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คําปรารภ 
ธรรมโฆษณเลมน้ี  เปนคําบรรยายชุด  ที่ลานหินโคง  สวนโมกขพลาราม 

ประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชา  ระหวางวันที่ ๕ มกราคม  ถึง ๓๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๗ 
รวม  ๑๓ ครั้ง   กับคําบรรยายพิ เศษตนป  ๒๕๑๗ หนึ่ งครั้ง,  ในป  พ .ศ .๒๕๒๒ อีก 
สองครั ้ง  รวมตีพิมพไวเปนภาคผนวก  เพราะเปนคําบรรยายแนวเด ียวกัน,  รวม 
เป นเล ม   ๑๖ ครั้ง   เป นธรรมโฆษณ หมวดสอง   ชุดปกรณ พ ิเศษ   อันด ับ  ๑๔ ค .  
บนพื้นแถบสีแดง 

จัดพิมพขึ้นไดโดยใชเงินบริจาคของคุณภุชงค  บุญสูง  ผู เปนทานบดี 
ตั้งทุนไวที่สวนอุศมมูลนิธิ  เพื่อจัดพิมพหนังสือธรรมโฆษณ เลมใดเลมหนึ่ง  ของ 
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ  ทางสวนอุศมมูลนิธิไดเสนอทานทานบดี  ใหจัดพิมพ 
คําบรรยายที่รวบรวมไวเปนหนังสือชุดธรรมโฆษณ   ฉบับช่ือวา  ก ข  ก กา  ของ 
การศ ึกษาพ ุทธศาสนา   เพื ่อถวายท านอาจารย ส วนหนึ ่ง   แจกเป นธรรม  -  
บรรณาการตามสมควร  และอีกสวนหนึ่งสําหรับสมนาคุณแกผูชวยเหลือในการพิมพ 
หนังสือชุดธรรมโฆษณตอไป 

ชื่อของคําบรรยายเลมน้ี   ทานอาจารยตั้งชื่อเปนอุปมาใหคิดประหนึ่งวา 
เปนเรื่องเรียน  ก ข  ก กา  งาย ๆ  ;  แตแทจริงมิไดงายเลยสําหรับการเริ่มเรียนขั้น 
ตนนั้น   ฉันใด ,  ก ข  ก  กา  ของการศึกษาพุทธศาสนาก็ฉันนั้น  ;  เพราะเปนการ 
ศึกษาเบื้องตนของวิทยาศาสตรทางรูปธรรม – นามธรรม  อันเปนจักรกลของกายกับ 
จิตชั้นปรมัตถ   ถาผู ใดศึกษาให รูแจงเห็นจริงของจักรกลอันนี้   จะสามารถเขาใจ 
ธรรมชาติของทุกสิ่ง,  สามารถหยั่งรูแจงในไตรลักษณ ,  อิทัปปจจยตา,  ปฏิจจสมุปบาท 
และตถตาไดโดยงาย. 
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คําบรรยายของทานอาจารยพุทธทาส   ที่สมควรจะรวบรวมเปนหนังสือ 
ธรรมโฆษณ ได   ยังม ีอ ีกมาก  ;  หากท านผู ใดประสงค จะสรางหน ังส ือนี ้ไว ใน 
พระพุทธศาสนาตอไปอีก  โปรดติดตอ ท่ี   สวนโมกขพลาราม ,  ธรรมทานมูลนิธิ 
อําเภอไชยา  หรือท่ีสวนอุศมมูลนิธิ 

คณะผูจัดทํา 
สวนอุศมมูลนิธิ 

๗๗  หมู  ๖  แขวงหนองบอน  เขตพระโขนง 
ถนนสุขุมวิท  ซอย  ๑๐๓  กทม.  ๑๐๒๖๐ 
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ก ข  ก กา 

ของการศึกษาพุทธ
ศาสนา 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธ
ศาสนา 

คําบรรยายประจําวันเสาร ภาคมาฆบูชา 
ณ ลานหินโคง  เชิงเขาพุทธทอง  สวนโมกพลาราม  อ. 

ไชยา 
ระหวางวันที่ ๕ มกราคม  ถึง  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  

๒๕๑๗ 
และอบรมพิเศษ  ๒๕๑๗, ๒๕๒๒  (รวม  ๓  เร่ือง) 

 
ของ 

พุทธทาสภิกขุ 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยทุน  ของผูบริจาคที่ต้ังไวทาง  “สวนอุศมมูลนิธิ”    

เปนอันดับที่  สิบสอง  แหงทุนนี้ 
เปนการพิมพครั้งแรกของหนังสือเลมนี้ในชุดธรรมโฆษณหมวดสอง 

อันดับที่  ๑๔ ค  บนพื้นแถบสีแดง  ชุดปกรณพิเศษ 
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พิมพจํานวน  ๑,๕๐๐  เลม,  พฤษภาคม  ๒๕๑๘ 
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน , สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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สารบาญละเอียด 
ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 
๑. อารัมภกถา  เกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา 

ทานองคบรรยายเพิ่งหายปวยพอทําไดจึงยังมีการบรรยายตามปกติ         ….      …. ๑ 
ใหถือหลักวา  กิจกรรมของหมูคณะตองปฏิบัติอยางเครงครัด                  ….      …. ๒ 
ปจจุบันไมคอยสนใจปฏิบัติกิจวัตรประจําวงศสกุล            ….      ….      ….      …. ๓ 
การแสดงธรรมที่เคยจัดประจําวันในวัด ไมควรเลิกละ        ….      ….      ….      …. ๔ 
การบรรยายครั้งนี้จะรื้อฟนธรรมะชนิดที่เรียกวาเปน  ก ข  ก กา  ….      ….      ….  ๕ 
ผูศึกษาพุทธศาสนาไมตั้งตนเรียนเรื่องที่กําลังเกิดที่กายวาจาใจ    ….      ….      ….  ๖ 
เขาไมรูเรื่องที่ควรรู, จึงรูเทาที่มีอยูเปนตัวหนังสือ                         ….      ….      …. ๗ 
การถึงพระรัตนตรัย ตองเรียน  ก ข  ก กา  ของพระธรรมที่แทจริง….      ….      …. ๘ 
ธรรมะที่เปรียบเหมือน  ก ข  ก กา  ก็คือเกี่ยวกับขันธทั้งหา         ….      ….      …. ๙ 
ตองศึกษาทบทวนเริ่มตั้งแตเรื่องธาตุหก  กระทั่งธาตุปรุงกัน          ….      ….      …. ๑๐ 
ธาตุขางในยังมีคูกับธาตุขางนอก,  ปรุงเปนอายตนะตามโอกาส    ….      ….      …. ๑๑ 
ธาตุทั้งหลาย ปรุงกันเปนอายตนะเปนขันธ,  เปนอุปาทานขันธ      ….      ….      ….   ๑๒ 
ตอจากนี้ใหภิกษุขึ้นธรรมาสนพูดสั้น ๆ เร่ือง  ก ข  ก กา  ทีละองค          ….      …. ๑๓ 
ภิกษุพูดจบแลว,  สรุปใหมองดูภายในตน  เพื่อรูเรื่องทุกข             ….      ….      …. ๑๔ 
ใหรูเรื่องขั้นตน ๆ ของความดับทุกขคือ  อยายึดมั่นถือมั่น             ….      ….      …. ๑๕ 
ใหรูไปถึงวา  ถามีสติ,  มีความรู,  จะปรุงเปนทุกขไมได                 ….      ….      …. ๑๖ 
ใหรูจักขันธหา  ถึงขนาดเห็นธรรมชาติอยาใหปรุงเปนทุกข            ….      ….      …. ๑๗ 
จิตเปนประภัสสร,  ตองเขาใจธาตุอายตนะขันธแลวดับทุกขได      ….      ….      … ๑๘ 
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[๒] 
๒. คําอภิปรายของภิกษุอ่ืน ซ่ึงบรรยายครั้งที่ ๒ ของชุด ไมไดรวมไวในชุดนี้ 

๓. เรื่องเกี่ยวกับธาต ุ
การพูด  ก ข  ก กา  แหงพุทธศาสนา  จะเรียกวาของปรมัตถก็ได         ….      …. ๑๙ 
ควรถือเสียวา  พุทธศาสนาตองเปนปรมัตถ เพราะเปนเรื่องดับทุกข        ….      …. ๒๐ 
ตัวพุทธศาสนาตองการใหเห็น  อนัตตา  ซึ่งดับกิเลสได              ….      ….      …. ๒๑ 
ทุกสิ่งเปนธาตุ  แตสรุปแลวมี  ๒ : สังขตะกับ  อสังขตะ    ….      ….      ….      …. ๒๒ 
ขอใหตั้งตนศึกษาเรื่องธาตุโดยละเอียด,  จะเขาใจพุทธศาสนา   ….       ….      …. ๒๓ 
ถาไมรูจักธาตุ  ไมเห็นธาตุ  ก็จะมองไมเห็นอนัตตา                    ….      ….      …. ๒๔ 
พอรูจักธาตุสังขตะ  และอสังขตะก็จะรูวาไมมีอัตตา                   ….      ….      …. ๒๕ 
ตองศึกษาใหรูจักคุณสมบัติอันเปนสวนประกอบของธาตุ ….      ….      ….      …. ๒๖ 
พิจารณาดูเริ่มแต ธาตุดิน,  ธาตุน้ํา  วามีคุณสมบัติอยางไร        ….      ….      …. ๒๗ 
ธาตุไฟ  ลม  อากาศ  มีลักษณะเฉพาะ,  สวนวิญญาณธาตุเปนนามธรรม         …. ๒๘ 
จากธาตุ  ๖  ยังประกอบเปนธาตุอื่น ๆ ไดอีก        ….      ….      ….      ….      …. ๒๙ 
ธาตุภายในมีประสาท  เมื่อจับคูกับธาตุภายนอกก็ปรุงเปนธาตุใหม       ….      …. ๓๐ 
อายตนะขางในกระทบกับอายตนะภายนอก  วิญญาณธาตุก็เขาผสม    ….      …. ๓๑ 
การเกิดขึ้นแหงธาตุแลวปรุงจนเปนอุปาทานขันธ  ก็เปนทุกข      ….      ….      …. ๓๒ 
ตองมองใหเห็นวาความทุกขมันตั้งรากฐานอยูบนพื้นฐานแหงธาตุ         ….      …. ๓๓ 
อายตนะ  และขันธแตละชื่อท่ีมีขึ้นก็เพราะมีธาตุอยางนั้น ๆ อยูกอน      ….      …. ๓๔ 
ธาตุเดิมท่ีปรุงเปนสังขารขันธยังมีธาตุอีกหมวดละ  ๓  มาปรุงรวมคือ : ธาตุ      ….  
กุศล  อกุศล  อัพพยากต,  และธาตุกาม  รูป  อรูป           ….      ….      ….      …. ๓๕ 
ยังมีอสังขตธาตุ  เรียกนิพพานหรือนิโรธธาตุ,  เปนที่ดับทุกข                  ….      …. ๓๖ 
เมื่อรูวาสิ้นทุกข  จะปรากฎเปนธาตุวางหรือสุญญตธาตุ  ….      ….      ….      …. ๓๗ 
มนุษยตองเปนทุกข  เพราะไมรูจักสิ่งที่เรียกวาธาตุ          ….      ….      ….      …. ๓๘ 
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[๓] 
                 คําบรรยายของภิกษุรูปหนึ่ง 
สุขทุกข นี้เปนเพียงสักวาธาตุ  ไมมีตัวตนแนนอนอะไร             ….      ….      …. ๓๙ 
พระผูมีพระภาคทรงสอนใหมีปญญาเห็นเพียงสักวาธาตุ         ….      ….      …. ๔๐ 
ทองคําวา "สักวาธาตุ" ไวเรื่อย  ทุกขจะคอย ๆ นอยลง              ….      ….      …. ๔๑ 
ดับทุกข  คือดับท่ีจิตใจ,  ที่ความรูสึกใหรูวา "สักวาธาตุ" เทานั้น           ….      …. ๔๒ 
รู "สักวาธาตุ" นี้สอนใหคนฉลาด,  รูความจริงแลวไมทุกข          ….      ….      …. ๔๓ 
ถารูตามความเปนจริงแลว  เรียกวาเราไดครูที่ประเสริฐท่ีสุด     ….      ….      …. ๔๔ 
พระพุทธเจาตรัสวา  ไมยึดมั่นถือมั่น,  รูจริงเรื่องธาตุ,  ก็หมดปญหา    ….      …. ๔๕ 
 
                 ภิกษุอีกรูปหนึ่งบรรยาย :- 
เรื่องธาตุนี้ตองเรียนใหรูทั้งภายในภายนอกแลวไมยึดมั่นฯ        ….      ….      …. ๔๖ 
ตองมีปญญารูจักธาตุ,  รูวิธีทําใหทุกขดับคืออริยมรรคมีองค  ๘          ….      …. ๔๗ 
                 ภิกษุอีกรูปหนึ่งบรรยาย :- 
คําวาธาตุ  กับ  ธรรม  นี่มคีวามหมายอยางเดียวกัน                ….      ….      …. ๔๘ 
พระพุทธเจาเคยตรัสวา  คนดีอยูกับคนดีได  เพราะธาตุเหมือนกัน       ….      …. ๔๙ 
นันทิเกิด ความทุกขก็เกิด,  นันทิดับ  ความทุกขก็ดับ,  ไมเที่ยงได        ….      …. ๕๐ 
ตองรูจักวาอายตนะใน - นอก - ผัสสะ - ตัณหา  ไมใชตัวตนของเรา   ….      …. ๕๑ 
การประพฤติพรหมจรรยก็เพื่อรูเรื่องทุกขและดับทุกข               ….      ….      …. ๕๒ 
เมื่อมีผัสสะ_เวทนา_ตัณหาแลว ตองดับตรงที่ตัณหานั้น          ….      ….      …. ๕๓ 
รางกายนี้บางทีเรียกวาโลก  ถาธาตุไมทําหนาที่  โลกก็สลาย         ….      …. ๕๔ 
อยาใหเกิดตัณหา  โดยมีวิชชาธาตุมาทัน  ก็จะมีความโลงใจ    ….      ….      …. ๕๕ 
เมื่ออาการขันธเกิด  พึงรูวา  สักวาธาตุ  เทานี้ก็ถึงที่สุดทุกขได  ….      ….      …. ๕๖ 
พระพุทธเจาตรัสรู  ก็เพราะรูปริวัฎฎ  ๔  ของเบญจขันธ           ….      ….      …. ๕๗ 
ถาไมไปสําคัญ,  ละความพอใจความกําหนัด,  ก็เปนนิโรธ       ….      ….      …. ๕๘ 
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[๔] 
ควรสนใจธาตุที่ทําใหเปนทุกข  เพราะยึดถือเขาจึงเปนทุกข           ….      ….      …. ๕๙ 
ธาตุที่ทําใหเปนทุกข  มันก็ทุกขอยูตามธรรมชาติเชนนั้นเอง          ….      ….      …. ๖๐ 
ตองศึกษาใหมากที่สุด  ตรงเวทนาตอกับตัณหาตองมีสติปญญา   ….      ….      …. ๖๑ 
 

๔. ความเขาใจผิดเก่ียวกับธาตุ  เปนตนเหตุแหงมิจฉาทิฎฐิอันรายแรง 
การศึกษาในเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้ยังโลเล  เอาแนไมได                 ….      ….      …. ๖๒ 
ทบทวนใหรูวา  เรื่องธาตุตองศึกษาใหเขาใจทุกแงทุกมุม              ….      ….      …. ๖๓ 
ถาธาตุบางธาตุไมปรุงแตงกัน  ธาตุอื่น ๆ ก็มิอาจปรากฎออกมาได….      ….      …. ๖๔ 
ธาตุตาง ๆ ปรุงตอเนื่องกันเปนลําดับ ๆ ไป                                  ….      ….      …. ๖๕ 
พอธาตุขางในถึงกันกับธาตุขางนอกก็เปนโอกาสใหธาตุอื่น ๆ เกิดอีก       ….      …. ๖๖ 
ธาตุที่ปรุงออกมาเปนธาตุกาม,  รูป,  อรูป  และถึงดับเปนนิโรธธาตุ…      ….      …. ๖๗ 
รูจักคุณลักษณะของธาตุ  ๖  ใหถูกเสียกอน  จะเขาใจธาตุตอไป   ….      ….      …. ๖๘ 
แลวตองรูจักคุณสมบัติ  หรือสมรรถภาพของแตละธาตุ                ….      ….      …. ๖๙ 
ธาตุอากาศ  คือ  ธาตุวาง,  วางทางจิตนั้นไมไดคิดนึกอะไร           ….      ….      …. ๗๐ 
วิญญาณธาตุ  คือ  บรรดาความรูสึกทางจิตทั้งนามธรรมและอรูปธรรม    ….      …. ๗๑ 
ธาตุ  ๖  เปนธาตุพื้นฐาน  แตคนไมรูสึกวาเปนสักวาธาตุปรุงกันอยู….      ….      …. ๗๒ 
ความเขาใจผิดเรื่องธาตุ  เปนตนเหตุแหงมิจฉาทิฎฐิ                     ….      ….      …. ๗๓ 
มิจฉาทิฎฐินี้เปนอันตรายตอการบรรลุมรรค ผล นิพพาน               ….      ….      …. ๗๔ 
มิจฉาทิฎฐิเกิดขึ้นเพราะไมเขาใจธาตุผิดเปนตัวกู - ของกูเสมอ      ….      ….      …. ๗๕ 
เขาใจเรื่องธาตุโดยชื่อ  หรือแกลงเขาใจผิดเพราะคดโกงก็ได         ….      ….      …. ๗๖ 
พระพุทธเจาทรงเตือนใหฉลาดรูเรื่องธาตุตามที่เปนจริง                ….      ….      …. ๗๗ 
ฉลาดเรื่องธาตุ  คืออยาเห็นธาตุเปนตัวเราหรือของเรา                  ….      ….      …. ๗๘ 
ไมรูจักธาตุวาเปนสักวาธรรมชาติเปนเหตุใหมีความทุกข               ….      ….      …. ๗๙ 
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[๕] 
ทุกขทั้งหลายมาจากไมรูความจริงที่สักวาธาตุตามธรรมชาติ           ….      ….      …. ๘๐ 
พระพุทธเจาตรัสรูสิ่งที่ไมมีใครเคยสอนมากอน  คือ  สุญญตา,  อนัตตา     ….      …. ๘๑ 
หัวใจของพุทธศาสนาอยูที่อนัตตาหรือสุญญตา                             ….      ….      …. ๘๒ 
ถายังหลงรสอรอยของโลก  ก็ไมอาจมองเห็นความเปนธาตุ             ….      ….      …. ๘๓ 
คนโงไปยึดถือธาตุเปนตัวตน  จึงเปนทุกขขึ้นมา                             ….      ….      …. ๘๔ 
ตัวทุกขอยูที่ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุนั้น        ….      ….      ….     ….      ….      …. ๘๕ 
ผูไมรูเรื่องธาตุ  จะยินดียินรายไปตามความหลอกของธาตุ   ….      ….      ….      …. ๘๖ 
เห็นความเปนธาตุจะไมเห็นเปนตัวตนสัตวบุคคลอะไร                    ….      ….      …. ๘๗ 
ตองมีสติสัมปชัญญะ  มองเห็นสิ่งทั้งปวงเปนสักวาธาตุ                  ….      ….      …. ๘๘ 
 

๕. การเกิดขึ้นของทุกส่ิงต้ังตนที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว 
การบรรยายครั้งนี้ใหถือเหมือนเรียน  ก ข  ก กา  มาสัก  ๕            ….      ….      …. ๘๙ 
การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งตนที่ผัสสะ จึงตองรูจักผัสสะใหดี                ….      ….      …. ๙๐ 
ทุกสิ่งในโลกนี้มีการเกิด - ดับ ๆ อยูตลอดเวลา                              ….      ….      …. ๙๑ 
เมื่อรูวาโลกนี้มีการเกิดดับจะตองใหไมยึดมั่นถือมั่นอยูโลก             ….      ….      …. ๙๒ 
การเรียนรูเรื่องโลกในแงความทุกข  จะรูตอไปวามาจากผัสสะ        ….      ….      …. ๙๓ 
ผัสสะมันตั้งตนมาจากอายตนะซึ่งมาจากธาตุทั้งปวง                     ….      ….      …. ๙๔ 
ตองรูจักธาตุตั้งตนจนถึงธาตุสุดทาย  ไมมีปจจัยปรุงแตง                ….      ….      …. ๙๕ 
มนุษยมีขึ้น  เพราะมีความรูสึกที่เรียกวาผัสสะ                               ….      ….      …. ๙๖ 
ความมี - ไมมี  ขึ้นอยูกับความรูสึกที่มีผลออกมา                           ….      ….      …. ๙๗ 
ความทุกขมีความหมาย  เฉพาะแกสิ่งที่มีความรูสึก                        ….      ….      …. ๙๘ 
ความสําคัญของมนุษย  อยูตรงที่เปนเวไนยสัตว                             ….      ….      …. ๙๙ 
มนุษยควรรูจักตัวเองวา  ตั้งตนอยางไร,  ไปทางไหน,  จบท่ีไหน       ….      ….      …. ๑๐๐ 
การศึกษาพุทธศาสนามีหลายแงทั้งปริยัติปฏิบัติ                             ….      ….      …. ๑๐๑ 
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[๖] 
เราตองศึกษา  ในแงปฏิบัติ เพราะเรามีความทุกขเปนปญหา        ….      ….      …. ๑๐๒ 
มีผัสสะโงเมื่อไร  ปญหาจะตั้งตนเมื่อน้ัน                                     ….      ….      …. ๑๐๓ 
เพราะสัมผัสดวยอวิชชา  จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่น                      ….      ….      …. ๑๐๔ 
การคิดเห็นทุกขเองมันชา  จึงควรศึกษาตามพระพุทธเจา             ….      ….      …. ๑๐๕ 
ไมใชรูตามพระองค  แตตองรูประจักษดวยใจเองและดับทุกขได    ….      ….      …. ๑๐๖ 
ดูความรูสึกที่จิต  จะรูไดวา  ทุกอยางตั้งตนที่ผัสสะ                      ….      ….      …. ๑๐๗ 
โลกนี้ไมมีสวนใดควรยึดถือ,  ไปยึดเขาก็เกิดทุกข                         ….      ….      …. ๑๐๘ 
ความทุกขสวนใหญมาในรูป  รัก  โกรธ  เกลียด  กลัว                   ….      ….      …. ๑๐๙ 
ถาเปนผัสสะดวยอวิชชาแลว  จะตองเกดิความทุกขทั้งนั้น            ….      ….      …. ๑๑๐ 
การสัมผัสเกิดไดดวยสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติ  ๖  คู                       ….      ….      …. ๑๑๑ 
ความเปนของคู ถาพบกันจะเกิดปฏิกิริยา  เปนดี – ชั่ว                  ….      ….      …. ๑๑๒ 
การพบกันของอายตนะ  ๖  คู  เกิดมีเรื่องนี้เรียกผัสสะ                  ….      ….      …. ๑๑๓ 
พอสิ่งที่เปนคูกระทบกัน  ก็เกิดสิ่งที่  ๓  เรียกวาวิญญาณ             ….      ….      …. ๑๑๔ 
ผัสสะจะสมบรูณ  เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมาแลวดวย                      ….      ….      …. ๑๑๕ 
พอผัสสะเกิดแลว  ก็มีสิ่งอืน่ ๆ เชน  เวทนา  สัญญา                     ….      ….      …. ๑๑๖ 
เมื่อมีสัญญา  แลวก็เกิดความคิดตาง ๆ เปนตัวกู - ของกู  ฯลฯ      ….      ….      …. ๑๑๗ 
เรื่อง  ตา - ใจ คูกับรูป - ธัมมารมณสัมผัสกัน  นี้คือเรื่อง  ก ข  ก กา       ….      …. ๑๑๘ 
พยายามศึกษา  ก ข  ก กา  ใหรูเรื่องผัสสะ,  มีสติขณะผัสสะ      ….      ….      …. ๑๑๙ 
ผูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาตองรูชัดเจนเรื่องผัสสายตนะ       ….      ….      …. ๑๒๐ 
ตองรูจักผัสสะในลักษณะ  ๕  คอื  เกิด – เสนห – โทษ – วิธีชนะ    ….      ….      …. ๑๒๑ 
ตองพยายามศึกษารูจักควบคุมเอาชนะผัสสะใหจงได                  ….      ….      …. ๑๒๒ 
พระพุทธองคทรงยืนยันวาถาไมรูเรื่องอายตนะทั้งคูจะยังไมตรัสรู  ….      ….      …. ๑๒๓ 
จึงใหรูจักผัสสะ  แลวจิตจะเจริญ  รูจักโลกอยางดี                        ….      ….      …. ๑๒๔ 
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[๗] 
แลวจะเห็นไดเองวา โลกตั้งตนที่ผัสสะตั้งอยูดับไปพรอมผัสสะ ….      ….      …. ๑๒๕ 
ตองรอบรูในเร่ืองผัสสายตนะอันเปนจริงของพุทธศาสนา         ….      ….      …. ๑๒๖ 
 

๖. ปญหาในวิถีของชีวิตต้ังตนดวยกามธาตุ 
ขอท่ีวาตั้งตนดวยกามธาตุ  เปน  ก ข  ก กา  ของปญหาชีวิต  ….      ….      …. ๑๒๗ 
สิ่งที่มีชีวิต  จะตองตายและสูญพันธุเพราะไมไดสิ่งที่จําเปน      ….      ….      …. ๑๒๘ 
วิถีชีวิตของสัตวของพืช  ตั้งตนปญหาดวยกามธาตุ                  ….      ….      …. ๑๒๙ 
ธาตุที่เปนพื้นฐานใหโอกาสแกกามธาตุเปนเรื่องแรก                ….      ….      …. ๑๓๐ 
ธาตุพื้นฐานลวน ๆ เริ่มดวยสวนประกอบที่เปนคนแลวขยายตอไป      ….      …. ๑๓๑ 
เดิมมีธาตุ  ๓  หมวด  คือ  กาม – รูป - อรูป  แลวขยายหมวดละ  ๖     ….      …. ๑๓๒ 
กามธาตุปรากฎกอน  เมื่อมีธาตุภายนอกมาใหรูจักความอรอย….      ….      …. ๑๓๓ 
เริ่มแตทารกรูจักอรอย  นั่นคือกามธาตุปรากฎแลวขยายไปทุกที          ….      …. ๑๓๔ 
เมื่อรางกายเติบโต  กามธาตุก็ขยายตัวเรื่อย  ปญหาทางเพศก็มากขึ้น            …. ๑๓๕ 
กามธาตุตั้งตนแลวเนือยไปก็เกิดมีรูปธาตุ,  อรูปธาตุ                ….      ….      …. ๑๓๖ 
ในระยะหนึ่งอาจมีสวนเปน  กามธาตุ,  รูปหรืออรูปฯ  ก็ได        ….      ….      …. ๑๓๗ 
เมื่อใดธาตุปรุงแตงกันจนเปนธาตุทั้ง  ๓  ปญหาก็เกิดเปนทุกขทั้งนั้น             …. ๑๓๘ 
กามธาตุทําใหมีปญหามากมนุษยจึงมีระเบียบควบคุมเร่ืองนี้   ….      ….      …. ๑๓๙ 
ธาตุทั้ง  ๓  มนุษยเคยยกเปนนิพพาน  แตคนพบวาไมจริง        ….      ….      …. ๑๔๐ 
นิพพานในพระพุทธศาสนาตองมีนิโรธธาตุ  ดับกิเลสสิ้นเชิง     ….      ….      …. ๑๔๑ 
โลกปจจุบันหลงใหลในเรื่องกามธาตุยิ่งไปกวาครั้งพุทธกาล     ….      ….      …. ๑๔๒ 
บรรดาธาตุทั้งหลายยังมีธาตุอะไรซอนอยูในนั้นอีกมาก            ….      ….      …. ๑๔๓ 
จะพิสูจนไดดังที่สัตวเกิดในครรภเริ่มแตเปนจุดเล็ก ๆ กระทั่งโต ….      ….      …. ๑๔๔ 
ธาตุที่ปรุงกัน  ๓  หมวดแรกเปนตัวตัณหายังแบงเปนฝายนามธรรมไดอีก  ๓  …. ๑๔๕ 
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[๘] 
มีคุณสมบัติตาง ๆ ไดแก  ธาตุสังขตะ,  อสังขตะ,  นิโรธธาตุ        ….      ….      …. ๑๔๖ 
นิโรธธาตุเปนเครื่องแกปญหาของธาตุทั้ง  ๓  ขางตน          ….      ….   ….      …. ๒๔๗ 
ชีวิตทั้งหลายในขั้นกามารมณ  หรือถึงรูป - อรูปธาตุ  ก็ยังตองการนิโรธ            …. ๑๔๘ 
นิโรธธาตุเปนความดับ  หยุดพัก,  หยุดจริงก็เปนนิพพานธาตุ     ….      ….       …. ๑๔๙ 
เมื่อไร  นิโรธธาตุทําหนาที่สมบูรณ  ก็เปนนิพพานธาตุ                ….      ….      …. ๑๕๐ 
นิโรธธาตุเปนที่แสดงออกของนิพพาน  ชวยใหไมเปนทาสกามารมณ     ….      …. ๑๕๑ 
นิโรธธาตุมาชวยคุมครองใหมีชีวิตรอดอยูไดในปจจุบัน               ….      ….      …. ๑๕๒ 
ธาตุพื้นฐานวิวัฒนาการจนเปนโอกาสใหธาตุลึกลับซอนมา        ….      ….      …. ๑๕๓ 
ธาตุทั้ง  ๓  คอื  กาม – รูป - อรูป  มาทําชีวิตหลงใหลมาเรื่อย ๆ  ….      ….      …. ๑๕๔ 
ถาไดศึกษาพระศาสนามีขอปฏิบัติ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็ไมทุกขมาก         …. ๑๕๕ 
กามธาตุสรางปญหามากจึงตองรูจักมีนิโรธธาตุมาชวย               ….      ….      …. ๑๕๖ 
เพิ่มพูนนิโรธธาตุใหเกิดมรรคผลนิพพานก็จะหมดปญหา            ….      ….      …. ๑๕๗ 
 

๗. อารมณคือปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก 
ทบทวนใหเขาใจหลักพุทธศาสนาใหถูกตอง                              ….      ….      …. ๑๕๘ 
เรื่อง  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  ยังเขาใจไมถูกตอง,  ควรสนใจ         ….      ….      …. ๑๕๙ 
เขาใจเรื่องธาตุใหถูกตอง  แลวจึงจะเขาใจกระทั่งปญจุปาทานขันธ        ….      …. ๑๖๐ 
ธรรมะขอตาง ๆ แยกดู  จะพบความเปนธาตุใดธาตุหนึ่ง             ….      ….      …. ๑๖๑ 
ตองสนใจธาตุพื้นฐาน  ๓  หมวดเริ่มแตหมวดที่จะประกอบเปนกาย      ….      …. ๑๖๒ 
แลวปรุงกันออกไปเปนหมวดละ  ๖  จนเปนธาตุ  ๑๘  อยาง       ….      ….      …. ๑๖๓ 
ถาไมสนใจเรื่องธาตุ  จะไมเขาใจพุทธศาสนา,  ตองศึกษาอยางวิทยาศาสตร    …. ๑๖๔ 
ศึกษาใหรูจักคํา  "อารมณ"  มิใชตามตัวหนังสือในภาษาไทย      ….      ….      …. ๑๖๕ 
อารมณในบาลีหมายถึง  สิ่งที่เขามากระทบ  ตา – ใจ                 ….      ….      …. ๑๖๖ 
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[๙] 
อารมณเปนสิ่งที่อาศัยกับอายตนะ  เกิดความรูสึกเปนจิต             ….      ….      …. ๑๖๗ 
พิจารณาดู  อารมณโดยหลักธรรมชาติที่ปรุงแตงกันอยูในใจ         ….      ….      …. ๑๖๘ 
จะรูจักอารมณ  เมื่ออารมณมากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ….      ….      …. ๑๖๙ 
อารมณก็คือโลกทั้งหมดที่มาปรากฎแกอายตนะ  ๖                     ….      ….      …. ๑๗๐ 
ถารูจักอารมณ  ๖  จะรูจกัโลก  แลวไมหลงโลกในแงใด ๆ             ….      ….      …. ๑๗๑ 
อารมณในโลกที่เปนปญหาในปจจุบันรวมอยูที่วัตถุนิยม               ….      ….      …. ๑๗๒ 
อารมณเปนปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก                          ….      ….      …. ๑๗๓ 
อารมณเปนตนเหตุของสิ่งทั้งปวง                ….      ….      ….      ….      ….      …. ๑๗๔ 
ถาไมมีอารมณ  จิตก็จะไมรูสึกเปนจิตขึ้นมาได                            ….      ….      …. ๑๗๕ 
จิตแทจริง มิไดเปนตัวตน  สวนที่สอนกันเปนตนนั้นเปนฮินดู         ….      ….      …. ๑๗๖ 
ที่สอนกันมาแตกอน  ก็มีประโยชนเหมือนกันแตรูเพิ่มข้ึนก็ยิ่งดี      ….      ….      …. ๑๗๗ 
พระพุทธเจาไมทรงทําลายของเกา  แตทรงเสริมใหสูงขึ้น               ….      ….      …. ๑๗๘ 
จิตเปนสิ่งที่เพิ่งปรากฎเมื่อไดอารมณขางนอกมากระทบอวัยวะ     ….      ….      …. ๑๗๙ 
จะศึกษาพุทธศาสนาตองตั้งตนที่อารมณคืออายตนะทั้งคู            ….      ….      …. ๑๘๐ 
อารมณเปนสิ่งมาสูจิตกอนอื่น  จะตองตัง้เปาหมายใหถูก              ….      ….      …. ๑๘๑ 
จะแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันตองเอาอารมณเรื่องนั้นมาแก….      ….      …. ๑๘๒ 
อารมณมีอยูคูกับมนุษย  สําหรับเปนนายหรือรับใชก็ได                ….      ….      …. ๑๘๓ 
การคิดวาชนะอารมณ  ตองพิจารณาใหดี  อาจแพก็ได                 ….      ….      …. ๑๘๔ 
ถาเปนคนมีอารมณ  ก็หมายความวา  เปนทาสของอารมณ          ….      ….      …. ๑๘๕ 
ถาจิตบรรลุนิพพานจะไมมีอารมณ,  อารมณเขาไมถึง                   ….      ….      …. ๑๘๖ 
ปุถุชนรับอารมณเขาไปกอกวนขางใน  เปนตัวกู – ของกู               ….      ….      …. ๑๘๗ 
อารมณมีมาสําหรับใหเราเขาใจ  แลวตอสูตานทานได                  ….      ….      …. ๑๘๘ 
ศึกษา  ก ข  ก กา  ใหดี  จะรูจักอารมณ,  เอาชนะได                  ….      ….      …. ๑๘๙ 
เมื่อเปนทาสของอารมณแตละครั้ง  ตองรูทรมานจิตใจเพียงไร       ….      ….      …. ๑๙๐ 
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[๑๐] 
ถาไมไดศึกษาธรรมะจากของจริง  ไมมทีางชนะอารมณได              ….      ….      …. ๑๙๑ 
การตั้งตนเอาชนะอารมณ  คือ  ก ข  ก กา  ของการปฏิบัติธรรม    ….      ….      …. ๑๙๒ 
ตั้งตนดวยการบังคับตัวเอง  เปนหลักธรรมกวางขวาง                     ….      ….      …. ๑๙๓ 
การบังคับตัวเองก็คือบังคับกิเลส,  และรูจักอารมณที่มาลอลวง       ….      ….      …. ๑๙๔ 
เมื่ออารมณถูกควบคุมไวไดก็เปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต                     ….      ….      …. ๑๙๕ 
เราตองบังคับควบคุมอารมณ  เพื่อแกปญหาทุกอยางประจําวัน      ….      ….      …. ๑๙๖ 
การบําเพ็ญทาน  รักษาศีล  ทําสมาธิ  ตองทําเพื่อชนะอารมณ        ….      ….      …. ๑๙๗ 
ตองรูจักใชธรรมะใหถูกตอง  เชนสัมมาทิฎฐิ,  สติสัมปชัญญะฯ       ….      ….      …. ๑๙๘ 
ตองคํานึงคํานวณดูจิตตนเองวามีอารมณในอดีตมาอยางไร            ….      ….      …. ๑๙๙ 
 

๘. ความแตกตางระหวางศีลธรรมกับปรมัตถธรรม. 
ก ข  ก กา  ม ี ๒  ระดับ  คอื  ศีลธรรมกับปรมัตถธรรม                  ….      ….      …. ๒๐๐ 
คําบรรยายตั้งแตตนจนถึงครั้ง  ๗  เปนฝายปรมัตถธรรม                 ….      ….      …. ๒๐๑ 
ทบทวนเรื่องขันธ  ๕  จะมทีีละขันธ,  เมื่ออุปาทานเกิดก็เปนทุกข     ….      ….      …. ๒๐๒ 
การบรรยายครั้งนี้จะพูด  ก ข  ก กา  ฝายศีลธรรม                        ….      ….      …. ๒๐๓ 
ก ข  ก กา  นี้เขาใจยาก  เหมือนผูเริ่มเรียนจะไมรูสึกวางาย           ….      ….      …. ๒๐๔ 
พุทธบริษัทจะตั้งตน  ก ข  ก กา  ในทางศีลธรรมก็เริ่มตนดวยทําไมจึงเขาวัด        …. ๒๐๕ 
ทายกทายิการูสึกเพียงวาเขาวัดเพื่อฟงธรรมทําบุญใหทาน              ….      ….      …. ๒๐๖ 
หลังจากศรัทธาแลว  ก็บําเพ็ญ  ทาน  ศีล  ภาวนา                       ….      ….      …. ๒๐๗ 
การรักษาศีล,  ภาวนาที่ยังไมประกอบดวยปญญายังไมใชปรมัตถ   ….      ….      …. ๒๐๘ 
พุทธบริษัทสวนใหญยังเริ่มดับทุกขโดยอาศัยศรัทธายังไมมีปญญา  ….      ….      …. ๒๐๙ 
บางคนตั้งตนไวดีในสวนศีลธรรมจะตองทําใหสูงขึ้นไป                    ….      ….      …. ๒๑๐ 
จะตองเจริญทางปญญารูจักทุกข  และดับทุกขไดจึงจะเขาสูปรมัตถ….      ….      …. ๒๑๑ 
ก ข  ก กา  ฝายปรมัตถมุงจะไปถึงนิพพาน    ….      ….      ….     …      ….      …. ๒๑๒ 
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[๑๑] 
เรื่องปรมัตถสูงไกลไปกวาเพียงปองกันไมใหตกนรก                   ….      ….      …. ๒๑๓ 
ความทุกขทั้งหมดไปสรุปอยูตรงที่วา  ไมอยากจะตาย                ….      ….      …. ๒๑๔ 
ปรมัตถจะแกปญหาใหเห็นความจริงตามกฎอิทัปปจจยตา         ….      ….      …. ๒๑๕ 
ควรมีศรัทธาประกอบดวยปญญาจะเปนกําลังใจในการปฏิบัติ    ….      ….      …. ๒๑๖ 
ศรัทธาหรือทาน ตองเปนสัมมาทิฎฐิ,  หมดความยึดมั่นฯ            ….      ….      …. ๒๑๗ 
การรักษาศีลมิใชเพื่ออวดคน  แตทําเพื่อทําลายกิเลส                 ….      ….      …. ๒๑๘ 
การทํากัมมัฎฐาน,  วิปสสนาควรจะเปนไปเพื่อพนวัฎฎสงสาร     ….      ….      …. ๒๑๙ 
ปฏิบัติศีลธรรมมีผลเปนความอุนใจบางเทานั้น                          ….      ….      …. ๒๒๐ 
การปฏิบัติทางปรมัตถมุงไปทางสิ้นอาสวะ,  ถึงนิพพาน              ….      ….      …. ๒๒๑ 
พุทธบริษัทแทจริงจะตองการทุกขไปนิพพานไมวนในวัฎฎสงสาร ….      ….      …. ๒๒๒ 
จิตใจยังไมรูธรรมะยังมีตัวกู  ตองใชตัวกูชวยลางตัวกูเสีย           ….      ….      …. ๒๒๓ 
ตั้งตนสูศาสนาทางศีลธรรมกอนจะยากกวาเริ่มทางปรมัตถ        ….      ….      …. ๒๒๔ 
เราตองการจิตที่ไมมีความทุกข  ไปเรียนทางปรมัตถเลยดีกวา     ….      ….      …. ๒๒๕ 
ควรทําพระนิพพานใหแจงเสียโดยเร็วที่นี่และเดี๋ยวนี้                   ….      ….      …. ๒๒๖ 
ไปสูทางนิพพาน  ตองเริ่มตนเรื่อง  ขันธ  อายตนะ                      ….      ….      …. ๒๒๗ 
เขาใจเรื่องธาตุแลวการปรุงของธาตุเปนอายตนะ,  ขันธ              ….      ….      …. ๒๒๘ 
ปฏิบัติฝายปรมัตถไมเอาทุกข  จะเอาแตไมทุกขทาเดียว             ….      ….      …. ๒๒๙ 
ถายังอาศัยความเชื่อก็ตองแกดวยปญญา                                 ….      ….      …. ๒๓๐ 
การปฏิบัติฝายศีลธรรมก็มิไดผิด  แตอีกฝายหนึ่งไปเร็วกวา         ….      ….      …. ๒๓๑ 
 

๙. ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 
ทบทวน  ก ข  ก  กา  ของศลีธรรม  เปรียบเทียบฝายปรมัตถ       ….      ….      …. ๒๓๒ 
พิจารณาใหเห็นความตางของโลกิยะกับโลกุตตระ                     ….      ….      …. ๒๓๓ 
โลกุตตระ  จะเปนชองทางลึกและเหนือสําหรับหลีกจากทุกข      ….      ….      …. ๒๓๔ 
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[๑๒] 
จิตที่อบรมตั้งไวดี  ยอมอยูเหนือโลกเปนโลกุตตระภาวะ             ….      ….      …. ๒๓๕ 
ในโลก,  นอกโลก,  พนจากโลก  ลวนแตอยูที่จิต                        ….      ….      …. ๒๓๖ 
วิธีคิดพิจารณาเพื่อความหลุดพน  เรียกวาปรมัตถธรรม              ….      ….      …. ๒๓๗ 
ตามกฎธรรมชาติ  ถาเกิดมานานตองรูอะไรมาก  ตองฉลาดขึ้น   ….      ….      …. ๒๓๘ 
ถาไมมองเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ไมเลื่อนสูปรมัตถ        ….      ….      …. ๒๓๙ 
ศีลธรรมต่ําลง  คนไมรูจัก  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จึงกอความยุงยาก             …. ๒๔๐ 
เมื่อไมเรียน  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรม ก็ไมมีหวังทางปรมัตถ     ….      ….      …. ๒๔๑ 
บางคนไมรูวาจะเดินไปทางไหน เพราะมัวหลงสิ่งยั่วยวน            ….      ….      …. ๒๔๒ 
มนุษยจะตองเปนคนดีมีศีลธรรมทั้งสวนตัวและสังคม                ….      ….      …. ๒๔๓ 
เมื่อผานศีลธรรมมาดีจนระอา  จะเลือ่นชั้นขึ้นไปเหนือโลก          ….      ….      …. ๒๔๔ 
จะเลื่อนออกไปนอกโลก  ก็ตองตั้งตนเรียนใหม                          ….      ….      …. ๒๔๕ 
จะรู  ก ข  ก กา  ของนิพพานตองเริ่มเห็นความจริงดานใน        ….      ….      …. ๒๔๖ 
"ของจริง"  มีอยูเทาที่คน ๆ นั้น  จะมองเห็นวาจริงดานลึก           ….      ….      …. ๒๔๗ 
ความจริงดานในเปนธรรมะลึกซึ้ง  เรียกวาปรมัตถธรรม             ….      ….      …. ๒๔๘ 
ตองเริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ฝายโลกุตตระกระทั่งเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา     …. ๒๔๙ 
อยาประมาทในเรื่องเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ซึ่งเปน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน ๒๕๐ 
ตองเห็นทุกอยางเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตาเปนจุดตั้งตน        ….      ….      …. ๒๕๑ 
เห็นพระไตรลักษณแลว  จะเห็นภาวะที่ไมควรไมยึดมั่นถือมั่น    ….      ….      …. ๒๕๒ 
ถาเริ่มเห็นธรรมอันไมควรยึดมั่นถือมั่นก็นับวาเปนก ข  ก กา  ของนิพพาน ๒๕๓ 
พระโสดาบันเปนผูเริ่มเห็นความจริงดานใน                              ….      ….      …. ๒๕๔ 
พระโสดาบัน  เริ่มละอวิชชา  ๓ : สักกายทิฎฐิ,  วิจิกิจฉา,  สีลัพพัตต    ….      …. ๒๕๕ 
ละสักกายทิฎฐิ  คือความรูสึกเปนตัวกู - ของกู  ที่กลาแข็งนั้นเสีย         ….      …. ๒๕๖ 
ละวิจิกิจฉา  คือละความลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ      ….      ….      …. ๒๕๗ 
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[๑๓] 
ละสีลพัตตปรามาส  คือตองไมปฏิบัติโงงมงายเปนไสยศาสตร      ….      ….      …. ๒๕๘ 
๓  ประการเปนอวิชชาพื้นฐาน  ถาละไดแสดงวา  รู  ก  ข  ก  ขา  ของนิพพาน ๒๕๙ 
เมื่อเห็นไตรรัตนแลว  ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม  เรียกวาเห็นอริจสัจจ   .      ….      ….  ๒๖๐ 
แลวเห็นขันธทั้ง  ๕  เปนตัวทุกข,  ดูใหเห็นความไมนายึดถือ         ….      ….      …. ๒๖๑ 
เห็นทุกขจะเห็นเหตุใหเกิดทุกข,  ความไมมีทุกข,  และทางพนทุกข….      ….      …. ๒๖๒ 
พระโสดาบัน,  มีคําวา  เปนผูไมยืนอยูแลวที่ประตูแหงอมตะ        ….      ….      …. ๒๖๓ 
อุปมาดุจ  คนวายน้ําเขาฝง  ถึงเขตน้ําตื้น  จะขึ้นบกไดแนนอน     ….      ….      …. ๒๖๔ 
เมื่อมองเห็นความเปนมายา  แลวมาตั้งตน  ก ข  ก กา  ไปนิพพานได               …. ๒๖๕ 
ควรพยายามทําตามพระโอวาท  ที่วาปฏิบัติถูกตอง  จะไมวางจากอรหันต          …. ๒๖๖ 
พิจารณาวา  "เกิดมาทําไม"  บอย ๆ จะละความเปนปุถุชนไดโดยลําดับ   ….      …. ๒๖๗ 
ตอบคําถาม  "เกิดมาทําไม"  คิดใหดีเชนอยูเพื่อประโยชนผูอื่น  ก็ยังดี      ….      …. ๒๖๘ 
ตอบใหดียิ่งขึ้นก็ไดวา  อยูเพื่อไมมีความทุกข,  ไดดีที่สุดที่ควรได             ….      …. ๒๖๙ 
พยายามเรียน  ก ข  ก กา  ดวยบทเรียนวา  อยูไปทําไม?  ตอบใหได      ….      …. ๒๗๐ 
เรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ตองเรียนจากธรรมชาติขางในคือขันธ    ….      …. ๒๗๑ 
พิจารณาดูโอชาของชีวิตวาไดเปลี่ยนแปลงจากต่ํา ๆ มาเปนธรรมะอยางไร         …. ๒๗๒ 
ถาปฏิบัติถึงพระโสดาบันแลว  พระพุทธเจาตรัสวาถึงนิพพานแนนอน      ….      …. ๒๗๓ 
เรียน  ก ข  ก กา  แหงนิพพาน  จะทําใหไมเสียทีเกิด ตองไดสิ่งที่ดทีี่สุด  ….      …. ๒๗๔ 
 

