดเอา. ถาเกี่ยวของดวยสมาทาน แปลวา
ถือเอาอยางดี, เขาไปจับฉวยเอาอยางดี; อยางนี้มันก็ไมกัดเอา, มันไมกัดเอาเพราะ
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ไมมีความยึดมั่นถือมั่นดวยอวิชชา, แตมันมีอาการเขาไปถือเอาอยางดีดวยปญญา
ดวยวิชชา.
ที่จะจํางาย ๆ ไดก็เชน เรามีการพูดเปนหลักเปนเกณฑอยูแลววาสมาทานศีล,
สมาทานศีล ไมมีใครพูดวาอุปาทานศีล มันบา แลวศีลนั้นมันจะกัดเอา, ลอง
อุปาทานกับศีลเถอะแลวศีลนั้นมันจะกัดเอา.
แตถาสมาทานแลวมันก็ไดสมาทานธรรม
สมาทานวัตรปฏิบัติตาง ๆ นานา ; ถาไปถือเอาศีลและวัตร โดยอุปาทาน มันกลาย
เปนสีลัพพัตตปรามาส ที่มีอยูเปนประจํา ที่ทําใหบรรลุมรรคผลไมได; เพราะวามี
สีลัพพัตตปรามาส เขาไปถือศีลและวัตรนั้นดวยอุปาทาน มันก็เลยติดตันอยูที่นั่นแหละ,
ไมตองอะไร ศีล ๕ นี่แหละ ลองถือดวยอุปาทานเปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์ เปนของ
ขลังของศักดิ์สิทธิ์อยางเดียว
โดยที่วามันจะชวยคนใหหลุดพนแตโดยวิธีเดียวอยางนี้,
ถาอยางนี้ศีลนั้นของเขาก็เปนสีลัพพัตตุปาทาน เปนสีลัพพัตตปรามาส เพราะไมเห็น
ตถตา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ยวนี้มีตัวอยางที่งายที่สุดที่จะยกมา เชนวา ไมกินเนื้อกินแตผัก ถามัน
ยึดมั่นถือมั่นหลักอันนั้นวามันเปนวิธีเดียวเทานั้นสําหรับบรรลุถึงนิพพาน
อยางนี้แลว
ก็เรียกวา ถือวัตรปฏิบัตินั้นดวยอุปาทาน, มันก็จะติดแจอยูที่นั่นไปไมได เพราะมันถือ
เอาดวยอุปาทาน. แตถามองเห็นวา การทําอยางนั้นมีผลดีอยางนั้น, เพื่อใหเกิดความเบา
สบายอยางนั้น, เปนการสงเสริมการเปนอยูหรือการปฏิบัติตอไป มันก็ดี, มันก็ได.
นี่อะไรที่ยกขึ้นมาเปนหลักสําหรับปฏิบัตินั้น ก็ใหเปนเพียงใหสมาทาน
อยาใหเลยไปถึงอุปาทาน; แมแตในธรรมะที่ถูกตองที่เปนที่พึ่งนั้น พระพุทธเจาทาน
ก็ยังตรัสย้ําวา อยาถือเอาดวยอุปาทาน. ธรรมะแท ๆ ยังไมใหถือเอาดวยอุปาทาน,
แลวที่เปนอธรรมที่มันไมถูกตอง มันก็ยิ่งไมถือเอาดวยอุปาทาน. ธรรมะเหมือนกับพวง
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แพสําหรับขามน้ําขามทะเล แลวก็เลิกกัน, ไมตองแบกเอาแพเอาเรือขึ้นไปบนบกดวย; นี่
เรียกวา ไมถือเอาดวยอุปาทาน แตวา ถือเอาดวยสมาทาน.
การเห็นตถตาถูกตองที่เปนจริงของสิ่งใดนั้น
จะชวยไมใหถือเอาสิ่ง
นั้นดวยอุปาทาน;
แตถาจะตองเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นหรือใชเปนประโยชนได
ก็ถือเอาดวยสมาทาน; เชนเดียวกับมีเรือแพสําหรับขามทะเล ขามทะเลแลวมันก็พอ
แลว, ไมตองแบกตองทูนเอาเรือนั้นไปดวย อยางนี้เปนตน. เห็นตถตาสมบูรณ
แลวไมมีทางที่จะเกิดอุปาทาน, มีแตการแตะตองจับฉวยเอาอยางถูกตอง ที่เรียก
วาสมาทาน.

เห็นตถตา จะมีปญ
 ญาถูกตองในขณะผัสสะ.
กิริยาอาการเหลานี้ ทําใหมีสติปญญาเกิดขึ้นสมบูรณในขณะแหงผัสสะ
และเวทนา, สายแหงปฏิจจสมุปบาทนี่พูดกันมามากแลว ถายังจําไดก็ดี. ถาจําไมไดก็
ไมรูวาทําอยางไร ไมรูวาจะชวยไดอยางไร วาเรื่องตาง ๆ ในโลก หรือโลกนี้มันตั้งตน
ขึ้นที่ผัสสะ; เมื่อใดมีผัสสะ อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกัน เกิดวิญญาณ
ขึ้นมา ทํางานรวมกันอยู นี้เรียกวาผัสสะ, อยางนี้มีทุกคน มีทุกวัน วันละมาก ๆ เรียก
วาผัสสะ. ถาในขณะแหงผัสสะ, ไมมีสติปญญาที่ถูกตอง ก็เปนผัสสะผิด เปน
เวทนาผิด, เกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเปนทุกข; แตถามีความรูเรื่องตถตา - เชน
นั้นเอง ๆ อยูอยางเต็มที่แลว มันก็ไมมีทางที่จะทําความผิดในขณะแหงผัสสะ.
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ยกตัวอยางที่งายที่สุดสะดวกกวา เชนวา ของอรอย อรอย ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวหนัง สัมผัสกามารมณอะไรก็ดี มันก็มีอยู, เรียกวาของอรอยมัน
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มีอยูในโลกก็แลวกัน. ถาวาสัมผัสของอรอยนั้นดวยความรูเรื่องตถตาวา โอ ! มัน
เชนนั้นเอง, มันจะอรอยอยางไร เทาไร ถึงเพียงไหน มันก็เชนนี้เ อง ๆ ; ถาอยางนี้
แลวสิ่งที่มีรสอรอยนั้นจะไมกัดเอา. แตถาไมรูสึกอยางนี้แลว
มันก็จะถลําลึกจนกัด
เอาหมดเนื้อหมดตัว เปนบาไปก็ได ตายเลยก็ได.
นี่เรียกวาความรูเรื่องตถตา – เชนนั้นเอง ๆ ชวยได ถึงอยางนี้ คือชวย
ใหไมหลงใหลไปในอารมณใด ๆ ไมวาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ
ทางจิตใจเอง. นี่เรียกวามันเกิดสติปญญาสมบูรณเสียแลวเมื่อผัสสะ, ถาไมอรอย
มันก็เชนนั้นเอง มันไมตองเปนบางุนงานใหละอายแมว, เราเห็นแมวมันกินไดทั้ง
นั้นแหละ อรอยมันก็กินได ไมอรอยมันก็กินได, แลวทําไมคนจึงจะมาทะเลาะกันกับสิ่ง
ที่อรอยหรือสิ่งที่ไมอรอย มันก็นาละอายแมว.
นี่ประโยชนของตถตามันมีได มากอยางนี้
เพราะวาเราจะตองสัมผัสกั บ
สิ่งที่อรอยและสิ่งที่ไมอรอยอยูตลอดเวลา, ใชคําสั้น ๆ. ที่จริงมันก็ใชคําอยางอื่นมัน
หลายคูนัก เราเอาใหเหลือเพียงคูเดียววา อรอยหรือไมอรอย : อรอยหรือไมอรอย
ทางตา อรอยหรือไมอรอยทางหู อรอยหรือไมอรอยทางจมูก อรอยหรือไมอรอยทาง
ลิ้น อรอยหรือไมอรอยทางผิวหนัง; นี่เรียกวาอยางนี้ก็พอ มันฟงไดดี. ถามีสติ
ปญญาเพียงพอ วามันเปนเชนนั้นเอง ในกรณีที่เปนความเอร็ดอรอย, ในกรณีที่
เปนความไมเอร็ดอรอย มันก็เชนนั้นเอง เรื่องมันก็ไมเกิด. ผัสสะนั้นมันก็ยัง
ฉลาดอยูดวยสติปญญา, เวทนาก็ถูกควบคุมไวดวยสติปญญา ไมใหหลงรักในสุข
เวทนา ไมใหหลงโกรธหลงเกลียดในทุกขเวทนา เรื่องมันก็ไมมี. เมื่อไมมีเวทนาโง ๆ
อยางนี้แลวก็ไมเกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง,
ไมมีความอยากคือตัณหาแลว
ก็ไมมีอุปาทาน ภพชาติใด ๆ ก็ไมเกิดขึ้นในขณะนั้น ความทุกขก็ไมมี, ความทุกข
ก็ไมมี นี่ประโยชนอานิสงสของการเห็นตถตา สรุปแลวมันไดอยางนี้.
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ตถาคต คือ ผูถึงซึ่งตถา.
เมื่อมีความรูเรื่องตถตาถึงอยางนี้ ก็เรียกวาเปนตถาคต เปนตถาคตา เปน
พวกตถาคต คือผูถึงซึ่งตถา ผูถึงซึ่งความเปนเชนนั้นเอง เปนตถาตา. คําวา ตถาคต
นี้อยากจะพูดจากันอีกที เพราะยังมีความเขาใจสับสนกันอยูมาก; ความเปนตถาคตนั้น
หมายถึงผูถึงซึ่งตถา คือผูเห็นตถา, เห็นตถา เห็นความจริง ขอนี้ แลวไมประพฤติผิด
ตอสิ่งนี้อีกตอไป
คือไมเกิดกิเลสไดเพราะสิ่งนี้อีกตอไปเรียกวาตถาคต คือเปนพระอรหันต. คําวาตถาคต ความหมายคือเปนพระอรหันต, ตัวหนังสือแปลวาผูถึงซึ่งตถา;
ตถาคต ผูถึงซึ่งตถา แตความหมายมันมีวา ผูที่ถึงซึ่งความจริงอันสูงสุดแลว ไม
อาจจะเกิดกิเลสไดอีกตอไป คือเปนพระอรหันต.
พระพุทธองคทรงเรียกพระองคเองวาตถาคต
ก็คือผูที่เปนพระอรหันตนั่น
แหละ,
เปนคํากลางใชทั่วไปแกพระอรหันตทุกองค;
แมวาพระพุทธองคจะเปนจอม
พระอรหันต, อรหันตสูงสุดก็ยังเปนพระอรหันต ก็เรียกวาตถาคตได, ไมเปนไร. นี่
คําวา ตถาคต แปลวา ผูถึงซึ่งตถา โดยใจความก็คือ รูความจริงสูงสุดของธรรมชาติ
แลวไมเกิดกิเลสอยางใดไดอีกตอไป จึงเปนพระอรหันต.
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ทีนี้ก็มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับคําวาตถาคตนี่อยูหลายอยาง,
บางทีก็แปล
วาสัตวโดยทั่ว ๆ ไป. คําอธิบายในอรรถกถาบางอยางแหง ก็แปลวาสัตวทั่วไป เพราะมา
อยางไรไปอยางนั้น, หรือเปนตถาคตก็เพราะมาอยางไรไปอยางนั้น; ไมไดแปลวาผูถึง
ซึ่งตถา, คําวา ตถาคตที่แปลวาสัตวนั้นไมถูก . อาตมาก็เคยเรียนมาอยางนั้น เคย
สอนมาอยางนั้น จนกระทั่งคนถึงแลวจึงรูวา ไมไดแปลวาสัตว เพราะเหตุผล
เชนนั้น แตแปลวาผูถึงซึ่งตถา. ทีนี้คําวาตถาคตจะใหหมายถึงแตองคพระพุทธเจา
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อยางนี้ก็ไมถูก
เพราะวาผูใดถึงตถาแลวก็เปนพระอรหันตเหมือนกันหมด,
ไมได
หมายถึ ง แต พ ระองค . คํ า ว า ตถาคตไม ไ ด ห มายถึ ง แต พ ระพุ ท ธเจ า พระองค เ ดี ย ว,
แลวก็ไมไดหมายถึงวาสัตวทั่วไป; แตหมายถึงผูถึงแลวซึ่งตถา
คือความเปน
เชนนั้นเอง, เปนยอดสุดของมนุษย เปนผูเรียนจบ, ถึงที่สุดของการศึกษา วาสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงเปนเชนนั้นเอง.
ฟงแลวก็นาหัวเราะ เมื่อเรียนจบ เรียนจบหมดแลวก็ไดความรูวา สิ่งทั้งปวง
เปนเชนนั้นเอง, ฟงดูมันก็นาหัวเราะ. แตลองไปหัวเราะเขาเถอะจะโงเอง, จะโงดักดาน
เองแหละ. การที่รูวาสิ่งทั้งปวงเปนเชนนั้นเองคือยอดสุดของความรู; ฉะนั้น
ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ เปนผูจบกิจ จบเรื่อง หมดเรื่อง, ถึงที่สุดแหงพรหมจรรย, จบ
ชั้นเรียน ไมมีอะไรที่จะใหเรียนอีกตอไปแลว, ถาวาถึงตถา, ถึงความที่ไมมีอะไรเปลี่ยน
แปลง
รูความที่ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีความเปยเชนนั้นเอง
แลวก็เปนพระอรหันต, ไมมีอะไรลึกลับสําหรับบุคคลนั้นอีกตอไป.
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คําวา อรหันต ๆ คํานี้ แปลวา ไมมีอะไรเปนความลับ ก็มี ก็แปลได, คือ
ไมมีอะไรเปนความลับสําหรับทาน เพราะทานรูไปเสียหมดแลว, ไมมีอะไรเหลืออยู ก็คือ
รูเชนนั้นเอง. รูตถตา รูเชนนั้นเอง คือรูหมดจนไมมีอะไรเหลืออยูเปนความ
ลับ เพราะอะไร ๆ มันก็เปนเชนนั้นเอง. พวกสังขารหรือสังขตธรรม มันก็เปน
เชนนั้นเอง ไปตามแบบของสังขตธรรม, พวกวิสังขาร หรือ อสังขตธรรม มันก็เปน
เชนนั้นเอง ไปตามแบบของวิสังขาร. ดังนั้นมันจึงเปนยอดสุดของมนุษย เพราะมันถึง
ความจริงอันสูงสุดของมนุษย.เรียกวาถึงยอดสุดของความเปนมนุษย.
เปนอันวา
ตถาหรือตถตาความเปนเชนนั้นเองนี้ เห็นแลวถึงแลว มีประโยชนมีอานิสงสสูงสุด จบสิ้น
จบสิ้น ไมมีอานิสงสอะไรที่จะดี จะสูงสุดไปกวานั้น.
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เห็นตถตาตามในสิบอาการ.
เอา, ทีนี้ก็เปนของดีถึงขนาดนั้น มาทบทวนกันเสียใหม คือการทบทวน
จากคําบรรยายหลายครั้งที่แลวมา ซึ่งจะสรุปเปนโครงเปนรูปโครงไดวา เราจะตอง
เห็นสิ่งนั้นถูกตองตามที่เปนจริง วามันเปนไปตามธรรมชาติเชนนั้นเองหนอ,
ไมมีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา เลยหนอ. ในการปฏิบัติตามรูปโครงที่กลาวมาแลวหลาย
ครั้งนั้น มีโครงอยูวา : ครั้งแรกก็เห็นอารมณ เห็นสิ่งนั้นโดยความเปนอารมณ, แลว
ก็เห็นรูปเปนรูปนาม, แลวก็เห็นเปนเกิดดับ, แลวก็เห็นเปนอนิจจัง, แลวก็เห็นเปนทุกขัง
แลวก็เห็นเปนอนัตตา, แลวก็เห็นวิราคะ, แลวก็เห็นนิโรธะ, แลวก็เห็นปฏินิสสัคคะ
ทิ้งไปโยนไปหมดแลว, ก็เปนสุญญตา คือความวางจากการยึดถือ หรือสิ่งที่ถูกยึดถืออยู
ไมมีอะไรยึดถืออยูก็เรียกวาวาง.
ทบทวนก็คือวา ในการปฏิบัติวา เห็นเปนอารมณสักวาเปนอารมณ
เทานั้นหนอ สักวาเปนอารมณเทานั้นหนอ; เชนตั้งตนดวยการดูลมหายใจ วาลมหายใจ
เทานั้นหนอ, หายใจเขาเทานั้นหนอ หายใจออกเทานั้นหนอ อยางนี้เปนตน เปนการ
พิจารณาที่อารมณ; นี้ยังไมเห็นตถตาโดยสมบูรณ แตมันจะเห็นการเริ่มตน, เวนเสีย
แตวาถาเมื่อเราทําไปจนตลอดทั้งสิบขั้นตอนแลว ยอนมาดูทีหลัง จะมองเห็นความเปน
เชนนั้นเองในลมหายใจไดโดยงาย, เรียกวาถาหนอจนถูกวิธีนะ อยาหนอใหผิดวิธี,
หนอถูกวิธีคือเห็นวา มันเปนเชนนั้นเองตามธรรมชาติเทานั้นหนอ. ดูทีไรมัน
ก็เปนอยางนั้น, ดูทีไรมันก็เปนอยางนั้น, ดูทีไรก็สักวาลมหายใจเปนธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ, อยางนี้ก็เรียกวาเริ่มเห็นตถตาแลว.
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ตอมาก็แบงเปนรูปเปนนาม ลมหายใจและจิตที่กําลังกําหนดลมหายใจ เปนรูป
เปนนาม หรือเปนรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อะไร
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ก็ตาม แลวก็ดูที่นั่น แลวก็จะเห็นชัดวา โอ, มันสักวาเปนอยางนั้นเทานั้นหนอ สักวา
เปนอยางนั้นเทานั้นหนอ นี่มันเริ่มเห็นตถตามากขึ้นไป, ชัดแจงยิ่งขึ้นไป เมื่อเห็น
โดยความเปนรูปและนาม.
ทีนี้เมื่อเห็นโดยความเปนของเกิดและดับ
นี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีก,
ดูที่กิริยาเกิด ดูที่กิริยาดับ จะเกิดของอะไรซึ่งมันตางกันมาก มันจะตางกันสักกี่รอย
อยางพันอยาง; แตการเกิดและการดับมันเหมือนกันทั้งนั้นเลย เรียกวาเกิดดับเชน
นั้นเอง เกิดดับเชนนั้นเอง เกิดดับเชนนั้นเอง เกิดหนอดับหนอ, มันจะเหมือนกัน
ทุกอยาง ไมวาสังขารนั้นมันจะมีรูปรางลักษณะอยางไร ไมวามันจะเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา
ธาตุลม ธาตุไฟ มันก็มีเกิดดับอยางนั้นเอง เทานั้นเองหนอ, จึงขอใหปฏิบัติเลื่อนชั้น
ตอขึ้นไปวา เห็นทุกขั้นตอน จะเห็นใหเลยไปถึงเห็นตถตา, หลังจากเห็นสุญญตา
แลว ทีนี้ก็จะเห็นตถตา.
ขั้นตอไปก็เห็นอนิจจัง คือความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอิทัปปจจยตา
มันก็เปนเชนนั้นเองอีกแหละ, มันเปนอยางอื่นไมได, การเห็นอนิจจัง ก็คือเห็น
ความไมเที่ยงของสังขตธรรม วามันเปนเชนนั้นเองหนอ. ถาเปรียบโดยตรงกัน
ขาม คือเห็นเปนนิจจังฝายอสังขตธรรมวาเปนของเที่ยง มันก็เชนนั้นเองอีก, จะ
เห็นอนิจจังหรือเห็นนิจจัง, เห็นเที่ยงหรือเห็นไมเที่ยง, เห็นความไมเที่ยงของสิ่งที่
ไมเที่ยง เห็นความเที่ยงของสิ่งที่มีความเที่ยง มันก็เชนนั้นเอง, เชนนั้นเอง เทานั้น
เองหนอ.
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ทีนี้ทุกขัง เห็นทุกขัง อะไรมีเทาไร สังขารมีเทาไร นับไมไหว แตอาการ
ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัย เรียกวาลักษณะที่นาเกลียดของมัน; นี่ลักษณะ
ที่ดูแลวนาเกลียดของมันนี้เรียกวาความทุกข เห็นไดในทุกสิ่ง
และมันเปนเชนนั้นเอง
หนอ.
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ทีนี้เห็นอนัตตา ขึ้นมาถึงเห็นอนัตตา นี่ตอนที่มีความหมายมากที่สุด
เห็นไมมีความเปนตัวตน ไมมีความหมายแหงตัวตน เห็นภาวะที่ไมมีความหมาย
แหงตัวตน. ถาใหบัญญัติความหรือจํากัดความ ก็จํากัดวาภาวะที่ไมมีความหมายแหงตัวตน
นี้ก็เห็นไดเสมอเหมือนกันหมด, ไมมีอะไรสักอยางเดียวที่จะควรจัดวา มีภาวะแหง
ตัวตน เปนสังขตธรรมก็ได เปนอสังขตธรรมก็ได ลวนแตไมมีภาวะที่มีความ
หมายแหงตัวตน นี่เห็นตถตาถึงที่สุดแลว.
ตอไปนี้ก็เห็นผลที่เกิดขึ้น คือเห็นวิราคะ เดี๋ยวนี้การที่จางคลายแหงความ
ยึดถือ เปนวิราคะ จางคลายจากความยึดถือ ก็ตองเห็นตถตา, เห็นความเปนเชน
นั้นแลวมันก็จางคลายความยึดถือ. แตบางทีก็เรียกชื่ออยางอื่น เรียกชื่อวาเห็นอนิจจัง
เห็นทุกขัง เห็นอนัตตา แลวก็จางคลาย อยางนี้ก็ได; แตที่จริงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตานั้นคือเห็นตถตา เห็นตถตาของสิ่งนั้น แลวก็เกิดความจางคลายแหงความยึดถือ
ในสิ่งนั้น.
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ทีนี้ถัดไปก็เห็นนิโรธ ความดับลงแหงอุปาทาน ของสิ่งที่เห็นชัด
แลววาเปนตถตา, เห็นเทาไรก็ดับเทานั้น, นี่เรียกวาเห็นความดับของอุปาทาน
ก็เพราะเห็นตถตาในกรณีนั้น ๆ อยางถูกตองและเพียงพอ, เห็นอยางถูกตองเพียง
พอ. ฟงดูใหดี มันจึงจะเกิดดับลงไป, จางคลาย ๆ ๆ ๆ จนกระทั่งดับลงไป.

ทีนี้ก็เห็นปฏินิสสัคคะ เปนผลตอมาจากนิโรธะ ไมเห็นมีอะไรเหลืออยู
สําหรับจะยึดถือ, เรียกวาโยนทิ้งหมดแลว สลัดคืนหมดแลว โยนทิ้งหมดแลว เพราะ
อํานาจของการเห็นตถตา.
ในที่สุดก็เห็นวางโดยประการทั้งปวงไมวาจะมองไปที่เหตุ มองไปที่ผล
มองไปที่กิริยาอาการที่สัมพันธกันอยู, มองไปที่ไหนมันก็เปนของวาง, นี่คือตัวตถตา

การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา
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อยางยิ่ง; ความวางเปนตัวตถตาอยางยิ่ง, ความวางเปนความเปนเชนนั้นเองอยางยิ่ง
ยิ่งกวาภาวะใด ๆ. ถาไมวางจากสิ่งทั้งปวงแลว ยังไมเปนตัวเองที่ถึงที่สุด, เห็นความ
วางไมมีตัวตนแลว นั่นแหละเรียกวา เห็นตัวมันเองสิ่งนั้นถึงที่สุด.
จึงขอใหสนใจ วาโครงปฏิบัติของเรานั้น เราเขยิบขึ้นมา, เขยิบขึ้นมา
หนอ ๆ ขึ้นมาอยางถูกตอง จนเห็นวาเชนนั้นเองหนอ, เชนนั้นเองหนอ เชนนั้นเอง
หนอ เทานั้นเองหนอ ; แลวแตวามันจะเปนเรื่องของอะไร ไมวาอะไรมันจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตจิตใจของเรา ความรูวา มันเทานั้นเองหนอ หรือเชนนั้นเองหนอ จะตองมา
ทันเวลา, แลวรับรองไดวาจะไมเกิดความทุกข, มันเปนเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์
สูงสุด ที่ปองกันไมใหเกิดความทุกข. นี่สมมตินะ วาจะเปนเครื่องรางสูงสุดศักดิ์ สิทธิ์ ที่จะปองกันไมใหเกิดความทุกขไดจริง.
เครื่องรางในโลกทั้งหมดนั้น
เอาไปเผาไฟทิ้งเสียก็ได;
ถามีเครื่องราง
ตถตา แขวนอยูกับเราแลวเราจะไมมีความทุกขเลย, เครื่องรางอื่น ๆ มันหลอกทั้งนั้น
เพราะมันเปนเครื่องรางของอุปาทาน, เครื่องรางเพื่ออุปาทาน
เครื่องรางเพื่ออวิชชา;
แตเดี๋ยวนี้มันเปนเครื่องรางของวิชชา ของปญญาของแสงสวาง ทําใหไมมีอุปาทาน
ในสิ่งใด, ถอตองเกี่ยวขอกับสิ่งใดบาง ก็เกี่ยวของดวยสมาทาน คือการเขาไปแตะตองดวยสติปญญา ดวยวิชชา ดวยปญญา ดวยจักษุ.
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ตถตาในชีวิตประจําวัน.
เอาละ, ทีนี้ก็จะพูดกันอีกสักนิดก็เห็นจะดี วาเราจะปฏิบัติเปนประจําวันกัน
อยางไร, เราจะปฏิบัติเกี่ยวกับตถตานี้ในชีวิตประจําวันกันอยางไร ? สรุปสั้น ๆ ก็วา
มีสติทันเวลา, มีสติทันเวลา ในทุกสิ่งวา มันเชนนั้นเอง; ถาไมทันเวลาทีเดียว
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ก็ขอใหทันควัน, ใหทันควัน ทันควันนะมันถัดมานิดหนึ่ง ถาทันเวลานั้นมันเรียกวา
ทันตรงเลย; แตถาพลาดไปนิดก็ควันยังอยู คือยังไมสิ้นสุด ก็แปลวามันยังเนื่องกันอยู
ใหทันเวลา หรือใหทันควัน ในเมื่อสิ่งใดมากระทบอายตนะวา โอ, มันเชนนั้นเอง
มันเชนนั้นเอง, เชนนั้นเอง.
นี่ตองมีสติทันควัน ในทุกสิ่งทีมากระทบเปนผัสสะ วา อาว ! เชน
นั้นเอง; แมแตตัวการกระทบนั่นแหละ ยังไมทันมีเหตุผลเปนอะไร, เปนสักแตวากระทบ
ก็วานี่ก็เชนนั้นเอง คือยังไมทันกระทบ : ลูกตาที่จะกระทบก็เชนนั้นเอง, รูปที่จะ
มากระทบตาก็เชนนั้นเอง มาถึงกันเขาแลว เกิดวิญญาณ วิญญาณนี้ก็เชนนั้นเอง,
มันก็เลยเชนนั้นเองมาตั้งแตจุดตั้งตน นี้เรียกวามีสติ. ถาวาตามเห็นรูป ตาก็เชนนั้น
เอง, รูปก็เชนนั้นเอง; วิญญาณที่เกิดขึ้นก็เชนนั้นเอง, รวมกันเปนผัสสะมันก็
เชนนั้นเอง. นี่มันพอแลว ที่วาเปนหลักปฏิบัติในทุกกรณีในชีวิตประจําวัน.
ทีนี้ก็อยาโง - อยาโง อยาโงทําไม ? มันมาเกิดเรื่องเฉพาะเรา คนอื่นทําไม
ไมเกิดเรื่อง. นี้อยาเขาใจวาคนอื่นไมมีผัสสะ, ทุกคนมีอายตนะ แลวก็มีการกระทบ
เปนผัสสะ แลวก็มีเรื่องเกิด ตามความฉลาดหรือไมฉลาด คือจะเปนวิชชาหรือเปนอวิชชา;
ถามันผิดพลาดก็เปนอวิชชา มันก็เกิดเวทนา ตัณหา อุปาทาน เปนทุกขจนได. อยา
เขาใจวา สิ่งเหลานี้ทําไมมาเกิดแตกับเรา ไมเกิดกับคนอื่น; ขอนี้ขอใหเขาใจวา
มันก็เกิดแกทุกคนแหละ แมวารูปรางมันจะไมเหมือนกัน; แตความหมายมันจะเหมือน
กันหมด. ถาวาคนหนึ่งมันเกิดมาจากเงิน คนหนึ่งเกิดจากทอง, คนหนึ่งเกิดมาจาก
ลูก คนหนึ่งเกิดมาจากหลาน, คนหนึ่งเกิดมาจากผัว คนหนึ่งเกิดมาจากเมีย, ที่มันเปน
ปญหา มันตางกันในสวนนั้นไมเปนไร, แตในสวนความหมายลึกซึ้งแทจริง มัน
เหมือนกันหมด คือ มีตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้น ๆ ; ดังนั้น จึงกลาวไดวา อาการ
อยางนี้มันเกิดแกทุกคน ไมใชเกิดแตเฉพาะเรา. ฉะนั้นการที่บนวา เอะ ! นี่ทําไม
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มาเกิดเฉพาะเราคนอื่นไมเกิด; นี่ดูใหดีเถอะ มันเปนไปไมไดดอก ถาคิดวาเปนไปได
ก็คือเรามันยังโงอยู. บางคนทีมันจะเปนโงที่สุดก็ได ถาคิดวาตถตานี้มันมีแตเฉพาะ
เรา, ทําไมมันไมมีแกทุกคน, ที่จริงมันมีแกทุกคนทุกสวนที่ประกอบขึ้นเปนคน.
ทีนี้มันก็เชนนั้นเอง ในชีวิตประจําวัน ไมวาอะไรจะมากระทบ, เรา
ไมไดเขลาไปวา มันมากระทบแตเฉพาะเรา. ความรูสึกที่จะเกิดมาจากการกระทบนั้น
มันมีคู ๆ คู ๆ ไมรูสักกี่คู, ยกตัวอยางมาใหดูบางคู เชนวา ดี หรือ ชั่ว; ถาถูกใจ
มันก็วาดี ไมถูกใจมันก็วาชั่ว. ที่จริงมันเปนการกระทบตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
หรือตามตถตาทั้งนั้นแหละ, มันจะดีหรือจะชั่ว มันก็เชนนั้นเองเทากันแหละ, มาในรูป
ที่เราหลงวาดีหรือมาในรูปหลงวาชั่ว มันก็เปนของเชนนั้นเองเทากัน นี่คูหนึ่ง.
ทีนี้มาในรูปที่วาไดหรือเสีย, ขาดทุกหรือกําไร นี่ก็คูหนึ่ง, มันก็เชน
นั้นเองเหมือนกันแหละ, เปนการไดหรือเปนการเสียนั้น มันมีความหมายแหงเชนนั้น
เองเหมือนกัน; ไดกําไรหรือขาดทุนมันก็เปนตถตาเทากัน, มันเปนตถตาเทากัน,
เมื่อเราแบงแยกดวยความโงของเรา : สิ่งใดถูกในเรา เราเรียกวาได, ไมถูกใจ เรา
เรียกวาเสีย, เราก็ตองรับผิดชอบเองสิ. เราไปโงเองนี่ ไปแบงเองใหมันเปนอยางนั้น,
แลวมันเกิดปญหาขึ้นมา, แลวมันก็ตองเปนทุกขเอง. เรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องขาดทุน
กําไร นี้มันก็คูหนึ่ง.
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เอา, ทีนี้มันนาหัวไปอีกก็วา ความเจ็บไขหรือความไมเจ็บไข, ทําไม
ไปทุกขไปรอนตอเมื่อเจ็บไขเลา ?
ไมรูจะเอาคําไหนมาดาใหมันสมกัน มันเปนทุกขกันตอ
เมื่อเจ็บไข. เมื่อไมเจ็บไขมันก็ควรจะมองเห็นวา มันก็เชนนั้นเอง, เมื่อเจ็บไข
อยูก็เชนนั้นเอง, เจ็บไขกอนเชนนั้นเอง, ไมเจ็บไขก็เชนนั้นเอง. ทําไมไปรุมแชง
แตเรื่องเจ็บไขเลา มันก็เปนเรื่องธรรมดาเหมือนกันกับไมเจ็บไข, ตามหรือยหายมันก็เทา
กันแหละ มันเปนเชนนั้นเอง : ที่มันควรจะตายมันก็ตาย, ที่มันควรจะหายมันก็หาย,
แลวเราสมมติวาตาย สมมติวาหาย ที่จริงเปนการกระแสแหง อิทัปปจจยตา โดยเทากัน,
นี่มันเชนนั้งเอง.
นี่มันจะมีกี่คู ๆ ก็ตามแหละ จนละเอียดออกไป จนวาแมแตวา บุญและ
บาป; ตรงนี้ฟงใหดีนะ ไมอยางนั้นจะเปนมิจฉาทิฏฐิ. บุญก็เชนนั้นเอง บาปก็
เชนนั้นเอง เพราะวาเปนสังขตธรรมเหมือนกัน มีเหตุมีปจจัยปรุงแตงไป. อยางนี้เรา
บัญญัติเรียกกันวาบุญ, อยางนี้เราบัญญัติกันวาบาป. แตมันก็เปนเชนนั้นเองตามกฎ
ของอิทัปปจจยตา มันเกิดขึ้นได มันดับไปไดโดยกฎของอิทัปปจจยตา, เรียกวา
มันเชนนั้นเองเทากันแหละ. แตถาเราโงมากไปแลว เราจะเห็นวาเปนตรงกันขามเลย
ไมเหมือนกันละ; เหมือนกับเด็ก ๆ นะ
มันจะรูสึกวา
กลางวันกับกลางคืนนี้มันคน
ละอยาง.
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กลางคืน, ไมมีอะไรที่หลอกใหเห็นเปนของตรงกันขาม, นี่มันจะเปนเหตุใหเห็น
โดยความเปนเสมอกัน, ไมมีหญิงไมมีชาย อยางนี้เปนตน มันก็เปนสิ่ง สัตว สังขาร
เปนไปตามกฎ อิทัปปจจยตา เสมอกัน, ไปยึดถือเอาอะไร นิดหนึ่ง คือมันหลอก
ใหยึดถือ ก็เลยเปนหญิงเปนชาย, มีปญหาเกี่ยวกับความเปนหญิงเกี่ยวกับความเปน
ชาย
เปนเรื่องโงที่สุด;
แตเห็นเปนเรื่องดีที่สุดประเสริฐที่สุด.
นี่สัตวในโลก
กามาวจรนี้ เห็นวาเรื่องกามารณนี้สูงสุดกวาเรื่องใด ๆ คลาย ๆ กับวาในชีวิตนี้
มันมีสูงสุดกันอยูที่นี่, ตั้งใจทํางานหาเงินมากมาย
ก็เพื่อวาจะมีพิธีการสมรสใหหรูหราที่สุด
สักครั้งหนึ่งเทานั้นแหละ. ดูความโงของเขาสิ
เพราะมีความยึดถือในเรื่องหญิงเรื่องชาย,
เรื่องทํานองอยางนี้มันมากเกินไป.
ทีนี้วา มันจะตองรูสึกทันทีทุก ๆ กรณี ทุก ๆ อิริยาบถ คือวา เชนนั้น
เอง, เชนนั้นเอง
เชนนั้นเองใหทันทีทันควันทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น
และในทุก ๆ
อิริยาบถที่มันเกิดขึ้น ทุก ๆ อารมณที่เกิดขึ้น ทุก ๆ ลักษณะของเวทนาที่เกิดขึ้น; นี้
มันเปนคําพูดที่ละเอียด ลึกลับ ละเอียดลงไป บางทีบางคนจะรําคาญ. แตถามองเห็นก็จะ
เห็นไดวา เรามันมีเหตุการณหลายอยาง หลายอยางที่มาถึงเขาในวันหนึ่ง เล็กก็มีใหญก็มี
หยาบก็มี ละเอียดก็มี, ทุก ๆ เหตุการณตองมีสติ เชนนั้นเองหนอ ๆ เชนนั้นเอง
หนอ ใหทัน ในทุก ๆ อิริยาบถ เดิน ยืน นอน กิน อาย ถาย หยุดหรือเคลื่อนไหว
พูดหรือนิ่ง, ในทุก ๆ อิริยาบถนี้ก็ตองเชนนั้นหนอ, เทานั้นเองหนอ ใหมันทันทุก
อิริยาบถ.
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มันเปนอยางไร, นี้ตองยังฉลาดอยูเสมอไปวา มันเปนเชนนั้นเองหนอ. นี่เรียกวา
เอาคําวาอารมณตามภาษาชาวบาน; ถาอารมณตามภาษาธรรมะแลวก็คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ, มันจะมีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
อยางใดก็ตามเขามา ๆ แลวก็จะเรียกวา ทุกอารมณ. เราจะมีสติทันทวงทีวา โอ, มัน
เทานั้นเองหนอ มันชนิดนั้นเองหนอ มันเปนเชนนั้นเองหนอ. นี้เรียกวาทุกอารมณ.
ทีนี้ทุก ๆ ชนิดของเวทนา ก็รูกันอยูแลววา มีสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุก ขมสุขเวทนา; จะมีเวทนาชนิดไหนมา ก็รูเทากัน เชนนั้นเองหนอ ทุก ๆ เวทนา.
เวทนานี้เราแบงเปน ๓ : วาทุกขคือเสียบแทง, สุขคือไมเสียบแทงใหความสบาย, แลวก็
อทุกขมสุข คือไมใหทั้งสองอยาง แลวก็ยังมีทางกายและทางจิต. ถาเอาทางจิตเปน
หลักก็เรียกวาอินทรีย อินทรีย, อินทรียมี ๕ : อินทรียคือสุข อินทรียคือทุกข
อินทรียคือโทมนัส อินทรียคือโสมนัส อินทรียคืออุเบกขา. พวกเวทนานี้ถาเอาไป
เปนเรื่องละเอียดทางจิตใจก็เรียกวาอินทรีย; ถากลาวรวมๆกันไปก็เรียกวาสุข
ทุกข และอทุกขมสุข. ทุก ๆ ชนิดของเวทนา เราจะตองเชนนั้นเองใหได ให
ทันทวงทีหรืออยางนอยก็ทันควัน
คือยังไมทันสิ้นควัน ตามไปทันฆามันเสียใหตาย,
เชนนั้นเองหนอไดอยางนี้.
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หนอที่ผิดพลาด
มีแตหนอถูกตอง เพราะมันมาถึงขั้นที่เพิกถอนตัวตนของตนไดแลว,
เชนนั้นเองหนอ เชนนั้นเองหนอ นี้ไมมีหนอผิด ๆ ที่จะไปเนนเรื่องตัวตน, ไมเหมือน
กับตอนตน ๆ หนอตน ๆ นะ กินหนอ เดินหนอ ยืนหนอนี้ มันมีหนอผิด ๆ คือ
หนอตัวกูทําอยางนั้นเสรยก็มี, แลวก็หนอที่ถูกตองคือหนอไมมีตัวกูทําอยางนั้นก็มี,
มันมีอยูสองหนอ ระวังใหดีในการปฏิบัติตอนตน ๆ. ครั้นมาถึงตอนนี้มันมีหนอเดียว
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เทานั้นแหละเชนนั้นเองหนอ เทานั้นเองหนอ ไมชอบหนอก็ใสโวยแทนก็ได เชนนั้นเอง
โวย มันจะไดรูสึกมากขึ้น. ในเรื่องนี้ก็มี ความสําคัญอยูที่วา เห็นตามที่มันเปนตาม
ธรรมชาติ, ตามกฎของอิทัปปจจยตาไมเปนอยางอื่นไดเลย จึงเรียกวาเชนนั้น
เองหนอ เชนนั้นเองหนอ.

ความนาสนใจของตถตา.
เอา, เวลายังเหลืออยูนิดหนึ่ง ก็จะพูดเรื่องความนาสนใจของเรื่องนี้,
ความนาสนใจของเรื่องนี้ในเมืองไทยนี้ ทําไมไมเห็นความสนใจกันมาก, บางทีเพราะ
ไมไดเอามาพูดกัน เพราะในเมืองไทยไมไดเอามาพูดกัน. ฉะนั้นความสนใจเรื่องเชน
นั้นเองหนอ จึงไมคอยมีใครพูด; ถาพูดไปเดี๋ยวเราจะกลายเปนคนอวดดี, พวกเรา
ผูพูดจะกลายเปนคนอวดดี คือเราจะถามวา คําวา ตถตานี้เคยไดยินไหม,กอนหนานี้เคย
ไดยินไหม ? กอนพวกเราเอามาพูดนี่คุณเคยไดยินไหม ? ก็แปลวากอนที่เราเอามาพูด
ไมไดยิน ก็แปลวาไมไดเอามาจากพระบาลีพระไตรปฎกมาพูดกัน มันตกคางอยู
ในนั้น, นอนเปนหมันอยูในนั้น, ไมมีใครสนใจ จนกวาเราเอามาพูดกันที่สวนโมกขนี่
เรื่องตถตา เรื่องอวิตถตา มันจึงไดยิน. พอไดยินก็สนใจศึกษาอธิบายกัน,
ไมเคยมีใคร
ลูบคลําสนใจศึกษาแตกอน. นี่นาละอาย, ที่เมืองจีนมีการเขียนบรรยายเรื่อง เชน
นั้นเอง นี่ เรื่องตถตา ตถตา นี้กันเปนเลม ๆ ; ไมใชของเกาในพระบาลี; แต
เปนของที่ผูรู, อาจารยในประเทศจีนเขาเขียนคําอธิบายเรื่องตถตา – เชนนั้นเอง
เขียนกันเปนเลม ๆ. คนนั้นเขียนก็มี คนนี้เขียนก็มี. นี่แสดงวาเขาสนใจ เขาสนใจ
แลวเขารู แลวเขาไดประโยชน, เราจะมัวหลับตาไมรูจักของดี ไมรูจักของดีที่ควร
รูจัก นี่มันนาละอาย.
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ทีนี้ก็จะดูตอไปวา เรื่องนี้แหละที่เปนเรื่องที่วา นักวิทยาศาสตรแหงโลก
ปจจุบันจะยอมรับได, นักวิทยาศาสตรไมยอมรับเรื่องอะไรที่วาเอาเอง; เรื่องที่ไม
เห็นไดเอง บังคับใหเชื่อ เรื่องพระเจาเขาไมยอมรับ, เขาเฉยเสียโดยมารยาท. แต
ถาวาเรื่องเชนนั้นเองตามกฎของ อิทัปปจจยตา หรือกฎของธรรมชาติ นักวิทยาศาสตรเห็นดวย ยอมรับ, ยิ้มแตตองรับคําสอนอันนี้หรือหลักการอันนี้. แลวอาตมา
ก็ยังเชื่อวา ในอนาคตขางหนานั้น นักศึกษาผูมีปญหานี้ จะชอบเรื่องนี้กันมากขึ้น;
ดังนั้นเรื่องตถตา ๆ นี้จะแพรหลายไปในตะวันตกมากขึ้น เปนที่พอใจกันมากขึ้น
เชนเดียวกับเรื่อง อิทัปปจจยตาหรือ เรื่องปฏิจจสมุปบาท. พวกฝรั่งไมคอยรูคําวา อิทัปปจจยตา; แตถาพูดวา ปฏิจจสมุปบาทเขารู เพราะโดยมากเอาไปพูดกันในชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท, ที่แทมันก็คือเรื่องอิทัปปจจยตา, ทีนี้ผลของอิทัปปจจยตา คือ ตถตา.
เขาก็ยัง ไมคอ ยไดยิน ;
แตพ อไดยิน เขา ก็ช อบใจและยอมรับ
วา มัน เปน ของ
ที่จะไดรับการตอนรับยิ่งขึ้น ๆ ตอไปในอนาคต.
ทีนี้ที่นาสนใจก็คือวา นี้คือเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ : เห็นวาเชนนั้น
เอง เทานั้นเองหนอ เชนนั้นเองหนอ ตามกฎ อิทัปปจจยตาหนอ, นี่เครื่องรางศักดิ์
สิทธิ์ จะขับผี จะปดรังควานไดทุกชนิด. ลองดูเถอะ ปดรังควานอยางอื่นไม
ศักดิ์สิทธิ์เทากับปดรังควาน วา อิทัปปจจยตาหรืออตถา, เอามาเปนเครื่องรางขับผี พอ
เห็นตถตาผีไมมีที่อยู. ถึงแมแตผีมันก็เปนผลของอวิชชา, มีความเปนเชนนั้นเอง
อยูในสายตาของอวิชชา แลวมันก็ฆาตัวมันเอง, พอมันเห็นตัวมันเองเปนเพียงความโง
แลวมันก็ตายเอง. จงใชความรูเรื่องตถตา เรื่องเชนนั้นเองนี้ มาเปนเครื่องราง
ศักดิ์สิทธิ์ ขับผี ปดรังควานทุกชนิดที่เราทํากันอยู, ใครมีหนาที่ขับผี มีหนาที่ปด
รังควาน ใหศึกษาเรื่องตถตานี้ใหมาก แลวใชใหถูกเรื่องเถอะ มันจะขับผีหรือ
ปดรังควานไดหมดสิ้นจริง ๆ.
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เอา, ทีนี้มองดูอีกทางหนึ่ง เปนภาษานักประพันธอยูบาง, ตถตานี่
มันจะเปนเครื่องเช็ดน้ําตาของคนโง. คนเราถาฉลาดไมตองมีการหลั่งน้ําตา, ถามี
น้ําตาออกมาเมื่อไร รูตัววามันโงแลวแหละ ไมมากก็นอย มันโงแลวแหละ น้ําตามีแต
ของคนโง. ฉะนั้นตถตานี้มัน เปน เครื่อ งเช็ด น้ําตาของคนโง หรือ คนใจออ น
หรือวาลูกเด็ก ๆ เล็ก ๆ นี่มันมีน้ําตาออกงาย; ความรูเรื่องตถตานี่จะเปนเครื่องเช็ด
น้ําตาทุกชนิด; ดังนั้นเปนสิ่งที่ไมควรจะลืม, ควรจะมีสัญญลักษณใหเห็นอยูในที่
ทั่วไป,
เขียนวาตถตาไวที่นั่นบาง ที่นี้บาง ตรงที่ควรเขียน ในปกสมุดโนตก็ได ที่ไหน
ก็ได ที่มันควรจะเขียน เขียนไววา ตถตา เชนนั้นเอง, โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ชอบ
แต งตั วให สวยที่ หน ากระจกเงา เขี ยนไว ที่ กระจกเงา พอจะมาแต งตั วให สวยที่ กระจกเงา
มันก็จะเห็นตถตา ๆ, แลวมันก็คงจะทําใหถูกตองพอดี ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป.
เมื่อเรามีอะไรที่จะสรางอารมณหวั่นไหวได แลวก็มีตถตานี่, ตถตา
เชนนํนเองโวย เปนเครื่องเตือนใจ. อาตมาคิดวาคงจะเปนทุก ๆ คนแหละ พอบุรุษ
ไปรษณียเขาเดินเขามาสงจดหมาย พอรับจดหมายชื่อเราเทานั้น จิตใจมันก็หวั่นไหวไม
มากก็นอย; เพราะในจดหมายนั้นมันไมรูอะไร ไมรูดีรูราย,แลวมันก็มักจะหวั่น
ไหวไปในทางราย เปนทุกขเสียเปลา ๆ. เอาตถตาตองนรับสิ, รับไปรษณียจาก
บุรุษไปรษณีย ตถตาใหดี ๆ จะไมมีจิตหวั่นไหวแมแตสักนิดหนึ่ง. คนโงจะตองมีจิตหวั่นไหว
มาก นะคนโง; ฉะนั้นควรจะมีตถตานี้ไวสําหรับรับจดหมาย เมลไปรษณีย จากบุรุษไปรษณีย ดวยจิตที่มั่นคง.
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ปจจยตาแลว คนนั้นจะไมมีโชคราย ไมมีเคราะหราย, คนนั้นจะไมมีโชคราย จะไมมี
เคราะหราย. แตอยาเอาเปรียบนะ ตองไมมีโชคดีเคราะหดีดวยนะ หรือตองไมมี
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ทั้งรายและทั้งดี,
เราจะเปนคนที่ไมมีโชครายอีกตอไป เพราะเราขับไลมันไปเสียดวย
ตถตา มันเชนนั้นเอง.
แลวเราก็ไมตอนรับโชคดีเคราะหใหมันหนัก หนักบานหนัก
เรือน มันก็เปนเชนนั้นเองดวยกัน, เราเลยอยูเหนือโชคเหนือเคราะห เหนือชะตา
ราศี เหนือฤกษเหนือยาม เหนืออะไรทั้งหมด เพราะมันเชนนั้นเอง. เอาละความ
นาสนใจของตถตานี้พอกันที. อาตมาเห็นวาพอกันที เพราะเวลามันลวงมามากแลว.
สรุปความวา ดวยการปฏิบัติโดยลําดับ ๆ ตามโครงที่เราหนอ ๆ ๆ กัน
มาสิบขั้นตอนนั้น ในที่สุดมันจะไปจบจุดที่ปลายทางอยางไรก็ได; เชนที่วาเปน
วาง, เปนเรื่องจิตวา งก็ได; แตในวันนี้อาตมาแสดงดวยจุดจบวา ตถตา เชนนั้นเอง.
หวังวาทานทั้งหลายทุกคนที่ไดยินไดฟงนี้
จะไปจับตนชนปลายกันใหถูกตอง กับเรื่องที่
ไดบรรยายมาแลวทุกขั้นทุกตอน, และใหมันจบลงดวยคําวาตถตา ไมวาเราจะพิจารณา
กันในตอนไหน, กําหนดวิปสสนาสมถะกันในตอนไหน คือตอนที่เปนอารมณ หรือตอนที่
เปนรูปนาม หรือตอนที่ปนเกิดดับ หรือตอนที่เปนอนิจจัง ตอนที่เปนทุกขัง ตอนที่
เปนอนัตตา กระทั่งวาตอนที่เปนผลของการปฏิบัติเหลานั้น, จนกระทั่งเห็นวาสวน
ที่เปนเหตุก็ตถตา,
สวนที่เปนผลก็ตถตา,
สื่อสัมพันธที่ทําใหเกี่ยวโยงกัน
ระหวางเหตุกับผล ก็เปนตถตา, อยางนี้เรื่องหมดเรื่องจบ. นี่ขอใหความรูเรื่อง
ตถตานี้ นํามาซึ่งประโยชนอยางยิ่ง แกทานทั้งหลายผูเปนพุทธบริษัท สมควรแกความ
เปนพุทธบริษัทของตน ๆ เทอญ.
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การบรรยายสมควรแกเวลาแลว อาตมาของยุติการบรรยาย เปนโอกาสให
พระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดพระธรรม ในรูปแบบของคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจ
ของทานทั้งหลาย ในการปฏิบัติพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ใหกาวหนาเจริญยิ่ง ๆ
ขึ้นไป.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๑๐๑๗ มีนาคม ๒๕๒๗

การเห็นความเปนสักวาธาตุ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่สิบในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงบรรยาย เรื่องสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู ตอไปตามเดิม แตมีหัวขอที่ยอย
เฉพาะในการบรรยายครั้งนี้วา การเห็นความเปสักวาธาตุ.
ขอนี้เปนความจําเปน
ที่จะตองบรรยายไปตามลําดับของเรื่องที่ไดบรรยายมาแลว
ตั้งแตตนภาคมาฆบูชานี้ มา
เปนครั้งที่ ๑๐ ในวันนี้ ก็ตองบรรยายติดตอกันไป เพราะเปนการบันทึกไวเปนเรื่อง
เปนหลักฐาน, คงจะลําบากบาง สําหรับผูที่ไมไดฟงมาตั้งแตครั้งตน ๆ ซึ่งมันมีเรื่อง
เกี่ยวของกัน. แตอาตมาก็จะพยายามที่สุด, แลวทานทั้งหลายก็ตองพยายามที่สุดดวย,
เพื่อใหเขาใจติดตอเนื่องกันตามสมควร.
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ที่เรียกวา สําหรับยุคปรมาณู คําบรรยายสําหรับยุคปรมาณูนั้น ก็หมายความวา เราจะตองรวบรัดแลวก็ตองใหไดผลจริง ๆ, จะมัวโอเออยางพิธีรีตองอะไร
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ทํานองนั้นอยูนั้น เปนไปไมได,
ไมใชลักษณะของยุคปรมาณู.
สมถวิปสสนา
สําหรับยุคปรมาณูในที่นี้ ก็คือรวบรัดใหเปนอยางยิ่ง, ไมเสียเวลามาก ไมมีเรื่อง
ฝอยมาก แลวก็เวนเรื่องไมจําเปนทั้งหมดเสียก็ได และมีใจความสั้น ๆ วา สมถะนั้น
คือการรวมกําลังของจิต,
วิปสสนานั้นคือการใชกําลังจิตที่รวมแลวนั้น เพื่อ
ประโยชนกันอยูอยางหนึ่ง, ในที่นี้ก็เพื่อความเห็นแจง เราจึงไดเรียกวาวิปสสนา;
มันตางกันอยูอยางมากนะ : อันหนึ่งเปนการรวมกําลังใหเกิดขึ้น รวมกําลังจิตใหเกิดขึ้น
เรียกวาสมถะ, อันที่สองใชกําลังที่รวบรวมแลวนั้นดู ดูใหเห็นตามที่เปนจริง จึงเรียกวา
วิปสสนา.
ถาทําไดติดตอกันทั้งสองอยาง ก็เรียกวาครบถวนบริบูรณ, โดยมากก็พอ
ทําเขาก็ยากลําบาก แลวก็เลิกเสีย, แมแตเพียงความสําเร็จแหงสมถะก็ไมมี, ก็คงจะ
ไดรับประโยชนบาง คือรูเรื่องสมาธิบาง แลวก็มีความสุขนิด ๆ หนอย ๆ เพราะเหตุนั้นบาง
เพราะวาในความเปนสมถะนั้น ก็ยอมมีความสงบสุขอยูพอสมควรเหมือนกัน, แต
ไมมาก เทากับวาในขั้นสุดทายที่เปนผลของวิปสสนานั้น มันไมมีกิเลสรบกวน.
ความสุขที่เกิดมาจากกิเลสไมรบกวนนั้น
มันตางกันจากความสุขที่เกิดมาจากการที่เพียงแต
กดทับเอากิเลสไวไมใหขึ้นมารบกวน, แลวก็พอจะมีความสุขบาง. แตถาสมบูรณ
มันตองมีทั้งสองอยาง และในคราวเดียวกัน รวมกันทํางาน, ไมใชสมถะทีวิปสสนาที,
มันตองมารวมกันทํางาน.
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สมถะนั้นเปรียบเหมือนน้ําหนัก,
วิปสสนานั้นเปรียบเหมือนกับ
ความคม; เมื่อเราฟนอะไรลงไปดวยอาวุธมีคม. สองอยางมันทํางานพรอมกัน คือ
น้ําหนักที่ฟนลงไปนี้เปนสมถะ, ความคมของอาวุธนั้นเปนวิปสสนา. เอาละ
มีดอันนี้คมเฉียบแตไมมีน้ําหนักที่จะฟนลงไป แลวมันก็ไมตัด, หรือวามีดอันนั้นมีน้ําหนัก
ที่ฟนลงไป แตไมมีความคม มันเหมือนกะเอากันมีดฟน อยางนี้มันก็ไมมีผลอะไร.

การเห็นความเปนสักวาธาตุ
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ฉะนั้น จงดูใหดีในขอที่วา น้ําหนักกับความคมนั้น ตองรวมเปนอันเดียวกัน, แลว
ทํางานคราวเดียวกัน ทํางานพรอมกัน การตัดนั้นก็จะมีผลสมบูรณ. นี่การตัด
กิเลสเปนอยางนี้ : ใชสมถะเปนน้ําหนัก ใชวิปสสนาเปนความคม, ทํางานรวมกัน
ลงไป แลัวก็ตัดกิเลสได. ถาเราทําไดถูกตองตามหลักการของธรรมชาติอันนี้ ก็เรียกวา
เหมาะสมสําหรับยุคปรมาณู.
ไดกลาวมาตามลําดับ ตั้งแตเห็นทุกอยางถูกตองมาเปนอารมณวา สักวา
เทานั้นหนอ ไมมีความหมายแหงตัวตน มาตามลําดับ. วันนี้ก็จะพูดถึงการเห็นโดย
ความเปนธาตุ, เปนธาตุตามธรรมชาติ คือเปนสักวาธาตุเทานั้นหนอ.
ครั้งกอน ๆ โนนทบทวนก็คือวา เห็นโดยความเปนอารมณ เชนวา
เปนลมหายใจเขาออกเปนตน.
เห็นโดยความเปนรูปเปนนาม
การกําหนดลมหายใจดวยจิตเปนนาม.

หรือเปนเบญจขันธ

ลมหายใจเปนรูป
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หรือวาเห็นโดยความเปนของเกิดดับ ในการกําหนดนั้น กําหนดวามัน
มีขึ้นมาเรียกวาความเกิด กําหนดวามันหายไปเรียกวาความดับ.

แลวก็กําหนดโดยความ เปนอนิจจัง คือ มันเปลี่ยน ๆ ที่ปรากฏอยูใน
ความรูสึกของเราวามันเปลี่ยนนั้นนะคือมันเปนอนิจจัง.

แลวกําหนดโดยความเปนทุกข หรือทุกขัง คือ เห็นแลวรูสึกแลวปรากฏ
โดยความเปนของนาเกลียด นาระอา ทุกขัง เปนทุกข ของสิ่งที่มีชีวิตมีความรูสึกไดนั้นมัน
เห็นงาย เพราะวามันเจ็บปวดทรมาน.
แตถาทุกขังของสิ่งที่ไมมีชีวิตนั้นมันเปนเพียง
ลักษณะ; เชนกอนหินนี้มีลักษณะแหงความทุกข
ก็หมายความวามันมีลักษณะแหงความ
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เปลี่ยนแปลงหลอกลวง เปนตน ที่เห็นแลวก็นาระอา ไมนาจะยึดถือโดยความเปนของตน
ฉะนั้น ความทุกขชนิดที่รูสึกไดหรือที่ไมรูสึกไดเพราะไมมีจิตใจ แตมันก็เปนความทุกข
ในความหมายที่เรียกวาดูแลวนาระอา ดูแลวนาเกลียด ไมนาชื่นใจที่ตรงไหนเลย.
ตอไปก็ ดูโดยความเปนอนัตตา ไมมีลักษณะแหงตัวตนที่ตรงไหน มีแต
กระแสแหงการเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา.
ทีนี้ก็ดูถึงขั้นตอไป คือ วิราคะ เห็นความจางคลายของจิต ที่จางคลาย
ความยึดมั่นถือมั่นออก เปนการนายออก.
ทีนี้ก็ดูโดยความดับ นิโรธะคือความดับ กิเลสหรือความทุกขบางอยาง
มันก็ไดดับไป ๆ จริง เพราะมีความจางคลาย จนกวามันจะดับหมดสิ้น.
แลวก็ดูโดยความเปนปฏินิสสัคคะ
คือความจางคลายหรือความดับนั้น
มันกลับสูสภาพเดิม คือวา ไมโง ไมยึดถือเหมือนกับอยางที่ไมเคยยึดถือไมเคยโง ไม
เคยไปเอาของธรรมชาติมาเปนของกู. นี่ก็คือสภาพเดิม คือเห็นตามสภาพเดิม วามัน
เปนของชาติ, ไมใชตัวตน อยางนี้เปนตน.
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แลวในที่สุดก็ ดูโดยความเปนของวาง จากตัวตน ไมมีอะไรที่จะเปนตัวตน,
สิ่งที่กระทํา สิ่งที่ถูกกระทํา อาการที่กระทํา อะไรก็ลวนแตเปนของวางจากตัวตน.

ในครั้งที่แลวมา ดูโดยความเปนของเชนนั้นเอง เปนตถตา วามันเปน
เชนนั้นเอง.
มาในครั้งนี้จะดูโดยความเปนธาตุเทานั้น;
นี่ติดตอกันมาอยางนี้
สําหรับผูที่ไมเคยฟงมาแตตน ก็พอจับตนชนปลายกันได ในลักษณะอยางนี้. มันมา
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ถึงตอนที่สําคัญที่สุด ก็คือเห็นวาง วางจากตัวตน เรียกวา สัญญตา ความวางจากตัวตน,
เห็นความวางจากตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แลวก็เห็นวา มันเปนเชนนั้นเอง เปน
เช นนั้ นเองตามกฎของธรรมชาติ มั นเป นไปตามกฎของธรรมชาติ มั นเป นเช นนั้ นเอง,
มันไมมีตัวตนมันเอง ที่จะยืนยันอยางไรอยูได ก็เรียกวามันเปนเชนนั้นเอง.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

ทีนี้จะดูใหลึกลงไปอีกวา ที่มันเปนเชนนั้นเอง ก็เพราะวามันเปนธาตุ,
ธา - ตุ ธาตุตามธรรมชาตินี่มันเนื่องกันอยูอยางมากทีเดียว. ถาเห็นก็ขอใหเห็นความ
เนื่องกันดวยวา มันวางจากตัวตน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันวางจากตัวตน;
เมื่อวางจากตัวตนแลว มันเปนเชนนั้นเองตามเรื่องของความไมมีตัวตน, ความเปน
อยางนั้นเปนอาการของธาตุตามธรรมชาติ ธาตุตามธรรมชาติ. นี่จะเห็นสุญญตา - วางจาก
ตัวตน, เห็นตถตา - โดยความเปนเชนนั้นเอง, ธา – ตุ – โส - เห็นโดยความเปนธาตุ, มันก็
เนื่องกันหมดแหละ คลาย ๆ กับสิ่งเดียวเรามองดูเหลี่ยมหนึ่งหรืออีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็มอง
เห็นในรูปรางอยางหนึ่ง แตมันเปนลักษณะของสิ่ง ๆ เดียวกัน; ดังนั้นวันนี้เราจะพูด
กันโดยละเอียดเฉพาะเรื่องเห็นโดยความเปนธาตุหรือสักวาธาตุ.
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ทีนี้ก็ดูกันตอไป
ในแงของความเปนวิทยาศาสตรหรือตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ. ความเปนธาตุตามธรรมชาตินี่เปนเรื่องธรรมชาติ เปนวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตรสามารถจะสังเกตเห็น พิสูจน คนควา ทดลอง พูดวาเปน
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เรื่องของธาตุตามธรรมชาติ ก็หมายความวา; ไมใชเรื่องของเทวดา, ผีสาง พระเจา
หรืออะไรที่ไหน มันเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ซึ่งตายตัวอยูในตัวมันเอง เปน
กฎของธรรมชาติ ไมตองเปนบุคคลที่มีความรูสึกอยางบุคคล.
ถามันมีความรูสึกอยางบุคคล มันอยูภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ มันก็
นอมนึกไปตามปจจัยหรือสิ่งที่มาแวดลอม อยางที่เราไดยินในนิทานนิยาย : พระอิศรวก็ลําเอียงบอย ๆ. พระเปนเจา พระอิศวรถามีความรูสึกตามธรรมชาติอยางบุคคล
พระอิศรวก็ลําเอียงอะไรบอย ๆ ดังที่มีอยูในเรื่องนิทาน. ถาพระเจาเปนบุคคล มี
ความรูสึกอยางบุคคล พระเจาก็ตองลําเอียงบอย ๆ.
เดี๋ยวนี้เราไปไกลกวานั้น มันเปนธาตุตามธรรมชาติ, พูดอยางชาวพุทธ
ก็วา ไมมีอะไรที่มิใชธาตุ; นี่ทานทั้งหลายตองกําหนดจดจําดวยวา ทานอาจจะไดยิน
เพียง ๔ ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุก็มี ๔ ธาตุ นี้มันนอยเกินไป. เดี๋ยวจะโกรธถาวา
มันเด็กอมมือเกินไป ถารูจักเพียง ๔ ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟนี่, มันยังมีอีก ๒ ธาตุ คือ
อากาศธาตุ-ธาตุความวาง, วิญญาณธาตุ - ธาตุที่มีความรูสึกได นี้มัน ๖ ธาตุ; แต
๖ ธาตุนี้ก็ยังเรียกวาเด็กอมมืออยูนั่นแหละ เพราะวาโดยแทจริงแลวมันมีนับไมไหว
ไมมีอะไรที่มิใชธาตุ. และเมื่อทานทั้งหลายไมเคยไดยินไดฟง ก็ไมเฉลียวใจวา ไมมี
อะไรที่มิใชธาตุ. ถาสํารวจเอามาใหหมดตามในพระบาลีแลว มันไมมีอะไรที่มิใชธาตุ;
จะเปนรูปธรรมทั้งหลายก็เปนธาตุ, กิริยาอาการของมันก็เปนธาตุ, กระทั่งการดับสุด
ของมันก็เปนธาตุ.
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ทานไมเคยไดยินที่วา ธาตุตา ธาตุหู ธาตุจมูก ธาตุลิ้น ธาตุกาย ธาตุใจ ไม
เคยไดยิน; แตนี้มีในบาลี : ธาตุรูป ธาตุเสียง ธาตุกลิ่น ธาตุรส ธาตุโผฏฐัพพะ ธาตุ
ธัมมารมณ นี้ก็เปนธาตุ, กระทั่งที่มันเปนเวทนา เวทนาธาตุ สุขธาตุ ทุกขธาตุ อทุกขม-
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สุขธาตุ หรือวา สุขธาตุ ทุกขธาตุ โสมนัสธาตุ โทมนัสธาตุ อุเบกขาธาตุ อยางนี้ก็มี,
มันไมมีอะไรที่มิใชธาตุ, จนกระทั่งถึงพระนิพพาน พระนิพพานก็เปนธาตุ พูดกัน
งาย ๆ อยางนี้กันเสียกอนวา มันไมมีอะไรที่มิใชธาตุตามธรรมชาติ, เปนธาตุทั้งนั้น
พูดอยางรูปธรรมก็วา ตั้งแตขี้ฝุนเม็ดหนึ่งขึ้นไปนี่ ทุกอยาง ๆ ๆ จนถึงพระนิพพาน ก็ลวน
แตเปนสักวาธาตุ คือรูปธรรมก็เปนธาตุ นามธรรมก็เปนธาตุ, แตที่ทานกลาวสรุปไว
ทานใชคําวา รูปธาตุ - ธาตุที่มีรูป, อรูปธาตุ - ธาตุทีไมมีรูป, แลวก็นิโรธธาตุ ธาตุเปนที่ดับแหงรูปและอรูป, ทานกลาวอยางนี้หมด. ทานกลาวทั้งหมดโดยคํา ๆ นี้วา
รูปธาตุ ธาตุทั้งหลายที่มันมีรูป อรูปธาตุ, ธาตุทั้งหลายที่มันไมมีรูป, ทีนี้ก็นิโรธธาตุ
ธาตุเปนที่ดับ, ธาตุนั้นเปนที่ดับหรือความดับแหงรูปและอรูป. สังเกตดูทานไมใชคําวา
นาม, ใชคําวารูปและอรูปและก็นิโรธคือดับแหงรูปและอรูป.
เรามักพูดกันผิด ๆ วานิพพานนั้นนะเปนนามธาตุ; ที่ถูกนิพพาน
เปนนิโรธธาตุ. ทบทวนวา รูปธาตุ อรูปธาตุ นิโรธธาตุ, นิพพานนั้นอยูที่นิโรธธาตุ.
นิพพานไมใชนาม,
ถาเปนนามตองเปนสังขตธรรมมีเหตุมีปจจัย,
เปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุตามปจจัย อยางนี้เปนนิพพานไมได; ถาจะเรียกวาอรูป มันก็หมายความไป
อยางอื่น คือมันยังเปนอยูใตเหตุใตปจจัย เปนสังขารธาตุอยูนั่นเอง. มันตองยกไปฝาย
สุดทายคือนิโรธธาตุ,
นิพพานจึงจะเปนอสังขตะคือไมมีเหตุไมมีปจจัยอะไรปรุง
แตง; นี่ถาเราพูดดวยคําสามคํานี้แลวมันหมดนะ. จําไวดวยวา รูปธาตุ - ธาตุที่มีรูป,
อรูปธาตุ - ธาตุที่ไมมีรูป,
และนิโรธธาตุ - ธาตุเปนที่ดับแหงธรรมทั้งปวงคือทั้งรูป
และอรูป.
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ถาเขตอนุญาตใหเรากลาว ก็กลาววา ต่ําสุดตั้งแตขี้ฝุนเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงสูงสุด,
สูงสุดของเราก็วานิพพาน ก็เปนธาตุ. ถาจะพูดอยางมีพระเจา ศาสนาที่เขามีพระเจานั้น
ต่ําสุดจนถึงสูงสุดคือพระเจา, แมแตพระเจาก็เปนธาตุ. ฟงแลวก็นาหัว ธาตุพระเจา
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ตามที่จะสมมติ บัญญัติ กําหนดขึ้นอยางไร,
จะเปนพระเจาอยางบุคคล มันก็เปนธาตุ
เหมือนกับบุคคลทั่วไป.
ถาพระเจาอยางมิใชบุคคลมันก็เปนธาตุเชนเดียวกับนิพพาน
มิ ใ ช บุ ค คล แต ก็ เ ป น ธาตุ ต ามธรรมชาติ ; นี่ เ รี ย กว า ความเป น ธาตุ คื อ สิ่ ง ทั้ ง ปวงมี ค วาม
เปนธาตุในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง.
พุทธศาสนากลาวอยางนี้
ไมมีอะไรมิใชธาตุ,
พวกสังขตะก็เปน
ธาตุ พวกอสังขตะก็เปนธาตุ พวกสังขารก็เปนธาตุ วิสังขารก็เปนธาตุ, เลยไมมีอะไรที่
มิใชธาตุ นี้เปนหลักวิทยาศาสตร เพราะวาพิสูจนไดโดยหลักของวิทยาศาสตร, ทําให
มองเห็นไดโดยหลักของวิทยาศาสตร.
พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาอยางวิทยาศาสตร,
ศาสนาที่มีหลักเกณฑอยางวิทยาศาสตร,
แลวก็จะยังคงอยูในโลกตอไป
เปนคูเปนเกลอ
กับนักวิทยาศาสตร. นักวิทยาศาสตรจะกาวหนาในวิทยาศาสตรยิ่งขึ้นไปเทาไร จะ
ยิ่งเขาใจพุทธศาสนามากขึ้นเทานั้น,
แลวจะยิ่งชอบใจพุทธศาสนามากขึ้นเทานั้น.
ฉะนั้นไมตองกลัวดอก กลัวอยางโงเขลาวา พุทธศาสนาจะสูญ จะถูกกลืน เปนตน,
ไมตองกลัว.
ขอแตใหวิชาการที่แทจริงอยางวิทยาศาสตรนี้
มันยังอยูในโลก
แลวพุทธศาสนาก็ยิ่งมีรากฐานที่จะตั้งมั่น
ที่จะยืนเหยียบบนหลักการ
หรือวิถีทาง
วิทยาศาสตรนั้นเอง.
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พุทธบริษัทอยาไดโง อยาไดแตกตื่น, อยาไดตื่นตูม. จงรูจักพุทธศาสนาของตนเอง
วาไมมีทางที่จะผิดได;
เพราะกลาวไปตามหลักเกณฑของ
ธรรมชาติ เปนเรื่องของธรรมชาติ, ไมมี theology, ไมเกี่ยวกับ theology คือ ไม
เกี่ยวกับเทวดาหรือพระเจาอะไรหมด,
อยูกับสิ่งที่เรียกวาธาตุตามกฎของธรรมชาติ
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เปนไปตามกฎของธรรมชาติ, เปนเรื่องของธรรมชาติ ก็แลวกัน ถาไมชอบพูดวา
เปนเรื่องของวิทยาศาสตร
ก็พูดวาเปนเรื่องธรรมชาติ;
ที่จริงความรูเรื่องธรรมชาติ
นั่นแหละคือวิทยาศาสตร. ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไมมีอะไรแบงใหไป กับ theology
คือ เทวศาสตร ที่เขาใชคําเรียกกัน เทวศาสตร.
พุทธศาสนาไมตองการผูกขาด
ดวยคําพูดอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งศาสนา
อื่นเขามีเรียกวา บทบัญญัติเฉียบขาดตายตัว, ดูเหมือนเขาเรียกกันวา ดอกมา (dogma)
dogmatic system คําพูดที่ผูกขาดเปลี่ยนไมได แลวก็ไมใชวิพากษวิจารณดวย. เชน
พวกที่ถือพระเจาก็วาพระเจาสรางโลก,
ขอนี้หามวิพากษวิจารณ
แลวก็มีอีกหลายขอ;
ทั้งหมดนี้ก็เรียกวาดอกมา เปนภาษาอังกฤษ. ภาษาไทยก็ไมรูจะวาอะไร เพราะไมมีใคร
เคยแปล, ก็ตองเรียกบทบัญญัติตายตัว, บทบัญัติที่ตายตัว ไมยอมใหวิพากษวิจารณ,
ใหเอาศรัทธาเปนพื้นฐานรองรับ
ไมใหวิพากษวิจารณ;
อยางนี้ในพุทธศาสนาไมมี.
เรามีแตยืนยันวา ดู - ดู ไปจนเห็นความเปนธาตุ, แลวก็อยาไปยึดมั่นอะไรโดยความ
เป น ตั ว ตนหรื อ เป น ของตน จิ ต จะหลุ ด พ น จากความยึ ด ถื อ นั้ น ,
แล ว ก็
ไมมีความทุกขเลย.
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จิตที่หลุดพนนั้น จะเรียกวาจิตหลุดพนจากโลกทั้งปวง จากสิ่งทั้งปวง ไปสู
ภาวะสูงสุด
ดูเหตุผลไดเองจากสิ่งนั้น ๆ
แลวก็ไมตองเชื่อตามคําพูดของคนอื่น
อะไรที่เราจะไดเห็นเอง
คลําเอง
ชิมเองนี่ เราจะตองเชื่อตามคนอื่นทําไม.
ถาจะพูด
วาเกลือเค็มอยางนี้ เราก็ไมตองเชื่อตามคนอื่น; เพราะวาเราก็เคยกินเกลือมาแลว และ
มัน จะตอ งเปนอยา งนี้
คือ เปน ไปตามปรกฏการณข องธรรมชาติโ ดยแทจ ริง ,
ไมตองอาศัยความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์.
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นี่อาตมาเสี่ยงที่จะถูกดานะ;
บางทีที่นั่งอยูนี้หลายคนคงดาอาตมาเขาแลว
ก็ได วาพุทธศาสนาไมเกี่ยวกับขลัง ไมเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์; มันเปนความจริงที่
ปรากฏชัดอยู ไมตองมาบังคับใหเชื่ออยางสิ่งศักดิ์สิทธิ์, และไมเกี่ยวกันกับคําวาขลังวา
ศักดิ์สิทธิ์. กลาทาใหหาดูทั้งพระโตรปฏกดวย ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ จะไม
พบคําวาขลังวาศักดิ์สิทธิ์ที่ใชกับพระพุทธเจาหรือใชกับพระธรรม; ไมตองอาศัยคําวาขลัง
วาศักดิ์สิทธิ์ เพราะมันปรากฏชัดอยูในตัว วาอยางนั้น ๆ ๆ ๆ : ถาทําอยางนี้จะเปน
ทุกข, ถาทําอยางนี้จะดับทุกข, มันชัดเจนอยูอยางนี้, ไมตองหลับหูหลับตาเชื่อวา
มันขลัง เชื่อวามันศักดิ์สทธิ์ นั้นเพราะไมเห็นธาตุ, ไมรูจักธาตุ, ไมเขาใจใน
สิ่งที่เปนธาตุ.
ถาจะใหมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาแลว
ก็ไมตองทําอะไร,
ก็นั่งออนวอน, ก็นั่งออนวอนสิ่งขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดวันตลอดคืนก็แลวกัน, ถาวา
มันมีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัวศาสนา. นี้ระวังใหดี, ใครกําลังเปนอยางนี้
กําลังจะพลัดตกอกไปจากพุทธศาสนา. นี่จะพูดมากไปมันก็จะนอกเรื่อง; แต
ขอเตือนใหรูโดยใจความวา ถาไปหวังเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ แลวจะพลัดตกออกไปจาก
พุทธศาสนาโดยไมทันรู. ธรรมะไมตองการความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของอวิชชา
หลับตาไมรู; แตตองการเหตุผลความจริงของคนลืมตา เห็นอยูวา อะไรเปน
อยางไร, อะไรเปนอยางไร, อะไรเปนอยางไร เปนไปตามกฏอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท หรือวาตามกฎของสามัญลักษณะพระไตรลักษณเปนตน.
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ศึกษาใหถูกตองโดยหลักกาลามสูตร.
แลวบางทีมันจะมากออกไปถึงกับวา
ไมตองใหเชื่อคนอื่นแมแตพระพุทธเจา; คํานี้บางคนจะสะดุง ที่วาไมใชเชื่อคนอื่นแมแตพระพุทธเจา. แต
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พระพุทธเจาทานสั่งไวเอง ทานรัสไวเอง ในเรื่องกาลามสูตรไปดูเถอะ มีอยู ๑๐ ขอนะ
อีกขอหนึ่งก็วา อยาเชื่อเพราะมันมีอยูในปฎกคือไตรปฎก,
อยาเชื่อเพราะขอความนั้นมีอยู
ในปฎก ก็อยาเชื่อ คือในคัมภีรของศาสนานั้นเอง, และอยาเชื่อเพราะสมถะนี้เปนครู
ของเรา ก็คือพระองคเอง, ไมตองเชื่อโดยเหตุวา สมณะโคดมนี้เปนครูของเรา, บาลีวา มา
สมโณ โน ครูติ, มา ภพฺพรูปตาย - อยาเชื่อเพราะนี้มันมีรูปรางนาเชื่อ, มา ปฎกสมฺปทา –
เนน - อยาเชื่อเพราะวามีที่อางในปฎก. ทานใหอิสรภาพถึงขนาดนี้, แตใหเห็นอยู
ดวยตนเอง, เห็นอยูดวยตนเองวามันเปนอยางไร, ถาวาเห็นจนขนาดเปนสักวาธาตุ
ตามธรรมชาติแลว ก็ไมตองเชื่อตามใคร. เมื่อเห็นวามันเปนธาตุตามธรรมชาติ
แลวก็ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเปนตัวตนของตน, นี้จึงเรียกวาไมฝากไวกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่อางอิงใด ๆ, ไมตองตั้งปญหาวา พระพุทธเจาทานมีจริงหรือไม, เกิด
ขึ้นจริงหรือไม, พระไตรปฎกนี้เปนของจริงที่เขียนคัดลอกมาถูกตองหรือไม ?
เดี๋ยวนี้พวกครูหนุม ๆ ครูสมัยใหม พวกครูหนุม ๆ จะถามปญหานี้มาก,
คําถามอาตมานี้มาจากพวกครูหนุม ๆ. เขาถามวา พระพุทธเจานี้ไดเกิดขึ้นจริงแลวหรือ ?
ถามกระซิบ ๆ เขากัลววาจะเปนเรื่องกุขึ้น, แลวก็วาพระไตรปฎกนี้เปนของเดิมของจริง
คัดลอกมากันอยางถูกตองหรือ ? ถามใหปวยการ ไมตองถาม, ไมตองถามวาพระพุทธเจา
เกิดขึ้นจริงหรือไมจริง. เดี๋ยวนี้ไมตองถามแลว เพราะปรากฏชัดเสียแลววา พระพุทธเจาทานไดสอนไววาอยางไร, พระพุทธเจาทานไดสอนไมใหยึดถือโดยความ
เปนตัวตน ใหเห็นโดยความเปนของวาง เปนเชนนั้นเอง เปนสักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ;
ทานสอนไวอยางนี้แลวไมตองกลับไปหาวา
ทานไดพูดจริงหรือทาน
ไดเกิดขึ้นจริง นั้นไมตอง, ก็มาพิจารณาดูที่สอนนี้ดับทุกขหรือไม ? เอาคําสอนที่
ทานสอนไวอยางไร ที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกอยางไร มาดูวา ถาทําตามนี้แลวมันจะ
ดับทุกขหรือไม ? ถาเห็นวามันมีทางที่จะดับทุกขได ก็ปฏิบัติ ก็ดับทุกขได แลว
ก็เชื่อเสีย, แลวก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นไป ปฏิบัติยิ่งขึ้นไป มันก็ดับทุกขได.
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ผลของการปฏิบัตธิ รรมเปนความจริงที่พิสูจนได.
ถึงพระพุทธเจาจะไมไดเกิดขึ้น และจะไมไดสอนไวก็ไมเปนไร, พระพุทธเจาทานเปดไวเปนอิสระ เสรีถาพประชาธิปไตยอยางยิ่งถึงขนาดนี้.
ทีนี้พุทธบริษัท
โงไปเอง โงไปเอง, ตองขอใชคําวา บรมโง. อยาเพอดานะ ที่ไปเชื่อตามคนนั้นเชื่อ
ตามคนนี้ เชื่อตามคํากลาวมอยางนั้น อางมาอยางนี้. มันปวยการนี่, ขอใหดูที่ตัวเอง
ที่ตัวพระธรรม:พระธรรมเปนสันทิฏฐโก เห็นเอง, เห็นไดเองวา อะไรจะเปนอยางไร.
อกาลิโก - ไมขึ้นอยูกับเวลา ไมเปลี่ยนไปตามเวลา ไมเนื่องอยูกับเวลา.
เอหิปสสิโก - มีอยูจริงในตัวเราจนเรียกผูอื่นมาดูได,
โอปนยิโก
- ควรจะนอม เขามาใสตนก็ได
หรือจะนอมไปตามพระธรรม
ก็ได; โอปนยิโก นี้รูปศัพทจะแปลไดวา นอมเราไปตามธรรม, นอมจิตไปตามธรรมะ
ก็ได หรือนอมธรรมมาสูจิตก็ได เปนโอปนยิโกไดเทากัน.
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ปจจัตตังเวทิตัพโพ - วิญูชนเทานั้นที่จะพอรูไดเฉพาะตน, คนโงทั้งหลาย
รูไมได ก็ไดสวด ๆ รอง ๆ ทองบนไปเทานั้น ไมเห็นไดเฉพาะตน ไมรูเฉพาะตน;
แตวิญูชนมีสติปญญาตามปกติธรรมดาแลวจะเห็นได.