๑๐. ผูรู ก ข ก กา ของนิพพาน 
บททวนความหมายที่พูดเรื่อง  ก ข  ก กา                       ….      ….      ….      …. ๒๗๕ 
ขั้นศีลธรรม  ใหรูจักทานศีลภาวนา,  ขั้นปรมัตถตองรูความจริงของทุกสิ่ง           …. ๒๗๖ 
พึงเขาใจเรื่องธาตุปรุงกัน  กระทั่งเปนอุปาทานขันธ                     ….      ….      …. ๒๗๗ 
การรูจักธาตุตองรูถึงการดับ,  อัสสาทะ,  อาทีนวะ,  และนิสสรณะ           ….      …. ๒๗๘ 
ครั้งนี้จะไดกลาวถึงลักษณะของผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน        ….     ….      …. ๒๗๙ 
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[๑๔] 
ผูรูทุกขั้น  รูเหมือนกันหมด ตางแตมากนอยกวากัน        ….      ….      ….      …. ๒๘๐ 
พระโสดาบันเปนผูเริ่มมองเห็นสิ่งทั้งปวง  เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   ….      …. ๒๘๑ 
พระโสดาบันรูเพียง  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  สวนพระอรหันตรูสมบูรณ ๒๘๒ 
ตองทําความเขาใจคําวา  รู : เริ่มรู,  รูอยู,  รูถึงขนาด,  รูเสร็จแลว         ….      …. ๒๘๓ 
เปนพระโสดาบันจริง  จะละสัญโญชน  ๓  ไดถึงขนาดเปลี่ยนนิสัย       ….      …. ๒๘๔ 
องคแหงการบรรลุโสดาบันมี  ๔ : มีศรัทธาไมหวั่นไหวใน          ….      ….      …. 
   พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ               .      ….      ….        ….      ….      …. ๒๘๕ 
และมีศีลขนาดอริยกันตศีล,  เปนศีลมาจากปญญารูอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ๒๘๖ 
มีศีลเปนอัตโนมัติ  เพราะจิตไมเปนทาสของกิเลส                     ….      ….      …. ๒๘๗ 
พระโสดาบันมีศีล  ๕  บริสุทธิ์เด็ดขาดถึงขนาดระงับภัยเวรได    ….      ….      …. ๒๘๘ 
แมไมเจตนาถือศีล  ๕  ก็ไมผิดอีก  เพราะถอนรกรากไปหมดแลว          ….      …. ๒๘๙ 
พระโสดาบันปฏิบัติอยูในอริยมรรคมีองค  ๘  ถูกตองครบถวน   ….      ….      …. ๒๙๐ 
ทานละกังขา  ๑๐  ประการได,  กังขาคือความสงสัย                ….      ….      …. ๒๙๑ 
กังขา  ๑๐  ไดแก  ๑  ละกงัขาเกี่ยวกับขันธ  ๕  เพราะรูจักอนัตตา       ….      …. ๒๙๒ 
จะละกังขาในขันธ  ๕  ได  ตองศึกษาเรื่องนี้ใหรูแจง                  ….      ….      …. ๒๙๓ 
ความรูสึกประจําวันจะเห็นความไมนายึดถือในสิ่งตาง ๆ           ….      ….      …. ๒๙๔ 
ความรูสึกมี  ๗  อยาง,  ขอสุดทาย  อนุวิจริตมนสา  ตองมสีตรูิทัน .      ….      …. ๒๙๕ 
ทานละกังขาในอริยสัจจทั้ง  ๔  ประการไดดวยสัมมาทิฎฐิ         ….      ….      …. ๒๙๖ 
พระโสดาบันรูโดยไมสงสัยวาความทุกขมาจากตัณหา - อุปาทานฯ       ….      …. ๒๙๗ 
พระโสดาบันละกังขา  ๑๐  คือ :-  ละกังขาในขันธ  ๕               ….      ….      …. 
    ละกังขาในสิ่งแวดลอมจิตใจ  (ที่มี  ๗  ลักษณะ)  คือ  ๑        ….      ….      …. 
    ละกังขาในอริจสัจจทั้ง  ๔,  รวมแลวเปน  ๑๐                       ….      ….      …. ๒๙๘ 
พระโสดาบันรูแจงแทงตลอดในญายธรรม – ธรรมที่ควรรู          ….      ….      …. ๒๙๙ 
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[๑๕] 
เปนผูเห็นอยางดีแลวในปฏิจจสมุปบาทซึ่งเปนญายธรรม          ….      ….      …. ๓๐๐ 
ทุกคนควรคิด : เรารูแจงในเรื่องนั้น ๆ ไมเปนปญหาหรือไม?      ….      ….      …. ๓๐๑ 
ญายธรรม  คือเมื่อมีอะไรมากระทบ  อยาใหเกิดความทุกขได    ….      ….      …. ๓๐๒ 
ถารูปฏิจจสมุปบาท  ก็คือรู  ก ข  ก กา  ของพรหมจรรย          ….      ….      ….  ๓๐๓ 
ควรรูวาปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องอยูกับตัว  ตองศึกษาใหเขาใจ  ….      ….      …. ๓๐๔ 
อานิสงสของการรู  ก ข  ก กา  ของนิพพานจะหยั่งเห็นนิพพานได       ….      …. ๓๐๕ 
การหยั่งเห็นพระนิพพาน  คือ  ถึงกระแส  ยังไมถึงขั้นสมบูรณ    ….      ….      ….  ๓๐๖ 
ขั้นนี้ทุกขหมดไปมาก  และจะสมบูรณแนนอนตอไป                 ….      ….      …. ๓๐๗ 
รู  ก ข  ก กา  จริง  นับวารูเขาไปตั้งครึ่งแลว  ทุกขเหลือนอยแลว        ….      …. ๓๐๘ 
พระพุทธเจาตรัสวา  พระโสดาบันเปนผูสมบูรณดวยทิฎฐิและทัศนะ,    ….      …. ๓๐๙ 
และยอมเห็นสัทธรรมแจงชัด,                  ….      ….      ….      ….      ….      ….  ๓๑๐ 
และประกอบดวยญาณ,  กับวิชชาอันเปนเสขะ,                       ….      ….      …. ๓๑๑ 
ญาณ  เปนความรูทั่วไปมากนอยก็ได,  วิชชาเปนความรู           
     ที่จําเปนแกการปฏิบัติ                       ….      ….      ….      ….      ….      …. ๓๑๒ 
กระแสแหงพระนิพพาน  คือมีการปฏิบัติระยะหนึ่ง,  ไมถอยกลับ,         ….      …. ๓๑๓ 
เปนผูยืนอยูจดประตู  อมตะ,  พนวิสัยนรก,  เดรัจฉาน,  เปรต    ….      ….      …. ๓๑๔ 
เปนผูไมมีทุคติ,  ไมตกต่ํา,  จะมีความรูถึงขนาดพระอรหันต      ….      ….      …. ๓๑๕ 
พระโสดาบันยังไมถึงนิพพานจริง  แตแนนอนที่จะถึงตอไป        ….      ….      …. ๓๑๖ 
พระโสดาบันกาวขามเขตบุถุชนไดแลว  ที่เรียกวาละโคตรภู       ….      ….      …. ๓๑๗ 
ควรชําระปญหาทั้ง  ก ข  ก กา  ของศีลธรรม  และปรมัตถธรรม         ….      …. ๓๑๘ 
 

๑๑. การเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพาน. 
ทบทวนคําที่กลาวเรื่อง  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา           ….      …. ๓๑๙ 
การศึกษาสวนปรมัตถธรรมสูงกวาศีลธรรม  เริ่มตนจากธาตุ      ….      ….      …. ๓๒๐ 
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[๑๖] 
ผูจะเริ่มตน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนั้นเปนบุถุชนชั้นดีพอสมควร           …. ๓๒๑ 
การเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพาน  นี้เปนอุปมาอยางยิ่ง          ….      ….      …. ๓๒๒ 
การเรียนเพื่อนิพพานจะแยกเปนหัวขออุปมาเหมือนเด็ก ๆ เรียน….      ….      …. ๓๒๓ 

สถานที่เรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพาน  ไดแกรางกายคนเปน ๆ นี้         …. ๓๒๔ 
รางกายก็คือนามรูป  จึงเอานามรูปน้ีมาเปนโรงเรียน                 ….      ….      …. ๓๒๕ 
สุญญาคารทั้งหลายเปนเพียงอุปกรณเพื่อใหความสะดวก         ….      ….      …. ๓๒๖ 
หรือพูดวาเรียนจากชีวิต,  เรียนอยางที่อยูในสุญญาคาร            ….      ….      …. ๓๒๗ 
เวลาสําหรับเรียน  ตองเรียนเมื่อมีเรื่อง คือตอหนาอารมณ           ….      …. ๓๒๘ 
ตองเรียนใหไดทั้งขณะเผชิญหนาและลับหลังอารมณ                ….      ….      …. ๓๒๙ 
ขณะกําลังเสวยอารมณทุกข – สุข – สัญญาในอดีตก็ตองเรียน  ….      ….      …. ๓๓๐ 
วิธีการเรียน : เรียนอยางปริยัติ, กับอยางปฏิบัติ                  ….      ….      …. ๓๓๑ 
เรียนอยางปริยัติเพื่อรูหลักวิชา,  แลวปฏิบัติเพื่อรูแจง                ….      ….      …. ๓๓๒ 
ตองเรียนใหถูกตองตรงกับเวลา,  มีสติสัมปชัญญะใหมากพอ    ….      ….      …. ๓๓๓ 
เมื่อบําเพ็ญวิปสสนาถูกตองแลว  จะเกิดนิพเพธิกปญญาคมเฉียบ        ….      …. ๓๓๔ 
การกระทําสติสัมปชัญญะที่ดีคุมครองไดแมเวลาหลับ              ….      ….      …. ๓๓๕ 
ผูสอน  ตองพิจารณาวาอะไรสอนกันแน                                ….      ….      …. ๓๓๖ 
การกระทํานั้นเองเปนผูสอน,  ธรรมชาติสอนดีกวาคนสอน        ….      ….      …. ๓๓๗ 
ความรูสึกในจิตใจสอน  ดีกวาฟงคําพูดขางนอกสอน                ….      ….      …. ๓๓๘ 
ความเจนจัดฝายสติปญญานี้เปนทั้งบทเรียนและผูสอน            ….      ….      …. ๓๓๙ 
ความทุกข,  ความผิด,  จะสอนดีสอนจริงกวาความสุข, ความถูก          ….      …. ๓๔๐ 
ผูเรียน  เปนบุคคลหลายลักษณะ  ๑.  อุคฆติตัญูดีมาก      ….      ….      …. ๓๔๑ 
พวก  ๒ - ๓ - ๔ : วิปจิตัญู,  เนยยะ,  ปทปรมะ  ต่ําลงตามลําดับ                 …. ๓๔๒ 
คนที่รูจักโลกมามากเปนพวกฉลาดระดับ  ๑ – ๒            ….     ….      ….      …. ๓๔๓ 
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[๑๗] 
คนรูจักโลกมามาก  เราเรงไดดวยการศึกษาอบรมใหถูกวิธี        ….      ….      …. ๓๔๔ 
แมไมตองผานมาทุกสิ่ง  ก็อาจรูสึกไดโดยวิธีลัด,  ไมตองลองทุกสิ่ง       ….      …. ๓๔๕ 
เมื่อรูจักโลกเพียงเวทนาแลวไมตองลองเรื่องกาม  กิน  เกียรติก็รูได       ….      …. ๓๔๖ 
วาสนาทําใหมีสติปญญาตางกัน,  ใครมีธาตุแทอะไรก็มีจิตหนักไปทางนั้น       …. ๓๔๗ 
ถามีธาตุหนักไปทางนิโรธธาตุ  ก็อาจบรรลุอรหันตไดแตเด็ก ๆ   ….      ….      …. ๓๔๘ 
การบรรลุมรรคผล  ก็คือ  การกวาดลางสันดานใหหมดจากกิเลส          ….      ….  ๓๔๙ 
ถาผูใดสะสมบารมีไวมาก  จะแกนิสัยสันดานที่เลวได               ….      ….      …. ๓๕๐ 
การสรางบารมี  ขอแรกตองคบสัตบุรุษเพื่อฟงธรรมของทาน      ….      ….      …. ๓๕๑ 
การไดฟงธรรมของสัตบุรุษเปนปจจัยชําระลางนิสัยสันดาน       ….      ….      …. ๓๕๒ 
เคล็ดในการเรียน  ตองศึกษาจากความรูสึกขางใน,  จนเปนยถาภูต -  
                                                               สัมมัปปญญา        ….      ….      …. ๓๕๓ 
 

๑๒. ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย. 
การบรรยายครั้งนี้  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย                        ….      ….      …. ๒๕๔ 
ทบทวนหัวขอท่ีบรรยายมาแลว                                               ….      ….      ….  ๓๕๕ 
การบรรยายที่กลาวนี้ทําเปนขั้น ๆ จนกวาจะจบเปนพระอรหันต           ….      …. ๓๕๖ 
การถึงพระรัตนตรัยมีไดหลายชั้น  และยังมีปญหาซับซอน         ….      ….      …. ๓๕๗ 
การถึงพระรัตนตรัย  มีทั้งขั้นสามัญและขั้นปรมัตถ                    ….      ….      …. ๓๕๘ 
ตัวอยาง  "การเห็นพระพุทธเจา"  ยังมี  ๒  ความหมาย              ….      ….      …. ๓๕๙ 
การเห็นพระธรรม  พระสงฆ  ก็มีหลายระดับ                            ….      ….      …. ๓๖๐ 
เห็นพระรัตนตรัยสูงขึ้นไป  ตองเห็นอนัตตา,  สุญญตา              ….      ….      …. ๓๖๑ 
ขั้นศีลธรรมขึ้นอยูกับศรัทธา,  ขั้นปรมัตถขึ้นอยูกับปญญา         ….      ….      …. ๓๖๒ 
อาการที่เขาถึงมี  ๓  ระดับคือถือ,  ถึงจริง ๆ, เปนเสียเอง           ….      ….      …. ๓๖๓ 
ถือดวยสมาทาน,  ถึงดวยสติปญญา,  ถึงดวยเปนเสียเอง         ….      ….      …. ๓๖๔ 
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[๑๘] 
ลักษณะบุคคลที่เกี่ยวของพระรัตนตรัยก็มีอยูหลายชั้น              ….      ….      …. ๓๖๕ 
พวกที่ไมถืออะไรมากอน,  และมีสติปญญานี้เปนชั้นดี              ….      ….      ….  ๓๖๖ 
พวกที่สนใจอยางงมงายหรือเอาอยาง  นีย้ังตองแกไข               ….      … .      ….        ๓๖๗ 
ผูถึงพระรัตนตรัยโดยแทจริง  จะนับตั้งแตพระโสดาบัน ….      ….      ….        ๓๖๘ 
ปุถุชนชั้นดีจะเริ่มเห็นความประเสริฐของพระรัตนตรัย ….      ….      ….        ๓๖๙ 
พระอริยสาวกมีทั้งพระเสขะและพระอเสขะ ….      ….      ….        ๓๗๐ 
พวกกัลยาณปุถุชนเปนผูพยายามจะเห็นธรรม  ….      ….      ….        ๓๗๑ 
ตองเรียน  ก ข  ก กา  ไปตามลําดับจากพระเสขะจนถึงขั้นอเสขะ        ….        ๓๗๒ 
เราตองเรียนโดยลําดับจากปุถุชนเปนกัลยาณชนและสูงขึ้นไป ….      ….      ….        ๓๗๓ 
จะเอาตัวรอดไดตองไมประมาท,  มีสติตื่นอยู   ….      ….      ….        ๓๗๔ 
การถึงพระรัตนตรัยใหไดจริงถึงที่สุดก็จบพุทธศาสนา   ….      ….      ….        ๓๗๕ 
ถึงดวยกาย  วาจา  ใจ  คือมีความสะอาด  สวาง  สงบ   ….      ….      ….        ๓๗๖ 
ควรเขาใจความหมายของคํา  สะอาด  สวาง  สงบของจิต  ….      ….      ….        ๓๗๗ 
เมื่อสะอาด  สวาง  สงบแลว  ก็เรียกวามีพระพุทธ,  พระธรรม,  พระสงฆ         ….        ๓๗๘ 
 

๑๓. ประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ทั้งปวง. 
การบรรยายครั้งนี้สรุปเร่ืองที่บรรยายแลวมาทําความเขาใจอีกที  ….      ….        ๓๗๙ 
ทบทวนการเรียนพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับการเรียน  ก ข  ก กา ….      ….        ๓๘๐ 
ตองเรียนแบบนี้  เพื่อเปนเครื่องกระตุนจิตใจใหเรียนใหมอยางดี  ….      ….        ๓๘๑ 
พระพุทธองคตรัสไวเองวาธรรมะชื่อเดียวกันมีทั้งศีลธรม  ปรมัตถ        ….      ….        ๓๘๒ 
พุทธศาสนาสอนแปลกออกไป  คือสอนเรื่องไมมีตัวตน ….      ….      ….        ๓๘๓ 
จะเรียนพุทธศาสนาโดยตรง  ตองเรียนเรื่องขันธ  ๕  กอน ….      ….      ….        ๓๘๔ 
ในฝายศีลธรรม  จะตองรูจริงในเรื่องสรณาคมน  ทาน  ศีล  ….      ….      ….        ๓๘๕ 
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[๑๙] 
ควรชําระสะสางปญหาตาง ๆ เริ่มแตฟงการบรรยายมาขางตน ๆ  ….      ….        ๓๘๖ 
จะซอมความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องขันธ  ๕  เริ่มแตเรื่องธาตุ  ….      ….      ….        ๓๘๗ 
ในพุทธศาสนาไมมีเรื่องทางวัตถุ  มีแตเรื่องธาตุ  ….      ….      ….        ๓๘๘ 
ธาตุ,  ก็มิไดเล็งถึงวัตถุ  แตเล็งถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ  ….      ….      ….        ๓๘๙ 
พิจารณาดูที่วัตถุตาง ๆ จะมีคุณสมบัติครบทุกธาตุ   ….      ….      ….        ๓๙๐ 
ธาตุตาง ๆ ปรุงกันเปนธาตุอื่น ๆ ปรากฎมาตามโอกาส  ….      ….      ….        ๓๙๑ 
ธาตุปรุงอายตนะแลวอายตนะทําหนาที่ปรุงตอไป  ….      ….      ….        ๓๙๒ 
อายตนะปรุงใหเกิดขันธ  ๕,  เปนอยางปฏิจจสมุปบาทก็มี  ….      ….      ….        ๓๙๓ 
ครั้นปรุงในฝายทุกขสมบูรณ  ก็ทําหนาที่ดับทุกขตอไป  ….      ….      ….        ๓๙๔ 
ควรตั้งตนเรียนเรื่องธาตุจนรูจักแลวจะไมมีปญหา    ….      ….      ….        ๓๙๕ 
ถารูวาทุกอยางเปนสักวาธาตุก็จะไมถูกธาตุหลอก,  ไมหลงใหล ….      ….      ….        ๓๙๖ 
ฝายทางศีลธรรมตองมีเรื่องสรณาคมน  ทาน  ศีลใหถูก  ….      ….      ….        ๓๙๗ 
การใหทานรักษาศีลตองรูวา  จะใหสละความเห็นแกตัว  ….      ….      ….        ๓๙๘ 
เมื่อสรณาคมณ  ทาน  ศีล  ดี  จะคอยหลีกออกจากวัฎฎะได ….      ….      ….        ๓๙๙ 
ตองฝกใหรูวา  "เกิดมาทําไม"  จะคอย ๆ มองเห็นวา  "เพื่อขจัดทุกข"    ….      ….        ๔๐๐ 
รูวาเกิดมาทําไมถูกตองแลว  จะตั้งตนไดดีและรูเร็ว ….      ….      ….        ๔๐๑ 
การปฏิบัติธรรมที่เริ่มดวยตัวกู,  ก.คือ  สติ  ซึ่งเปนทุกอยางจนถึง  ฮ     ….      ….        ๔๐๒ 
มีสติแลว เปนเหตุใหคิด - ทํา - พูด  ไดถูกตอง ….      ….      ….        ๔๐๓ 
ทุกอยางขึ้นอยูกับสติหรือไมประมาทจะถึงมรรคผลนิพพานได  ….      ….      ….        ๔๐๔ 
ปฏิบัติธรรมใหถูกตอง,  จะไมเปนทุกขเลย,  เอาตัวรอดได  ….      ….      ….        ๔๐๕ 
ถาตอบปญหาวาอะไร  จะไปกันทางไหน?  ขอใหเรียนกันใหม  ….      ….      ….        ๔๐๖ 
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[๒๐] 
ภาคผนวก.       ….      ….      ….        ….      ….      ….        ….      ….      ….        ๔๐๗ 
          
            เรื่องที่ ๑. เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม. ….      ….      ….        ๔๐๙ 
บรรยายพิเศษดวยวิธีถาม - ตอบ - และซักถาม ….      ….      ….        ๔๐๙ 
ซอมความเขาใจในขอท่ีขอใหปรับปรุงวิชาความรูใหม ….      ….      ….        ๔๑๐ 
เชิญใหสตรีผูหนึ่งเปนผูซักถาม ….      ….      ….        ๔๑๑ 
ทําความเขาใจเรื่องความทุกขแลวซักถามผูที่เชิญมา      ….      ….      ….         ๔๑๓-๔๒๖ 
ซอมความเขาใจใหศึกษาคําวา  "ทุกข"  ใหถูก                ….      ….      ….         ๔๒๗-๔๒๘ 
ชี้แจงขันธประกอบดวยอุปาทานขันธ   ….      ….      ….        ….      ….      ….       ๔๒๙ 
ขันธ  ๕  มิไดเกิดตลอดเวลาและเกิดคราวละอยาง         ….      ….      ….        ๔๓๐-๔๓๒ 
ทบทวนอุปาทานขันธ  ๕  และขันธลวน ๆ           ….      ….      ….      …. ๔๓๓-๔๓๕ 
ลักษณะของอุปาทานขันธ                                 ….      ….      ….      …. ๔๓๖-๔๔๐ 
อุปาทานขันธหรือขันธ  ๕  เปนเรื่องชีวิตประจําวัน …         ….      ….      ….       ๔๔๑ 
ขันธเกิดไดตองอาศัยอายตนะและธาตุ ….      ….      ….      ….๔๔๒-๔๔๔ 
ศึกษาใหรูจักคุณลักษณะหนาที่ของธาตุ  ….      ….      ….      ….๔๔๕-๔๔๖ 
การปรุงตั้งแตอวิชชาผัสจนเปนทุกขเรียกวาปฎิจจสมุปบาท      ….      ….      ….๔๔๗-๔๔๘ 
ลักษณะของกิเลสและสั่งสมเปนอนุสัย  ….      ….      ….      ….๔๔๙-๔๕๑ 
อวิชชาสั่งสมมาจากอนุสัยและอาสวะ ….      ….      ….      ….๔๕๒ 
ทุกสิ่งเพิ่งเกิดเมื่อผัสสะ ถามีสติทันจิตก็เปนประภัสสร  ….      ….      ….      ….๔๕๓ 
จิตประภัสสรกับเศราหมองไดเพราะกิเลส  ….      ….      ….      ….๔๕๔ 
ปองกันไมใหอวิชชาเกิด  อนุสัย,  อาสวะจะออนกําลัง ….      ….      ….      ….๔๕๕ 
ผูซักถามชี้แจงและโตตอบตอไป             ….      ….      ….      ….      ….      ….๔๕๖-๔๕๘ 
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[๒๑] 
                 เรื่องที่ ๒. ก ข  ก กา  สําหรับพุทธศาสนา.   ….      ….      …. ๔๕๙ 
เรียน  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนาตองเรียนที่  ตา – หู – จมูก – ลิ้น – กาย - ใจ ๔๖๐ - ๔๖๑ 
เรียนโลกในแงของจิตใจ ที่สัมผัสดวยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ         ….      ….  ๔๖๒ 
ถาเราไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายใจ  โลกนี้ก็เทากับไมมี                ….      ….      …. ๔๖๓ 
แม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็มิไดมอียูตลอดเวลา                  ….      ….      ….     ๔๖๔ 
อายตนะ  ๖  คูกระทบกันทําใหเกิดวิญญาณ  และผัสสะ              ….       ….      ๔๖๕-๔๖๗ 
สัมผัสขาดสติปญญา  ก็เกิดเวทนา,  ตัณหา,  เปนเหตุใหทุกข ….      ….      ….     ๔๖๘ 
ตัณหาเกิดแลว  อุปาทาน  ภพ  ก็เกิด ….      ….      ….     ๔๖๙ 
ตอจากภพเกิดชาติ  มีตัวตน  และเปนทุกข  ….      ….      ….     ๔๗๐ 
ทุกคราวที่รูสึกเปนตัวตน  จะตองเปนทุกข เพราะเกิดภาระขึ้น ….      ….      ….     ๔๗๑ 
สิ่งที่เปนคู ๆ : สุข - ทุกข  ฯลฯ  เปนภาระหนักแกจิตใจทั้งนั้น ….      ….      ….     ๔๗๒ 
เมื่อสัมผัสใด ๆ ตองมีธรรมะ  มีสตสิัมปชัญญะ  มีปญญา  ….      ….      ….     ๔๗๓ 
พอมีสัมผัส  เกิดเวทนาขึ้น  ก็รูสึกใหทันทวงทีวามันสักวา ….      ….      ….     ๔๗๔ 
เวทนาก็คือสักวาความรูสึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเทานั้น ….      ….      ….     ๔๗๕ 
ความรูสึกทุกแบบ  ก็เปนสักวา  ความรูสึกเทานั้น ….      ….      ….     ๔๗๖ 
เมื่อเกิดความคิด, มีตัวกูจะทําอะไร ก็ใหรูสกึวา  สักวา … เทานั้น ….      ….      ….     ๔๗๗ 
ศึกษาธรรมะสูงสุด  ก็เพียงทําจิตใหเปนอิสสระจากโลก ….      ….      ….     ๔๗๘ 
นักศึกษารูดังกลาวมา  จะไมตองรอนใจดวย  โลภ  โกรธ  หลง  ….      ….      ….     ๔๗๙ 
การมาศึกษาธรรมะ  ก็เพื่อใหมีวิชชา ทําใหเปนผูตื่นอยู  ….      ….      ….     ๔๘๐ 
ทบทวนการปรุงของอายตนะ ….      ….      ….     ๔๘๑-๔๘๓ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปน  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนา ….       ….     ๔๘๔-๔๘๕ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนอาทิพรหมจรรย                     ….      ….    ….      ….      ….     ๔๘๖ 
เรียนพุทธศาสนาตองเรียนอยางวิทยาศาสตร          ….      ….      ….      ….     ๔๘๗-๔๘๙ 
ตอบปญหาของนักศึกษาผูสงสัย ….      ….      ….     ….      ….      ….     ๔๙๐-๕๐๘ 
 

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

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



[๒๒] 
                  เรื่องที่  ๓.  เคาโครงของพุทธศาสนา. ….      ….      ….     ๕๐๙ 
การบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องเคาโครงของพุทธศาสนา ….      ….      ….     ๕๐๙ 
เงื่อนตนของความทุกขตองเริ่มท่ี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ….      ….      ….     ๕๑๐ 
อายตนะ  ๖  ภายใน  เรียกวาอินทรีย  ๖  เพราะเปนเรื่องสําคัญ ….      ….      ….     ๕๑๑ 
อายตนะ  ๖  ภายนอก  เรียกวา  อารมณคือเปนที่หนวงเอา ….      ….      ….     ๕๑๒ 
อายตนะใน - นอกกระทบกัน  เกิดวิญญาณ  ๖ ….      ….      ….     ๕๑๓ 
อายตนะภายในภายนอกวิญญาณทํางานรวมกันเรียก  ผัสสะ  ….      ….      ….     ๕๑๔ 
จากผัสสะโงทําใหเกิดสิ่งอื่นตอไป  คือ  เวทนา - ตัณหา ….      ….      ….     ๕๑๕ 
พอเกิดความอยากเกิดกูผูอยาก  เปนอุปาทานขึ้นมา  ….      ….      ….     ๕๑๖ 
มีอุปาทานผูอยากแลว  เกิดความมีตัวกูเปนภพ - ชาติ  ….      ….      ….     ๕๑๗ 
ความดับทุกขมีไดโดยทางตรงขามกับขางตน          ….      ….      ….      ….     ….     ๕๑๘ 
เมื่อจิตคิดไดอยางฉลาด  ก็เปนวิชชาไปตั้งแตผัสสะ  เวทนา   ….      ….      ….     ๕๑๙ 
เมื่อมีสติสัมผสัใด ๆ เปนสิ่งที่เรียนรู  ก็ไมเกิดเวทนา  ตัณหา  ….      ….      ….     ๕๒๐ 
ผัสสะเปนเรื่องสําคัญในทุกเรื่อง  ตองรูทัน,  ควบคุมใหได ….      ….      ….     ๕๒๑ 
ทบทวนย้ําขางตน  เพื่อใหรูจักดับทุกข  ….      ….      ….     ….      ….      ….     ๕๒๒ 
เรื่องที่จําเปนตองรูคือปฏิจจสมุปบาททั้งฝายทุกขและดับทุกข  ….      ….      ….     ๕๒๓ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องอาศัยกันแลวเกิดขึ้น ….      ….     ….      ….      ….     ๕๒๔ 
การเห็นปฏิจจสมุปบาท  คือเห็นดวยปญญาภายใน ….      ….      ….     ๕๒๕ 
ถาเรามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริง  จะหยุดกระแสปฏิจจะฯได     ….      ….     ๕๒๖ 
พระพุทธเจาตรัสรูเพราะเห็นปฏิจจสมุปบาท       ….      ….     ….      ….      ….     ๕๒๗ 
ปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจจ ซึ่งกลาวอยางละเอียด ….      ….      ….     ๕๒๘ 
ตองศึกษาโดยฝกมีสติตรงผัสสะ  และเดินใหถูกทาง ….      ….      ….     ๕๒๙ 
ดํารงชีวิตอยูในมรรคมีองค  ๘  ก็ดับทุกขได  ….      ….     ….      ….      ….     ๕๒๙ -๕๓๒ 
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[๒๓] 
ปญหาของมนุษย  มีเรื่องความทุกข  เราจึงตองดับทุกขใหได  ….      ….      ….     ๕๓๓ 
การฝกมีสติใหทันทวงทีขณะผัสสะ  จะไมมีทุกขเลย  ….      ….      ….     ๕๓๔ 
จะตองฝกบังคับจิตโดยวิปสสนา  จะควบคุมสติได ….      ….      ….     ๕๓๕ 
ทุกเรื่องขึ้นอยูกับการมีสติในขณะแหงผัสสะ           ….      ….     ….      ….      ….     ๕๓๖ 
มีสติในขณะแหงผัสสะใหทันเวลา  จะคุมครองไดมาก  ….      ….      ….     ๕๓๗ 
ขอใหระลึกถึงพระพุทธเจาที่เสด็จอยูสวนมากบนพื้นดิน   ….      ….      ….     ๕๓๘ 
ตอบคําถามของนักศึกษา ….      ….      ….     ….      ….      ….    ๕๓๙ -๕๔๒ 
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-  ๑ -   

๕  มกราคม  ๒๕๒๗ 
 
 
 

อารัมภกถาเกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา. 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

วันนี ้เป นวันเสารแรกของการบรรยายตลอดฤด ูแลงสามเด ือนในป 
หนึ่ง ๆ  ของสํานักนี้.  ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยู เปนอยางดี  ในขอท่ีวา  เรา 
จะพยายามใหมีธรรมบรรยาย  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ทุกวันเสาร  เวนแตฤดู 
ฝนสามเดือนเทานั้น. 

 
กิจวัตรใดปฏิบัติประจํา  พึงรักษากิจนั้นไว. 

 
สํ าหรับวั น เสาร แรกนี้   ก็ มี คนคิ ดว า   อาตมาไม สบาย   ต องไปรั กษาเยี ยวยา 
กลับมาใหม ๆ  ยังไมสบาย  คงจะทําไมได  บางคนก็เลยคิดเอาวา  ไมมีการบรรยาย ;  
นี ้เป นลักษณะของคนที ่อ อนแอ , จึงอยากจะขอพูดถึงเรื ่องนี ้เป นพิเศษ   แทรกไว 
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สักน ิดหนึ ่ง   ตลอดเวลาต อไปขางหน าด วย .  วาวงศ ตระก ูลตระก ูลหนึ ่ง   ซึ ่งได 
บัญญัติกิจวัตร  อยางใดอยางหนึ่งประจําตระกูลไวแลว  เขาก็จะทําติดกันไป  อยาง 
ไมขาดตอน  หลาย ๆ  ชั่วอายุคน  จนกวาจะถึงชั่วที่ลูกหลานเปนคนเหลวไหล   มัน 
ก็จะเลิกกิจกรรมอันนั้นเสีย.  เราก็เคยเห็น  ๆ  กันอยู   แมแตตัวอยางเล็ก ๆ  นอย ๆ  
ที่สุด  ;  เชน   เรื่องตักบาตรพระตอนเชาอยางนี้   เคยทํากันมาเปนชั่ วคน  ๆ   ของ 
สกุลบางสกุล  อยางนี้ก็มี  ครั้นมาถึงชั่วที่โลเลก็เลิกไป. 
 

ควรจะถือเปนหลักสําหรับปฏิบัติวา  อยางไร ๆ  ก็จะตองไมใหผิด 
กิจกรรมประจําหมู   ประจําคณะ  ประจําสมาคม   ที ่ไดตั ้งขึ ้นไวนั ้นลมเลิกไป .  
ถาคนหนึ ่งทําไมได  คนหนึ ่งตองทําแทน   มันก็ไม ตองเล ิก  ;  แตถา เห็นวา 
คนที่เคยทํา  ทําไมได  ก็ชวนกันเฉยเสีย  มันก็เลิก. 

 
เรื่องอยางนี้  พระพุทธเจาก็เคยตรัสสรรเสริญพระเถระองคหนึ่ง  ซ่ึงยืนยัน 

ดวยการที่วา   จะดูแลคณะสงฆแทนองคพระผูมีพระภาคเจา   ในเมื่อพระองคหลีก 
อยูในที่สงัด  หรือดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ซึ่งไมสามารถจะบริหารคณะสงฆได  แตก็ 
มีพระสาวกบางองคที่วา  เมื่อเห็นพระผูมีพระภาคหลีกไปสูที่สงัด  ตัวก็จะหลีกไปสู 
ที ่สง ัดด วยอย างนี ้  ม ันก ็ด ีหร ือถ ูกเหม ือนก ัน ;  แต ม ันไม ถ ูกในบางอย าง   ที ่เกี ่ยว 
แกจะบริหารหมูคณะ  

 
ถาเรามานึกถึงเรื่องนี้แลว  ก็ขอใหจําไวเปนหลักวา  กิจกรรมของ 

หมูของคณะ  ของสมาคม  ของสกุล  อะไรก็ตาม  จะตองชวยกันพยายามรักษา 
ไวอยางเครงครัด   คือเปนหลักสําหรับตองปฏิ บัติอยางเครงครัด ,  แลวคณะนั้น 
สกุลน้ัน  ก็จะไมลมละลาย  จะอยูติดตอกันไปไดหลาย ๆ  ชั่ว  หลายสิบช่ัวอายุคน ; 
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แมวามันจะเปนความไมเที่ยง  จะตองสูญหายไป  มันก็ชามาก  คือมันจะอยูนานมาก.  
นี่ ชวยกันสอนลูกสอนหลานของตน  ๆ  แตละคน  ใหนึกถึงวัตรปฏิ บัติ   ซึ่ ง  ปู   ยา  ตา 
ยาย  ไดเคยตั้งไวประจําสกุลอยางไร. 

 
เดี๋ยวนี้ เราไมคอยจะได เห็น  คนที่ทําอะไรหลาย ๆ  อยาง  ที่ ปู   ยา  ตา  ยาย 

เคยทํา;  แมที่สุดแตเอาหมอน้ําใสน้ํากินมาตั้งไวที่ประตูบาน  ก็ไมคอยเห็นใครทํา 
ซึ่ ง เมื่ อก อนมี คนทํ า ;  เพ ราะเขาไปคิ ด เสี ยวา   มัน ไม มี ป ระโยชน อะไร .  ที่ จ ริงมี 
ประโยชนมากและหลายอยางดวย,  จะใชรดตนไมก็ยังได   เพราะมันอยูใกล ๆ.  ตน 
ไมขางประตูบาน  ตนมะลิ   ตนอะไร  มันก็คงจะไมตาย,  หรือวาถาใครมาขอน้ํากิน 
มันก็ ไม ต องวิ่ งขึ้ น ไปบน เรือน ,  ถ าเป น โจรผู รายด วยแล วมั นก็ จะไม เสี ย เปรียบ 
เพราะม ันม ีน้ํ าก ินที ่ประต ูบ าน   อย างนี ้เป นต น ;  เราไม ต องให โจรผู ร ายขึ ้น ไปก ิน 
น้ําถึงบนเรือน. 

 
อานิสงส   คงจะมีมากกวานี้   ปู   ยา  ตา  ยาย   จึงไดทํากันมา ;  แตวา 

อยางนอยที่สุดก็คือ  เมตตา  กรุณา  นึกถึงผูอื่น   โดยคิดวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.  เราจะเหนื่อยบาง  จะลําบากบางก็ยินดี 
แลวเขาจะกินหรือไมกินก็ตามใจ ,  จะตักน้ํามาใสไวในไหที่ประตูบาน   เปนกิจวัตร 
ปฏิ บัติ  ;  ฝกหัดนิสัยใหขยันขันแข็ง  ใหสม่ํ าเสมอ   ไมลุม  ๆ  ดอน  ๆ  ก็ดี  ;  ถาเด็ก ๆ 
ลูกหลานในบานนั้น   ได รับการฝกหัดมาอยางนั้น   โตขึ้นมันก็จะตองเปนเด็กดี .  นี่ 
เปนตัวอยางเพียงเล็กนอย  ที่จะแสดงวาวัตรปฏิ บัติประจําวงศสกุล  ที่ เคยทําสืบ  ๆ  
กันมานั้น  ไมใชของเล็กนอยเลย. 
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ทีนี้ก็มาถึงเรื่องอยางที่ เราคิดวาจะทําการบรรยายธรรม  ในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งประจําวันเสาร  ซึ่งเปนสิ่งที่พอจะทําได  สามารถจะทําไดโดยแนนอน 
ก็ควรจะม ีขึ ้น   แล วควรร ักษาไว   เป นเรื ่องของสําน ัก ;  ไม ใช ชั ่วอาย ุคนนี ้  พวกนี้ 
มัน  ควรจะเปนเรื่องสํานัก  ที่สามารถจะทําไดตลอดกาลไปทีเดียว ;  ถาตั้ง  
ปณ ิธาน ไว อย างนี ้  ม ัน ไม ค อยจะ เหลว .  ถ า ไม ตั ้งปณ ิธาน ไว เส ีย เลย   ม ีการ 
กระทบกระทั ้งแทรกแซงน ิด เด ียว   ม ันก ็เหลวได   เล ิก ไป เส ีย ได .  ฉะนั ้นว ัดวา 
อารามตาง ๆ  จึงไดเลิกอะไรไปมากอยาง  หลายตอหลายอยาง  เพราะไมอดทน,  
เพราะไมรักที่จะทําใหเปนของจริงจัง.  เมื่อหลายสิบปมานี้  ก็จะเห็นไดวา  วัดตาง ๆ  
ก็มีการทําอะไรเปนประจํา  อยางในพรรษาก็ตองมีการแสดงธรรมทุกวันกันทุกวัด 
จนกวาจะออกพรรษา.  เมื่อออกพรรษาแลว  ก็ยังมีทุกวันพระสิบหาค่ําและแปดค่ํา 
เจ็ดวันครั้งหนึ่ง ;  เหมือนอยางวันเสารของเรานี้   ก็ทํากันได .  เมื่อเด็ก ๆ  เคยเห็น 
ทํากันไดทุกวัด ;  แตเดี๋ยวนี้มันไมไดทํา  เพราะวาชวนกันโลเลทอถอย  ไมตอสู. 

 
ทีนี้ก็พิจารณาดูตอไปวา  มันเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมหรือความเจริญ 

ของพระศาสนาอยางไรบาง ?  ความไมเอาจริงเอาจัง  ไมตอสู   ไมขยันขันแข็งนี่ 
มันเกี่ยวกับความเสื่อมหรือความเจริญ   ของคณะสงฆของพุทธบริษัทอยางไรบาง ?  
คิดดูใหดี  ก็จะพอเห็นไดวา  มันไดเสียหายไปหลายอยาง  สําหรับสิ่งที่ไมควร,  ไม 
ควรจะเสียไปนี้  มันก็ไดเสียไปหลายอยาง,  มันก็รอยหรอลงไป  ไมมีความรูความ 
เขาใจในธรรมะเปนปกแผน. 

 
เอ าล ะ ,  จึ ง เป น อั น ว า   อยากจะขอ ร อ ง ไว ว า   ทั้ งผู แ ส ด งแล ะผู ฟ ง    ค วร 
จะถือวา  กิจกรรมบรรยายธรรม   ประจําวันธรรมสวนะ  ๗  วันครั ้งนี ้  ขอใหชวย 
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กันฟ นฟูกันขึ ้นมาใหมทุกวัดวาอาราม ,  และที ่ทําไดแลว  ก็ขอใหทําใหมั ่นคง 
หรือยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  นี้เปนเรื่องแทรกพิเศษ  ที่นึกไดในวันนี้. 

 
ฟนความรู  ก ข  ก กา  ของพระธรรมกันกอน. 

 
ทีนี้ก็จะไดพูดถึงเรื่องที่ เกี่ยวกับวันเสาร  วันนี้ เปนวันเสารแรก  แลวก็ 

ไมอาจจะบรรยายไดดวยตนเองมากนัก  ก็จําเปนบาง  ที่จะตองเปลี่ยนวิธีการบางสิ่ง 
บางอยาง  ใหมันพอทําไปได,  ไมตองลมละลายเสีย;  จึงคิดวาจะพูดเรื่องท่ีเห็นวา 
เปนหัวขอสําคัญที่สุด   ร้ือฟนขึ้นมาพูดกันใหม ,  แลวใหภิกษุบางองค   วิพากษ 
วิจารณ  หรือสรุปความ  หรือวาทบทวนขอความ  สรุปใจความใหชัดเจนยิ่งขึ้น. 

 
แตที่ประสงคอยางยิ่งนั้น  คือจะขอถือวา  เปนการสอบไลดู  วาคนเหลานี้ 

ไดเขาใจธรรมะแลวอยางไร;  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง  ธรรมะชนิดที ่เรียกไดวาเปน  
ก ข  ก กา  ของธรรมะทีเดียว  ซึ่งก็ไดพูดกันเมื่อวันกอน  วันปใหมคราวหนึ่งแลว 
เรียกวา  ก  ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม.  ที่ตองรื้อฟนขึ้นมาเรียนกันใหม  ดวยความ 
จําเปนอยางยิ่ง  แลวก็สมกับวาเปนวันปใหม  ตองมีอะไรที่ใหม  ที่อาจจะทําใหใหม 
ขึ ้นมาไดอ ีก .  นี ้ก ็เห ็นวาเรื ่อง   ก  ข   ก  กา   ของธรรมะนี ้  เก า เต ็มทีแล ว   คร่ํา ,  
หรือบางคนก็ถึงกับไมรูวา  มันมีอยูอยางไรดวยซ้ําไป;  ไมเชื่อก็ลองถามกันถูกเถอะ 

 
อะไรเป น   ก  ข   ก  กา   ของพ ระธรรม  ;  นี่ คนก็ จะนึ กกั น ไปหลาย  ๆ   แง 
แลวส วนมากที ่ส ุด   ก็จะนึกไปในแงของปริย ัต ิธรรม .  เมื ่อนึกถึงปริย ัต ิธรรม   ก็ 
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ตองนึกถึงพระไตรปฎก  พระวินัย  พระสูตร  พระปรมัตถอะไรเรื่อยไป ,  หรือบาง 
คนก็จะนึกไปถึงพระพุทธเจา  พระธรรมเจ า  พระสงฆเจา,  แลวก ็พ ูดไปในเรื ่อง 
นั ้น   ในฐานะเป นเรื ่อง   ก  ข   ก  กา  ของพระธรรม   ก็ม ัวเป นก ันเส ียอยางนี ้.  ขอ 
ยืนยันวา  เพราะมัวเปนกันเสียอยางนี้  จึงไมรูพระธรรม  ไมรูพุทธศาสนาที่จะเปน 
ที่พึ่งแกตนได.   
 

ขอน้ีมันเชนเดียวกับชาวตางประเทศ  ที่เมื่อเขามา  เรียนพุทธศาสนาแลว 
ไปเรียนสวนเปลือก  หรือสวนที ่ยังไมจําเปนทั ้งนั ้น  มันเรียนมากเกินไป ;  เชน 
ถาฝรั่งจะเรียนพุทธศาสนา  เขาก็จะตั้งปญหาวาใครสอน ?  เมื่อรูวาพระพุทธเจาสอน 
ก็ตั้งปญหาวาพระพุทธเจาเกิดที่ไหน ?  เมื่อรูวาเกิดที่ประเทศอินเดีย  เขาจะศึกษา 
ประเทศอินเดียเสียกอนอยางแตกฉาน   กระทั่งรูวาประเทศอินเดียในสมัยที่พระ 
พุทธเจ าเก ิดนั ้นม ันเป นอยางไร  ?  นี ้ม ันก ็เป นเรื ่องใหญ   กินเวลา   กินเรี ่ยวแรง 
กินมันสมอง. 
 

ที นี้ ค รั้ น รู แ ล ว   ก็ จ ะ เริ่ ม เรี ย น หลั กพ ระศ าสน า   ก็ ไป เรี ย น เรื่ อ งที่ มั น แปลก 
ดี   เชน   เรื่องกรรม   เรื่องอนัตตา   เรื่องนิพพาน   เรื่องอะไรนี้ ;  แมจะเรียนเรื่อง 
สังขาร  มันก็เรียนอยางเรื่องปริยัติ  ปรัชญา  ทาได เลยวา  พวกชาวตางประเทศ 
เหลานั้น  ไมมาตั้งตนศึกษาที่  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม  คือไมไดมาเรียน 
เรื่องที่มันกําลังเกิดอยูที่กาย  ที่วาจา  ที่ใจจริง ๆ  ของคนคนนั้น;  จะดวยเหตุ 
ใดก็ยากที่จะกลาว.  แตวาเขาไมไดเรียน  แลวจึงเลยไมรูเรื่องที่มันเกิดอยูจริง ๆ ;  
แตไปรูเรื่องอื่นมากเกินไป. 
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เขาไมรูเรื ่องที ่ควรจะรู,  โดยเฉพาะก็เรื่องที ่เราเรียกกันวา  ขันธทั ้ง 
ห านี ้,  ไม ได เร ียนให ถ ูกข ันธ ทั ้งห า ;  ไป เร ียนแต เรื ่อ งชื ่อของม ัน ,  เรื ่อ งอะไร 
ของมัน   มากมายกายกอง   ไม รูวา เกิดที่ ไหน   เมื่ อ ไร .  แม เปนพระเปน เณ รก็ 
เหมือนกัน  ไมดีกวาชาวบาน;  เชนพระเณรบางคนก็มีความรูวา  ขันธทั้งหานี้ เรามี 
อยูตลอดเวลา  เรามีอยูพรอมกัน   อยางนี้ เปนตน ,  แลวก็พูดสะเพราลวก  ๆ  วา 
ขันธหาเปนทุกขอยางนี้  ไมไดพูดวาขันธหาที่มีอุปาทานยึดครองเปนตัวทุกข  มันก็ 
เปนเรื่องที่เฉไฉเถลไถลได  ไมตรงความจริง.   
 

ฉะนั้นจึงใหเรียน  ก  ข  ก กา  กันเสียใหมดีกวา  ใหมันเปนการตั้งตน 
ที่ถูกตองเรียบรอย;  ไมใชวาพอเราจะเรียนพุทธศาสนาแลวก็  จะตองเรียนเรื่อง 
พระพ ุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   เหม ือนกับที ่เขาเข าใจกันอยู .  ถาอยางนี ้ม ันย ัง 
ไกลออกไป  แลวจะไมรูจักพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   ตัวจริงเสียดวยซ้ําไป ;  
จะรู จ ักแต พระพ ุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   เท าที ่เร ียน ,  เท าที ่อยู ในต ัวหน ังส ือ 
หรือความจําได.   