ถาประกอบดวยลักษณะอยางนี้แลวก็เรียกวา สฺวากขาโต ภควตา ธมฺโม - ตรัส
ไวชอบแลว ตรัสไวดีแลว; ฉะนั้นสนใจเรื่องไมมีตัวตนนี่แหละใหมาก จนเห็นวา
ไวชอบแลวตรัสไวดีแลว; ฉะนั้นสนใจเรื่องไมมีตัวตนแหละใหมาก จนเห็นวา
ไมมีตัวตน แลวมันก็จะดับทุกขเอง พิสูจนเองวาดับทุกขได แลวก็พอแลว.
มันจะตองกลาพูดจนถึงกับวา ใครจะพูดขอความนี้ก็ได : คนบาก็ได, ถา
คนบาสักคนบังเอิญมันพูดขอความนี้วา ทุกอยางไมใชตน ก็ได ก็มีผลเหมือนกัน. เดี๋ยวนี้
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ไมใชคนบาพูดนี้; เราก็มีพระคัมภีร มีอะไรเปนหลักฐานวา พระพุทธเจาไดตรัสไว,
เอามาดูวาทุกขไดหรือไม;
ถาดับทุกขไดก็พอแลว,
จะเปนของพระพุทธเจา
หรือไมใชของพระพุทธเจา ก็ไมสําคัญ, จะเปนของที่เขียนมาถูกตองคัดมาถูกตอง นี้ไม
มีปญหาสําหรับพุทธศาสนา,
แตอาจจะมีปญหาสําหรับศาสนาอื่น
นั้นก็เปนปญหาของ
เขา ก็ตามใจเขา.
ถาพุทธบริษัทเราไมมีปญหาอยางนี้,
ไมมีปญหาวาพระพุทธเจาจะได
เกิดขึ้นจริงหรือไม แลวก็มาเถียงกัน; เถียงกันกับพวกนักศึกษาฝายซาย ซึ่ง
ชอบจะแยง วา พระพุทธเจาไมไดเกิดขึ้น, เปนคนสมมติในเรื่องนิยาย, แลวพระไตรปฎกนี้ก็เพิ่งเขียนขึ้น หรือเขียนลอกกันมาผิด ๆ, มันไมตองมีปญหาอยางนี้ ไมตองมี
ปญหาอยางนี้, ตั้งปญหาอยางนี้แลวไมมีประโยชนอะไร, แตตั้งปญหาวาขอความ
นั้นที่พูดไวอยางนั้นมันจะดับทุกขไดไหม ? ถาใครครวญดูแลวเห็นวา โอ, มันพอจะ
ดับทุกขได ก็มาลองปฏิบัตดู; พอลองปฏิบัติดู แสดงผลดับทุกขได ก็ปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น ๆ จนดับทุกขสิ้นเชิง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถาจะพูดวา มามัวศึกษาพุทธประวัติหรือสาสนาประวัติอยูใหเสียเวลา นี้ก็
ควรพูดได แตมันถูกดา มันถูกดาอาตมาก็ยังไมพูดนะ; ถาศึกษาไปไดบางก็มีประโยชน
แตไมจําเปน, จําเปนอยูที่จะดูวา ทานสอนอยางไร, ทานกลาวไวอยางไร; ขอความ
นั้นกลาวไวอยางไร, และถาปฏิบัติตามขอความนั้นแลวมันดับทุกขได มันก็พอแลว
เรื่องมันจบเสียนี่,
จะเปนเรื่องใครกลาวหรือกลาวที่ไหนอยางไร
เมื่อไร ไมตองอาง,
ไมตองอางใหเสียเวลา วาพระพุทธเจากลาวจริงหรือไมกลาวที่ใหน กลาวเมื่อไร
อยูใน
พระไตรปฎกใบไหนหนาไหน ไมตองกลาวนี่ เพราะมันพิสูจนอยูที่ตัวเอง ที่ตัวธรรมะ
เอง วาถาปฏิบัติตามนี้แลว มันดับทุกขไดนี่ มันจะมีปญหาอะไร. ฉะนั้นเราจึง
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ไมมีปญหาเหมือนกับพวกที่เขายึดถือเหตุผลภายนอกฝากไวกับสิ่งอื่น,
เหตุผลภายในคืออยูที่ตัวมันเอง.

เดี๋ยวนี้มันมี

ความสําคัญในเรือ่ งธาตุ.
ฉะนั้นขอใหศึกษา, ขอใหสนใจจนเห็นวา มันเปนสุญญตา วางจากตัวตน,
เปนตถตา - เปนเชนนั้นเองตามกฎของธรรมชาติ, เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ เทานั้น.
เรื่องนี้สําคัญมากที่วาเปนธาตุตามธรรมชาติ; ถาดูเห็นธาตุตามธรรมชาติ แลวก็
ไมเกิดความยึดถือ ไมเกิดความโงที่จะหลงรักเอามาเปนตัวตน เอามาเปนของตน.
จะบอกหลาย ๆ หนก็ไดวา สมัยกอนโนน คนจะเขามาบวชเปนพระ
เปนเณรในพุทธศาสนานี้ เขาใหเรียนเรื่องธาตุนี้กอนสิ่งใด, มาอยูวัดเพื่อจะบวชนี้ ชั้นแรก
ที่ใหเรียนก็คือเรื่องปจจเวกขณ เรื่องธาตุ : ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ ซึ่ง
คนบวชรุนโนนก็จะจําได, คือมันเรื่องธาตุ, บอกสักวาเปนธาตุตามธรรมชาติเทานั้น เปน
ไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ. จีวรที่เอามาหมนี้ก็เปนธาตุ, คนที่หมจีวรนั้นก็เปน
ธาตุตามธรรมชาติ ไมใชสัตวไมใชบุคคล. ไมใชตัวไมใชตน. เขาใหเรียนเรื่องแรก,
แตเดี๋ยวนี้มาเลิกกันไปเสีย; เพราะวาอวดดี หรือหลับตาอะไรก็ไมรู มันเลิก ๆ เรื่อง
สําคัญที่สุดของพุทธศาสนาไปเสีย, ไมเอามาเปนเรื่องแรกเรื่องตนที่สุด สําหรับจะศึกษา
เลาเรียน, จะยกเลิกกันเสียเอง.
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เดี๋ยวนี้เรื่องธาตุก็จะพูดไมเปน, บวชเขามาแลวพูดเรื่องธาตุไมเปน, นี้
คืออะไรดีละ บวชเขามาแลวพูดเรื่องธาตุไมเปน คือคนไมไดบวช. ฉะนั้นถาบวชเขามา
แลว ตองพูดเรื่องธาตุไดถูกตองสิ วามิใชบุคคล ตัวตนเราเขา เปนธาตุ. สมมติ
วา เรื่องจีวร, จีวรก็เปนธาตุ, ผูหมจีวรก็เปนธาตุ, กิริยาที่ไดหมจีวรเปนธาตุ, ผลที่ได
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รับมาจากการหมจีวรก็เปนธาตุ. เรื่องอาหารก็เหมือนกัน เปนธาตุ, ผูกินก็เปนธาตุ,
กิริยากิน ภาวะการกินก็เปนธาตุ, ผลที่ไดรับมาก็เปนธาตุ. เรื่องที่อยูอาศัยเสนาะสนะ,
เรื่องยาแกไขก็เปนธาตุเหมือนกันหมด;
ถามองเห็นขนาดนี้แลวจะไมเกิดกิเลสเพราะ
ความยึดมั่นถือมั่น.
เดี๋ยวนี้พระเณรสมัยนี้โง พูดไมเปนเรื่องนี้, และเพราะวาไมไดเรียนเลย
ในบางวัดบางสํานัก. เขามาอยูวัดเขาใหเรียนอะไรกอนก็ตามใจ,
แตเขาไมไดใหเรียน
ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ; นี้บอกไวสําหรับคนแก ๆ เรา ที่วามันเคยถูกแลว มันคอย ๆ
กลายไปเปนไมถูกหรือคอย ๆ ผิดไปเสีย. ฉะนั้น คนเขามาอยูวัด, แรกเรียนใหเรียน
เรื่องธาตุไวเถอะ แลวจะชวยตัวใหรอดตลอดกาลไปทีเดียว เพราะมันตั้งตนถูกตอง.
เดี๋ยวนี้ไมไดเรียน มันก็ไมรู. ก็ยิ่งไมรูในเมื่อไปเรียนเรื่องอื่น. พระเณรเราก็ไปเรียน
เรื่องสอบไลที่เปนวิทยฐานะ เทียบวิทยฐานะได, สึกไปเปนฆราวาสทํางานกันเสียหมด.
ไมเรียนตัวธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุนี้เอง เพราะไมมีความรูเรื่องธาตุ
ในชั้นแรก จึงไมสามารถหนวงจิตใจไวในทางของธรรมะ.
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เดี๋ยวนี้เขารูเรื่องธาตุกันมากเหมือนกัน
ทางวิทยาศาสตรเขาเรียนเรื่องธาตุ
กันเหมือนกันแหละ; แตรูเรื่องธาตุเพื่อประโยชนอยางอื่น.
วิทยาศาสตรนี้ตัวเรียน
รูเรื่องธาตุ
แตมันธาตุฝายวัตถุธรรม, แลวเรียนรูเรื่องธาตุเพื่อจะทําอาวุธฆาคนทีเดียว
ตั้งลาน เชนระเบิดปรมาณูอะไรพวกนี้ มันจะสามารถฆาคนทีเดียวเปนลาน ๆ, เขาเรียน
เรื่องธาตุเพื่อรูวิธีใชอาวุธอยางนี้. เขาเรียนเรื่องธาตุเพื่อจะไปโลกอื่น: ไปโลกพระจันทร
ไปโลกพระอังคาร,
ไปโลกอะไรที่เขากําลังจะไปกันอยู.
เขาเรียนเรื่องธาตุอยางนั้น
เขายิ่งหลงรักธาตุ เพราะวาเปนเหตุเปนปจจัยใหเขาไดสิ่งที่เขาตองการ, ธาตุนั้น
มันก็เปนเครื่องใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นเสีย แลวมันไมดับทุกข, แลวมันตองฆา
ผูอื่นดวย จึงจะไดครองโลกคนเดียว. การเรียนธาตุตามธรรมชาติสมัยนี้ มันรู
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เพื่ออยางนี้. สวนของพระพุทธเจานั้น ถารูเรื่องธาตุตามธรรมชาติแลว มันก็เพื่อ
จะดับทุกขในหัวใจ, ไมเอาอะไรมายึดถือไวโดยความเปนตัวกู - ของกู, ใหมันเปน
สักวาธาตุตามธรรมชาติ เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ. นี่เรื่องธาตุสําคัญอยางนี้,
เราจึงตองเนนใหชัดเจนแจมแจงแจมใสอยูตัว.

ดูใหเห็นสักวาธาตุตามธรรมชาติ.
เอา, ทีนี้ก็เขารูปเดิมที่วามาแลวแตครั้งกอน ๆ คือ ใหดูเห็นสักวาเปน
เชนนั้นเทานั้นหนอ. เรื่องหนอ ๆ นี้เปนหวงอยูวาจะพูดกันผิด ๆ และเขาใจผิด ๆ มัน
ก็เปนหนอที่ใหโทษ ไมเปนหนอที่ใหคุณ; ถาเห็นวาเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ ก็ใหคุณ; แตนี้เปนตอนปลายแลวไมมีทางจะผิด. หนอตอนตน ๆ
มันมีทางที่จะผิดพลาด; เชนนาเดินหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ กินหนอ หนอนี้
หนอตน ๆ นี้มีทางที่จะเขาใจผิดได, คือหนอวามีตัวฉันสําหรับเดิน สําหรับกาว สําหรับ
เหยียบ สําหรับกิน, ไมไดรูวามันสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ. ที่เดินที่กาวที่
เหยียบที่ยางตามธรรมชาติเทานั้นหนอ; ถาหนออยางนี้แลวก็จะถูก มันเปน
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ,
เห็นวางจากตัวตนแลวจะรูสึกอยางนั้น,
เห็น
เชนนั้นเองก็จะรูสึกอยางนั้น หนอนี้เปนสัญลักษณแสดงวาเรารูสึกอยูในใจอยางนั้น จึงได
หนอ ๆ ๆ ออกมา. ทีนี้มันก็มีวาจะถูกตองหรือไมถูกตอง.
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ขอยกตัวอยางดวยเรื่องธรรมดาสามัญที่สุด คนธรรมดาสามัญนี้ เมื่อเขาพูด
วา เงินหนอ – เงินหนอ เงินหนอนี่ เขารูสึกอยางไร ? เขาก็รูสึกวาเงินนี้ชวยได เงิน
นี้เปนของกู กูอยากไดมาก, เงินหนอจะชวยกูได กูกําลังตองการเงิน, นี้เขาพูดวาเงินหนอ
เงินหนอ
หนอในเรื่องเงินมีความหมายอยางนี้. ทีนี้อีกคนหนึ่งวาเงินหนอเงินหนอ
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ไอขี้ขาเลวรายหนอ มึงทําใหกูยากลําบากมาเทาไรแลว, ไอชาติอสรพิษหนอ ไอชาติทํา
โลกใหยุงยากหนอ ไอเงินหนอเงินหนอไอบานี่. คนหนึ่งรูสึกอยางนี้ มันตรงกันขาม.
นี่คิดดูสิ แตปากพูดออกมาวา เงินหนอเงินหนอเหมือนกัน, คนหนึ่ง
มองไปในทางยึดถือ จะเอาเงิน จะมีเงิน ยึดถือเงินนั้น เงินหนอเงินหนอ. ทีนี้อีกคน
หนึ่ง เงินหนอเงินหนอ ไอบาหนอ ไอพิษรายเลวทรามหนอ ไอเรื่องทํายุงหนอ นี่มัน
ก็เงินหนอเหมือนกัน; หนอแรกมันผิด, หนอหลังมันถูก ถาหนอโดยที่ไมมีตัวกู
จะยึดถือนั่นแหละถูก.
เอาอยางนี้ไหมวา คนหนึ่งเขาพูดวา โคคาโคลาหนอ - โคคาโคลาหนอ,
โคคาโคลาหนอ คนหนึ่งมันหนอ มันอยากจะกิน โคคาโคลาหนอ มันอยากจะกิน มัน
จึงวาโคคาโคลาหนอ. อีกคนหนึ่งมันวา โคคาโคลาหนอ ไอฉิบหายไมคุมคาสตางค กูไม
อยากกิน คือมันไมคุมคาเงินที่เสียไป จึงวาโคคาโคลาหนอ; มันก็โคคาโคลาหนอดวย
กัน แตคนหนึ่งรัก มีความเปนมิตรกับโคคาโคลาหนอ, แตคนหนึ่งมีความเปนศัตรู
เกลียดชังโคคาโคลา แตปากมันพูดออกมาอยางเดียวกัน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เพราะฉะนั้นหนอ ๆ นี่ขอใหหนอใหถูกตองเถอะ; ถาวาเดินหนอ ยกหนอ
ยางหนอ เหยียบหนอ ถาเห็นสักวาตามธรรมชาติเทานั้นหนอ แลวก็ถูกแหละ;
แตถามันรูสึกตามธรรมดา แลวมันก็วากูนี่ กูยกหนอยางหนอ เหยียบหนอ ทุกทีที่ทํา
แลว ก็ยิ่งกู ๆ ๆ หนักขึ้นไป เพราะเขาไมไดรับคําสั่งสอนใหถูกตองมาตั้งแตแรกทํา, จับ
ตัวมาจากบานก็เอามาวา ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ - ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ,
จับตัวมาแตบานใหทําอยางนี้เลย มันจะตั้งจิตถูกหรือ ?

อิริยาบถ

ตองมาสอนเรื่องไมมีตัวกูผูที่จะเปนอยางนั้น, แลวจึงสักวา การเดิน
เดินตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, หรือวายกหนอ ก็ยกอิริยาบถหนึ่งเทานั้นหนอ
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ยางอิริยาบถหนึ่งเทานั้นหนอ เหยียบอิริยาบถหนึ่งเทานั้นหนอ ตามธรรมชาติ ตามเหตุ
ตามปจจัย ตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ไมมีตัวกู อยางนี้มันถูก. แตถาเผอิญไมได
รับคําสั่งสอนที่ถูกตอง เขายิ่งหนอ เขายิ่งมีตัวกูแหละ, ยิ่งมีอุปาทานยึดถือวาตัวตน
วาของตน ผูยาง ผูเหยียบ ผูกิน ผูดื่ม ผูอาบ ผูอะไรทุกอยางหมดเลย, มันก็กลายเปน
ตรงกันขาม มันเดินไปทิศทางที่ตรงกันขาม; นี่เรียกวาระวังใหดีคําวาหนอ ๆ นะ.
เดี๋ยวนี้ก็มาถึงเรื่องนี้แลว
คือวาเห็นวาเปนสักวาอารมณเทานั้นหนอ,
สักวาเกิดดับเทานั้นหนอ, สักวาอนิจจังหนอ ทุกขังหนอ อนัตตาหนอ วิราคะหนอ
นิโรธะหนอ หนอมาตามลําดับอยางที่อธิบายมาแลว ก็หนอๆๆมา, จึงถึงวันนี้เรา
กําลังพูดกันเรื่อง ธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ. เห็นมาตามลําดับอยางที่พูด
มาแลว และเห็นชัดยิ่งขึ้น ๆ วา โอ, นี้สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ :
ลมหายใจนี้สักวาธาตุตามธรรมชาติ หายใจเขาก็เชนนั้น หายใจออกก็เชนนั้น จิตที่
กําหนดก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ, การเกิดก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ, การดับก็สักวา
ธาตุตามธรรมชาติ, จะดูกันในแงของรูป ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ จะดูกันในแง
ของนาม ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ ไมมีอะไรจะเปนตัวตน. ขอใหหนอมาใหถูกตอง.
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ถาสมมติวามันเกิดเห็นไตรลักษณ เกิดความจางคลายคือวิราคะ ก็เปน ธาตุ
ตามธรรมชาติเทานั้นหนอ วิราคะ ก็เปนธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ. พอเกิดนิโรธ
ความดับ นิโรธะก็เปน ธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, โยนคืนไปสลัดคืนไปก็เปนธาตุ
หนึ่งธาตุของธรรมะธาตุหนึ่ง
ที่เปนเหตุใหสลัดสิ่งทั้งปวงคืนออกไปจากที่เคยยึดถืออยู
ก็ธาตุตามธรรมชาติ, เห็นวางจากตัวตนสุญญตา ก็เปนธาตุตามธรรมชาติ เห็นตถตา
ความเปนเชนนั้น ก็เปนธาตุตามธรรมชาติ. เดี๋ยวนี้ระบุชัดวาเห็นธาตุตามธรรมชาติ
ไมเรียกชื่ออื่นแลว, เรียกชื่อตรง ๆ นั้นเลยวา ธาตุตามธรรมชาติ. ทุกอยางตั้งสิบกวาชื่อ

การเห็นความเปนสักวาธาตุ

นั้นเรียกชื่ออื่น,
ธรรมชาติ.

๒๕๗

มาเดี๋ยวนี้เรียกชื่อตรงลงไปวาธาตุตามธรรมชาติ มันเปนธาตุตาม

ฉะนั้นเมื่อเจริญสมถวิปสสนากําหนดอะไรอยู
ก็ใหรูความหมายแท
จริงวา ทุกอยางนั้นเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ : กําหนดลมหายใจอยูอะไรอยู,
แมแตนิมิตที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้น, แมฌานสมาธิสมาบัติเกิดขึ้น ก็เปนสักวาธาตุ
ตามธรรมชาติ, เกิดญาณ เกิดยถาภูตทัสสนะ หรือวาเกิดยถาภูตสัมมัป-ปญญา
ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ เปนญาณธาตุ ธาตุตามธรรมชาติ, ก็ไมหลงไปวาตัวกู ตัวกู
ตรัสรู ตัวกูไดเกิดญาณ ตัวกูไดผลอยางนั้นอยางนี้ มันก็ไมมี, มันเปนสักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ ทั้งตัวสิ่งที่รูและตัวสิ่งที่ถูกรู และกิริยาอาการของมัน และผลที่เกิดมาจาก
สิ่งนั้น ๆ, มันก็กลายเปนธาตุตามธรรมชาติไปหมดสิ้น.
ถาพูดใหยาวก็พูดวา มันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, มัน
เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ ตั้ง ๑๑ - ๑๒ พยางค. ทีนี้มันไมไหวจะบริกรรม
อยางนั้นมันยาวนัก, ลดใหสั้นวา ธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ ธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ, ก็ยัง ๕ - ๖ พยางค. ตัดมันเสียอีก ธาตุเทานั้นหนอ ธาตุเทานั้นหนอ
ธาตุเทานั้นหนอ ๔ พยางค ก็ยังยาวนักตัดมันอีก, ธาตุหนอ ธาตุหนอ ก็เลยเหลือ
๒ พยางค ธาตุหนอ ธาตุหนอ. แตสองคําสั้น ๆ นี้ มันขยายออกเปนวา ธาตุเทานั้น
หนอ,
ธาตุตามธรรมชาติเทานั้หนอ,
มันเปนแตสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ
เรายนยอคํายาว ๆ มาเหลือคําสั้น ๆ วาธาตุหนอ ธาตุหนอ ธาตุหนอ อยูในความรูสึกที่เห็น
เห็นแลวก็บอกตัวเองวาธาตุหนอ ธาตุหนอ, อยาเปนตัวตน เปนของตน เปนบุรุษ
เปนบุคคลอะไรขึ้นมา,
นี่ธาตุหนอ.
นี่เราเห็นวาเปนธาตุตามธรรมชาติ ธาตุหนอ
ธาตุหนอ แตใจความเหมือนกันแหละ จะพูดยาวตั้ง ๑๒ พยางค หรือพูด ๒ พยางค
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ใจความเหมือนกัน
ตัวตนของตน.

วามันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ

ไมมีอะไรเปน

เห็นสักวาธาตุแลว ทําลายตัวกู - ของกูได.
ถาเห็นอยูอยางนี้ มันจะทําลายความยึดถือวาตัวตนในทุกอยาง ก็เรียกวา
ทําลายอหังการมมังการ; เรื่องที่สําคัญที่สุดของมนุษย เรียกชื่อวา อหังการะมังการะ
- มานานุสัย เปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันยืดยาว ควรจะมาศึกษากัน แตตองโอกาสอื่น.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องธาตุ วาถามันมีความรูสึกสําคัญมั่นหมายวาตัวกูวาของกู, อังการะ
แปลวาตัวกู,
มมังการะแปลวาของกู,
มานะแปลวาสําคัญมั่นหมาย อนุสยะแปลวา
ความเคยชิน เขาไปนอนอยูที่ในสันดานเรียกกวาความเคยชิน. เรามีอหังการะมมังการะ
มานานุสัย - ความเคยชินที่จะเกิดความสําคัญวาอหังและมมัง; อหัง วา ตัวกู, มมัง
วาของกู, อหังการมมังการ แปลวา ตัวกูวาของกู นี่อยูในนิสัยตลอดเวลา. แตถา
เราเอาธาตุ สักวาธาตุเทานั้นหนอ, สักวาธาตุเทานั้นหนอ เขาไปใสในทุกสิ่ง ๆ แลว
มันไปเดือดรอนแก ผีตัวนั้นยักษตัวนั้น คืออหังการมมังการ มานานุสัย มันจะ
เดือดรอน, มันจะออนลง จะลดลง.
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ถาเราอยูดวยการเห็นแจงประจักษในใจวา
สักวาธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ; อะไรเขามาทางตา ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ, เขามาทางหูก็ สักวา
ธาตุตามธรรมชาติ, ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็ตาม, เขามาในฐานะของสวยงาม
เอร็ดอรอย ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ, ไมสวยงามไมเอร็ดอรอย ก็สักวาธาตุตามธรรมชาติ,
ไมวาอะไรจะเขามาอยางไร จะถูกปดออกไปดวยความรูแจงวา สักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ. พอทําอยูอยางนี้ พวกอนุสัยความเคยชินในสันดานมันถูกลดลง,
ทําใหลดลง เขาเรียกวาบําเพ็ญตบะ. บําเพ็ญตบะ คือ จุดไฟเผาอะไรสักอยางหนึ่ง
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ใหมันไหม หมดไป นี้เรียกวาบําเพ็ญตบะ; พรหมจรรยนี้ก็เปนการบําเพ็ญตบะ
คือจุดไฟเผากิเลสสันดานอหังการะมมังการะมานานุสัย
อยูตลอดเวลา ดวยความเห็นแจง
อยางถูกตองวา ไมใชสัตว ไมใชบุคคล เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ.
ฉะนั้นถาทานอยูดวยความรูสึกวา
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ
อยูเปนปกติก็ดี, คืออยูเมื่อมีอะไรมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ดี, มันจะเผา
กิเลส, เผารากเหงาของกิเลส คือบําเพ็ญตบะเรียกวาบําเพ็ญตบะอยูตลอดเวลาแหละถามีสมถวิปสสนาอยู ก็เรียกวามีการบําเพ็ญตบะอยู, เผากิเลสในภายในอยู ตลอด
เวลา.
เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอยางไมยกเวนอะไร เรียกวาธาตุ ธาตุตามธรรมชาติ, แต
สําหรับคนโงมันก็สําหรับยึดถือ, ทุกสิ่ง ๆ เรียกวาธาตุ แมพระนิพพานก็เปนธาตุ แต
สําหรับคนโงแลวมันก็สําหรับจะยึดถือ;
แตถาสําหรับคนมีปญญาเปนพุทธบริษัทแลว
สําหรับจะไมยึดถือ สําหรับจะปลอยวาง. ธาตุนี้เปนที่ตั้งแหงความยึดถือของคนไมรู,
และก็เปนที่ตั้งแหงความปลอยวางของคนรู. เราจะไปโทษธาตุนั้นไมได มันอยูที่
ความโงหรือความไมโง, มีวิชชาหรือมีอวิชชา ของคนที่ไปเกี่ยวของกับธาตุ.
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จงมองใหเห็น วามีความเปนธาตุ แลวก็ไมยึดถือ, ไมยึดถือใน
ทุกอยางไมวาจะมองกันในแงไหน. ถาเราจะมองวาเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ มันผิด, ก็
มองในฐานะไมยึดถือ มันก็ถูก คือดับทุกข, คําวาถูกในที่นี้หมายถึงดับทุกข. ถา
ไปยึดถือเขามันก็เกิดวัฏฏสงสาร, เกิดวัฏฏะ คือรัก พอใจ ตองการกระทํามีกิเลส
มีกรรม มีวิบาก เปนวงขึ้นมา เพราะยึดถือ. ถาไมยึดถือมันก็เปนวิวัฏฏะ, แต
แมจะเปนวิวัฏฏะแลว ก็ไมตองยึดถือ ยึดถือไมได ถายึดถือมันไมเปนวิวัฏฏะ; ดังนั้น
พระนิพพานจึงเปนสิ่งยึดถือไมได แมวาเปนวิวัฏฏะ
เพราะมันเปนธาตุตามธรรมชาติดวย
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เหมือนกัน. เราจึงพูดวา วัฏฏะก็ดีวิวัฎฎะก็ดียึดถือไมได เปนธาตุตามธรรมชาติ,
สังขตะก็ดี อสังขตะก็ดี เปนธาตุตามธรรมชาติยึดถือไมได สังขารก็ดี วิสังขารก็ดี
เปนธาตุตามธรรมชาติยึดถือไมได, แลวจิตไมยึดถือ ก็คือปลอยวาง คือหลุดพน,
หลุดพนเหนือสิ่งทั้งปวง คือหัวใจของการปฏิบัติ.
เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง จนไมยึดถือในอะไร จิตนั้นก็เปนจิตหลุดพน
เรียกวาจิตถึงสถาพวิสังขาร, จิตถึงสภาพวิสังขาร คือจิตนั้นอะไรมาปรุงแตงใหมันโง
อีกไมได
มันรูความจริงถึงที่สุดเสียแลว, จิตถึงสภาพวิสังขารคือปรุงแตงไมไดเสีย
แลว; จิตของคนธรรมดาอยูในสภาพสังขาร คือปรุงแตงไดเรื่อยไป.
ฉะนั้น ขอใหทําสมถวิปสสนา หรือเรื่องที่วานี้ เพื่อใหจิตลุถึงสถาพที่ปรุง
แตงไมได, แลวก็มองเห็นในที่สุดวา สภาพปรุงแตงได สภาพไมปรุงแตงได ก็
เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ ไมมีตัวตนไมมีของตน. ฉะนั้นถาเห็นอยางนี้อยู มันก็
ไมเกิดความรูสึกวาตัวตนของตน, มันไมใหโอกาสที่จะโงวาตัวตนวาของตน. ลอง
เห็นอยางนี้อยูตลอดเวลา มันปดโอกาสหนอ, ไมใหโอกาสที่จะเกิดความโงความหลงวา
ตัวตนของตน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที่เราไปในสิ่งนั้นสิ่งนี้
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความหลง
วาสวยงามสนุกสนาน
เอร็ดอรอย ก็เพราะไมเห็นเรื่องธาตุนี้; ในบาลีเขามีคําๆ เดียวรวมเรียกวาอัสสาทะ,
อัสสาทะ ความเปนเสนหยั่วยวนที่สุด, นารักนาพอใจอะไรที่สุด เขาเรียกอัสสาทะ. อัสสาทะมัน ครอบงํ า ใจคนโง ที ่ไ มรูว า ทุก อยา งเปน สัก วา ธาตุ. พอเห็น สิ ่ง ทั ้ง ปวง
โดยความเปนธาตุแลว จะไมมีอัสสาทะในสิ่งใด, ในบรรดาสิ่งที่เคยหลงรักหลงพอใจ
มาแตกาลกอนก็ดี, แมแตสิ่งสูงสุดคือพระนิพพาน มันก็ไมมีอัสสาทะในนิพพาน วาตัว
ตนของตน. ฟงดูแลวมันจะเหี่ยวแหงเกินไปก็ได; แมแตสิ่งสูงสุดพนแลว มันก็
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เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ อยาเอาตัวตนเขาไปใสให; พอเอาตัวตนเขาไปใสให
มันก็ไมเปนทันที เพราะวาถามันมีความรูสึกตัวตนเหลืออยู
มันก็นิพพานไมไดดอก.
ฉะนั้นนิพพานจึงเปนสิ่งที่ยึดถือวาตัวตนไมได
เพราะความยึดถือตัวตนมีไมได
ในภาวะของนิพพาน; ฉะนั้นผูที่ถึงนิพพาน ก็คือไมยึดถืออะไรโดยความเปน
ตัวตนของตน.
คนโงที่ยังไมรู ที่ตะเกียกตะกายชะเงอหาเอาพระนิพพานมาเปนของตน
มัน
ก็เปนไปไมได, มันก็ไมไดผลอะไร, ถาขืนไปทํามันก็ตายเปลา จะลุถึงความสงบ ไม
ปรุงแตง เยือกเย็นเปนนิพพานไมได ถาความรูสึกวาตัวตนมันยังเหลือ. นี่เรียกวา
เพราะขาดความรูเรื่องนี้, ขาดความรูเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ มัน
จึงทําผิด, ทําผิดหมดทุกเวลา : เมื่อมีอะไรเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ มันก็ทําผิดหมอ เพราะมันขาดความรูเรื่องนี้, พอมันมีผัสสะตอสิ่งเหลานั้น
มันก็โง มันก็ทําผิดหมด, หลงรักในเวทนานั้น เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ เกิด
ชาติ เกิดทุกข.
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ถาอยูดวยสติปญญาสูงสุด
มีอะไรกระทบมาผัสสะ
ก็ไมยึดถือเอา
ผัสะและเวทนาปรุงใหเปนตัณหาอุปาทาน;
ฉะนั้นเราเรียกวามันปองกันสิ่งเลวราย
ไมใหเกิดขึ้น เมื่อมีสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. ทุกขทั้งปวงมันเกิดมาจาก
อวิชชาสัมผัส เรียกวาสัมผัสดวยอวิชชา, สัมผัสดวยความโง ในรูป รสกลิ่น เสียง
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ, สัมผัสลงไปดวยความโงก็เกิดกิเลสเปนทุกข. ถาสัมผัส
สิ่งทั้งปวงที่เขามาถูกตองทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดวยวิชชาดวยปญญา และโดย
เฉพาะอยางยิ่งวา มันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น มันจะไมเกิดความทุกข
ขึ้นมา.
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เห็นสักวาธาตุหนอ ใหทันเวลา.
ฉะนั้นเรา จะปองกันปจจยาการแหงความทุกข, ปฏิจจสมุปบาทฝายทุกข
เสียได ดวยการเห็นโดยประจักษวาสักวาธาตุตามธรรมชาติ. พอถาเราเผลอแลว
มันตั้งตนที่ผัสสะ, จะเกิดปฏิจจสมุปบาทฝายทุกขขึ้นมา, จุดสําคัญหัวเลี้ยวหัวตออยู
ที่ผัสสะ.
ถาตอนนั้นมีอวิชชาก็เปนปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกข, ถาตอนนั้นมันเปนวิชชา
มีวิชชาเขามา มันก็เปนปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข, ปฏิจจสมุปบาทมีอยูสองฝาย.
ฉะนั้นเราเตรียมพรอมใหหนอทันเวลา แลวก็หนออยางถูกตอง คือหนอ
เห็นวามันสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, หนอใหถูกตอง เหมือนกับตัวอยาง
ที่พูดมาแลว ที่แกลงพูดเพื่อกันลืม : เงินหนอ เงินหนอ มันมีอยูทั้งถูกและผิด,
โคคาโคลาหนอ
มันมีอยูทั้งคนโงและทั้งคนฉลาด;
หนอหนึ่งจะเอาจะยึดถือหรือยึดถือ
อยู, หนอหนึ่งมันสักวาเทานั้นหนอไมไดยึดถือเลย. ฉะนั้น หนอ ๆ นี้จะตอง
ชวยกันระวังใหดี ใหมันขึ้นปากขึ้นสมองขึ้นใจเลย วาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ,
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอ ใหมันขึ้นปากขึ้นสมองขึ้นใจ จนเห็นผิดไมไดวาตัว
ตน;
แมแตจะพลั้งปากออกมาเมื่อตกใจ
หรือเมื่ออะไรที่เรียกพลั้งปาก เขาพูดพลั้งปาก
คําหยาบกันไรสาระทั้งนั้น, เราเปนพุทธบริษัททั้งที อยาไปพลั้งปากอยางนั้น. ขอให
พลั้งปาก สักวาธาตุเทานั้นหนอ หรือเหลือสั้น ๆ ธาตุหนอ ธาตุหนอ; เมื่อคนอื่น
เขาพลั้งปากดวยคําหยาบคายพาดพิงไปเมถุอะไรตาง ๆ ก็ตามใจเขา, เราเปนพุทธบริษัท
วาธาตุหนอ
มันก็ไมไปหลงในที่เปนกิเลสหรือเปนเหยื่อของกิเลส.
นี่จะเปนไปไดไหม
พุทธบริษัทจริง ๆ จะพลั้งปากออกมาวาธาตุหนอ ดีกวาวาคุณพระชวยหนอเสียอีก. คุณ
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พระชวยหนอมันก็ยังไมพน; แตนี่มันพนแลวมันวา
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น
หนอ ไมยึดถืออะไร มันสูงกวา การพลั้งปากวาคุณพระชวย คุณพระชวยยังต่ํา ต่ํากวา
ที่จะพลั้งปากวาธาตุหนอ ธาตุเทานั้นหนอ. สักวาธาตุเทานั้นหนอ คือมันไมจับฉวย
อะไร. ไมตองมีใครมาชวยให เพราะเรารอดแลว, เรารอดแลวไมตองมีใครมาชวย
อะไร.
นี่ธาตุตามธรรมชาติ มันมีความสําคัญอยางนี้, การเห็นวาธาตุหนอ ๆ
ธาตุหนอนี้ นี้ถูกโดยสวนเดียว, ไมมีทางผิด แลวมันจะไมเกิดตัวตน เกิดของตนขึ้น
มาได มีแตละลายตัวตนและของตนอยูเปนธรรมดา.
เอา, ทีนี้มันก็มีชองโหว มีผลขางเคียง ภาษาหมอเขาพูด มันมีเหมือนกัน
ถามันธาตุหนอ ธาตุหนอ โดยที่มันไมรูอะไร มันวาแตปาก มันก็เขาใจผิด มันก็เอาไป
ลอ. เดี๋ยวนี้มีคนเอาไปลอ ธาตุหนอ ธาตุหนอ, แลวเขาก็ทํากิเลสทํากรรมชั่วชา
ลามก, แลวอางตัววา สักวาธาตุเทานั้นหนอ, สักวาธาตุเทานั้นหนอ. เขาไปทําชั่ว
ทุกอยาง แลวเขาก็อางวา สักวาธาตุเทานั้นหนอ; นี่เรียกวามันเขาใจผิด ในคําสอนขอนี้
เอาไปเปนเรื่องเลน เอาไปเปนเรื่องลอ ลอสําหรับจะทํากรรมชั่ว.
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แลวมันยังเลวรายลึกซึ้งไปกวานั้นอีก ในครั้งพุทธกาลก็มี คําวาธาตุเทานั้น,
ธาตุเทานั้น มันเกิดลัทธิ วาธาตุเทานั้น ไมมีตัวตนบุคลเราเขาจริง, ธาตุเทานั้น, แต
เปนฝายผิด ฝายมิจฉาทิฏฐิ อยูในครูทั้งหก จะมีชื่ออะไรก็จําไมคอยไดเสียแลว จะเปน
อชิตเกสกัมพลหรืออะไรก็จําชื่อไมไดเสียแลว ไมเอาแนนะ, อยากรูก็ไปดูเอาเองเถอะ.
มีศาสดาคนหนึ่งในหกคนนั้น สอนเรื่องธาตุเทานั้นหนอ : ชีวะเจ็ดประการเปน ธาตุเทานั้น
หนอ, แลวธาตุนั้นเปนสิ่งสุดทายผาอีกไมได; ดังนั้นการที่ดาบมันผานคอใครขาดนั้น
ดาบมันผานคอใครขาด ไมมีอะไร ไมมีผลอะไร, เปนสักวาธาตุผานไปในระหวางธาตุ ไม
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มีบุญไมมีบาปอะไร, แลวธาตุหรือโลหิตนี่มันผาอีกไมไดแลว มันก็ผานไปในระหวางตัว
โลหิตตัวชีวิต นี้เปนสิ่งที่ผาไมไดอีกแลว. นี่ธาตุตามธรรมชาตินี้เขาใจผิดถึงขนาดนี้
คือเปนโทษเปนอันตรายขึ้นมา. พวกโจรเขาเอาลัทธินี้ไปใชเพื่อสอนลูกสมุน,
เขาวาฆาคนไมบาป
เพราะเพียงแตดาบซึ่งเปนธาตุชนิดหนึ่งผานไปในระหวางธาตุคือ
เนื้อคนหรือโลหิตอะไรก็ตาม. ฉะนั้น การที่ทําใหดาบผานคอคนขาดไปก็ไมมีบุญไมมีบาป
อยางนี้ก็มี, นี่มันสวนเกินหรือสวนผิด, เขาใจคําวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นหนอผิดไป.
เอาละ, ขอใหมีความเขาใจคําวาการเห็นโดยความเปนธาตุ, สักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ ไมมีอัตตาชีวะ นิชชีโว สุญโญ, ไมมีสิ่งที่เรียกวาอัตตาชีโว, แลวก็วางจาก
สิ่งเหลานั้น.

.... .... .... ....
สรุปความวาที่พูดวันนี้ก็ไมมีอะไรแปลก มันก็พูดเรื่องครั้งที่แลวมา มาตอ
ยอดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง; ครั้งที่แลวมา เราพูด ๆ มาจนถึงขั้นสุญญตา ขั้นตถตา เห็นเชนนั้น
เองหนอ เชนนั้นเองหนอ, วันนี้ตอยอดขึ้นมา อีกขั้นหนึ่งวา สักวาธาตุตามธรรมชาติเทา
นั้นหนอ, ที่เห็นวาเชนนั้นเองหนอ เชนนั้นเองหนอ คือเห็นวาสักวาธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอนี่คือตอขึ้นมา ๆ จนกวาถึงสุดทายคือไมตองตออีกตอไป.
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อีกสองครั้งก็หมดภาคมาฆบูชา
เราจะบรรยายเรื่องสมถวิปสสนาแหงยุค
ปรมาณูอีกสองครั้งก็จะขอจบชุด. วันนี้มาถึงครั้งที่เรียกวา เห็นสักวาธาตุตามธรรมชาติ
เทานั้นหนอ ขอใหสนใจและใชประโยชนใหได มิฉะนั้นมิใชพุทธบริษัท. การที่
พูดวามิใชพุทธบริษัทนั้น มันเปนการดายิ่งกวาการดาชนิดไหนหมด, หยาบคายเจ็บปวด
กวาสํานวนไหนหมด มันไมเปนพุทธบริษัท เพราะมันไมมีจิตใจที่สวางไสวแจมแจง เห็น
อะไรตามที่เปนจริง. ฉะนั้นถาจะใหเปนพุทธบริษัทก็ขอใหเห็นอนิจจัง ทุกขัง
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๒๖๕

อนัตตา วิราคะ นิโรธ ปฏินิสสัคคะ สุญญตา ตถตา ธาตุโส เห็นโดยความเปน
ธาตุ.
ถาเขาใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแมแตเล็กนอย
วาสักวาเปนธาตุตามธรรมชาติ
นี้
ชวยไดแลวก็อาตมาคิดวาคุมคามา มาจากกรุงเทพฯ เสียสตางคหลายสตางค เสียเวลาหลาย
ชั่วโมง เหน็ดเหนื่อย. ถามารูเรื่องนี้แลวก็คุมคาเลย, ไมอยางนั้นก็เสียเปลา มาเสียเปลา
ไมคุมคาเงิน ไมคุมคาเวลา ไมคุมคาอะไร. ตอนนี้อาตมารับรองไมได รับผิดชอบไม
ได ตองรับผิดชอบตัวเองกันเถิดวา มาสวนโมกขนี้มันคุมคามาหรือไม ? แตเราก็ได
พยายามสุดความสามารถ ที่จะใหรับประโยชนคุมคา จะไดหรือไม ก็อยูที่ตัวทานทั้งหลาย
ผูซึ่งจะรับเอาซึ่งประโยชนนั้นเอง.
เอาละ;
การบรรยายเรื่องความเปนธาตุตามธรรมชาติ
ธรรมชาติตอนยอดตอนปลายของสมถวิปสสนามีอยางนี้.

สักวาเปนธาตุตาม

การบรรยายนี้ก็พอสมควรแกเวลา, จําเปนจะตองยุติการบรรยาย เปดโอกาส
ใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบทพระธรรมอีกสักบทหนึ่ง เพื่อสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติ
ธรรมะเรื่องนี้ เรื่องที่จะถึงสุดจุดหมายปลายทางนี้ สืบตอไป.
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สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๑๑๒๔ มีนาคม ๒๕๒๗

การเห็นความเปนอิทัปปจจยตา.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๑๑ ในวันนี้ อาตมา
ก็ยังกลาวธรรมะในชุด สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู อีกนั่นเอง แตมีหัวขอเฉพาะการ
บรรยายในวันนี้วา การเห็นความเปนอิทัปปจจยตา ตอจากการบรรยายครั้งที่แลว ๆ มา
คือการเห็นตถตา และ การเห็นโดยความเปนธาตุ.
ทานตองระลึกนึกถึงการบรยายเรื่องนี้มาตั้งแตตั้น
วาเราพูดเรื่องอะไรกัน
ในลักษณะอยางไร, กลาวไดสั้น ๆ วาเราทําสติไมขาดตอนในสิ่งที่ควรทําสติ. อะไร
เปนสิ่งที่ควรทําสติ ? ก็คือสิ่งที่ทําสติในสิ่งนั้นแลว จะละลายเสียซึ่งความมีตัวตน
หรือของตน ที่เรียกกันอยางภาษาธรรมดา วาตัวกู วาของกู. เราทําสมาธิในสิ่งใดแลว
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๒๖๖

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๖๗

เปนการละลายตัวกู - ของกู นั่นแหละความมุงหมายของการทําสติ หรือเรียกวาสมถวิปสสนา
แหงยุคปรมาณู.
ขอทบทวนอยูเสมอวายุคปรมาณูนี้มันเปนยุควิทยาศาสตร
จะพูดอะไรกัน
โดยบังคับใหเชื่อนั้น ไมใชวิสัยเสียแลว, เลิกพูดกันได ในการที่จะบังคับวาพูดแลวก็
ตองเชื่อ หากแตจะตองพูดใหเห็นและเชื่อเอง แลวก็โดยรวบรัดโดยรวดเร็ว และใน
ลักษณะที่จะแกปญหาแหงยุคปจจุบัน หรือสนองความตองการแหงโลกยุคนี้ใหทันแกเวลา
ลักษณะอยางนี้เราเรียกวา เหมาะสําหรับยุคปรมาณู ซึ่งเปนชื่อของยุคที่เขาคิดคนพบ
เรื่องความลับของปรมาณู จนเอามาใชสําเร็จประโยชนได. ขอใหทน, ตองใชคําวา
อดทนฟงเรื่องอิทัปปจจยตา กันอยางละเอียดลออพิถีพิถันสักครั้งหนึ่ง. ทําไมจึงพูดอยางนี้
ก็เพราะวา พูดมาหลายหนแลว, สังเกตวาบางคนเบื่อแลว, บางคนก็ยังไมเขาใจเลย วา
อิทัปปจจยตานั้นเปนอยางไร แลวก็เบื่อแลว, เบื่อเพราะฟงไมถูก ไมรูวาเปนอยางไร.
เราก็ไดพูดกัน เรื่องการทําสติมาในสิบขั้นตอนแลว จนถึงขั้นตถตา เปนเชน
นั้นเอง ธา – ตุ - โสโดยความเปนธาตุ. บัดนี้ก็มาถึงอิทัปปจจยตา คือโดยความเปน
อิทัปปจจยตา, ถามองเห็นความเปนธาตุ ก็เห็นอิทัปปจจยตา, ถามองเห็นโดยความเปน
เชนนั้นเอง ก็ยอมเห็นอิทัปปจจยตา. แตในสองตอนนั้นไมไดพูดใหละเอียดหรือเจาะจง.
วันนี้จะพูดกันเอยางละเอียดและเจาะจง ในคําวาอิทัปปจจยตา, ทําสติในทุกอิริยาบถ จน
เห็นอิทัปปจจยตาในทุกสิ่งที่เรานําเอามาทําเปนอารมณของการเจริญสมถะและภาวนา.
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อิทัปปจจยตาเปนหัวใจของพุทธศาสนา.
ที่อยากจะพูดอยูเสมอก็คือขอที่ เรื่องอิทัปปจจยตานี้เปนเรื่องหัวใจของ
พระพุทธศาสนา; เมื่อเปนหัวใจของพุทธศาสนาก็เปนหัวใจของพุทธบริษัท และยิ่ง

๒๖๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

กวานั้น ก็คือเปนหัวใจของพระพุทธเจาดวย จนถึงกับพระองคตรัสวา : ผูใดเห็น
ปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม, ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา. การที่ใครจะเห็นพระพุทธ
องคโดยตรง ก็ตองเห็นที่ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนชื่ออีกชื่อหนึ่งของอิทัปปจจยตา.
เรื่องนี้ขอใหชวยกันจดจําไวเปนพิเศษ เพราะวากําลังพูดกันผิด ๆ
ถูก ๆ; ที่ควรพูดวาอิทัปปจจยตา ก็ไปพูดเปนปฏิจจสมุปบาทเสีย หรือบางทีก็พูด
เปนปฏิจจสมุปบาทไปเสียเลยทั้งหมดเลย, เปนอิทัปปจจยตาไปเสียทั้งหมดเลย. ขอให
เขาใจวา คําวาอิทัปปจจยตานั้นเปนคํารวม, เปนคํารวมสําหรับความที่ เมื่อมีสิ่ง
นี้เปนปจจัย แลวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น; แตถาพูดวา ปฏิจจสมุปบาทนั้นจํากัดความแคบ
เขามาหนอยคือเล็งถึงเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ รูสึกเปนสุขรูสึกเปนทุกขได เพราะวา
มีชีวิตจิตใจ อาการที่มีสิ่งนี้เปนปจจัยแลวสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ของสิ่งที่มีชีวิตรูสึกสุข
และทุกขเพราะเหตุนั้น เราจะเรียกวาปฏิจจสมุปบาท; แตถาอาการของทุกสิ่งจะมี
ชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม ที่มีสิ่งใดเปนปจจัยแลวสิ่งใหมก็เกิดขึ้น นี้เราจะรวม
เรียกวาอิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
งาย ๆ กันลืมก็คือวา คน นี้มีการปรุงแตง ตามลําดับของเหตุของปจจัย จน
เกิดทุกขขึ้นมา ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท. ถาจะเรียกวาอิทัปปจจยตา ก็ตอง
ตอทายดวยคําวาปฏิจจสมุปบาท มันก็ยาวเฟอยไปเลย วาอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทโท
อยางนั้นเต็มชื่อเต็มยศของคํา ๆ นี้. แตถาเราจะพูดถึงสิ่งที่ไมมีชีวิต เชนกอนหินกอน
นี้ตนไมตนไล หมายถึงที่มันไมมีความรูสึก สวนที่ไมมีความรูสึก, กอนดินกอนหินกรวด
ทรายคิดนึกไมไดอยางนี้ ก็เรียกวา อิทัปปจจยตา, มันมีเหตุปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้นมา
และปรุงแตงใหเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยตลอดเวลา ตลอดเวลา นี้ก็เรียกวาอิทัปปจจยตาใน
ความหมายที่สั้นรัดกุมกินความหมดไมยกเวนอะไร.

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๖๙

การเห็นอิทัปปจจยตา เปนการเห็นธรรมะลึกที่สุด ถึงกับวาจะทําให
ปญหาตาง ๆ หมดไปได, ถาเขาใจเรื่องอิทัปปจจยตา ก็จะเปนพุทธบริษัทเต็มรูปแบบ
เปนคนไมเขาใจเรื่องอิทัปปจจยตา จะยกเวนใหไดมีใครดา; ถาเปนมนุษยไมรูจัก
อิทัปปจจยตาเสียเลย ก็ใชไมได; แตถึงอยางนั้นมนุษยก็ไมใชจะรูจักอิทัปปจจยตา
หมดจดสิ้นเชิง, ตองเปนพระอริยเจา ที่บรรลุธรรมสูงสุดดับทุกขไดแลว จึงจะเห็น
อิทัปปจจยตาหมดจดสิ้นไมมีเหลือ. เราหวังไวก็แลวกันวา เราตองการความดับ
ทุกขหมดจดสิ้นเชิง; ดังนั้นสักวันหนึ่ง เราก็จะเห็นอิทัปปจจยตาหมดจดสิ้นเชิง
ไมมีสวนเหลือ. ขอใหมองดูใหเห็นขอนี้ ใหเห็นความจริงนี้ แลวก็จะเกิดความพอ
ใจพยายามที่จะเขาใจอิทัปปจจยตาเปนที่แนนอน.
ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา
ก็เพราะวาจากเรื่องนี้ขยายออกไปเปนทุกเรื่อง
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท, ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม, ผูใดเห็น
ธรรมผูนั้นเห็นพระพุทธเจาเห็นตถาคต,
ทีนี้ก็ตองเปนหัวใจของพุทธบริษัททุกคนดวย
พุทธบริษัทแทจริงทุกคนตองมีหัวใจ ชนิดที่แจมแจงอยูดวยเรื่องของอิทัปปจจยตา. ดังนั้น
อาตมาจึ งว าเป นหั วใจของพุ ทธศาสนา, เป นหั วใจของของพุ ทธบริ ษั ท, กระทั่ งเป นหั วใจ
ของสิ่งที่เราเรียกกันวา
พระพุทธองคหรือพระพุทธเจาเพราะทานตรัสรูสิ่งนี้เรื่องนี้
ทานจึงไดเปนพระพุทธเจา ทานเปนพระพุทธเจาแลว ทานก็ยังทบทวนเรื่องนี้ เคารพ
เรื่องนี้เปนสิ่งสูงสุด.
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คุณคาของอิทัปปจจยตา.
เอา. ถาจะใหอุปมาประโยชนกันบาง ก็พอจะทําได ลองฟงดูบาง คงจะเพิ่ม
ความอยากรูอยากเห็นอยากเขาใจ ในอิทัปปจจยตาขึ้นบางเปนแนนอน วาความรูเรื่อง
อิทัปปจจยตานี้ จะเหมือนกับผาซับน้ําตา เช็ดน้ําตาของคน นับตั้งแตคนขอทานขึ้น

๒๗๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ไป ถึงมหาเศรษฐี ถึงเทวดา ถึงมาร ถึงพรหมสุดเลย. บรรดาสิ่งที่มีชีวิตแบบมนุษย
น้ําตาออกทุกชนิดแหละ เพราะความโงไมรูวา สิ่งนั้นจะตองเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา;
นี่กลาพูดอยางนี้เลยวา น้ําตาของใครไหลออกมา น้ําตานั้นตองมาจากความโง ที่ไม
รูจักอิทัปปจจยตา.
ถาคนขอทานจะตองรองให รองใหดวยอะไรก็ตาม เพราะมันโงไมรูเรื่อง
อิทัปปจจยตา; เชนวาวันนี้ขอทานไมไดเลย เสียใจรองให มันก็โง เพราะไมรูจัก
อิทัปปจจยตาวามันเปนเชนนั้นเอง, หรือวาวันไหนขอไดมากเกินไป น้ําตามันก็ไหลเพราะ
ความดีใจ มันก็ยังโง ยังโงเพราะไมรูวานั่นมันก็เปนเชนนั้นเอง. นี่จึงเรียกวาแมแตคน
ขอทานจะน้ําตาไหลเพราะเหตุอะไร,
มันก็มาจากความโงที่ไมรูวามันเปนอิทัปปจจยตา
ทีนี้มาถึงมหาเศรษฐี ก็เหมือนกันแหละ ถาวาจะตองมีน้ําตาไหล ออกมาก็เพราะความ
โงอยางเดียวกันเลย ไมรูอิทัปปจจยตาจึงเสียใจในบางคราว, ไมรูอิทัปปจจยตา
จึงดีใจในบางคราวจนน้ําตาไหล.
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เมื่อเอาเศรษฐีกับคนขอทานมาวางเปนหลักประมาณการแลว
ก็ไมตองพูด
ถึงระหวางนั้น แมจะเปนคนชาวไร ชาวนา เปนชาวสวน พอคา ขาราชการ เปนอะไร
ก็ตามใจ อยูในระหวางนั้น ก็ตองอยูในกฎเกณฑอันเดียวกัน คือถารองใหแลวมันก็
จะตองมาจากความโง ที่ไมเห็น ไมรู ไมเขาใจ ในเรื่องอิทัปปจจยตา.

ทีนี้พูดเลยไปถึงเทวดา, เทวดาก็เหมือนกันแหละ มีรองไหเหมือนกัน
เพราะมันยังมีกิเลส มีตัณหา มีกิเลสไมไดตามกิเลสมันก็รองไห เสียดายมากเกินไป
มันก็น้ําตาไหล. ที่เขาเรียกกันวามาร, มารคือเทวดาประเภทที่ร่ํารวยที่สุดนะ สเทวเกโลเก
สมารเก สพรหมเก, นั่นเขาวางไวถูกแลวในบทสวดมนต. เทวโลก แลวมารโลก แลว
พรหมโลก คําวามารอยูหลังเทวดา เพราะเปนเทวดาชั้นสุดยอดเทวดาร่ํารวยชั้นสุดยอด

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา
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เรียกวามาร โดยเฉพาะเขาเล็งถึงปรนิมมิตตวสวัตตี คือเทวดาชั้นที่ ๖ ของกามาวจรภูมิ;
ใหร่ํารวยเทาไร พญามารนั้นยังตองเสียน้ําตา ทั้งเมื่อไดและเมื่อไมได. พรหมโลก
นี้มันก็อยางเดียวกันแหละ, แตวาเขาแบงไวมันคอนขางลําบากสักหนอย : พรหมบางชนิด
ไมมีรางกาย มีแตจิตใจ, ไมรูจะเอาน้ําตามาแตไหน ก็เลยยกเวนสักพวกหนึ่ง. แตวาก็มี
จิตใจเหมือนกันแหละ, มีจิตใจที่จะคับแคนและยินดีราเริง;
รวมความวา ถาน้ําตาออกมาดวยความยินดีหรือความยินราย, ความโกรธ
ความเกลียด ความกลัว ความอะไรก็ตาม มันก็ลวนมาจากความที่ไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา.
ดังนั้นจึงพูดวา มันจะเปนผาเช็ดน้ําตา ผาซับน้ําตา ใหแกสัตวทุกคน นับตั้งแตคน
ขอทานไปถึงเศรษฐี เทวดา มาร พรหม นาสนใจหรือไมนาสนใจ ?
ถาพูดในแงอื่นกันบาง อิทัปปจจยตา เปนเครื่องราง, เครื่องรางที่จะ
คุมกันอันตรายตาง ๆ; อยางวา กลัวผี กลัวตาย กลัวอันตรายสิ่งที่นาหวาดเสียว เห็น
ภาพสิ่งที่นาดุรายแลวก็กลัวเหลือประมาณ, ถามีอิทัปปจจยตาความรูเรื่องนี้เปนเครื่องรางแลว ไมกลัว คือมันไมมีผีหรือไมมีสิ่งนากลัว. มันเปนแตเพียงอิทัปปจจยตา
สิ่งเหลานั้นเปนเพียงอิทัปปจจยตา. มันจะเปนผีชนิดไหนละ ผีที่ขึ้นมาจากหลุมก็ได,
มันก็เปนเพียงอิทัปปจจยตา, ผีที่มนุษยมันหลอกตัวเอง คิดเอาเอง กลัวเอาเอง โดย
หลอกตัวเอง เอา, ผีชนิดนี้มันมาจากอิทัปปจจยตา, แมวาจะเปนผีชนิดไหนมา
มันก็มาจากความโงเรื่องอิทัปปจจยตา แลวก็กลัวมัน กลัวมัน; ถาเห็นวา มึงก็
อิทัปปจจยตา กูก็อิทัปปจจยตา แลวกูจะกลัวอะไรมึง, อยางนี้มันก็กันผีได มันก็ไลผีไปได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
หรือวาสิ่งนาหวาดเสียว ซึ่งคนหวาดเสียวกันนัก เชนของนากลัวเหมือน
กันแหละ, เชนเราเห็นเลือดนอง ไสพุงไหลกอง ผาทองออกมา ก็กลัว อยางนี้มันก็กลัว
โงเพราะไมเห็นวานั้นก็คืออิทัปปจจยตา แลวทําไมกลัว.
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หรือวากลัวเสือ กลัวยักษ กลัวสิ่งที่รูปรางนากลัว เห็นเขาแลวก็กลัว
หรือจะเห็นผีตากลวง ผีหลังกลวงอะไรก็ตาม ถาเห็นเขาแลวกลัว มันก็กลัวดวยความโง,
โงเพราะไมรูจักอิทัปปจจยตา.
ถาเห็นอะไรที่นากลัวรีบดีใหลึกทันที ใหเห็นความเปนอิทัปปจจยตา
ของมัน มันจะหมดความนากลัว แลวเราก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดการโดยที่ไม
ตองกลัวอยางนี้ไมดีกวาหรือ. ถากลัวเกือบตายแลวจะจัดการอะไรไดละ, ไมตองกลัว,
แลวก็จัดการตามที่ควรจัดการ จะสูมันหรือจะวิ่งหนีมัน หรือจะทําอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ทํา ไมตองกลัว. ฉะนั้นคนกลัวก็คือคนโง เพราะวาไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา.
รวมไปถึงกระทั่งวา
ปองกันการตื่นเตนทุกชนิด;
คนพอเห็นอะไร
แปลกมันก็ตื่นเตน ไดฟงเขาเลาเรื่องราวที่แปลก ที่บานอื่นเมืองอื่นประเทศอื่น มันก็
ตื่นเตน มันก็อยากจะไปดู. ครั้งไปดูมันก็ตื่นเตนเพราะมันแปลกจากที่เคยเห็น, นี่คือ
คนโง คนโง ๆ ๆ ที่ไมรูจักอิทัปปจจยตา. ถาเห็นอิทัปปจยตา, รูจักอิทัปปจจยตา
มันจะไมมีอะไรที่นาตื่นเตน เพราะมันเปนไปตามเหตุตามปจจัยของธาตุทั้งหลาย:
ดิน น้ําลม ไฟ อากาศ วิญญาณ. นี่ถาวามีอะไรเหลืออยู สําหรับตื่นเตนแลว
ก็ขอใหรูเถิดวา คนนั้นยังไมรูอิทัปปจจยตาถึงขนาด. บางคนมาที่สวนโมกขนี้ก็ตื่น
เตนบางอยางแลว ก็ทํายังได เขาไมรูนี่; แตวาคนที่สวนโมกขนี้ก็ยังโงนะ
อยากจะ
ไปดูเมืองนั้น อยกจะไปดูเมืองนี้ สถานที่นั้นที่นี้ ที่เขาวาแปลกประหลาด มันก็คือโง,
มันก็โงจนตื่นเตนจนทะเยอทะยาน มันเตรียมจะตื่นเตนไปจากบานแลว ไปถึงมันก็ตื่นเตน.
แตถามันรูเสียแตบัดนี้วา มันลวนแตสิ่งที่เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา แลวมันก็ไม
ตองตื่นเตน, จะไปดูก็ไดแตไมตองตื่นเตนใหมันโง.
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นี่เราจงอยูในโลกนี้โดยความไมตื่นเตนในอะไร แลวจะไดไมโง,
ถามีความตื่นเตนในอะไรแลวจะไดโง, มีอะไรแปลก ๆ ใหม ๆ ออกมา เรื่องคอมพิวเตอร
เรื่องไปนอกโลก เรื่องอวกาศ ก็ไปตื่นเตนใหโง มันเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา;
เหมือนกับวาขี้หมาสักกองหนึ่งนี้ มันก็ออกมาตามกฎของอิทัปปจจยตา แตเพราะมันดาดดื่น
มันเคยชิน มันก็เลยไมตื่นเตน แลวก็เห็นอยูเสมอ. แตถาไดฟงเรื่องนอกโลก เรื่องอะไร
ตาง ๆ นานาแลวก็ เตรียมตื่นเตน แลวก็ตื่นเตน, แตก็ไมเปนไรดอกพอเคยชินหลาย
หน ๆ แลวมันก็ไมตื่นเตนเหมือนกัน มันหายโง เพราะมันเห็นวา อาว, มันเชนนั้น
เองเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา.
นี้ถายังมีอะไรตื่นเตนอยู ก็รูเถอะวาเรามันยังโง, ถายิ่งตื่นเตนมากถึง
ขนาดตกใจ ขนาดตัวสั่นขนลุกแลวก็คือยิ่งโง ๆ. ขอบอกใหรูเถอะวา ใหรูเสียกอนวา
ถามันยังตื่นเตนหรือยังประหลาดใจ
หรือมันถึงขนาดหวั่นไหวขนลุกขนพองสะดุงโหยง
อยางนี้เปนตน, มันก็โง เพราะไมรูอิทัปปจจยตา.
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ทีนี้จะใหพูดอะไรกันอีก ก็จะพูดกันในสวนที่วา เดี๋ยวนี้ใครยังเปนอยางนี้
อยูบาง ? ใครเปนอยางนี้อยู ก็เรียกวาศึกษาอิทัปปจจยตาเสียใหเพียงพอ, ทั้งหมดนี้หมาย
ถึงเปนไปในระบบที่สํานึกได รูสึกได ในระบบที่ควบคุมอยูดวยระบบประสาทหรือ
ความรูสึก. แตอาตมาก็อยากจะกลาวใหมันเลยไป ใหหมดเลยวา แมระบบนอกควบคุม
ของประสาท เชนไปจี้เขาแลวมันหัวเราะ มันจั๊กจี้แลวหัวเราะนี่ บางคนจะไมรับเอาวาโง;
แตที่ตริงมันโงอยูลึก มันโงซอนอยูลึก จึงไปจี้สีขางแลวมันหัวเราะ มันกระโดดโลดเตน
มันโงอยูลึก, มันไมแสดงความโงตรง ๆ ก็เรียกวาโงเหมือนกัน แตวาซอนไว มันโงภายใน
ภายใตอนุสัย.

เอาละ ! เปนอันวา ถายังตื่นเตน ตื่นตูม ตื่นเตน ตื่นอะไรก็ตาม เพราะ
ความประหลาดแปลกประหลาดแลว ก็เรียกวาความรูเรื่องอิทัปปจจยตามันไมพอ.
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พูดมากไปมันก็จะลําบาก เพราะไมสามารถจะเอาตัวอยางมาใหดู. ถาอาตมาจะพูดวา
พระอรหันตถูกจี้ไมหัวเราะ ก็ไมอาจจะเอาตัวอยางพระอรหันตมาใหดู ก็ไมตองพูดดีกวา.
พูดโดยหลักทั่ว ๆ ไปวา ไมมีความตื่นเตน ไมรูสึกวามีอะไรแปลก, ปองกันการตื่นเตนที่
นาอัศจรรยมหัศจรรยตื่นตูมตื่นขาวอะไรไดหมด.
ทีนี้ก็จะดูกันในแงอื่นบาง วาถาเราตองการจะมีอะไร จะไดอะไร เรา
อาศัยอิทัปปจจยตา นั่นแหละทําเอาได, ก็ดูสิทุกอยางที่เราเห็น ๆ กันอยู อยากไดสิ่งของ
อยางนั้นอยางนี้ บานเรือนอยางนั้นอยางนี้ อยากไดเงินอยางนี้ ก็อาศัยการปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎของอิทัปปจจยตา, ก็ไดมา ทําไดมา สรางขึ้นได.นี่อยากจะพูดวาแมตองการ
สวรรคชั้นเลิศ สวรรคชั้นสูงสุด ที่นี่และเดี๋ยวนี้ มันก็ไดอีกนั่นเอง ขอใหทําถูกตอง
ตามกฎของอิทัปปจจยตา แลวกตองเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานะ; ไมใชวาไดสวรรค
แลวมันจะพนจากอํานาจของอิทัปปจจยตา, มันตองหลงใหลยินดีในสวรรคนั้นแหละ ดวย
ความโงตอไปอีกแหละ. เดี๋ยวนี้เราบอกวาดวยกฎนี้ เราจะสรางอะไรขึ้นมาก็ไดแม
แตสวรรค คือทําสิ่งที่ถูกตองตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา จนเราพอใจตัวเอง
ยินดีตัวเอง ยกมือไหวตัวเองได ชื่นใจตัวเองถึงที่สุด ที่นี่และเดี๋ยวนี้ นี่เราก็ไดสวรรค
ที่นี่และเดี๋ยวนี้. โดยการทําใหถูกตองตามกฎของอิทัปปจจยตา, เปนสวรรคที่แทจริง
ยิ่งกวาสวรรคบนฟานั่น; ถาสวรรคแทจริงของอิทัปปจจยตาแลว สวรรคบนฟาก็เปน
เรื่องเด็กอมมือไปเลย.
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เขาพูดเรื่องสวรรคบนฟากันมากอนพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก, นรกอยูใตดิน
โนน; พอพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก ทานก็ไมไปแตะตอง, เขาจะเชื่อกันอยางนั้น
ก็ตามใจ ไมไปยอมรับและไมไปคัดคาน; นี่ปฏิปทาของพระพุทธเจาเปนอยางนี้.
ลูกศิษยพระพุทธเจาทุกคน ชวยจําไวดวยนะ ถาอะไร ๆ มันตรงขามจากความรูความเชื่อ
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ความตองการของเรา ก็อยาไปคัดคานและอยาไปยอมรับ, ตัวเองมีอะไรก็พูดไปสิ. นี้
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา นรกอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, สวรรคอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ., นี่ฉันเห็นแลว ฉันเห็นแลว มยา ทิฏา - ฉันเห็นแลว, ทานพูดจริงกวา ถาทํา
ถูกตองที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็เปนสวรรคขึ้นมา, ถาทําผิดพลาดที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ มันก็เปนนรกขึ้นมา.
ดังนั้นสวรรคหรือนรกของพระพุทธเจา มัน
จริงกวาที่เขาพูดกันเอยูแตกอน วานรกอยูใตดินสวรรคอยูบนฟา และไปเอามาใหดู
ไมได, ไดแตเชื่อตามคนพูด จะโงกี่สิบเทาก็ไมตองรูกัน. แตเดี๋ยวนี้ทานเอามาแสดงให
เห็นไดวาถาลองทําใหถูกตอง ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเถอะเปนสวรรค, พอทําผิด
เรื่องผิดราวที่ตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ ก็เปนนรก.
อาตมาก็เลยเอามา พูดใหงายใหมันชัดไปกวานั้นอีกวา เมื่อไรทํา ทําจนยกมือ
ไหวตัวเองได นั้นเปนสวรรค แลวถูกตองตามกฎของอิทัปปจจยตาเหมือนกัน มันจึงจะพอใจ
ถึงกับยกมือไหวตัวเองได; ถาทําผิดจนเกลียดน้ําหนาตัวเอง มันก็เปนนรกทันที. นี่
นรกจริง นรกที่เห็นไดจริง ไมตองรอตอตายแลว, นรกสวรรคตอตายแลวมันกขึ้นอยูกับนรก
ที่นี่เดี๋ยวนี้, นรกที่มันไมไดที่นี่และเดี๋ยวนี้. อยาตกนรกชนิดนี้ก็ไมตกนรกชนิดไหนหมดให
ไดสวรรคอยางนี้แลวก็จะไดสวรรคทุกชนิด หลังจากตายแลว, จึงพูดเสียเลยวาอิทัปปจจยตานี้อาศัยแลว เราสรางสวรรคไดตามที่เราพอใจ, และพรอมกันนั้นเราก็ปด
นรกเสียไดตามที่เราไมตองการ, เราไมพอใจ เราไมตองการ เราก็ปดมันเสียได.
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นี่ประโยชน อานุภาพ อานิสงสของอิทัปปจจยตา สรุปสั้น ๆ วา สามารถ
ใชปองกันความทุกขโดยประการทั้งปวง,
ปองกันไมใหเกิดความทุกขโดยประการ
ทั้งปวง
โดยใชอิทัปปจจยตาใหถูกตอง.
ฉะนั้นถาอาตมาพูดหลายครั้งหลายหนจน
ทานเบื่อแลว ก็ขอใหทําความเขาใจเสียใหมเถิดวา มันไมใชเรื่องที่นาเบื่อ. มันเปน
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เรื่องที่เรายังไมเขาใจ, แลวเราก็ยังไมไดพยายามใหเขาใจ, แลวเราก็ยังไมไดพยายามที่จะ
เอามาใชใหเปนประโยชนอยางสูงสุด ใหคุมกับคาของมัน. มันมีประโยชนสูงสุด
จะเอาทําอะไรก็ได แตเรามันโงเอง ไมไดเอามาใชใหเปนประโยชนที่สุด ตามที่จะเอามา
ใชได, นี่เรียกวาคาของอิทัปปจจยตา.