 
ข อ น้ี เราจ ะ เห็ น ได จ าก ก ารที่ ว า   ใน สมั ย พุ ท ธก าล แท  ๆ   เมื่ อ มี ค น ไป เฝ า 
พระพุทธเจา  บางทีเปนคนไมนับถือมากอนเลย  เปนศัตรูก็มี,  ไปเฝาพระพุทธเจา 
ไปสนทนาไปไตถาม   ในที่สุดเขาเขาใจ,  เขาชอบใจ  เขาถึงคอยประกาศตนเปน 
อุบาสก  นับถือพระรัตนตรัย  ตอพระพักตรพระพุทธเจาเปนตนไปจนตลอดชีวิต ;  
พระรัตนตรัยนั ้นมา  ตอเมื ่อเขาใจธรรมะแลว  นี ้มันจริงแท;  แตพระรัตนตรัย 
ที่มากอน  มาโดยคําพูด  มาโดยการสวดทองนี้ยังไมจริง. 
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ถาวาจะใหถึงพระรัตนตรัยจริงไปตั้งแตตน  ก็จะตองเรียน  ก ข  ก กา 
ของพระธรรมที ่แท จริง   ตั ้งต นดวยเรื ่องขันธห าเปนตน   จนเขาใจธรรมะนั ้น 
เห็นธรรมะนั ้น ;  เห็นธรรมะนั ้นจึงจะชื ่อวาเห ็นพระพุทธเจา .  ขอนี ้ก ็เคย 
บอกกันหลายหนแลว  มีพุทธภาษิตชัดเจนอยูแลววา  พระองคไดตรัสวา  ผูใดเห็น 
ธรรมผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม;  ผูใดเห็นปฏิจสมุปบาท  ผูนั้น 
ชื่อวาเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นตองเห็นปฏิจสมุปบาท.  มันมีอยูอยางนี้. 

 
นี ้เห ็นปฏ ิจสม ุปบาท   ไม ใช ม ันอ านได จากหน ังส ือ   ม ันต องเห ็น 

อาการของปฏิจจสมุปบาท  ที่มันเกิดขึ้น  ดับไป,  เกิดขึ้นดับไป  ยุบ ๆ  ยับ ๆ  
ที ่เนื ้อที ่ต ัว   ที ่กาย   ที ่วาจา   ที ่ใจ   ของบ ุคคลนั ้นเอง.  พอเห ็นอ ันนี ้ก ็เร ียกวาเห ็น  
ปฏิจจสมุปบาท,  เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรม,  เห็นธรรมก็คือเห็นพระตถาคต 
;  
พระพุทธเจาทานตรัสไว  อยางนี้. 

 
เพ ราะฉะนั้ นอาตมาจึ งคิ ดว า   ไหน  ๆ   ก็ ป ใหม   ก็ควรจะมี อะไรใหม บ าง  ;  
อยางนอยก็วิธีเรียน  หรือวิธีศึกษาที่ใหมกันบาง  ใหเขาถึง  ก ข  ก กา  ที่มีรากฐาน,  
คือจะตองเรียน  ก ข  ก กา  แลวก็แจกเปน  กะ  กา  กิ  กี  ขะ  ขา  ขิ  ขี  เรื่อยไป  แลวก็มี 
กา  กา  กา,  ขา  ขา  ขา  ไปตามรากฐานที่มันมั่นคง  มันจะไมมีทางผิดได  เพราะมัน 
เห็นชัดอยูแกลูกตา.  ผิดกับเรียนหนังสืออีกแบบหนึ่ง  ซึ่งอาตมาเด็ก ๆ  ก็เคยเห็นวา 
คนรุนพี่สาว  ลูกปา  อะไร  เขาเรียนหนังสือวันแรก  ก็คือเขาอานหนังสือลักษณวงศเลย.  
ลุ ง เข าส อ น ให   เอ าห นั งสื อ ใบ แ รกม าส อน ให   ๒ - ๓  บ รร ทั ด   ใน ห นั งสื อ 
ลักษณวงศ  ก็ชักอานกันไปวันละ  ๔ - ๕  บรรทัด  เขาจําแมนยํา  ก็มากขึ้นจนเปนใบ ๆ.  
นั่นแหละเขาก็อานไดเอง  มีสวนผิดนอย  ก็คอย ๆ  ถูกไปตามลําดับ,  แลวลองเปรียบ 
ดูเถอะวา  คนเริ ่มเรียนหนังส ือด วยวิธ ีนี ้  กับเรียน   ก  ข   ก  กา  นั ่นอ ันไหนมันจะ 
มั่นคงกวา ? 
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ถาจะเรียนพุทธศาสนาก็เหมือนกัน  จะเรียนอยางเหมา ๆ  เอาไปกอน 
ก ็ได เหม ือนก ัน   ม ันก ็อาจจะรู ธรรมะได ;  แต คงจะไม ช ัด เจนแจ มแจ ง   หรือม ัน 
ไมหยั ่งรากลึก .  ฉะนั ้น   ตองเรียนที ่ต ัวธรรมะจริง   ซึ ่งเปรียบเหมือนกับ   ก   ข  
ก   กา   สิ ่งนั ้นก ็ค ือข ันธ ทั ้งห า   ซึ ่งเก ิดขึ ้นอยู แก ต ัวเราเป นประจําว ัน .  สวนมาก  
เกิดเปนเพียงขันธทั้งหา  เหมาะ ๆ  จึงจะเกิดเปนปญจุปาทานขันธทั้งหา  คือเปนทุกข  
กันสักทีหนึ่ง;  ฉะนั้นตองดูวา  ขันธหาคืออะไร ?  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร   
ว ิญ ญ าณ .  เมื ่อ รู ว า แ ต ล ะ อ ย า ง เป น อ ย า ง ไ ร   แล ว ม ัน เก ิด จ ร ิง  ๆ   เมื ่อ ไ ร ,  
เกิดอยางไร;  เกิดจริง ๆ  เมื่อไร  ตองใหเห็นเหมือนอยางที่ เราเห็น  ดิน  ทราย  กรวด 
ใบ ไม   ที ่อ ยู ต รงหน า เรานี ้;  ต อ งให เห ็นช ัดอย างนี ้;  แม ว าจะ เป นนามธรรม 
ก็เห ็นได ด วยป ญญา ;  เช นวา  ตามันเห ็นรูปขางนอกเก ิดความเห ็นทางตา   นี ่เรา 
ก็ตองเขาใจได  ไมใชมันลึกลับอะไร. 
 

ตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตา  ทั้งหมดนี้ เรียกวา  ผัสสะ,  คือการ 
กระทบของพวกนามธรรม   เกิดเวทนา  คือความรูสึกอยางนั้นอยางนี้ขึ้น ,  เกิด 
สัญญา  คือหมายมั่นในความรูสึกอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา;  เกิดสังขาร  คิดไปตาม 
สมควรแกส ัญญานั ้น  ๆ,  แลววิญญาณนี ้ม ันก็เก ิดซับซอนที ่จะเก ิดทุกข  ก็เป น 
มโนวิญญาณไปยึดเอาเวทนาอยางใดอยางหนึ่งเขา  เปนตัวตนหรือเปนของตน  เพราะ 
มันไปรูสึกวาเปนอยางไร  เกิดความโงขึ้นมา  เปนสังขารอันที่สอง  ที่สาม  คือเปน 
ตัวเป นตน   เป นก ูเป นของกู.  นี ่มโนวิญญาณนี ้ทําเหต ุร ายกาจอยางนี ้  คนเราจ ึง 
ไดเปนทุกข;  นี่คือ  ก ข  ก กา. 
 

ก็ตองไปดูใหดีวา  ขันธทั้ง  ๕  คืออะไร ?  ขันธที่มีอุปาทานทั้งหานั้นเปน 
อยางไร ?  อายตนะหกคืออยางไร ?  ธาตุทั้งหลายที่จะชวยกันปรุงขึ้นเปนอายตนะหก 
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เปนอยางไร ?  ธาตุอะไรเปนพื้นฐานทั่วไป   สําหรับสังขารทั้งปวง ?  มีธาตุที่ตรง 
กันขามโดยประการทั้งปวง,  นั้นคือธาตุอะไร ?  ถาเรียนอยางนี้มันจะเรียนเหมือน 
อยางที่ เรียกวา  เรียน  ก ข  ก กา  อยางแจกรูป  แจกอะไร  อยางไมยกเวนแมสักนิดเดียว 
มันก็รูดี. 
 

ตองศึกษาทบทวนเริ่มแตเร่ืองธาตุ. 
 

ถาจะไลขึ้นไปตั้งตน  ก็เรื่องธาตุ  มีธาตุฝายสังขตะหรือฝายสังขารอยู 
คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ   นี้ธาตุพื้นฐาน.  
ถาใครไมรูจักก็เรียกวายังไมไดเรียน  ก ข  ค  ง  เลย  จะนาสงสารกี่มากนอย ;  ถา 
ไมรูวาธาตุดินอยูที่ตรงไหน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  อยูที่ 
ตรงไหน ,  ในเนื้อในตัวของเรา  หรือนอกเนื้อนอกตัวของเรา  หรือในโลกทั้งสิ้นนี้ 
มันอยูที่ตรงไหน  อยาเพอไปสนใจอยางอื่นซิ. 
 
รู จั ก ธ าตุ ดิ น   คื อ ส วน ที่ เป น ขอ งแ ข็ ง ,  รู จั ก ธ าตุ น้ํ า   คื อ ส วน ที่ เป น ขอ ง 
เหลว,  รูจักธาตุลม  คือสวนที่มันระเหยลอยได.  รูจักธาตุไฟ  คือสวนที่มีอุณหภูมิ 
มีการเผาไหม,  รูจักอากาศธาตุ  คือท่ีวางที่เปนเหตุใหสิ่งตาง ๆ  มันตั้งอยูได.  ทีนี้ก็ 
วิญญาณธาตุที ่ล ึกลับ   แตเรารู ส ึกได  เพราะเรามีจิตใจที ่ค ิดนึกอะไรได.  ฉะนั ้น 
ถาเราไมรูจักมัน  เราก็นึกวา  อะไรที่คิดไดนั้นคือวิญญาณธาตุ,  เปนแตสักวาธาตุ 
เทานี ้.  หกธาตุนี ้ก ็เกี ่ยวของกันอยู ตลอดเวลาในวันหนึ ่ง ๆ  สําหรับที่จะปรุง 
ขึ้นมาเปนนั ่นเปนนี ่มากมาย  แตที่สําคัญก็คือปรุงเปนอายตนะ.  ฉะนั้นจึงตอง 
มีธาตุอยางอื ่น   ที ่ควรจะรู ไว อ ีกค ือ   เช นวา  ธาตุตา  สําหรับจะใหรู แจงทางตา . 
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ธาตุหู   สําหรับจะใหหูไดยินอะไรได .  ธาตุจมูก   สําหรับใหจมูกรูกลิ่นได .  ธาตุลิ้น 
สําหรับให ลิ ้นรู รสได .  ธาต ุผ ิวกาย   สําหรับให ผ ิวกายรู ส ัมผ ัสได .  แล วก ็ธาต ุใจ 
ใหใจรูสึกได. 
 

ทีนี้ขางนอกมันยังมีธาตุรูปอีกธาตุหนึ่ง,  ธาตุรูป  ธาตุที่ทําใหสิ่งตาง ๆ  
มีรูป ขึ ้นมา ,  แลวก็ธาตุเส ียงที ่ทําใหเก ิดสิ ่งที ่เร ียกวาเส ียง .  ธาตุกลิ ่น   ที ่ทําให 
เกิดมีสิ่งที่ เรียกวากลิ่นขึ้นมา.  ธาตุรสคือให รูรส  ใหเกิดรสที่ รูสึกไดขึ้นมา  และก็ 
ธาตุโผฏฐัพพะคือสัมผัสผิวหนัง  คือเราจะรูสึกสัมผัสทางผิวหนังไดขึ้นมา.  แลวก็ 
ธาตุธัมมารมณ  คือสิ่งที่ใจจะรูสึกได. 
 

นี่กระทั่ งธาตุตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  หรือธาตุ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  มันก็ 
ตองอาศัย  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  เหมือนกัน,  
มันก ็เข าจ ับกลุ มกันเป นหมู นั ้นหมู นี ้  แลวก ็ปรุงขึ ้นมาตามสมควรแก โอกาส  ;  
เชน  ปรุงเปนอายตนะทางตา  อายตนะทางตานี้  มันตองเอาธาตุตามา,  แลวก็เอา 
ธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณอะไรดวยนี้มา  ตั้งหกธาตุแลว  แลวมีธาตุตา 
เขามารวมดวย,  แลวก็ธาตุรูปขางนอกเขามาเกี่ยวของดวย  จึงจะเกิดสิ่งใหมที่เรียกวา 
อายตนะทางตา  หรือ  จักขุอายตนะ;  ถาไมอยางนั้นมันเกิดไมได. 
 
ถ า ไม มี ดิ น   น้ํ า   ล ม   ไฟ   อ าก าศ   วิ ญ ญ าณ อยู   ก อ น ลู ก ต านี่ มั น มี ไม ได ,  
ประสาทลูกตามันมีไมได,  ความรูสึกทางตามันมีไมได  ถาไมมี รูปขางนอก  ความ 
รูสึกทางตาก็มีไมได.  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  ตากับรูปอาศัยกัน   
จึงจะเกิดจักษุวิญญาณ.  คําวาตากับรูปในที่นี้หมายถึงอายตนะทั้งนั้นนะ  จักษุธาตุ 
หรือธาตุตา  ที่ไดธาตุตาง ๆ  มาประชุมกันแลว  เกิดเปนอายตนะทางตาขึ้นมาชั่ว 
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ขณะหนึ่ง  แลวก็จะดับไปเมื่อทําหนาที่ของมันเสร็จ.  รูปขางนอกก็เขามาผสมโรง 
ชั่วขณะ  แลวมันก็จะดับไปเมื่อทําหนาที่เรื่องนี้เสร็จ;  นี่มันเปนอยางนี้. 
 

ถาพยายามทําความเขาใจจะเห็นสิ่งเหลานี้ชัดแจง  เหมือนเรานั่งอยูตรงนี้ 
เห ็นเม ็ดกรวด   เม ็ดทราย   มด   แมลง  ใบไม   ใบหญ านี ้  เห ็นช ัดอย างนี ้จ ึงจะได ,  
ค ือเห ็นธาต ุทั ้งหลาย   ที ่ได โอกาสแล วจะปรุงก ันขึ ้น เป นอายตนะ .  อายตนะคู 
นั ้น  ๆ   ไดโอกาสแลวก็จะปรุงขึ ้นเปนขันธ  :  ถาในขณะนั ้นมันโงไป   มันก็ 
ปรุงเป นอ ุปาทานขันธ   แลวม ันก ็ได เป นท ุกข   นั ่งร องไห อยู บ าง ,  หรืออะไรบ าง .  
นี่คือ  ก ข  ก กา  หรือจะเรียกวาสูตรคูณสําหรับเด็กเล็ก ๆ  เขาจะตองเรียนก็ได,  ตอง 
แมนยํา,  ตองชัดเจนถูกตอง,  จึงจะเรียนหนังสือ  หรือเรียนเลขเปนลําดับตอไปได. 
 

เดี๋ยวนี้ เราไมไดเรียนจากของจริงลงไปตรง ๆ   อยางกะเขาเรียนวิทยาศาสตร 
อยางนี้  :  เรามักจะไปเรียนทองจํา  ไปเรียนอะไรตาง ๆ  ซึ่งเราก็ยังไมรูวาอะไรไปเสีย 
เรื ่อ ย  ๆ .  ฉะนั ้น เป นพ ระ เป น เณ รตั ้งส ิบพ รรษ าแล ว   ก ็ไม รู   ก  ข   ก  กา   ของ 
พระธรรม .  ฟ งด ูคล ายก ับเป น เรื ่องพ ูด เล น   แต ว าม ัน เป น เรื ่องจริงยิ ่งกว าจริง  ;  
เปนเณรแลวเปนพระแลวก็หลายพรรษาแลว  ก็ยังไม รู  ก ข  ก  กา  ของพระธรรม 
แลวจะเสียหายสักเทาไร  คือมันจะตายดาน  เปนไปไมได  สักกี่มากนอย. 
 

ฉะนั ้นว ันนี ้ก ็เร ียกว าเป นว ัน เริ ่มต นด วย   แล วย ังเนื ่องในป ใหม ด วย 
เราก็ป รับปรุงระบบการเรียนใหม   คือ   ยอนกลับมาเรียน   ก  ข   ก  กา   กันโดย 
ระบบใหม  วิธีใหม,  ที่จะใหรู  ก ข  ก กา  ในพระพุทธศาสนา  อยางถูกตอง. 
 
ที นี้ เมื่ อ อ าตม าไม ค อ ย จ ะมี แ รง   ห รื อ ว า ยั ง ไม ส บ าย อยู   จะพู ด ม ากก ว านี้ 
ก็คงจะทําไมได  จึงถือโอกาสเปนการสอบไลดูกอน  วาพระองคไหน  ทานมีความรู 
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ความเขาใจในเรื่องนี้แลวอยางไร,  ก็ขอใหขึ้นมาพูดทีละองค  ละองค;  โดยสรุป 
ใจความใหสั้น  ใหกะทัดรัดชัดเจน  แลวก็จะไดเปนที่พอใจวา  เพียงพอแลวสําหรับ 
การเรียน  ก ข  ก กา,  แลวก็จะไดแจกลูกตอ ๆ  ไป  จนถึงกับเขาเรียกวา  เรียน  กก 
เรียน   กง   เรียน   กม   เรียน   เกย   เรียนอะไรไปให มั นถึ งที่ สุ ด โน น .  นี่ ที่ คิ ด ไว 
สําหรับวันเสารแรกวันนี้  ก็จะพูดเรื่อง  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรมในพระพุทธ -  
ศาสนากัน  หรืออาจจะเปนวา  วันเสารภาคมาฆบูชานี้  จะพูดกันแตเรื่อง  ก ข  ก กา 
ในพระพุทธศาสนา  กันเสียทั้งภาคเลย  ก็ยังได. 
 

ทีนี้ก็ถึงคราวที่จะทดสอบกันแลว  พระองคไหนหรือแมแตเณรองคไหน 
อยาละอาย  อยากระดาก,  ไมตองละอาย  ไมตองกระดาก;  เหมือนกับมาทองสูตร 
คูณใหฟง  หรือวามาแจกลูก   ก  ข  ก  กา  ใหฟง  แลวก็แจกจากความรูสึกที่มอง 
เห ็นอยู ในใจ   นั ่งที ่ธรรมมาสนอ ันนี ้ก ็ได ,  ธรรมมาสนเล ็กน ะ   ขึ ้นนั ่งบนนั ้นวาไป 
ให เวลาตามสมควร ;  แต ต องให ได เรื ่อ งครบถ วน   ของสิ ่งที ่เป นรากฐานของ  
ปรมัตถธรรม  ที่เมื่อผูใดเห็นแลว  ชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผู เห็นปฏิจสมุปบาท 
ชื่อวาเห็นธรรม  ผูที่เห็นธรรมชื่อวาเห็นตถาคต  แลวเราก็จะไดพระพุทธเจาที่แทจริง. 
   

ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ 
 

[ตอไปนี้  ภิกษุอ่ืนบรรยายตอไป ]  
....  ....  ....  ....  .... 

เร่ืองเบื้องตนที่ควรรูอีก  เกี่ยวกับความทุกข. 
 
เอาละ ,  เท าที่ กล าวมาทั้ งหมดนี้   ก็ เป นการขยายใจความส วนใดส วนหนึ่ ง .  
ทีนี้อาตมาก็อยากจะพูดสรุป  เปนครั้งสุดทายอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อจะไดเลิกประชุม ;  
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แต ว า เมื ่อสวดธรรมบทป ดประช ุมแล ว   ย ังจะต องขอร องให อ ุบาสกคนสองคน 
มากลาวใจความสําคัญเทาที่ตัวเก็บไปได เล็กนอย   เพื่อสอบดูวา  อุบาสกไดอะไร 
ไปบาง. 
 

คํ าวา  ก  ข  ก  กา  นี้   ไมต องพู ดแล ว  วาเปนเรื่องแรกเรียน   อยางเดี ยว 
กับ  A  B  C  D,  ก ข  ก กา  ก็เปนเรื่องแรกที่สุด  ที่คนจะตองเขาไปเกี่ยวของดวย.  
ในการเรียน ,  เรื่องมันมีปญหาขึ้นมาวา   เพราะวาเรามีความทุกขลําบาก   เราจึง 
ตองเร ียน   เพื ่อแก ความทุกข ลําบาก ;  เร ียนทางโลกให รู หน ังส ือ รู เลข   ก็เพื ่อ 
แกความทุกขลําบากทางโลก,  เรียน  ทางธรรมนี้  เพ่ือแกปญหาความทุกขลําบาก 
ในทางจิตใจ .  ก  ข   ก  กา   ในเรื่องทางจิตใจ   นั้นก็คือเรื่องพระธรรมสวนที่ วาจะ 
เปนเบื้องตนที่สุด  ที่ทุกคนควรจะทราบ. 
 

เรื่องเบื้องตนที่สุดก็คือความทุกข   แลวก็มีอยูในตัวคนนั้นเอง  คือ 
พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  โลกหรือความทุกข  ก็ดี  เหตุใหเกิดโลก  หรือ  เหตุใหเกิด 
ความทุกข ก็ดี  ความดับของโลก  หรือความดับของทุกข  ก็ดี  ทางใหถึงความดับของ 
โลก ,  หรือทางใหถึงความดับทุกขก็ดี   อยูในรางกายนี้   ยาววาหนึ่งที่ยังเปน  ๆ  คือ 
มีส ัญญาและใจ .  จึงได ความวา   เรื ่องความทุกข นั ้นด วย   ความดับท ุกข ดวย 
มีอยู ในคน   นี ้เป น เรื ่องแรกที ่ส ุด .  ที ่คนจะต องมองด ูต ัวตนของตนเข าไปขางใน 
เพื่อใหเห็นเรื่องทุกขและเรื่องดับทุกข. 
 
ที นี้ จ ะ เห็ น อ ย า ง ไร   เห็ น ห ลั ก ใหญ  ๆ   คื อ ว า ถ า เป น ทุ ก ข ก็ เพ รา ะ ยึ ด มั่ น ว า 
ต ัว เราว าของเรา ;  ถ า ไม ย ึดมั ่นก ็ไม ม ีอะ ไรเป นท ุกข .  เดี ๋ย วนี ้เราย ึดมั ่น ไป เส ีย 
แทบจะทุกอยาง  ฉะนั้นจึงไดมีความทุกขมากในทางจิตใจ;  นี่หลักสวนใหญมันมี 
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อยู .  อยาลืมวา  เพราะไปยึดมั ่น   มันจึงเป นท ุกข.  เหมือนวากอนหินกอน  -  
ใหญนี้มันหนัก  แตถาไมเอามาแบกไว  มันก็ไมทําอะไรเรา;  เราจึงตองรูจักไมแบก. 
 

สําหรับวัตถุขางนอกนี้   มันงายที่ เราจะไมแบก ;  แตวัตถุขางใน   มัน 
เกิดขึ้นในใจมันทับถมจิตใจ  มันก็เปนเรื่องที่ยากกวาเรื่องขางนอก;  จะปองกัน 
อยาใหมันเกิดยึดมั่นถือมั่นขึ้นก็ได  หรือวามันเกิดยึดมั่นถือมั่นขึ้นเสียแลว  จะสลัด 
มันเสียอยางไร  อยางนี ้ก ็ได .  แตวาทางที ่ด ีที ่ส ุดนั ้น  จะตองมีความรู ชนิดที่ 
อยาใหมันเกิดขึ ้นจะดีกวา.  ถาเรารู เรื ่องนี ้ในขั ้นตน ๆ   ก็เรียกวา  ก ข  ก กา 
ของเรื่องความดับทุกข  คือ   อยาไปยึดมั่นถือมั่น. 
 

ขอน้ีอยากจะเตือนแลวเตือนอีกอยูเสมอวา  เมื่อจะเขามาบวชในพุทธ -  
ศาสนา  ธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ   ทานใหเรียน  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  
ธาตุมตฺตเมวตํ  ยทิทํ  จีวรํ ฯ  เรื่อยไปนี่  คือใหเรียนวา  มันเปนสักวาธาตุตาม 
ธรรมชาติ  เปนไปตามเหตุตามปจจัย  นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สุ ฺโ  -  ไมใชสัตว   
บุคคล  ตัวตน  เราเขา.  คําวา  สัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขานั้น  คือความยึดมั่น 
เทานั้น,  ไมมีตัวจริงอะไร;  แตเรามั่นหมายวามีอยางนั้นอยางนี้  เปนสัตวบุคคล 
ตัวตนเราเขา .  อยาใหเกิดความรูสึกอันนี ้ได  ก็เรียกวาไมมีความยึดมั ่น 
ถือมั่น. 
 
ทํ าอ ย างไรอย า ให ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น  ?  ก็ ให รู โด ยค วาม เป น ธ าตุ   ฉะนั้ น  
เราจึงตองพูดกันเรื่องธาตุ  :  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาศ  ธาตุ -  
วิญญาณ  นี่ธาตุพื้นฐาน  แลวธาตุที่วา  จะมาผสมโรง  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  
ธาตุลิ ้น   ธาตุกาย   ธาตุใจ .  ธาตุที ่จะเป นอุปกรณ อ ันนั ้นอ ีกท ีหนึ ่งก ็ค ือ   ธาตุร ูป 
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ธาตุ เสียง  ธาตุกลิ่น   ธาตุรส   ธาตุ โผฏฐัพพะ   ธาตุธัมมารมณ .  แลวยังมีอยู เปน 
ระดับ ๆ  ที่ปรุงกันขึ้นไป  ก็เปนกามธาตุ  ที่ทําใหเกิดความรูสึกยึดมั่นในทางกาม.  
รูปธาตุใหเกิดความรูสึกยึดมั่นที่เปนรูป  คือไมใชกาม.  อรูปธาตุ  มันก็คือจะให 
เกิดความรูสึกยึดมั่นประเภท  อรูปธาตุ. 
 

ยึดมั ่นกาม   ยึดมั ่นรูป   ยึดมั ่นอรูป   เป นท ุกขเหม ือนกันหมด  ;  
แตวาโชคดีที่มีธาตุสุดทายคือ  นิโรธธาตุ  ที่จัดไวฝายอสังขตธาตุโนน  ที่มาชวย 
แกสิ ่งเหลานี ้ได  นั ้นเราคอยรู ทีหลัง.  เพราะวาเดี ๋ยวนี ้เราจะรู เรื ่องที ่ทําใหเกิด 
ความทุกขขึ้นมา  คือ  ธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เปนรากฐานของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  
ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   จะตองรูมันอยางไร.  อยาใหปรุง 
มาเปนเรื่องกาม   เรื่องรูป  เรื่องอรูป  ขึ้นมา.  รูไปถึงวาถาเรามีสติ  หรือมีความรู 
มันก็ปรุงไมได;  ถาเราไมรูหรือเผลอไป  มันก็ตองปรุงและเปนทุกขแน. 
 

เรื่องนี้จะใหใครสอน ?  ก็พระพุทธเจาตรัสไววา  ความดับไมเหลือแหง 
โลก  แหงทุกขนี้  ก็อยูในรางกายนี้;  เพราะฉะนั้นธรรมชาตินั่นแหละสอน ,  
ตัวเองนั่นแหละสอน  คือความเจ็บปวดนั่นแหละมันสอน,  ความทุกขนั่นแหละมัน 
สอน,  ลองเปนทุกขใหมาก ๆ  เขา  มันก็จะบอกความตรงขามไดเอง.  นี่ธรรมชาติ 
ไปทําอะไรใหเขาเปนทุกข  แลวมันก็เข็ดหลาบ   มันก็ไมทําอีก;  เมื่อเราทําอยางนี้ 
เจ็บปวด  เราก็ไมทําอีก. 
 
แ ม แ ต ส ุน ัข แ ล ะ แ ม ว ม ัน ก ็รู จ ัก   ว าถ า ทํ า อ ย า ง นี ้แ ล ว ม ัน เด ือ ด ร อ น ,  
แลวมันก็ไมทําอีก ,  มันก็หลีกเลี่ยงเสีย .  ความรูชนิดนี้มันสะสมกันมากขึ้น  ๆ  
เรียกวาสติป ญญา ,  ก็ใชสต ิป ญญานี ้ป องกัน   ไม ให ม ันปรุงแตงก ันขึ ้นมา   ใน 
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ลักษณะที ่เปนทุกข.  ดังนั ้นเขาจึงสอนเรื่องใหเห็นความจริงของธาตุดิน  ธาตุน้ํา  
ธาตุไฟ  ธาตุลม,  เห็นความไมใชตัวตน  ของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   มันก็ไมมีทางที่จะปรุงใหเกิดความรูสึก  ที่ เปน 
กิเลส  เปนอุปาทาน. 
 

ถาจะแยกใหละเอียดออกไปวา  ธาตุทั้งหลายมันจะปรุงเปนอายตนะ,  
อายตนะมันจะปรุงเปนขันธ ,  แลวขันธนี้ ถ า เผลอเมื่ อ ไร   มันจะเปนที่ ตั้ งแห ง 
อุปาทาน ,  กลาย เป นทานขันธ ขึ ้นมา .  เ รื ่อ งข ันธ ห านี ้  ต องถ ือ เป น เรื ่อ ง 
สําคัญที่สุด  เพราะวาพระพุทธเจาทานสอนมากที่สุด.  เมื่อเราสํารวจดูในพระบาลิ 
ทั้งหมดแลวพบวา  สอนเรื่องขันธหามากที่สุด ,  หรืออยางนอยก็เนื่องกันอยูกับ 
ข ันธ ห า ,  แล วก ็เรื ่องข ันธ ห านี ่เอง   ที ่ทําให บ ุคคลช ุดแรกเป นพระอรห ันต   ค ือ  
พระบาลีอนัตตลักขณสูตร.  แตมันไมสําคัญเทากับขอท่ีวา  เรื่องขันธหานั้นมันคือ 
เรื ่องที ่ม ีอยู ในเนื ้อในตัว,  ในกาย  ในวาจา  ในใจ  อะไร  ในตัวคนนั ่นเอง  คือ 
ขันธหา.  ฉะนั้นเรื่องจึงไมมีเรื่องอะไรสําคัญมากเทาขันธหา,  แลวเรื่องตาง ๆ  ทั้งหลาย 
มันก็ประกอบอยูที่ขันธหา.  เรื่องสุข  เรื่องทุกข   เรื่องดี   เรื่องชั่ว  เรื่องบุญ   เรื่อง 
บาป   เร่ืองปฏิจจสมุปบาท  เรื่องอริยสัจจ  เรื่องกรรม   เรื่องอะไรก็ตาม   มันเนื่อง 
อยูกับเรื่องขันธหา. 
 
ฉะนั้ น รู จั ก ขั น ธ ห าอย า ให เกิ ด เป น ทุ ก ข ,  รู จั ก เรื่ อ งขอ งขั น ธ ห าถึ งขน าดที่ 
อยาใหเกิดเปนทุกขขึ ้นมา.  ใหเป นขันธห า  แตอยาเปนอุปาทานขันธห า  คือ 
ใหเปนเพียงขันธหาตามธรรมชาติ,  และมีสติปญญารูเทาทันเสีย.  อยาเผลอ 
ใหเปนขันธหาถูกยึดถือเปนปญจุปาทานขันธแลวเปนทุกข  นี้คือเรื่อง  ก ข  ก กา  
เพราะวาถาเราทําไดนะ  ไมเกิดอุปาทานขันธหาแลว  จิตใจก็จะไมมีทุกข  ก็ 
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เรียกวาเปนประภัสสร,  คือสุกใสกาววาวอยู เรื่อย  เพราะไมมีอุปกิเลสอันใดเกิด 
ขึ้น;  นั่นคือพื้นฐานเดิมแทของสิ่งที่เรียกวาคนหรือจิต. 
 

คนมีจิตเปนประภัสสรอยู เปนพื้นฐาน   แต เขาไมมีความรู เพียงพอ ,  ยัง 
ไมมีความรูเพียงพอ  หรือวารูแลวเผลอไปบางก็มี ,  จิตก็สูญความเปนประภัสสรอยู 
บ อย  ๆ  ;  ส ูญท ีไรก ็เป นท ุกข ท ุกท ี.  นี ้ความ เข ็ดหลาบสอนให ระม ัดระว ังด ีขึ ้น  ๆ  
ก็ รักษาไวได   :  ฉะนั้น   ความรูความฉลาดที่ เพ่ิมขึ้น   ก็คือความรูใน   เรื่องธาตุ  
เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่องปญจุปาทานขันธ  นั่นเอง  อาการทั้งหลายที่เรียกวา  
อาการปฏิจจสมุปบาท  ก็คืออาการของขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน. 
 

ฉะน้ันใหทุ กคนถือวานี้ เป น เรื่อ งเบื้ องตน ;  เหมือนกับวา เราจะเรียน 
หนังสือ   เราควรจะเรียน   ก  ข   ก  กา   กอนดีกวา   ที่จะไปเรียนคลุม  ๆ   เอา ,  อยาง 
คนโบราณเขาสอนใหอานหนังสือลักษณวงศเลยทีเดียว  อานเลย  มันไมมีรากฐาน,  
ม ันจะสําเร ็จประโยชน บ างในวงแคบ .  พออ านหน ังส ือ รู เรื ่องบ าง   แต ว า เข ียนก็ 
ไมคอยจะได,  อานก็ผิด ๆ  ถูก ๆ  สะกดการันต,  จะอานไดแตที่ เคยอานมาแลวเทานั้น.  
ฉะนั ้นขอให เข าใจ เรื ่อง   ๓  เรื ่อง   ค ือเรื ่องธาต ุ  เรื ่องอายตนะ  แล วก ็เรื ่องข ันธ 
และอ ุปาทานข ันธ ด วย .  นี ่ค ือ เรื ่อ งความท ุกข   และเรื ่อ งความด ับท ุกข   เร ียก 
งาย ๆ  กันเสียใหมวา  เรื่อง  ก ข  ก กา  ของพระธรรม. 
 

ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จในวันปใหม  โดยใหมออกไปจากปที่แลวมา 
วาเราเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหม. 

 
[การบรรยายครั้งที่  ๒  เปนเรื่องอภิปรายของภิกษุอ่ืน.  ไมไดรวมไวในชุดนี้] 

ผูรวบรวม. 
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๑๙  มกราคม  ๒๕๑๗   
 
 
 

 
เร่ืองเกี่ยวกับธาตุ. 

 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 

[ปรารภและทบทวน] 
 

อาตมามีความตั้งใจไววา  การบรรยายวันเสาร  ตลอดภาคแรก  ๓  เดือนนี้ 
จักไดกลาวกัน  โดยหัวขอวา  ก ข  ก กา  แหงพระพุทธศาสนาเรื่อย ๆ  ไปทุกคราว ;  
แมวาในบางคราวจะบรรยายเองไมได  ก็จะขอให  ภิกษุบางองคที่บรรยายได  โดย 
ปริยายโดยปริยายหนึ่ง  สวนใดสวนหนึ่ง  เปนผูบรรยายกันเรื่อย ๆ  ไป,  ไมใหขาด.  
แตก็ใหยังคงอยูในขอวา  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนาอยูนั่นเอง,  หรือจะเรียกใหดี 
กวานั้น  ก็จะเรียกวา  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรมในพุทธศาสนา  อยางนี้ก็ได 
เหมือนกัน.  อยางแรก  พูดถึงพุทธศาสนา,  อยางหลังเรียกวา  ปรมัตถธรรมใน 
พุทธศาสนา  ฟงดูคลายกับวามันคนละเรื่องกัน   เปนพุทธศาสนาธรรมดา  กับ 
พุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง  ขนาดเปนปรมัตถ  เปน  ๒  อยางกันอยูอยางนี้  ก็เพราะ 
 

๑๙ 
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วาคนเขาชอบพูดกันอยางนี้  แลวมันก็เปนเรื่องวาเอาเองเสียมากกวา.  พุทธศาสนา 
มีเรื่องเดียว  เรื่องดับทุกขที่เกิดมาจากอุปาทาน,  ที่เกิดมาจากตัณหา,  ที่เกิดมา 
จากอวิชชา,  เปนลําดับ ๆ ๆ  กันไป  มันมีเทานี้.  มันไมมีตื้นลึกอะไรมากไปกวานี้ 
เรียกวาเปนเรื่องเดียวกันได. 
 

เดี๋ยวนี้คนมักจะถือเอาศีลธรรมขั้นต่ํา ๆ  ซึ่งมันเหมือนกันทุกศาสนา  และ 
มีอยูกอนพุทธศาสนาเกิดดวยซ้ําไป  วานี่ก็เปนพุทธศาสนา  ก็เลยเกิดมีพุทธศาสนา 
อยางธรรมดา ๆ  แลวก็เกิดพุทธศาสนาอยางที่เรียกวาชั้นลึกซึ้ง  หรือปรมัตถ.  คําวา 
ปรมัตถนี้   พระพุทธเจาจะไม เคยใช   ไม เคยทรงใชดวยซ้ําไป   แตคนชั้นหลังนี้ก็ 
หลงใหลกันสําหรับจะโออวด  วาเรามีความรูในชั้นปรมัตถ  อยางนี้ เปนตน.  ควร 
จะถือเสียวา  ถาพุทธศาสนาแลวก็ตองเปนปรมัตถ  คือเปนเรื่องลึกในการที่จะ 
ดับทุกข;  ฉะนั ้นจ ึงไม ต องพ ุดให เป นสองอยางสามอยางก ็ได .  นี ้ควรจะเข าใจ 
กันไวเสียตอนหนึ ่งดวย  วาถาเปนพุทธศาสนาจริง  ก็ไมมีเรื ่องอื ่น  นอกจาก 
เรื ่องดับทุกข  โดยดับที ่ก ิเลสอันเปนเหตุใหเก ิดทุกขนั ้นเทานั ้น ,  นอกนั ้นก็เป น 
ของที่เหมือนกันในทุกศาสนา,  หรือวาเขาสอนกันอยูกอนพุทธศาสนา.  เรื่องการ 
เวียนวายไปตามกรรมอยางนี้เขาสอนกันอยูกอนพุทธศาสนา ;  แตถาพุทธศาสนา 
เกิดขึ้น  ก็ตองสอนเรื่องการหยุดเวียนวายไปตามกรรม  คือเอาชนะกรรมหรือ 
วิบากของกรรมนั ้นใหได ;  นั ่นแหละคือพุทธศาสนา ;  เพราะฉะนั ้นพุทธศาสนา 
จึงเล็งถึงเรื่องดับทุกข  ดวยสามารถดับกิเลสดับตัณหานั้นโดยตรง. 
 
ถ า จ ะ พ ูด ใน ร ูป ข อ งคํ า ส อ น   ก ็เป น คํ า ส อ น เรื ่อ ง ให ด ับ ท ุก ข   โด ย 
การมองใหเห็นสิ่งหนึ ่ง  ซึ่งสําคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว  คือสิ ่งที ่เรียกวา  อนัตตา.  
ถาใครเห็นความจริงทุก ๆ  ประการ  เกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวาอนัตตา  ก็หมายความวา 
 

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

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



เรื่องเกี่ยวกับธาตุ ๒๑

เห็นพุทธศาสนา,  เห็นธรรมะ,  เห็นการปฏิบัติ,  และผลของการปฏิบัติธรรมะใน 
พุทธศาสนา.  เราจึงเพงเล็งไปยังสิ่งที่ เรียกวา  อนัตตา  ซึ่งมัน  มีอยูแตในพุทธ 
ศาสนา  ในศาสนาอื่นเขาไมใชคํานี้,  หรือถาในศาสนาอื่นบางศาสนาแลว  จะหา 
วาอนัตตานี้เปนเรื่องผิดไปเสียก็ได;  เพราะวาเขาจะสอนเรื่องอัตตา  คือใหมีอัตตา 
ที่แทจริง .  สวนพุทธศาสนานั ้นตองการจะใหเห็นจริง  ที ่จริงกวา   จริงที ่ส ุด 
คือวาเห็นอนัตตา  คือความที่มันไมใชอัตตา  หรือมันไมมีสิ่งที่ควรจะเรียก  วา 
อัตตาโดยแทจริง  นี้ก็เรียกวาอนัตตา. 
 

ใหถ ือวา  ตัวพ ุทธศาสนาทั ้งเนื ้อทั ้งต ัวก็คือเรื ่องอนัตตา;  ถาเห ็น 
แลวจะดับกิเลสทันที ,  กิเลสดับแลวก็ดับทุกขได ;  นั่นแหละตัวแทของพุทธศาสนา , 
จะเรียกวาปรมัตถธรรม  หรือจะไมเรียกวาปรมัตถธรรม  มันก็ตองเรื่องนี้,  มันไมมี 
เรื ่องอื ่นนอกไปจากเรื ่องนี ้ได.  ฉะนั ้น   ขอใหสนใจ เรื ่องสิ ่งที ่เรียกวา   อนัตตา 
คือตัวพุทธศาสนา. 

 
ทุกสิ่งเปนธาตุ  :  สังขตะเปนอสังขตะ. 

 
เมื่อมาถึงตรงนี้  อยากจะพูดเสียเลยวา  พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุก 

อยางโดยความเปนธาตุ,  เปนสักวาธาตุ,  ไมมีสวนใดที่จะถือวา  เปนสัตว  เปน 
บุคคล  ตัวตน  เราเขา.  พุทธศาสนามุ งจะใหเห็นอนัตตา  คือเห็นวามันไมมีตัว 
ไมมีตน  สัตว  บุคคล  อะไร,  มีแตสิ่งที่เรียกวาธาตุ. 
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ทีนี้ในบรรดาธาตุทั้งหลายนั้น  จะมีกี่สิบอยาง  กี่รอยอยาง  ก็สุดแท ;  
แตสรุปแลวมันก็มีเพียง  ๒  อยางคือ  สังขตธาตุ  กับ  อสังขตธาตุ. 

 
โดยสรุปยอ  สังขตธาตุ  ก็คือสิ่งที่มัน  มีเหตุปจจัยปรุงแตง  ทําใหหมุน 

เวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ไมมีที่สิ้นสุด  มันมีตัวมันเองเปนความหมุนเวียนเปลี่ยน 
แปลง,  อะไรประกอบกันเขาเป นสิ ่งเหลานี ้  ไมว าสวนไหนก็ตาม   ก็เรียกวาธาตุ 
ทั้งนั้น.  ฉะนั้นสังเขตธาตุจึงมีมากมายหลายสิบหลายรอยอยาง  เรียกวาสังขตธาตุ 
เพราะมีเหตุปจจัยปรุงแตง  นี้ก็เรียกวาธาตุเทานั้น  ไมใชสัตว  บุคคลตัวตน  เราเขา. 

 
ทีนี้อยางที่สองเรียก  อสังขตธาตุ  นั้น  คือตรงกันขาม  สิ่งนี้ไมมีปจจัย 

ปรุงแตง ,  แลวก็ไม ปรุงแตงสิ ่งใด   มันตรงกันขามกับสังขตธาตุ  โดยประการ 
ทั้งปวง.  บางทีก็เรียกวานิโรธธาตุ  ธาตุเปนที่ดับแหงธาตุทั้งหลาย,  บางที  
ก็เรียกวานิพพานธาตุ  ธาตุเปนที ่ดับเย็นสนิท   อยางนี ้ก็มี ;  เรียกกันอยาง 
รัดกุม  ก็ควรจะเรียกวา  อสังขตธาตุ  คือ  ธาตุที ่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง,  ทรง 
ตัวอยูไดโดยไมตองมีเหตุปจจัยปรุงแตง  มันจึงไมเปลี่ยนแปลง  มันจึงไมดูนาเกลียด 
แตถึงอยางนั้นก็เปนสักแตวาธาตุ. 

 
สังขตธาตุ  ก็เปนแตสักวาธาตุ,  อสังขตธาตุ  ก็เปนแตสักวาธาตุ ;  

เพราะฉะนั้นมันจึงมีแตอนัตตา.  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
นั ้นถูก  ;  แตธรรมทั ้งปวงเป นอนัตตานั ้นถูกกวา   คือวาสังขารก็ตามวิส ังขาร 
ก็ตามหมายความวาที่ เปนสังขารก็ตาม   ที่ เปนวิสังขารก็ตาม   เปนอนัตตาดวย ;  
สวนที ่ไม เที ่ยงที ่เป นท ุกข นั ้น   มันเป นแตพวกที ่เป นส ังขาร   หรือเป นส ังขตธาต ุ. 
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ฉะนั้นเราจึงกลาวได  โดยสรุปทายในที่สุดวา  จะเปนธาตุชนิดไหนมันก็ลวนแตสัก 
วาธาตุ,  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  อะไรนี้. 

 
ฉะนั้นจึงไมถือวา  นิพพานนั้นเปนอัตตา  แมวาจะมีคนบางคน  ครูบา 

อาจารย  บางทานสอนวา  นิพพานเปนอัตตาอะไรก็ตามใจเขา,  ไมจําเปนจะตองไป 
เถียงกัน,  และนี้ตองการจะชี้ใหเห็นวา  พระพุทธเจาทานทรงแสดงไวชัดวา  ที่เปน 
สังขตะก็เปนเพียงสักวาธาตุ,  ที่เปนอสังขตะก็เปนเพียงสักวาธาตุ.  ฉะนั้นเมื่อเปน 
เพียง  สักวาธาตุแลวก็เปนตัวตนไปไมได ;  ดังนั้นจึงเปนอนัตตา.  ความรู 
นี ้ไม เป นที ่ตั ้งแหงกิเลส   แตเป นที ่ด ับแหงก ิเลส  ;  ไมเป นที ่ตั ้งแหงกิเลสก็ไม อาจ 
จะทํากรรม   ดังนั ้นก็ไม ม ีกรรม   ไมม ีผลกรรม   ดวยอํานาจของความรู ข อนี ้.  นี้ 
คือตัวพุทธศาสนา. 

 
ทีนี้เมื่อกลาวอยางนี้  ทานทั้งหลายทุกคนก็ลองคิดดูเอาเองก็แลวกันวา 

อะไรจะเปนสิ่งที่ควรเรียกวา  ก ข  ก กา  ในพระพุทธศาสนา.  อาตมาก็เห็นวา  เรื่อง 
ธาตุนั้นเอง  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา;  เพราะฉะนั้น  ขอใหตั้งตน 
ศึกษาเรื่องธาตุ  ใหเขาใจละเอียด  ชัดเจนแจมแจง  แตกฉานโดยประการทั้งปวง ,  
ก็จะเรียกเขาใจเรื่อง  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา.  แตทีนี้มันมีบางคนโงไปวา  เรื่อง  
ก ข  ก กา  นี้เปนเรื่องงาย  มันมีเร่ืองยากอยูอีกเรื่องหนึ่งตางหาก.  อาตมาไมคิดวา 
อยางนั ้น  คิดวา ก ข  ก กา  นี ้ไมใชเรื ่องงาย ;  แตวาเปนเรื ่องรากฐาน   เปน 
เรื่องพื้นฐาน  เปนเรื่องสมุฏฐาน  ของทุกเรื่อง. 

 
เรื ่องรากฐานของทุกเรื ่อง  ไมไดหมายความวางาย ;  เมื ่อไปเขาใจ 

วาเรื่องธาตุทั้งหลายเปนเรื่องงายเสียแลว  ก็ไมคอยจะสนใจ.  นี่คนโดยมากที่เปน 
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นักศึกษา  นักธรรม   นักอะไร  ก็ส ุดแท  มักจะดูหมิ ่นเรื ่องธาตุ  วาเป นเรื ่องงาย ,  
แลวก็ไมสนใจใหสุดความสามารถของตน ,  เลยไมม ีความรู เรื ่องธาตุ.  เขาก็เลย 
ไม รูเร่ือง  ก ข  ก กา  พอที่จะเปนรากฐานอันแทจริงของการศึกษาเรื่องพุทธศาสนา 
นั้นได. 

 
อยาลืมวา  เรื่องพุทธศาสนานั้นคือเรื่องอนัตตา;  ถาไมเห็นธาตุ 

ก็ไมเห็นอนัตตา;  ถาเห็นอนัตตาก็หมายความวาเห็นธาตุ  เห็นโดยความเปน 
ธาตุ  จึงถือวาเรื่องธาตุนี้ เปนเรื่องรากฐาน ;  อยางกับวา  ก ข  ก กา  เปนรากฐานของ 
การเรียนหนังสือหนังหาที่เราเรียนกันอยู. 