พิจารณาใหเห็นอิทัปปจจยตาใน ๑๐ อาการ.
ทีนี้มาถึงตัวอิทัปปจจยตากันเสียที
พูดอะไรเพอเจอเตลิดไปไหนแลวก็ไมรู
วาอิทัปปจยยตา ความที่เปนไปตามปจจัย, ตัวหนังสือเขาวา เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่ง
นี้จึงเกิดขึ้น เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อยางนี้เรื่อยไป นั่นแหละคืออาการ
ของอิทัปปจจยตา. ถาเราเห็นโดยความเปนอิทัปปจจยตาอยางนี้แลว ก็เรียกไดวา
มีสติสูงสุด มีปญญาสูงสุด มีอะไร ๆ ก็สูงสุดหมดเลย, เพราะวามันทําลายตัวตนไมให
มีเหลือ.
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ทีนี้มาเขารูปเขากรอบของการทําสมถะและวิปสสนา
ซึ่งเราสรุปไวดวยคําวา
หนอ ๆ ๆ, เดี๋ยวนี้จะมาถึง อิทัปปจจยตาหนอ; แตวาอิทัปปจจยตาหนอนี้ฟงไมคอยรู
เรื่อง เกะกะ ๆ. ถาจะพูดก็ตองพูดวา ความเปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ; นี่
ประโยคนี้ยาวหนอย ถาลดก็ลดสิ, ความเปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ. ทีนี้ถามันยาว
นักยนมันเสียบางก็วา เปนไปตามปจจัยหนอ, เปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ เปนไป
ตามปจจัยหนอ, ก็รูไดวา สิ่งนั้นเปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ. ทีนี้ถาวาเปนไปตาม
ปจจัยหนอ ยาวนัก ก็วา ตามปจจัยหนอ ตามปจจัยหนอ, สั้นเขามา. ถายังยาวนัก
ก็ปจจัยหนอ ก็ปจจัยหนอ ปจจัยหยอ ก็พอ. ปจจัยหนอ หมายความวา ตัวนี้มันก็
ปจจัย แลวก็มาจากปจจัย แลวมันก็กลายเปนปจจัย สําหรับจะใหเกิดสิ่งอื่นตอไป. พูด
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วาปจจัยหนอ ปจจัยหนอ ปจจัยหนอ ความหมายมันกวาง คือวาสิ่งที่อยูตอหนานี้มันมา
จากปจจัยอันใดอันหนึ่ง, แลวมันก็จะเปนปจจัยใหเกิดสิ่งอื่นตอไป; ดังนั้นมันจึงเปน
ปจัยทั้งขึ้นทั้งลอง เปนปจจัยทั้งโดยเหตุและปจจัยทั้งโดยผล. ดังนั้นเราจึงพูดวาปจจัย
หนอ ปจจัยหนอ มันก็พอเหมือนกัน เพราะมันขยายออกไปไดเรื่อย ๆ วาตามปจจัย
หนอ, และขยายไปอีกวา เปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ.
นี่คือบทบริกรรมสําหรับอิทัปปจจยตา ที่เราจะเอามาหนอ ๆ กัน, เตรียม
ไวสําหรับจะหนอใหมันถูกตอง. แตไมเปนไรมันปลอดภัย, หนอของอิทัปปจจยตานี้
มันไมมีฝายผิด คือไมมีฝายที่จะใหเอา ๆ ๆ, มีแตฝายที่ไมเอาเทานั้น, มันพูดไดแตฝาย
ที่ปลอยวางโดยทาเดียว. ที่แลวมา ๆ ตน ๆ นั้นมันไดทั้งสองทาง; เชนวา เดินหนอนี้
เดินหนอ ๆ กู ๆ กูเดินก็ได หรือไมมีกูมีแตการเดินอยางนี้ก็ได มันอยูทั้งสองฝาย เขาใจ
ผิดก็ผิด, เขาใจถูกก็ถูก. แตพอมาถึงขั้นเห็นโดยความเปนธาตุ, โดยความเปน
เชนนั้นเอง, หรือโดยความเปนอิทัปปจจยตาแลว มันมีแตทางที่จะปลอยวางโดย
สวนเดียว, ไมมีทางที่จะเขาไปยึดถือเอา, มันจึงคอยยังชั่ว คือวามันไมมีทางที่จะผิด.
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เดี๋ยวนี้ก็ยอนกลับไปมองดูหรือใครครวญดูมาตั้งแตตน
ตั้งแตการอธิบายครั้ง
ที่ ๒ ที่ ๓ เราแยกอารมณสําหรับทําหนอ ทําสติหนอ เปน ๑๐ พวก. ทีแรกก็เห็น
โดยความเปนอารมณ เชนวาลมหายใจลมหายใจเขา ลมหายใจออก อิริยาบถยืน เดิน
นั่ง นอน หลับ ตื่น อะไรทุกอยาง นี่พวกหนึ่ง; ถาเปนพวกนี้ก็จะเห็นอิทัปปจจยตา
ที่วาลมหายใจหนอ ลมหายใจหนอ ลมหายใจหนอ, พอเห็นแลวก็ โอ, อิทัปปจยตา
หนอ ลมหายใจมันเปนอิทัปปจจยตา เพราะมันถูกปรุงแตงมาดวยอะไรมาตามลําดับ ๆ จน
กระทั่งมีการหายใจ และการที่มันไดหายใจเขา ก็เพราะเหตุปจจัยนั้นมันทําใหหายใจเขา
มันหายใจออกดวยเหตุปจจัยนั้นทําใหหายใจออก. ดังนั้นเราจึงวาหายใจเขาหนอ อิทัป
ปจจยตาหนอ หรือวาเปนไปตามปจจัยหนอ หรือตามปจจัยหนอ หรือปจจัยหนอ; พอ
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หายใจออก หายใจออกเทานั้นหนอ แลวก็อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ, เปนไปตาม
ปจจัยเทานั้นหนอ หรือปจจัยหนอ.
ทีนี้พอพิจารณาอิริยาบถ เดินยก ยาง เหยียบ - ยก ยาง เหยียบ ยกหนอ
ยางหนอ เหยียบหนอแลว ก็อิทัปปจจยตาหนอมาทันที, ทั้งหมดนั้นนะอิทัปปจจยตา
หนอ มันไมมีสิ่งอื่น ไมมีตัวตนอะไรที่ไหน คือความเปนไปตามเหตุตามปจจัยเทานั้น
หนอ. นี่ที่เราจะตองกําหนดพิจารณาในหมวดหมูที่ ๑ กี่อยาง ๆ ก็เอามาตอทาย เห็น
ความเปนไปตามเหตุตามปจจัยเทานั้นหนอ.
ทีนี้หมวดที่ ๒ เห็นโดยความเปนนามรูป เชน ลมหายใจเปนรูป จิตที่
กําหนดลมหายใจเปนนามแลวก็วารูปหนอ นามหนอ; เมื่อกําหนดลมหายใจวารูปหนอ
ก็อิทัปปจจยตาหนอติดขึ้นมาทันที, ที่มันเปนสักวาลมหายใจตามธรรมชาติเทานั้นหนอ
ประทับตราลงไป. อีกทีหนึ่งเปนอันสุดทายวา เปนอิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ, เปนไป
ตามเหตุตามปจจัยเทานั้นหนอ. ทีนี้ จิตที่กําหนดลมหายใจ นามหนอ นามหนอแลวก็
อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ, เปนไปตามปจจัยเทานั้นหนอ ตามปจจัยหนอ ปจจัยหนอ
ปจจัยหนอปจจัยหนอ ปจจัยปรุงใหเกิด ปรุงสิ่งอื่นตอไปเกิดขึ้นตามปจจัย.
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ถาเห็นเปนรูป เปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร เปนวิญญาณ
ก็เหมือนกัน, รายละเอียดนี้อธิบายแลวในการบรรยายครั้งโนน. ทีนี้เอามาซ้ําเอามาย้ํา
เพื่อจะตอทายโดยความเปนอิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ พิจารณาวา โอ, รูปขันธเทานั้นหนอ
รูปขันธเทานั้นหนอแลวก็อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ, เวทนาขันธเทานั้นหนอ เวทนาหนอ
เวทนาหนอ ก็อิทัปปจจยตาหนอ, สัญญขันธเทานั้นหนอ; อิทัปปจจยตาหนอ
สังขารขันธเทานั้นหนอ, วิญญาณขันธเทานั้นหนอ ก็อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ.
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ทีนี้ หมวดที่ ๓ ที่ดูเปนการเกิดดับ ลมหายใจเกิดก็วา เกิดหนอ ลมหาย
ใจดับก็วา ดับหนอ, อิริยาบถเดิน เกิดก็เกิดหนอ อิริยาบถเดินดับก็ ดับหนอ. นี้ดูกัน
ที่เกิดและที่ดับ วามันเกิดหนอดับหนอ แลวประทับตราลงไปเปนอันสุดทายวา โอ,
อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ การเกิดแหงลมหายใจ การดับแหงลมหายใจ, การเกิดแหง
อิริยาบถใด การดับแหงอิริยาบถใด ประทับตราอันสุดทายวาอิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ.
ทีนี้ก็ หมวดที่ ๔ เห็นอนิจจัง เมื่อดูเกิดดับพอก็เห็นอนิจจัง ลมหายใจ
อนิจจัง ก็อิทัปปจจยตาหนอ. ลมหายใจเกิดมาตามอิทัปปจจยตา เปลี่ยนแปลงอยูเปน
นิจ เพราะอิทัปปจจยตาหนอ หายใจเขาอนิจจังอิทัปปจจยตาหนอ หายใจออกอนิจจัง
อิทัปปจจยตาหนอ, อะไร ๆ ที่มันเกี่ยวกันอยูกับอนิจจังเอามาดูหมด พออนิจจังแลวก็
อิทัปปจจยตาหนอ; คือเห็นอนิจจังใหชัดลงไป แลวก็ประทับตรา สุดทายเปลี่ยนแปลง
ไมไดปลอมไมได วาอิทัปปจจยตาหนอ, เปนไปตามเหตุตามปจจัยหนอ ตามปจจัยหนอ
ปจจัยหนอ ปจจัยหนอ ปจจัยหนอ ก็เห็นอิทัปปจจยตาในความเปนอนิจจัง. ทุกอยาง
เปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นแหละคือลักษณะที่แทที่ชัดของอิทัปปจจยตา คือเปนไปตาม
ปจจัย.
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เรื่องนี้อยากจะเลาใหฟงความรูกันไววา
เรื่องเห็นอนิจจังนี้มันไมลึกซึ้งจน
เกินไป ไมเหมือนกับเรื่องเห็นอนัตตา. ในเวลาพองสมัยกันกับพระพุทธเจา ราว ๆ พุทธ
กาลดวยกัน ทางประเทศกรีกก็มีนักคิดนักปราชญคนหนึ่ง เขาชื่อฮีรัคคลิคส (Heraclitus)
เขาก็มองเห็นสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลง เขาก็วาสิ่งทั้งปวงไหล สิ่งทั้งปวงไหล เห็นชัดเหมือน
กับที่เราเห็นอนิจจังในพุทธศาสนา,
นั้นนอกพุทธศาสนาและยังไมถึงกับเปนศาสนา
เปนเพียงนักปราชญนักคิดฉลาดคนหนึ่งเขาเห็นอยางนั้น
เขาพูดเปนบทธรรมะที่เรา
เรียกวาบทธรรมะขึ้นมาวา สิ่งทั้งปวงไหล, สิ่งทั้งปวงไหล penta lei - เพนทาเล เพนทา
ภาษากรีกทั้งปวง เลนั้นแปลวาไหล เพนทาเล ๆ ๆ เขานั่งวาอยูอยางนั้น วาสิ่งทั้งปวง
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ไหล. ทีนี้คนทั้งหลายไมรู คนทั้งหลายไมเขาใจ มันก็วาหมอนี่บา, หมอนี่บา, เขาก็เลย
จัดใหนายคนนี้วาบา จัดเปนบุรุษลึกลับ, จัดฮีรัคคลิตัสใหเปน obscure, เปนบุรุษลึกลับ
บาบออะไร ที่ไหนใครเขาใจไมได. แตที่เอามาเลานี้ก็หมายความวา เขาก็ไดเห็นสิ่ง
ทั้งปวงเปลี่ยนแปลง สิ่งทั้งปวงไหลกันมาแลวเหมือนกัน ไมใชเฉพาะแตในอินเดีย
ในพุทธศาสนาเขาเห็นเพียงแตวามันไหล, ไมมองเห็นถึงความหมายแหงอนัตตา,
มันจึงไมถึงที่สุด หรือไมใชแกปญหาอะไรไดถึงที่สุด.
นี้เราเปนมนุษยเหมือนกัน มันควรจะไมโงกวานายคนนั้นแหละ แลวเรา
ยิ่งเปนพุทธบริษัทดวย เราก็จะตองไมโงกวานายคนนั้น. เราตองเห็นวาสิ่งทั้งปวงไหล
เหมือนกัน นี่ถาวาเห็นสิ่งทั้งปวงไหล ก็คือเห็นอนิจจัง, พอเห็นอนิจจังก็ประทับตราลง
ไปวา อิทัปปจจยตา ความเปนไปตามปจจัย.
เอา, เปรียบเทียบกันดูหนอยไดใหม กอนหินกอนนี้ไหลไหม ถามจริง ๆ วา
กอนหินกอนนี้ไหลไหม ? ถาใครยังรูสึกวาไมไหล คนนั้นยังโง โงกวาฮีรัคคลิตัส
เมื่อสองพันหารอยปมาแลว เพราะวาฮีรัคคลิตัสเขาวา ทุกอยางไหล ไมมีอะไรที่ไมไหล.
ฉะนั้นเราจะตองมองใหเห็นวาทุกขอยางไหลไมแพนายคนนั้น แตมันไหลชนิดที่มันชา หรือ
วาเราไมเห็น คือมันเปลี่ยนเรื่อย เปลี่ยนเรื่อย, แตเปลี่ยนชนิดที่เรามองไมเห็น. เอา, ใบ
ไมแหงใบนี้ไหลไหม ? ไมไหลแลวจะมาอยูที่นี่ไดหรือ มันเคยเปนใบไมออน เปนใบ
ไมแกเปนใบไมสุก เปนใบไมเหลือง เปนใบไมหลน เปนใบไมแหง, ไมเทาไรมันจะเปนใบไม
เปอนยุยกระจายเปนฝุนเปนละอองไป นี่ไหลหรือไมไหล ถามองเห็นอยางนี้ ? ก็ตองยอม
รับวา โอ, แมแตใบไมนี้มันก็ยังไหล มันไหลคือมันเปลี่ยนอยูเรื่อยไมหยุด ทรายกรวด
อะไรก็ตาม มันก็ไหลไปตามแบบนั้น, แมแตเสื่อที่คุณรองนั่งมันก็ไหล, เดี๋ยวนี้มันพรุน
หมดแลวเห็นไหม ? กอนนี้มันยังแนนสวยทึบเลย เดี๋ยวนี้มันพรุนหยิบจะขาดอยูแลวมัน
ไหล นี้มันไหลจากความเปนอยางนี้ไปสูความเปนอยางนั้น สูความเปนอยางโนน สูความ
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การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๘๑

เปนอยางโนน ตอไปอีก. นี่เรียกวามันไหล ก็เลยเรียกวา ทุกอยางไหล; ถาพูดเปน
ภาษาศาสนาก็วา ทุกสิ่งเปนอนิจจัง สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา - ทุกอยางไมเที่ยง คือ
ทุกอยางไหล. ฉะนั้นพุทธบริษัททุกคนอยาโงกวานายคนนั้นนะ ที่นั่งกันอยูที่นี่, พุทธ
บริษัททุกคนอยาโงกวานายคนนั้นนะ. เขาชื่อฮีรัคคลิตัส แลวเขาพูดวา
เพนทาเล - ทุก
อยางไหล. เราเปนพุทธบริษัทไมเห็น แลวโงกวานายคนนั้น แลวจะทําอยางไร, เขก
ศีรษะตัวเองสักรอยครั้ง ก็ยังไมสมกับที่มันยังโง.
เอาละ, รูไวแลวกันวา ถาทุกอยางไมเที่ยง แลวก็ประทับลงไป เลยวา
อิทัปปจจยตา, อิทัปปจจยตา, เปนไปตามเหตุปจจัยหนอ, ตามปจจัยหนอ ปจจัย
หนอ ปจจัยหนอ ปจจัยหนอ. คําวา ปจ จัยนั้นมีความหมายวา เปลี่ยนแปลง
อยูในตัว, มันไมมีตัวตนที่คงที่หรือตายตัว, มันมีแตเปลี่ยนเรื่อย ดิ้นเรื่อย ปรุงเรื่อย คือมันทําการ
ปรุงเรื่อย ปรุงเรื่อย ไมยอมหยุด นั่นนะคือปจจัยหนอ.
ทีนี้ก็ดูถึง หมวดที่ ๕ วาทุกขัง ทุกขัง ๆ ดูแลวนาเกลียดนาชังเพราะไหล
เรื่องนั่นแหละ เพราะไหลเรื่อยนั่นแหละ, นาเกลียดนาชัง เปนทุกขแกจิตใจของผูเห็น
แลวใครไปยึดถือเอาเพื่อไมใหเปนอยางนั้น มันก็กัดเอา กัดเอามันก็เจ็บปวด; ลองไปยึด
ถือที่เรารักวา อยาเปลี่ยนแปลง อยาพลัดพรากมันก็ไมฟง มันกัดเอา. มันก็เจ็บปวด;
ฉะนั้นจึงวา ทุกอยางนี้จะเปนทุกขแกผูที่เขาไปยึดถือ วาจะเอาอยางไร, มันจะเปนไป
ตามเหตุตามปจจัยของมัน เราจะดึงมาอยูในความตองการของเรา มันก็ไมยอม, มันก็กัด
เอา เราก็เจ็บปวด, จึงเห็นวาทุกขอยางนี้เปนทุกข ดูแลวนาเกลียดนาชัง ไปจับฉวยเอา
มันจะกัดเอา. พอเห็นทุกขัง - ทุกขหนอ ทุกขหนอ แลวก็ประทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งจริงที่สุดกวานั้นก็วา อิทัปปจจยตาหนอ, อิทัปปจจยตาหนอ, มันไมเอาเองแหละ
สุขก็อิทัปปจจยตา, ทุกขก็อิทัปปจจยตา, ไมทุกขไมสุขก็อิทัปปจจยตา นี่ขึ้นชื่อวาเวทนา
แลวก็เปนอิทัปปจจยตาหนอ.
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๒๘๒

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ทีนี้ก็หมวดที่ ๖ เห็นอนัตตา, เห็นอนิจจังเห็นทุกขขังแลวก็เห็นอนัตตา
วามันไมมีตัวตน, ไมใชตัวตน นี้ยังใหเขารูปกันเลย คือ เปนไปตามเหตุตามปจจัย
เทานั้นหนอ จึงเรียกวาอนัตตา ไมมีอัตตา ไมใชอัตตา ไมเปนวิสัยแหงอัตตา, เปนธาตุ
เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ ก็เปนอนัตตา อนัตตาหนอ เพราะอิทัปปจจยตามัน
จึงไมมาตามความประสงคของเรา, เปนไปตามเหตุตามปจจัยของมันเอง เพราะมัน
เปนอิทัปปจจยตา, ถามันเปนอิทัปปจจยตา จึงพูดวาอัตตาไมได ตัวตนคงที่ถาวรไมได
เพราะมันกําลังไหลไป ไหลไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ พอเห็นอนัตตาหนอ อนัตตา
หนอ ไมใชตนหนอ แลวอิทัปปจจยตาทับลงไปเปนตราดวงสุดทาย ประทับตราดวงสุด
ทายหมด เปลี่ยนอีกไมได.
ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่ ๗ เห็นวิราคะ เห็นความจางคลายแหงความยึดมั่นถือ
มั่นของเรา เพราะเราเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, เริ่มเห็นความที่จิตใจคลายจากความ
กําหนด ความยึดมั่นถือมั่น เปนตน วาคลายหนอ คลายหนอ วิราคะ คลายหนอ คลายหนอ
แลวอิทัปปจจยตาหนอขึ้นมาอีก ทับลงไปบนคลายหนอคลยหนอ วาอิทัปปจจยตา
หนอ, เปนไปตามเหตุตามปจจัยหนอ, ตามปจจัยเทานั้นหนอ, ปจจัยหนอ
ปจจัยหนอ.
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ทีนี้ขั้นตอมา หมวดที่ ๘ พิจารณาเห็นนิโรธะ คือความดับแหงความ
ยึดมั่นถือมั่น บางอยางบางประการเทาที่ดับไป ถาทั้งหมดก็ยิ่งดี.เดี๋ยวนี้แมไมทั้งหมด
แตมีความดับปรากฏ ก็วา โอ, ดับหนอ ดับหนอ. นิโรธะนะ ดับหนอนั้นคือเปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุตามปจจัย, ดับหนอ อิทัปปจจยตาหนอ, ถาเห็นดับหนอจริง ๆ จะเห็น
อิทัปปจจยตาหนอจริง ๆ เหมือนกัน. ฉะนั้นจึงเอาอิทัปปจจยตามาประทับตราลงบน
หลังสุดวา อิทัปปจจยตาหนอ.

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๘๓

ทีนี้ตอมาถึงหมวดที่ ๙ ขั้นปฏินิสสัคคะ ปฏินิสสัคคะคือ สลัดคืน ๆ ทําไม
สลัดคืนละ พอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแลวสลัดคืน; นั่นแหละคือตัวอิทัปปจจยตา
โดยอิทัปปจจยตาจึงกลายเปนสลัดคืน, สลัดคืนไป สลัดคืนไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่น
สลัดคืนหนอ สลัดคืนหนอ สลัดคืนหนอ, อิทัปปจจยตา ย้ําลงไปปดหลังเสียอีกที.
ทีนี้อันสุดทายที่เราพูดกันวันกอน หมวดที่ ๑๐ สุญญตา ๆ วางหนอ,
วางหนอ วางจากตัวตนหนอ วางจากความหมายแหงตัวตนหนอ วางหนอ วางหนอ.
นี่อิทัปปจจยตาแสดงบทบาทใหเห็นวาวางจากตัวตน, วางจากความหมายแหงตัวตน
ก็วางหนอ วางหนอ อิทัปปจจยตาหนอ, หรือแมจะวาเพราะอิทัปปจจยตาหนอ ก็ยังไดอยู
นั่นเอง. แตเปนอิทัปปจจยตาหนอ ตามเหตุตามปจจัยเทานั้นหนอ, ตามปจจัยหนอ
ปจจัยหนอ ปจจัยหนอ โดยครบหมด มันเปนลักษณะของอิทัปปจจยตา, มันเปน
อาการของอิทัปปจจยตา, มันเปนผลที่มาจากอิทัปปจจยตา มันจึงจางคลาย จึงดับ จึงสลัด
คืนจึงวาง. อิทัปปจจยตาหนอเปนอยางนี้, ตองเอาไปตอกันเขากันกับวิธีปฏิบัติหนอ ๆ สิบ หมวดที่พูดมาแลวครั้งกอน ๆ โนน. เราเอาเพียงสุญญตาเปนที่ ๑๐ ก็พอแลว เพราะวา
ตถตา ก็ดี, เห็นโดยธาตุก็ดี ความหมายเดียวกันกับอิทัปปจจยตา, เปนความหมาย
นอยที่ซอนอยูในความหมายใหญคืออิทัปปจจยตา.
ดังนั้นจึงไมตองเอามาพูดวา ตถตาหนอ
อิทัปปจจยตาหนอ ไมตองพูดก็ได, เพราะมันเปนตัวเดียวกันอยูแลว.
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ทุกอยางเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา.

ทีนี้ก็มาถึงการเห็น เห็นใหชัด เห็นใหละเอียด แลวก็เห็นใหถูกตอง
เห็นใหสมบูรณ จะใชคําวาถูกตองก็พอ ก็ไดเหมือนกันละ, ถาถูกตองมันตองเห็นชัด
เห็นละเอียด เห็นครบถวน นี่เรียกวาเห็น เห็น มันจะมีกี่ชนิดก็เห็นทุกชนิด ในแตละชนิด

๒๘๔

มันจะมีกี่ขั้นตอนก็เห็นทุกขั้นตอน,
ของสิ่งแตละสิ่ง.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

เห็นอิทัปปจจยตาในทุกสิ่งและทุกขั้นตอน

เดี๋ยวนี้เราจะเอากันตามวิชาปจจุบันที่วาทางวัตถุนี้
การศึกษาสมัยปจจุบัน
ระบุไปสิ้นสุดที่ปรมาณูหนึ่ง ๆ ที่มันประกอบเขาเปนอณู, แลวก็เปนธาตุเปนอะไรขึ้นมา.
เราดูลึกลงไปถุงปรมาณู ซึ่งเขาเห็นวามันไมรูจะแบงกันอยางไรอีกแลว ผาอีกไมไดแลวก็
เปนปรมาณู, แตวาปรมาณูนั้นก็ยังมีสวนประกอบอยูที่เรียกกันวาโปรตอน อิเล็กตรอน
อะไรก็ตามของมันเถอะ มันตองครบ ๓ - ๔ นั้น มันจึงจะเปนปรมาณูหนึ่ง. เราจะเรียกวา
อนุภาคของปรมาณูก็ตามใจ, เราใชคําพูดรวมกันวาปรมาณูนั้นก็ดี, อนุภาคของปรมาณูนั้น
ก็ดี, ลวนแตเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎแหงเหตุแหงปจจัย เปนอิทัปปจจยตา. ดูที่
ปรมาณูหรือสวนของปรมาณูแลวก็เห็นวา เปนอิทัปปจจยตา; ปรมาณูนี้เปนที่
ประกอบของทุกสิ่ง. ประกอบใหเปนธาตุนั้นธาตุนี้
แลวธาตุนั้นธาตุนี้ประกอบกันขึ้น
เปนสิ่งนั้นสิ่งนี้, จนกระทั่งมาเปนตนไม เปนสัตว เปนคน เปนอะไรก็ตามนี้มันประกอบ
อยูดวยธาตุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาจากอณู. อณูซึ่งประกอบมาจากปรมาณู เมื่อเห็น
ถึงปรมาณูวามันเปนสักวาเปนไปตามเหตุตามปจจัย,
แลวทุกอยางมันก็เปนไปตามเหตุ
ตามปจจัยหมด.
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ฉะนั้นกอนหินกอนนี้มันประกอบขึ้นดวยปรมาณูของมัน แลวทุก ๆ ปรมาณู
ของมันเปนไปตามเหตุตามปจจัย, กอนหินกอนนี้ก็ตองเปนไปตามปจจัย. นี่ดูไปขาง
นอก ดูกันใหทั่วไปขางนอก ถาจะดูขางใน ก็ทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกายเรา
เปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง เลือดเนื้ออะไรก็ตาม มันประกอบอยูดวยอณู ซึ่งประกอบ
มาจากปรมาณู, ทุก ๆ ปรมาณูมีการเปนไปตามเหตุตามปจจัย คืออิทัปปจจยตา.
เมื่อทุกปรมาณูในรางกาย มันเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา, แลวทั้งหมดนี้มันจะเปนอะไรได
มันก็ตองพลอยเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา.

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๘๕

ฉะนั้น ถาดูเขาไปภายใน ก็เห็นทุกสวนเปนอิทัปปจจยตา, ดูภาย
นอกทุกอยางเปนอิทัปปจจยตา คือไหลเรื่อยไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา
อยางที่บอกเมื่อตะกี้นี้วา. เราเปนพุทธบริษัทนะ อยาโงกวานายคนนั้นนะ, นายคนนั้น
ที่เห็นทุกอยางไหลเรื่อย. นี่เราเห็นไหลเรื่อยไหม ดูตนไม ดูทุกอยางนี้ มองกวาดรอบ ๆ
ไปดู แหงนคอมองกวาดไปรอบ ๆ เห็นไหลเรื่อยไหม ? ถาดูดวยตาเนื้อมันก็ไมเปนสิ
เวนไวแตเปนลม. วันกอนอาตมาเปนลมหลายนาที ทุกอยางวิ่งหนีเปนแถวหมด จนไม
กลาลืมตาแลวมันจะอาเจียน, นั่นมันไหลเรื่อย มันหลอก มันเปนลม ไมใชเห็นธรรมะ.
ถาเห็นธรรมะมันก็ตองเห็นวาทุกอยางไหลเรื่อย ดูที่กอนหินก็ไหลเรื่อย, ดูที่ตนไมก็ไหล
เรื่อย, ดูที่อะไร ๆ ก็ไหลเรื่อย, ดูที่สัตวเดรัจฉานไหลเรื่อย, ทุกอยางจะมีชีวิตหรือไมมี
ชีวิตมันไหลเรื่อย. ทุก ๆ ปรมาณูไหลเรื่อยไปตามการเปลี่ยนแปลงปรุงแตง ผสมผสานแลว
เปลี่ยนแปลง, มันไหลเรื่อย ไมตองเปนลมนะ ตาดี ๆ อยางนี้แลวก็มองเห็นลึกลงไป
โอ, มันไหลเรื่อยอยางนากลัว, ใหนากลัวเหมือนกับเมื่อเปนลมแลวเห็นทุกอยางหมุน
นั่นแหละมันนากลัว นากลัวจนไมกลาลืมตา ตองแกไขกันตั้งพักใหญกวาจะหายหมุน.
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ทุกอยางเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา ไมวาเห็นอยูรอบนอกตัวเรา หรือ
มองยอนเขาไปในตัวเรา, เชนวาเลือดทุกหยดประกอบไปดวยสวนประกอบสวนเล็ก แลว
ประกอบไปดวยปรมาณู ซึ่งประกอบกันกวาจะเปนเซลลเปนอะไรขึ้นมาได, ทุก ๆ ปรมาณู
มันไหลเรื่อย นอกนั้นมันจะไมไหลเรื่อยไดอยางไร.

สรุปความวารูปธรรมก็ดี นามธรรมก็ดี มันไหลเรื่อย จะเปนสังขาร คือมี
สิ่งปรุงแตงก็ไหลเรื่อย ไปตามแบบของสิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง; ถาไมถูกปรุงแตง
มันก็เปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา เชนมันวางจากตัวตน มันก็อยูใตกฎของอิทัปปจจยตา
ที่มันตรงกันขาม. ถามันเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา มันก็เปนของไหลเรื่อย, ถามันเกี่ยว
กับกฎอิทัปปจจยตาในทางตรงกันขาม มันกลายเปนดับ ๆ ๆ ๆ จนมันหมดจนมันไมมี

๒๘๖
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เหลือ, หรือวามันไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง มันก็ไมมีเกิด มันก็ไมมีดับ, และความที่
ไมมีเกิดไมมีดับ มันก็เปนกฎอิทัปปจจยตาในความหมายหนึ่ง ในระดับหนึ่งดวย
เหมือนกัน.
ฉะนั้นกฎที่จะตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย
และเมื่อในมุมกลับ
มันไมเปนไปตามเหตุตามปจจัย ก็เรียกกฎเดียวกัน กฎเกณฑอันเดียวกัน, กฎเกณฑ
ของการเปนไปตามเหตุตามปจจัย วาจะตองเปนหรือไมเปนเทานั้นแหละ, มันมีเทานั้น.

ความหมายของอิทัปปจจยตาในแงมุมตาง ๆ.
เอา, ทีนี้เวลาเหลืออีกหนอยนี้ ก็จะพูดตอไปใหคนฟงโมโหเลน เพราะวา
มันตองพูดซ้ําซาก
ไมพูดซ้ําซากมันก็ลืมเสียเรื่อยไป
อาตมาก็พูดซ้ําซากใหผูฟงก็โมโห
วาของใหดูอิทัปปจจยตา, ดูคุณคาของอิทัปปจจยตา, ดูลักษณะอาการของอิทัปปจจยตา, ดูสถาวะของอิทัปปจจยตา. คํา ๆ นี้ในทุก ๆ ความหมาย ความหมายลึก
ความหมายตื้น ความหมายที่เกี่ยวกับโลก ความหมายที่เกี่ยวกับตัวเรา มันมาก แตอาตมา
จะเอามาเทาที่เห็นวาควรจะเอามา ใหไดยินไดฟง เทาที่ควรจะเอามาใหไดยินไดฟง.
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๑.
เรื่องอิทัปปจจยตาไมมีใครมาพูด
นอนคางเงียบอยูในพระไตรปฎก
ในตู ใหอยูกับหนอน หนอนกินหนังสือ, แลวเราก็ไมยอมเราก็เอามาพูด จนเดี๋ยวนี้มี
คนไดยินพูดเปนกันมากคนขึ้นแลว.
เดี๋ยวนี้คําวาอิทัปปจจยตามีคนพูดเปนกันตามชาว
บานรานตลาดเขาแลว; กอนนี้มันไมมีไมเคยไดยิน อิทัปปจจยตาในฐานะที่เปนธรรมะ
สูงสุด
แตนอนเงียบอยูในตูพระไตรปฎก.
ฉะนั้นขอใหเอามาใชใหเปนประโยชนกัน
เสียทีเถิด นี่สําคัญหรือไมสําคัญ ? ของดีที่พระพุทธเจาตรัสรู และทําใหพระ
พุทธเจาเปนพระพุทธเจาขึ้นมา แลวพระพุทธเจาเคารพกฎอิทัปปจจยตาในฐานะ
เปนสิ่งสูงสุด แลวเอามาพิจารณาภายหลังจากตรัสรูแลวอยูอีก ๗ วัน ๗ คืน, สูงสุด

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

สําคัญถึงขนาดนี้แลว ยังไมเอามาเปนที่รูจักหรือเอามาใชใหเปนประโยชน,
มาทําใหรูจัก แลวก็ใชใหเปนประโยชน, นี่ความหมายที่ ๑.

๒๘๗

เราตองเอา

๒. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนหลักวิชา หรือศาสตรของสิ่งทั้งปวง
ในจักรวาล ในแงของศาสตร (science) อิทัปปจจยตานี้เปนศาสตรเปนวิชาของสิ่งทั้ง
ปวงในจักรวาล, เพราะมันครอบงําจักรวาลทั้งหลายอยูทุก ๆ ปรมาณู ที่ประกอบกันขึ้น
เปนจักรวาล. จักรวาลทั้งหลายประกอบขึ้นดวยปรมาณูเทาไร, ทุก ๆ ปรมาณูขึ้นอยูกับ
กฎอิทัปปจจยตา เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา. ถาเรารูเรื่องนี้ เราจึงจะรูจักทุก ๆ
ปรมาณูของจักรวาล;
ฉะนั้นถาใครรูเรื่องอิทัปปจจยตาที่ครอบงําอยูในทุกปรมาณูของ
จักรวาล ก็เรียกวาเขารู เขารูอยางเพียงพอ นี่ขอใหรูไวดวย.
๓. นี่นาหัว คือเลนตลกกัน คือความโงของเราเองเราจะพูดวาเรา วาฉัน
วากู วาตัวเรา แตแทจริงสิ่งนั้นเปนอิทัปปจจยตา, รางกายจิตใจ เนื้อหนังความ
คิดความนึก พูดจาอะไรก็เปนอิทัปปจจยตา; แตเราโงไปเอามาวาตัวกู ๆ ตัวเรา ตัวกูพูด
ตัวกูรู ตัวกูทํา ตัวกูไดรับผลกรรม. ตัวเรา, ตัวเราที่เราวาเอาเองนั้น มันเปน
อิทัปปจจยตา ที่แทจริงมันเปนอิทัปปจจยตา หรือภาวะแหงอิทัปปจจยตาของ
ธรรมชาติ. นี้ตัวเราในทุกความหมาย มันเปนอิทัปปจจยตา นี้ตัวเรา คือจิตโงนี้มันเอา
มาเปนตัวเรา, แลวเปนอยางนี้อยูทุกหนทุกแหงและทุกเวลา ทุกหนทุกแหงไมยกเวนที่ไหน
แมแตสักกระเบียดนิ้วเดียว ไมยกเวน ทุกเวลา จนถึงทุกขณะจิต, โงอยูทุกขณะจิต, โง
อยูกี่ขณะก็ไปเอาอิทัปปจจยตามาเปนตัวกู;
นี่คือตัวเราในทุกความหมายในขณะ
จิตนั้นคืออิทัปปจจยตา. อยาโงวาตัวกู อยาโงวาของกู หรือตัวเรา หรือของเรา
หรืออัตตา หรืออัตตนียา อยางนี้เปนตน.
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๔. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนพระเจา, เปนพระเจาสูงสุด สิ่งสูงสุด
มันตองมี นี้วาสิ่งสูงสุดคืออะไร ? ก็คือสิ่งที่ทําใหสิ่งตาง ๆ มี, สิ่งสูงสุดทําใหสิ่งตาง ๆ
เกิดมีขึ้นมา, ก็เรียกวาสราง แลวก็ควบคุมสิ่งเหลานั้นอยู, แลวก็ทําใหสิ่งเหลา
นั้นเลิกลางไปทําลายไป และสิ่งสูงสุดนั้นมีอยูในที่ทั้งปวง, ยิ่ง ๆ กวาตาทิพยเสียอีก
คือมันมีอยูในทุก ๆ ปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนจักรวาล. ดังนั้น สิ่งนั้นจึงมีอยู
ในที่ทั้งปวง, เปนใหญเหนือสิ่งทั้งปวง เพราะวาทุกสิ่งมันขึ้นอยูกับกฎอิทัปปจจยตา
ในทุก ๆ ปรมาณู, จึงวาเปนใหญกวาสิ่งทั้งปวง และก็รูสิ่งทั้งปวง หมายความวามันจะปรุง
ใหเปนอะไรขึ้นมาก็ได ไมมีอะไรแปลก ไมมีอะไรที่วากฎนี้มันจะปรุงไมได. เชน
วาปรุงยานอวกาศไปสูอวกาศนั้นเปนของเด็กเลนนะสําหรับอิทัปปจจยตา;
เพราะฉะนั้นจึงเปนอันวาสิ่งสูงสุดมันตองสรางอะไรขึ้นมา
ควบคุม
สิ่งทั้งปวงไว, ทําลายสิ่งทั้งปวงได มีอยูในที่ทั่วไป ดูแลสิ่งทั้งปวง ควบคุมสิ่ง
ทั้งปวง รูทุกสิ่งที่จะสรางอะไรขึ้นมาใหมก็ได ที่ความคิดนึกของมนุษยสรางขึ้นมา
ไดนั้น มันคือกฎ - อิทัปปจจยตาใหเปนไป. เราจึงเรียกกฎอิทัปปจจยตาวาพระเปนเจา
ของพระพุทธศาสนา; พวกอื่นเขามีพระเปนเจาอยางอื่น ไมตองเอามาพูดกัน ไมตอง
เอามาทะเลาะกัน. เราถือวิธีปฏิปทาของพระพุทธเจาวา ถาเขามีอยูกันอยางอื่น เรา
ไมพูด เราไมคาน เราไมยอมรับ; แตเราจะพูด เรามีอยางนี้ เรามีอยางนี้ ก็พอ
แลว. ฉะนั้นเราจึงไมคานกันวาเขามีพระเจาอยางนั้นถูกหรือผิด, เราก็ไมตองพูด แตเรา
มีพระเจาอยางนี้. เราบอกเขาวาเรามีพระเจาอยางนี้ คือกฎของอิทัปปจจยตา
ที่พระพุทธเจาตรัสรูแลวเคารพอยูตลอดเวลา, และยังประกาศวา พระพุทธเจาทุกองค
ในอดีตในอนาคตลวนแตเคารพธรรมะที่ตรัสรู คือกฎอิทัปปจจยตา. เอาละ, เปนอันวา

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๘๙

อิทัปปจจยตาคือพระเปนเจา.
คนโงเทานั้นที่จะพูดวาไมมีพระเปนเจา,
พุทธบริษัท
ก็มีพระเปนเจา แตในลักษณะอยางนี้, ไมใชมีลักษณะอยางบุคคล รูสึกอยางบุคคล. ถา
ไปรู สึ ก คิ ด อย า งนั้ น ก็ ไ ม ใ ช พุ ท ธบริ ษั ท ; ฉะนั้ น พุ ท ธบริ ษั ท บางคนอาจจะไปมี พ ระเจ า
ของศาสนาพราหมณ
ศาสนาอินดูก็ได
ยังออนวอนพระอิศวรพระนารายณอะไรอยูก็
ได, ก็ตามใจสิ. แตถาพุทธบริษัทที่แทจริง ก็มีอิทัปปจจยตานี้เปนพระเปนเจา.
ขอตอไป
๕.
อิทัปปจจยตานี้เปนวิวัฒนาการทุกแขนงแหงสิ่งที่มี
ชีวิต,
สิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการกี่ทิศทางกี่แขนง
ก็ลวนแตเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา.
เรานี้ไมยอมรับวาพระเจาบุคคลสรางโลกแตเราถือวาพระเจา
อิทัปปจจยตาสรางโลก, โดยวิวัฒนาการตามกฎของ อิทัปปจจยตา. อิทัปปจจยตาเปนพระเจา
สรางโลก ก็คือบันดาลใหวิวัฒนาการเปนไป เราจึงพูดวา อิทัปปจจยตาเปนวิวัฒนา การทุกแขนงแหงสิ่งที่มีชีวิต.
ในโลกนี้เดี๋ยวนี้แยกไดเปนสองพวก
:
พวกหนึ่งถือวามีพระเจาบุคคล
สรางสิ่งทั้งปวง, พวกหนึ่งวาเปนไปตามกฎวิวัฒนาการ คือกฎ อิทัปปจจยตา, เขาเรียก
เปนภาษาฝรั่งวา creationism กับ evolutionism. พวกใดถือวาพระเจาอยางบุคคลสราง
สิ่งทั้งปวงขึ้นมา คนนั้นจัดเปนพวก creationism. พวกใดถือวาไมมีพระเจาอยางบุคคล
เชนนั้น มีกฎวิวัฒนาการทําใหสิ่งตาง ๆ วิวัฒนาการแลวมีอะไรขึ้นมา พวกนี้เรียกวา
evolutionism. พวกพุทธบริษัทอยูในพวกหลังพวก evolutionism คือไมใชพวกพระเจา
สราง;
แตวากฎ
อิทัปปจจยตาบังคับใหวิวัฒนาการ.
นี่รูจักพระเจาของตัวเองเสียบาง
ทั้งที่มีอยูจริง, แลวสรางมาจริง ๆ ดวย คือกฎแหงกฎวิวัฒนาการ.
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๖. ดูตอไป อิทัปปจจยตาคือสิ่งที่หมุนวิ่งอยูรอบตัวเรา นี่ที่คลาย ๆ กับ
พูดเมื่อตะกี้ไปแลว, อิทัปปจจยตานั้นมิไดอยูอื่นไกลไปจากเรา คือสิ่งที่หมุนอยูรอบ ๆ

๒๙๐

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ตัวเรา
ทุกทิศทางทั้งขางนอกและขางใน;
อยางที่พูดมาแลววาเหลียวไปขางไหน
ก็จะเห็น
อิทัปปจจยตาทําหนาที่ปรุงแตงอยูเสมอ,
สิ่งที่วนวิ่งรอบตัวเราอยูทุกหนทุก
แหงทุกเวลาคืออิทัปปจจยตา.
๗. ดูตอไปวาอิทัปปจจยตาเปนพระรัตนตรัย : พระพุทธพระธรรม
พระสงฆคือพระรัตนตรัย, ทําไมปรากฏขึ้นมาในโลก
ก็โดยกฎ อิทัปปจจยตา.
มนุษย
เจริญกาวหนามีสติปญญาจนเกิดเปนพระพุทธเจา ก็โดยกฎอิทัปปจจยตา;
เพราะ
มีพระพุทธเจาพระธรรมก็ปรากฎออกมา, พระธรรมก็เปนผลของอิทัปปจจยตา หรือ
วาธรรมะ ธรรมชาติของจริงของธรรมชาติ มีอยูกอน ก็ลวนแตเปนผลของอิทัปปจจยตา.
ครั้นพระพุทธเจาตรัสรูแลว
ก็เปนตัวปจจัยที่ทําใหธรรมชาติอันลึกลับนั้นปรากฎตัวออก
มาเปนรูปของพระธรรม, ครั้นมีพระพุทธมีพระธรรม พระสงฆก็เกิดขึ้นโดยตาม
กฎของอิทัปปจจยตา; เพราะมีพระพุทธและมีพระธรรม พระสงฆก็เกิดขึ้น, ตางฝาย
ตางก็สงเสริมซึ่งกันและกันเปนปจจัยแกกันและกันก็เปนอิทัปปจจยตา,
พระรัตนตรัยเสีย
เองก็เปนอิทัปปจจยตา ในลักษณะอยางนี้ในความหมายอยางนี้.
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๘. ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปญญา นั้นก็เหมือนกันแหละ เปนอิทัปปจจยตา; มีศีลทําใหมีสมาธิ มีสมาธิทําใหมีปญญา, มีปญญาก็ชวยสงเสริม
ศีลสมาธิ, สมาธิสงเสริมปญญา, ปญญาก็สงเสริมศีลสงเสริมสมาธิ. มันวนกัน
อยูอยางนี้ ในความหมายของอิทัปปจจยตา คือไมอยูนิ่ง ไมอยูนิ่ง, เปลี่ยนแปลงไปตาม
กฎแหงเหตุแหงปจจัยอยูเนืองนิจ เพราะมีศีลจึงมีสมาธิ. นี่คือกฎอิทัปปจจยตา เพราะ
มีสมาธิจึงมีปญญา; เพราะมีปญญาจึงมีมรรค ผล นิพพานปรากฎ ปรากฏ
ออกมา
ความปรากฎแหงมรรคผลนิพพาน นี่เลยเปนอิทัปปจจยตากันหมด
ทั้งพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ, ทั้งศีล สมาธิ ปญญา ทั้งมรรค ผลและนิพพาน กลายเปนตัว

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

อิทัปปจจยตาไปหมด;
บอกใหรู ไปคิดดูสิ.

ฟงดูแลวคลายกับเหยียดหยามจวงจาบ,

๒๙๑

แตนี่ความจริงเปนอยางนี้

๙. อิทัปปจจยตาเปนเครื่องตอรองระหวางศาสนา ถาศาสนาอื่นเขา
จะเอาอะไรมาขม มาเหนือเมฆ จะมาอยูเหนือเมฆ, เราก็เอาอิทัปปจจยตารับ มันก็ไม
เหนือเมฆไปไดดอก; ไมมีอะไรจะสูงสุดเหนือกฎอิทัปปจจยตาไปได, เขามีพระเจา
เราก็มีพระเจา, เขามีอะไร เราก็มีอะไร, แตมีโดยกฎอิทัปปจจยตา, ฉะนั้น
ในการตอรองระหวางศาสนาเพื่อใหเปนเกลอกัน, ใหญาติดีกันไดนั้น เรามีอิทัปปจจยตาเปนเดิมพัน, เราจะเอาหลักธรรมะนี้เปนเดิมพัน ยื่นเขาไปในการที่จะตอรอง,
แลวแตวาจะทําอะไรกัน แลวก็ไมมีทางที่จะเสียเปรียบ ไมมีทางที่จะเพลี่ยงพล้ํา ไมมีทาง
ที่จะต่ําตอยนอยหนา ฉะนั้นขอใหพุทธบริษัททุกคนอยาเผลอ
อยาประมาท
ในเรื่องนี้, เดี๋ยวโงเดี๋ยวไมมีอะไรแมแตสักสตางคเดียว ที่จะไปเปนเดิมพันตอรองกับเขา,
เรามีอิทัปปจจยตาเปนเดิมพัน สําหรับจะไปตอรองหรือรับหนา การทาทายของ
ศาสนาทั้งหลายอื่น.
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๑๐. อิทัปปจจยตาเปนสิ่งที่ฆราวาสตองรูและตองปฏิบัติ; นี่เปน
ความผิดอยางใหญหลวงที่เมื่อกอนเขาวา ฆราวาสไมตองเรียนสิ่งลึกซึ้ง, ไมตอง เรียน
ปรมัตถธรรมอันลึกซึ้ง,
แลวก็โงอยูอยางนั้นแหละ. เดี๋ยวนี้ฆราวาสนั้นตองเรียน
เรื่องลึกซึ้ง เพราะวาฆราวาสมีความทุกขมากวาบรรพชิต, บรรพชิตมีความทุกข
นอยกวา ก็ไมตองเรียนอะไรมากกวา, ฆราวาสจมอยูในกองทุกขลึกมาก มันก็ตองเรียน
ธรรมะที่ลึกมากจึงจะชวยได.
ฉะนั้นขอใหฆราวาสศึกษาธรรมะอันลึกเปนปรมัตถธรรม แลวก็ไมมีอะไรจะลึกไปกวาเรื่องอิทัปปจจยตา; ถาจัดวาฆราวาสออนแอไมตอง
เรียนเรื่องนี้ ก็คนโงพูด; ถาพูดอยางยุติธรรม ใครมีความทุกขมากลึกมาก คนนั้นตอง
เรียนใหรูมากและลึกมาก, ฆราวาสจะตองเรียนธรรมะอันลึกคืออิทัปปจจยตา.
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อยาถือเหมือนกับคนบางคนพวกถือวา
ฆราวาสรูแตทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
ทองก็พอแลว, เรื่องลึก ๆ เอาไวที่วัดใหพระศึกษา นั่นคนนั้นหลับตาพูด. ถาฆราวาส
ไมรูเรื่องธรรมะเพียงพอแลว ก็เปนบาตายกันหมด หรือวาเปนโรคประสาทไมยกเวน
ใครเลย เปนโรคประสาทกันทุกคนเลย ไมตองยกเวนใคร เพราะไมรูเรื่องธรรมะ ไมรู
เรื่องเชนนั้นเอง ไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา อยาไปยึดถือมัน. ฆราวาสตองรู แลวตอง
ปฏิบัติ, อิทัปปจจยตานี้ฆราวาสตองรูและตองปฏิบัติดวย, แลวก็จะเปนฆราวาสชนิด
ที่เปนคนของพระพุทธเจา, เปนสาวกของพระพุทธเจา.
๑๑. อิทัปปจจยตาเปนกฎเหนือกฎทั้งหลาย, กฎคือกฎเกณฑ กฎของ
ธรรมชาติ, ไมใชกฎที่มนุษยแตงตั้งขึ้น. พระพุทธเจาไมไดแตงตั้งกฎอิทัปปจจยตา;
กฎอิทัปปจจยตาเปนกฎของธรรมชาติ.
พระองคทรงคนพบแลวนํามาสอน,
แลวกฎอิทัปปจจยตานี้เปนกฎเหนือกฎธรรมชาติใด ๆ.
กฎธรรมชาติจะมีกี่แขนง
กี่สาขา กี่อยาง ก็มีกฎอิทัปปจจยตาเหนือกวากฎทั้งปวง สูงสุดกวากฎทั้งปวง; เราจึง
พูดวา กฎอทัปปจจยตาเปนกฎเหนือกฎทั้งหลาย.
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เชนเดี๋ยวนี้ตามสมมติในเมืองไทย
มีวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบท
เหนือกฎหมายทั้งหลาย, กฎหมายใด ๆ จะขัดกับรัฐธรรมนูญไมได เปนลูกกฎหมายไปหมด
กฎหมายแมคือรัฐธรรมนูญ
นี้อยางไรฉันใด โดยธรรมชาติแลวกฎอิทัปปจจยตาเปน
แมของกฎทั้งหลาย เหนือกฎทั้งหลาย กฎนอกนั้นมันก็เปนลูกของกฎอิทัปปจจยตา แลว
แตจะแยกมาพูด; เชนวากฎเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระไตรลักษณนี้ เปน
ลูกกฎของกฏอิทัปปจจยตา คือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนไปตามเหตุตามปจจัย,
แลวยังมีกฎอื่น ๆ อีกเยอะแยะไปหมด, แลวมันไปขึ้นอยูกับกฎอิทัปปจจยตาทั้งนั้น

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

พระพุทธเจาจึงทรงไดเคารพกฎอิทัปปจจยตา
ตองเคารพ.

๒๙๓

ในฐานะเปนสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจาทุกองค

ที่มันใกลชิดเราก็เปนกฎแหงกรรม,
อิทัปปจจยตาเปนกฎแหงกรรม
เปนตัวกรรม, เปนตัวความสิ้นกรรม อิทัปปจจยตาเปนกฎแหงกรรม, พอกระทําลงก็เปน
ทันที, ไดยินคนพูดทางวิทยุอยูเสมอวา เขาพูดกันวา ทําดีตองไดดี ทําชั่วตองไดชั่ว
นี้เปนคนโงพูด คนไมรูอะไรพูด แลวมาพูดใหเสียเวลา. มันไมตองพูดนี่ พอทําดีมัน
ดีนี่, พอทําชั่วมันชั่วนี่ มันไมตองรอวา "ได", พอทําดีมันก็ดีเสร็จตั้งแตเมื่อทํา
เพราะวาเรียกอันนี้วาดีนี่ พอทําเขามันก็ดี, ไมตองรอวาไดดี. ฉะนั้นเราไมตองพูดวา
ทําดีตองไดดี; ถาขืนพูดก็เปนคนบาคนโงที่สุด
พอทําดีมันดีเสร็จแลวตั้งแตเมื่อ
ทํา, พอทําชั่วมันก็ชั่วเสร็จแลวตั้งแตเมื่อทํา ทําไมมาพูดวาทําดีตองไดดี ? ถาไมไดชาติ
นี่ตองไดชาติหนา; นี่ยิ่งบาใหญ ยิ่งโงใหญ เพราะทําดีมันดีเสร็จแลวเมื่อกําลังทํานั่น
แหละ มันดีเสร็จแลว, ทําชั่วมันก็ชั่วเสร็จแลวตั้งแตเมื่อทํา.
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ทีนี้ผลพลอยไดที่วาบังเอิญพลอยได จะไดดีการหรือชั่วนั้นมันอีกเรื่อง
หนึ่ง, มันไดก็ไดไมไดก็ได, อยาเอามาเปนหลักเปนประมาณ. ถาพูดเปนเรื่องของ
กรรมแลว พอทําแลวก็เสร็จ ทําดีดีเสร็จ, ทําชั่วชั่วเสร็จ เพราะมันเปนอิทัปปจจยตา
หมายความวา ตองเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา. อยาไปพูดตามเขาวาทําดีตองได
ดี ทําดีก็ดีเสร็จ ทําชั่วก็ชั่วเสร็จ, ไมตองรอการได ไมตองมีการได. ถาไดก็เปน
เรื่องผลพลอยได ที่คนโง ๆ หวังกันนัก, หวังเปนวัตถุเปนผลทางวัตถุทั้งนั้น. ขอนี้จะ
ไดก็ได ไมไดก็ได เพราะมันไมใชตัวกรรมหรือไมใชตัวผลของกรรมโดยตรง ตัวผล
พลอยไดที่แอบ ๆ แฝง ๆ บางทีก็มีบางทีก็ไมมี.
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ฉะนั้นดูไปที่ตัวกฎอิทัปปจจยตาแลวจะเห็นวา เปนกรรม เปนตัวกรรม
เปนกฎแหงกรรมที่แนนอน ทําดี ดีทันที ทําชั่ว ชั่วทันที; เพราะวามันทําสิ่งนั้นลงไป
แลว นี่เปนตัวกรรม. ตัวกรรมที่กําลังทําอยูนั้น ก็เปนกฎอิทัปปจจยตา หรือ
อาการของอิทัปปจจยตา หรือภาวะของอิทัปปจจยตา ในขณะระยะใดระยะหนึ่ง. แลว
ที่นี้จะหมดกรรม จะสิ้นกรรม เพราะสิ้น กิเ ลสนี้ ก็คืออิทัปปจ จยตาในระดับสูง ,
มีความรูชั้นสูง ปฏิบัติชั้นสูง ก็มีอิทัปปจจยตาชั้นสูง ทําใหหมดกรรม. เลยพูดไดวา
กฎของกรรมก็คืออิทัปปจจยตา, ตัวกรรมแท ๆ ก็คืออิทัปปจจยตา, ความสิ้นไป
แหงกรรม สิ้นสุดแหงกรรมก็คือ อิทัปปจจยตา.
ทีนี้ที่วามันจะทําความลําบากในการศึกษา ก็คือวา อิทัปปจจยตานี้มันออก
มาในรูปปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ นานา มีรูปแบบตาง ๆ นานา มีขนาดตาง ๆ นานาเต็มไปหมด :
อิทัปปจจยตาเรื่องนั้น, อิทัปปจจยตาเรื่องนี้, อิทัปปจจยตาเรื่องโนน อิทัปปจจยตาเรื่อง
อะไร แมแตในครัวจะหุงขาวกินสักหมอหนึ่ง ก็เรื่องอิทัปปจจยตาทําไมละ; มันจะตอง
ไปเอาฟนมา เพราะมีฟนมันจึงมีไฟ เพราะมีไฟน้ํามันจึงรอน, เพราะน้ํามันรอนขาวสาร
มันก็สุก, เปนขาวสุก แลวมันก็กินได. นี้มันเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา สายหนึ่ง
ดวยเหมือนกัน; อยางนี้มันมีมากนับไมไหว
นับไมไหว
กระแสหรือกรรมวิธีแหง
อิทัปปจจยตามีอยูในโลก นับไมไหวไมรูกี่รอยกี่พันอยาง.
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นี้เราจะเรียกวาอิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบตาง ๆ กัน;
ถาเกิดขึ้นแกสิ่งที่มีชีวิตก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท, ถาเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไมมีชีวิต หมาย
ถึงไมรูสึกสุขทุกขก็เรียกวาอิทัปปจจยตา ออกมาเปนรูปแบบอยางนั้นอยางนี้ แมแตจะ
ไปนั่งถายอุจจาระสักครั้งหนึ่ง ก็มีกระแสแหงอิทัปปจจยตาครบถวนขั้นตอนของมัน, เอาละ
ไมตองยกตัวอยางใหรําคาญ.

การเห็นวามเปนอิทัปปจจยตา

๒๙๕

เปนอันวา ลักษณะอาการของอิทัปปจจยตา, คุณคาในแงที่มนุษยตองการ
หรือไมตองการ มันมีอยูมากมายอยางนี้. ผูใดเห็นความจริงขอนี้แลว ผูนั้นคงจะ
ชอบ ในการที่จะศึกษาเรื่องอิทัปปจจยตา :อยากจะรูเรื่องอิทัปปจจยตา, อยากจะ
เห็นเรื่องอิทัปปจจยตา, แลวอยากจะใชอิทัปปจจยตาใหเปนประโยชน, ก็ใชใหเปนประโยชนแลวก็ไดรับประโยชน จากการประพฤติกระทําถูกตองตามกฎของอิทัปปจจยตา จน
กระทั่งวามีสวรรคอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ จึงยกมือไหวตัวเองได.
เอาละ, เวลามันก็สมควรแลว ขอยุติโดยสรุปความเปนพุทธบริษัทของเรา
ความเปนพุทธบริษัทของเรา ของทานทั้งหลาย มันสําเร็จไดเพราะรูเรื่องอิทัปปจจยตา,
นี่ขอทาทายอยางนี้ ถาไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา ความเปนพุทธบริษัทจะลมละลายจะลม
เหลว จะกอรูปไมเปนพุทธบริษัทขึ้นมาได. ผูรู ผูตื่นผูเบิกบาน พุทธะ ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน : รูก็ตองรูดวยกฎอิทัปปจจยตา, ตื่นจากหลับก็ตื่นดวยอิทัปปจจยตา
เบิกบานก็เบิกบานดวยอิทัปปจจยตา. ฉะนั้นขอใหเราพูดถึงอิทัปปจจยตา เหมือนอยาง
พระพุทธเจาเอาเรื่องอิทัปปจจยตามาทรงสาธยายเลนโดยพระองคเอง,
เหมือนกับคนรอง
เพลงที่ตัวชอบอยางนั้น. ฉะนั้นถาเราจะรองเพลงอะไรบาง ก็ขอใหรองเพลงอิทัปปจจยตา.
เดี๋ยวนี้ก็โงจนไมรูจักอิทัปปจจยตา จะเอามารองไดอยางไร, หรือวาจะแตงเพลงสักบทหนึ่ง
ก็เปนเรื่องกามารณทั้งนั้น, ไมมีเพลงที่สดุดีอิทัปปจจยตามารองกันเลย, เปนความ
บกพรองพลั้งเผลอของใครก็ไมรู.
เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทไมไดรองเพลงเรื่องอิทัปปจจยตา
กันเลย ไปรองเพลงเรื่องบา ๆ บอ ๆ อยางที่พระเณรเอาทีวีมาแอบฟงกันแอบดูกัน มันก็ไม
มีทางที่จะพบกับอิทัปปจจยตากันโดยเร็ว.
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ถาจะฝนนอนหลับฝนก็ขอใหฝนเปนเรื่องอิทัปปจจยตา,
ถาพลั้งปากออกมา
ดวยความตกใจก็อิทัปปจจยตา, เดี๋ยวนี้พลั้งปากพูดคําหยาบคายทั้งนั้น, ไมรูไปแชงชัก

๒๙๖

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ใครก็ไมรู
จะพลั้งอะไรก็เปนคําหยาบไมนาฟง
แสดงความบกพรองของตัวเองอยางยิ่ง.
พุทธบริษัทควรจะพลั้งปากออกมาวา อิทัปปจจยตา ๆ, แลวก็เลิกกัน ไมตองกลัว ไม
ตองหวาดเสียว ไมตองสะดุง ไมตองมีปญหาเหลือ, พุทธบริษัทก็อยูเหนือความทุกข เหนือ
ปญหา โดนประการทั้งปวง เรื่องจบ, พุทธบริษัทอยูเหนือปญหาเหนือความทุกขโดย
ประการทั้งปวง
เรื่องมันก็จบ.
นี่ประโยชนของอิทัปปจจยตาเพราะฉะนั้นขอให
อิทัปปจจยตาหนอ, อิทัปปจจยตาหนอ, เปนไปตามเหตุตามปจจัยเทานั้นหนอ,
ตามปจจัยเทานั้นหนอปจจัยหนอ แกทุกอยางทุกเรื่อง ที่เราจะเอามากําหนดสติฝกสติใน
รูปแบบของสมถะและวิปสสนา ไดดวยกันทุกคนเถิด.
การบรรยายสมควรแกเวลา. ที่จริงอาตมาหมดแรงที่จะพูด ก็ขอยุติการ
บรรยายในวันนี้ไวแตเพียงเทานี้, เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดบทคณสาธยาย
ซึ่งมีขอความสงเสริมกําลังใจ ในการปฏิบัติพระธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ใหเจริญ
งอกงามในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไปในกาลบัดนี้เทอญ.
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สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
-๑๒๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๑๒ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาว เรื่องสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู ตอไปตามเดิม; แตมีหัวขอ
ยอยเฉพาะในการกลาวครั้งนี้วา ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู.
การบรรยายครั้งนี้เปนครั้งสุดทายของเรื่อง
และของภาคมาฆบูชา
จึงอยาก
จะกลาวสรุปขอความทุกแงทุกมุมของเรื่องนี้
ในลักษณะปริทรรศน.
แตเนื่องจากจะ
กลาวใหเห็นโดยชัดเจนเจาะจงลงเปนเรื่อง ๆ ก็เรียกวา ธรรมสัจจะ คือแงหนึ่งมุมหนึ่ง ที่
จะตองมองใหลึกซึ้งถึงที่สุด วามันเปนอยางไร. ดังนั้นก็ถือโอกาสกลาวในลักษณะ
ของอริยสัจจ ๔ ประการ ซึ่งมีหลักวา จะตองตั้งปญหาขึ้นมาวา มันคืออะไร มัน
เกิดขึ้น เพราะเหตุใด, มันเพื่อประโยชนอะไร, และมันจะสําเร็จตามนั้นไดอยางไร.
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ธรรมะในรูปแบบที่เรียกสําหรับยุคปรมาณูนี้
ก็เปนการเตรียมตัวสําหรับ
เหตุการณแหงยุคปรมาณู ของคนทุกคน ทั้งในแงของสงคราม และในแงของสันติภาพ และในแงของพุทธบริษัทโดยทั่วไป.
ที่ ว าในแง ของสงครามนั้ นหมายความว า ถ ามั นเกิ ดสงครามปรมาณู ขึ้ นมา
เราจะมี ธ รรมะอะไรสํ า หรั บ จิ ต ใจ ที่ จ ะต อ สู กั บ โทษอั น ร า ย พิ ษ ภั ย อั น ร า ยกาจ ของ
สงครามนั้น.
ในแงของสันติภาพก็หมายความวา เมื่อมันยังไมเกิดสงคราม เราควรจะมี
ความรูอยางไรในเรื่องนี้ ที่เหมาะสมกับสถานการณที่ยังเปนสันติภาพแหงยุคปรมาณู. และ
ที่ ว า ในแง ของพุ ท ธบริ ษั ท ทั่ ว ไปนั้ น หมายความว า ถ าเราจะเป น พุ ทธบริ ษั ทอย า ง
ถูกตอง ไมใหเสียทีที่เปนพุทธบริษัทแลว;
เราจะตองมีความรูในเรื่องนี้ และปฏิบัติ
กันอยางไร จึงจะไมเสียหนา เสียชื่อ เสียเกียรติ เสียอะไร ของพุทธบริษัท ซึ่งจะตอง
ไมลืมวา เปนผูรู เปนผูตื่น และ เปนผูเบิกบาน.
เดี๋ยวนี้เขาทําอะไรกันไดบาง ที่เรียกวาในยุคปรมาณู ? เขาไปดูดวงดาว
ดวงจันทร มาจากเบื้องหลังของดวงดาวดวงจันทรก็ได คือเขาไปพนไปจากดวงดาวและ
ดวงจันทร แลวยอนดูมาทางดวงดาวและดวงจันทร อยางนี้เขาก็ยังทํากันไดแลว มันไม
เหมือนยุคโบราณแลว. เดี๋ยวนี้เขามียานพาหนะสําหรับจะกระโดดแผล็ว ๆ ไปที่นั่นไปที่นี่
อยางไปรอบโลกกันได ก็ในไมกี่ชั่วโมง อยางนี้เปนตน, มันเปลี่ยนมากถึงอยางนี้. เรา
จะตองมีอะไรในทางจิตใจ ที่จะเหมาะสมสําหรับความกาวหนาของมนุษยในโลก ถึงขนาดนี้.
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ที่มันจะมีมาก็คือวา ความกาวหนามากเชนนี้ มันยอมใหเกิดผล ที่แปลก
ประหลาด หรือรุนแรงมากพอ ๆ กัน; จะเรียกภาษาธรรมะ เขาก็เรียกวา อติมหันตารมณ ที่เปนความทุกขนานาชนิด; อติ แปลวา อยางยิ่ง, มหันตะ ก็แปลวา ใหญ,

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๒๙๙

อารมณ ก็แปลวา สิ่งที่จะรูสึก หรือ กระทบ; มันจะเปนสิ่งที่มากระทบอยางใหญยิ่ง
แกจิตใจ ในรูปแบบของความทุกข.
ทําไมไมมองกันในแงของความสุข ? ก็เพราะมันยังมองไมเห็น, มันยัง
ไมมีทางจะมอง วาการที่พัฒนากาวหนา ในทางที่ทําใหคนลุมหลงความสุขสนุกสนานเอร็ด
อรอยทางอายตนะนี้ มันมองไมเห็นทางของสันติสุข. แมวาเดี๋ยวนี้กําลังสนุกสนานเอร็ด
อรอยกันอยูก็ตาม, เพราะวาอารมณชนิดนี้มันสงเสริมกิเลส มันสนองกิเลส, มันสนอง
กิเลสแหงความเห็นแกตัว, ความเห็นแกตัวมันมากถึงที่สุดแลว มันก็มองไมเห็นสันติภาพ.
ฉะนั้นเราจึงมองเห็นแตในทางที่ไมพึงปรารถนา, ไมนาปรารถนา; มันจะเปนวิกฤติการณ
คือตรงกันขามจากสันติภาพ, แลวก็จะเนื่องกันเปนสายไมขาดตอน จึงเรียกวามันเปน
อติมหันตารมณ คําแปลกสําหรับคนทั่วไป, แตคําธรรมดาในภาษาธรรมะ. อารมณใหญ
ยิ่ง หมายความวา มันครอบงําจิตใจใหญยิ่ง, คือความรูสึกที่มันมากเหลือประมาณนั่นเอง.
อารมณเล็ก ๆ ผานมา มันก็ไมมีความหมายอะไรเดี๋ยวก็ลืม; แตถามันเปนอารมณใหญ
และใหญยิ่งนี้มันยากที่จะลืม; เพราะมันบีบคั้นมาก, เพราะมันทําลายมาก, เพราะมัน
ใหความทุกขมาก.
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แลวมันอยูในลักษณะที่เรียกในภาษาธรรมะอีกเหมือนกัน คือเรียกวา อมาตาปุตติกภัย ฟงประหลาด ๆ หรือแปลกอีกแลว. อ - มาตา – ปุตติก - ภัย, - ภัยซึ่งทํา
ใหไมมีความเปนบิดามารดา ; เอาเนื้อความก็คือวา ภัยที่บุตรกับบิดามารดาก็ชวยอะไร
กันไมได คือเมื่อเกิดภัยอันนี้ขึ้นมาแลว บุตรกับมารดาไมสามารถจะทําประโยชนอะไรให
แกกัน, ไมสามารถะชวยกันและกันได. ตามธรรมดาก็หมายถึงความทุกขอันเกิดมาจาก
ความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งแมก็ชวยลูกไมได, ลูกก็ชวยแมไมได, พอก็ชวยลูกไมได,
ลูกก็ชวยพอไมได, นับวาเปนภัยเหลือประมาณและเด็ดขาด. แตมา ในบัดนี้เรามีภัย
ภายนอก เปนอัตรายภายนอก ชนิดที่ลูกก็ชวยแมไมได แมก็ชวยลูกไมได; ก็
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หลับตาดูเองก็แลวกันวาถาวา ระเบิดปรมาณูมหาภัยมันลงมา แลวใครชวยใครไดเลา;
มันกลายเปนฝุนกันไปทั้งหมดแลว ใครจะชวยใครได. นี่มันก็มีคาเทา ๆ กันกับคําวา
ชวยกันไมไดในเรื่องของความเกิด แก เจ็บ ตาย.
ในยุคปรมาณูนี้มันจะมีภัยอันใหญหลวงเมื่อไรก็ได ชนิดที่แมก็ชวยลูกไมได,
ลูกก็ชวยแมไมได, มีก็เหมือนกับไมมี อยางนั้นแหละ. ทีนี้ใครจะชวย ? อะไรจะชวย
อาตมาคิดวา ธรรมะจะชวย; ธรรมะชวย ก็หมายความวาพระพุทธเจาชวย, ธรรมะ
นั้นแหละจะชวย;
เพราะฉะนั้นเตรียมธรรมะไวสําหรับชวยในภัยอันตราย ที่แมแตแม
และลูกแสนจะรักซึ่งกันและกันก็ชวยกันไมได. ขอใหเตรียมตัวไวสําหรับจะไมรองไหก็
พอแลว
อยาถึงกับวาจะเตรียมตัวไวหัวเราะเลย ไมมีใครเชื่อดอก,เพียงแตเตรียมตัว
สําหรับจะไม รองไห เมื่ อภั ยนี้ มาถึง ก็ ดูจะวิ เศษเหลือประมาณแล ว ไม ตองพู ดว าฉั นจะ
หัวเราะ.
ถาวามีธรรมะนี้มากจริง มากจริง อาตมาคิดวาหัวเราะได. คนที่มี
ธรรมะสูงเพียงพอจริง ๆ มันก็หัวเราะไดในทุกกรณี, ในทุกกรณีหมายความวา ในทางวิบัติ
วินาศหรือในทางไดสมบัติอยางยิ่ง ; ก็หมายความวาหัวเราะไดทั้งในเรื่องที่ชวนให
ยินดีและเรื่องที่ชวนใหยินราย.
เดี๋ยวนี้เราชาวบานนี้ไมเอากันถึงขนาดนั้นดอก;
เอาแตเพียงวาเมื่อยังไมตายอยาตองรองไห ก็ดีถมไปแลว, ไมตองถึงกับวาหัวเราะ. นี่
จึงขอใหสนใจฟงธรรมะชนิดนั้น คือเรื่องสมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณู ที่จะตอง
ทําไวใหคลองแคลวชํานาญ ชํานาญอยางยิ่ง สมบูรณมากเพียงพอ ถูกตองดี. นี่ก็จะ
ไดปรกติอยูได ในเหตุการณที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในยุคปรมาณู.
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ทานตองคํานึงถึงขอความที่บรรยายมาแลว ๑๑ ครั้ง ตั้งแตตนวาปฏิบัติอยางไร
และขอไหนเปนขอที่สําคัญที่สุด เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, เห็นสุญญตา, แลวก็เห็น

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๓๐๑

ตถาตา, แลวเห็นอิทัปปจจยตา อยูไดทุกครั้งที่หายใจออก – เขาในทุก ๆ กรณี, นี้มันจะ
มากนอยสักเทาไรในการที่จะทําใหไดถึงขนาดนี้. ถาเห็นวามันเปนเชนนั้นเอง, มัน
เปนเชนนั้นเองไดอยางเต็มที่ ในเมื่ออะไรจะเกิดขึ้น ใหญหลวงเทาไรก็ตาม; เห็น
เชนนั้นเองไดนั่นแหละคือจะคงที่ได,จะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงได.
นี่ถาอยากจะ
หัวเราะก็ยังจะหัวเราะได แตวาพระอรหันตทานคงจะไมหัวเราะใหมันเหนื่อยเปลา ๆ, อยู
เฉย ๆ ก็ดีแลว ไมตองหัวเราะไมตองรองไหนั้นแหละมันดีกวา เรียกวาเรามีธรรมะที่จะ
ทําความคงที่ไดในทุก ๆ กรณี.
ทีนี้ขอโอกาสพูดไปตามลําดับวา
ประโยชนอะไร, และโดยวิธีใด สืบตอไป.

มันคืออะไร,

มันมาจากอะไร,

มันเพื่อ

สมถวิปสสนายุคปรมาณูคืออะไร ?
ถาจะถามวา
สมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณูนี้มันคืออะไร ?
ก็จะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา ปรมาณูนั้นกันเสียกอน. ขอนี้ไมไดหมายความวา เราจะ
ศึ กษาวิ ทยาศาสตร ทฤษฏี เกี่ ยวกั บปรมาณู ทั้ งทางฟ สิ คส ทั้ งทางเคมี มากมายมหาศาลอย างนั้ น
ก็ไมใชไมจําเปนที่จะตองศึกษาอยางนักวิทยาศาสตร. เราจะรูแตเพียงวา
ในยุคปรมาณู
นี้อะไร ๆ มันจะงุมงามอยูไมได, จะรีรออยูไมได, มันตองทํากันอยางสายฟาแลบใน
การที่จะเกิดขึ้น ในการที่ จะดับไป หรือในการที่ จะรูจัก สิ่งตาง ๆ: นี่มันตองทํา
ไดเร็วเหมือนกับสายฟาแลบ. มันตองลึกยิ่งกวามหาสมุทร และมันก็จะตองผาลง
ไปไดเหมือนกับสายฟามันผาลงมา
ไมมีอะไรตานทานได
อยางนี้เปนตน, คือเราจะ
ตองมีความสามารถทําอะไรได ใหสมกับที่มันเปนยุคปรมาณู.
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ยุคปรมาณูสมถวิปสสนาตองทําพรอมกัน.
ทีนี้ที่วา
สมถวิปสสนา สําหรับยุคปรมาณูนั้น พอจะมองเห็นไดในคําพูด
นั้นเอง เพราะเราเอามารวมกัน ; เอาคําวา สมถะ กับคําวา วิปสสนา มารวมกันเขาเปน
เรื่องเดียวมันไมเปน ๒ เรื่อง : ถามันเปน ๒ เรื่องมันตองทํา ๒ เรื่อง มันชาอยู เอาเรื่อง
สมถะและเอาเรื่ องวิ ป สสนามารวมกั นเป นเรื่ องเดี ยว มั นจะได ทํ าอย างเดี ยว หรื อทํ าที เดี ยว,
แลวก็เปนทั้งสมถะและวิปสสนาพรอมกันไป.
ก็ดูวิธีปฏิบัติอยางที่กลาวมาแลว ในการบรรยายครั้งกอน ๆ
นั้นวา เห็นอะไร,
ก็เห็ นว ามั นเป นอย างไร ทั้ งในแง ของลั กษณะ ว ามั นมี ลักษณะอย างไร, ทั้ งในแง ของ
สั จจะหรื อความจริ งว ามั นเป นอย างไร, จนสรุ ปความได ว าจะเห็ นอะไรหรื อว าจะดู ไปที่
อะไร ก็จะเห็นความเปนอิทัปปจจยตา
คือการที่มีเหตุปจจัยปรุงแตงกันเปนสายไมมี
ที่สิ้นสุด. อยางที่เคยพูดสรุปความสั้นๆ
วาเรานั่งอยูตรงนี้ เราเหลียวมองไปรอบดาน
ก็ไมเห็นอะไร นอกจากเห็นกระแสแหงอิทัปปจจยตา ที่ปรุงแตงกันอยู.
แลวก็ไหลไป ๆ
ตามความไม เที่ ยง และความที่ เหตุ ป จจั ยมั นปรุ งแต งแล วก็ มั นผลั กไส ให เกิ ดสิ่ งใหม ๆ
เกิดสิ่งใหม ๆ.
นี่อยางนี้เรียกวามันเห็นในแงของสมถะคือเห็นเปนอารมณ มีจิตกําหนด
อยูที่ นั่น, และเห็นในแง ของวิป สสนา คือเห็ นว ามั นมี ลักษณะอาการความจริงของมั น
อย างไร,เห็ นพร อมกั นไป, เรี ยกว าบวกสมาธิ กั บป ญญาเข าด วยกั นก็ แล วกั น. สมาธิ
คือจิตตั้งมั่นกําหนดแนวอยูที่อารมณ, ปญญา คือเห็นวามันมีอะไรอยางไร, มี
ลักษณะอยางไร, มีสัจจะอยางไร.
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เชนมองดูไปที่กอนหิน เมื่อจับลงไปที่กอนหิน กําหนดลงไปที่กอนหิน มัน
ก็เปนสมาธิ, แลวดูเห็นวากอนหินนี้ไหลอยูเรื่อย ไหลอยูเรื่อย ในความเปลี่ยนแปลง
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นี้ก็เปนปญญา. นี้ไมตองทําหลายหนดอก ไมตองทํา ๒ หน ทําหนเดียว : มองไปที่
กอนหิน แลวก็มีทั้งสมาธิ และมีทั้งปญญา พรอมกันไปในตัว.
เรื่ องนี้ ทํ าให เรามองเห็ นความฉลาดของพวกนอกายเซ็ น นิ กายเซ็ นที่ เอามา
พูดกันอยูหรือกําลังพูดกันมากขึ้น. นิกายเซ็นเขาไมแยก, ในพวกนิกายเซ็นไมแยกสมาธิ
กับปญญาออกจากกันเอามารวมกันแลวเรียกวาเซ็น ตรงกับ ภาษาบาลีวาฌาน
ตรงกับภาษา
สันสกฤตวา ธฺยาน, แปลวา เพง เทานั้นแหละ; ขอใหเพงลงไปที่นั่น แลวเห็น
พรอมกันทั้งสมาธิและปญญา. ฉะนั้นเราจึงเห็นขอปฏบัติของเซ็นเขาไมแยกศีล ไม
แยกสมาธิ ไมแยกปญญา; เมื่อเพงลงไปที่อะไร มันก็มีศีลอยูที่การเพง, แลวกําหนด
อยูที่อะไร มันก็เปนสมาธิอยูที่นั่น, แลวเห็นความจริงของสิ่งเหลานั้นก็เปนปญญา;
อยูที่อะไร มันก็ เปนสมาธิ อยูที่นั่น, แลวเห็นความจริงของสิ่งเหลานั้นก็เปนปญญา;
เรียกวาประหยัดมากรวม ๓ อยางมาเปนเรื่องเดียวกัน. แลวก็ทําอยางเดียวทําอยาง
เดียว ไดผลทั้ง ๓ อยาง.
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บางที เ ราจะต อ งเรี ยกว า มั น โง เ กิ นไปก็ ได ที่ แ ยกออกจากกั นแล ว มานั่ ง ทํ า ,
นั่งทําแตละอยาง ๆ
มันก็ไมเคยสําเร็จสักที. รักษาศีลจนตายมันก็ไมเคยจมีศีลสักที เพราะ
มันแยกออกไปเปนตัวสิกกขาบทอยางนั้นอยางนี้, ซึ่งก็ทําใหเต็มตามนั้นไมได;
เพราะ
มั นไปตั้ งใจทํ าโดยไม รู ว าจะทํ าอย างไร, จะทํ าทํ าไม, ที่ จริ งทํ าศี ลก็ เพื่ อให เป นเครื่ อง
รองรับสมาธิ, ทําสมาธิก็เปนเครื่องรองรับปญญา, ถาแยกทําอยางเดียวมันก็ไมสําเร็จ
ไดดอก; ตองทําทีเดียวพรอมกันไปทั้ง ๓ อยางนั่น แหละมันสําเร็จประโยชน.

มี ภาพล อของพวกเซ็ นอยู ภาพหนึ่ ง ซึ่ งอยากจะเอามาเล าฟ งกั นเล น คื อภาพ
รู ปกบนั่ งอยู บนปากรู . อาตมาก็ ไม ค อยจะคุ นเคยนั กดอก, แต ก็ เคยเห็ นบ างเหมื อนกั นแหละ,
กบมันนั่งอยูที่ปากรู มันนั่งขัดสมาธิ. ทีนี้มันมีคําพูดเขียนไววา กบมันพูดวา "ถาเขาเปน
พระอรหั นต กั นเพราะนั่ งสมาธิ แล ว ฉั นก็ เป นพระอรหั นต กะเขาด วยองค หนึ่ งเหมื อ นกั น
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เพราะฉันนั่งสมาธิมาตั้งแตเกิดจนบัดนี้".
กบมันวามันนั่งสมาธิมาตั้งแตเกิดจนบัดนี้;
นี้เปนคําลอของพวกเซ็น คือลอนิกายอื่น, ลอนิกายมหายานดวยกันก็มี, ลอเถรวาทก็ได,
วาที่มันยึดมั่นแตเรื่องนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ เอากนตัวแข็งตัวอะไรไปเลย. กบมันก็ลอเลนให
ว าฉั นก็ นั่ งสมาธิ ตลอดเวลา ดั งนั้ นฉั นก็ เป นพระอรหั นต กะเขาองค หนึ่ งด วยเหมื อนกั น.
นี้ แหละเป นเครื่ องชี้ ให เห็ นว า อย าทํ าอะไรให มั นอย างหลั บหู หลั บตา ไม มองเห็ นโดยรอบ
คอบรอบดาน.
แลวมีรูปภาพอีกรูปหนึ่ง ก็ลออยางเดียวกันอีกแหละวา
"พวกที่สําเร็จ ๆ,
สําเร็จธรรมะนั้น; ถาเดินมาทางนี้, เดินผานมาทางนี้ ฉันจะกระโดดลงน้ําใหดังผลุง
ใหตกใจเลย. ใหอาจารยที่สําเร็จทางวิปสสนาเดินผานมาทางนี้ ฉันจะกระโดดลงในน้ํา
ใหดังผลุงใหเขาสะดุงเลย" นี่กบมันวาอยางนี้. นี่เปนเรื่องลอเปนนิทานลออยางยิ่ง
คือยึดมั่นในการกระทํากันมากเกินไปจนวาทําอยางนี้เทานั้น,ทําอยางนี้เทานั้น ; แลว
ก็ยึดมั่นผลสําเร็จกันมากเกินไป จนเปนเรื่องขลังเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไมเคยมีในพระพุทธศานา.
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นี่จําไวก็ไดวา
เรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์นี้มันไมมีในพุทธศาสนานะ
อยาเอามา; เพราะมันมีแตอิทัปปจจยตา มัน ไปตามกฏอิทัปปจจยตาโดยตรงแนว
เฉียบขาด; จะเปนเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปไมได. ถาวาเอาเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์
เขามาใสไวในพุทธศาสนา มันก็กลายเปนนั่งไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ออนวอนขอรองกันอยู
ไมตองทําอะไร, เปนถือศาสนานั่งออนวอนนั่งขอรองกันไปเสีย; มันไมใชพุทธศาสนา.
ฉะนั้นเราตองทําอะไร ๆ
ที่มันเปนการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตอกฏของธรรมชาติ
อยูในตัว. แลวก็มีผลเจริญกาวหนาไปตามการปฏิบัตินั้น.
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เราสังเกตดูในอรรถกถาธรรมบท ซึ่งมีเรื่องมากมาย, มากมายเหลือประมาณ
วาพระพุทธเจาบอกกรรมฐาน
บอกขอความอันหนึ่งใหแกภิกษุรับเอาไปปฏิบัติของตนเอง
จนกวาจะมีผลขึ้นมา, แลวคอยมาเลาเรื่องผลของการปฏิบัติถวายพระพุทธเจา. พระพุทธเจาทานก็ไมไดไปนั่งคุมอยูขาง ๆ เหมือนกะที่ทํากันอยูในบัดนี้, และก็ไมไดแยกออกไป
เปนสมาธิอยางนั้น, เปนวิปสสนาอยางนี้.
ทานตรัสบอกกรรมฐานในลักษณะคลาย ๆ กับวาโกอานของเซ็นเหมือนกันแหละ
แลวภิกษุนั้นไปคิด มันไมเชิงคิดดอก ไปคอยเฝาดูจนกวาจะเห็นแจง.
เชนสมมติวาไป
ทําชนิดที่ ไมไดอยูที่นี่และไมไดไปขางไหน ไมมีอดีต ไมมีอนาคต ไมมีปจจุบัน; ไป
ปฏิบัติจนใหมันเกิดความรูสึกอยางนี้สิ "ไมไดอยูที่นี่ และก็ไมไดไปขางไหน". ถาอยูที่นี่
มันยังมีตัวตนมีคนผูอยูที่นี้; ถาไปขางไหนมันก็มีความอยากที่จะไปขางไหน ก็มีตัณหาที่
จะอยกไปหาอะไรที่ไหน, แลวไมมีอดีต ไมมีอนาคต ไมมีปจจุบัน ก็เพราะวามัน
เหมือนกัน. ถาเราไมมีความอยากอยางเดียวเทานั้น; ความหมายของอดีต อนาคต
ปจจุบัน ก็ไมมี อยางนี้เปนตน.
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แทนที่ทานจะอธิบายอยางนี้ ทานกลับใหไปคิดเอาเอง วาไปทําสิ ใหมัน
เห็นวามันไมมีอดีต อนาคต ปจจุบัน แลวมันไมไดอยูกันที่ไหน, และมันก็ไมไดไป
ไหนดวย. มันไมไดไป มันไมไดมา และมันไมไดหยุดอยูที่ไหนดวย, แกไปคิดเอาเองสิ.
ภิกษุก็ไปคิด พอลงมือคิดเทานั้นแหละ "มันก็เปนทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา เต็มปรี่
ขึ้นมา" : การบังคับใหกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเปนศีล, การทุมเทกําลังใจทั้งหมดลง
ไปในสิ่งใดมันก็เปนสมาธิ,
และการเห็นแจงรูแจงไปตามลําดับมันก็เปนปญญา หรือ
เปนวิปสสนา. พอภิกษุเขาลงมือเพง, เรียกวาเพง ดีกวา; เพงในขอที่ตองรู มันก็เปน
ศีล สมาธิ ปญญา ขึ้นมา; ไมไดนั่งวาเรื่องศีลเรื่องสิกขาบท ๑๐ สิกขาบท ๒๒๗ อะไร
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อยูที่ไหนเลย, สํารวมกําลังกายกําลังใจเพงลงไปที่สิ่งใด การสํารวมนั้นเปนศีล, การเพงลง
ไปที่สิ่งนั้นเปนสมาธิ, การเห็นความจริงที่เนื่องกันอยูกับสิ่งนั้นเปนปญญา เปนวิปสสนา.
นี่ในอรรถกถาทั้งหลายก็แสดงใหเห็นอยูอยางนี้
ซึ่งทําใหเชื่อวา
ในครั้ง
พุทธกาลพระพุทธเจาทานก็บอกกรรมฐานชนิดที่ไปเพง
แลวมันก็จะออกมาทั้งสมถะและ
ทั้งวิปสสนา; ไมเอามาแยกใหมันเปนเรื่องมาก แลวทําทีละขอ ๆ; ทําจนตายก็ไมได,
รักษาศีลจนตายก็ไมมีศีลอยางนี้. ระวังใหดีวาสิ่งที่มันจะมีประโยชน, สําเร็จประโยชน
ไดจริงนั้นกลายเปนเรื่องนอย ไมใชเรื่องมากมายเหมือนที่เราคิดนึกหรือยึดถือกันอยู.