 
ทีนี้ถาบางคนจะคิดวา  อาว,  ก็เรื่อง  ก ข  ก กา  มันเปนเรื่องงายนี่  เบื้อง 

ตนงาย ๆ  นั้นคือคนโงที่สุด;  เพราะวาอาตมาเคยถูกตีมาหลายครั้งหลายหน  เมื่อ 
เรียน  ก ข  ก กา  มันไมงาย  มันจําก็ยาก  มันจําไดยาก  จําไดไมหมด  วันหนึ่งไมกี่ตัว,  
เคยถูกตีเพราะเรียน  ก ข  ก กา  นี ้มาก  ตามวิธีการเรียนสมัยกอน ;  จําไมไดก ็ตี 
ขี ้เก ียจก็ต ี  เผลอไปก็ต ี  อะไรก็ต ี,  ไมเหมือนเดี ๋ยวนี ้  ซึ ่งเขาใหรองเพลงไปพลาง 
เรียน  ก ข  ก กา  แตก็ไมเชื่อวามันจะรูดีกวา  จะตั้งใจเรียนจริง ๆ  . 

 
เมื่อเรียน  ก ข  ก กา  นี้ถูกตีมากกวา  เมื่อเรียนขึ้นมาถึง  กะ  กา  กิ  กี  กระทั่ง 

อานได,  เรียนหนังสือเปนเลม ๆ  ได  นี้ไมคอยถูกตีแลว  ก็ตองถือวาเมื่อเรียน  ก ข  
ก กา  คือเรื่องหนักอกหนักใจที่สุด,  เปนเรื่องแรกเรียน  แรกลงมือเรียน  ;  ฉะนั้น 
อยาไดถือวาเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้เปนเรื่องงาย.  ขอใหนึกถึงตัวเองเมื่อแรกเรียนหนังสือ 
คงจะไมมีอะไรหนักอกหนักใจมาก  เทาที่จะตองจํา  ก ข  ก กา  นี้  เพราะมันไมสนุกเลย 
อะไรก็ไมรู  มันจะสนุกบางก็ตอเมื่ออานออกเปนเรื่องเปนราวบางแลว. 
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ที่ พู ด นี้ ก็ ห ม ายค วาม ว า   อย า ให เห็ น ว า เรื่ อ ง   ก  ข   ก  ก า   เป น เรื่ อ งง าย  ;  
แต ให เห็ นวา เป นรากฐานเบื้ องตน   เป นพื้ นฐานทั่ ว ไป   ที่ เราจะต องทํ าให ดี   ให รู 
จริง.  เดี๋ ยวนี้ จะลองทดสอบกันดูก็ ได   จับคนโต  ๆ  นี้มาให เขียน   ก  ข  ก  กา  ในเวลา 
อันสั้ น ให เรียบรอย  ;  บางที จะเขียนผิดก็ ได ,  ยิ่ งต องการให เขียน เป นวรรค   เป น 
หมวด   เป นหมู   ให ถ ูกตามว ิธ ีของการจ ัดอ ักขรว ิธ ี  บางท ีเข ียนผ ิดก ็ได .  บางคน 
ไม รูวา  ก  ข  ค  ฆ  ง,  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ   ญ   นี้มันไม รู  ไม รูวาเปนวรรคอยางไร ?  เพราะเหตุใด 
จึงตองเปนวรรคอยางนั้น  ?  ไม ได เรียนเรื่องอวัยวะที่ เกิดแหงตัวพยัญชนะหรือสระ 
เหลานี้มันก็เขียนไมถูก.  นี่ไมควรจะถือวาเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้เปนเรื่องงายเกินไป. 

 
เอาละ,  เปนที่ยุติกันเสียทีวาเมื่ อพูดวา  ก ข  ก กา,  A  B  C  D  นี้มันไม ใช 

เรื่องงาย  ;  แตมัน เปน เรื่องรากฐาน   แลวกวางขวางไมมีที่ สิ้ นสุด .  จะเรียนใหจบ 
มหาวิทยาลัยชั้นไหนสักกี่ชั้น   มันก็ ไมพนตัว  ก   ตัว  ข   ตัว  ค   ตัว  ง  อยูนั่นแหละ  ;  
ตองมีพยัญชนะ   มีสระอะไรเหลานี้   เปนรากฐานของการใชหนังสือ   เรียนหนังสือ .  
ขอน้ี เปนอยางไร  การศึกษาพุทธศาสนาก็ตองใช   ก ข  ก กา  คือ  เร่ืองธาตุทั้ งปวง  เปน 
เสมือนกับวา  ก ข  ก กา  อยางนั้น .  พอรูธาตุทั้ งสองฝาย   คือฝายสังขตะและฝาย  
อสังขตะ  ก็เปนอันวารู หมด   คือรู ว าไมม ีอ ัตตา  แตเปนอนัตตา ,  เป นเหตุให 
จิตหลุดพน  ไมยึดถือสิ่งใด  วาเปนตัวตนหรือของตน  มันก็ดับทุกขได  ก็นิพพาน. 

 
ขอวิงวอนใหท านทั้ งหลายทุกคน   สนใจเรื่องธาตุ   ในฐานะที่ เป น   ก  ข  

ก กา  ของพระพุทธศาสนา  หรือจะเรียกวาของปรมัตถธรรม  ในพุทธศาสนา 
ก ็ส ุดแท ,  แล วแต จะชอบ .  บางคนก ็ชอบ ชื ่อ เส ียงที ่โก  ๆ   เก  ๆ   ก ็ว าก ัน ไป  ;  แต  
วากันโดยตรง ๆ  แลวก็ ไมตองก็ได .  เมื่อมันเปนตัวพุทธศาสนาแลวก็ไมมี เล็ก   ไมมี 
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ตื้น  ไมงาย,  แลวตองเรียนใหรูวา  สิ่งทั้งปวงเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ ;  
ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  อยางนี้. 

 
นี่วันนี้ก็พูดใหเห็นกันเสียทีวา  ก ข  ก กา  นี้  หมายความวาอยางไร.  

ทีนี้ก็พูดใหเห็นพอเปนเคา ๆ  ตอไปอีกสักหนอยวา  ธาตุทั้งหลายนี่มันตั้งอยูในฐานะ 
เปน  ก ข  ก กา  อยางไร. 

 
ศึกษาคุณสมบัติของธาตุ. 

 
ขอใหทุกคนสนใจคํา ๆ  เดียวนี้กันเสียกอนวา  มันหมายความวาอะไร ?  

คือคําวา  ธาตุ  เขียนเปนภาษาบาลี  อานเปน  ๒  พยางควา  ธา - ตุ  ธ  ธง  สระ  อา  
ต  เตา  สระ  อุ  อานวา  ธา  –  ตุ  ๒  พยางค;  แตพอมาเปนภาษาไทยเขาไปรวมกัน 
เสียเปนตัวสะกด   อานวา  ธาตุ   เฉย ๆ.  เราใชภาษาไทย   เราก็ใชคําวาธาตุ   จึง 
ถามวา  คําวา  ธาตุนี้หมายถึงอะไร  ? 

 
ถาจะเอากันตามตัวภาษาแลวมันยุงยากมาก,  ทางพยัญชนะก็ยุงยากมาก,  

แปลวาสิ ่งที ่ทรงตัวเองอยู ได  โดยเหตุปจจัย  หรือดวยตัวมันเองโดยไมตองมีเหตุ 
ปจจัย  มันยุงยากมาก.  ฉะนั้นถือเอาตามความหมายทั่ว ๆ  ไปในภาษาอื่น ๆ  ดวย 
ก็ไดวา,  คําวาธาตุ  หมายความวา  สวนประกอบ;  สวน  ที่เราไมจําเปนจะตอง 
แบงแยกออกไปอีกแลว.  คือสวนประกอบหลาย ๆ  สวนที่ประกอบกันขึ้นเปนสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง.  สวนประกอบสวนที่ เราไมควรจะแบงแยกออกไปอีกแลว,  ยุติกันเทานั้นที่ 
 

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

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



เรื่องเกี่ยวกับธาตุ ๒๗

ที่นั่นเรียกวาธาตุ .  แมคําวา  element  ในภาษาอังกฤษ   เขาก็ใหคําแปลอยางนี้ 
เหม ือนก ัน ;  ส วนประกอบส วนส ุดท าย   ซึ ่งจะไม แบ งแยกก ันอ ีก ,  ย ุต ิอย างนี้ 
แหละดี,  มันงายดี.  ขึ ้นชื ่อวาธาตุแลวก็แปลวา   สวนประกอบสวนหนึ ่ง  ๆ  
ซึ่งจะประกอบกันเขาหลาย ๆ  สวนเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  นั้นคือสิ่งที่ เรียกวาธาตุ ;  เมื่อ 
เรียกวาธาตุแลว  ก็จะไมพยายามแบงออกไปอีกแลว. 

 
ทีนี้ก็ดูวามันมีอะไรบาง  ?  เหมือนอยางเมื่อตะกี้นี้  พระผูสวนสาธยายนี้ 

ก็ไดสวดวา  บุรุษนี้ประกอบไปดวยธาตุหก.  พระพุทธเจาตรัสวา  คนเรานี้ประกอบ 
ไปด วยธาต ุ  ๖  ค ือ   ธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุไฟ   ธาต ุอากาศ   ธาต ุว ิญญาณ .  
ธาตุทั ้ง  ๖  นี้  ไมจําเปนจะตองแบงแยกอีกก็ได  หรือมันไมควรจะแบงแยกได 
ดวย  เชนวา :- 

 
ธาตุดิน  หมายถึง  คุณสมบัติที่มีลักษณะ  เปนของแข็ง  กินเนื้อที่ ;  

จะแยกเปน  ผม  ขน  หนัง  นั้น  มันไมเปนประมาณ   มันมากมาย  มันไมสิ้นสุดได.  
แตทุกอยางมันเหมือนกันตรงที่วา  ในสิ่งเหลานั้นมันมีของแข็ง  มีความเปนของแข็ง 
ที่กินเนื้อท่ี. 

 
ธาตุน้ํา  สําหรับธาตุน้ํานี่  ก็คือธาตุที่วามันเกาะกุมกันเขา  ดวยความ 

เหลวของมัน  เปลี ่ยนรูปเปลี ่ยนรางไปได ;  แตก็ไมละจากกัน  คุณสมบัติแหง 
การคุมตัวเกาะตัวกันอยู  นี้เรียกวาธาตุน้ํา ;  จะดูที่น้ําเลือด  น้ําหนอง  น้ําอะไรใน 
ตัวคนนี้ก็ได. 
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ทีนี้  ธาตุไฟ  นั้น  คือความรอนและอุณหภูมิ  คุณสมบัติที่เปนความ 
รอน  และเผาไหมสิ่งอื่นได  นี้ก็เรียกวาธาตุไฟ. 

 
ทีนี้  ธาตุลม  นั้น  คุณสมบัติที่  ระเหยได  นี้สิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง. 
 
ฉะนั้น  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ๔  ธาตุนี้ เปนเรื่องวัตถุ  มีอยูในวัตถุทั้งหลาย :  

ในเนื้อก็มี  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ,  ในเลือดก็มี  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ,  มันจะพูดชี้ระบุไปท่ีสิ่ง 
ใดสิ ่งหนึ ่งโดยเฉพาะไม ได ;  จึงต องพ ูดวา   หมายถึงค ุณสมบัต ิที ่เป นของแข็ง 
กินเนื้อที่  คุณสมบัติอันนี้เรียกวาธาตุดิน,  คุณสมบัติที่ออนเหลวแตเกาะตัวอยูเสมอ 
คุณสมบัตินี้ เรียกวาธาตุน้ํา  คุณสมบัติที่ทําใหมีความรอน  และเผาผลาญสิ่งอื่นได 
คุณสมบัตินี้ก็เรียกวาธาตุไฟ,  สวนที่ระเหยขยายตัวลอยไปได  นี้ก็เรียกวาธาตุลม. 

 
ทีนี้ธาตุถัดไปเรียกวา  อากาศธาตุ  คือความวางหรือท่ีวาง  หรือสวน 

ที ่เป นที ่ว าง  หรือค ุณสมบัต ิแห งความวาง  ซึ ่งเป นเหตุให สิ ่งอื ่นเข าไปตั ้งอยู ได  .  
ถาไม ม ีธาต ุนี ้  ธาต ุทั ้งหลายก ็ไม ม ีที ่ตั ้งเหม ือนก ัน ;  ธาต ุทั ้งหลายอื ่นนั ้น   มันตั ้ง 
อยูบนธาตุวาง. 

 
นี้ ธ าตุ สุ ด ท าย คื อ วิญ ญ าณ ธาตุ   นี้ แ ย กออก ไป ต า งห าก   เป น น าม ธ รรม 
เปนนามธาตุ  คือธาตุที ่เปนความรูสึก  ที ่ทําความรูสึกใหเกิดขึ ้นได.  วิญญาณ  -  
ธาต ุก ็ต องอาศ ัยอยู ที ่  ธาต ุด ิน   ธาต ุไฟ   ธาต ุลม   อากาศธาต ุ;  หมายความว า 
ธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  นี้  มันจะตองปรุงกันขึ้นเปนตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนตน ,  
แลวก็เปนที่อาศัยของการเกิดความรูสึกที่เปนวิญญาณธาตุ. 
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พระพุทธเจาทานตรัสไวอันแรกที่สุดวา  บุรุษนี้  คนเรานี้ประกอบดวย 
ธาตุ  ๖  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ.  วิญญาณนั้นเปนฝายนาม ;  ดิน  น้ํา 
ลม  ไฟ   เปนฝายรูป.  อากาศธาตุนี ้ไมควรจะเรียกวารูปหรือนาม  ;  แตเขามักจะ 
รวมกันไวเปนฝายนาม  เพราะหมายถึงเอาความวางไมมีอะไร. 

 
ธาตุด ิน   ธาตุน้ํา   ธาต ุไฟ   ธาตุลม  ;  ที ่เป นวัตถ ุนี ้ม ันประกอบกันขึ ้น 

เปนเนื้อเปนหนัง  เปนตา  เปนผม  ขน  ฟน  หนัง,  ที่นิยมเรียกวาอาการ  ๓๒  อยางนี้ 
กระทั่งเปนเลือด  เปนหนอง  เปนน้ํามูก  น้ําลายอะไร  ที่ประกอบกันเปนรางกายเรา.  
แลวเตโชธาตุ  คือ  ธาตุไฟ  ก็ประกอบเขาเปนอุณหภูมิในรางกาย  ซึ่งจะตองมีอยู 
เทานั้นเทานี้  รางกายนี้จึงจะดํารงอยูได  ไมเนาไปเปนตน.  ธาตุลม  ก็คืออาการที่ 
ขยายตัวจนระเหย  ถายเทได  มันจึงทําใหชีวิตอยู ได.  เปนธาตุแหงความเปลี ่ยน 
แปลง ;  ฉะนั้น  เราจึงมี   ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เลือด  เนื้อ  กระดูก  อะไรตาง ๆ  
ครบที่ประกอบกันอยูเปนรางกายนี้. 

 
จากธาตุ  ๖  ยังประกอบเปนธาตุอื่นไดอีก. 

 
ทีนี ้ย ังม ีธาตุที ่จะอาศัยรางกายนี ้,  ธาตุสําหรับการเห ็น   ก็เร ียกวา 

จักขุธาตุ ;  ถาไมมีจักขุธาตุ  ลูกตาไมอาจจะเห็นได  หรือถาไมมีจักขุธาตุ  ลูกตา 
มันก็ไมตองมี.  ดิน   น้ํา  ไฟ   ลม   มันสรางกอนลูกตาขึ ้นมาได  กระทั ่งสราง 
เสนประสาทตาขึ้นมาได ;  แตวามันสําเร็จดวยธาตุอีกธาตุหนึ่ง  ที่เรียกวาจักขุธาตุ 
ที่จะอาศัยเสนประสาทที่ตา,  แลวทําหนาที่ของมัน  คุณสมบัตินี้เรียกวา  จักขุธาตุ.  
แลวมีคุณสมบัติที่จะทําหนาที่ไดยินเสียงได  ที่จะอยูที่ประสาทหู  ซึ่งดิน  น้ํา  ลม 
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ไฟ  ประกอบกันขึ ้นเปนกอนหู  เปนอวัยวะหู  แลวก็มีประสาทสําหรับหู,  แลวเรา 
ก็ม ีโสตธาต ุ  ธาต ุทางห ู ;  ยังม ีฆานธาต ุ  ธาต ุจม ูก   ธาต ุทําหน าที ่ทางจม ูก ,  
ชิวหาธาตุ  ธาตุทําหนาที่ที่ลิ้น,  มีกายธาตุที่ทําหนาที่ตามผิวกายทั่วไป  แลวก็มี 
มโนธาต ุ  ที ่จะทําความรู ส ึกที ่ใจ .  ม ันเลยเก ิดธาต ุอ ีก   ๖  ธาต ุขึ ้นมา   เร ียกว า 
ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ  ซึ่งถาเรียกเปนบาลี  ก็วา  จักขุธาตุ 
โสตธาตุ  ฆานธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ;  นี ้ก ็เปนสักวาธาตุอยู ก อน   แลว 
ก็อาศัยอยูที่อวัยวะตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ของคนที่ยังเปน ๆ  นี้  มันยังเปนธาตุ 
อยูกอน. 

 
ทีนี้ธาตุ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนสักวาธาตุอยางนี้  ยังไมมีเรื่อง 

ตองไดธาตุข างนอกที ่คู ก ัน   คือวารูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ  รสธาตุ  โผฏ  -  
ฐัพพธาตุ  ธัมมธาตุ ;  ขางนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  
.ขางนอกอีก  ๖  ธาตุ  มันจับคูกันเมื่อไร,  มาไดคูกันเมื่อไร  มันก็จะเกิดเปนของอัน 
ใหมขึ ้นมา  คือไมเปนสักวาธาตุตาเฉย ๆ  แลว.  มันเปนอวัยวะสําหรับเห็นแลว 
ก็เรียกวาอายตนะ . 

 
ที่ เคยเรียกวาจักขุธาตุ   มันก็เปลี่ยนเปนจักขุอายตนะ,  ที่ เคยเปน 

เพียงโสตธาตุ  ก็กลายเปนโสตายตนะ ,  ที่เคยเรียกวาฆานธาตุ  ก็เปนฆานาย- 
ตนะ  ,  ที ่เร ียกวาชิวหาธาตุ  ก็กลายเป นชิวหายตนะ  ;  หมายถึงเมื ่อม ันทํา 
หนาที่เห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  ไดลิ้มรส  ไดสัมผัสทางผิวหนังไดคิดทางใจ.  หมายความ 
วาเมื ่อธาตุทั ้งขางนอกขางในจับคู กัน  เราก็ไดสิ ่งที ่เรียกวา  อายตนะขางใน 
และอายตนะขางนอกขึ้นมา.  อายตนะขางใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ,  
อายตนะขางนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ .  แตเปลี่ยนชื่อ 
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วาอายตนะ  เมื่อตะกี้เรียกวาธาตุเทานั้น ;  ฉะนั้น  ธาตุ  ๖  มันก็  กลายเปนอายตนะ  
๖  ในเมื่อไดโอกาสอันสมควร  คือ  ไดทําหนาที่. 

 
นี ่ลองคิดวาเป นรากฐานอยางไร,  มันเป น   ก  ข  ก  กา  อยางไร.  ดิน 

น้ํา  ลม  ไฟ  ทําใหเกิด  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ขึ้นมาอยางนี้,  แลวทําให  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ขางนอกมีความหมายขึ้นมา.  เมื่ออายตนะขางนอก  กับ  อายตนะ 
ขางใน   กระทบกันแลว  วิญญาณธาตุก ็ได โอกาส ;  เช นวาตากระทบรูปก็เก ิด 
จักขุวิญญาณ ,  หูกระทบเสียงก็เกิด  โสตวิญญาณ ,  กลิ ่นกระทบจมูกก็เรียกวา 
ฆานวิญญาณ,  ลิ้นกระทบรสก็เรียกวา  ชิวหาวิญญาณ,  ผิวหนังสัมผัสโผฏฐัพพะ 
ขางนอกก็เรียกวา  กายวิญญาณ,  ใจไดสัมผัสความรูสึกทางใจก็เรียกวา  มโนวิญญาณ .  
นี่วิญญาณธาตุซึ่งนอกอยูเฉย ๆ  ก็กลายเปนวิญญาณขึ้นมา  ซึ่งจะเรียกวาอยางอื่น 
ไปแลว ;  จะไมเรียกวาวิญญาณธาตุเฉย ๆ  แลว,  จะเรียกวาวิญญาณบาง,  จะเรียก 
วิญญาณขันธบาง  หรืออะไรตอไป  เปลี่ยนรูปไปเปนอยางอื่นแลว. 

 
ธาตุปรากฏและปรุงเร่ือย  ทําใหเกิดทุกข. 

 
ที แ ร ก พ ร ะ พุ ท ธ เจ า ท า น ต รั ส ว า   บุ รุ ษ น้ี ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ธ า ตุ   ๖  น ะ  ;  
เดี๋ยวนี้มันไมใชลําพัง  ๖  มันมีอะไรอีกมากเขามารวมกันเขา  ยักยายถายเทไป.  เชน 
ธาตุตา  ธาตุหู   เปนตน ,  ธาตุ รูป   ธาตุ เสียง  ธาตุกลิ่นเปนตน ,  แลวมันยังมีอีก 
หลาย ๆ  อยางหลาย ๆ  หมวด  ซึ่งเราจะพูดกันในวันแรกหมดนี้ไมได  เวลามันไมพอ 
แลวคนฟงก็เฝอหมด  จึงพูดแตใหเพียงมองเห็นเปนแนวเปนเคาไปวา  ธาตุ  นี้มัน 
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คือสิ ่งสุดทาย  ที ่เราจะไมแบงแยกอีกแลว  แลวมันจะประกอบกันเขาเปนนั ่น 
เปนนี่  เปนโนน  เรื่อยขึ้นมา. 

 
ยกตัวอยางธาตุคูแรก  ธาตุตากับธาตุรูปไดอาศัยกันเมื่อไร  ก็เกิดเปน 

อายตนะทางตากับอายตนะทางรูปข้ึนมา  คือตาอาศัยรูปก็เกิดจักขุวิญญาณ .  
วิญญาณธาตุเกิดขึ้น  ทําหนาที่  มันจะมีเรื่อง,  แปลวาธาตุทั้งหลายไมไดอยูอยาง 
เดิมแลว  ลุกขึ้นมาทําหนาที่แลว ;  อยางเดียวกับขอความที่พระสงฆสวดเมื่อตะกี้นี้ 
ในบทสวดนั ้นวา  การเก ิดขึ ้นแหงธาตุ  การปรากฏขึ ้นแหงธาตุ  การอะไรขึ ้น 
แหงธาตุ  นั้นแหละ  คือการเกิดขึ้นแหงความทุกข.  ที่นี ้การดับไปแหงธาตุ 
การไมตั้งอยูแหงธาตุนั้นแหละ  คือการดับไปแหงทุกข.  ฉะนั้นเมื่อใดธาตุลุกขึ้น 
มาปรุงเปนอายตนะ  เปนขันธ  เปนอุปาทานขันธเปนทุกข,  ก็เปนทุกขเทานั้น. 

 
ทีนี้ธาตุไมปรากฏดวยเหตุใดก็ตาม,  เพราะมันยังไมปรากฏ.  เพราะ 

ไมมีเหตุปจจัยก็ตาม  หรือวาเพราะผูนั้นมีปญญา  มีวิชชา  มีญาณอันสูงสุด,  ไม 
ปลอยใหธาตุนี ้หลอก   ใหเปนตัวเปนตน ,  เห็นเปนสักวาธาตุเทานั ้น   ไมให 
มันลุกขึ ้นมาเป นตัวเป นตนได;  อยางนี ้ก ็เร ียกวา   ความดับไปแหงธาตุ 
เหมือนกัน ,  ความไมปรากฏขึ้นแหงธาตุ เหมือนกัน   เพราะวาเขามีปญญาที่จะ 
ควบคุมธาตุนั้นไวใหเปนแตสักวาธาตุ  อยามาหลอกมาหลอนใหเปนตัวตนขึ้นมา.  
ความดับไปแหงธาตุ  ก็คือความดับไปแหงทุกข,  ความไมปรากฏแหงธาตุก็คือความ 
ไมปรากฏแหงทุกข.  นี้ความปรากฏแหงธาตุก็คือความปรากฏแหงทุกข. 
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ความปรุงแหงธาตุเปนการปรุงใหเกิดทุกข. 
 
ความเกิดขึ้นปรุงแตงขึ้นมาแหงธาตุ  ก็คือความปรุงแตงขึ้นแหง 

ทุกข.  นี ้ม ันเปนรากฐาน ,  มันเปนพื ้นฐานชั ้น   ก  ข  ก  กา  ที ่เราจะตองมองให 
เห็น,  ไมอยางนั้นเราจะมองไมเห็นวา  ความทุกขนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร.  เราจะ 
มองไมเห็นวา  ความทุกขนี้มันตั้งรากฐานอยูบนอะไร ;  ก็แปลวาเราไมรู  ก ข  ก กา 
แมวาเราจะอานหนังสือได  ตามวิธีอีกวิธีหนึ่ง,  คือวาอานหนังสือกันเลย  ไมตอง 
เรียน  ก ข  ก กา  อยางนี้  มันก็เรียกวาไม รูดี  ไม รูจริง  มันรูอยางขอไปที  มันสู รูกัน 
จริง ๆ  ไมได. 

 
อาตมาก็ไมไดยืนยันวา  เราตองเรียน  ก ข  ก กา  กอน  จึงจะเรียนหนังสือ 

ไดนะ ;  เพราะวาคนเขาไมเรียน  ก ข  ก กา  เขาอานหนังสือไดก็มี   แตมันสูคนที่ 
เรียน  ก ข  ก กา  ไมได.  นี้ถาเราเรียนรูเรื่องธาตุ  ที่จะปรุงกันเปนอายตนะ  แลว 
จะปรุงเป นขันธ  เป นอุปาทานขันธ  แลวเป นทุกข  แลวจะดับทุกขนี ้อยางไร  มัน 
รู ช ัดเจนวา   ก็เร ียกวาม ันรู อย างเป นหลักวิชา   เป นเทคน ิค   เป นอะไรกวา ,  มัน 
ทําใหสําเร็จประโยชนไดงายกวา.  ฉะนั้น  ขอใหสนใจเรื่องธาตุ. 

 
ธาตุตากับธาตุรูปอาศัยกัน  ก็เกิดวิญญาณธาตุ  ที่ลุกขึ้นมาทําหนาที่ 

การเห็นทางตา  เรียกจักขุวิญญาณ   ทีนี้มันก็เกิดเวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขาร -  
ธาตุ  วิญญาณธาตุอะไรเต็มท่ีขึ้นมา  ที่เรียกวาขันธ. 

 
ที่จริงมันก็มีอยูแลว  เพราะวา  พระพุทธเจาก็ไดตรัสวา  ธาตุหา  อีกอยาง 

หนึ่งก็คือ  รูปธาตุ   เวทนาธาตุ   สัญญาธาตุ   สังขารธาตุ   วิญญาณธาตุ  ;  นี้ก็ 
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แปลวาธาตุสวนหนึ่ ง  ซึ่งมันจะปรุงแตงขึ้นมาเปนรูปขันธ  เวทนาขันธ   สัญญา 
ขันธ   สังขารข ันธ   วิญญาณขันธ   นั ่นเอง .  เช นเด ียวก ับว าจ ักข ุอายตนะ   นี ้ม ัน 
ปรุงขึ้นมาจากจักขุธาตุ;  ฉะนั้นขันธทั้งหลายมันก็ปรุงมาจากธาตุ  ที่มีชื่อตามชื่อ 
นั้น ๆ,  รูปขันธก็มาจากรูปธาตุ,  เวทนาขันธก็มาจากเวทนาธาตุ  สัญญาขันธก็มา 
จากสัญญาธาตุ,  สังขารขันธก็มาจากสังขารธาตุ,  วิญญาณขันธก็มาจากวิญญาณธาตุ 
อยางนี้. 

 
แตวาที่พูดกันอยูตามธรรมดา  ไมเรียกใหเต็มท่ีอยางนี้  ไปเรียกสั้น ๆ  

ลุน  ๆ  วา  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   เสีย  เลยไมแสดงถึงขอท่ีวา  มัน 
เปนทั้งธาตุ,  และกลายมาเปนขันธอยางไร;  เพราะถามันไมมีธาตุแหงความเปน 
อย างนี ้อยู ก อนแล ว   มันจะเก ิดขึ ้นไม ได ,  เช น   จะม ีร ูปข ันธ ขึ ้นไม ได ถ าไม ม ีร ูป 
ธาตุ ,  อยางนี้ เปนตน ,  หรือจะเกิดการเห็นทางตาไม ได   ถาไมมี ธาตุตา   ธาตุ 
สําหรับดวงตา .  มันมีธาตุสําหรับตา   มันจึงเก ิดการเห ็นทางตา ;  ทําตาให 
เปนอายตนะขึ้นมา,  มีการเห็นทางตา  เกิดวิญญาณทางตา  เกิดผัสสะ  ทางตา 
เกิดเวทนาทางตา  เกิดสัญญาโดยอาศัยการเห็นทางตา  และเกิดสังขารคิดนึก 
ไปตามนั้น  ก็เรียกวาสังขารขันธ. 

 
ธาตุเดิมปรุงเปนธาตุใหมกระทั่งดับ. 

 
ทีนี ้พอมาถึงตอนนี ้  ก็ย ังต องนึกต อไปถึงวา  ยังม ีธาตุที ่แสดงไว โดย 

หมวดอื ่นวา  สุขธาตุ - ธาตุที ่ทําความรู ส ึกเปนสุข,  ทุกขธาตุ – ธาตุที ่ทําความ 
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รูสึกเปนทุกข,  โสมนัสสธาตุ - ธาตุที่ทําความรูสึกเปนโสมนัส,  โทมนัสสธาตุ - ธาตุ 
ที ่ทําความรู ส ึก เป นโทมน ัส ,  แล วก ็อ ุเบกขาธาต ุ - ธาต ุที ่ไม รู ส ึกส ุขหรือท ุกข ,  
โทมนัสหรือ โสมนัส .  ฉะนั ้น ในกรณ ีที ่เก ิด เวทนาขึ ้นมา   เพราะ เวทนาธาตุ 
ไดเปลี่ยนเปนเวทนาขันธแลว,  มันก็ยังวามีเวทนานั้นจะไดอาศัยสุขธาตุ  ประกอบ 
หรือทุกขธาตุประกอบ   หรือโสมนัส  โทมนัสหรืออุเบกขาประกอบ ;  ดังนั ้น 
เวทนาจึงมี  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  โสมนัสเวทนา  โทมนัสสเวทนา  อุเบกขาเวทนา 
อะไรก็ตาม  แลวแตจะเรียก. 

 
ทีนี ้ถามันปรุงเปนความคิดนึกขึ้นมา  เปนสังขารขันธขึ้นมา  มัน 

ก็ยังมีธาตุหมวดอื่น  ที่เรียก  กุศลธาตุ  อกุศลธาตุ  อัพพยากตธาตุ  ความคิด 
นั้นจึงมีรูปรางเปนกุศลบาง  เปนอกุศลบาง  เปนอัพพยากฤตบาง  หรือถาต่ําลงไป 
กวานั้น  มันก็ยังมีธาตุหมวดอื่น  เชน  กามธาตุ - ธาตุที่ใหเกิดความรูสึกเปนกาม,  
รูปธาตุ - ธาตุที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนรูปบริสุทธิ์  ไมเกี่ยวกับกาม,  อรูปธาตุ – ธาตุ 
ที่ใหเกิดความรูสึกไมเกี่ยวกับรูป  คือไมมีรูป  ไมสนใจกับรูป. 

 
ฉะนั้น  เวทนา  ก็ดี  สัญญา  ก็ดี  กระทั่งสังขารก็ดี  ในบางกรณีมัน 

นอมไปในทางกามารมณ   คือเร่ืองเพศ;  ในบางกรณีมันไมนอมไปเพื่อกามารมณ 
มันเปนรูปบริส ุทธิ ์  หรือวาสูงไปกวานั ้นก็เปนอรูป.  นี ้เพราะวามันมีธาตุเหลานี้ 
อยู ;  ถาไดอาศัยกามธาตุ  ความรูสึกนึกคิดก็เปนเรื ่องกามารมณไป ,  
ถาไดอาศัยรูปธาตุ  มันก็ไม เกี่ยวกับกาม   ไปเปนเรื่องของรูปธรรมลวน  ๆ  เปน 
เรื่องของผูที่มีจิตใจสูงไปขณะหนึ่งอยางนอย  ไมเกี่ยวกับกาม  ไปสนใจอยูกับเรื่อง 
ที่เปนรูปที่บริสุทธิ์  กระท่ังเปนนามธรรมบริสุทธิ์. 
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นี่จะเห็นไดวา  มันยังมีธาตุอีกมาก  ที่เราไมเคยสนใจ  เพราะวาเราไม 
สนใจ  ก ข  ก กา  แลวเราก็ ไม แจกเปน  กะ กา กิ  กี  กึ  กือ กุ  กู , ขะ ขา ขิ  ขี  ขึ  ขือ ขุ  ขู 
กระทั่งไมใสวรรณยุกต  เอก  โท  ตรี  มันก็เลยไมไดแจกอะไรออกไป.  แตถาเราไมรู 
ครบถวน  เราก็สามารถจะแจกออกไปจนครบได  ในบรรดารูปธรรมและนามธรรม 
ก็เกิดขึ ้น - ตั ้งอยู  - ดับไป .  ในวันหนึ ่ง ๆ  ในความเปนสัตว  เปนคนเปนอะไรที่ เรา 
สมมติเรียกกัน  ในวันหนึ่ง ๆ  นี้   มันมากมายเหลือเกิน,  ยักยายถายเท ปรุงขึ้นมา 
ดวยธาตุอันนั้น  แลวก็เปลี่ยนแปลงไปดวยอํานาจของธาตุอันอื่น,  แลวก็เปนธาตุ 
อันอื่น,  แลวก็ เปนอายตนะขึ้นมา,  แลวก็ เปนขันธขึ้นมา  แลวก็มีกิ เลสยึดถือ,เป น 
อุปาทานขึ ้นมา   จนกระทั ่งเป นท ุกข ,  จนกระทั ่งเอ ือม   ไม อยากจะเป นท ุกข จ ึง 
ปฏิบัติธรรมะเพื ่อบรรลุมรรค   ผล   นิพพาน .  ธาตุสุดทายคือนิพพานธาตุเปน 
ที ่ด ับของความทุกข  ซึ ่งบางทีก็เรียกวานิโรธธาตุ,  ถาเรียกกวางกวานั ้นก็เรียก 
วาอสังขตธาตุ  เหมือนที ่กลาวมาแลว;  มันดับเหตุดับปจจัย  ดับอํานาจของเหตุ 
ปจจัยไมใหปรุงแตง. 

 
นี่ ตั้ ง แต ต น จนป ล าย   ไม มี อ ะ ไรน อกจาก ธาตุ   บ รรด าธาตุ ทั้ งห ล ายที่ มั น 
ปรุงแต ง   เปลี ่ยนแปลง   วุ นวาย   เป นท ุกข นี ้  มันก ็ไปจบลงด วยน ิโรธธาต ุ  ธาตุ 
เป นที ่ด ับ ;  เป นที ่ด ับแห งกาม ,  เป นที ่ด ับแห งร ูป ,  เป นที ่ด ับแห งอร ูป ,  ก ็เลย 
เรียกชื ่อใหมวา  นิพพานธาตุ - ธาตุเปนที ่ดับเย็นสนิท.  ถาดับไมมีไออุ นเหลือ 
เลยก็เรียกวา   อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  ถามีไออุ น เหลืออยู บ างก็เรียกวา  
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.  แตโดยเหตุที ่ธาตุนี ้ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง  จึง 
เรียกวา  อสังขตธาตุ.  ฉะนั้น  อสังขตธาตุนี้ก็ดี  และสังขตธาตุ  ทั้งหลายที่แสน 
จะมากมายก็ดี  เปนสักวาธาตุ  ตามธรรมชาติ  ไมมีอะไรเปนตัวตน. 
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นี่ เรารูหนังสือ  เดี๋ยวนี้ เราเรียนหนังสือรู  รูแลววาไมมีตัวตน;  รูหนังสือ 
ของพระพุทธเจา  ก็คือรูวาไมมีตัวตน,  กิเลสเกิดไมได  ความทุกขเกิดไมได,  กรรม 
เกิดไมได  กรรมเกาก็สิ้นไป   กรรมใหมก็ เกิดไมได;  เรื่องมันก็จบ   ปรากฏอยู เปน 
สุญญตธาตุ  หรือ  สุญญธาตุ  คือ  ธาตุวาง  ซึ่งเปนวางในทางสูงสุด.  โดยเคาโครง 
มันก็มีเทานี้สําหรับ  ก ข  ก กา  เร่ืองธาตุ  ก็อุตสาหเรียนกันไป. 

 
นี่อาตมาอยากจะขอใหทุกคนสนใจเรื่องธาตุ ;  ไมใชในฐานะที่ เปน 

เรื ่องงาย;  แตในฐานะที ่เปนเรื ่องรากฐานพื ้นฐานสําหรับทุกเรื ่อง  ของทั ้งหมด 
ทุกเรื ่องในพระพุทธศาสนา.  ไมม ีอะไรที ่ไม ใชธาตุ  นับตั ้งแตขี ้ฝุ นที ่ไม ม ีราคา 
สักอณูหนึ่ง  แทบจะมองดวยตาไมเห็น  ขึ้นมาเปนดิน  เปนตนไม  เปนภูเขา  เปน 
สัตว   เปนสากลจักรวาลอะไรก็ตาม   มันก็สักแตวาธาตุ .  นี้ในทางนามธรรม 
วิญญาณก็ด ี  ผัสสะก็ด ี  เวทนาก ็ด ี  สุขท ุกข ก ็ด ี  ชีว ิตก ็ด ี  อะไรก ็ด ี  มันก็เป น 
สักวาธาตุ.  ความเกิดขึ้นก็สักวาธาตุ,  ความตั้งอยูก็สักวาธาตุ,  ความดับไปก็สักวา 
ธาตุ,  มันแปลกจากที่มนุษยพวกอื่นเขาเรียกกัน  มนุษยพวกอื่นเขาเรียกกันแตพวก 
วัตถุธาตุเทานั้น;  เขาไมรูจักสิ่งอันมองไมเห็นตัวเหลานี้. 

 
ฉะนั้นอยาเอาไปปนกับคําวาธาตุ  ที่ลูกเด็ก ๆ  เรียนวิทยาศาสตรในโรง -  

เรียน.  ธาตุอยางนั้นมันเปนวัตถุธาตุ  แลวมุงหมายไปอีกทางหนึ่ง  คนควาไปอีก 
ทางหนึ ่ง  เพื ่อผลอันต างก ันไม เหม ือนกัน ;  แตถ ึงอย างนั ้นม ันก ็รวมอยู ในคําว า 
รูปธาต ุ.  ที ่พวกฝรั ่งเขาจะค นเก งเท าไร  พบกันกี ่ส ิบธาต ุ  กี ่ร อยธาต ุ  มันก ็รวม 
อยูในคําวารูปธาตุทั้งนั้น;  ไมมีคําวาอรูปธาตุ  ไมมีคําแปลกออกไปวาเปนกาม  -  
ธาต ุ  นิโรธธาต ุ  ส ังขตธาต ุ  อสังขตธาต ุ  เพราะเขาต องการแต รู เรื ่องทางว ัตถุ 
ผลิวัตถุมาใหคนมันโงมากขึ้น,  ใหมันหลงในสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้มากขึ้น  จนไมรูจัก 
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สรางซา  จนไดรบราฆาฟนแยงชิงกันไมมีที่สิ้นสุด;  เพราะไมรูจักสิ่งที่ เรียกวาธาตุ 
นั่นเอง,  เพราะไมรู จักสิ ่งที ่เรียกวาธาตุเพียงสิ ่งเดียวเทานั ้น  มนุษยจึงตอง 
เปนทุกข,  จึงตองเวียนวายอยู ในกองทุกข.  ฉะนั ้นขอใหรู จ ักสิ ่งแรกที ่ส ุดของสิ ่ง 
ทั้งปวง  คือสิ่งที่เรียกวาธาตุ  ในฐานะเปน  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา. 

 
นี่อาตมาเหนื่อย  ไมมีแรงจะพูดแลว  ตองยุติสําหรับวันนี้   ขอรองให 

พระสงฆ ในทานนั่ งอยูนี้ ท านบรรยายเพิ่ม เติมความรูใหมันชัดเจนยิ่ งขึ้น   หรือ 
แปลกออกไปตามที่ทานจะทําได.  ขอใหตั้งใจฟงตอไปอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อไมใหบอน 
มันลม  วันเสารนี่ ไมใหมันลม  ก็เลยตองพูดกันไปตามมีตามได  คนละนิดคนละ 
หนอย  แลวแตใครจะชวยกัน.  เอาละ,  ก็ขอรองใหทุกองคนี้พูด  เร่ือง  ก ข  ก กา  
แหงพระพุทธศาสนา  เทาที่ขาพเจารูจักตอไป.  เอา,  ใครกอนก็ไดตามถนัด  พูด 
แต  ก ข  ก กา  ในระดับ  ก ข  ก กา  แหงพระพุทธศาสนาดูสัก  ๓  เดือน  ไมใชทุก  ๗  
วันครั้งหนึ่ง. 

 
 

....     ....     ....     .... 
 

(ภิกษุรูปหนึ่งบรรยาย) 
 

ทานพุทธบริษัททั้งหลาย, 
 
แรกไดฟงทานอาจารย  ไดชี้แนะซึ่งหลักเกณฑ   เปนลําดับ ๆ  มาแลว 

ทีนี้ก็จะใหพระภิกษุทั้งหลาย  แสดงความคิดเห็น  หรือ  ความรูในเรื่องธาตุ  ก ข  ก กา  
กันตอไป.  อาตมาจะไดมาอธิบาย  หรือวาเอาความรูที่ไดเคยศึกษาในพระพุทธ -  
ศาสนา  เกี่ยวกับเรื่อง  ก ข  ก กา  คือเรื่องนี้  มาบรรยายหรือแสดงความ   ขอคิด 
เห็นตามสติปญญา. 
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ทีนี้ เรื่องธาตุก็ไดกลาวมาแลว  เรื่องธาตุ  ๖  อยาง  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 
ธาตุตะกี้ทานอาจารยก็ไดวาแลวอีกอยางหนึ่ง  ในอีกหมวดหนึ่งก็มี  ๖  อีก  ก็เรียกวา 
ธาตุสุข  ธาตุทุกข  หรือ  โสมนัส  โทมนัส  แลวก็อุเบกขา  อวิชชา. 

 
ทีนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เร่ืองปญญาที่วาเรื่องสุข  เร่ืองทุกข  สําหรับผู 

ที่ยังมีกิเลสอยู  ซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทําไมเราจึงมีความสุข  ความทุกขอยู ?  ก็ 
ปญหาที่วาไมรู จักวา  สุขวาทุกขนี ้มันเปนเพียงวาธาตุเทานั ้น  จึงเขาไปยึดถือ 
โดยความเปนตัวเปนตน.  เพราะทุกสิ่งทุกอยางขึ้นชื่อวาธาตุแลว  มันก็ไมมีอะไร  
ที่เปนตัวเปนตนแนนอนได  ที่แนนอนก็คือ  อสังขตธาตุเทานั้น,  สวนอื่นก็สังขต –  
ธาตุไมแนนอน. 

 
ทีนี้ เรื่องความสุข  ความทุกข  อุเบกขา  อวิชชา  อยางนี้มันอาศัยสิ่ ง 

ปรุงแต งก ันขึ ้น   เก ิดขึ ้นชั ่วขณะ   ชั ่วเวลาเท านั ้น ;  แตด วยอํานาจที ่ว า   เราไม มี 
สติปญญาพอ  หรือฝกมาไมถึงที่สุด  ก็เลยเขาไปยึดถือเอา  โดยสําคัญมั่นหมายวา 
เป นต ัวเป นตน   ซึ ่งล ืมน ึกไปวา   ที ่จริงสิ ่งเหล านั ้นค ือสุข .  ที ่แปลวาทนงายคือ 
มันตองทนเหมือนกัน   ไมวาสุขขั ้นไหน .  สุขพวกกามารมณก็ดี,  สุขเรื ่องของ 
ได ฌาน   ได สมาบ ัต ิอะไรก ็ตามใจ ;  นั ่นก ็อาศ ัย เหต ุป จจ ัย เก ิดขึ ้น   ซึ ่งชั ่วขณะ 
ชั่วเวลา  มันก็ไมเที่ยงแทแนนอนอะไร  แตวาคนไปสําคัญมั่นหมายเขา  นึกวามันเปน 
ของดิบของดี   ของอรอยเลยก็เขาไปติด   ไปยึด   เอาวา  เปนเรา  เปนของเราเขา 
โดยปราศจากสติปญญา  จึงไมเห็นถูกตองตามความเปนจริง;  ซึ่งที่จริงเปนลม ๆ  
แลง ๆ  เทานั้นมันไมไดตั้งอยูนาน  หรือเดี๋ยวเดียวก็หายไป ,  เดี๋ยวเดียวก็หายไป .  
แตทําไมจึงมาฝงแนนอยู  ก็อาศัยอํานาจความเคยชินที่เราไมเคยทําในใจวา  เปนเพียง 
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สักวาธาตุเทานั้น,  จึงยินดี  ปรีดา  อิ่มเอิบ  พร่ําสรรเสริญ   เพลิดเพลิน  มัวหมกกัน 
ไปในสุขธาตุนั้น.  ผลสุดทาย  ตัวเองก็มีความเสีย  คือเสียทางสติปญญา,  สวนที่ 
ไดมา  ไดมาจริง;  สวนจิตใจมันเสีย  เพราะไปยินดียินราย  เกิดไปหวั่นไหวขึ้นมา,  
ทําใหเพิ่มกิเลสในตัว  ทําใหราคะ  หรือรักในความสุขนั้นยิ่งขึ้น,  เพิ่มขึ้นมาเรื่อย.  
ไดรับอะไรมาก็ดีใจทุกที  ดีใจทุกที  ไมเคยพิจารณา,  ออน่ีสักวาธาตุเทานั้น  เลยเพิ่ม 
เขามาเรื่อย  ตั้งแตเด็กเล็กจนมาถึงปจจุบัน  จนถึงใหญ  ถึงแก  ถึงตาย  ไปเลยก็มี. 

 
แตพระผูมีพระภาค  ทรงสอนใหเรามีปญญา  พิจารณาเห็นเพียงสักวา 

ธาตุเทานั้น   มันก็ไมมีปญหา  ในการที่จะไปรักสวนที่สุขธาตุนั้น   หรือธาตุแหง 
ความสุขนั้น ;  เพราะมันเปนเพียงอาศัยปจจัยเกิดขึ้นชั่วขณะ  ๆ  เทานั้นเอง  ซึ่ง 
เป น เรื ่อ งที ่ต อ งทน ,  ขึ ้นชื ่อ ว าต อ งทนแล ว   มันก ็ท ุกข ทั ้งนั ้น   มันตั ้งอยู ไม ได 
ดังพ ุทธศาสนาบอกแล วพ ูดถ ึงความดับทุกข  ทั ้งส ุข   ทั ้งท ุกข   โสมนัส   โทมนัส 
อุเบกขา   หรือ   อวิชชา   ก็รวมอยู ที ่ท ุกข นั ้น เอง ;  เพราะม ันทนอยู ไม ได   เพราะ 
มันอาศัยเหตุปจจัยปรุงแตง. 