ศีล สมาธิ ปญญา มีโดยธรรมชาติ.
อาตมาอยากจะขอรองใหพิจารณาดูตามธรรมชาติ : เมื่อเราจะคิดอะไร,
จะทําอะไร, มันเปนความคิดที่จะทํา ตั้งใจที่จะทํา แลวก็ตั้งใจจะทําใหดีที่สุด พรอมกัน
ไปในตัว. ที่เราสามารถรอดชีวิตอยูได เอาชนะธรรมชาติไดเพราะวาธรรมชาติมันทําให
สิ่ งที่ มี ชี วิ ตที่ มี ความตั้ งใจกระทํ า, และมี การกระทํ าที่ ถู กต องพร อมกั นไปในตั ว, เพี ยงแต
วามันคอย ๆ เปนขึ้นมา, คอย ๆ เปนขึ้นมา,เรามองไมเห็นชัดหรืออาจจะไมรูจักแยก.
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ถาเราจะสังเกตดู เด็กเล็ก ๆ ที่โตขึ้นมาทุกวัน ๆ. เด็กเล็ก ๆ ที่เที่ยววิ่งอยู
นี่ มันก็เจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันทั้งในสวนสมาธิ และในสวนปญญา.
เด็กเล็กที่นี่
ใหมันเขียน ก ข ค ฆ ง มันเขียนดีขึ้นทุกวัน, เขียนเปนแถว ๆ ก ข ค ถึง ฮ นี้ เขียน
ดี ขึ้ น ทุ ก วั น , แสดงว า มั น มี ส มาธิ ใ นการเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น , แล ว มั น มี ค วามฉลาดในการ
เขี ยนให สวยเพิ่ มขึ้ นทุ กวั น. นั่ นดู เถอะ สมาธิ และป ญญาทํ างานด วยกั นแล วก็ เพิ่ มขึ้ น
ทุกวัน ๆ ไมเทาไรเด็กคนนี้ก็จะเขียนหนังสือสวยและเร็วหรือวาสําเร็จ
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ไมมีอะไรดอกที่วา จะทําไดโดยไมใชพรอมกันทั้งกําลังจิตและกําลังปญญา ;
ถึงจะใหมันโงอยางไร เอาขวานสงใหมันไปผาฟน;
ถามันผาฟนออกแลวมันก็จะตองมี
ทั้ งสมาธิ และป ญญา. คนโง นั่ นแหละถ ามั นผ าฟ นออก มั นจะต องมี สมาธิ ในการที่ จะเหวี่ ยง
ขวานลงไป, แลวมันจะมีปญญาวาเหวี่ยงอยางไร, เหวี่ยงทาไหนซึ่งมันจะออกงาย
ไมฟน
จะแตกออกจากกั นโดยง าย นี่ ไม มี ใครมาสอนดอก, มั นก็ เจริ ญด วยสมาธิ และป ญญา ในการ
ผาฟนนั้นแหละจนเพียงพอ.
นี่ไมวาเรื่องอะไรที่เปนไปตามธรรมชาตินั้น
ธรรมชาติมันควบคุมใหเอง;
ถาจะใหมันมีศีลในการผาฟนดวย, ก็คือมันตั้งใจที่จะผาฟน นั่นแหละเปนตัวศีล.
มัน
ตั้ งใจที่ จะต องผ าฟ น ไม หนี ไปเที่ ยวเสี ยมั นก็ เป นศี ล, แล วความแน วแน ในการที่ จะผ า
ลงไป, ความฉลาดที่ ว าจะดู อย างไรมั นจะออกจากกั นได โดยง าย นี้ มั นก็ เป นป ญญาเป น
สมาธิ. สมาธิและปญญาตามธรรมชาตินี้ จะมีในทุกสิ่งทุกอยาง; แมวาแมครัว
จะหุงขาวตมแกงอะไรอยูในครัว ไปแยกดูเถอะสติปญญาก็มี, ความแนวแนแหงจิตก็มี,
ความสํารวมระวังอะไรก็มี;
เพราะถาไมมีมันทําไมไดนี่, มันทําไมได. แมแตจะติดไฟ
ขึ้นมานี้มันก็ทําไมได ถามันไมมีทั้งสมาธิและปญญา;
แตวามันเปนธรรมชาติ เปนของ
ตามธรรมชาติ , แล วมั นละเอี ยดจนถ าไม สั งเกตศึ กษามั นก็ ไม รู ; แล วมั นก็ ไม ต องสั งเกต
ศึกษาเพราะใคร ๆ ก็ทําได, ใคร ๆ ก็ผาฟนได, ใคร ๆ ก็จุดไฟติดได.
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ทุ กอย างเลยไม ว าอะไร ธรรมชาติ ควบคุ มมาเสร็ จ ให มี พร อมกั นทั้ งสมาธิ
และป ญญา. นี้ เรี ยกว าเป นเรื่ องที่ ธรรมชาติ กํ าหนดมาให จนเป นเรื่ องธรรมชาติ , เป น
ไปตามธรรมชาติ; ฉะนั้นเราจึงปฏิภาณอยางนั้นอยางนี้
มีไหวพริบทันทวงที ที่จะตอสู
กับอันตราย, เอาชนะอันตรายรอดมาได เพราะมีใชทั้งสมาธิและปญญาเพียงพอ.
สัตว
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จะกัดตอย หรือวาสัตวจะขบกัดใหตายหรือวาจะเดินหกลม ทุกอยางมันจะตองแกไขเอาตัว
รอดมาได. ในการเอาตัวรอดมาไดนั้น มันมีทั้งสมาธิและปญญา ตามธรรมชาติ
อันเพียงพอ. ขอนี้มันก็เปนความดีของธรรมชาติ ที่มันสรางมาใหเปนอยางนั้นไดตั้งครึ่ง
ตั้งคอน.
ถาเราเหยียบลงไปถูกไฟ มันก็ชักขาเขามาทันทีโดยไมตองเจตนา. นี้ก็เปน
สวนที่ธรรมชาติชวยอยูมาก แตถามันชักไมไดละ ชักไมออก มันจะตองมีความรู มีสติ
ปญญา มีแกไข มีอะไร ใหมันรอดมาไดแหละ, แมแตสัตวเดรัจฉาน อาตมาสังเกตดู
มันก็มีเหมือนกัน เพียงแตมันยิ่งนอยลงไปกวาคน. ความตั้งใจที่จะกระทํามันก็มี, แลว
ทําใหดีจนสําเร็จมันก็มี. อยางวางูมันจะกลืนสัตวตัวที่โตเทา ๆ กันเขาไปไดนั้น แหม, มัน
มีทั้ง สมาธิ มีทั้งปญญา ไปนั่งดูซิ มันจึงกลืนสัตวตัวโตเทา ๆ กับงูนั้นเขาไปได.
ธรรมชาติตองการใหเรามีทั้งสมาธิปญญา, แลวมอบใหมาทั้งสมาธิปญญา,
แลวเรามันไมใชกันเสียเอง. เราประมาท เราอวดดี เราโง หรืออะไรก็แลวแต, มันไม
ไดใชกันใหดีใหเต็มที่ทั้งสมาธิและปญญา.
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ทีนี้ถาเปนเรื่องวัตถุลวน ๆ ไมเกี่ยวกับคนที่มีความรูสึกนึกคิดตามกฎของ
ธรรมชาติ เราก็เห็นไดวามันตองมีอะไรมากกวา ๑ อยาง เทาที่จําเปนที่จะตองมีดวยกัน
มันจึงจะสําเร็จประโยชน. เชนในกรณีที่ผาฟน ขวานนั้นนะจะเหวี่ยงลงไปบนฟนนั่น,
ขวานนั้นจะตองมีของ ๒ อยางเปนอยางนอย คือความคมกับน้ําหนัก. ขวานนั้นตองมี
น้ําหนักพอสมควรนะ ไมใชเบาเปนนุนนะ, แลวขวานนั้นจะมีแตความคมอยางเดียวก็ไม
ได ถามันไมมีน้ําหนัก ถามันมีน้ําหนักแตไมมีคม มันก็ไมสําเร็จเหมือนกัน, ฉะนั้น ขวาน
หรือมีดที่มันจะตัดอะไรขาดลงไปนี้ มันตองไดทั้งน้ําหนักและความคม, สมาธิก็คือ
น้ําหนัก คือน้ําหนักของมีดหรือขวานที่มันมีน้ําหนักพอที่จะฟนลงไป, แลวปญญาคือ

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๓๐๙

ความคม ที่มันบางคมกริบนั่นมันก็คือปญญา. ฉะนั้นเอา น้ําหนักกับความคมบวกเขา
ดวยกันมันจึงมีการตัด นี่เปนเรื่องทางวัตถุแท ๆ มันก็ยังตองมีทั้งสมาธิและทั้งปญญา;
แตเราก็ไมคอยจะไดสนใจ.
ถาจะศึกษากันมาตั้งแตระดับธรรมชาติต่ําๆ แลวคงจะเขาใจเรื่องนี้; โดย
มากเราเห็นพรอมกันทั้ง ๒ อยาง เปนอยางเดียวไปเสีย. ความจริงที่หลอกลวง,
ความจริงที่หลอกลวง เราไมรู ไมรูเทาทันมัน; เชนเราดูหนังที่ฉายไปที่จอ เราก็คิดวา
มันหนังฉายไปที่จอ. เราไมรูวามันประกอบอยูดวยสวนสําคัญที่สุด คือแสงสวางที่เพียง
พอ,แลวก็ภาพที่จะฉายไปดวยแสงสวางนั้น.
อยางวาเราเปดแสงสวางฉายไปที่จอขาวไม
มีภาพอะไรเลย นั่นแหละคือสวนของแสงสวาง. ถาเรามีภาพติดไปกับแสงสวางนั้น มัน
ก็ปรากฎเปนภาพอยูที่จอนั้น เราก็เห็นภาพเสีย, เราไมเห็นแสงสวาง เพราะเราเห็นเปน
ภาพไปแลว. เราก็เห็นวามันเปนภาพที่จอเทานั้น;
เราไมเคยแยกออกวา มันเปนแสง
สวางหนึ่ง, เปนภาพอีกสวนหนึ่งทํางานรวมกัน.
นี่เปนเหตุใหคนเราไมสามารถจะ
แยกออกเปนสวนสมาธิหรือออกเปนสวนปญญา.
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แสงที่แรงกลาที่พนไปที่จอนั้นมันเปนเหมือนกับสมาธิ, แลวภาพตาง ๆ ที่จะ
พาไปดวยแสงสวางนั้นมันเปนปญญา, อยางนี้เปนตน; เราก็คิดวามันเปนจริงอยูที่วา
มันมีภาพฉายอยูที่จอ. นี้จริงอยางคนโง คนโงเขาจริงกันไดอยางนี้; แตถาคนที่มี
ปญญามันก็วา โอ ๒ อยางนี่ มันแสงสวางเพียงพอ, แลวก็ภาพที่มีอยูอยางชัดเจน, แลว
เอาบวกกันเขา ไปรวมกันอยูที่จอ. ฉะนั้นคนที่มีปญญาก็เห็นวาภาพที่จอนั้นมันไมใช
ภาพที่จอเปนตัวเปนตนอะไร; มันประกอบขึ้นดวยของ ๒ อยาง, คือแสงสวางอันเพียง
พอกับภาพตามที่มันมีอยูอยางไร, อยางนี้เปนตน.
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ฉะนั้น เราควรจะรูไววา มันประกอบอยูดวยสวนสําคัญอยางนอย ๒ อยาง,
มันจึงแสดงปรากฎการณอะไรที่มีความหมายมีคาอะไรออกมาได.
เหมือนอยางวาเราเห็น
รถยนตมันวิ่ง อยางนี้; เราก็เห็นรถยนตมันวิ่งเทานั้นแหละ. เราไมเคยคิดแยกออก
เปน ๒ สวนวา สวนที่เปนเครื่องยนตที่มันทําใหเกิดกําลังนั้น มันก็สวนหนึ่ง, แลวลอที่
มันจะหมุนดวยแรงของเครื่องยนตนั้น มันอีกสวนหนึ่งนะ มันคนละสวน ซึ่งพวกนายชาง
เขารูดี. อยางภาษาเครื่องยนตเขาก็พูดวา ไมมีโหลด ไมมีโหลด, เครื่องยนตหมุนอยู
เฉย ๆ ไมไดเขาเกียร, หรือไมไดพาดผานสายพานอะไรที่ไหน, มันก็เปนเครื่องยนตที่
หมุน ๆ หมุนเปนบาไปเลย. มันเหมือนกับสมาธิกําลัง; นี้ถามันเขาเกียรหรือมันหนวง
สายพานเขาไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นมันก็เคลื่อนไหวไปตาม. เชนรถมันวิ่งไปได หรือ
ว าไดนาโมมั นส งไฟฟ าออกมาอย างนี้ เป นต น; เราไม แยกออกจากกั นโดยความรู สึ กว า
มันเปน ๒ เรื่องแรง ๆ ๒ เรื่อง ๆ ใหญ ๆ แฝดอยูดวยกัน, คือเรื่องกําลังของเครื่องยนต
นั้นสวนหนึ่ง.
แลวเครื่องอะไรที่จะเอามาผูกติดเขากับกําลังของเครื่องยนตใหมันหมุน
ใหมันแสดงอะไรตาง ๆ นี่มันอีกสวนหนึ่ง, มัน ๒ สวน. แตเรามองดูทีเดียวก็วาเห็นเปน
เรื่องเดียวกันหมด; เห็นรถยนตวิ่งเทานั้นเอง, หรือเห็นอะไรทําอะไรไดแปลก ๆ ตาง ๆ
เปนโรงสี เปนอะไรก็ได.
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ฉะนั้น จึงดูเถอะวา สวนที่เปนกําลังนั้นมันเปนสมาธิ สวนที่มันทํา
อะไรตาง ๆ ไดนั้นมันเปนปญญา. ฉะนั้นเมื่อเครื่องสีสีขาวอยูในโรงสี มันมีทั้งสมาธิ
และมีทั้งปญญา, เปนธรรมชาติแท ๆ ไมมีชีวิตจิตใจ มันก็ยังตองมีสวน ๒ สวนที่สําคัญ
คือสมาธิและปญญา. ที่พูดเสียยืดยาวนี้ ก็เพื่อจะใหเขาใจกันสักนิดหนึ่งวา ที่มันจะสําเร็จ
ประโยชนอะไรไดนั้น มันตองมีครบทั้ง ๒ สวนอยางนี้ : สวนสมาธิหรือสวนสมถะนี้เปน
ตัวกําลัง, สวนวิปสสนาหรือสวนปญญานั้น มันเปนการกระทําตามที่ตองการใหกระทํา
อยางไร.

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
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เอาละ, เปนอันวาสมาธิกับปญญาแยกกันไมได หรือสมถวกับวิปสสนา
นี้แยกกันไมได; แลวศีลนั้นเปนลูกนอย เปนลูกพวงคอยติดไปดวยเสมอ. พอใหมันมี
การทําเถอะ มันก็มีศีลอยูในนั้นเสร็จแหละ เพราะมันตองบังคับใหทําใหสม่ําเสมอ. ฉะนั้น
เรื่องศีล สมาธิ ปญญา นี้เปนความลับของธรรมชาติ ที่อะไร ๆ มันจะสําเร็จไดดวย
เรื่องศีล สมาธิ ปญญา : สมาธิเปนตัวกําลัง, ปญญาเปนตัวกระทําตามความมุงหมาย,
ศีลนั้นเปนพื้นฐานสําหรับรองรับใหการกระทํานั้น ๆ เปนไปไดโดยงาย. ฉะนั้นควรจะ
ขอบคุณศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักลึกซึ้งลึกลับของธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ซึ่งเราไม
คอยจะมองเห็นกัน. ทีนี้อาตมานอกจากตองการจะใหมองเห็น, แลวยังตองการใหปรับ
ปรุงใหดีที่สุด ใหเหมาะสําหรับยุคปรมาณู.

มรรคมีองค ๘ คือ ศีล สมาธิ ปญญา.
ทีนี้จะดูกันในสวนของธรรมะลวน ๆ ก็ดูที่วา เมื่อมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นจะ
ตองแกไข, โดยเฉพาะคือความทุกขแลว มันก็จะตองมีสิ่งที่แกไขนั้นแหละมีคุณสมบัติ
ครบถวน; อยางที่เรียกวา มรรคมีองค ๘, มรรคมีองค ๘ ซึ่งทองกันอยูไดดีทุกคน.
แตเราก็มักจะมองทีเดียวขางนอกวามันมรรคมีองค ๘ เทานั้น; เหมือนกับเห็นรถยนตวิ่ง
ไมไดเห็นวาระบบตาง ๆ ในรถยนตนั้นมีอยูหลายระบบ. ในมรรคมีองค ๘ นั้น ระบบใหญ
นี้มันมีระบบยอยแฝงอยูในนั้น; เชน ระบบศีล ไดแกสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมา
อาชีโว, ระบบสมาธิ ไดแกสัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ, แลวก็ระบบปญญา
ไดแกสัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป. ในอริยมรรคมีองค ๘ หรือในองคทั้ง ๘ นั้น มีศีล
สมาธิ ปญญา ๓ สวนประกอบกันอยู มันจึงทํางานได, ไมมีศีลก็เหมือนกับไมมีแผนดิน
เหยียบ, ไมมีสมาธิก็คือไมมีกําลัง, ไมมีปญญาก็ไมมีความคมอะไรที่จะตัดปญหาได. ฉะนั้น
จึงรูไวเถอะวา สมาธิกับปญญานี้มันเปนสิ่งที่ตองรวมกัน, ทํางานรวมกัน โดยที่ไม
แยกกัน.
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ดั งนั้ นการที่ พวกเซ็ น พวกนิ กายเซ็ น เขาเอามารวมกั นเสี ย เรี ยกว าเซ็ น
แลวหมายความทั้งสมาธิและทั้งปญญา ทํางานไปดวยกัน, ก็นับวาเขาฉลาดนะ.
ถาเราไมนึกใหดี เราก็ยังโงอยูแหละ;
ถาเรานึกใหดี ก็จะตองเรียกวามันจริงอยางที่เขา
ปรับปรุงกันใหม มาเรียกวา เซ็นอยางเดียว มีทั้งศีล สมาธิ ปญญา; ไมตองมานั่งเปนกบ,
กบนั่งสมาธิเปนพระอรหันตอยูที่ปากรู.
นั่นถามันคิดแยกกันแลวมันจะเปนอยางนั้น,
ทีนี้มันทําพรอมกันหมดทั้งศีล ทั้งสมาธิ และทั้งปญญา.
เราชาวพุทธนี่มีอริยมรรคมีองค ๘ เปนหลักอยูแลว, แลวในอนิยมรรค
มีองค ๘ นั้นก็มีศีล สมาธิ ปญญา อยางยิ่งอยูแลว, ก็เปนอันวาเราควรจะมองเห็นตาม
ที่เปนอยูจริง วา ๓ อยางนี้ตองขวั้นเขาดวยกัน เหมือนกับเชือกเกลียว ๓ เกลียว
ที่มันขวั้นเขาดวยกันเปนเชือกเสนเดียว สําเร็จประโยชน.
นี้ถาถามวา สมถวิปสสนาสําหรับยุคปรมาณูคืออะไร ? แลวก็จะตอบวา
ระบบปฏิบัติที่มันครบถวนที่สุดโดยหลักธรรมชาติ, แลวมันก็มีผลดีที่สุดรวดเร็ว
ที่สมบูรณที่สุด ทันแกเหตุการณ.
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บางคนอาจจะถามวา ถาอยางนั้นเทาที่พระพุทธเจาทานไดกลาวไวนั้น มัน
ไมเพียงพอหรืออยางไร ? นี่มันหลับตาถามอยางนี้ไมตองตอบก็ได.
ทานกลาวไวอยาง
เพียงพอเกินเสียอีก; แตลูกศิษยมันโง ไมเอามาใชใหครบถวนรวดเร็ว. ใหทันแก
เหตุการณ
อยางกับวาใชไดทันควันทันทวงทีในยุคปรมาณู. ที่ทานตรัสไวนั้นมันพอ
สําหรับยุคปรมาณู หรือยิ่งกวายุคปรมาณูมันก็พอ หรือมันก็ทัน; แตวาลูกศิษยนั่นมัน
ปลอยใหเอื่อย ๆ, แลวบางทีมันก็แยก, แยกออกไปเปนหลายเรื่องจนทําไมไหว แทนที่
จะเอามาขวั้นใหเปนเรื่องเดียวมันก็แยกออกเปนหลายเรื่องจนทําไมไหว;
มันจะโงหรือ
ฉลาดก็ลองคิดดูวา ถาคนหนึ่งมันเอาเชือก ๓ เกลียวมาแยกออกเปนเกลียว ๆ แลวเอา
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ไปใชลามควายดูสิ มันจะโงสักเทาไร. ถาเชือกเสนหนึ่งมันมี ๓ เกลียว ใชลามควายได
แลวมันแยกออกมาเหลือเกลียวเดียว เสนเดียว, เกลียวเดียว เสนเดียว มันจะลามควายได
อยางไร. นี่เปนเรื่องที่จะตองดูกันใหเห็นวา ทานตรัสไวดีแลว สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,
มันสําเร็จประโยชนแน, แตเรามันทําไมถูกกับเรื่อง.
นี้อาตมาก็เปนหวง ถาเราจะปลอยไวงุมงามอยูอยางนี้ มันจะไมใช
อะไรไดยุคปรมาณู ซึ่งตองการความถูกตองที่สุด สมบูรณที่สุด รวดเร็วที่สุด อะไร
ที่สุด, จึงไดพูดเรื่องนี้ จึงไดบรรยายคําบรรยายชุดนี้ เรียกวาชุดสมถะและวิปสสนา
สําหรับยุคปรมาณู.

สมถวิปสสนายุคปรมาณูมาจากอะไร ?
ทีนี้ก็ดูโดยหัวขอที่ ๒ วา สิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไร ? ทําไมจะตอง
มีสิ่งนี้ ? ตองมีสมถวิปสสนาที่เหมาะสมสําหรับยุคปรมาณู; เพราะเรากําลังเห็นวายุค
ปรมาณูนี้มันคืบคลานเขามารุนแรง, รุนแรงยิ่งขึ้น, ใกลตัวเขามา, จะตองมีอะไรเตรียม
พรอมไวสําหรับรับสถานการณในยุคนั้น, แตเราจะไมพูดเพียงเทานี้ดอก มันจะกลายเปน
วาธรรมะนี้มันมีคานอยเกินไป; เราจะมองดูกันมาตั้งแตตน ตั้งแตสวนลึกตามธรรมชาติ
ตามสัญชาตญาณของสัตว ที่เปนอยูตามธรรมชาติ เราก็จําเปนที่จะตองมีสิ่งเหลานี้อยูแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พูดใหมันสั้นก็ตองพูดวา
ธรรมดานั้นเราก็ถูกความทุกขครอบงําย่ํายีเอา
เปนธรรมดาอยูแลว; แตครั้นมาถึงยุคปรมาณูนี้ ความทุกขนั้นมันจะครอบงําย่ํายีแรงขึ้น
ยิ่งขึ้น มากขึ้น หนักขึ้น, แลวเราจะไมเตรียมพรอมสําหรับที่จะแกไขการปฏิบัติ ใหมัน
ทันกันไดอยางไร. ธรรมดาเราก็มีความทุกขอยูโดยธรรมชาติแลว; ครั้นถึงยุค
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ปรมาณู
สิ่งที่เรียกวาความทุกขนั้นมันก็จะรุนแรงแบบปรมาณูดวยเหมือนกัน.
พุทธบริษัทก็ตองมีความรูมีอะไรที่จะแกไปได, ตานทานได. มิฉะนั้นก็จะตองนั่ง
รองใหอยูเปนอมาตาปุตติกภัย, ภัยที่แมกับลูกก็ชวยอะไรกันไมได; จะตองรองไหอยู
เพราะเหตุนั้น, คิดดูใหดี.
ธรรมดาเราถูกอะไรเบียดเบียนอยู ? อาตมาจะพูดแบบอุปมา เพราะวา
อุปมานี้มันจํางายดี, พูดอยางอุปมานี้มันจํางายดี พูดตรง ๆ โดยอุปมานั้นมันจํายาก;
วาเราตามธรรมดานี้ มันอยูในสถาพที่เหมือนกับวาถูกตบซายทีขวาที, ซายทีขวาทีอยู
ตลอดเวลา.
ตามธรรมดาตามธรรมชาติของคนนี้
มีสภาพเหมือนกับถูกตบหนาซายที
ขวาที ซายทีขวาที อยูตลอดเวลา เห็นไหม ?
ถาไมเห็นมันก็เกือบจะไมมีเรื่องพูดนะ;
ถาขนาดนี้แลวยังไมเห็น. อะไรตบหนาซายทีขวาทีละ ? ก็คือสิ่งในโลกที่มันมีคาให
เกิดความพอใจ และเกิดความไมพอใจ. ที่พูดวาซายทีขวาที หมายความวาในแงหนึ่ง
ดวยความพอใจ. ในอีกแงหนึ่งดวยความไมพอใจ ใครมองเห็นชีวิตนี้วาเหมือนกับถูกตบ
หนาซายทีขวาทีอยูตลอดเวลา; นี่เรียกวาเขาเริ่มตนเห็นที่ถูกตอง, เริ่มตนการเห็นที่จะ
เปนประโยชนตอไป.
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เรื่องนี้ควรจะเอาไปพูดกัน. ไปศึกษากันใหดี ๆ, วาทําไมเราจึงอยูใน
สภาพที่เปรียบเสมือนถูกตบหนาอยูซายขวาทีอยูตลอดเวลา ? ในโลกนี้มันมีของ
เปนคู ๆ, ถูกกําหนด ถูกสมมติใหเปนคู ๆ ดวยความโง ดวยความไมรูของคนนั่นเอง;
แตคนเขาก็ตองถือวานี้เปนเรื่องจริง.
นี้เปนเรื่องเชนนั้น,
นี้เปนเรื่องเชนนั้นเอง;
แตเปนเชนนั้นเองของคนโง
เปนความจริงที่มันหลอกลวงคนโง,
แลวคนโงมันไมรู,
แลวคนโงเขาถือวาเปนความจริง. มันนาหัวที่วา ทุกคนมันมีความจริงของตนทั้งนั้น
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แหละที่ไปศึกษาเรื่องของพระพุทธเจานั่น มันยังเปนความจริงของพระพุทธเจา
อยู; มันยังไมเปนความจริงของคนนั้น จนกวาคนนั้นจะไดผานเรื่องนั้นไป
จริง ๆ. ลูกเด็ก ๆ มันก็มีความจริงตามแบบของลูกเด็ก ๆ แหละ. เราจึงไมสามารถดึงลูก
เด็ก ๆ ใหมาทําอยางอื่น จากที่มันไมตองการ; เพราะมันมีความจริง มีความพอใจอยู
ระดับหนึ่ง, เด็กวัยรุนคนหนุมสาว, คนพอบานแมเรือนอะไร เขาก็มีความจริงตาม
ความรูสึกของเขาอยูแบบหนึ่ง ซึ่งเอาไปแทนกันไมได.
ฉะนั้นความจริงมันจึงมีหลายระดับ
ตามความรูสึกหรือสติปญญาที่จะรูสึก
ของบุคคลนั้น ๆ ในระดับนั้น ๆ, มันจึงมีความจริงอยางโง อยางหลอกลวง ที่คนโง
มันถือวาเปนความจริง อยูพวกหนึ่ง. แลวมีความจริงแท อยางที่พระอรหันตไดเขา
ถึงแลว มันก็อยางหนึ่ง, แลวมันมีความจริงระหวางตรงกลางนะ ที่วามองเห็นขาง
โนนแลว แตมันก็ไปไมได มันยังตองติดอยูฝงนี้; เหมือนกันคนที่มองเห็นฝงนูน
แลววาปลอดภัย แตแลวมันก็ยังไปไมได; มันก็ยังติดอยูที่ฝงนี้, มันเปนความจริงชนิดที่
เรียกวา เหยียบเรือสองแคมอยูอยางนี้. โลกนี้เปนที่นารักนาพอใจ เราก็หลงใหล แลวก็
คิดวาถูกแลว; ทุกคนเขาเคยคิดวา ถูกแลวที่เราจะหลงใหลในรสอรอยสวยงามอะไรตาง ๆ
ในโลกนี้. มันก็ถูกแลว. นี่ความจริงที่หลอกลวง มันก็เปนความจริงที่สุดของคนโง.
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ทีนี้ตอมาเขาก็เริ่มศึกษาปฏิบัติวิปสสนาเห็นวา โอ, มันไมใชอยางนั้นนี่,
มันไมใชมีตัวตนอยางนั้น, มันไมใชมีสิ่งที่ยึดถือมั่นหมายไดอยางนั้น ไปยึดถือทีไร
มันกัดเอาทุกที ก็มีความอยากที่จะไมยึดถือ คือจะไมมีตัวตนนะ; แตแลวมันก็ทําไมได
เพราะความยึดถือมันแนนแฟนเกินไป.
เรื่องนี้เรามีอุปมาเปรียบเหมือนกับวา
หลงใหลรักใครอยางยิ่ง. ทีนี้ตอมาก็ปรากฎแนนอนวา

บุรุษเขามี๓รรยาเปนที่ถูกอกถูกใจ
ภรรยานั้นที่จริงก็เปนคนมีชูเปน
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คนเลว; แตเขาก็ยังหยาขาด หรือบอกเลิก หรือไลภรรยานั้นไมได เพราะความที่หลง
รักมันยังมีมากวา. เขาก็ตองอยูกับภรรยาที่เขาเห็นไดวาเปนอัตรายนั้นตอไปกอน,
จน
กวาจะมีอะไรมากขึ้น ๆ มีน้ําหนักมากขึ้น ๆ, จนเขาจะตัดใจได เขาจึงจะหยาขาดจากภรรยา.
เหมือนกับวาโลกนี้
ที่จริงมันเปนโลกที่ดุราย
ไปยึดถือเขาแลวมันกัด;
เหมือนกับที่เราเคยยึดถือมาแลว ยึดถือเรื่องสวยเรื่องงาม เรืองสนุกสนานเอร็ดอรอย
เรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องรูป เสียง กลิ่นรส ฯลฯ มันยึดถือมานานแลว จนติดใน
ความยึดถือแลว; แมจะมาปฏิบัติพอสักวาเห็นเทานั้นแหละวา โอ, นี้มันกัดทุกที มัน
กัดทุกที; แตอยางนั้นแหละ, อยางนั้นแหละ มันก็ยังเลิกไมได ยังปลอยวางโลกนี้ไม
ได, ยังยึดถือโลกนี้ ยังกอดรัดเอาโลกนี้ไว ในฐานะเปนสิ่งที่เปนที่ปรารถนาอยูนั่นเอง,
จนกวาเมื่อไรอบรมสติปญญามากพอ มันจึงจะละไดนะ. เอากันงาย ๆ อยางนี้แลวกัน
พวกติดบุหรี่นะ,
พวกติดบุหรี่ เขาก็รูวาไมดี
แลวก็อยากจะเลิกแลวก็เลิกไมได.
คนติดเหลา รูวาเลว และอยากจะเลิก มันก็เลิกไมได, เพราะอะไรละ
นี่เพราะวารสอรอย
นั้นมันยังผูกพันมาก
มันเลิกไมได;
เหมือนกับบุรุษนั้นจะทิ้งภรรยาเลวคนนั้นไป
ไมได เพราะวาความรักความผูกพันมาแตกอนมันยังมีมาก.
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เชนเดียวกับมนุษยนี่พอเกิดมาในโลกนี้ ก็รักใครผูกพันในโลกนี้ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ เรื่อย ๆ มาจนบัดนี้, ความลึกลงไปในความหลงรักนั้น
มันยังมากอยู ยังถอนไมออก ถอนไมหมด มันก็ทนเจ็บปวดไปกอน, ทนเจ็บปวดไปกอน
จนกวาถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะละได;
เหมือนกับวาถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งคนนั้นมันจะทิ้ง
บุหรี่ได หรือมันจะทิ้งเหลาได.

นี่แหละเปนเรื่องที่วา ความจริง, ความจริงมันมีเปนชั้น ๆ : ความจริง
ของคนโง เขาก็ยึดถือไวดวยชีวิตจิตใจ. ตอมาเขารูวามันไมจริง มันมีอันโนนซึ่งจริง
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กวา; แตเขาก็ละความจริงที่เคยยึดถือมาแตกอนยังไมได, เขาก็ตอง เพิ่มสมถะ เพิ่ม
วิปสสนาใหมากขึ้น ๆ ใหมากพอ. เขาก็จะคอย ๆ ละความจริงที่โง ที่หลอกลวงนั้นได
มาตามลําดับ; ระหวางนี้ก็เรียกวามันเหยียบเรื่อ ๒ แคม : เห็นวาฝายโนนที่สบาย ที่
เปนสุข ที่ไมมีทุกข; แตมันก็ยังตองอยูกับฝายนี้ซึ่งยังมีความทุกข ก็เรียกวาความจริงที่
คาบเกี่ยวกันระหวางคนที่มันยังไมอาจจะเปลี่ยน หรือจะขามไปฝายโนนได. แลวตอ
มา ๆ มันปฏิบัติสูงเขา ๆ ก็พบความจริงเรื่องอนัตตา; ปลอยวางไดหมดสิ้น ก็มี
ความจริงฝายอนัตตา, วาสิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา, ไมยอนกลับไปหาอัตตาที่เคยยึดถือมาแต
กอนอีก.
ทุกคนจะเปนอยางนี้,
ทุกคนจะเปนอยางนี้ แมวาเปนพุทธบริษัทมันโง
มันมีความจริงอยางโง, มีความจริงอยางหลอกลวงถืออยูมาแตกอนเปนบถุชน. พอไดมา
ฟงธรรมะนี้ รูวานั่นมันโง, นั่นมันจมอยูในความทุกข, มันก็อยากจะมาฝายนี้ฝายที่ไมมี
ทุกข; แตมันยังมาไมได เพราะมันยังถูกผูกพันอยูดวยอัสสาทะ เสนหอันอรอยของโลก
โลกที่แลวมา; ก็เพิ่มสิ เพิ่มสมถะเพิ่มวิปสสนาใหสูงขึ้น ๆ จิตมันก็จะนอมมาในฝาย
ที่จริงแท, จริงไมหลอกลวงคืออนัตตา จึงจะไมยึดถือสิ่งใดโดยความเปนของตนได
อีกตอไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถามองเห็นสวนนี้ ก็คงจะมองเห็นวาเราควรจะเรง, เรงเพิ่มกําลังของ
สมถะและวิปสสนาใหมากขึ้นโดยเร็วอยางไร ใหมันสมกับที่วาเปนยุคปรมาณู.

นี่เปนเรื่องอุปมาที่จํางายวา เราอยูในโลกนี้ดวยโงเขลา อยูอยางคนโงเขลา
อยูอยางบุถุชน แลวก็จะตองถูกตบหนาซายทีขวาที, ซายทีขวาทีอยูตลอดเวลา, หรือ
อาจจะเรียกวา ทุกลมหายใจเขาออกก็ได, เพราะมันยินดีทียินรายที, ยินดีทียินรายที.
เดี๋ยวถูกตบหนาเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ : เดี๋ยวดวยเรื่องลูก เดี๋ยวดวยเรื่องสามี,
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เดี๋ยวดวยเรื่องภรรยา, เดี๋ยวดวยเรื่องทรัพยสมบัติ, เดี๋ยวดวยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง, ลวน
แตมันพรอมที่จะตบหนา. ไดมามันก็ตบอยางหนึ่ง, เสียไปมันก็ตบอีกอยางหนึ่ง, ถาไดมา
มันทําใหรัก รักแลวก็โงจนลึกลงไปดวยความยึดถือ, เสียไปมันก็เสียใจรองไหคร่ําครวญ,
นี่เรียกวาทั้งที่ยินดีและทั้งที่ยินราย.

ปุถุชนจะเปนทุกขทรมานอยูดวยของคู ๆ.
ถาจิตมันอยูต่ํา ๆ ถึงขนาดที่ยินดียินรายอะไรอยูได แลวก็ใหดูเถอะวามัน
เหมือนกับถูกตบหนาอยู ซายที ขวาที่อยูตลอดเวลา. เมื่อกิดขาวอรอย มันก็ถูก
ตบหนาดวยความยินดีในความอรอย;
เมื่อกินไมอรอย
มันก็ถูกตบหนาดวย
ความโกรธ ความโมโหโทโส; เรียกวามันนาสังเวชยิ่งกวานาสังเวชเสียอีก. ทีวา
ธรรมชาตินี้ คนปุถุชน คนไมรูอะไร มันมีชีวิตอยูอยางเปรียบเสมือนหนึ่ง ถูกตบหนา
ซายทีขวาที่อยูตลอดเวลา ดวยของที่เปนคู.
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ของที่เปนคู ๆ นั้นมีมาก เชนอันแรกก็คือยินดีและยินรายนี่ ทีนี้วามัน
ไดมามันเสียไป, มันแพมันชนะมันเอาเปรียบเขาไดแลวมันถูกเขาเอาเปรียบ.
นี้มันเปนคู ๆ เปนคู ๆ หลายสิบคู ลวนแตเปนสิ่งที่จะตบหนา คือกัดหัวใจของคนคนนั้น
อยูทั้ง ๒ ฝายแหละ เพราะของคู. ของคูนี่มันมี ๒ ฝาย ฝายไหนมันก็กัดอยาง
หนึ่ง; ฉะนั้นเราจึงกัดอยูไมอยางใดก็อยางหนึ่ง; จนกวาเราจะเปลื้องออกไปหมด
วา มันเปนเชนนั้นเอง, เปนอิทัปปจจยตาเชนนั้นเอง, ไมมีตัวกูไมมีของกู, ไมมีตัวตน
ไมมีของตน. เมื่อไมมีตัวตน ไมมีของตน แลวมันจะตบหนาใคร ? มันไมมีตัวตนที่จะ
ถูกตบหนาเสียแลว มันก็ไมมีการตบหนา, มันก็เลยไมมีสภาพที่เรียกวาจิตนี้เปน
ทุกขทรมาน.
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นี่เปนเรื่องรีบดวนสําคัญเหมือนกับเรื่องปรมาณูหรือไม ?
ขอใหลองคิดดู
เรื่องนี้รีบดวนยิ่งสําคัญยิ่ง เหมือนกับเรื่องยุคปรมาณูหรือไม ?
ถาใครมองเห็นความจริง
อยางนี้ อาตมาคิดวาคงจะเห็นวาเปนเรื่องรีบดวนที่สุด, รีบดวนกวาอะไร จะตองรีบทํา
เสียใหได แกไขเสียใหได กอนแตที่ตัวจะตาย. แตคนทั้งหลายไมมองเห็น, ดังนั้น
คนทั้งหลายจึงประมาทอยู หลับหูหลับตาประมาทอยู; ประมาทอยูเหมือนกับวาไมมีอะไร
เกิดขึ้น. ถามาใหหัวเราะก็หัวเราะ, มาใหรองไหก็รองไหสบายไปเลย. รองไหทีหัวเราะที,
รองไหทีหัวเราะที, อยูบอย ๆ สบายไปเลย; เพราะไมรูสึกวาเหมือนกับถูกตบหนา.
แตถาวาเปนผูศึกษาเรื่องจิต, ใครครวญเรื่องจิต, มีความรูความเขาใจเกี่ยว
กับจิตแลว, เขาก็จะสังเกตเห็นวา จิตนี้มันถูกกระทบกระแทกจาก ๒ ฝาย คือฝายที่
ทําใหยินดี
และฝายที่ทําใหยินราย. ฝายที่ทําใหยินดีมันก็กระทบกระแทกเอาแบบ
หนึ่ง, ฝายที่ทําใหยินรายมันก็กระทบกระแทกไปอีกแบบหนึ่ง. แตคนโงมันไมรู เพราะ
เหตุอะไร ? เพราะเหตุวามันไมรู, เพราะเหตุวาหนังมันหนาเกินไปก็ได. มันไมมีความ
รูสึก ประสาทของเขาไมรูเรื่องนี้เอาเสียเลย, เพราะไมมีปญญาที่แทจริงในทางธรรมะ
เอาเสียเลย;
เหมือนกับวาหนังหนาจนไมมีความรูสึกอะไร.
นี้เราก็ตองขูดเกลา
อวิชชา หรือความหนาออกเสียใหมันบางลง ๆ ก็จะคอย ๆ รูสิ่งเหลานี้. อาการอยางนี้
เปนเรื่องดวนจี๋ เหมือนกับเรื่องปรมาณูหรือไม ก็ขอใหลองคิดดู.
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ถาเรามีความรูเรื่องสุญญตา วางจากตัวตน เพราะมันเปนเพียงอิทัปปจจยตา
มันก็ไมมีตัวตนที่จะถูกตบหนา, ไมมีตัวใครที่จะคงอยูสําหรับถูกตบหนา ซายทีขวาที
อยูตลอดไป; นั่นแหละ ตัวเรื่องมันอยูที่นั้น, แลวดวนจี๋หรือไมดวนจี๋ก็ขอใหคิดดูเอาเอง.

ถาเราปฏิบัติเรื่อง ไมเที่ยงหนอ, ไมมีตัวตนหนอ, เชนนั้นเองหนอ, สัก
วาธาตุเทานั้นหนอ, อิทัปปจจยตาเทานั้นหนอ,
เหมือนอยางที่อธิบายกันมาแลวตั้งหลาย ๆ
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ครั้งนะ มันก็หมดตัวตน, ตัวตนมันคอย ๆ จางไปหายไป, จนไมมีตัวตนอะไรตั้ง
อยูสําหรับใหถูกตบหนา, นั่นนะมันจบเรื่องที่ตรงนั้น.

มนุษยยอมไดรับทุกขเพราะตนโงเอง.
เดี๋ยวนี้โลกนี้มันอยูในสภาพที่โงลง ๆ;
อาตมาพูดอยางนี้ไมมีใครเชื่อ,
ทานผูฟงหลายเชื่อหรือไมเชื่อ
วาโลกปจจุบันมันอยูสภาพที่โงลง ๆ.
นี้ก็เพราะวา
เราไปมองดูในสวนที่มันฉลาดในเรื่องวัตถุ, มันฉลาดในเรื่องทําอะไรแปลก ๆ ขึ้นมาใหม
จนเราตองซื้อตองใชมัน. แมแตเครื่องถายวีดีโอนี้ มันก็เปนความฉลาดของคนยุคนี้;
แตเราก็พูดวามันกําลังโงลง ๆ. ถามันไมตองมีเรื่องอยางนี้มันก็ได, แลวมันจะตองมีให
ยุงทําไมละ ? แลวถามีของดีอยางนี้ แลวมาก็ไมใชเพื่อใหรูธรรมะดอก; ใชเพื่อทําให
มันลุมหลงในเรื่องสวยงามอรอยขึ้น;
เขาสรางสิ่งวิเศษสําหรับใหมนุษยโงลง
จม
ปลักลงไปในความหลงยิ่งขึ้น.
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ฉะนั้น อะไร ๆ ที่วาเปนความฉลาดในยุควิทยาศาสตรนี้, เครื่องมือวิเศษ
ตาง ๆ นี้ มองในแงโง ๆ ก็วามันเปนเรื่องความฉลาดของมนุษย. แตถามองในแงที่ลึกซึ้ง
กวามันเปนความโงของมนุษย ที่จะทําใหตัวเองใหมันเนิ่นชาที่นี่, ใหมันหลงใหลอยูที่นี่,
ใหมันติดพันอยูที่นี่, ใหมันออกไปไดยากที่สุด.
ดังนั้นเราจึงสรุปความวาโลกปจจุบันนี้อยูในสภาพโงลง ๆ
ในการ
สรางสันติภาพ, ตองมีขอความกํากับชัดลงไปหนอยวา "ในการสรางสันติภาพ" โลกนี้
มันโงลง ๆ แลวมันก็ฉลาดยิ่งขึ้น ๆ ในการที่จะสรางวิกฤตการณ, สรางวิกฤตการณ
ใหมันยุงยากลําบากมากขึ้น. นี่มันเจริญกันอยูอยางนี้. ฉะนั้นที่วาจะไปโลกพระจันทรได
หรือจะไปไหนได มันก็ไมใชเพื่อสันติภาพเลย; มันเพื่อสงคราม หรือการเบียดเบียน
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ที่ยิ่งไปกวาเดิม. เราจึงพูดวาโลกมันโงลง ๆ ในเรื่องของสันติภาพ มันจะตองมีวิธีแกที่ถูก
ตอง คืออยาใหโงลง. อยาใหโงลง, ใหฉลาดขึ้นจริง ๆ. เรื่องที่ไมตองทําก็อยาไปทํา
อยาทําขึ้นมา, อยาทําขึ้นมา, ถาทําขึ้นมาแลวตองใชเพื่อสันติภาพ.
เดี๋ยวนี้สิ่งสะดวกสบายอะไรตาง ๆ ที่สรางขึ้นมาจะเต็มโลกนี้
มันเพื่อ
สนองกิเลส, สงเสริมกิเลสของคนใหเห็นแกตัว. ดังนั้นความฉลาดทั้งหมดนี้มันจึง
ไมทําใหเกิดสันติภาพขึ้นมา. ของที่ดีที่วิเศษ ที่แพงที่สุด ที่ของใหมที่สุด ออกมา
ใหมที่สุด แพงที่สุดนี้ เพื่อมาทําใหคนโงมากขึ้นกวาเดิม, ใหหลงใหลลงไปในสิ่งที่ใหจิตใจ
นี้มันถูกผูกพัน ยึดมั่นอยูที่นั่น ก็เลยไมมีฟาสาง ไมมีความสรางซาของความโง.
นี่อาตมาจึงนึกถึงเรื่องสมถวิปสสนา ที่จําเปนสําหรับยุคปรมาณู.
ที่จริงมันก็มองเห็นเหมือนกันแหละวา เขาก็รูสึกกันอยูบาง เขาพยายามที่
จะใหคนในโลกนี้พนจากความทุกข ออกมาเสียจากความทุกข; แตมันไมถูกเรื่อง มันก็
ออกมาไมได. สวนที่มันสรางขึ้นมาเพื่อใหคนหลง จะอยูในกองทุกขนั้นมันมากกวามาก
มายนัก: ฉะนั้นถาสมถวิปสสนาไมเพียงพอไมเขมแข็งเพียงพอ ไมแหลมคมเพียงพอ
มันทํ าลายความโง เหลานี้ ไม ได . ฉะนั้ นความเจริ ญในทางโลกยิ่ งมากขึ้ นเท าไร มั นยิ่ ง
เพิ่มความโงใหแกโลกมากเทานั้น;
ดังนั้นสิ่งที่จะแกไขปองกันไดคือ
สมถะและ
วิปสสนานี้จะตองเพิ่มขึ้นตามใหทันกัน, จึงวาเราจะตองมีระบบปฏิบัติสมถะและ
วิปสสนาที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันกันกับความกาวหนาของโลกบุถุชน ซึ่งยิ่งเปนบุถุชน
มากขึ้น, เขาฉลาดในการหลอกตัวเองมากขึ้น.
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มนุษยนี้ไดรับความทุกขยากลําบากแสนเข็ญ เนื่องมาจากความโงของ
ตัวเองสรางขึ้นมาทั้งนั้นแหละ. ขอนี้มันลึกเกินไปหรืออยางไร
ที่มนุษยไดรับความ
ยุงยากลําบาก
จนถึงกับวากลัวจนนอนไมหลับอยูแลวนี้; มันเปนผลของความโงของตัวเอง
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ที่มันสรางขึ้นมา มันไมรูวาสิ่งนั้นคืออะไร; สิ่งนั้นคืออะไร, แลวก็กลัวสิ่งนั้น ซึ่งตน
ก็เปนผูสรางมันขึ้นมา.
การอธิบายธรรมะในสวนนี้ ดูมีอุปมาตรง ๆ กันอยูเรื่องหนึ่ง ซึ่งแปลกดี
เหมือนกันแหละ; ฝายพุทธก็ดี ฝายเวทานตะขอพราหมณก็ดี, เขาเลาเรื่องเห็นเชือก
เปนงู แลวก็เปนทุกขเพราะงูโงที่ตัวสรางขึ้นมาเอง : คือวาแสงเดือนมันไมใชกลางวัน
มันเปนแสงเดือนกลางคืน แลวมันก็มืดขมุกขมัว, แลวเชือกทอนหนึ่ง เชือกขาด ๆ
ทอนหนึ่งมันมานอนอยูมากลิ้งอยู,
แลวคนนั้นเดินมาที่นั่น. แสงสวางไมพอ เขาคิด
วางู แลวก็กระโดดโหยงเลย, รองใหคนชวย. นี่เขาเรียกวางูนั้นเขาสรางขึ้นมาเอง งูโง,
งูโงตัวนั้นคนโงสรางขึ้นมาเอง, แลวคนนั้นก็เดือดรอนดวยงูโง, แลวมันไมรูวางูนี้โง
หรือวางูไมจริง งูไมมีปาก. เขาเชื่อเหลือประมาณวางูนี้เปนงูเต็ม ๆ รอยเปอรเซ็นต
มันเลยกลัว มันเลยสะดุง รองกรี๊ดกราดหาคนชวย.
นี่เหมือนกับวามนุษยเดี๋ยวนี้ ไมมีแสงสวางแหงจิตใจพอ
สิ่งที่เปนอันตรายขึ้นมาเอง แลวกลัวกันเอง.

มันก็ไปทํา
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อยางวาลูกแมวมันจะกลัวกอนอิฐหรือทอนไม;
ถาเราเอาเชือกผูกลูกแมว
เขากับทอนไม, มันก็กลัวทอนไมโดยคิดวาเปนอันตราย แลวมันก็รอง รองเพราะความ
กลัว. เหมือนกับคนสมัยนี้ เขาสรางอะไรขึ้นมา ดวยคิดวาจะดี จะกาว จะไดเปรียบ
จะร่ํารวย จะอะไรก็ตาม, แตแลวมันก็เปนเหตุใหเขาตองเดือดรอนดวยความกลัว หรือ
วาปญหาหลายอยางหลายประการที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้น. ในเรื่องเศรษฐกิจก็ดี ในเรื่อง
การเมืองก็ดี ในเรื่องอะไรก็ดี, มันสรางสิ่งที่ทําใหตัวเองตองหวาดกลัวหรือเปนปญหาที่
ตองแกขึ้นมาเอง เพราะวาปญญามันไมเพียงพอ. ฉะนั้นในบานเรือนของใครก็ตาม อยา
เอาสิ่งชนิดนี้เขามาใสไว มันจะหลอกหลอนใหโง ใหกลัว ใหนอนไมหลับ ใหไดเปนโรค
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ประสาทในที่สุด. สิ่งที่รบกวนประสาทอยาเอาเขามา; ถาเอาเขามามันก็มากัดเจา
ของ อยางนอยก็ทําใหไดเปนโรคประสาทนอนไมหลับ. วิปสสนาก็คือความรูที่แจมแจง
ที่จะขจัดสิ่งเหลานี้ออกไป.
เดี๋ยวนี้เราไมมีปญญาพอ ก็เห็นเชือกเปนงู. สิ่งที่มันไมเปนอันตราย
อะไร ก็เอามากลัวเสียจนจะขาดใจ, แลวสิ่งนั้นเกิดมาจากความโงของเราเอง ที่ไมรูจัก
คิดจักนึกใหมันถูกทาง,
สิ่งเหลานี้มันก็เกิดมากขึ้น. อีกทางหนึ่งตรงกันขามก็เห็น
กงจักรเปนดอกบัว สิ่งที่จะชวยไดแทจริง มันไมเห็นวาจะชวยได, ที่เปนอันตราย
กลับเห็นวาชวยได;
ฉะนั้นคนจึงไปหาเหยื่อของกิเลสมาแกปญหาของตน. นี่เรียกวา
คนเห็นกงจักรเปนดอกบัว, เอาเรื่องที่รายกวามาแกเรื่องที่รายนอยกวา เอาเรื่องที่
รายมากวาแกปญหาเรื่องที่รายนอยกวา ก็มีอยูทั่ว ๆ ไป. นี่เรียกวาเห็นกงจักรเปน
ดอกบัวเรื่องไมมีก็สรางใหมีขึ้นมา; เชนเห็นเชือกเปนงู งูไมมีก็สรางขึ้นมาดวยความ
โง; ถึงคราวที่จะขจัดมันออกไปก็ทําไมได กลับเห็นไปในทางที่ตรงกันขาม ไปเอาสิ่งที่
ไมอาจจะแกไดมาเปนเครื่องสําหรับจะแก.
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พูดไปก็ถูกดาแลวเรื่องนี้ พูดมากวานี้มันก็ถูกดา คือเรื่องขลัง เรื่อง
ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเครื่องราง เรื่องอะไรตาง ๆ นั้น ซึ่งที่จริงมันแกไมได; แตก็จะไป
เอามาแก,
แลวก็จะสรางกันขึ้นมาไมมีหยุดมีหยอน จนอาตมาเคยถามคนบางคนที่เขา
แขวนพระเครื่อง บอกวา นี้เราจะสรางพระเครื่องขึ้นมาใหเต็มบานเต็มเมือง
คุณจะหมด
ทุกขไหม ? สรางพระเครื่องกันใหเต็มโลกเลย โลกนี้จะหมดความทุกขไหม ? เขาก็บอก
วาไม ๆ, เขาก็รับดีวาไม ทั้งที่เขาก็แขวนอยูหลายองค.

สิ่งที่มันชวยไมไดเขาจะเอามา, สิ่งที่ชวยไดไมเอานี่ จะทําอยางไรละ ?
นี่สิ่งที่มันจะชวยใหเกิดสติปญญาเฉลียวฉลาดสลัดออกไป เขาไมเอานี่, แลวไปเอาสิ่งที่มืด

๓๒๔

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

ใหมืดมนท ใหหลงยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ไปเอามา, นี่แลวจะทําอยางไร ? นี่เปนเรื่อง
เปนความผิดของใคร ?
เปนความผิดของพุทธศาสนา เปนความผิดของสาวกของพระศาสดา หรือเปนความผิดของใคร ? ขอใหชวยกันคิดดูใหดี ๆ.
เมื่อความเขาใจที่ถูกตอง ปญญาหรือวิปสสนา
แหละ มันจะชําระสะสางความมืดมนทเหลานี้ใหหายไป.

ที่เพียงพอมาเทานั้น

สมถวิปสสนายุคปรมาณูจะใหประโยชนอะไร ?
เอา, ทีนี้ดูดวยหัวขอตอไปที่วา สมถวิปสสนายุคปรมาณูนี้จะใหประโยชนอะไร ? ที่จริงมันก็บอกมาเรื่อย ๆ จะใหประโยชนอะไร. เดี๋ยวนี้เราก็จะพูดใหมัน
ชัดลงไปจํางาย ๆ วาเพื่อหยุดวิกฤตการณทั้งหลายเสีย, แลวมีสันติภาพอันถาวร.
ความยุงยากลําบากผิดปกตินั้นเราเรียกวาวิกฤตการณ;
ถาไมมีสิ่งนี้ก็มีสันติภาพ.
โลกนี้มีอยู ๒ อยางที่มันเผชิญกันอยู : วิกฤตการณหรือสันติภาพ ถาเต็มไปดวยความ
ยุงยาก ก็เรียกวา วิกฤตการณ; ถาเต็มไปดวยความสงบ เรียกวาสันติภาพ, เพื่อระงับ
วิกฤตการณทั้งหลายเสีย แลวไมสรางขึ้นมาใหม, แลวเพื่อมีสันติภาพอันถาวรแทนนี่ เรา
จะตองใชสมถวิปสสนาที่เหมาะสมสําหรับยุคปรมาณู. พูดโดยใจความก็วา เอาความมืด
ออกไปเสีย เอาแสงสวางเขามา, แลวก็เดินเสียใหถูกทาง; ความมืดออกไป
แสงสวางเขามา แลวจะไดเดินกันถูกทาง, เรื่องมันก็มีเทานี้ ความมุงหมายก็มีเทานี้.
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ที่ ว า พู ด ให เ ป น อุ ป มาก็ เ คยพู ด แล ว แต วั น ก อ น หรื อ ลื ม เสี ย แล ว ว า สมถวิปสสนาที่ถูกตองนี้ มันจะเปนผาเช็ดน้ําตาของคนรองให; ผาเช็ดน้ําตาของคน
รองไห ตั้งแตน้ําตาของคนขอทาน ขึ้นไปจนถึงน้ําตาของมหาเศรษฐี,
มหาเศรษฐีก็
รองไหเปนเหมือนกัน, ฆาตัวตายเปนเหมือนกัน, คับอกคับใจเปนเหมือนกัน, มันมี

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๓๒๕

น้ําตาออกเหมือนกัน, ผาที่จะเช็ดน้ําตาระดับนั้นมันก็อันนี้แหละ ความรูอันนี้ : ความรู
เรื่องสมถวิปสสนา ที่เพียงพอสําหรับคนยุคนี้.
คนขอทานถามันโงมันก็รองไหเปนเหมือน
กัน, แลวก็ตองใหผาเช็ดหนาน้ําตานี้ผืนเดียวกัน, ผืนเดียวกัน. ลองคิดดู จําเปนหรือไม
จําเปน ระหวางคนขอทานไปถึงมหาเศรษฐี มีอยูหลายระดับนะ, ระหวางนั้นมีคนอยู
หลายระดับ : คนจนธรรมดา คนชาวไร ชาวนา ชาวสวน พอคา ขาราชการ อะไรก็ตาม
จนกวาจะถึงมหาเศรษฐี พระราชามหากษัตริย เทวดาในสวรรค. ถาพวกเทวดาในสวรรค
เกิดรองไห มันก็ตองเช็ดน้ําตาดวยผาผืนเดียวกันนี้. มันเปนอยางนี้, มันไมมีอันอื่นที่
จะชวยเช็ดน้ําตาของคนโงได นอกจากสมถวะและวิปสสนาที่ถึงขนาด และเหมาะสมสําหรับ
ยุคปรมาณู.
แลวมันอุปมาไดหลายเรื่องแหละ หลายเรื่อง; เรื่องที่กลัวกันนัก กลัว
กันนัก แลวหาเครื่องรางมาแขวนแกความกลัว นั้นมันก็ไมมีอะไรดอก ที่มันจะแกความ
กลัวได
นอกจากความรูอันถูกตองของสมถวิปสสนาที่เหมาะสมแลวจริง ๆ มันปองกันได
เพราะวามันไมทําไดเกิดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แลวทําใหเกิดทุกข, มันไมอาจจะ
เกิดทุกขขึ้นมา ในจิตใจของบุคคลผูมีสมถวิปสสนาที่ครบถวน สําหรับยุคปรมาณู.
จิตใจของเขาก็เย็น ๆ เย็น เพราะไมมีไฟคือกิเลสเขามาแผดเผา เพราะมีความหมายของคํา
วานิพพาน; นิพพาน คือเย็น ๆ, เย็นอยูในทุก ๆ ระดับ ในจิตใจของบุคคลชนิด
นี้ จนกวาจะถึงระดับสุดทาย เย็นเด็ดขาดไปเลย, มันไมมีตัวตนแลว ไมเกิดกิเลสใด ๆ
ไดเลย ก็เปนนิพพานขั้นสุดทาย.
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หรือถาชอบวา อมตะ, อมตะ ไมตาย อยูเหนือความตาย มันก็อันนี้อีกแหละ
มีสมถวิปสสนาใหครบถวนถึงขนาดเถิด จะไมมีใครตาย, ไมมีบุคคลที่จะเปนผู
ตาย, จึงไมมีความตาย เรียกวาเปนอมตะ ไมมีการตาย เพราะไมมีบุคคลที่จะเปนผูตาย.
เดี๋ยวนี้ยังมีความยึดถือวาบุคคล คือตัวเราอยู มันก็ตองมีผูตาย มีผูเกิด ผูแก ผูเจ็บ

๓๒๖

ผูตาย, เราเขาถึงสติปญญาอันสูงสุดของพระพุทธเจา
ไมมีความเกิด แก เจ็บ ตาย.

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

จนถึงไมมีตัวตนของใคร

มันก็

นี่แหละคือความมุงหมาย ที่วาจะตองมีสติปญญาระดับนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคนี้ ซึ่งมีอะไร ๆ ลวนแตชวยใหเกิดความโงทั้งนั้นแหละ ความเจริญในโลก
ปจจุบันนี้ ลวนแตชวยใหเกิดความโงทั้งนั้น, คือใหลุมหลงในของใหม ของแปลก
ของเอร็ดอรอยสวยงาม ยิ่งขึ้นไป; ไมทําใหสามารถจะรูสึกวาอะไรควร อะไรไมควร,
อะไรพอดี อะไรเกินพอดี มันไมมีนี่ แลวมันก็ลุมหลงกันไปเสียตั้งแตเล็ก ๆ; เพราะ
เด็กพอคลอดออกมาจากทองแมขึ้นมาในโลกยุคปจจุบันนี้
มันก็มีอะไรพรอมที่จะใหหลง
เด็ก ๆ เหลานั้นก็ตั้งตนหลง ก็หลงยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนไมมีอะไรดีไปกวาสิ่งที่ตัวชอบ. ฉะนั้น
เด็กสมัยนี้จึงไมมีบิดามารดา ครูบาอาจารย พระเจาพระสงฆ บุญกุศล ศาสนาอะไรก็ไม
มี มีแตตัวกู, ตัวกูที่ตองการจะไดอะไรตามที่กิเลสของเขาตองการ. นี้มันเปน
ปญหา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี้ไมไดหมายความวาทุกคนเปนอยางนั้น แตวากําลังเปนมากขึ้น.
แลวก็
จะเปนกันทุกคนในโอกาสหนึ่งขางหนา. เดี๋ยวนี้ยังไมเปนถึงขนาดนั้นดวยกันทุกคน; แต
มันเตรียมพรอมที่จะเปนอยางนั้นดวยกันทุกคน.
ดังนั้นใครมีลูก มีหลาน มีเหลน ชวย
กันระวังใหดี; ชวยจับลูกหลานเหลนใหมันเดินถูกทาง, ใหมันหันหนาเดินถูกทางไปใน
ทางที่ควรจะเดิน;
มิฉะนั้นมันก็เทากับวาปลอยใหเดินเขาไปในนรก,
เดินเขาไปใน
กองไฟ, เดินเขาไปในสิ่งที่มันทําใหชีวิตนี้ไมมีประโยชนอะไร, มีแตปญหา มีแตความ
ทุกขทั้งนั้น.

ฉะนั้น ขอใหถือวา ความรูนี้เปนของจําเปนที่จะตองมีไว สําหรับคนนี่
สําหรับมนุษย สําหรับคน, ไมอยางนั้นก็จะไมมีความเปนคน คือมันจะไมผิดแปลกแตก
ตางจากสัตว.

ธรรมสัจจะของสมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

๓๒๗

สมถวิปสสนายุคปรมาณูมีไดโดยวิธีใด ?
เอาละ, เวลามันก็ไปมากแลว ขอโอกาสพูดอีกขอหนึ่งใหมันจบเสียที เปน
ขอสุดทายวา
มันจะไดโดยวิธีใด,
จะมีสมถวิปสสนาที่เหมาะสําหรับยุคปรมาณู
ไดโดยวิธีใด ?
พูดแลวมันก็เหมือนกับวาอะไรละ กํามือทุบแผนดินนะ ไมมีทางจะผิด, คือ
พูดไปตามหลักของพระพุทธศาสนา กําปนทุบดิน ไมมีทางจะผิด, แลวมันก็ถูกในทางโง
ก็ได ถูกในทางจริงก็ได. เราก็เอาในทางที่มันถูก ที่จะดับทุกขได, ที่มันจริงมันจะ
ดับทุกขได.
เราจะตองรูวา หลักธรรมะที่มีอยูแลวนั่นแหละ คือริยมรรคมีองค ๘
อยางยิ่งอยางเดียวนั้น ที่จะแกปญหาได ทางนี้เทานั้น ทางอื่นไมมี. อริยมรรคมีองค ๘
ทางนี้เทานั้น, ทางอื่นไมมีดอก ที่จะแกปญหาหรือดับทุกขเหลานี้ได. การที่เพิ่มกําลัง
ของอริยมรรคมีองค
๘
มันก็คงเพิ่มกําลังของสมถะวิปสสนานั้นเอง;
พระพุทธเจา
ทานเคยใชแทนกันได, เคยตรัสใชแทนกันวา มรรค ทางดับทุกข หรือวาวิธีปฏิบัติเพื่อให
ถึงความดับทุกขคืออะไร.
บางทีทานตรัสระบุอริยมรรคมีองค
๘,
บางทีทานตรัส
ระบุสมถะและวิปสสนา, ในบาลีทั้ง ๒ อยาง; แตวาคนไมคอยไดยิน เพราะเขาไมคอย
เอามาพูดมาสอน,
เอามาพูดมาสอนกันแตสูตรที่ระบุไปยังอริยมรรคมีองค
๘
สูตรที่
ระบุไปยังสมถะและวิปสสนาไมคอยเอามาสอนมาพูด.
แตที่จริงมันก็เปนเรื่อง
เดียวกันสมถวิปสสนาก็คืออริยมรรคมีองค ๘.
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การที่ไมเอามาพูดนี้มันก็ทําใหขาดความรูไปอยางหนึ่งแหละ
วามันยังมีเรียก
ชื่ออยางอื่นไดอีก; เพราะดวยเหตุที่ไมเอามาสอน
มันก็เขาใจเคลื่อนคลาดได

๓๒๘

สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู

จนรูสึกวาสมถวิปสสนาเปนเรื่องอื่นไปเสียก็มี. เชนในหมูคนบางพวกเขาวา สมถวิปสสนาสําหรับคนอยูปา สําหรับคนทิ้งโลกไปแลว อยางนี้ก็มี; บางคนก็มากไปกวา
นั้นวา แมอริยมรรคมีองค ๘ ก็เหมาะสําหรับคนที่ทิ้งไปจากโลก ไมอยูในโลก อยางนี้
ก็มี. ที่จริงมันเปนเรื่องเดียวกัน, มันตองมีตองใชแกคนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยูในโลกนี้.
ฉะนั้นเราปฏิบัติสมถวิปสสนา
ชนิดที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูก
ตองอยูตามที่เปนจริงวาอยางไร, แลวก็บอกตัวเองวา
เชนนั้นหนอ,
เชนนั้นหนอ,
เชนนั้นหนอ;
นี้จะเพิ่มกําลังของสมถะและวิปสสนา. ระบุชื่อใหมันชัดลงไปก็วา
เพิ่มกําลังของธรรมฐิติญาณ การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพิ่มกําลังใหแกญาณ ที่
จะเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; แลวมันก็จะเกิดนิพพานญาณ คือญาณที่จะเห็นพระนิพพาน. เพิ่มกําลังใหแกญาณที่จะเห็นวา เชนนี้หนอ เทานี้เองหนอ สักวาอิทัปปจจยตา
เทานั้นหนอ เพิ่มกําลังใหแกญาณพวกนี้ คือหนอใหถูกตอง หนอใหมากพอเถอะ แลว
มันก็จะเพิ่มกําลังใหแกญาณ
ที่จะห็นวานิพพานนั้นอยางไร,
คือความดับทุกขนั้น
เปนอยางไร, เพิ่มกําลังใหแกธรรมฐิติญาณ แลวมันก็จะทําใหเกิดนิพพานญาณ.
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ถาวาเราจะใหไฟมันลุกแรงขึ้น
เราก็ตองเติมเชื้อเพลิง,
เติมฟนเติมเชื้อ
เพลิง. ถาเราตองการใหนิพพานญาณแรงขึ้น ๆ เราก็เติมเชื้อเพลิงใหมัน คือธรรมฐิติญาณ; การปฏิบัติหนอ หนอ หนอ ทุกขั้นตอนอยางที่กลาวมาแลวนั้น เปนธรรม
ฐิติญาณ; เหมือนกับวาฟน หรือน้ํามัน หรือเชื้อเพลิงอะไรที่ใสเขาไปแลว ไฟมันจะ
ลุกลามขึ้น. ไฟในที่นี้คือไฟที่จะกําจัดความมืด, ไฟที่จะกําจัดอวิชชา ทําใหเห็นนิพพาน
ทําใหเขาถึงนิพพาน. ฉะนั้นถาปฏิบัติเห็นความเปนจริงของทุกสิ่งอยูหนอ หนอ,
หนอ ถูกตองอยูนั้น,
หนออยางถูกตอง ไมใชหนออยางผิดๆ อยางที่พูดกันมาดีแลวนั้น
ถาหนออยางถูกตองอยูตลอดเวลา มันก็เพิ่มกําลังแหงนิพพานญาณ, ไฟของพระนิพพานจะสองสวางทั่วไปหมดเลย.
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ถาพูดใหเปนวัตถุก็วา เพิ่มเชื้อเพลิงใหแกธรรมะ, ธรรมะจะไดลุกโพลงขึ้น
มา. ไฟของธรรมะมันมอด มันจะดับอยูแลว ไมมีแสงอยูแลว เพิ่มเชื้อเพลิงใหแกไฟ
ของธรรมะ, ไฟธรรมะจะไดลุกโพลง แสงสวางสองไปทั่ว แลวคนก็จะไดเดินถูกทาง;
ใหเดินไป ๆ จนถึงความจริงอันสูงสุด คือเรื่องที่วาไมมีตัวตนโดยแทจริง. เหมือน
อุปมาที่วาเมื่อตะกี้นี้วา
ชายหนุมคนหนึ่งเขาหลงรักภรรยาเขา ดวยความรักอันมากมาย
แมปรกฎวาภรรยาเปนคนเลว มีชู เขาก็หยาขาดไมได. เขาก็ตองเติมเชื้อเพลิงของ
ความรูของความถูกตอง ใหมันมากขึ้น จนเขาสามารถที่จะทิ้งภรรยาที่เลวคนนั้นไปเสียได.
เรื่องมันก็จะจบ ปญหามันก็จะหมด, ความทุกขมันจะไมมี.
เดี๋ยวนี้เราหลงรักในโลก หลงรักโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ จนมันกัดเอา ๆ ก็ยังหลงรัก, กัดเอา ๆ ก็หลงรัก. การที่กัดเอา ๆ นั่นคือ
หมายความวามันมีชู
มันไมไดซื่อตรงตอเรา แตเราก็ยังละมันไมได;
เหมือนคนโง
ทิ้งบุหรี่ไมได คนโงทิ้งเหลาไมได ก็เพราะอะไร; เพราะวามันไมมีความเขมแข็ง
พอที่จะสละเสนหเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานั้นเสียได. เราจงมองเห็นโทษอันเลวราย
ของอัตตา, อัตตา จนวาอยูดวยกันไมไดแลว จะตองหมดอัตตากันเสียที. เดี๋ยวนี้อยางดี
ก็ดูจะอยูในระหวางลังเล ๆ; เหมือนคนที่เกลียดบุหรี่แลวทิ้งไมได เกลียดเหลาแลวยัง
ทิ้งไมได ในรูปแบบเดียวกัน. นี่เดี๋ยวนี้เรายังเมาในอัตตา ยึดมั่นตัวกู - ของกู
จนทิ้งไมได, มันไมเขมแข็งพอที่จะทิ้งมันได ไมอาจจะทิ้งมันได. ฉะนั้นขอใหเพิ่ม
กําลังใหแกธรรมะหรือวิปสสนาสมถะ
ที่เปนไฟที่จะลุกขึ้นสองเปนแสงสวางดวยแลวก็จะ
เผาผลาญกิเลสรายเหลานั้นดวย.
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เปนอยูดว ยอริยมรรคก็ถึงสัมมาวิมตุ ติได.
ถาวาเปนอยูโดยอริยมรรคมีองค ๘ หรือสมถวิปสสนาอันแทจริง แลว
ความเห็ น ตถตา – ตถตา - ตถตา, เช น นั้ น เอง – เช น นั้ น เอง - เช น นั้ น เอง - เช น นั้ น
เอง, มันจะแรงขึ้น ๆ, มันเชนนั้นเอง คือไปตามอิทัปปจจยตา, ไมมีสวนไหนที่จะไปถือ
เอามาเปนตัวตน - ของตนได
จนกระทั่งไมถือเอาสิ่งใดสวนใดระดับใดมาเปนตัวตน ของตน มันก็ไมมีความทุกข. จิตเปนทุกขไมไดดอก; ถาจิตนี้มันเห็นตถตาอยูแลว
มันเปนทุกขไมได,
ถาจิตนี้มันเห็นอิทัปปจจยตาอยูแลวมันเปนทุกขไมได;
เพราะ
มันไมไปยึดถือเอาอะไรมาเปนตัวตนของมัน,
กระทั่งตัวมันเองคือตัวจิตเอง
จิตนั้นก็ไม
ยึดถือโดยความเปนตัวตนของมันเอง
อยางนี้; เพราะเห็นตามที่เปนจริง
เปนจิตหลุดพน,
เปนจิตหลุดพน.
เปนอันวา เรงเครื่องของการเห็นตถตา - เชนนั้นเอง ก็ได, เห็นสุญญตา
- วางจากตัวตนก็ได, เห็นอิทัปปจจยตา - วามันเปนเพียงอิทัปปจจยตา ก็ได, มันเปน
เรื่องเดียวกันหมดแหละ คือเรื่องไมมีตัวตนก็แลวกัน. เดี๋ยวนี้มันสมรส มันแตงงาน
กับอตัตา - ตัวตน ที่เปนของหลอกลวงมาตลอดเวลา มันหยาขาดกันไมได. ฉะนั้นมัน
ตองเพิ่มความเขมแข็ง ในการที่จะถือเอาความถูกตอง หรือความดับแหงความทุกขเปน
หลัก ;
จะมาหลงจมอยูกับกิเลสมารทํานองนี้ทําไมกัน ! เมื่อมาหลงจมอยูกับกิเลสมาร
ทํานองนี้แลว มันก็เหมือนกับโลกปจจุบันนี้ ซึ่งใกลตอความวินาศเขาไปทุกที; เจริญ,
เจริญแตในทางที่จะทําลายโลกนั่นเอง.
ฟงแลวมันก็ไมนาเชื่อวาโลกนี้มันเจริญ, เจริญแต
ในทางที่จําทําลายโลกนั้นเอง ที่เรียกวาภัยแหงยุคปรมาณู ที่จะมาถึงขางหนา.
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เอาละ, ขอใหไป ทําใหมากยิ่งขึ้น
ในเรื่องของอริยมรรคมีองค
จะเรียกวาสมถวิปสสนาก็ได มันก็เปนเรื่องเดียวกัน. อริยมรรคมีองค
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สวนเหตุ สมบูรณแลว; อีก ๒ องค ซึ่งเปนสวนผลก็จะเกิดขึ้นมา คือสัมมาญาณ
สัมมาวิมุตติ ซึ่งไมไดคอยเอามาพูดกันในการเลาเรียนในประเทศเรา. เรื่องสัมมาญาณ
สัมมาวิมุตติ รวมกันเปนสัมมัตตะ ๑๐ เต็มไปหมดเหมือนกันในพระบาลี. แลวถือวา
เปนเรื่องตัวพรหมจรรย ทั้งสวนเหตุและสวนผล. ถาพูดกันแตอริยมรรคมีองค ๘
เปนพรหมจรรยแตในสวนเหตุเทานั้น คือปฏิบัติเพื่อตัดเทานั้น; แตผลมี สัมมาญาณ มีความรูถูกตอง, สัมมาวิมุตติ หลุดพนถูกตอง มันก็เปนพรหมจรรยในสวนผล
เกิดขึ้น, ก็ครบทั้งเหตุและทั้งผล มันก็เลยดับทุกขโดยประการทั้งปวง.
เรื่องสัมมัตตะ ๑๐ ไดแกอริยมรรคมีองค ๘ เพิ่มสัมมาญาณกับ
สัมมาวิมุตติเขาอีก ๒ ขอ เปนสมบูรณแหงพรหมจรรย, มีทั้งเหตุและทั้งผล. เมื่อ
เปนครบทั้ง ๑๐ อยางนี้ พระพุทธเจาทานจึงตรัสเรียกวามันสมบูรณ คือมัน เปนยาถาย,
วิเรจนะ - เปนยาถาย
กินเขาไปแลวมันก็ถายตัวตนออกหมด, เปนยาถายที่กินเขาไปแลว
ถายตัวตนออกหมด. สัตวที่มีความเกิดจะพนจากความเกิด, สัตวที่มีความแกจะพนจาก
ความแก, สัตวที่มีความเจ็บจะพนจากความเกิด, สัตวที่มีความตายจะพนจากความตาย.
เพราะกินยาถายที่เรียกวาสัมมัตตะ ๑๐. บางทีก็เรียกวา ยาใหอาเจียน เรียกวา วมนะ, วมนะ
กินแลวอาเจียน ๆ อาเจียน ๆ อาเจียน ๆ จนอัตตาหมด อัตตาหมด; หรือบางทีก็เรียกวา
โธวนะ - น้ําชําระบาป น้ําชําระบาปนี่ อาบแลว ๆ อาบแลว มันก็หมดตัวตนหมดตัวตน.
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พูดอยางนี้พูดเปรียบใหเปนอุปมาฝายวัตถุ เพื่อจํางาย พอหมดตัวตน แลว
อะไรจะเกิด จะแก จะเจ็บ จะตายเลา ? เพราะฉะนั้นเราก็มีหวังที่จะไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ
ไมตาย เพราะวาไดกินยาถายเหลานี้, กินยาใหอาเจียนเหลานี้, เพราะไดอาบน้ําลางบาปชนิด
นี้ซึ่งเราไมคอยจะพูดกัน. เดี๋ยวนี้มันถึงเวลาแลว จําเปนอยางยิ่งแลว ใกลเขามาทุกทีแลว
ที่จะตองสนใจเรื่องนี้. ดังนั้นขอใหชวยกัน ทําใหโลกนี้สมบูรณดวยสมถวิปสสนา
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สําหรับยุคปรมาณู ดวยกันโดยเร็วจงทุกคนเถิด. เรื่องมันจบ จงชวยกันทําโลกนี้ให
สมบูรณดวยสมถวิปสสนาที่เหมาะสําหรับยุคปรมาณู โดยเร็วเถิด.
การบรรยายนี้สมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย
ทั้งหลายคงจะขยับเขยื้อนกันบาง, ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่กันบาง
มันคอย ๆ เกิดขึ้น แลวก็จะพนภัยแหงยุคปรมาณูได.

ขอแสดงความหวังวาทาน
ในการที่จะทําใหสิ่งเหลานี้

เอาละ ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดพระธรรม
คณสาธยาย สงเสริมกําลังใจใหเขมแข็ง ในการปฏิบัติธรรมใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ.
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