 
ทีนี้วาถึงตัวความทุกขอีก  สิ่งที่ไปชอบอกชอบใจก็ดวยการเขาไปยึดถือ 

ไปแบกเขาไว.  ความทุกขนี ้ก ็เป นเพ ียงส ักวาธาตุเท านั ้นอ ีก .  แตทําไมทําให คน 
เราจึงรองหมรองไห  ตีอก  นอนไมหลับ  กระวนกระวาย ?  ก็เพราะเหตุวา  ไปยึดถือ 
เขา  อีกนั่นแหละเปนเรื่องสําคัญ   ถือวามันเปนตัวเปนตนเขาอีก  ถือวาความรู 
ความระลึกไดชั่วขณะจิตเทานั้น  ก็เรียกขณิกวาท  ทางพุทธศาสนาถือวาเปนขณิกวาท 
ชั ่วขณะจิต .  แตเราไปเพลิดเพลิน   พรํ่าสรรเสริญ   มัวหมกมันอีกในสุขนั ้น   ก็ไม 
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พิจารณาเห็นสักทีวา  มันเปนสักแตวาธาตุ,  ก็เลยทําใหมีความกระวนกระวายใจ  หรือ 
เดือดรอนใจแบบในฝายลบ. 

 
ทีนี้ในฝายลบนั้นทําใหจิตใจทนยาก  ทุกขนั้นมันทนยาก,  หรือมองเห็น 

แลวน าเอ ือมระอา .  ในสวนที ่น าเอ ือมระอานี ้  เป นเรื ่องของสรรพส ังขารทั ้งปวง 
คือม ันต องเปลี ่ยนแปลงไป ;  แต ท ุกข อ ีกท ีสําหรับคนเรานี ้ค ือ   เข าไปสําค ัญมั ่น 
หมาย  ยึดเขามาเปนเรื่องทรมานรางกาย  ทรมานจิตใจ  รางกาย  ทางจิต  ทางใจ 
อีกท ีหนึ ่งในท ุกข นั ้น .  ที ่จริงท ุกข เป นเพ ียงส ักวาธาต ุอ ีกเหม ือนกัน   ไม ว าจะท ุกข 
แบบไหน  ก็ธาตุทั้งนั้น  แตเราไมเคยทําในใจ,  ไมเคยทําในใจไวเลย  มันเผลอสติ 
อยู เรื่อย ,  ไมไดตามคิดวามันสักวาธาตุ   สักวาธาตุ   ไมไดทองคํานี้ ,  และก็บางที 
เรื ่องม ันหายไปตั ้งหลายวันแล ว   เป นเด ือน   เป นป   ก็ย ังเก ็บมาท ุกข   มารองห ม 
รองไห  ก็เพราะนึกวามันเปนตัวเปนตน. 

 
ที ่จร ิงม ันเป น เพ ียงส ักว าธาต ุ  เก ิดขึ ้น  - ตั ้งอยู  - ด ับไป   หายไปตั ้ง 

นานแลว  ไมนาจะเอามาเปนอารมณอีก  เลยก็ทําใหเกิดความยึดถือในตัวธาตุนั้น 
เปนตัวเปนตนขึ้นมา,  เลยลุกขึ้นมาทําหนาที่ เปนตัวทุกขเขาอีก   ซึ่งไมนาจะเปน 
อยางนั้น  ;  เพราะวาไมมีสติปญญาที่ลึกซึ้งถูกตอง  ตามคําสอนขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ที่วาให รูสิ่งใด   รูตามความเปนจริง;  ไมใช รูแตเปลือกหรือ 
ตื ้น  ๆ ,  ถ าหากว ารู ถ ึงความจร ิงอ ันนี ้แล ว   ถ ึงว าด ับไปหมดท ันท ี  ม ันก ็เร ียกว า 
มันก็คอยนอยลง ๆ  นอยลง,  นานเขามันก็หมดไปเอง  ถาหากวาทองเปนสักวาธาตุ 
เปนสักวาธาตุ   ไว เรื่อย   มันมี เหตุปจจัยปรุงแตง   เกิดขึ้น  - ตั้ งอยู  - ดับไป   อยาง 
นั ้น เอง ;  มันไม ม ีอะไรเป นต ัวเป นตน   เข าไปจับไปฉวย   หรือม ัดม ันไว ให อยู ใน 
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อํานาจตัวตนของเราได;  แมแตตัวเรา  ก็ทําอะไรไมได  ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
ไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ. 

 
ถาหากวารูจริงอยางนี้  สวนฝายทุกข  ที่จะทรมานจิตใจของเรา  มันก็ 

จะไมเกิดขึ ้น  ;  เพราะเราเห ็น   เปนเพียงสักวาธาตุเท านั ้น .  คนที ่มาทําใหเรา 
ทุกข  ใหเราทุกขนี่  ไมใชวาคนมาทําใหเรา  ไมใชคนอื่นมาทําใหเรา  เราเองตาง 
หาก ;  คนส วนมากม ันไปโทษคนนั ้น   โทษคนนี ้  โทษคนโน น   มันว าเขามาทํา 
ให เราเป นท ุกข   เป นร อน   อย างนั ้นอย างนี ้ขึ ้นมา .  แต ที ่จร ิงเป นท ุกข ที ่เราเอง 
ตางหาก  เราไปรับ  เราไปยึด  เราไปมัด  เราไปแบกเขาเอง;  และก็โดยสวนมาก 
ก็ไมไดพิจารณาเห็นตรงนี้,  ก็เลยไปโทษคนนั้น  คนนี้  หาวาเขามาทําใหเราเปน 
ทุกข  ก็เลยดับทุกขกันไมพบ  ไมรูวาดับท่ีไหนกันแน. 

 
ดับทุกข  ก็คือดับท่ีจิตที่ใจ,  ดับที่ความรูสึกของเราเอง  ใหรูวาเปน 

เพ ียงสักวาธาตุเท านั ้น   มันก็หมดความหมาย ;  นี ้ในสวนของความทุกข  ที่  
เก ิดขึ ้นมาจากเวทนาที ่ว าแล ว .  เรื ่องโสมน ัส   โทมน ัส   ความสบายใจ   ความ 
ทุกขใจ  ความทรมานใจ   นี่ก็ เพียงชั่วขณะ  ๆ  อีก   เกิดขึ้น  - ตั้งอยู  – ดับไป ,  เกิด 
ขึ ้น  - ตั ้งอยู  – ด ับไป  ;  ม ันก ็ไม ม ีอะไรที ่เป นต ัว เป นตน ,  หรือบ ังค ับบ ัญชาให 
เปนอยางนี้ ๆ  แมสักวินาทีเดียวก็บังคับบัญชาไมได  มันก็เกิดขึ้น -- ตั้งอยู – ดับไป 
เร่ืองของมันเองอยางนั้น.  เพราะมันเปนเพียงสักวาธาตุ  ดังที่วาแลว. 

 
ส วนอ ุเบกขา เฉย  ๆ   ก ็ธาต ุอ ีก เหม ือนก ัน   ก ็เป นธาต ุอย างหนึ ่ง 

เหมือนกัน,  ก็ไมควรที่จะเขาไปยึดถือเหมือนกัน.  อวิชชาธาตุ   ตัวนี้ก็ เปนสักวา 
ธาตุเหม ือนกัน ;  เช นวา เราม ีความทุกขเพราะอวิชชา   ตาเห ็นรูป   หูฟ ง เส ียง 
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ธาตุนี้ ทํ าหนาที่ ขึ้นมา   เราไม รูตามความเปนจริงเลยเกิดทุกข ;  ที่ รูอันนั้ นก็ เปน 
อวิชชา  หรือวาเปนสักวาธาตุเทานั้นเอง. 

 
ทีนี้ เมื่อเราเผลอสติไปช่ัวขณะนั้น   ก็ไมตองมานั่ งเปนทุกข   ยึดถือจน 

รอนอกรอนใจขึ้นมา,  ถือวาเปนบทเรียนเสีย  วาเรานี้ยังปญญานอย  ทีหลังจะไม 
ใหเกิดอยางนั้นอีก,  คือมาคิดในทางที่ทําใหเกิดปญญา.  อยาไปคิดในทางรองไห 
ห ร ือ ว า นั ่ง ต รอ ม อ ก   ต รอ ม ใจ   เป น ท ุก ข   ต ีอ ก   ร อ ง ไห   พ ิไ ร   รํ า พ ัน เส ีย  ;  
เพราะถือวามันเปนไปแลว  มันผานไปแลว  จะเก็บเอามาเปนอารมณ   ในทางที่ 
จะยึดถือไมได ,  เพราะเรื่องที่ทําไปแลวจะทําคืนไมได   นอกจากวาเราจะเปลี่ยน 
การปฏิบัติที่ถูกตองใหม เทานั้นเอง.  เชน   พูดไปแลวคําหนึ่งนี่   จะเอาเรียกคืนมา 
พูดใหม  คํานั้นนะ  เอามาพูดใหมไมได  มันผานไปแลว,  นอกจากวาเราทําเอาใหม 
เทานั้นเอง. 

 
ทีนี้  ความที่เราไมรูตามความเปนจริง  ก็ถือวาเปนเพียงสักวาธาตุ 

เหมือนกัน  ไปผิดพลาดอะไรเขา;  ถาหากวาตอนนั้นเรายังไม รูตามความเปนจริง 
ก็อยามาเปนทุกข  ไปเก็บเรื่องนั้นเปนทุกข.  แตขอให รูวาเปนสักวาธาตุอยางหนึ่ง 
แล วก ็มาแก ไขก ันใหม ,  ท ีหล ังจะไม ให เก ิดอย างนั ้นอ ีก   ไม ไปย ึดถ ือไว ม ันก ็ไม 
ทุกข.  คนโบราณจึงวา  ผิดก็เปนครู  ถูกก็เปนครู  มันก็มาสอนใหทั ้งนั ้น  เพราะ 
วา   ธาต ุนี ่ส อน ให คนฉลาด ;  ถาห าก วาคน ไม รู   ค รูก ็ค ือ ธ าต ุ  บอกแล ว 
ทั้งดีทั้งชั่ว. 

 
สรุปเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นแหละ  ที่คนเรายึดถือก็เรียก  สักวาธาตุ  เพราะ 

ฉะนั้นธาตุนี่แหละที่วาเปนครู,  อวิชชาธาตุก็เปนครูของเรา  มาสอนเรา  ถาหากวา 
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คนไมมีอวิชชาธาตุแลว  ทุกขมันไมมีแลว  พระพุทธเจาก็เกิดขึ้นไมได,  แลววาถา 
ไม ม ีชาต ิ  ชรา   มรณะ   หรือทุกข  พระพุทธเจ าก็ไม เก ิดขึ ้น ;  เพราะฉะนั ้นครู 
ที่ดีที่สุดคืออวิชชานี้,  อวิชชาธาตุ  หรือพวกอวิชชาทั้งหลาย  กี่รอยอยางก็ตามใจ ;  
ถารูตามความเปนจริงแลว  ก็เรียกวา  เราไดครูที่ดีที่สุด  ที่ประเสริฐท่ีสุด  แลว 
สอนเราทุกวัน  ตลอดเวลา  เรียกวายังมีความรูสึกอยู. 
 

หรือวาไดรับผัสสะ  กระทบกันระหวางภายนอก  ภายใน  คือตาภายใน 
ภายนอกคือรูปเปนตน  มาสอนทุก ๆ  เวลา,  แลวรักเราเสียดวย  ไมใชเกลียด.  ถา 
หากว าเกล ียดจร ิง   เขาไม มาให เรารู   เราก ็ไม รู เรื ่อง   ถ ึงรู ก ็ไม ได อะไร ;  เพราะ 
ฉะนั ้นเราตองรู เรื ่องนี ้  เรื ่องอวิชชาธาตุก็เปนเรื ่องธาตุอยางหนึ ่ง  ซึ ่งเมื ่อเกิด 
ขึ้นแกเราในฐานะที่ เราไปโงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขา  ก็ถือวา  ออ,  นี่เปนเพียงสักวา 
ธาตุ  อยาไปเสียอกเสียใจแลวเก็บเอาความโงอันนั้นมาศึกษา  ทีหลังอยาเปนอยาง 
นั้นอีก ;  ผลสุดทายมันก็ไดประโยชน 

 
แต ถ าหากว าเป นท ุกข   ไปรองห มร องไห   ไปย ึดถ ือ เข า   นอนต ีอก 

พ ิไร   รําพ ัน ;  ผลส ุดท ายนั ่นแย ที ่ส ุดไม ได เรื ่องอะไร  ม ันก ็ไม ได ป ญญา   มันยิ ่ง 
เพิ่มความทุกขไป,  เพิ่มเขาไป ๆ  มากขึ้น.  เพราะฉะนั้นใหถือวา  หมวดนี้ก็เรียกวา 
เรื่องของธาตุอีกเหมือนกัน .  เรื่อง  ๖  อยางคือ   สุขก็ เปนธาตุ   ทุกขก็ เปนธาตุ 
โสมนัสความสบายใจก็เปนธาตุ  โทมนัสความทุกขใจก็เปนธาตุ  อุเบกขาคือความ 
วางเฉย  ปกติธรรมดา ๆ  อยูก็เปนธาตุ,  หรืออวิชชาก็เปนสักวาธาตุ  อีกเหมือนกัน.  
เพราะฉะนั้นเวลาผิดพลาดขึ้นมาอยางไรก็ถือวาเปนธาตุนั้นแหละ,  แลวก็เอาความรู  
รื ่องธาต ุนั ้นมาแกไขเป นบทเรียนต อไป   แลวจะได รู ถ ึงความจริง   แล วจะไม ไป 
ยึดถือมันในสวนที่  ๖  นี้. 
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เพราะคนเราไปยึดถือในสวนทั้ ง  ๖  นี้   จึงไมพนจากความทุกข   ถาไม 
ไปยึดถือถึงแมวาทุกขขึ้นมาแลว  ถาไมยึดถือ   ความทุกขนั้นก็สิ้นไป  ;  เพราะ 
ฉะนั้น  พระพุทธเจาจึงวา  ไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ลวงมาแลว  ในอนาคต  และทั้ง 
ปจจุบัน   มันก็หมดปญหา .  เพราะฉะนั้น เวลาทําอะไรลงไปแลว   ถึงแมวาเรา 
ปราศจากสติปญญาไปบาง  แตวาขอใหเก็บเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั้นนะ  มาศึกษา  แลว 
อยาเป นท ุกข ,  จะเป นครูที ่ด ีต อไป ,  แล วอย าทําผ ิดอ ีก .  ผลส ุดท ายม ันก ็จะได ครู 
ที่ ดี   คือสิ่ งที่ เรียกวา   ธาตุนี้   ช วยสอนเราให รูค วามจริง   ทั้ งดี ทั้ งชั่ ว   ได เป น 
ประโยชนคือ   ไมมีความทุกขตอไป .  เพราะฉะนั้ นวันนี้ ก็ ไดมาชี้ แจง   หรือวานํ า 
ความรูเทาที่มีสติปญญา  ก็ไดพูดมาก็เห็นวาพอสมควร  จึงขอยุติลงไวเพียงแคนี้. 

 
....     ....     ....     .... 

 
(พระภิกษุอีกรูปหนึ่งบรรยาย) 

 
ญาติโยม  และ  ทานพุทธบริษัท  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
ปนี้ก็นึกวา  นาเปนปที่พวกเรานาจะคิดฉงนกัน;  เพราะวาทานอาจารย 

ทานก็เคยปรารภมาวา  กอนที่ทานจะสิ้นชีวิตทานบอกวาทานจะพูดเรื่อง  ปฏิจจสมุป  -  
บาท .  ทีนี้ทานก็ไดพูดมาหลายเรื่องแลวจนเรื่องสุดทายก็คือเร่ือง  ปฏิจจสมุปบาท.  
แตวาทําไมทานจึงใหเราเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม  มันนาสงสัย ? 

 
ทีนี้ เรื่องท่ีอาตมาคิดเอาเองก็ได   หรือวาอาจจะตรงกับทานบางทานก็ได  ;  

เพราะว าพวกเรานี ้ฟ งก ันมาแล ว   แต ว าพวกเรานี ้ไม สนใจ   พวกเราอาจจะเป น 
นักเรียนที่ดื้อดึงก็ได ;  เหมือนกับวาครูสอนให เราเขียน  ก ข  ก กา  แตวาเราก็ไม เขียน 
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ตามครู,  ครูบอกให เขียนตัว  ก   ให เขียนหัวกอน   เราก็ไปเขียนมาจากหาง ,  ให 
เรียนตัวนี ้  ใหอ านดังนี ้  แตว าเราก็อ านไม เหมือนทาน ;  พอบอกวาลองอานดูซิ 
ก ็อ านผ ิดท ุกท ี  นี ่เป นอย างนี ้  เพราะฉะนั ้นป นี ้ท านก ็ตั ้งต นให พวกเราใหม .  นี้ 
เปนเรื่องที่นาคิดเพราะพวกเราไมสนใจนั่นเอง  รวมทั้งตัวอาตมาดวย  จึงเปนอันวา 
ทานก็ใหเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม. 

 
ทีนี้ ในเรื่อง   ก  ข   ก  กา   ในปนี้   ทานให เรียนเรื่องธาตุ ,  หรือวาเรื่อง 

อายตนะ  เร่ืองขันธ  ทั้งหมดนี้ก็อยูในฐานะของธาตุ  คือ  ทานใหเรารูจักเรื่องธาตุ 
วา  ทั้งหมดในโลกนี้  ไมวาอยูขางนอกเรา  หรือวาอยูในตัวเรา  อยูที่จิตใจของเรา 
มันก็เปนธาตุทั ้งนั ้น   มันไมม ีอะไรเปนอยางอื ่นไปได.  ถาหากวาเปนธรรม   มัน 
ก็เป นธรรมทั ้งนั ้น   ส ุดแล วแต ที ่เราจะเพ ง เล ็งลงไปในเรื ่องนี ้.  ทีนี ้เรื ่องธาต ุนี้ 
เราเรียนเรื่องธาตุขางนอก;  เชนอยางในทางโลกเขาเรียนกัน  เขาศึกษากัน  จนถึง 
โลกพระจันทร  โลกพระอังคาร  ก็เร่ืองธาตุทั้งนั้น.  แตเราเรียนเรื่องธาตุนี้  คือเรา 
เรียนเรื ่องธาตุภายนอก ,  แลวก็เรียนเรื ่องธาตุภายใน  ที ่เปนรูปธาตุ  ที ่เป น 
อรูปธาตุ  แลวก็เปนธาตุสําหรับดับ  คืออยาใหไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องธาตุทั้งสองนั้น 
เรียกวานิโรธธาตุ  หรือนิพพานธาตุ. 

 
ทีนี ้เราตองรู จ ักธาตุ  นี ่ค ือเรื ่องแรก ;  ถาหากวาเราไมรู จ ักธาตุ  เรา 

ก็ไมรู จ ักหนาที ่  ไมรู จักอายตนะ  ก็ไมรู จ ักขันธ.  เวลาธาตุไปทําหนาที ่  ก็  เรียก 
วาอายตนะ;  พออายตนะทําหนาที่  คือ  ตออายตนะภายนอก  อายตนะภายใน 
เสร็จเรียบรอยแลวก็เปนขันธขึ ้นมา   เราก็ไมรู อ ีกวา  ขันธนั ้นพอเราไปยึดถือ 
เขามันก็เปนทุกข  เพราะฉะนั ้นในเมื ่อเราไมรู จักธาตุ  เราก็ไปยึดถือธาตุ  เราไม 
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รูจักอายตนะ  เราก็ไปยึดถืออายตนะ  ไม รูจักขันธก็ไปยึดถือขันธ  นี้ เร่ืองมันเปน 
อยางนี้  จึงตองเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม. 

 
เราตองรูจักธาตุวาตัวเรานี้มันประกอบดวยธาตุกี่อยาง  แลวเวลา 

ธาตุมันทําหนาที ่  คือมีตัวเราขึ ้นมาแลว ;  พอมีตัวเราขึ ้นมาแลว   มันก็มีตา 
มีห ู  มีจม ูก   มีลิ ้น   มีกาย   มีใจ ;  พอม ีสิ ่ง เหล านี ้แล ว   สิ ่ง เหล านี ้ก ็ทําหน าที่  
นี้   ธาตุมันกลายแลว   คือธาตุตามันก็ ไป เห็นรูป .  ทีนี้พอเห็นรูป   ก็ เกิดจักษุ 
วิญญาณ   จักษุสัมผัส,  เกิดเวทนาที่เปนสุขบาง  ที่เปนทุกขบาง  ที่เปนอทุกขมสุข 
เวทนาบาง .  ทีนี ้เราไม รู   พอเราไม รู ม ันก็เก ิดขันธขึ ้นมาอีก ;  พอเกิดขันธ 
ขึ้นมาก็เขาไปยึดถืออีก  นี้เรื่องมันก็ก็เปนทุกข  นี้เรื่องมันก็เปนอยางนี้. 

 
ถาเรารูจักวาตัวเราก็ประกอบดวยธาตุ  จิตใจของเราก็ประกอบดวยธาตุ 

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็คือธาตุ,  สิ่งที่ เราเห็นคือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณก็คือธาตุ;  มันเปนสักแตวาธาตุเทานั้น,  ไมมีอะไรท่ีเปนอยางอื่น  มันเปน 
เพ ีย งส ักแต ว าธาต ุ,  พอม ัน เป นธาต ุแล วก ็เป นข ันธ เป นข ันธ นั ้นก ็ค ือธาตุ 
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน. 

 
ทีนี้เราตองมีปญญา  :  มีปญญารูจักธาตุ  มีปญญารูจักอายตนะ  มี 

ปญญารูจักขันธ  ถาเรารูจัก  ๒  อยางนี้แลว  เราก็ตองรูจักวามันเกิดขึ้นไดอยางไร 
มันดับไดอยางไร   และวิธีไหนที ่จะทําใหมันดับ   และไมมีความทุกข ?  ก็ 
เรื ่องอริยมรรคมีองคแปดนั ่นเอง.  เพราะฉะนั ้นเราจึงตองมาเรียนกันใหม  มา 
ศึกษากันใหม  มาซ้ําชั้นกันใหมในปนี้. 

 
....     ....     ....     .... 
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 (ภิกษุอีกองคหนึ่งบรรยาย) 
 

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
    
การพูดหรือการบรรยายในวันนี้ก็ยังเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ตามเดิม  วัน 

กอน ๆ  ก็ไดพูดกันไปบางแลว  แตก็ยังไมละเอียด.  สําหรับวันนี้ก็จะไดกลาวเรื่อง  
ก ข  ก กา  นี่ใหมันปลีกยอยออกไป;  โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้ก็เปนเรื่องที่ไปคนควา 
มา  ไปจดมาแลวก็เอามาอานใหฟง  เพื่อใหไดเขาใจยิ่งขึ้น. 
 

เรื ่องธาตุ  เรื ่องอายตนะ   เรื ่องขันธนี ่ที ่เร ียกวาเป นเรื ่อง  ก  ข  ก  กา  
เพราะวาเป นเรื ่องพื ้นฐานในการศึกษาธรรมะ;  ถาไม รู เรื ่องพื ้นบาน   ไปเริ ่ม 
ศึกษาเรื่องที่เปนปลายเหตุปลายเรื่องนี่  ก็ทําใหศึกษายาก  เขาใจลําบาก.  เร่ืองธาตุ 
เปนเรื่องแรก  หรือเปนพื้นฐานของสิ่งทั้งปวง  เพราะวาทุกอยางเปนแตเพียงธาตุ 
ทุกอยางเปนธรรม  คําวา  ธรรม  กับคําวา  ธาตุนี่  มีความหมายอยางเดียวกัน. 

 
คําว า   ธาต ุ  แปลวาสิ ่งท ุกสิ ่ง ,  สิ ่งทั ้งปวง  ทรงสภาพไว.  อยางที่ 

เปนสังขตธาตุก็คือ  ทรงสภาพไวในฐานะที่เปนเรื่องปรุงแตง  อสังขตธาตุ 
ก็เปนธาตุที่ไมมีการปรุงแตง.  นี้ เปนเรื่องธาตุเหมือนที่พระเดชพระคุณทานได 
แสดงใหฟงแลว.  ทีนี ้ในพระสูตร  พระพุทธเจาทานตรัสใน   พหุธาตุสูตร  วา 
ภิกษุพึงเปนผูฉลาดในธาตุ,  ธาตุ  ๑๘  คือ  ธาตุที่เรียกวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  
ลวก็ธาตุที่เรียกวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  และธาตุที่เปน 
จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณนี้อีกพวกหนึ่งจนถึง  มโนวิญญาณ,  อีกพวกหนึ่ง  ก็เปน 
ธาตุที่อาศัยอยูในธาตุ  ๖  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศธาตุ  และวิญญาณธาตุ  และ 
เปนผูฉลาดในธาตุคือ  ธาตุสุข  ธาตุทุกข  ธาตุโสมนัส  ธาตุโทมนัส  ธาตุอุเบกขา 
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ธาต ุอว ิชชา   นี ้ด ังที ่ได แสดงแล ว .  และธาต ุอื ่นย ังม ีอ ีก  กามธาต ุ  เนกข ัมมธาตุ  
พยาปาทธาตุ   อพยาปาทธาตุ   หิงสาธาตุ  วิหิงสาธาตุ ,  ธาตุอื่นยังมีอีกคือ  กามธาตุ 
รูปธาตุ   อ รูปธาตุ ,  ธาตุ อื่ นยั งมี อี ก   คือ   สั งขตธาตุ   อสั งขตธาตุ   ทั้ งหมดก็ เป น 
เพียงวาธาตุ. 
 

และอีกธาตุหนึ่ งที่ เราไมคอยไดยิน   แตวาคนเราคบกันนี้ เพราะธาตุ ,  
คนนั ้นธาต ุม ันตรงก ัน   ม ันก ็เลยคบก ันได .  นี ้ก ็เป นธาต ุเหม ือนก ัน   ม ีอยู ในพระ 
สูตรก็วา  พระพุทธเจาตรัสชี้ใหภักษุดูวา  สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรนั้นนะ  มีธาตุ 
เหมือนพระสารีบุตร  คือเปนผูที่มีปญญา,  สัทธิวิหาริกของพระกัสสปนี้  คือเปนผู 
ครงในธุดงค,  สัทธิวิหาริกของพระโมคคัลลานะนี้เปนผูมีฤทธิ์,  สัทธิวิหาริกของ 
พระเทวทัตคือเปนผูปรารถนาลามก.  เพราะมันอยูกันได  คนดีอยูกับคนดีเพราะมัน 
ม ีธาต ุต รงก ัน ,  คนชั ่วม ันอยู ก ับคนชั ่ว เพ ราะม ันม ีธาต ุต รงก ัน .  ฉะนั ้น ธาต ุนั ้น 
แปลวาอยางไร  ก็แปลวามันเหมือนกัน   ไปกันได ,  คนขี้ โมขี้คุยมันก็ไปกันได   คน 
เฉยมันก็อยูกันได ,  นี่ เรียกวามันอยูกันดวยธาตุ ;  ลึกไปกวาที่ ไดยินไดฟงมา  แตวา 
อยางนี้ยังไมสําคัญ  ยังไมเปนเหตุใหเกิดทุกข. 

 
ตอเมื ่อธาต ุม ันล ุกขึ ้นมาทําหน าที ่  เมื ่อนั ้นจ ึงเป นท ุกข ,  เร ียกว า 

ธาต ุม ันมาเก ิดขึ ้น .  การเก ิดขึ ้นของธาต ุเป น เหต ุให เก ิดท ุกข   ความด ับ ไปของ 
ธาตุคือความดับไปของทุกข;  เพราะฉะนั ้น   ตองสนใจการเกิดขึ ้นของธาตุ.  
ท ีนี ้ธาต ุม ัน เก ิดขึ ้นม ันก ็ต อ ง เป น เรื ่อ ง เกี ่ยวก ับมน ุษย   ก ็ค ืออายตนะเก ิดขึ ้น  ;  
พออายตนะเก ิดขึ ้น   ก็มีการกระทบเรียกวาผ ัสสะเก ิดขึ ้น ;  ฉะนั ้นเรื ่องที ่จะพ ูด 
ตอไปนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับผัสสะ. 
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พระพุทธเจาตรัส  วารูปท่ีเห็นดวยจักษุ  หมายความวาเมื่อตากระทบรูป,  
รูป ที ่เห ็นด วยจ ักษ ุ  น าปรารถนา   น าใคร  น าพอใจ   เป นที ่ร ัก   ประกอบด วยกาม 
เป นที ่ตั ้งแห งความกําหน ัด .  ถ าภ ิกษ ุไปเพล ิดเพล ิน ,  ไปพร่ําสรรเสร ิญ   ไปเมา 
หมก   เป นเหต ุให เก ิดท ุกข .  ฉะนั ้น เมื ่อตาเห ็นรูป   ไปเพล ิดเพล ิน   ไปสรรเสริญ 
หรือ ไป เม าหมก   ก็ เรีย กว านั นทิ เกิ ด ,  ความทุ กข ก็ เกิ ด .  ถ าตา เห็ น รูป   ไป 
เพลิดเพลิน   ไปพร่ําสรรเสริญ   ก็ เรียกวาไปเมาหมก   เพราะวานันทิ เกิด   นันทิ เกิด 
ความท ุกข ก ็เก ิด ,  น ันท ิด ับ   ความท ุกข ก ็ด ับ .  นี ้ว าในเรื ่องร ูป ,  เส ียง   กลิ ่น   รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ก็เหมือนกัน. 

 
ทีนี้ตอไป  สูตรที่พระนันทกะ  ไปสอนนางภิกษุณี  ก็มีวา  เมื่อตาเห็นรูป 

ตาก ็ไม เที ่ยง   ร ูปก ็ไม เที ่ยง   จ ักษ ุว ิญญาณก็ไม เที ่ยง ,  ห ูได ย ิน เส ียง   ห ูก ็ไม เที ่ยง 
เสียงก็ไม เที่ยง  โสตวิญญาณก็ไม เที่ยง,  วิญญาณไมเที่ยง  ผัสสะก็ไม เที่ยง ;  ฉะนั้น 
เวทนาก็ไม เที่ยง,  ฉะนั้นสุขเวทนาก็ตาม  ทุกขเวทนาก็ตาม  ไมเที่ยง.  เพราะเหตุวา 
ตาไม เที่ยงเสียแลว.  หูไม เที่ยงเสียแลว,  ตาไม เที่ยงเสียแลว,  รูปไม เที่ยงเสียแลว,  
จักขุวิญญาณไมเที่ยงเสียแลว,  เวทนานี้จะเที่ยงมาจากไหน ?  เพราะโดยมากเราก็ไป 
หลงเวทนา  วาเวทนานี ้ม ันเที ่ยง ,  นี ้ก ็เนื ่องมาจากการกระทําของธาตุ  ที ่ล ุก 
ขึ้นมาเปนอายตนะ  เมื่อกระทบกันแลวก็เกิดผัสสะ  และเวทนาขึ้น. 

 
ตอไปพระพุทธเจาตรัสวา  ภิกษุทั้งหลายพึงรูธรรม   ๖  หมวด   คือ   

อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  ผัสสะ  ๖  เวทนา  ๖  และ 
ตัณหา  ๖  ผูใดกลาววารูป  จักษุ  จักษุวิญญาณจักษุสัมผัส  จักษุสัมผัสสชาเวทนา 
หรือตัณหาที่มาจากรูปนั้น  เปนอัตตาแลว  ผูนั้นยอมเปนทุกข;  เพราะสิ่งนั้นปรากฏ 
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เกิดขึ้น  และเสื่อมไป  สิ่งนั้นจึงไมใชตน.  ฉะนั้นถาผูใดไปยึดถือ  รูป  ตา  หรือ   
เห็นรูป  จักขุวิญญาณ  วาเปนตัวตนแลวความทุกขก็เกิดขึ้น  หูไดยินเสียง  เกิดโสต -  
วิญญาณ  เกิดโสตสัมผัส  เกิดโสตสัมผัสสชาเวทนา  และเกิดตัณหาที่มาจากเสียง 
ก็เหมือนกัน.  นี้เรียกวาไปยึดถือกระทบ  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  แลว 
ก็เกิดเวทนาไปตามลําดับ  นี ้วาเปนตัวตน  ความทุกขก็เกิดขึ ้น;  เพราะฉะนั ้น 
เมื่อเวลามีการกระทบ  ตองมีสติสัมปชัญญะอยูวาไมใชตน  ก็สักวาธาตุไปตามเดิม. 

 
วิธีป ฎิบั ติ   เพ่ื อละตั วตน   หรือดับสักกายะ   ก็พึ งเห็นวาธรรม   ๖  

หมวดนี้  ก็คือธรรม  ๖  หมวดที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  อายตนะภายใน  อายตนะ 
ภายนอก  วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  และตัณหานี่  ไมใชเรา,  เนตํ  มม  เนโส -  
หมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตา - ไมใชเรา  ไมใชของเรา  ไมใชตัวตนของเรา;  เพราะวา 
อาศัย  จักษุ  กับ  รูป  เกิดจักขุวิญญาณ;  การรวมกันของธรรม  ๓  ประการ  ชื่อ 
วาผัสสะ,  ผัสสะเปนปจจัยเกิดสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา. 

 
สุขเวทนาอันบุคคลถูกตองแลว  ไมมีสติสัมปชัญญะ   เขาไปพร่ํา 

สรรเสริญ   เพลิดเพลิน  เมาหมก  จึงเกิดราคานุสัย ;  หมายความวาเมื่อตาเห็นรูป 
เกิดจักขุวิญญาณ   การรวมกันของธรรม   ๓  ประการ   ชื่ อวาผัสสะ   ผัสสะนี้ เปน 
ปจจ ัยให เก ิด   ส ุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อท ุกขมส ุขเวทนา .  สุขเวทนาอ ันบ ุคคล 
เขาไปถูกตองแลว  เพลิดเพลิน   สรรเสริญ   เมาหมก   ราคานุส ัยก ็เก ิดขึ ้น .  
ทุกขเวทนาอันบุคคลร่ําสรรเสริญ  เมาหมก  ปฏิฆานุสัยก็เกิดขึ ้น..  อทุกขม -  
สุขเวทนา  อันบุคคลไมรู  ไมรูทาง  ไมรูโทษ  ไมรูสิ่งอันที่เปนที่สลัดออกแหง 
เวทนานั ้น   อวิชชานุส ัยก ็เก ิดขึ ้น ..  นี ้ว ิธ ีละ   ราคานุส ัย   ปฏิฆานุส ัย   และ 
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อวิชชานุสัย  ละในทางที่ตรงกันขาม   คือเมื่อมีการกระทบ   อาศัย  จักษุ   รูป   บวก 
จักขุวิญญาณ   รวมกันเปนผัสสะน่ี   เกิดสุขเวทนา   ทุกขเวทนาก็ตาม   ก็อยาไป 
เพลิดเพลิน  สรรเสริญ  และเมาหมก. 

 
และจุดนี้แหละเปนจุดสําคัญวา  เมื่อมีการกระทบ   ทางตากระทบรูป 

หูกระทบเสียงนี้   จะเรียกวามารก็ เรียกตรงนี้ .  พระพุทธเจาทานเรียกวา   มีการ 
บัญญัติวามีมารนั้นก็ตรงนี้  จักษุ   รูป  จักษุวิญญาณ   มีอยู  ณ   ที่ใด,  จักขุคือตา 
เห็นรูป  เกิดจักขุวิญญาณ  มีอยู ที ่ใด  ที ่นั ้นทานจะเรียกวามาร,  หรือวาเกิด 
เปนมารขึ้นมาก็ตรงนั้น  ฉะนั้นระวังใหดีวา  เมื่อตาเห็นรูปเปนตน  เกิดจักขุวิญญาณ 
นี่ตรงนี้จะเปนมารหรือไม เปนมาร.  พระพุทธเจาทานบัญญัติมาร  ทานบัญญัติ 
ตรงนี้บัญญัติเปนมาร  บัญญัติเปนกิเลสก็ตรงนี้. 

 
ทีนี้มีคนไปถามวา  เราประพฤติพรหมจรรย  เพื่อรูอะไร ?  พระพุทธเจา 

ก็บอกวา  ประพฤติพรหมจรรยเพื ่อรู ท ุกข.  ก็ทุกขม ันเปนไฉน  ?  อาศัยตากับ 
รูป   เก ิดจ ักข ุว ิญญาณ   การรวมก ันของธรรมทั ้ง   ๓  ประการ   ทําให เก ิดผ ัสสะ 
ผัสสะทําให เกิดเวทนา  เวทนาทําใหเกิดตัณหาอุปทาน ;  นี่คือทุกข.  ฉะนั้นเรามา 
ประพฤติพรหมจรรยนี่เพื่อรูทุกข  แลวก็เพื่อดับทุกขตรงนี้. 

 
วิธีดับทุกข  มีอยูสูตรหนึ่ง  ในทุกขสูตร  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ทุกข,  

การเกิดขึ้นของทุกข  เพราะวาเมื่อตาเห็นรูป  เกิดจักขุวิญญาณ   การรวมกันของ 
ธรรม  ๓  ประการ  ชื่อวาผัสสะ  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา  เวทนาเปนปจจัย 
ใหเกิดตัณหา  ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน  อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ   ภพ 
เปนปจจัยใหเกิดชาติ  ชาติเปนปจจัยใหเกิดทุกข.  นี้เรียกวาทุกขเกิดแลว. 
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อันนี้การดับทุกข  พระพุทธเจาทานตรัสวา  เมื่อตาเห็นรูปเกิดจักขุ -  
วิญญาณ  การรวมกันของธรรม  ๓  ประการชื่อวาผัสสะ  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิด 
เวทนา,  เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา.  เพราะการดับ  สํารอก  ไมเหลือของ 
ตัณหา  อุปาทานก็ดับ,  อุปาทานดับภพดับ  ชาติดับ  ทุกขก็ดับ  แสดงวาถาเรามี 
ทุกขขึ ้นมา  เพราะมันมีต ัณหา  การรวมกันของธรรม   ๓  ประการ  ชื ่อวาผัสสะ .  
ผัสสะทําใหเกิดเวทนา  เวทนาทําใหเกิดตัณหา  นี้มันทุกขแลว  เพราะตัณหาเปน 
เหตุใหเกิดทุกข;  ถามีตัณหาจึงตองมีทุกข.  ฉะนั ้นขณะที ่เรามีทุกขอยู   เพราะ 
วามีตัณหา;  ฉะนั้นการดับก็ตองดับที่ตัวตัณหา  นั่น.  มันก็เปนความแปลก 
ประหลาดอยูอยางหนึ่งวา  ถาเราจะไปดับทุกขนี่ดับไมได  แตถาเราไปดับตัณหา 
คือมีความรูจริงมาดับ  ทุกขมันคอย ๆ  ดับไปเอง. 

 
ยกตัวอยางวา  ไปเห็นอะไรเขา  เกิดความชอบ  เกิดความอยากจะได 

ขึ้นมา  นี้ก็เรียกวาเกิดตัณหา;  อยากจะไดขึ้นมา  ทุกขก็เกิดขึ้น  มีความอยากจะ 
ไดสิ่งที่ เรียกวา  เปนความทุกขนี่  มีความตื่นเตน  มีความอยากจะได  มีความตื่น 
เตน   จิตใจก็หวั่นไหว.  ทีนี้ เราจะไปดับความหวั่นไหวนี่   ดับอยางไร,  ก็ตองรูวา 
ความหวั่นไหวมันเกิดขึ้น  เพราะวาเรามีตัณหา.  ตัณหามาจากความที่เราไมรูตาม 
ที ่เป นจริง  มีสติส ัมปชัญญะมาดับวา  อาว,  ที ่แทจริงม ันเป นสักวาธาตุ;  พอ 
ดับที ่ตัณหา  จิตมันก็คอยเย็นลง ๆ ๆ  ทุกขมันก็ดับไป.  เพราะฉะนั้น  พระ -  
พุทธเจาทานตรัสวา  เมื่อเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา  การดับสํารอกไมเหลือของ 
ตัณหา  อุปาทานก็ดับภพดับ  ภพดับก็ชาติดับ  ชาติดับก็ทุกขดับ  นี้ในทุกขสูตร. 

 
บางทีก็เรียกวาโลกก็เหมือนกัน  ตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณ   การรวม 

กันของธรรม   ๓  ประการ  ไปเกิดผัสสะ.  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา,  เวทนา 
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เปนปจจัยใหเกิดตัณหา,  ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน,  อุปาทานเปนปจจัยให 
เกิดภพ  ภพใหเกิดชาติ  ชาติทําใหเกิดโลก.  นี่เรียกวาโลก  เหมือนกัน. 

 
ทีนี้ตอไปอีก  ในสูตรหนึ่ง  พระพุทธเจาทานตรัสวา  บางทีเรียกวาโลก.  

โลกนี่แปลวาสิ่งที่ตองแตก  สิ่งที่ตองแตกสลายนั้นคืออะไร ?  ก็คือจักขุสลาย  รูป 
สลาย  จักขุวิญญาณสลาย  จักขุสัมผัสสลาย  เวทนาอันเกิดแตผัสสะนั่นสลาย 
ก็เรียกวาโลกสลาย.  ฉะนั้นคําวาในรางกายเรานี้  ในตัวเรานี้  บางทีก็เรียกวาโลก 
ฉะนั้นใครตองการใหโลกแตก  หรือโลกสลาย  ก็คือทุกขดับ  ก็คือใหจักขุมันสลาย 
ไป   รูปสลายไป .  คําวา   สลายในที ่นี ้ก ็คือวา  ธาตุไม ล ุกขึ ้นมาทําหนาที ่  ให 
มันสลายเปนธาตุอยูตามเดิม  อยาใหลุกขึ้นมาทําหนาที่;  อยางนี้เรียกวาจักขุสลาย 
รูปสลาย  จักขุวิญญาณสลาย  จักขุสัมผัสสลาย  จักขุสัมผัสสชาเวทนาสลาย  เปนตน.  
นี่ก็มีตา  มีหู  มีจมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  วาไปจนครบ. 

 
อีกสูตรหนึ่ง  มีภิกษุไปถามพระสารีบุตร  ถึงซ่ึงความโลงใจนั้น,  เพราะวา 

คนเรานี ่ม ีความอ ึดอ ัด   ไม สบายใจ   เป นประจําว ัน   ดูที ่ต ัวเราเองก ็รู .  วันหนึ ่ง  ๆ  
ก็เคยมีความคับใจ  ไมเคยมีคําอ ุทานออกมาวา  เขาสลายโลง  มีแตเจอหนาใคร 
ที่ ไหน   ก็บอกวาทุกขทั้ งนั้ น   แยทั้ งนั้ น   เปนไงปนี้   แย   มีแตคํ าวาแย ,  ไมมี ใคร 
บอกว าโล งใจ   เบาสบาย .  ตอนนี ้พ ระองค นี ้ก ็ไปถามพระสาร ีบ ุต ร   ที ่เร ียกว า 
ความโลงใจ ๆ  นั้นเพราะเหตุอะไร  จึงเรียกวาความโลงใจ ? 

 
พระสารีบุตรก็ตอบวา  ดูกอนผูมีอายุ,  เมื่อใดภิกษุรูความเกิด  ความ 

ดับ  คุณ  โทษ  และอุบาย  เครื่องสลัดออก  แหงผัสสายตนะทั้ง  ๖  คือตาเห็นรูป.  
หูไดยินเสียงนี้   เกิดจักษุวิญญาณ   ผัสสะน้ี   เรียกวารู เทานี้แลวเกิดการสลัดออก 
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รูทางสลัดออกตามความเปนจริง  ดวยเหตุเพียงเทานี้  ชื่อวาถึงซึ่งความโลงใจ.  
ฉะนั้นใครอยากจะโลงใจ  ก็ตองรูความเกิด  ดับ   คุณ   โทษ   และอุบายเปนเครื่อง 
สลัดออก ของผัสสะทั้ง  ๖  นี่. 

 
ทีนี ้ภ ิกษ ุนั ้นก ็ถามต อไปอ ีกวา   ที ่ม ันโล งใจยิ ่งขึ ้น   มันโล งใจอย างยิ ่ง ,  

โลงใจถึงที่สุดนั่น  ดวยเหตุอะไร ?  พระสารีบุตรก็ตอบวา  เมื่อรูเทานี้แลว  ก็ไม 
ถือมั่ นด วยอุปาทานสิ ,  รู เหตุ เกิ ด   รูคุณ   รู โทษ   รูอุ บายแล วก็ ไม ถื อมั่ นด วย 
อุปาทาน .  เพราะฉะนั้นเมื่อตาเห็นรูปเปนตน  เกิดจักขุวิญญาณ   การรวมกันของ 
ธรรม  ๓  ประการ  ชื่อวาผัสสะ  ผัสสะเปนเวทนา  ก็อยามีตัณหา,  อยาใหเกิดตัณหา 
ให ม ีว ิชชาธาต ุมาท ัน   ค ือไม ถ ือมั ่นในอ ุปาทาน ,  เมื ่อ นั ้นจะถ ึงซึ ่งความโล งใจ 
อยางยิ่ง. 

 
นี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับอายตนะ  หรือการกลาวถึงเรื่องธาตุมันลุกขึ้นทํา 

หน าที ่  ซึ ่งม ันจะเป น เหต ุให เก ิดท ุกข .  อาตมาก ็ได เอามา   ค ัดมา   กล าวให ฟ ง 
พระพุทธเจาทานตรัสไว เปนสวนนอย   และมีอีกเยอะแยะที่ วา   จุดนี้ วา  เปนจุด 
สําคัญ. 

 
ท ีนี ้ต อไปเป นเรื ่องข ันธ   เพราะว าตาม ันไปกระทบรูป   หรือ เมื ่อม ัน 

ลุกขึ ้นมาทําหนาที ่แล ว  มันทําให เก ิดขันธขึ ้นมา.  นี ้ก ็ให พ ิจารณาวา  ขันธที ่เก ิด 
ขึ้นมานี่  วารูปไมเที่ยง  เวทนาไมเที่ยง  สัญญาไมเที่ยง  สังขารไมเที่ยง  วิญญาณ 
ไมเที ่ยง;  สิ ่งใดไมเที ่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ก็ไมควรจะตามเห็นวาเปน 
ของเรา ;  ฉะนั ้นรูป   เวทนา   สัญญา   สังขารนั ้นไม ใช เรา .  ถาจ ิตของภ ิกษ ุคลาย 
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จากรูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  หลุดพนแลว 
เพราะไมถือมั่น  เรียกวาพรหมจรรยอยูจบ. 

 
นี่พระพุทธเจาทานตรัสวา  รูปก็เปนธาตุ  เวทนาก็เปนธาตุ  สัญญาก็ 

เปนธาตุ  สังขารก็เปนธาตุ  วิญญาณก็เปนธาตุ;  ฉะนั้น  เมื่อมีการกระทบ  อายตนะ 
ทําหนาที่มากระทบคือ   ตาเห็นรูปเปนตน   เกิดเปนขันธขึ้นมานี่   พึงมีความรูวา 
ขันธนั้นเปนเพียงธาตุ  เกิดขึ้นตามธรรมชาติ;  เมื่อธาตุนั้นมากระทบกัน 
ก็เก ิดเป นธาต ุขึ ้นมาอีกธาตุหนึ ่ง   เร ียกวา   ธาตุร ูป   ธาตุเวทนา   ธาตุส ัญญา 
ธาตุสังขาร  ธาตุวิญญาณ .  พึงเห็นวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   นั้น  
ไมใชตน   ไมเที ่ยง  เป นทุกข  เป นอนัตตา  ปฏิบัต ิเท านี ้ชื ่อวาเสร็จกิจ  
พรหมจรรย  ถึงที่สุดแหงทุกข. 

 
ทีนี้ตอไปอีกวา  อุปาทานในเบ็ญจขันธนั่นคืออะไร ?  ขันธหานี่รูแลว 

แตวาอุปาทานนั้นนะเปนอยางไร ?  รูปอยางใดอยางหนึ่งในอดีตก็ดี  ปจจุบันก็ดี 
อนาคตก็ดี  เปนไปในภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต 
ไกลหรือใกลก็ตาม;  ถาเปนไปโดยอาสวะ  เปนปจจัยแหงอุปาทาน  เรียกวา 
อุปาทานในรูปขันธ.  เวทนาก็เหมือนกัน  อยางใดอยางหนึ ่งในอดีต  ในปจจุบัน 
ในอนาคต   ถาหากวามันมีอุปาทานเขาไปในเวทนานั้น   ก็ เรียกวาอุปาทานใน 
เวทนาขันธ,  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็เหมือนกัน. 

 
อีกอยางหนึ่งที่เราคิดวา  เราเลวกวาเขา  เราดีเสมอเขา  เราดีกวา 

เขา  นี่เพราะเราไมรูเทาทันของ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ.  บางที 
เราก็เกงกวาเขาดวยรูป  ดีกวาเขาดวยรูป,  บางทีก็ดีวาเขาดวยเวทนา,  บางทีก็ดี 
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กวาเขาดวยสัญญา,  บางทีก็ดีกวาเขาดวยสังขาร,  บางทีก็ดีกวาเขาดวยวิญญาณ,  
บางทีก็เสมอกับเขาดวยรูป,  บางทีก็เสมอกับเขาดวยเวทนา,  บางทีก็เสมอกับเขา 
ดวย  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ,  บางทีก็เลวกวาเขาดวย  รูป  เวทนา  ตัณหา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ.  เมื่อรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
ฉะนั้นเราจะเลวกวาเขา  ดีกวาเขา  เสมอเขาไดอยางไร ?  ฉะนั้นคนที่ถือวา  มีมานะ 
วา  เลวกวาเขา  ดีกวาเขา  เสมอเขานี่  เพราะไมรูตามความเปนจริงของขันธหา 
ที่วารูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   นี้ไมใชตน  แลวจะไปเลวกวา  ดีกวา 
เสมอกันไดอยางไร. 

 
ที่พระพุทธเจาทานตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระองคตรัสวา 

เพราะพระองครูปริวัฎฎ  ๔  ของเบญจขันธนี่  คือรูเร่ือง  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ ,  รูเรื่องความเกิดแหงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ,  รูความดับ 
แหงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ,  รูทางดับแหงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ,  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วา  รูเรื่องรูป  ความเกิดแหงรูป  ความดับแหงรูป 
ปฏิปทาใหถึงความดับแหงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็รูอยางเดียวกันกับ 
ในกรณีรูรูปน้ัน. 

 
ทีนี้ตอไปพระพุทธเจาทานตรัสวา  ตถาคตพูดไมตางจากชาวโลก  แตวา 

ชาวโลกนั้นพูดตางจากพระองค.  พระพุทธเจาทานก็ยังพูดตรงกับชาวโลก;  เพราะ 
ชาวโลกเขาพูดคําวามีกับไมมี,  ชาวโลกเรานี้พูดคําวามีกับไมมี  สองอยางนี่  เรียกวา 
สุดไปทางใดทางหนึ่งนี่.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสมีกับไมมีเหมือนกัน  คือวาถาถือ 
กันวาโลก  สมมติวาไมมี,  พระพุทธเจาทานก็วาไมมี,  โลกสมมติวามี  พระพุทธเจา 
ทานก็ตรัสวามี,  คือโลกสมมติวา  รูปที่เที่ยง  ยั่งยืน  ไมแปรปรวน  ไมมี  พระพุทธเจา 
ทานก็ตรัสวาไมมีเหมือนกัน,  คือแสดงวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้น 
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ที่ เขาบอกวาที่ ยั่ งยืน   แปรปรวน   ไมมี   พระพุทธเจาก็บอกวา   เออ ,  ไมมี .  แตถา 
โลกเขาบอกวา   รูปเวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   ที่ ไม เที่ยง   ไมยั่ งยืน   นี่   มี 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวามี   นี่แสดงวาพระพุทธเจาทานก็พูดเหมือนกับท่ีชาวโลก 
เขาพูด;  แตวาชาวโลกพูดไมเหมือนกับพระพุทธเจาทานพูด  ทานตรัส.   

 
นี้ตอไปพระพุทธเจา  ทานตรัสวา  ความเปนนิโรธ  ธรรมที ่เปนนิโรธ 

นั้นมีอยูในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  นั่น ;  ถาใครละความพอใจ 
ความกําหนัด  ความดีใจในรูป  ก็เรียกวามีนิโรธธรรมอยูในรูปนั้น,  ละความพอใจใน 
เวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ  ก็มีนิโรธธรรมอยูในเวทนา  ในสัญญา  ใน 
สังขาร  ในวิญญาณ .  ก็แสดงวาทุกอยางมันไมเปนอะไร  เราไปสําคัญมันเสียเอง ;  
ถาไมไปสําคัญ   ละความพอใจ  ละความกําหนัดแลว  สิ่งนั้นก็เปนนิโรธอยูตามเดิม 
สําหรับเรา. 

 
นี้ เรียกวาไดรวบรวมเอามา  อานใหฟ งพอสมควรแก เวลา  เรื่องอายตนะ 

เร่ืองขันธ  ยังมีอีก  หากมีโอกาสจะไดรวบรวมมาอีก ขอยุติไวเพียงแคนี้. 
 

....     ....     ....     .... 
 

(ภิกษุอีกรูปหนึ่งบรรยาย.) 
 
สําหรับธรรมะ   ก  ข   ก  กา   ในวันนี้ ก็พูดซ้ําเหมือนอยางคราวกอนอีก .  

แตการพูดหรือการฟงพระเดชพระคุณทานอาจารย   ทานก็หวังวา  ทั้ งการฟงและ 
การพูดนี้   จะให ไดประโยชนทั้ งสองฝาย ;  คือผูฟ งก็ฟ งไป   พิจารณาไป ,  ผูพู ดก็ 
พยายาม   ที่จะคนหาทั้งภายในและภายนอก .  ภายในคือรางกายนี้ ,  สวนภายนอก 
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นั้นก็คือคนหา  จากพระสูตรที่พระพุทธองคไดตรัสไวในที่ตาง ๆ  ที่มาเหมือนอยาง 
ท านวรศ ักดิ ์  ค ือร ูปที ่ท านพ ูดไว แล ว   เมื ่อกี ้นี ้.  ท านได ค นคว ามา   ค ือท านได 
คนความาละเอียดละออ  ในทางนี้. 

 
นี้สําหรับอาตมาก็ไม ไดคนควา  ก็เปนแต เพียงเก็บสาระ   จากที่ โนน 

บางที่นี่บาง  เอามาพูด,  นี้สําหรับ  ก ข  ก กา  ในธรรมะนั้นก็มี  ๓  อยาง  ที่กลาว 
มาแลว  ตั้งแตวันเสารแรก  คือวันที่  ๕  โนน   คือกลาวถึงธาตุ  ถึงอายตนะ  แลว  
ก็ถึงขันธ.  กอนอื่นที่จะรูธรรมะทั่ว ๆ  ไปนั้น  ทานใหรูจักธาตุเสียกอน  คือ 
ในสูตร  สูตรหนึ่ง  พระพุทธองคไดตรัสไว  คือใหรูจักวาทุกสิ่งทุกอยางนี้  เปนธาตุ 
ทั้งหมด  ไมเลือกวาอะไร  ในโลกนี้  โลกอื่น  หรือในสากลจักรวาล  หรือในตัวเรานี้ 
เองก็เปนธาตุทั้งนั้น. 

 
ทีนี้ธาตุที่ควรจะสนใจใหมากที่สุด  คือธาตุที่ทําใหคนเราเกิดทุกข ;  

ธาต ุที ่ทํ า ให เรา เก ิดท ุกข   ค ือธาต ุที ่เก ิดอยู ในต ัว เรานี ้  ตั ้งต นตั ้งแต   ธาต ุด ิน 
ธาต ุน้ํ า   ธาต ุไฟ   ธาต ุที ่เป นอากาศ   และก ็ม ีว ิญญาณธาต ุ.  ธาต ุทั ้งหมดนี้ 
ถาหากวาเราไมไดศึกษา  ไม รูตามความเปนจริงแลว  ก็จะทําใหไปถือ  ไปยึดถือ 
ทําใหเปนทุกข  เพราะวาธาตุทั้งหมดนี้  ที่จะทําใหเปนทุกขก็คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลม  แลวก็วิญญาณธาตุ. 

 
ตามในสูตร ๆ  หนึ่ง  พระพุทธองคไดตรัสไววา  ธาตุเหลานี้ถาเราไป 

ยึดถือแลวมันเปนทุกข;  เพราะวาจะทําใหชาติ  ชรา  มรณะ;  นี้คือความทุกขเกิด 
ขึ ้น .  ส วนอากาศธาต ุนั ้น เป นธาต ุนอกเหน ือออกไปจากธาต ุทั ้ง   ๕  ธาต ุด ิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  และวิญญาณ  อากาศธาตุนี้ก็เปนธาตุรวมอยูกับธาตุทั้ง  ๕ 
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ดังกลาวแลวนั้น .  แตทีนี้ ไมไดศึกษา  ไมพิจารณาคือ   พิจารณาภายในรางกาย 
ของเรา   ซึ่ งรวมอยูทั้ งหมด   ๖  ธาตุนี้ ;  เพราะวาธาตุที่ทํ าให เปนทุกขนั้น   มันก็ 
ทุกขอยูตามธรรมชาติของมันแลว.  พระพุทธองคไดตรัสวา  ฐิตา  ว  สา  ธาตุ  คือวา 
ธาตุนั ้นก็ตั ้งอยู อยางนั ้นเอง ,  ฐิตา   ว   สา   ธาตุ  คือตัวธาตุนั ้นก็ตั ้งอยู อยาง 
นั้นเอง  ฐิตา  ว  สา  ธาตุ  คือธาตุนั้นตั้งอยูอยางนั้นเอง  ธัมมัฏฐิตตา  คือความเปน 
อยางนั้นเอง. 

 
ทีนี้แลวก็ถาหากวา  เปนอสังขตธาตุ  คือธาตุที่ ไม เปลี่ยนแปลง  สวน 

สังขตธาตุ  คือ  ธาตุที่เปลี่ยนแปลง  เปนอนิจจัง  ทุกขัง  แตอันสุดทายก็เปน 
อนัตตา .  ธาตุ เหลานี้ ยอมตั้ งอยู ไม ได   ยอมเปลี่ยนแปลง   ยอมเปนทุกข   เปน 
อนัตตา  เรียกวาเกิดขึ้น  - ตั้ งอยู  - ดับไป .  ฉะนั้นในการที่ เกิดขึ้น  - ตั้ งอยู  - ดับไป 
ของธาต ุเหล านี ้  เราจะไปย ึดถ ือไม ได ;  นี ้เริ ่มต นตั ้งแต ม ีอายตนะต อจากธาตุ 
แลวก็มีอายตนะอายตนะนี้ก็มี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  และในนี้ที่เรียกวาอายตนะ 
ภายใน  ทุก ๆ  ทานที่นั่งฟงอยูที่นี่ก็มี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  นี้เปนธาตุ. 

 
ทีนี้สิ่งที่มากระทบทางภายนอกก็คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 

คือวาวัตถุภายนอก  แลวก็ธัมมารมณ   อารมณคืออารมณที่จะมาเกิดขึ้นในใจ  รูป 
มากระทบกับตา  เสียงมากระทบกับหู  กลิ่นมากระทบกับจมูก  รสมากระทบกับลิ้น 
โผฏฐัพพะมากระทบกับกาย  อารมณมากระทับกับใจ,  อันนี้เกิดเปนความคิดขึ้น.  
เมื่อเกิดอายตนะกระทบกันแลว  นี้ก็เกิดวิญญาณ  ตากระทบรูปน้ีก็เกิดวิญญาณ 
ขึ ้น  เกิดความรู ส ึกขึ ้น ,  เมื ่อกระทบครั ้งแรกนั ้น  ครั ้งแรกนั ้นยังไมเกิดความรู ส ึก 
พอรู ส ึกขึ ้นก็เกิดวิญญาณ .  เมื ่อเกิดวิญญาณแลว  ก็เกิดความรู ส ึกจะพอใจ 
หรือไมพอใจ ;  นี ้เรียกวาเวทนา,  ตอจากเวทนาแลวก็มีสัญญาจําไดหมายรู . 
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ตอจากจําได หมายรู แล ว  ก็เก ิดสังขารปรุงแตง.  นี ้ในขันธทั ้ง   ๕  นี ้  ถาหากวา 
เกิดขึ้นตามธรรมดา  ก็เปนธาตุตามธรรมดา.  แตถาเกิดไปยึดถือขึ้น  ก็ทํา 
ใหเกิดเปนทุกขขึ้นมา. 

 
ทีนี ้ก อนที ่จะย ึดถ ือนั ้น   มันก ็เก ิดตรงเวทนานี ่เอง ;  ฉะนั ้นให ศ ึกษา 

ที่เวทนา  พระพุทธองคก็ใหศึกษาที่เวทนานี้,  เวทนา  นี้ถาหากวาใครไมไดศึกษา 
หรือไมมีสติควบคุมแลว  ความพอใจก็ดี  ความไมพอใจก็ดี  หรือความอยากนิ่ง ๆ  
คือวาไมสุข  ไมทุกข  นี ้ก ็ดี,  มีเวทนาแลวก็ทําใหเพลิดเพลิน ,  หลงเพลิดเพลิน 
มีความเพลิดเพลิน.  เมื่อเพลิดเพลินแลว  ตอนนี้ก็จะมีการกระซิบข้ึนมาเรียกวา 
ตัณหา;  การเพลิดเพลินนี้มีระยะอันใกลชิดมากกับตัณหา  คือ  ตัณหา  เรียกวา 
กระซิบวา  จะยึดหรือไมยึด  เพลินแลว,  แลวจะเอาหรือไมเอาอะไรเหลานี้  เกิด 
อุปทาน  ขึ้นแลว. 

 
ฉะนั้นสิ่งที่จะตองศึกษา  ก็ศึกษาตรงเวทนาตอตัณหานี้  เวทนากับ 

ตัณหาที่ตอกันนี้  ทําใหเกิดความทุกขขึ้น  ฉะนั้นสิ่งที่จะตองศึกษาใหมากที่สุด 
ก็คือเวทนา   คือตองมีสติ .  พระพุทธองคใหมีสติ   เมื่อมีสติ   ระมัดระวังศึกษา 
พิจารณาอยูเสมอวา  สิ่งเหลานี้ก็สักวาธาตุ  สิ่งเหลานี้ เปนสักวาอายตนะ,  สิ่ง 
เหลานี ้ส ักวาเป นขันธ.  ทั ้งหมดนั ้นก ็ตั ้งอยู ไม ได   ตั ้งอยู ไม ได แลวก ็เปลี ่ยนแปลง 
ไป   แลวก ็ไม ใช ต ัว   ไม ใช ตน .  เมื ่อพ ิจารณาอยู อยางนี ้  ปญหาก็เก ิดขึ ้น ,  
เมื่อปญญาเกิดขึ้น  จะเห็นวาสิ่งเหลานั้นมีโทษ   ไปยึดถือไมได,  เมื่อยึดถือไมได 
พิจารณาอยูอยางนี้เร่ือยไปนิโรธก็เกิด,  หรืออากาศธาตุ  หรือความวาง  คือความ 
ดับไปแหงขันธ  อายตนะ  และธาตุ  ก็เปนอยูตามธรรมชาติเทานั้น,  เมื่อไมยึดถือ 
ก็มีแต  ถึงที่สุดแหงความทุกข.  เร่ืองทั้งหลายก็มีอยูเทานี้  ตอนนี้ก็พูดไดเทานี้ 

 
พระสงฆสวดคณสาธยาย. 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
-  ๔  - 

   ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๗ 
     
 
 

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับธาตุ 
เปนตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิอันรายแรง. 

 
 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารในภาคมาฆบูชานี้  เปนการบรรยายครั้งที่  ๔  

แลว,  แลวก็จะยังคงบรรยายโดยหัวขอใหญวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
อยูนั่นเอง,  เปน  ก ข  ก กา  สําหรับพุทธบริษัทในพุทธศาสนา;  จะตองศึกษากันให 
ชัดเจนแจมแจงครบถวนบริบูรณ ;  ถายังไมชัดเจนแจมแจงเปนตนแลว  ก็ยังจะ 
ตองศึกษากันตอไป.  โดยที่ไดสังเกตเห็นวาที่แลว ๆ  มา  การศึกษาในเรื่องนี้ 
ยังโลเลยังหละหลวม  ยังเอาแนไมได,  จึงทําใหเรื ่องอื ่น ๆ  ที ่เนื ่องกันอยู นั ้น 
พลอยมืดมัวไป. 
 
 
 
 
 

๖๒ 
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ความเขาใจผิดเกี่ยวกับธาตุฯ ๖๓

สําหรับในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา  ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ 
ธาตุ  เปนตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิอันรายแรง,  หรือจะพูดกลับกันอีกทีหนึ่งก็วา 
ตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิอันรายแรง  ก็คือความเขาใจผิดเรื่อง  ธาตุ  นั่นเอง.  สิ่งที่ 
เรียกวา  ธาตุ  เปนเบื้องตน  เปนรากฐานของสิ่งทั้งปวง  จึงไดเรียกวาเรื่อง  ก  ข  
ก กา.  เรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับธาตุ  ทุกแงทุกมุมน้ี  ตองถือวา  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  
ในพุทธศาสนา  สําหรับพุทธบริษัทจะตองศึกษา. 

 
[ทบทวน] 

 
อยางไรก็ดี  จะตองทบทวนขอความที่แลว ๆ  มาในบางสวน  เพื่อใหงาย 

แกการที่จะฟงเรื่องตอไป,  หรือวาเพื่อประโยชนแกบุคคล  ผูจะเพิ่งฟงเปนครั้งแรก 
ในวันนี้.  ถึงแมคนที่ เคยฟงมาแลวหลาย ๆ ครั้ง  ก็ยังจะตองทําอยางนี้อยูเรื่อยไป 
คือวาตองทบทวน;  เชนเดียวกับเมื่อเด็ก ๆ  ก็เรียน  ก ข  ค  ฆ  ง  วันหนึ่งได  ๔ - ๕  
ตัว  วันหลังจะเรียนตอไปอีก  ก็ตองทบทวนที่ เรียนไปแลว,  ไมอยางนั้นมันลืมเสีย 
มันตอกันไมได.  ฉะนั้นการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนหนังสือหรือไดทําไปแลวในวันกอนนั้น 
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ;  แมที่สุดแตการทํากัมมัฏฐาน   ทําวิปสสนา  การทําใน 
วันหลังก็ตองทบทวนสวนที่ทําในวันกอนเสียกอน  จนกวาจะมาถึงสวนที่กําลังทําอยู 
ในว ันนี ้  จึงทําต อ ไป .  นี ้ขอให จําไว ด วย   ว าเป นว ิธ ีการที ่จําเป นสําหร ับผู 
ปฏิบ ัต ิธรรมะในพระพ ุทธศาสนา   ทั ้งในส วนการศ ึกษาเล าเร ียน   และการ 
ประพฤติกระทําทางกายวาจาใจเปนตน. 

 
ศึกษาเรื่องความปรุงของธาตุใหเขาใจ. 

 
อยากจะขอรองอยูเสมอวา  สิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  -  ธาตุ  นั้นคือสิ่งที่เปน 

สวนยอย   ที ่ส ุด ,  หรือเป นส วนรากฐานที ่ส ุด  ;  เป นสวนยอยที ่ประกอบกันขึ ้น 
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เปนสวนใหญ,  เปนสวนยอยที ่เราไมควรจะแบงออกไปอีกแลว  เพราะแบงไมได 
หรือไมควรจะแบงก็ตามที.  สิ่งที่มีลักษณะอยางนี้  เราเรียกกันวา  ธาตุ  จึงพอจะ 
จับเคาไดวา  ธาตุตองมีหลายธาตุ,  ลวนแตเปนสวนยอย  ที่ไมแบงกันอีกตอไปแลว 
ดวยกันทั ้งนั ้น ;  แลวหลาย ๆ  ธาตุนี ้ปรุงรวมกันเขา  ก็เกิดสิ่งใหมบาง,  หรือ 
เปนโอกาสที่จะแสดงออกมาซึ่งธาตุอื่น ๆ  อีกบาง.  หมายความวา  ถาธาตุบางธาตุ 
ไมไดปรุงแตงกันแลว  ธาตุบางธาตุที่ยังเหลืออยูนั้นไมมีโอกาสจะแสดงใหเห็นก็มี 
เชนถา  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ๔  ธาตุนี ้ไมประกอบปรุงแตงกันแลว  สิ่งที ่เรียกวา 
รูปธาตุ  ก็มิอาจจะเกิดขึ้น  หรือปรากฏออกมาได.  เมื่อเปนดังนั้นแลว  ธาตุที่ 
ละเอียดลงไปก็ยิ่งไมปรากฏ;  เชน  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณ -  
ธาตุ  เปนตน. 

 
ฉะนั ้นตองจําไดเป นหลักทั ่วไปวา  ถาไมม ีการปรุงแตงของธาตุ 

แลว  ก็จะมีการหยุดนิ ่งอยู   ไมมีอะไรเกิดขึ ้น,  ไมมีอะไรที ่จะมีโอกาสแสดงตัว 
ออกมาใหเห็น.  นี ้ค ือความเปน  ก ข  ก กา  ในแงหนึ ่งในปริยายหนึ ่ง  คือขอที ่ว า 
มันตองมีสิ่งนี้  หรือมีการกระทําอยางนี้ของสิ่งนี้กอน  สิ่งอื่น ๆ  จึงจะออกมาหรือ  
ปรากฏขึ้น;  เมื่อเปนดังนี้ก็ตองถือวา  มันก็เปน  ก ข  ก กา  เพราะมันเปนตัวแรก 
เปนอันแรก  นี่คือคําวา  ธาตุ. 

 
ทีนี้สําหรับชื่อของธาตุนั้นมีมาก,  มีมากมาย  จนพูดไดวาหลายสิบ 

อยาง,  หรือถาจะแจงกันจริง ๆ  จะใหหลายรอยอยางก็ได;  แตที่จําเปนที่สุด   ที่ 
ทานทั้งหลายจะตองจําได  หรือรูจักอยางแมนยํานั้น  ก็มีอยูไมกี่ธาตุนักในเบื้องตน.  
แตแมวาจะมีอยูไมกี่ธาตุ  มันก็มีความจําเปนมาก  คือความจําเปนทั้งหมดมารวมอยู 
ที่จะตองรูจักธาตุเหลานี้กอน. 
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ตามที่คนธรรมดาสามัญทั่วไปคุนเคยกันอยู  ก็มีอยู  ๖  ธาตุ  :  คือ  ธาตุ 
ดิน   ธาตุน้ํ า  ธาตุไฟ   ธาตุลม   ธาตุอากาศ   ธาตุวิญญาณ  ;  เหมือนพระพุทธ  -  
ภาษิตที่พระสงฆไดสวดไปแลวเมื่อกี้นี้วา  ฉธาตุโร  อยํ  ภิกฺขุ  ปุริโส,  ดูกอนภิกษุ 
บุรุษนี้ประกอบดวยธาตุ  ๖;  ดังนั้นขอใหจําไวใหแมน  เหมือนกับวา  ตัว  ก  ตัว  ข  
ตัว  ค  ตัว  ง  คือตัวแรก   ปฐวีธาตุ - ธาตุดิน ,  อาโปธาตุ - ธาตุน้ํา,  เตโชธาตุ  
– ธาตุไฟ,  วาโยธาตุ - ธาตุลม,  อากาสธาตุ  -  ธาตุอากาศ  คือธาตุวาง,  วิญญาณ -  
ธาตุ - ธาตุวิญญาณ   คือธาตุจิตใจ  ธาตุที่ รูสึกอะไรได,  เรียกเปนไทยก็วาธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ;  ควรจะเปนสิ่งที่คลองปากกอน 
เหมือนกับวาเราเรียน  ตัว  ก  ตัว  ข  ตัว  ค  ตัว  ฆ  ตัว  ง  กอน  อยางนั้นเหมือนกัน. 
 

 
ธาตุปรุงแตงเนื่องกันเปนลําดับ. 

 
ทีนี้ดูตอไป  ก็จะพบวามันมีเนื่องกันไปทีเดียว  จะตองมีธาตุ   หมวด  ๖  

อีกหมวดหนึ่ง,  เปนหมวดอื่น ๆ  ตางออกไป ,  ธาตุ  ๖  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุ 
จมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ  ที่ เรียกวา  จักขุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหา -  
ธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ  อยางนี้เปนตน,  แลวมีธาตุ  ๖  อีกหมวดหนึ่งซ่ึงมันอยู 
ขางนอก  คือ  ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ.  
๖  อยางแรก  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น  อยูขางใน,  ๖  อยางหลัง  คือ  รูป 
เส ียง   กลิ ่น   รส   โผฏฐัพพะธัมมารมณ   นั ้นม ันอยู ข างนอก .  เราก ็ต องรู จ ักอ ีก  
๒  หมวด  หมวดละ  ๖. 
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ถารูจัก   ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ ,  รูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  กันจริง ๆ  แลว  ยอมเขาใจไดเอง  อธิบายไดเองวา;  เพราะอาศัย 
ธาตุ  ๒  กลุมนี ้  มันเกิดธาตุอีกกลุ มหนึ ่ง  คือ  ธาตุวิญญาณ   วิญญาณธาตุ  
ปรากฏออกมา  เปนวิญญาณทางตา,  วิญญาณทางหู,  วิญญาณทางจมูก,  วิญญาณ 
ทางลิ้น,  วิญญาณทางกาย,  วิญญาณทางใจ ;  ถาพูดใหชัดก็คือวาการเห็นทางตา 
การไดยินทางหู  การไดกลิ่นทางจมูก การไดรสทางลิ้น  การรูสึกสัมผัสผิวหนังทาง 
ผิวหนัง  และการรูสึกความคิดนึกไดในทางจิตใจ.  นี้ก็ เลยไดอีกหมวดหนึ่ง  มี 
จํานวน  ๖  อีกเหมือนกัน. 

 
  ๖  แรก  คือ  ธาตุดิน,  ธาตุน้ํา,  ธาตุไฟ,  ธาตุลม,  ธาตุอากาศ,  ธาตุ 

วิญญาณ   นี ้ม ันเป นพื ้นฐาน .  ๖  อันนี ้อาศัยกัน   มากหรือนอยหรือเมื ่อไรเวลา 
ไหนก็ตาม   ยอมเปนโอกาสใหธาตุอื ่นแสดงตัวออกมา  เปนธาตุเห็นทางตา 
ธาตุไดยินทางหู  ธาตุไดกลิ่นทางจมูก  รูรสทางลิ้น  รูสัมผัสทางกาย  และรูสึกขางในใจ,  
ก็เลยไดเปน  ๒๔  ธาตุ  แลว  ๔  หมวด ๆ  ละ  ๖. 

 
เมื่อธาตุขางใน   มี  ตา  เปนตน  ถึงกันเขากับธาตุขางนอก   มี  รูป 

เปนตน  วิญญาณธาตุ  ทางตาก็ปรากฏออกมา  นี ้ก ็เปนโอกาสของธาตุอื ่น ๆ  
ตอไปอีก   ที ่จะเกิดเปนความรู ส ึกขึ ้น ;  เพราะการปรุงแตงกันระหวางธาตุเหลา 
นั้น   เปนธาตุความสุข   ธาตุความทุกข   ธาตุโสมนัส   ธาตุโทมนัส   ธาตุอุ เบกขา 
เป นต น ;  แมเป นส ุขเป นทุกข  โสมนัสโทมนัส   เป นต นแล ว ,  มันยังแตกตาง 
กันออกไปอีก,  คือมันอาศัย  กาม  เพราะ  กามธาตุ  เขามาปรุงแตงก็มี  มันอาศัย 
รูปธรรมลวน ๆ  ไมเกี่ยวกับกาม  เพราะ  รูปธาตุ  เขาปรุงแตงก็มี,  แลวเปน  อรูป – 
ธรรมอาศัยอรูปธาตุ  ไมเกี ่ยวกับกาม   ไมเกี ่ยวกับรูป  อยางนี ้ก็ม ี.  แลวก็มีธาตุ 
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ที่สําคัญเปนพิเศษอีกธาตุหนึ่งเรียกวา  นิโรธธาตุ - ธาตุแหงความดับ  มีอํานาจ 
ใหสิ่งตาง ๆ  ดับ,  หรือมีหนาที่ดับสิ่งตาง ๆ  นี้เรียกวา  นิโรธธาตุ  จะดับเล็ก ๆ นอย ๆ,  
หรือจะดับใหญ  ๆ  ดับมาก ๆ  จะดับชั่วคราว  หรือจะดับเด็ดขาดตลอดกาลก็ตาม  ก็ 
เรียกวา  นิโรธธาตุไดทั้งนั้น. 

 
นี ่  ก  ข   ก  กา  ตั ้งต นขึ ้นมาอยางนี ้  รู เรื ่อง  ดิน   น้ํา   ไฟ   ลม   อากาศ 

วิญญาณ  ๖  ธาตุนี้กอน,  แลวรูจักธาตุ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  แลวรูจักธาตุ 
รูป  รส  กลิ่น  เสียง  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  รูจักวิญญาณ   ที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่ง 
ทั ้ง  ๖  นั ้น,  แลวก็รู จ ักผลที ่จะปรากฏออกมาเปน  สุข  ทุกข  โสมนัส  โทมนัส 
อุเบกขา. 

 
ทีนี ้ รู จ ัก ว าแจกเป นกามก็ม ี  เป นรูปก็ม ี  เป นอรูปก็ม ี;  แตว า 

แตละธาตุ ๆ  เมื ่อทําหนาที ่ของตัวเสร็จแลว  ก็ใหโอกาสแกธาตุพิเศษอันหนึ ่ง 
คือนิโรธธาตุ  ที ่จะใหด ับไปคราวหนึ ่งก อน ,  แลวมีอ ันใหมเก ิดขึ ้นมา   แลวก็ 
ดับไปคราวหนึ่งกอน,  อันใหมเกิดขึ้นมา  แลวดับไปคราวหนึ่งกอน,  อยางนี้ เรื่อย 
ไป  จนถึงกับวาสามารถทําใหมันมีความดับอยางลึกซึ้งลงไป  ถึงการดับกิเลส  ดับตน -  
เหตุแหงความทุกขจริง ๆ  เปนธาตุอันดับสุดทายที่เรียกวา  นิพพานธาตุ,  ซึ่งที่ 
แทก็คือนิโรธธาตุนั่นเอง. 

 
คําวานิโรธธาตุนี้  เราใชความหมายมันกวาง  เปนดับเล็ก ๆ  นอย ๆ  

อะไรทั ่วไปก็ได;  แตนิพพานธาตุ  นั้นจะหมายถึงการดับกิเลส,  มีอะไรเหลือ 
อยูบางก็เรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  ไมมีไออุนไอรอนอะไรเหลืออยูเลย 
ก็เรียกวา  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนตน. 
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๖๘

บางคนฟงไมดีก็จะรูสึกวา  เพียงเทานี้ก็เฝอเสียแลว  ฟนเฝอแลว  ยุง 
ยากแลว  ลําบากแลว,  นี่เหมือนกับเด็ก ๆ  บางคน  กวาจะจํา  ก ข  ก กา  ได  กวา 
จะจําตัว  ก  ข  ทั้งหมดไดทั้ง  ๔๐  กวาตัวนั้น  ถูกตีถูกลงโทษอยางใดอยางหนึ่งมาก 
มายท ีเด ียว ;  เพราะว าเขาไม รู จ ักส ังเกต ,  เพราะว าเขาเป นเด ็กโง เก ินไป .  ท ีนี้ 
บางคนไมโงเกินไป  มันก็ไมนานนัก  บางคนมันฉลาดหนอย  บอกทีเดียววันเดียว 
มันก็จําไดตั้งแต  ๔  -  ๕  ตัว,  ไมกี่วันมันจําไดหมด  ทั้งหมด .  แตเด็กบางคนนั้น  
๔ - ๕  ตัวแรก  ตั้งหลาย ๆ  วันก็ยังจําไมได,  ยังถูกตีไมตีมือจนกระทั้งเบื่อระอากัน 
ไป  หนีไมมาเรียนอีกตอไปก็มี. 

 
ฉะนั้นเราจงทําจิตใจใหดี ๆ  แมแตจะเรียน  ก ข  ก กา  ก็ตองอาศัยความ  

รูสึกของจิตใจที่ปรกติ   สังเกตใหดี  ๆ,  จําไวใหแมนยํา  ใหมันสุขุมรอบคอบ   ซึ่ง 
อาตมาก็ไดพยายามอยางยิ่งแลว  อยางสุดความสามารถแลว  ที่จะเลือกสรรเอามาให 
เร ียนก ันก อน ;  เหม ือนก ับเล ือกต ัว   ก  ข   ค   ฆ   ง   ๕  ต ัวนี ้มาท ีแรก ,  มาให รู จ ัก 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  กันใหถูกตองเสียกอน 
วามันหมายถึงอะไร ?  อยาไปดินที่กอนดิน,  อยาไปน้ําที่น้ําในโอง,  หรืออยาไปไฟ 
ที่เตาไฟหุงขาว,  อยางนั้นมันไมถูก. 

 
ตองรูจักธาตุที่คุณสมบัติหรือสมรรถภาพของธาตุ. 

 
ธาตุดิน  มันอยูที่คุณสมบัติ  หรือสมรรถภาพสวนที่มันทําใหเกิดการกิน 

เนื ้อที ่  มันจึงปรากฏมีอาการเหม ือนกับวา   มันแข็ง   มันรุกเนื ้อที ่.  ธาตุน้ํา   คือ 
ความที่มันเหลวแตมันเกาะกุมตัวกันอยู  ไมยอมแยกจากกัน  เวนแตมันมีเหตุสุด 
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วิสัย .  นี่คุณสมบัติของธาตุน้ํา  คือมันเกาะตัวกันแลวเปลี่ยนรูปได   มันจึงไหลได 
ธาตุไฟ   ก็คืออุณหภูมิที่มันรอน   และมันเผาไหม ได .  ธาตุลม   ก็คือ ท่ีระเหยได 
เคลื่ อนที่ ได .  มีคุณสมบัติหรือสมรรถภาพอยางใดอยางหนึ่ งนี้   ก็ เรียกวา   ธาตุ 
อยางหนึ่ง ๆ  ใน  ๔  อยางนี้. 

 
เราม ัก จะมอ งก ัน ผ าด  ๆ   เผ ิน  ๆ   ว า   ธาต ุด ิน  - ก ็ที ่ด ิน ที ่นั ่ง อ ยู นี ่,  

ธาต ุน้ํ า  - ก ็น้ํ าในโอ งในบ อ .  เดี ๋ยวนี ้ก ็ไม ม ีธาต ุน้ํ า   หรือแม จะเร ียนมาว า   ในต ัว 
เรามี   ธาตุดิน  :  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง,  ธาตุน้ํา  คือ  เลือด  หนอง  น้ํามูก  น้ําลาย  
ก ็ตาม .  แต ม ันระบ ุช ัด เก ิน ไป   จนไม ตรงตามความ เป นจร ิง ;  เช น   จะแนะให 
สังเกตวา  ในผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  นี้  มันก็มี  น้ํา  อยูในนั้น,  ใน  ผม  ขน  เล็บ 
ฟน   หนัง   ก็ม ี  น้ํา,  แล วก ็ม ีธาต ุไฟ   คืออ ุณหภ ูม ิหรือความรอน   ความเผาไหม  ;  
ถาไม อย างนั ้นแล ว  ผม   ขน   เล ็บ   ฟน   หนัง  มันจะสึกกรอน ,  มันจะชรา   มันจะ 
เปลี ่ยนแปลงไปไม ได .  ธาต ุลม   ก ็ม ีอยู ใน   ผม   ขน   เล ็บ   ฟ น   หน ัง   นั ่นแหละ 
มันจึงเปลี่ยนได  ระเหยได. 

 
ทีนี้  ในของเหลว  เชน  เลือด  เชน  หนอง  เชน  น้ํามูก  น้ําลาย  น้ําตา 

น้ํ าป สสาวะ   อะไรก ็ตามนั ้น ;  ม ันไม ใช ม ีแต ธาต ุน้ํ า   ม ันม ี  ธาต ุด ินอยู ในนั ้น 
ดวย ,  มันมีธาตุไฟคืออุณหภูม ิรวมเปนความรอนอยู   แมในน้ําม ูกน้ําตานั ้นดวย 
และมีธาตุลมคือมันระเหยอยูตลอดเวลาดวย. 

 
เราตองเขาใจวา  ตัวธาตุจริง ๆ  นั้น  หมายถึงคุณสมบัติอันหนึ่ง  ซ่ึง 

มีสมรรถภาพ  ที่จะทําอยางใดอยางหนึ่งไปตามหนาที่ของมัน  จึงถูกจัดวา  เปน  ธาตุ  
คือสวนประกอบที่เปนสวนยอยที่สุด  ที่ลึกที่สุด  ที่เราไมควรจะแบงแยกอีก 
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ต อไปแล ว .  นี ่รู จ ักว าต ัวเรานี ้ประกอบด วย   ธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุไฟ   ธาต ุลม 
ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  ใหถูกตองกันอยางไรเสียกอน. 

 
สําหรับ  ธาตุอากาศ  นั้น  แปลวา  ธาตุวาง  คือ  ธาตุ  ที่ไมมีอะไรอยูใน 

เวลานั้น  เปนการใหอากาศ  หรือใหโอกาสแกสิ่งอื่น ๆ  ที่จะเกิดขึ้น - ตั้งอยู – ดับไป 
ซึ่งเรียกวา  ธาตุวาง.  แตคําวา  วาง  นี้มีความหมายหลายชั้น  ทั้งตื้นและทั้งลึก ๆ ;  
วางอยางทางวัตถุ  ก็คือ  ไมมีอะไร,  ถาวางทางจิต  ก็คือวา  จิตไมไดคิดนึกอะไร,  
วางทางความคิดเห็นสติปญญา  ก็คือ  วางจาก  ความรูสึกวาตัวกูวาของกู. 

 
คําวา  วาง  คําเดียวนี้  มันมีหลายความหมายอยางนี้;  ถาไมเขาใจดี 

แลวมันก็ปนกันยุง,  แลวก็ทะเลาะกัน   แลวก็ เถียงกัน ;  เพราะตางคนตางถือเอา 
ความหมายอยางใดอยางหนึ่ง.  ดังนั้นแมแตจะรูจักสิ่งที่ เรียกวา  อากาศธาตุ  ที่มัน 
อยู ในรางกายเรา   ของคนหนึ่ ง  ๆ   นี้   เปนเรื่อง  ก  ข   ก  กา  แท  ๆ   แตก็ ไม ได เรียน 
ไมไดเหลือบตา  ไมรูอากาศธาตุ  ที่มีอยูในรางกายของตนเอง  อยางถูกตองแทจริง. 

 
สําหรับวิญญาณธาตุนั ้น   มันเปนเรื ่องละเอียด   เพราะมันเปนนาม -  

ธาตุ,  เป นธาตุที ่ประหลาดที ่ไม ม ีเนื ้อไม ม ีต ัว ;  ตองอาศัยสิ ่งอื ่นซึ ่งเป นวัตถุ -  
ธาตุ  แลวม ันจึง  จะแสดงอาการของม ันได .  เช นวาอาศัยตากับรูป   ยอมเก ิด 
จักขุวิญญาณ  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺฌติ  จกฺขุวิฺาณํ,  ตองอาศัยตาดวย 
รูปดวย   จักษุวิญญาณ   จึงจะบังเกิด  มันบังเกิดตามลําพังไมได;  เพราะมันเปน 
นามธรรม   เปนนามธาตุ  ตองอาศัยตากับรูปมาเนื่องกันเขา,  แลวมันจึงจะแสดง 
ตัวออกมาเป นวิญญาณธาต ุ  อยางนี ้เป นต น .  นี ้เป นเพ ียงต ัวอย างอยางหนึ ่งใน 
หลาย ๆ  อยาง. 
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วิญญาณธาตุ  ยังมีมากกวานี้  ยังเปล่ียนไปอยูในรูปของสิ่งที่เรียกวา 
เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  อะไรไดอีก.  ในที่นี ้สรุปเอาบรรดาความ  
รูสึกทั้งหลาย  ที่ เกี่ยวกับจิตใจ  แลวมาเรียกวา  วิญญาณธาตุ  กันหมด ;  ฉะนั้น 
อยาไดเขาใจวา  วิญญาณธาตุ  ในท่ีนี้หมายถึง  วิญญาณทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
เปนตน  แตอยางเดียว,  มันยังหมายไปถึงความรู ส ึกอันอื ่น  ที ่ส ืบเนื ่องกันไป  ใน 
ฐานะที่เปนนามธรรม.  เปนอรูปธรรม  ก็เรียกวา  วิญญาณธาตุได. 

 
นี่  ก ข  ก กา  ของเรา  ตั้งตนขึ้นมาดวยคําวา  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 

ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  อยาไดทองเพอ ๆ  ไปอยางนกแกวนกขุนทอง ;  
ตองเขาใจและมองเห็นวา  มันอยูอยางไร ?  ที่ตรงไหน ?  เมื่อไร ?  จริง ๆ  ในฐานะที่ 
สักวาเปนธาตุอยู ตามธรรมชาติ.  ในเมื ่ออะไรมันปรุงกันเขาเปน  อายตนะ,  เปน 
อายตนะ  คืออายตนะทางตา  อายตนะทางหู,  หรืออายตนะขางนอก  เปนอายตนะ 
คือ   รูปเส ียง   แลวเมื ่อไรม ันจะปรุงก ันขึ ้นมาเป น   วิญญาณ ,  หรือเมื ่อไรม ันจะ 
ปรุงก ันเข าเป นข ันธ   เป นรูปขันธ   เวทนาข ันธ   สัญญาขันธ   นั ่นแหละ   ดูม ันจะ 
ยังมืดมนททั้งนั้น.  แตทุกคนก็ทองไดวา  รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
เพราะมันทองเทานั้นเอง. 

 
นี้รายละเอียดก็พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว  วา  ธาตุจะปรุงขึ้นมา 

เปน  อายตนะ  อยางไร  ?  ปรุงกันเปน  ขันธ  อยางไร ?  แลวเกิด  อุปาทานขันธ 
อยางไร ?  แลวเปนความทุกขในอุปาทานขันธนั้นอยางไร ?  แลวจะดับทุกขเปน 
มรรค  ผล  นิพพาน  ไดในลักษณะใด ?  ทั้งหมดนี้เรียกวาเรื่องธาตุ  เรื่องอาการ 
ของธาตุ  แตมันไปตอนปลาย  ตอนเบื้องปลาย  ตอนชั้นที่สุดที่ลึกขึ้นไป. 
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ทีนี้มาตั้งตน  ก ข  ก กา  กัน  ใหรูวา  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ  
๖  ธาตุ  นี ้แหละเปนธาตุพื ้นฐาน ,  เปนรากฐานที ่จะเปนเครื ่องปรุงแตง  หรือ 
เปนที่ตั้งที่อาศัย  ใหธาตุอื่น ๆ  แสดงออกมา  ปรุงกันตอไปไมรูจักจบส้ิน.  เรียกวา 
คน ๆ  หนึ่งนี้ประกอบอยูดวยธาตุพื้นฐาน  ๖  ประการ,  แลวก็จะใหโอกาสแกธาตุอีก 
มากมาย  ปรากฏออกมาหรือเกิดขึ้น,  แลวปรากฏออกมาในลักษณะที่คน ๆ  นั้น 
ผู ที ่สมมติวาเป นเจาของคนนั ้นแหละ   มันโงม ันไมรู ;  เมื ่อไมรู ก ็เข าใจผิดได 
ตางๆ.  และความเขาใจผิดอยางรายกาจที่สุดก็คือ  ไมรูสึกวาเปนสักวาธาตุ 
ปรุงแตงก ันตามธรรมชาติ;  ไปรูส ึกวาสวย   วาอรอย   วากูอรอย  แลวกูก ็ต อง  
การ,  มันมีตัวกูที ่ต องการ,  มีตัวกูที ่ไดที ่เส ีย.  นี ่มันเกิดความรู ส ึกวาเปน  ตัวกู 
ขึ้นมา. 

 
ทุกคนตองสังเกตดูเอง  จะคอยฟงอาตมาอยางเดียวก็ไมได,  จะอานแต 

หนังส ืออยางเด ียวก ็ไม ได ;  ตองส ังเกตเอาเอง   จากสิ ่งที ่ม ันเก ิดขึ ้นมาในจิตใจ .  
ยกตัวอยางงาย ๆ  วาเมื่อกินอะไรอรอยขึ้นมา  หรือมันมีความรูสึกอยางไร;  มันรูสึก 
วานี้เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั ้น  หรือมันรู สึกวา  แกงหมู  แกงไก 
แกงเลียง  แกงเผ็ด  น้ําพริก  แลวก็อรอย  แลวก็ถูกใจ  แลวก็อยากจะเอาอีก,  
มันคิดไปเตลิดเปดเปงไปทางโนน  ไมยอนมาในทางที่วา  นี้สักวาธาตุ  เปนไป 
ตามธรรมชาติ. 

 
แมวาจะสวดบทปจจเวทกขณ  ยถาปจจยัง  อยู  ก็สวดกันแตปาก ;  แม 

วาจะอธิบายขอความนี้ได  มันก็อธิบายดวยโวหารปฏิภาณ,  อธิบายดวยสติปญญา 
สําหรับอธิบาย,  แตไมมีสติปญญาอันแทจริง  ที่จะรูกันจริง ๆ  วานี้เปนสักวา 
ธาตุตามธรรมชาติ,  เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ,  วางเปลาจากตัวตน  
ไ ม 
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ใชสัตว  ไมใชบุคคล,  วาบุคคลหรือเกี่ยวกับบุคคล.  เชน  ของอรอยนี้  มันก็รูสึก 
วาของอรอย   อาหารอรอย   แล วต ัวก ูผู ก ินนี ้ม ันก ็เป นต ัวเราผู ก ิน ;  ไม ใช ส ักว า 
ธาตุดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย.  ของกินก็สักวาธาตุ,  ตัวผูกินก็สักวาธาตุ,  ไมใชสัตว 
ไมใชบุคคล. 

 
ฉะนั้นอยาเอาเปรียบกันนัก  อยาเขาขางตัวเอง  แลวก็เถียงอยางหนา 

ดาน  วาทุกคราว  ที่กินอาหารอรอย ๆ  นั้น  มันมีความรูสึกอยางนี้หรือเปลา ?  รูสึก 
วาของกินนั้นก็สักวาธาตุ,  ผูกินนั้นก็สักวาธาตุ  มันรูสึกอยางนี้หรือเปลา ?  เวลา  
ก็ลวงมาหลายสิบปแลว  อายุก็ลวงมาถึงขนาดนี้แลว  มันมีความรูสึกแจมแจง  เมื่อ 
กินอาหารเปนตนนั้นนะ  วาสักวาธาตุตามธรรมชาติ  อยางนี้หรือเปลา ? 
 

นี่คือการที่มองขาม  ก ข  ก กา  ไปหมด  มันก็เลยไมมี  ก ข  ก กา  สําหรับ 
ที่ จะเปนรากฐาน   สําหรับศึกษาตอไปขางหน า ,  หรือรากฐานมันลมละลาย 
เหมือนกับปกหลักลงในน้ําหรือในโคลนที่ เหลวนี้  มันอยูไมได,  จึงขอรองใหสนใจ 
กันหนอย  ในฐานะที่วามันเปน  ก ข  ก กา  เปนรากฐานของการศึกษา 
 
 

ความเขาใจผิดเร่ืองธาตุ,  รูสึกเปนตัวกู - ของกู. 
 
ทีนี้ เราก็จํากันไดมาก   พูดกันไดมากแลว  เหลืออยูก็แตวา  มันรูจริง 

หรือเปลา ?  เขาใจจริงหรือเปลา ?  นี่มาลงมือเรียนกันเสียใหม  นี้ก็จะชี้ใหเห็นใน 
ขอที่วา  ความเขาใจผิดในเรื่องธาตุ  เปนตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ  อันรายกาจ 
อยางไร .  ก็จะมีอะไรละ   คือมันทําใหหลงไปวา  อรอยบาง   วาสวยบาง   วา 
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หอมบาง  วาอยางนั้นอยางนี้ ,  ไปตามความรูสึกของ  กามธาตุ  ก็เปนเรื่องของ 
กามารมณไป;  แมจะไปหลงอยางพวกฤาษีมุนี  หลงในรูปฌานอรูปฌาน  มัน 
ก็เพราะหลง  ไมรู จักธาตุเหมือนกัน  เพราะไมรู จักสิ ่งที ่เรียกวาสักวาธาตุตาม 
ธรรมชาติ  จิตมันก็ไปหลง.  อารมณนั้นก็เปนสักวาธาตุ  ตามธรรมชาติ,  จิต 
นี้ก็เปนสักวาธาตุ  ตามธรรมชาติ  คือ  เปนธาตุจิต  ธาตุวิญญาณ ;  แตแลวมันไม 
เคยรู ส ึกวามันเปนธาตุ  มันไปรู ส ึกวาเปนตัวกู - ของกูเสียหมด .  ผู รู ส ึกเรียกวา 
ตัวก ู,  สิ ่งที ่ถ ูกรู ส ึก เร ียกวาของก ู  มันก็ม ีแต อยางนี ้.  นี ้เร ียกวา  มิจฉาท ิฏฐิ 
อยางรายแรงเกิดขึ้นแลว. 

 
ที ่ม ันยากเย ็นเหล ือประมาณ   ก็ค ือเรื ่องความส ุข ;  ความสุขเก ิดขึ ้น 

ไมมีใครรูสึกวา  นี ้เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ;  แตก็ไปหลงใหลในความสุข 
นั้น   ในฐานะที่ เปนความสุข   เปนตัวตนของความสุข   จะเอามาเปนตัวตนของกู 
มาคู ก ันอยู ก ับตัวกูนี ้  เรียกวามิจฉาทิฏฐิม ันเกิดขึ ้นอยางนี ้  ไมเห ็นโดยความ 
เปนธาตุ.   

 
มิจฉาทิฏฐินี้  คือมิจฉาทิฏฐิที่ เปนอันตรายที่สุด,  คือมันเปนอันตราย 

ตอการบรรลุมรรคถ  ผล  นิพพาน,  เรานี ้ละความรักก็ไมได,  และละความโกรธ 
ก็ไมได,  ละความเกลียดก็ไมได,  ละความกลัวก็ไมได,  ละความอิจฉาริษยาก็ไมได,  
ละอะไรไมไดอีกมากมายหลายอยาง  กระทั่งละความอุตริไปเอาเรื่องที่ไมจําเปน 
จะต องค ิดมาค ิด   นี ้ก ็ละไม ได .  ส วนเรื ่องที ่จําเป นจะต องค ิดนั ้นกล ับไม ค ิด  ;  
เรื ่องควรค ิดอยางนี ้  ก็ไปคิดเส ียอยางอื ่น ,  เรื ่องที ่ควรจะรู ส ึกเพ ียงเล ็กน อย   ก็ไป 
รูสึกเสียมากมาย,  เรื่องเล็กนอยไปรูสึกเปนเรื่องมากมายใหญโต,  นั้นแหละมันเปน 
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เรื ่องขาดทุน  เปนเรื ่องของมิจฉาทิฏฐิ.  ถามีความเขาใจถูกตอง  เห็นแตสักวา 
เป นธาต ุแลว  มันจะไม ม ีความทุกข ;  แตเดี ๋ยวนี ้ไม เห ็นอยางนั ้น   ก็เก ิดเป น 
มิจฉาทิฏฐิ  นี้เปนมิจฉาทิฏฐิสวนที่ไมเห็นโดยความเปนธาตุ.   
 

 
เพราะเขาใจธาตุผิด  ก็เกิดมิจฉาทิฏฐิรายยิ่งขึ้นอีก. 

 
ทีนี้ยังมีมิจฉาทิฏฐิที่รายกาจตอยอดขึ้นไปอีก  ก็คือวา  เมื่อไดรับคําสั่ง 

สอนวา   มันเป นแต ส ักว าธาต ุ  ดังนี ้แล ว ;  คนทุจริตไม ซื ่อตรงเหล านั ้น   มันก็ 
เลยผสมโรง ,  พูดเอาเองเลยวา  ถาเปนสักวาธาตุแลว  ก็ไมตองถือกันสิ.  
ดังนั้นการที่ใครจะไปขโมยใคร,  ไปประพฤติลวงในกามตอใคร,  มันเปนสักวาธาตุ 
เทานั ้น;  ไมมีบาปไมมีกรรม ,  ก็ไมตองถือกัน  ไมตองถือวาเปนบาปเปนกรรม.  
นี้มันก็ เปนมิจฉาทิฏฐิที่ รายยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก ,  จนกระทั่ งมีคนมิจฉาทิฏฐิ 
ประเภทนี ้แหละ   เที ่ยวสอนกันอยู ว า   พระอรหันตก ็บริโภคกามระหวางเพศ  ;  
เพราะวาพระอรหันตนี้ก็มองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเปนธาตุแลว,  ก็เลยไมมีความ 
รูสึกวาเปนเรื่องเพศเรื่องอะไร;  พระอรหันตก็มีการบริโภคกามหรือสืบพันธุ  หรือ 
อะไรได  โดยไมมีความหมาย,  อยางนี้ก็มีอยูจริงในเวลานี้. 

 
ในประเทศไทยเรา  หรือวาในประเทศอื่นก็ได.  มิจฉาทิฏฐิอันเลวราย 

ที่สุดเกิดขึ้น  เพราะไมเขาใจในความหมายของคําวาธาตุโดยถูกตอง  ตาม 
ธรรมดาก็เห็นเปนไมใชธาตุ   เปนตัวกู เปนของกูเสมอ   มันก็มีความทุกขไปตาม 
แบบนั ้น ,  เป นความทุกขไปตามแบบของคนซื ่อ   คนโง  คนตรง,  ทีนี ้ม ันม ีความ 
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ทุกขอีกแบบหนึ ่ง  ของคนคด   คนทุจริต  มันอางเอาธาตุขึ ้นมาบังหนา  เพื ่อจะ 
ทําอะไรตามกิเลสตัณหา  แลวก็วาไมบาป.  เชน  ฆาสัตวก็ไมบาป ;  เพราะ 
วามีดดาบนั้นมันเปนธาตุอันหนึ่ง,  แลวมันก็แหวกไปในระหวางธาตุดิน  ทั้งหลาย 
ที่มันผาแลงไปไดอีกแลว  จนผานทะลุไปขางหนึ่ง,  คอของคนหนึ่ งถูกตัดขาดไป 
แลวก็ไมมีบาปแกใคร  เพราะวามันเปนเพียงสักวาธาตุผานไปในระหวาง 
ธาตุ  ตามธรรมชาติเทานั้น.. 

 
ลัทธิดั งกลาวอยางนี้มี สอนอยู ในครั้งพุทธกาล   เปนคู แขงขันกันกับ 

พระพ ุทธเจ าด วย ;  ที ่เขาเร ียกก ันว าล ัทธ ิคร ูทั ้ง  ๖  ม ีอยู คนหนึ ่งที ่สอนอย างนี้ 
แลวก็มีคนรับเอาเหมือนกัน,  แลวมันก็ยังอยู กระทั ่งบัดนี ้.  พวกจิตวางอันธพาล 
ทั้งหลาย  มันก็ถือเอาขอนี ้เปนขอแกตัว  วา  ทําใหจิตวาง  ไมมีตัวกู - ของกู 
แลวก็ไปทําอะไรตามกิเลสตัณหาของตน  แลวก็ไมรับผิดชอบ ,  แลวก็ไมมี 
บาป. 

 
นี่แหละ  โทษอันรายแรง  ของการเขาใจผิดในเรื่องธาตุมันมีอยางนี้ 

ใหเกิดความทุกขแกคนซื ่อคนตรง   ไปยึดถือวาตัวตนเขา,  ใหเกิดทุกขเกิด 
โทษแกคนคดโกง  สําหรับจะเอาเปรียบคนอื่น  ดวยการอางเอาธาตุขึ้นมาบังหนา.  
จะเห็นคนบางคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดจาลอเลียนกันอยูก็มี,  เอามาเปนเรื่องลอเลียน 
เสียดวยซ้ําไปวา  วามันเปนสักวาธาตุเทานั้น   จะถือหาอะไรกัน   แลวตัวก็ไปลวง 
ละเมิดเขา. 

 
การที ่คนเราในป จจ ุบ ันนี ้  เข าใจผ ิดในเรื ่องธาต ุ  โดยพาซื ่อก ็ได ,  

แกลงเขาใจผิดเพราะคดโกงก็ได  มันมีอยู ทั ่วไป.  อาตมาจึงถือวา  นี ่แหละคือ 
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ความเปน  ก ข  ก กา  ในเรื่องของธาตุ  มันเปนรากฐานที่มีอยู  ที่ตั้งอยู  สําหรับจะ 
ทําความยุงยากลําบากใหแกมนุษย  เพื่อมีความทุกข;  เวนเสียแตวา  เมื่อไรจะมี 
ความเขาใจเรื่องธาตุกันใหถูกตองเทานั้นแหละ  มันจึงจะหายไป,  คือความทุกข 
ทั้งหลายจะหายไป.  พอเขาใจถูกในเรื่องธาตุเทานั้น  ความทุกขทั้งหลายจะหายไป,  
ความทุกขอยางเลว  คือเอาเปรียบคนอื่น  ยกเรื่องธาตุมาเปนเครื่องบังหนาแกตัว 
นี้มีไมได ;  เพราะเขามันรูจริง  แลวก็ซื่อตรงกันจริง ๆ  ไมเปนอันธพาลถือโอกาส 
เอาเปรียบคนอื่น. 

 
 
พึงฉลาดในเรื่องธาตุ,  ไมใหหลอกเราได. 

 
ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมนี่  ก็มองเห็นธาตุ  เขาถึงซึ่งความจริงโดยความ 

เปนธาตุ  จนถึงกับวา  สิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  นั้น  จะมาหลอกลวงเราไมไดอีกตอไป ;  
นี่เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด.  พระพุทธเจาทานจะทรงตักเตือนที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง 
ธาตุนี้  มีวา  เธอทั้งหลายจงเปนผูฉลาดในธาตุทั้งหลายเถิด,  พวกเธอจงเปนผูฉลาด 
ในธาตุทั ้งหลายเถ ิด  ;  นี ้ก ็แสดงชัดอยู แลววา   คนสวนมากนี ้โง ในเรื ่องของ 
ธาตุ,  ไมไดรูตามที่เปนจริงในเรื่องของธาตุ,  นี่เรียกวา  ไมฉลาดในเรื่องของธาตุ. 

 
ถาพูดวาฉลาดในเรื่องของธาตุ  ก็หมายความวา  ฉลาดจนมันหลอก 

เอาไมได  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ  ธาตุรูป  ธาตุ 
เส ียง  ธาตุกลิ ่น   ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธ ัมมารมณ  นี ้ม ันหลอกเอาไม ได .  
ถาธาตุตา  ธาตุห ูเป นตน   มันยังหลอกใหเห ็นสวย   เห ็นงาม   เห ็นเอร็ดอรอยได 
ก็เรียกวายังไมฉลาดในธาตุ;  แมจะเปนนักแสดงปาฐกถา   พูดเรื ่องนี ้ได เป น 
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ชั่วโมง ๆ   มันก็ยังโงอยูนั่นเอง,  ยังไมฉลาดในเรื่องธาตุอยูนั่นเอง ;  เพราะวาที่ 
แสดงพูดไดมาก ๆ  นั้น  เพ่ือวาจะหาความเอร็ดอรอยจากการแสดง,  หรือจาก 
ลากสักการะ  ที่จะเกิดขึ้นเพราะการแสดง  ก็พูดมากดวยสติปญญา  สําหรับท่ีจะ 
แสวงหารสอรอย  ที่จะไดมาจากธาตุ,  ไมไดแสดงดวยความรูสึกตามที่เปนจริงวา 
สิ่งที่เรียกวาธาตุนี้คืออะไร. 

 
ฉะนั้นเมื่อไดฟงพระพุทธภาษิตที่วา  พึงเปนผูฉลาดในธาตุทั้งหลายเถิด 

ดังนี้แลว  ก็ขอใหมีหลักเกณฑที่ตายตัวลงไปสั้น ๆ  วา  ฉลาดในลักษณะที่อยา 
ให ม ันหลอกเราได .  อย าให ธาต ุทั ้งหลายกี ่ธาต ุ  กี ่ส ิบธาต ุ  กี ่ร อยธาต ุก ็ตาม 
หลอกเราได,  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ๖  ธาตุเทานั้นแหละ  คือธาตุ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  นี้  อยาใหมันหลอกเราได.  ใหมีสติปญญา  มีอะไร  ทันทวงทีไปหมด 
อยาใหมันหลอกเราได.   

 
เราไมเห็นเปนธาตุ  แตเห็นเปนตัวเรา  เห็นเปนของเรา.  เชน 

วา   มีใครมาขโมยของ  ๆ   เรา ;  เราก็ ไม เคยคิดวา   มันมาทําให เราได บุญ   เราก็ 
โกรธมัน  หรือจะเอาตํารวจไปจับ  เพราะมันมาขโมยของ ๆ  เรา.  ไมเคยรูสึกวา  มัน 
มาทําใหเราไดบุญ.  ไมรูจักตามที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย 
ตามธรรมดาของธาตุ,  หรือวาเมื่อมีใครมาฆาเรานี้  เราก็กลัว  และเราก็ไมคิดวา  
นี ่ม ันจะทําให เราดับไม เหลือเร็วเข า  โดยไม ต องลงทุนอะไร.  ไม ต องรออะไรอีก 
ถาจะมีใครมาฆาเรานี้  ทําไมเราจึงกลัว ?  เพราะเราไม รูวา  นี้มันจะมาทําใหดับ 
ไมเหลือเร็วเขา   ไมต องรอนาน  ;  ก็เพราะไมรู จ ักความที ่ว า   มันเปนธาตุ 
เปนไปตามเหตุตามปจจัยโดยถูกตอง  มันก็กลัว.  ผลสุดทายมันก็มีแตเสีย   ไมมีได 
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มีแตความทุกข  ไมมีความสงบเลย. 
แตถาเรารู ตามที ่เปนจริงแลว  ไมมีอะไรที ่จะเปนเรื ่องเสีย   หรือ 

ตองเปนทุกข;  เปนเรื ่องนาหัวเราะทั ้งนั ้น   :  เรื ่องไดเรื ่องเสีย .  เรื ่องเปน 
เรื่องตาย,  เร่ืองอยูเร่ืองไป,  เร่ืองอะไรก็ตามเถอะ,  มัน  เปนสักวาธาตุ  ที่เปนไป 
ตามธรรมชาติ,  แลวเราก็หัวเราะได.  นี้เรียกวาเปนผูฉลาด  ในเรื่องธาตุทั้งปวง 

 
แตวาที่พูดนี้มันเปนเรื่องใหญเกินไป  เอาแตเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  มา 

พูดกันกอน   ก็ด ูเหมือนจะยังม ีป ญหามาก .  เรื ่องที ่ข ัดอกขัดใจเล ็ก  ๆ  นอย  ๆ  
ประจําวันกะคนนั้นกะคนนี้,  มีอะไรบางในวันหนึ่ง ๆ  ของใครก็ไปสํารวจดูตัวเอง 
ก็แลวกัน   วาวันหนึ ่งม ันโกรธกี ่ครั ้งกี ่หน   มันอึดอัดขัดใจอะไรบาง,  กะใครบาง,  
หรือมันกลัวอะไรบาง,  หรือมันอิจฉาริษยาบาง,  มันมากมาย.  ในบรรดาชื่อของ 
กิเลสและอุปกิเลสทั้งหลายนั้น  ลวนแตแสดงใหเห็นวา  มันมาจากการที่ 
คน ๆ  นั ้น  ยังเปนคนมากเกินไป,  ยังไมรู จ ักธาตุตามที ่เปนจริง ;  มันมีตัวกู -  
ของก ู  แล วปร ุง เป นความรู ส ึก   ชน ิดที ่เร ียกว าก ิเลส   เป น เหต ุให ม ีความท ุกข 
แลวก็มีแตคิดเตลิดเปดเปงออกไป,  ไกลออกไปเปนความทุกขใหม ๆ  แปลก ๆ  ออก 
ไป ;  ไมยอนตนมาหาความดับหรือความหยุดเลย.  มันก็เปนโอกาสใหถูกหลอก 
เร่ือยไป ,  ใหธาตุ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้แหละมันหลอกเรื่อยไป ,  แลวมัน 
หลอกหนักขึ้น ๆ ๆ.  เด็กตัวเล็ก ๆ  นี้ยังถูกหลอกนอยกวาคนแก ๆ  กระทั่งแกมาก 
แลว. 

 
เกือบจะไมตองอธิบายก็ไดกระมังวา  คนแก ๆ  นี้มันถูกหลอกหนักยิ่ง 

ขึ้นไปอีกอยางไร,  ในเมื่อมาเทียบดูกับลูกเด็ก ๆ  เล็ก ๆ  มันถูกหลอกนอยกวามาก.  
จะเห็นไดชัดทีเดียววา  ลูกเด็ก ๆ  นั้นมันเกือบจะไมมีความทุกขเลย,  มีความทุกข 
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ก็น อย   แลวเป นเรื ่องเล ็ก  ๆ  เบ ็ดเตล ็ดทั ้งนั ้น .  คนผู ใหญ นี ่ค ิดมาก   คิดล ึก   แลว 
คิดกวางขวาง,  แลวก็คิดไกลในอนาคตที่แสนจะไกล  กระทั่งชาติขางหนา  อีกไมรู 
จักกี่รอยกี่ชาติพันชาติหมื่นชาติ  ก็เอามาคิดเปน,  มันก็ตองมีความทุกขมากกวาลูก 
เด็ก ๆ.  ความทุกขอันมากมายนี้  ก็มาจากการที่ไมรู จักตามที่เปนจริงวาสิ ่ง 
เหลานั้นเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ  ไมใชตัวเรา  ไมใชของเรา 
 

ความไมเขาใจเกี่ยวกับธาตุ  เปนตนเหตุแหงความเห็นผิด  หรือ  มิจฉา -  
อทิฏฐิทุกชนิด  :  ใหเกิดตัวตน  ใหเกิดของตน  ใหเกิดยึดมั่นถือมั่น  ไปเสีย 
ทุกครั ้งท ุกคราวที ่ตาเห ็นรูป ,  หูฟ งเส ียง,  จมูกไดกลิ ่น   เป นตน .  นี ้ค ือคนที ่โง ต อ 
สิ ่งที ่เรียกวาธาตุ  ไมฉลาดตอสิ ่งทีเรียกวาธาตุ;  เพราะฉะนั ้น  เปนอยู สักรอยป 
พันป   หมื ่นป   มันก ็ไม รู   ก  ข   ก  กา   ของพ ุทธศาสนา   ไม ม ีว ันที ่จะเข าถ ึงห ัวใจ 
ของพุทธศาสนา. 

 
หัวใจของพุทธศาสนาคือสุญญตา  เพราะมีสักแตวาธาตุ, 

 
หัวใจของพุทธศาสนานั้น  ก็คือความจริงที่วา  ไมมีตัวตน - ไมมีของ 

ตน  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ,  วางจากสิ่งที่เรียกวา  ตัวตน,  หัวใจของพุทธ -  
ศาสนาคือ  "สุญญตา"  คือ  ความวางจากตัวตน  หรือ  บางทีก็เรียกวา  อนัตตา 
ไมใชตัวตน,  มันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ.  แมมันจะมีอยูมากมาย  มันก็ไมมี 
อันไหนที่ เปนตัวตนได,  มันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา 
วางจากตัวตน   พูดวา  อนัตตา  ไมใชต ัวตนนี ้  ก็ถูกดีเหมือนกัน  ตรงดีเหมือน 
กัน ;  แตไมลึก  ไมแยบคาย  เทากับที ่จะพูดวา   สุญญตา  คือ  ความวาง  วาง 
จากตัวตน  วางจากความเปนตัวตน  วางจากความเปนของ ๆ  ตน. 
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แตคนมันก็ รูสึกไมได   แมกินน้ําพริกไมถูกปากสักหนอย  มันก็มี   ตัวกู 
ของกู   ขึ้นมา ;  โกรธคนนั้น   ขัดใจคนนี้ เสียแลว  มันก็สุญญตาไมได ,  อนัตตาไม 
ได ,  ไม รู จ ักธาต ุทั ้งหลายตามที ่เป นจริง .  เป นพระก ็ด ี  เป นเณรก็ด ี  เป นอ ุบาสก 
อุบาสิกาก็ดี   ยังมีปญหาอยางนี้กันอยูทั้งนั้น   สมนํ้าหนามันที่ ไม รูจัก  ก ข  ก กา ;  
ฉะนั ้นจ ึงต องพ ูดก ันแต เรื ่องนี ้ ;  จะโกรธ   หรือวาจะไม โกรธ   ก็ตามใจ   มันก ็ต อง 
พูดกันแตเร่ืองที่ยังไมรู  คือเรื่อง  ก ข  ก กา,  ไมรูหัวใจของพุทธศาสนา  ก็เพราะ 
ไมรูเรื่องธาตุ. 

 
พุทธศาสนานั ้นคือเรื ่อง  สุญญตา  เรื ่อง  อนัตตา.  ขอใหเขาใจไว 

ดวย.  เรื่องนอกนั้นมันมีในศาสนาอื่น  ศาสนาอื่นทั่ว ๆ  ไป  ในอดีต  อนาคต  ปจจุบัน 
เขาก็สอนกันทั้งนั้น  ศาสนาอื่นสอนเรื่องทาน  เรื่องศีล  เรื่องสมาธิ  แมกระทั่งเรื่อง 
ปญญาในบางระดับ  สอนเรื่องกรรม  สอนเรื่องไดรับผลกรรมเวียนวายไปตามกรรม ;  
อยางนี้สอนอยูกอนพระพุทธเจา.  แตไมเคยสอน  เรื่อง  สุญญตา  เรื่อง  อนัตตา. 

 
พระพุทธเจา  เกิดขึ ้น   ทานตรัสรู สิ ่งที ่ไมเคยฟงมาแตกอน ;  นั ้น 

ก็คือ  เรื ่องสุญญตา  เรื ่องอนัตตา  คือการที ่ท านรู จ ักสิ ่งที ่เรียกวาธาตุทั ้งหลาย 
ถูกตองตามที ่เปนจริง  วามันมีแตสุญญตา  อนัตตา,  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุ 
ไฟ   ธาตุลม   ธาตุอากาศ   ธาตุวิญญาณ ;  นั้นแหละเปนเนื้อแทของสุญญตาของ 
อนัตตา.  ดูใหดี ๆ  แลวมันจะปรุงกันขึ้นมาเปนธาตุอื่นอีกกี่ชนิด  มันก็เปนอนัตตา 
เป นส ุญญตา   แม แต จะเป นธาต ุแห งความด ับ   เป นน ิโรธธาต ุ  เป นน ิพพานธาตุ 
มันก็ยังคงเปนสุญญตาเปนอนัตตา.  ฉะนั ้นธาตุทั ้งหลายนั ้น  มันเปนอนัตตา 
มันเปนสุญญตา. 
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เมื่อเราไม รูจักธาตุตามที่ เปนจริง  ก็เรียกวาไม รูจักพุทธศาสนา  ไมมี 
ความรูเร่ืองพุทธศาสนา,  เปนพุทธบริษัทเพอ ๆ  ไป  ตามธรรมเนียมตามประเพณี .  
เอาเรื ่องสุญญตาหรือเรื ่องอนัตตาก็ตามนี ้  ออกเสียแลว  มันก็ไมมีพ ุทธศาสนา ;  
ถามีพุทธศาสนา  ก็ตองมีสุญญตามีอนัตตา  ที่เห็นแจมแจงชัดเจนอยู.  ฉะนั ้น 
ถาใครไมรูจักหรือไมมองเห็นไมสนใจสุญญตาอนัตตา  ก็ไมมีความเปนพุทธบริษัท 
เลย. 

 
หัวใจของพุทธศาสนาก็อยูที่ตรงนี้ .  เนื้อตัวทั้ งหมดทั้งสิ้นของพุทธ –  

ศาสนาก็อยู ที ่ตรงนี ้,  คือวา  ความเปนอนัตตาหรือสุญญตา  ไมใชสัตว  บุคคล 
ตัวตน   หรือเป นสักวาธาตุตามธรรมชาติ.  นี ้ค ือหัวใจของพุทธศาสนาก็ได ,  
หรือเปนเนื ้อตัวทั ้งหมดของพุทธศาสนาก็ได.  พุทธศาสนาไมมีเรื ่องอื ่น  นอก 
จากเรื่องสุญญตากับอนัตตา. 

 
ฉะนั ้นเราจะตองเขาใจเรื ่องธาตุทั ้งหลายทั ้งปวง  ใหรู ตามที ่เปน 

จริงวา  มันเปนธาตุตามธรรมชาติ ;  ไมใชสัตว  บุคคล   ตัวตน   เรา   เขา .  
นี่เรียกวาเราเขาถึงรากเหงาของพุทธศาสนา  หรือวาเราควาเอาพุทธศาสนามาได 
อยางนอยก็เอามากุมไวกอน ;  แมวาจะไมไปไดมากกวานั้น  ใหเห็น  คือใหเขาใจ 
ใหรูจัก  ใหฉลาด  ในสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  อยางถูกตอง.  อยาใหเปนเขาใจอยาง 
อันธพาลเขาใจผิดเกี่ยวกับธาตุ. 

 
ปญหาศึกษาเรื่องธาตุไมได  เพราะยังหลงรสอรอยของโลก. 

 
มันเปนปญหาที่สําคัญอยูในจิตใจของคนทุกคน.  พูดกันตรง ๆ  ดีกวา 

มันไมเสียเวลามาก  คือวาคนที่ศึกษาพุทธศาสนา  กําลังคิดวา  รูพุทธศาสนามาก 
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มายนี้   ก็ยังไม รูจักพุทธศาสนา.  ใจหน่ึงมันก็อยากจะฟงแหละ  อยากจะเห็นโดย 
ความเปนธาตุ  ;  เหมือนทานทั้ งหลายทุกคนที่นั่ งอยูที่นี่   อาตมาก็ยอมเช่ือ   ยอม 
เชื่อสักที  หรือกี่ทีก็ไดวา  ทานทั้งหลายนี้ก็ยินดีที่อยากจะฟง  อยากจะเห็น  อยาก 
จะเขาใจ  โดยความเปนธาตุ,  แตวาใจหนึ่งมันอยากจะกินอะไรอรอย ๆ  อยูใชไหม ?  
หรือวาอยากจะใหเขาสรรเสริญ  ใหเขายกยอง  อยากมีหนามีตา  มีเกียรติ  มีเดนมีดี 
ใช ไหม  ?  ใจหนึ่ งมันก็อยากจะเห็นโดยความเปนธาตุ   ศึกษาเรื่องธาตุ  ;  แต ใจ 
หนึ่งมันก็อยากจะกินอะไรอรอย  ๆ  อยู ,  ยังอยากจะไดสวรรค   อยากจะไดวิมาน 
เหมือนใจจะขาดอยูใชไหม ?  แตใจหนึ่งมันก็อยากจะศึกษาเรื่องธาตุ  โดยความเปน 
ธาต ุ  ไม ใช ส ัตว   บ ุคคล   ต ัวตน   เรา   เขา  ;  แต แล วข างไหนม ันม ีน้ํ าหน ักมาก 
กวากัน. 

 
นี่ถายังละโมบโลภลาภ  ตอสวรรค  ตอวิมาน  นางฟา  เทพบุตร  อะไร 

นี ้แลว  มันก็เปนคนที ่ไม มองเห็นโดยความเปนธาตุเลย   แมแตน ิดเดียว,  ไม 
เห็นธาตุ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ  วาเปนธาตุเลย  มันจึงไปตะกละตะกลาม 
ตอสวรรค   วิมาน   ซึ ่งเป นเรื ่องเพศ   เรื ่องกามารมณ   เรื ่องเอร็ดอรอยทางตา   หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ดวยกันทั้งนั้น.  อยางนี้แหละคือคนที่ลังเลอยางต่ําที่สุด  ลังเล 
อยางรายที่สุด,  เปนวิจิกิจฉาอยางเลวที่สุด  ก็ยังละไมได  คืออยากจะศึกษาเรื่อง 
ธาตุ  แตแลวก็ยังอยากจะไดของอรอยอยู  มันก็ไมมีทางที่จะลงกันได,  คือปรับให 
ลงกันไมได. 

 
มันตองสมัครที่จะศึกษาความเปนธาตุให รูจริง  เพื่อตอสูกันกับสิ่งอรอย ๆ  

ที่มันจะเขามาครอบงําจิตใจ.  พอเรามีความรูสึกอยากอรอยตอสิ่งใด  หรือกําลัง 
อรอยตอสิ ่งใด  ก็ตองใชอาวุธ  คือความรู เรื ่องธาตุนี ้แหละ  ฟาดฟนความรู อ ัน 
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นั้นใหแตกกระจายไป.  อยาไปเสียดายมันเลย,  อยาไปเสียดายวามันจะหมดอรอย 
มันจะจืดไปเสีย  หรือจะไมมีของอรอยมาบํารุงบําเรอ. 

 
นี้มีความไมจริงใจ   ไมแนใจ   คิดไดก็ลังเล  ;  ใจหนึ่ งอยากจะศึกษา 

เรื่องธาตุ   เพราะวาเปนเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา,  แตใจหนึ่งก็ยังอยากจะเอร็ด  
อรอยในสวรรคว ิมาน   ในอะไรตาง ๆ  ;  ไม อยากจะถือเรื ่องธาตุแล ว.  ไม อยาก 
จะถือโดยความเปนธาตุแลว  ถาถือโดยความเปนธาตุ  มันก็ไมมีเร่ืองอรอย  นี้เรียก 
วา  ความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น  มันยังชนะเราอยูเสมอไป,  ธาตุ  
มันยังหลอกเราไดอยู เสมอไป .  เรายังพายแพแกธาตุเสมอไป ;  ธาตุเกิดขึ ้นมา 
ทําใหมีความทุกข;  เหมือนกับบทสวดที่วา  การปรากฏขึ้นแหงธาตุทั้งหลายนั้น 
คือการปรากฏขึ้นแหงความทุกข. 

 
นี่จะไมเรียกวา  ก ข  ก กา  แลวจะเรียกวาอะไร ?  เพราะวาปญหาของ 

คนเรา  มันไมมีปญหาอะไรที่จะทั่วไป  เทากับปญหาเรื่อง  ความทุกข  หรือเรื่อง 
ความดับทุกข,  เพราะมีทุกขเราจึงตองการดับทุกข.  ความดับทุกขเปนปญหา ; 
เพราะมันมีความทุกข ;  ฉะนั้น  ปญหาอันแรกก็คือความทุกข. 

 
 

ปญหาของผูไมเขาใจเรื่องธาตุยังมีอีกมาก. 
 
ทีนี้คนก็จะมีปญหาตอไปวา  เอา !  ถาเปนธาตุแลวทําไมตองเปนทุกข ?  

นี ้จะไปโทษธาต ุแล ว .  คนโง ก ็แก ต ัวแบบนั ้น เอง ;  เพราะคนโง ไปย ึดถ ือธาตุ 
โดยความเปนตัวตน   ธาตุจึงเปนความทุกขขึ ้นมา  ไมใชธาตุ  ตัวธาตุเอง 
ธาตุแท ๆ  มันเปนความทุกข,  มันไมเปนอะไร  มันไมเปนทุกข  มันไมเปนสุข  มัน 
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เป นส ักว าธาต ุตามธรรมชาต ิ.  แต พอคนโงไปย ึดถ ือธาต ุ  โดยความเป นต ัวตน 
หรือเปนของตน   ความทุกขม ันก็เกิดขึ ้น ;  อยางนี ้เรียกวา  ธาตุม ันตั ้งขึ ้นมา  มัน 
ถูกปรุงแตงขึ้นมา  มันปรากฏขึ้นมาในจิตใจของบุคคลนั้น.  ฉะนั้น  การปรากฏ 
แหงธาตุ  ก็ค ือการปรากฏแหงทุกข ;  แตด ูใหด ีวา   ตัวธาตุนั ้นไมใชเป นตัว 
ทุกข  ตัวทุกขมันอยูที ่ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุนั ้น  วาเปนตัวตนหรือของ 
ตน. 

 
คนอาจจะสงสัยวา  เอา,  ถามันสักวาธาตุตามธรรมชาติแลว  จะทําบุญ –  

ไดบุญ  จะทําบาป - ไดบาป  อยางไรกัน ?  เดี๋ยวนี้คนมันยังไมรู  มันยังอยากเอร็ด –  
อรอยที ่เร ียกว า   บ ุญ ,  ม ันเกล ียดเจ ็บปวดที ่เร ียกว า   บาป ,  ก ็อยากจะได บ ุญ 
เรื่องบาปเรื่องบุญนี้  จะทําเปนทําไดแตคนที่ไมรูจักเรื่องธาตุ;  ถามันเกิด 
ไปรูจักเรื่องธาตุโดยแทจริงเสียแลว  มันไมอยากทั้งบาป,  ไมอยากทั้งบุญ ,  มันทํา 
บาปไมได ,  แลวก็ทําบุญไมได  ;  เพราะไมยึดถืออะไรโดยความเปนตัวตน   หรือ 
เปนของ ๆ  ตนได. 

 
ธาตุทั้งปวงเปนอนัตตา,  มันเปนอนัตตา  หมายความวา  เปนอยูตาม 

ธรรมชาติ ;  แตเราไมยอมรับ   เราไมรู ส ึก ,  เราไมมองเห็นโดยความเปน 
อน ัตตา .  ถาม ันอรอยที ่ลิ ้น   มันก ็เป นความอรอยของก ู.  ธาต ุลิ ้นม ันก ็เก ิด 
หลอกลวงให รู ส ึกอรอย   เป นลิ ้นของก ู.  หรือจะเอาลิ ้นเป นต ัวก ูก ็ได ,  แลวม ันก็ 
รสอรอยของกู  ปญหามันเลยปนกันยุงไปหมด. 

 
ถาเราไม รูเรื่อง  ก ข  ก กา  ปญหาจะปนกันยุงไปหมด ;  เหมือนคนไม รู  

ก  ข   ก  กา  นั ่นแหละ   มันทําอะไรไม ได   มันอานหนังส ือไม ได .  ถาไม รู เรื ่องธาตุ 
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ตามที ่เป นจริง   ก็ม ีป ญหามากขึ ้น   เพิ ่ม ขึ ้นกวาเด ิมมากมาย  ;  จะสงสัยเรื ่อง 
ดี  เรื่องชั่ว,  เรื่องบุญเรื่องบาป,  เรื่องทํากรรมเรื่องไดผลกรรม  อะไรไปเสียตะพึด,  ไมมี 
อะไรที ่ไม เป นปญหา  ;  แลวก็แบงออกเป น   ๒  ฝาย   อยางหนึ ่งสําหรับเกลียด 
สําหรับกลัว  คือไมปรารถนา  ก็เปนทุกขเหมือนกัน,  อีกฝายหนึ ่งก็สําหรับอยาก 
สําหรับทะเยอทะยาน  สําหรับกระหาย  นี้ก็เปนทุกขเหมือนกัน.  มันก็เลยไดทุกข 
ทั้งขึ ้นทั ้งลอง  สําหรับบุคคลที่ไมรู เรื ่องธาตุ  ก็จะเกิดความยินดียินราย,  ยินดี 
ในสิ ่งที ่เป นที ่ตั ้งแหงความยินดี,  แลวยินรายในสิ ่งที ่เป นที ่ตั ้งแหงความยินราย .  
นี่คือคนที่ไมรูเร่ืองธาตุ,  ไมฉลาดในเรื่องธาตุ  ธาตุมันจึงหลอกเอา. 

 
เมื่ออาการอยางนี้   มันกําลังเปนอยูแกคนทุกคนในโลกนี้   ทั้งเด็กทั้ง 

ใหญ   แลวจะไมเรียกวาเรื่องเบื้องตน  เรื่องทั่วไป  เรื่องรากฐานอยางไรกัน ?  มัน 
ก็ควรจะถ ือว า   เป นเรื ่องต่ําที ่ส ุด   รากฐานที ่ส ุด   เบื ้องต นที ่ส ุด .  ดังนั ้นอาตมา 
จึงเรียกวา  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ซึ่งคนบางคนไมยอมเห็นดวย  วาการพูดเรื่อง 
ธาตุนี ้เปนเรื ่อง  ก ข  ก กา  เขาเห็นเปนปรมัตถธรรม  เปนอภิธรรม  เปนอะไร 
มากไป  จนไมยอมให เปนเรื่อง  ก ข  ก กา ;  เพราะวาไม รูจักพระพุทธศาสนา  ที่จะ 
สอนแตเรื ่องความดับทุกขเท านั ้น ,  มีความดับทุกขที ่ไหน  ก็ม ีพ ุทธศาสนาที ่นั ่น ,  
ไมมีความดับทุกขที่ไหน  ก็ไมมีพุทธศาสนาที่นั่น.  แมวาจะไปพูดกันอยางเปนคุง 
เป นแคว   เป นปรมัตถ  เป นอภิธรรมอะไรใหมากมาย   มันก็ไม เป นพ ุทธศาสนา 
ไปได.  แลวมันก็พิสูจนอยูในตัวแลววา  คนที่พูดมาก ๆ  อยางนั้นแหละยิ่งไม รูจัก 
ธาตุ  มันไมรูจักธาตุ,  กําลงมีตัวกู - ของกู  เต็มท่ี. 

 
ปญหาของมนุษยเปนอยางนี้  เรียกวาไมรูจักธาตุตามที่เปนจริง  ก็ 

เกิดมิจฉาทิฏฐิรายแรงอยางนั ้นอยางนี้ขึ ้นมา ;  อยางต่ําที ่สุดก็มี  วิจิกิจฉา  มี 
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ความสงสัย   วาจะศึกษาเรื่องธาตุดี   หรือวาจะหาของเอร็ดอรอยมากินดี   มันก็มี 
ความลังเลอยูแตอยางนี้. 
 

ศึกษาเรื่องธาตุจะเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง. 
 

ขอใหสนใจ  ก ข  ก กา  ในพระพุทธศาสนากันเสียใหมใหถูกตอง  กลาว 
คือ  การศึกษาเรื ่องธาตุ  นั ้นเอง.  ลูกคลําดูที ่เนื ้อที ่ต ัว  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ   มันอยูที่ตรงไหน ?  จงพยายามลูบเนื้อลูบตัว 
ล ูบห ัวล ูบ เท า   ล ูบคลําอยู ด ูเรื ่อย  ๆ   ในภายในนี ้  ให ม ันรู จ ักสิ ่งที ่เร ียกว า   ธาต ุ,  
จึงจะเรียกไดวาเปนผูสนใจ  เริ่มตนศึกษา  ก ข  ก กา  แหงพระพุทธศาสนาอยางถูก 
ตองกันเสียใหม.  ไมจําเปนจะเอาเรื่องน้ันเรื่องน้ีเรื่องโนนมาพูดใหยาวความ ;  พูด 
ก ันแต เรื ่องที ่ให เห ็นว า   อะไรม ัน เป นรากฐาน   ค ือเป นธาต ุ  เป นรากฐาน ,  เป น 
สวนยอยที ่ส ุด   ที ่จะประกอบกันขึ ้นเป นสวนใหญ ต อ  ๆ   ไป   มันคืออะไร ?  แลวก็ 
ดูที ่สิ ่งนั ้นใหดี  อยาใหเห็นเปนตัวเปนตน  เปนสัตว  เปนบุคคล  เปนอะไร 
ทํานองที่จะทําใหเกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ขึ้นมาได.  เห็นโดยความ 
เปนธาตุอยูโดยแทจริงตามที่เปนจริง. 

 
ตองไมใหโอกาสแกจิตอันธพาลที่มันจะถือเอาโอกาสนี้แหละ  โอกาสที่ 

สักวาเปนธาตุนี้แหละไปเที่ยวประทุษรายลูกเมียเขา  หรือวาไปขโมยเขา  หรือไป 
ฆาเขา  ไปกินเหลาเมามาย,  แลวก็บอกวา  มันก็สักวาธาตุ  :  เหลาก็สักวาธาตุ 
เนื้อหนังก็สักวาธาตุ  อะไรก็สักวาธาตุ  ไปนอนคลุกฝุนหรือนอนอยูตามในคู  มันก็ 
สักวาธาตุ.  นี ่มันเปนจิตอันธพาล  ;  มันเอาคําวา   ธาตุขึ ้นมาสําหรับเปนโล 
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บ ังหน า ,  แก ต ัวสําหร ับจะทําความชั ่ว .  อย างนี ้ไม ต องพ ูดก ็ได   ม ันไม ใช เรื ่อ ง 
ของเรา  มันคงไมมีแกเรา  ไมเกี่ยวกับเรา. 

 
มันยังเหลืออยู แตวา  มีสติสัมปชัญญะทุกเมื ่อ  มองเห็นสิ ่งทั ้งปวง 

โดยความเปนของวางจากตัวตน  คือมันเปนแตสักวาธาตุ  ที่กําลังเปนไปตาม 
ธรรมชาติ  ตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ,  ใหมันเจริญกาวหนาไปดวยสติปญญา 
อยางนี้ เร่ือย ๆ  ไป  ;  นั่นแหละคือคนที่ เรียนรู  ก ข  ก กา  กา  กิ   กี   แจกลูกไปตาม 
ลําดับ ๆ  ในเวลาไมนานนักก็จะอานหนังสือไดดี  รูหนังสือไดดี,  คือรูพระธรรม   ที่ 
เปนตัวพุทธศาสนาของพระพุทธเจาไดดี  เรียกวาเปนคนรูหนังสือกันเสียที  ปญหา 
มันก็จะหมดเอง.  นี่ขอใหสนใจ  ก ข  ก กา  กันอยางนี้. 

 
อาตมาก็มีเรี่ยวแรงสําหรับจะพูดในวันนี้เพียงเทานี้  นี่เวลาก็ยังเหลืออยู 

บาง   ขอโอกาสใหพระสงฆบางองคทานบรรยายขยายความหรือวาชวยกันทําความเขา 
ใจเกี่ยวกับ   ก ข  ก กา  นี้ตอไป  กวาจะยุติลงดวยเวลา. 

 
เอา,  นิมนตองคที่คางอยู  ที่ไมไดพูดคราวกอน. 

 
[คําบรรยายของภิกษุรูปอื่น  ไมไดบันทึกไว] 

 
_____________ 
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-  ๕  - 

๒  กุมภาพันธ  ๒๕๑๗ 
 
 
 

 

การเกิดข้ึนของทุกสิ่งต้ังตนที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว. 
 
 
 
 

 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
ในการบรรยายครั้งที่  ๕  แหงภาคมาฆบูชานี้  อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอ 

วา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพระพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม  หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง 
ก็วา  เราจะพูดถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้อีกเปนครั้งที่  ๕. 

 
คนที่ฟงไมถูกคงจะรําคาญเหลือที่จะรําคาญแลว  เหมือนลูกเด็ก ๆ  เรียน  

ก ข  ก กา  ไมนาสนุก  ก็ รําคาญ  ;  แตแลวก็ตองทนเรียนแลวเรียนเลา  เรียนซ้ํา ๆ  
ซาก ๆ  จนรู  ก ข  ก กา,  เดี๋ยวนี้ก็จะพูดเรื่อง  ก ข  ก กา  แหงพระพุทธศาสนา  เปน 
ครั้งที่  ๕  เทานั้นเอง ;  เหมือนกับวาไดเรียน  ก ข  ก กา  มาไดสัก  ๕  วันเทานั้น,  
คงจะยังไมมากมายอะไรนัก.  เรื่อง  ก ข  ก กา  แหงพระพุทธศาสนาในวันนี้  จะได 
 
 

๘๙ 
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กลาวโดยหัวขอยอที่ชัดเจนลงไปวา  การเกิดขึ้นของทุกสิ ่งตั ้งตนที ่ผัสสะเพียง 
สิ่งเดียว.  การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งตนที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว. 

 
เมื่อกลาวเชนนี้   บางคนคงจะฟงถูกหรือนึกออก   หรือเห็นเคาเงื่อน 

แลว  เพราะวาเรื่องที่คลายกันนี้   เคยกลาวมาแลวหลายครั้งหลายหน .  แตวันนี้ 
เอามากลาวอีก  ในรูปรางของ  ก ข  ก กา  คือเบื้องตนที่สุด  เพราะวาเปนเรื่องที่ไม 
คอยสังเกตกัน  จนไมเห็นความสําคัญ   คือไมเห็นความที่มันเปนสิ่งเดียวเรื่อง 
เดียว  ที่เปนการตั้งตนของทุกสิ่ง  ไดแกสิ่งที่เรียกวา  ผัสสะ. 
 
 

ศึกษาคําวา  "  การเกิดขึ้น  "  ใหเขาใจกอน. 
 
เมื่อพูดถึงคําวา  ผัสสะ  บางคนก็วาเขาใจแลว  เขาใจแลว;  นี้มันแน 

นอน  ก็มีคนเขาใจเรื่องผัสสะ  แตก็เขาใจตาง ๆ  กันไป,  เขาใจมากบางนอยบาง.  
บางคนเขาใจไปในทางเถลไถลไปในทางอื่นก็มี  แลวแตวาคน ๆ  นั้นเขาเคยไดยิน 
ไดฟงคํา ๆ  นี้มาในลักษณะอยางไร.  นี่แหละคือความจําเปนที่ตองเอามาพูดกันใหม 
ให รูจักสิ่งที่ เรียกวา  ผัสสะ  ใหดียิ่งขึ้นไป ,  จนมองเห็นชัดลงไปทีเดียววามันเปน 
เพียงสิ่งเดียว  ซึ่งเปนที่ตั้งตนของการเกิดของสิ่งทุกสิ่ง. 

 
เมื่อพูดถึงคําวา  เกิดขึ้น  นี้ก็อยางเดียวกันอีก ;  บางคนก็คิดวาเขาใจ 

แตแลวมันก็  ยังเขาใจนอยเกินไป  คือ  คนสวนมากไมเขาใจวา  ทุกสิ่งที่มีการเกิด -  
ดับ  อยูตลอดเวลา ;  แมแตสิ่งที่เรียกกันวาโลกนี้.   
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เมื่อพูดคําวา  โลกนี้เกิดและดับอยูตลอดเวลา ;  บางคนไมเขาใจเอา 
เสียเลยทีเดียว  แลวยังจะหาวาเปนคําพูดที่บา ๆ  บอ ๆ.  หรือเปนคําพูดที่แกลงพูดลอ 
กันเลน ,  หรือวาเปนการใชสํานวนโวหารมากเกินไป .  นี่ถาผูใดไมมองเห็นโดย 
ประจักษชัดวา  แมแตสิ่งที่เรียกวา  โลก  โลกนี้  มีการเกิด  -  ดับ ๆ  อยูตลอดเวลา 
แลว,  คนนั้นยังไมรูธรรมะที่เปนชั้น  ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนา.   
 

พุทธศาสนาสอนใหเห็นวา  ทุกอยางมีการเกิด  และ  ดับอยู  เสมอ ;  
จะชาเร็วเทาไรนั้น   ขึ้นอยูกับจิตที่มีความรูสึกตอสิ่ งนั้น  ๆ .  นี้คนที่ เขาไม เคยเลา 
เร ียน   และ เป นคนที ่ม อ งก ันแต ในแง ว ัตถ ุ  ก ็จะ ไม เชื ่อ  ;  เพ ราะ เขามองเห ็น 
แผนดินโลกนี้มีอยูตลอดเวลา  แลวก็เรียนกันมาวา  ไม รูกี่แสน  กี่ลาน  กี่ลานลาน 
ปมาแลว  มันก็มีแลวอยางนี้  จะเรียกวาเกิด  -  ดับ  อยางไร ?  นี่ทางพุทธศาสนา 
พูดวามัน  เกิด - ดับ  อยูตลอดเวลา  ไปตามขณะจิต  ที่รูสึกตอสิ่งนี้. 

 
นี่ขอใหพิจารณาดู  วามันเปนคนละเรื่องกันถึงขนาดนี้  เปนคนละอยาง 

คนละแนว   คนละความหมาย .  เดี ๋ยวนี ้เราจะเรียนเรื ่องพุทธศาสนา  เราจึง 
ตองเรียนตามหลักของพุทธศาสนา  ไมใชเรียนวิทยาศาสตรเร่ืองแผนดิน  ที่จะ 
เรียนวา  แผนดินนี้มันมีอยูอยางนี้เรื่อย ๆ  มา  เปนเวลานานเปนลาน ๆ  ปมาแลว. 

 
ทําไมตองแยกกันเรียนอยางนี้  ?  เพราะวาเรียนอยางโนน  มันดับความ 

ทุกขไม ได .  ถาเรียนอยางนี ้  อยางพระพุทธเจาทานสอนวา   โลกมันเก ิดดับ 
อยูตลอดเวลา  นี้มันดับความทุกขได.  เมื่อเราอยากจะเรียนอยางที่พระพุทธเจา 
ทานสอน  ก็เพื่อจะใหดับทุกขไดนั่นเอง. 
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คนที่เรียนเรื่องโลกมาอยางไร  ยอมมีผลเกิดขึ้นตามสมควรแกการที่ตน 
เล าเร ียนมาอย างนั ้น  :  เช น   เร ียนมาในร ูปที ่ว า  โลกนี ้ม ัน เที ่ยง   หรือ เป น 
รูปธรรมที่เที่ยงแท  ก็มีผลใหคน ๆ  นั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทีเรียกวาโลกนั้น ๆ,  
หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็วา  เปนคนติดอยูกับโลก  ติดแนนอยูกับโลก  หมุนไปตามโลก 
ออกมาไมได  มันก็ตองลมลุกคลุกคลานไปตามโลก. 

 
ทีนี้คนหนึ่งเขาเรียนมาในลักษณะที่ตรงกันขาม  ใหรูตามที่ เปนจริง 

วา  โลกนี้ เปนอยางไร ?  มีการ  เกิด  -  ดับ  อยูตลอดเวลาอยางไร ?  ความรูชนิดนี้ 
ไมทําใหยึดมั่นถือมั่นอยูในโลก  คือไมตองติดไปตามโลก  มีจิตใจที่แยกออกมาได 
จากโลก  ก็ไมตองลมลุกคลุกคลานไปตามโลก.  นี ่มันตางกันอยางทีเรียกวา 
ตรงกันขาม  หรือยิ่งกวาตรงกันขาม. 

 
ถาเราไมรูเรื่องสิ่งนั้น ๆ  พอ  ก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ๆ  แลวก็ 

จะตองทุลักทุเลไปตามสิ่งนั้น ๆ ;  แมแตสังขารรางกายนี้  เราไปเห็นโดยความเปน 
ของเที่ยงเปนของตน  มันก็ยึดมั่นถือมั่น  แลวมันก็จะตองหนักอกหนักใจ  ตองขึ้น ๆ  
ลง ๆ ,  หรือวาสวนใหญมันจะตองมีความทุกข  เพราะสังขารนี้มันจะตองเปลี่ยน 
แปลงไป  ตามเรื่องของมัน. 

 
เรื่องขางนอกก็เหมือนกัน  เรื่องทรัพยสมบัติ  เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง,  

เรื่องอะไรตาง ๆ  เหลานี้  แมแตชีวิตความตายอยางไร  ก็ลวนแตตองเปนไปตาม 
กฎเกณฑของมัน,  ตามเหตุตามปจจัยของมัน.  ถาไปยึดมั่นมันเขาใหเปนของเที่ยง 
หรือเปนของของตน   มันก็เป นไปไมได  มันก็ต องรองไห  มันก็ต องหวาดเส ียว 
ตองสะดุง  ตองเปนไปตาง ๆ  นานา  . 
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นี้เปนการชี้ใหเห็นวา  มีความรู  รูอยางไร  มันก็จะตองมีจิตใจไปตาม 
อํานาจหรือตามแนวของความรู นั ้น ๆ .  นี ้ใครจะเอาอยางไหนก็ได  ไมมีใครวา 
มันเปนสิ่งที่ เลือกเอาได .  แต เชื่อวาทุกคนคงจะเลือกเอา  ในฝายที่จะไมตองเปน 
ทุกข ;  แตแล วจะเล ือกเป นหรือไม เป น   เล ือกถูกหรือไม ถ ูก   นี ้ม ันก็อ ีกอยางหนึ ่ง,  
มันขึ้นอยูกับขอท่ีวา  คน ๆ  นั้นรูจักความทุกขหรือไม ?  บางคนบอกวาจะดับทุกข 
พอถามวาเปนทุกขอยางไร ?  ก็ไม รู;  โงถึงขนาดนี้  คือ  เอาความทุกขมาใหดูไมได,  
แลวก็มาขอใหชวยแนะวิธีดับทุกข   มันก็คนบา,  คือไมมีความทุกขที่ รูสึกอยูจ ริง 
แลวก็มาขอใหดับทุกข. 

 
ความรูที่จะเปนประโยชนได  ตองเปนความรูที่รูจริงไปตั้งแตตัว 

ปญหา  ที่มันมีปญหาอยูจริง ;  เชน  มีความทุกขอยูจริง  จึงจะหาทางที่จะดับทุกข 
ได จร ิงเหม ือนก ัน .  ฉะนั ้นการเร ียนรู เรื ่องโลกในแง ของความท ุกข นี ้  เป นความ 
จําเป น   คือจะชวยใหรู จ ักความทุกขที ่แท จริง.  เพราะปญหามันอยู ที ่ความทุกข ;  
ปญหามันตั้ งขึ้นมาดวยเรื่องของความทุกข ,  ถาไมมีความทุกข เราก็ไมมีปญหา 
อะไร .  มองด ูข อนี ้ก ัน เส ียก อน   เดี ๋ยวนี ้ม ันทนอยู ไม ได   เพ ราะม ันม ีความท ุกข 
และเปนปญหา. 

 
พอมีความทุกข เปนปญหา  มันก็ดูงายตอไปอีกวา   มันเกิดขึ้นมา 

อยางไร ?  ในที่ส ุดมันก็ไปเขารูปกันกับขอที ่ว า   มันมาจากสิ ่งที ่เรียกผัสสะ ,  
จึงเรียกวาเปน เรื่อง   ก  ข   ก  กา   คือเปนจุดตั้ งตนของเรื่องทั้ งหมดจริง  ๆ  ;  แตก็ 
อธิบายไดหลายแงหลายมุม.  เร่ือง  ผัสสะ  คําเดียวเทานั้นอธิบายไดมากแงมากมุม 
ซึ่งจะไดพูดกันเรื่อย ๆ  ไป  จนกวาจะจบจะสิ้นที่ เกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ของพระพุทธ –  
ศาสนา. 
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 [ทบทวนเรื่องธาตุ] 
 
ถาจะทบทวนเรื่องที่แลว ๆ  มา  ทานทั้งหลายก็คงจะนึกได  วาเราเริ่มตน 

พูดกันถึงเรื ่องธาตุ,  คําวา  ธาตุ  เพราะมันมีอยู อยางเปนพื ้นฐาน   สําหรับจะ 
ให เรื ่อ งต าง  ๆ   เก ิดขึ ้น ,  หรือก อ ขึ ้น   บนสิ ่งที ่เร ียกว าธาต ุนั ้น  ๆ .  ดังนั ้นการที่  
รูจักเรื่องธาตุทั้งหลาย  อันจะกอใหเกิดอายตนะและผัสสะนี้  มันเปนเรื่องรากฐาน 
ลงไปอีก,  เปนเรื่องรากฐานชั้นตนทีเดียว ;  เพราะผัสสะมันตั้งตนมาจากอายตนะ 
ซึ ่งตั ้งต นมาจากธาต ุทั ้งปวง .  แต แล วท ุกอย างนี ้ก ็ย ังคงเร ียกวาธาต ุหนึ ่ง ได 
อยูนั่นเอง, 

 
ธาตุที่เปนรากฐานที่สุด  คือเปนธาตุทั้ง  ๖  ไดแก  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 

ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ   ซึ่งไดขอรองแลวขอรองเลา  วาทานทั้งหลาย 
จงมีความเขาใจในเรื่องนี ้  ในฐานะที่เปนเรื่องพื ้นฐาน  ใหมากที่สุด,  และให 
ย้ําใหทบทวนอยูเปนประจําวัน  เหมือนกับวา  เราทํากิจประจําวัน,  ในทางฝายวัตถุ 
ทางฝ ายรางกาย   เรื ่องก ินอาหาร  เรื ่องอาบน้ํา  เรื ่องไปถาน   เรื ่องอะไรต าง ๆ  ;  
เหลานี้  ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  อยางไร,  ในทางฝายจิตใจ  ก็ควรจะมาคํานึงถึงสิ่งที่ เรียกวาธาตุ 
ใหเกิดความแจมแจงเขาใจอยูเปนประจําวัน  ฉันนั้นดวยเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นเราจึง  ตั้งตนพูดกันถึงเรื่อง  ธาตุ  ที่เปนรากฐาน  คือ  ดิน  น้ํา 

ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ,  แลวมีธาตุที่เปนรากฐานชั้นตอมา  ก็คือธาตุตา  ธาตุหู 
ธาต ุจม ูก   ธาต ุลิ ้น   ธาต ุกาย   ธาต ุใจ   ซึ ่งอยู ข างใน   คือในต ัวคน ,  แล วก ็ม ีธาตุ 
ขางนอกคือ  ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ 
ซึ่งเปนธาตุขางนอก. 
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ถาธาตุขางในกับธาตุขางนอก  จะมีขึ้นมาได  มันก็ตองอาศัยสิ่งที่ เรียกวา 
ธาตุด ิน   ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ   ธาตุลม   ธาตุอากาศ   ธาตุว ิญญาณ   นั ่นเอง ;  ฉะนั ้น  
๖  ธาตุแรกมันจึงเปนที่ตั ้งของธาตุชุดตอมา : ธาตุ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  และ  ธาตุชุดที่  ๒  นี้ก็เปนที่ตั้งตอไป 
จะใหเกิดธาตุที ่สูงขึ ้นไป  ละเอียดขึ้นไป  ประณีตขึ้นไป  เปนรูปธาตุ  เวทนาธาตุ 
สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  ปรากฏตัวออกมาได,  โดยปรุงกันขึ้นเปน 
อายตนะกอน  แลวก็เปนผัสสะ  แลวก็เปนเวทนาตัณหา,  หรือวาเปนเวทนา 
เปนสัญญา  เปนสังขาร  เปนวิญญาณ  ที่สูงขึ้นไปตามลําดับ. 

 
การทบทวนอยางนี้อยูเสมอ  ทําใหมีความเห็นแจมแจงในเรื่องที่สําคัญ 

ที่สุด  คือ  เรื่องที่เรียกวา  สุญญตาหรืออนัตตา  หรืออื่น ๆ  แลวแตจะเรียก ;  แตรวม 
แลว  ก็ค ือเรื ่องไมใช ต ัวตน   ไมใชส ัตวบ ุคคล   ไมใชต ัวไมใชตนนี ่  แมสุญญตานี้  
ก็ต องเรียกไดว าธาตุ  มันเปนธาตุอ ันหนึ ่ง  เป นธาตุแหงความวางในระดับสูง 
ส ุด  ;  ถ า ไป เล ็งถ ึงผล   ม ัน เร ียกว า   น ิพพ านธาต ุ  ก ็จบก ันที ่  น ิพพ านธาต ุ,  
สุญญตธาตุ  นิพพานธาตุนี้  มันเปนฝาย  อสังขตธาตุ  ก็จบกันเทานั้น. 

 
ตั ้งตนกันดวยเรื ่องธาตุที ่มีปจจัยปรุงแตง  แลวก็เรื ่อยไปจนกระทั ่ง 

สูงสุด   จนรู จ ักธาตุที ่ไม ม ีป จจัยปรุงแตง  เรื ่องมันก็จบกัน .  ตั ้งตนดวยเรื ่อง 
ธาตุ  แลวก็เปนไปตามเรื่องของธาตุเร่ือย ๆ  ไปจนกระทั่งถึงธาตุสุดทาย,  คือธาตุ 
ที่ไมตองมีปจจัยปรุงแตง  เปนที่จบท่ีสิ้น  ของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุ 
ที่มีปจจัยปรุงแตง  มันก็จบกันเทานี้ .  แตรายละเอียดมันมีมาก   ฉะนั้นเราเรียน 
เรื่องธาตุใหรูในชั้นที่เปนรากฐาน  เปนพวกรากฐาน  จึงไดเรียกวา  ก ข  ก กา. 
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 [เร่ิมการบรรยายครั้งนี้.] 
 
ทีนี้ก็ดูกันในหัวขอท่ีจะพูดวันนี้  วา  การเกิดขึ้นของทุกสิ่ง  ตั้งตนที่ 

ผัสสะสิ่งเดียว  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ของมนุษยหรือของโลกทั้งหมด  หรือของ 
อะไร ๆ  ทั้งหมด. 

 
มนุษยมีขึ้นเมื่อมีผัสสะ. 

 
เราจะพูดกันถึงเรื่องมนุษยกอน  ก ข  ก กา  ของมนุษยนี่  มันมีความหมาย 

ซับซอนอยูหลายชั้น  ก ข  ก กา  ที่มนุษยจะตองเรียน  อยางนี้ก็ได  เรียกวา  ก  ข  
ก กา  ของมนุษย ;  เพราะมนุษยจะตองเรียนเรื่องนี้กอน   อยางนี้ก็ได .  แตที่จริง 
มันยิ่งกวานั้น  คือวามนุษยนี้มันตั้งตนขึ้นมาจากสิ่งใด  ควรจะเรียกสิ่งนั้นวา  ก ข  
ก  กา   สําหรับปรุงขึ ้นมาเป นมน ุษย  ;  นั ่นแหละจะเข าใจเรื ่องผ ัสสะได ง ายขึ ้น .  
เมื่อใดมีผัสสะ  เมื่อนั้นสิ่งที่เรียกวามนุษยจะมีขึ้น;  เมื่อไมมีผัสสะสิ่งที่เรียกวา 
มนุษยก็ไมมี.  เมื่อไรมีผัสสะ  คือความรูสึกตอสิ่งใด  เมื่อนั้นจึงจะเรียกวามนุษยมี ;  
ถายังไมทําหนาที่ผัสสะ  ก็ยังไมเรียกวาเปนมนุษยเพราะมันไมรูสึกอะไร. 

 
พอมาถึงตอนนี้  ก็อยากจะแนะใหเปรียบเทียบเรื่องแผนดินอีก  คน ๆ  

หนึ่งมองวา  แผนดินโลกนี้มีอยูตลอดเวลา ;  แตคนหนึ่งมองวา  เราจะถือ 
วาแผนดินนี้มี  เทาที่เรากําลังมีความรูสึกตอแผนดินนั้น ๆ  อยู ;  ถาเราไมรูสึก 
ตอมัน   มันก็ควรจะถือวาไมมี   หรือมีคาเทากับไมมี .  เชน   เมื่อเรานอนหลับอยู 
พวกแรกมันก็ถือวา  ถึงเราจะหลับไมรูไมเห็นอะไร  แผนดินมันก็ยังมี,  คนธรรมดา 
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ก ็พ ูดอย างนี ้.  ท ีนี ้อ ีกคนหนึ ่งม ันพ ูดว า   เมื ่อฉ ันนอนหล ับ   แผ นด ินม ันก ็ม ีค า 
เท าก ับ ไม ม ี;  เพ ราะฉ ัน ไม รู ส ึกต อสิ ่งที ่เร ียกว าแผ นด ินนั ้น .  ฉะนั ้นสองคนนี้ 
คนไหนจะเปนคนโงกวาหรือคนฉลาดกวากัน ? 

 
ถาวาคนที่สลบ  เชน  ถูกวางยาสลบหรือสลบเองก็ตาม  มันไม รูสึกวาอะไร 

มี  เขาก ็จะถ ือว าแผ นด ินนี ้ม ิได ม ี;  แต คนหนึ ่งม ันก ็แย งว าม ี.  คนนั ้นม ันจะตาย 
ไปเข าโลงไปแล ว   แผ นด ินม ันก ็ย ังม ี  แผ นด ินโลกนี ้ม ันก ็ย ังม ี.  แต คนหนึ ่งจะถ ือ 
วา  เมื่อคนนั้นเขาโลงตายไปแลว  แผนดินมันจะมีอะไรสําหรับคนที่มันเขาโลงตาย 
ไปแลว.  นี ่จะเอาบัญญัติคําวา  มี  หรือคําวา  ไมมี  กันที ่ตรงไหนแน ?  ขอให 
ดูใหดี. 
 

ความมีหรือไมมี  ขึ้นอยูกับความรูสึกที่มีผลออกมา. 
 
ถาตามทางพ ุทธศาสนาแล ว   จะถ ือว ามีหรือไม ม ีก็ตาม   มันก ็เอา 

ตรงที่มันมีความหมาย  มีคา  มีผลอะไรขึ้นมา;  ถามันไมมีความหมายอะไรเลย 
ก็ถือวาเทากับไมมี.  เชนวา  คนตาบอด  ภาพตาง ๆ  มันก็ไมมีคาสําหรับคนตาบอด 
คนหูหนวก   เสียงตาง ๆ   มันก็ไมมีคาสําหรับคนที่หูหนวก .  ถาเปนคนที่จมูกไม รู 
กลิ ่น   แล วกลิ ่นนั ้นม ันก ็ไม ม ีสําหรับคนนั ้น  ;  บางท ีพ ูดก ันไม รู เรื ่องม ันน าโมโห ,  
พูดกับคนที่จมูกมันไม รูกลิ่นอะไรเลยนี้  ใหมันดมอะไรมันก็ไมมีความหมายอะไร,  
จะใหดมของหอมอะไร  มันก็ไมมีความหมายอะไร.  มันเปนอยางนี้ เรื่อยไปจนถึง 
เรื ่องของลิ ้น ,  เรื ่องของผิวหนัง,  เรื ่องของอะไรต าง ๆ,  ถาคนมันเป นอัมพาตเส ีย 
แลว  โผฏฐัพพะทั้งหลายมันก็ไมมีความหมายอะไร  อยางนี้. 
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ทีนี้ก็มาดูกันถึงเรื่องของความทุกข  ความทุกขมันเปนเรื่องที่ปรากฏ 
แก ใจ  ;  ไม ใช ป รากฏแก สิ ่งที ่ไม ม ีใจ .  ความท ุกข ที ่เจ ็บปวดทนยากนี ้  ม ันมี 
ความหมายสําหรับสิ่งที ่มีความรูสึก  คือมีจิตใจ;  ดังนั ้นมันจึงไมมีความหมาย 
แกก อนหินหรืออะไรทํานองนี ้.  สําหรับต นไม นี ้ม ันอยู ระหวางครึ ่ง  ๆ   คือม ัน 
รู ส ึกอยู ส ักครึ ่งหนึ ่งเห ็นจะได ,  อันนี ้เราไม จําเป นจะตองไปรู ว า  ครึ ่งหรือไม ครึ ่ง 
แตมันมีความรูสึก  เพราะเราเคยเห็นตนไมมันทําอาการตอสูเพื่อเอาชีวิตรอด ;  แม 
วามันจะไมรูสึกเจ็บปวด  มันก็ยังไมอยากจะตาย  มันมีความรูสึกตอสูที่ไมอยากจะ 
ตาย   ขวนขวายอย างนั ้นอยางนี ้.  ไปสังเกตดูให ด ี  จะเห ็นการต อสู ของต นไม นี้ 
เพื่อใหอยูรอด. 

 
นี่ความทุกข  มันมีความหมายเฉพาะแกสิ ่งที ่มีความรูสึก ;  ฉะนั ้น 

เราจะตองเอารื่องของสิ่งที่มีความรูสึกนั่นแหละเปนหลัก,  ก็คือเอาเรื่องของคน 
ของมนุษยเรา  ที่มีจิตมีใจมีความรูสึกนี่แหละเปนหลัก  เรียกวามนุษยตัวหนังสือมัน 
ก็บอกอยูแลวมนุษยแปลวามีจิตใจในระดับสูงสําหรับความรูสึก  กระทั่งจะรูพระ 
นิพพานก ็ได  ;  ถ าไม อย างนั ้นม ันก ็จะต องไม ใช มน ุษย   ม ันจะเป นคนธรรมดา 
มากเกินไป,  เปนปุถุชนมากเกินไป  กระทั่งเปนสัตวเดรัจฉานไปเสีย. 

 
การรูธรรมะตองเปนเรื่องของเวไนยสัตว. 

 
เร่ืองธรรมะทั้งหมด   ตองเอาระดับของมนุษย   ที่พอจะรูอะไรไดมา 

เป นหล ัก   ซึ ่งเขาเร ียกว า  เวไนยส ัตว ,  หมายถ ึงมน ุษย ที ่พอจะพ ูดก ันรู เรื ่อง 
มนุษยที่พอจะทําความเขาใจกันได,  แลวก็พาไปได  คือ  ผูที่พระพุทธเจาทานพอจะ 
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พาไปได  จึงจะเรียกวา  เวไนยสัตว.  ถามันถึงขนาดที่พูดกันไมรูเรื่อง  พระพุทธ –  
เจาทานก็พาไปไมไดแลว  เขาก็ไมเรียกวา  เวไนยสัตว ;  เพราะคําวา  เวไนยะ 
นี ้แปลวา  พอจะพาไปได.  ธรรมะก็เปนเรื ่องของเวไนยสัตว  คือสัตวที ่พอจะพา 
ไปได. 

 
ทีนี้คนในโลกนี้  มันมี  เวไนยสัตวกันสักกี่มากนอย ?  คําพูดนี้ไมยกเวน 

ใคร  ไมยกเวนภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  หรือใครชนิดไหน  แลวมีอยูสัก 
กี่คนที่ เปน  เวไนยสัตว ?  ที่พอที่พระธรรมของพระพุทธเจาจะพาไปได.  การเปน 
พระเณรนี้ยังไม รับประกันได  ;  เพราะวาโดยจิตใจแลว  กลับไปอยูแถวหลังของ 
พวกฆราวาสบางคนเสียก็มี.  ฉะนั้นภิกษุสามเณรบางคนติดแนนอยูในกามารมณ 
หรือในอะไรตาง ๆ  ที่แมพระพุทธเจาก็พาไปไมได. 

 
ขอใหคิดดูใหดี ๆ  วา  ความสําคัญของมนุษยนั้น  มันอยูตรงที่มีความ 

เปน  เวไนยสัตว.  ฉะนั้นเรื่องที่จะพูดตอไปนี้  ก็ตองเปนเรื่องในระดับบุคคล 
ที่เปนเวไนยสัตว  คือพอจะเขาใจกันได  เปลี่ยนแปลงไปตามความรูนั้น ๆ  ของ 
พระพ ุทธเจ า   ที ่ท านทรงสั ่งสอนไว ได ;  อย างนี ้จ ึง เร ียกว า   มน ุษย   ที ่แท จร ิง 
คือมีจิตใจสูง  เรื่อง  ก ข  ก กา  ของมนุษย  ก็หมายความวา  มนุษยตองตั้งตนกัน 
ตรงนี ้,  ตั ้งต น เป นมน ุษย ก ันที ่ต รงนี ้  คือ   เริ ่ม รู จ ักสิ ่งที ่ค วรรู   แล ว ใจม ันก็ 
สูงขึ้นบาง  ก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของมนุษยมันเริ่มตนแลว  เปนการเกิดแหงมนุษย 
แลว  อยางนี้ก็ได. 
   

สําหรับคําวา  ก ข  ก กา  ของมนุษย  มันมีความหมายหลายอยางอยางนี้ 
แตสรุปแลว  มนุษยตองหมายความวา  มีปญญาอยางมนุษย;  ไมใชวาเกิดมาเปน 
คนแล วม ันจะเป นมนุษย.  เก ิดมาเป นคนนั ้น   อาตมาถือวา   เป นก ันท ุกคน 
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ยังไมท ันเปนมนุษย ;  จะเปนอาตมาเอง  หรือใครก็ตาม   พอเกิดมาจากทองแม 
มันยังไมเปนมนุษย,  คือมันยังไมมีจิตใจสูงพอที่จะเขาใจในธรรมะของพระพุทธเจา 
ไมเปนเวไนยสัตว.  ตองศึกษาอบรมกันมาเรื่อย ๆ  ถาถูกวิธีสําหรับบางคน  ใจ 
มันก็สูงพอถึงจะเรียกวาเปนมนุษย,  คือเขาไปในขอบเขตของเวไนยสัตว  ที่พระ -  
พุทธเจาทานพอจะพาไปได,  ที่เหลือนอกนั้นไปไมได  มันก็ตายอยูในวัฏฏสงสาร 
ตายอยูในโลกนี้. 

 
นี่จึงถือเอาผูที่มีปญญาของมนุษย  มาเปนผูที่มีมนุษย  มาเรียน  ก ข  

ก กา  ก็เรียนเพื่อยางขึ้นสูความเปนมนุษย  เพราะไมรูมาจากในทอง.  เกิดมาแลว 
ก็เรียน  ก็เรียน  ก ข  ก กา  สําหรับจะมีความรู  สําหรับยางขึ้นมาสูความเปนมนุษย.  
ดังนั ้นจึงถือวา  เรื ่องนี ้เป นเรื ่องสําหรับมนุษย  คือเรื ่องมนุษยจะรู จ ักตัวเองวา 
ตั้งตนเปนมนุษยขึ้นมาอยางไร ?  แลวจะไปกันทางไหน ?  แลวจะไปจบกัน 
ที ่ไหน  ?  เรื ่องจบนั ้นยังไมถ ึง  จะไมพ ูดก็ได .  มันก็ตาย   แตนี ่จะพูดเรื ่องตั ้งต น 
ซึ่งเรียกวา  ก ข  ก กา. 

 
ดู  ก ข  ก กา  ตามหลักพุทธศาสนา. 

 
เอา,  ทีนี้มองกันตอไปท่ีวา  เรื่อง  ก ข  ก กา  ของความเปนมนุษยนี่  พวก 

อื่นจะพูดกันอยางอื่น  ;  แต เราพวกพุทธบริษัท   ก็จะพูดกันอยางที่พระพุทธเจา 
ทานสอนไว  หรือวาพูดกันตามหลักพุทธศาสนา.   

 
ทีนี้พอมาถึงคําวา  ตามหลักของพระพุทธศาสนา  ปญหาก็ยังมีอีกวา 

พุทธศาสนาชนิดไหน ?  พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีหลายแบบเหลือประมาณ ;  อยาง 
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นอยก็มีพุทธศาสนาอยางเถรวาท,  อยางมหายาน  เปนตน,  แลวก็มีพุทธศาสนา 
ที่ประหลาด ๆ  ที่แตกแขนงเกิดขึ้นใหม ๆ  แยกออกไปจนเรียกกันไมถูกก็มี,  เดี๋ยวนี้จะ 
เอากันแตเพียงวา  เปนพุทธศาสนาอยางเถรวาท  คือถือเอาตามคําสอนที่อยูในภาษา 
บาลี  ที่เรียกกันวา  พระไตรปฎก,  จะเวนพุทธศาสนาอยางมหายาน.  แมมหายาน 
ก็มีพระไตรปฎก  แตเราถือวามันมีอะไรที่แปลกออกไป,  แลวก็มีความมุงหมายที่จะ 
พูดจะสอนกันโดยวิธีการอยางอื่น.  เราก็เลิกสนใจ  จะสนใจกันแตพุทธศาสนา 
อยางเถรวาท  ในพระคัมภีรที ่เราถือกันอยู ทุกวันนี ้  คือพระไตรปฎกบาลีอยาง 
เถรวาท. 

 
ทีนี้  ในพระไตรปฎกอยางเถรวาทของเราทั้งหมดนี้  มันก็ยังมีไมแง 

ตาง ๆ  กัน  คือในแงของการปฏิบัติที่จําเปนแกความเปนมนุษย  เปน  ก ข  ก กา 
แกความเปนมนุษยโดยตรงก็ม ี;  สวนนี ้กล ับไมค อยมีใครสนใจ .  อีกสวนหนึ ่ง 
ก็เป นแงของปริย ัต ิ  สูงขึ ้นไปจนถึง   ปรมัตถ อภ ิธรรม   อันนี ้เป นแงของปริย ัต ิ ;  
สวนนี้ยิ่งสนใจกันมาก  แลวก็ยิ่งเตลิดเปดเปงไป  คือวาไกลออกไปจากการปฏิบัติ.  
ไมตั ้งตนเปนการปฏิบัติ  ตั ้งตนแตรู ใหมันมากเขา ๆ ๆ ,  พูดไดมากเขา  มันก็เกง 
แตในทางที่จะพูด   ในทางที่จะอธิบาย ;  แตในจิตใจไมมีการปฏิบัติเลย.  หมาย 
ความวา  ไมรูจักแมแตความเปนมนุษยของตัวที่ เปนจริง ๆ  คือไมรูจักเรื่อง  ก ข  ก กา  
อยางที่เรากําลังวากัน. 

 
แมวาจะพูดถึงเรื่องเดียวกัน,  พูดถึงชื่อธรรมะ  ชื่อเดียวกัน  มันก็ยังมี 

ความหมายตางกัน.  เชนวา  จะพูดกันถึงเรื่อง  ผัสสะ  อยางที่วานี้  หรือจะขยับเขา 
มาอีก  พูดเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางที่กําลังจะพูดนี้  พูดอยางนักปฏิบัติ 
มันก็มีความหมายที่แทจริงอยูอยางหนึ่ง ;  แตพูดอยางนักปริยัติ  มันมีความ 
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หมายไปอ ีกอย างหนึ ่ง.  มันเด ินคนละทางอยู อย างนี ้ ;  เพราะเขามุ งหมายต าง 
กัน .  พวกปฏ ิบ ัต ิก ็จะมุ งด ับท ุกข โดยตรง   โดยเร ็ว   โดยด วน   ราวก ับว าไฟม ัน 
ไหม อยู ที ่ศ ีรษะ   จะตองรีบด วน .  สวนน ักปริย ัต ิเขาไม ม ีป ญหาอยางนั ้น  ;  เขา 
มีแต ว าจะรู อะไรให ยิ ่งขึ ้นไป ,  จะตอบคําถามที ่ม ันเพิ ่ม ขึ ้นมาใหม เรื ่อย  ๆ  ๆ   จน 
ในที ่ส ุดม ันก ็เฟ อ ,  ตองใช คําอย างนี ้;  เพราะม ันเก ินจําเป นที ่จะต องรู   มันเก ิด 
คําพูดขึ้นมาวา  รูมาก - ยากนาน   อยางนี้  หรือบาหอบฟางอะไรนี้ขึ้นมา  ก็สําหรับ 
แตพวกนักปริยัติเทานั้นแหละ.  คําพูดอยางนี้จะไมมีแกนักปฏิบัติ. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดี  ๆ   วา  เราจะตองพูดกันแตในแงของการปฏิบัติ ;  

แม เป นอย างเถรวาทแท  ๆ   แลว   ก็ย ังพ ูดก ันแต ในแงของการปฏ ิบ ัต ิ ;  ไม จําเป น 
จะตองพ ูดในแงของปริย ัต ิ  ซึ ่งม ันยากที ่จะย ุต ิลงได   หรือจะจบลงได ,  ยิ ่งเป น 
นักเลงหนังสือแลว  มันก็ขยายความไดไมมีที่สิ้นสุด .  ถาจะเอากันในแงของการ 
ปฏิบัติ  มันก็มี เหตุผลตนปลายอยางที่วามาแลววา  เรามีความทุกขเปนปญหา 
เบื ้องต น .  เราด ูว าความท ุกข เก ิดอยู อย างไร ?  เก ิดอยู ที ่ตรงไหน  ?  ให รู จ ัก   ก  ข  
ตัวนี้กันเสียกอน   วาความทุกขนี้ เปนอยางไร ?  อยูที่ตรงไหน  ?  แมที่สุดแตจะมอง 
กันวา  ทุกสิ่งนี้มาตั้งตนเกิดเปนปญหาขึ้นเมื่อไร ? 

 
ในแงปฏิบัติ  ตองรูการตั้งตนของผัสสะ. 

 
สิ่งตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกันอยู  ในชีวิตของคนเรานั้น  มันตั้งตนเกิดเปนปญหา 

ขึ้นมาเมื่อไร ?  คําตอบก็มีอยูอยางที่กลาวแลวเมื่อตะกี้นี้วา  มันตั้งตนขึ้นมา  เมื่อ 
ม ันม ีสิ ่งที ่เร ียกว า   ผ ัสสะ   นั ่น เอง .  ม ี  ผ ัสสะ   เมื ่อ ไร  ?  ที ่ไหน  ?  ปญหาจะ 
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ตั ้งตนที ่นั ้นและเมื ่อนั ้น  ผัสสะทางตาก็ได  ทางหูก็ได  ทางจมูกก็ได  ทางลิ ้นก็ได 
ทางผิวหนังก็ได  ทางใจลวน ๆ  ก็ได  ตั้งตนเมื่อไรก็มีปญหาเมื่อนั้น. 

 
แตตรงนี ้ก ็ต องเขาใจกันอีกทีหนึ ่งวา  ผัสสะนี ้ม ันมีอยู   ๒  ชั ้น   เป น 

เร่ืองท่ีเคยอธิบายแลว  วามีอยู  ๒  ชั้น  คือวา  ผัสสะเฉย ๆ,  ผัสสะกระทบโปง ๆ  
ไปนี ้  มันก ็ผ ัสสะหนึ ่ง.  ผัสสะอีกอ ันหนึ ่ง  เป นผ ัสสะเมื ่อจิตใจเข าไปรู ความ 
หมายของสิ่งนั้น  นี่เปนผัสสะที่จะทําใหเกิดปญหา  ดวยอํานาจของอวิชชา.  
เขาจึงไดเรียกวา  อวิชชาสัมผัส  คือผัสสะดวยอํานาจของอวิชชา  คือมีผัสสะดวย 
อํานาจของความโง  ถาเรามีผัสสะดวยอํานาจของปญญาของความรูแลว  ปญหาไมมี,  
จะไมมีอะไรทําใหเกิดความทุกขขึ้นมาได.  แตนี้เราผัสสะหรือสัมผัสสิ่งตาง ๆ  ดวย 
อํานาจของอวิชชา  หรือความโง  มันจึงเปนปญหา. 

 
เมื ่อตามันโง  มันก็ส ัมผัสรูป   ในฐานะที ่เป นสิ ่งที ่น ารัก   นายินดี  นา 

ยึดถือ  วา  เปนตัวกูเปนของกู.  ถาหูมันโง  ก็สัมผัสเสียง  ในฐานะที ่เปนสิ ่งที ่น า 
ร ัก   น าย ินด ี  ว า เป นของก ู - ของก ู.  จม ูกม ันก ็โง   ก ็ส ัมผ ัส โดยความเป นของ 
หอมนาเสนหาอะไรตาง ๆ  เหลานี้.  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่มันโง  มันไปสัมผัส 
เอาอะไรมา  ในฐานะเปนสิ่งที่นารัก  นายินดี  นายึดถืออยางนี้  เขาเรียกวามันสัมผัส 
ดวยอํานาจของอวิชชา  ;  นี ่เรียกวา   ผัสสะในที ่นี ้  ซึ ่งเป นที ่ตั ้งต นของสิ ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวง. 

 
ถาจะมองดูกันสวนใหญสวนกวาง  สวนใหญที่สุด  วาทารกเกิดลืมตา 

ออกมาจากทองแมในโลกนี้  เห็นโลกนี้เขาในสภาพอยางนี้  ก็ลองคิดดูวา  ทารกนี้ 
มันรู จ ักโลกนี ้ผ ิดหรือถูก  ?  พวกหนึ ่งจะตอบวารู จ ักถ ูกส ิ  เพราะตาม ันดี  หูม ันดี 
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อะไรมันดี   มันก็ตองรูจักอยางที่คนทั่วไปรู  แลวก็ถือวาถูกสิ .  แตวาทางธรรมะนี้ 
ยังไมถือ  ยังไมถือวา  ทารกนี้รู จักโลกนี้อยางถูกตอง ;  เพราะวาทารกนี้ไม 
ได ม ีความรู เรื ่องท ุกข  เรื ่องเหต ุใหท ุกข  เรื ่องอะไรเลย .  ดังนั ้นแกจึงรู จ ักโลกนี้ 
ไปตามความหมายของคนธรรมดารูจัก  ไม รูวาทุกขเปนอยางไร ?  เหตุใหเกิดทุกข 
เปนอยางไร ?  ก็เรียกวาเราลืมตาขึ้นมาในโลกนี้   ไมใชดวยอํานาจของวิชชาหรือ 
ปญญา  มันมาในลักษณะกลาง ๆ.  หรือถาจะถามวารูหรือไมรู ?  ก็บอกวาไมรู. 

 
พระพุทธเจาก็ยังไดตรัสเรื่องนี้วา  ทารกนั้นมิไดมีความรูเรื่องเจโตวิมุติ 

ปญญาวิมุติมากอน;  ฉะนั้นเขาจึงมีอวิชชาที่จะยึดถือนั่นนี่เปนตัวตน  รูป  เสียง 
กลิ่น  รส  สัมผัส  เปนตัวตน,  คือเปนปฏิจจสมุปบาทหรือเปนความทุกขขึ้นมา.  
ทารกธรรมดาเป นอยางนี ้ ;  พอทารกนี ้โตขึ ้นแล ว   ได ศ ึกษาอะไรมากพอ   จึงจะ 
เรียกวาทารกนี้พนจากความเปนทารก  เพราะวาเขารูจักโลกทั้งหลายทั้งปวง  ตามที่ 
เปนจริง.   

 
นี่ แหละเขาเริ่มเรียน  ก ข  ก กา  กันที่ ตรงนี้   ไม ใช เรียน   ก ข  ก กา  เมื่ อ 

อายุ   ๔ - ๕  ป   กับครูที่ โรงเรียน  ;  นั้นสําหรับจะรูหนังสือสําหรับจะรูวัตถุ   รู โลก 
ทางวัตถุ.  แตว าทารกนี ้จะเริ ่มรู จ ักความทุกข  รู จ ักเหตุใหเก ิดท ุกข  จากใจจริง 
ของตน  วาพอเราคิดอยางนี ้แลวเปนทุกขท ุกที  พอเรายึดถืออยางนี ้แลวเปน 
ทุกขทุกที .  โดยทางตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มีผัสสะ  มีเวทนาอยางนี้   นี่ เรียกวา 
ทารกเริ่มรูจัก   ก ข  ก กา  ของพระพุทธเจา,  แลวก็เรียนหนังสือจากพระพุทธเจา 
โดยตรง. 

 
ในที่สุดเขาก็จะรูอยางที่กําลังพูดนี้วา  เพราะสัมผัสดวยอวิชชา  จึงเกิด 

ความยึดมั่นถือมั่นใน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
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ธัมมารมณ,  เรียกวาปญหามันแยกตัวออกมาชัดเจน  เปนความทุกขเกิดขึ้น  เมื่อตา 
เห็นรูป  เปนตน  ดวยอํานาจของอวิชชาสัมผัส  ความหมายก็เกิดแกสิ่งทุกสิ่ง  คือ 
สิ่งทุกสิ่งนั้นจะใหมีความทุกขก็ได,  จะใหมีความรูความฉลาด  ไมมีความทุกขก็ได.  
แตถาปลอยใหเปนไปตามเรื่องตามราวของสามัญชนคนธรรมดาแลว  มันเปน 
ไปเพื ่อความทุกขทั ้งนั ้น ;  เพราะวาสามัญชนมิไดพกเอาสติปญญาความรู  มา 
ตั ้งแตในทอง   ยังไม ท ันจะเรียน   มันก็ต องเรียน .  เดี ๋ยวนี ้ก ็รู ว าเป นอยางนี ้ ๆ  
คือเรียนจากของจริง. 

 
แตมันก็เปนความรูที่ตรงกันกับท่ีพระพุทธเจาทานไดตรัสไว  แมวาจะ 

ไม ม ีโอกาสไปพบพระพ ุทธเจ า,  หรือวาแม ไม ม ีโอกาสจะได อ านพระไตรป ฎก  ;  
แตถาเขาเปนคนที่มีความรูสึกดี  มีปญญา  ก็จะคอย ๆ  พบไดเหมือนกันวา 
ถาคิดอยางนี ้แลวก็เปนทุกขทุกที,  ถานึกอยางนี ้  รู สึกอยางนี ้  แลวก็เปนทุกข 
ทุกที,  หรือวาถาทําอยางนี้เปนเกิดเรื่องทุกที,  อยางนี้เปนตน. 

 
แตการที่จะใหเขารูเองอยางนี้มันชาเกินไป  เพราะฉะนั้นเรามาถือเอา 

ประโยชนจากการตรัสรูของพระพุทธเจากันบาง  คือ  ไปเอาคําสั่งสอนของทานมา 
ศึกษา  จะชวยใหเร็วขึ ้น ;  ถาไมอยางนั ้นแลวจะมาวัดกันทําไม ?  มาฟงเทศน 
มาฟงปาฐกถา  กันทําไม ?  ก็เพื่อวาจะชวยประหยัดเวลา.  เอาความรูของพระ -  
พุทธเจามาชวย  ใหม ันเร็วเข า,  เรียกวาที ่จะคิดนึกเอาเองทั ้งหมด  ;  แตแลวม ัน 
จะตองตรงกัน  ถาถูกแลวเปนอันวาตรงกัน. 

 
อยางไรเรียกวาถูก ?  ที่เรียกวา  ถูก  นั้น  คือ  ดับความทุกขได.  อยา 

ไปเอาถูกเอาผิดกันตามแบบปรัชญา  มันจะเพอเจอ,  มันจะโงหนักขึ้นไปอีก  ที่วา 
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ถูกหรือผิดตามแบบของปรัชญานั้น  มันมากมายหลายสิบแขนง.  แตถาตามแบบ 
ของพระพุทธศาสนาแลว  มันงายนิดเดียว ;  ถามันดับทุกขไดแลวเปนถูกแน.  
ดับทุกขไดมาก   ก็ถูกมาก ,  ดับทุกขไดนอย   ก็ถูกนอย ,  ดับทุกขไดทั้ งหมด   ก็เปน 
อันวาถูกทั้งหมด ,  ฉะนั้นเราจึงรูจักไดดวยปญญาของเราเอง  ไมตองเชื่อบุคคลอื่น 
ไมตองเชื่องม ๆ  งาย ๆ  อยางที่หามไวใน  กาลามสูตร  ๑๐  ประการนั้น. 

 
ไมตองเชื่อแมแตคําของครูบาอาจารย,  ไมตองเชื่อแมแตคําของพระ -  

พุทธเจาดวยซํ้าไป.  พระพุทธเจาทานตองการ,  ทานทรงประสงคอยางนี้วา  สาวก 
ทั้งหลาย  อยาไดพูดตามคําของเราเลย.  พวกสาวกทั้งหลายจงพูดตามความรู  ที่ตัว 
รูแจงประจักษอยูในใจออกไปเถิด  ไมตองพูดตามคําของศาสดาของตน ๆ.  แตแลว 
มันก็ไปตรงกันนั่นแหละ. 

 
นี่หมายความวา   พระพุทธเจาท านทรงมีความประสงค ใหทุ กคน 

พยายาม  จนกระทั่งรูจริง  รูถูกตอง  แลวดับทุกขได,  แลวพูดออกไปตามลําพัง 
ตน   ถ าถ ูกแล วก ็ด ับท ุกข ได ,  แล วก ็จะไปตรงก ันก ับคํ าของพ ระพ ุทธ เจ า เอ ง  ;  
อยางนี้ทานเรียกวา  ไมตองพูดตามคําแหงศาสดาตน .  พูดตามความรูสึกในใจของ 
ตนออกมา   แลวก็ ไปตรงกับคํ าของพระศาสดานั้ น   ก็ตามใจนั้ น ;  อยางนี้ จึ งจะ 
เรียกวาเปนสาวกที่แทจริง.  ทานวางหลักไวอยางนั้น   วา  ในที่สุดเขาจะไมตองพูด 
กันตามคําแหงศาสดาของตน ,  เขาจะพูดจากความรูสึกภายในใจของเขาเอง ;  แต 
แลวมันก็ไปตรงกันอยางนี้. 

 
นี่ ค นที่ รู   ก  ข   ก  กา   เรื่ อ ย ไป   จน รูหนั งสื อหนั งห า   รูห มดแล วมั นก็ 

จะเป นอย างนี ้.  พ ูดอะไรออกไปจากจ ิตใจของตน  ;  ไม ต องพ ูดตามพระบาล ี, 
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ไมตองพูดตามพระไตรปฎก,  ไมตองพูดตามอะไร.  ขอใหพุดออกไปจากความ 
รู ส ึกในใจ  แลวก็จะถูก  โดยที ่ว าดับทุกขได  แลวก็จะไปตรงกับคําในบาลีใน 
พระไตรปฎกเอง.  อยางนี้ เราเรียกวา  ก ข  ก กา  ตามแบบของนักปฏิบัติ,  เรียน 
หนังสือตามแบบของนักปฏิบัติ ,  ไมใชเรียนตามแบบของนักปริยัติ   หรือทองจํา 
หรือคิด ๆ  นึก ๆ  คํานึงคํานวณ. 
 

ดูความรูสึกของจิตใจจะรูไดวา  ทุกอยางตั้งตนที่ผัสสะ. 
 
เอาละ  ทีนี้มันก็พบไดเอง  ในขอท่ีสําคัญที่สุดขอหนึ่งวา  ทุกอยางตั้งตน 

ที่ผัสสะ,  เกิดขึ ้นก็เกิดที ่ผัสสะ,  ตั ้งอยู ก็ตั ้งอยู ที ่ผัสสะ  จนกวาผัสสะนั ้นจะ 
ดับไป,  แลวก็ตองหมายถึง  สัมผัสดวยอวิชชา  ถาเปนเรื่องของความทุกข,  ถา 
เปนเรื่องของความไมมีทุกข  ก็สัมผัสดวยวิชชาดวยปญญา.  ทีนี้ตามธรรมดาคน 
ก ็ส ัมผ ัสด วยอว ิชชาทั ้งนั ้นแหละ .  ฉะนั ้นม ันจ ึงต องเก ิดขึ ้น เพราะส ัมผ ัสด วย 
อวิชชา,  ตั้งอยูที่สัมผัสของอวิชชา,  แลวก็จะดับไป  พรอมกันกับการดับของสัมผัส 
ดวยอวิชชา,  เพื่อไปหาเรื่องใหม   เพื่อไปมี เรื่องใหม .  เรื่องนี้มันเสร็จไปก็ดับไป 
แลวก็ไปตั้งตนเรื่องใหม. 

 
ทุกอยางตั้งตนที่ผัสสะ  เกิดขึ้นที่ผัสสะ  ตั้งอยูที่ผัสสะ ;  ผัสสะชนิดโง 

หรือฉลาดก็ส ุดแท   แตม ันจะมีอยู ชั ่วขณะของผ ัสสะทําหนาที ่อยู .  พอผัสสะไม 
ทําหนาที ่  ดับไปแล ว  มันก ็เป นอ ันวาด ับไป .  นี ่เรื ่องม ันจ ึงเป นเรื ่อง  เก ิด  - ดับ ,  
เกิด - ดับอยู ตลอดเวลา.  โลกนี ้ทั ้งโลกก็  เกิด  -  ดับ  อยูตลอดเวลา,  จะวา 
รางกายนี ้  รางกายนี ้เกิด - ดับ  อยูตลอดเวลา  ตามความรู ส ึกของผัสสะ.  จิตใจ 
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นี ้ก ็  เกิด - ดับ  เกิด - ดับ   อยู ตลอดเวลา  ตามเรื่องของผัสสะ.  นี ่เรียกวาทั ้งกาย 
ทั้ งจิตนี่แหละทั้ งความรูสึกอะไรทั้ งหมดนี้   มันก็   เกิด  - ดับ   เปนเวลาตามเวลา 
ตามอํานาจของผัสสะ.  นี่โลกขางใน. 

 
ทีนี้โลกขางนอก  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หรือท่ีเราจะรับเขา 

มาทาง  ตา  หู  จมูกลิ้น  กาย  นี้  ก็  เกิด  -  ดับ  อยูตลอดเวลา  ขึ้นอยูกับผัสสะ 
เปนไปตามอํานาจของผัสสะ  มันเกิดเมื่อมีผัสสะ  มันดับไปเมื่อผัสสะดับ.  ถาใคร 
มองเห็นอยางนี้  จะมองเห็นวา  โลกนี้วางจากตัวตน  โลกนี้ไมมีสวนไหนที่จะยึดถือ 
ไดวา  ตัวตน  ก็เลยเปนคนที่มีจิตไมยึดถือ. 

 
เดี ๋ยวนี ้มองไมเห ็นก็ย ึดถือ ;  พอยึดถือก็ม ีผลเปนกิเลส .  พอมีกิเลส 

มันก็มีผลเปนผลของกิเลส   คือมีความทุกข  เพราะความรัก  ความโกรธ   ความ 
เกลียด  ความกลัว  โดยมากก็มีอยู  ๔  อยางนี้  ซึ่งเปนหัวขอใหญ  ๆ  แลวก็แจกลูก 
ออกไป  เปนตัวเล็ก ๆ ๆ , เปนความทุกขตัวเล็ก ๆ ๆ  อีกมากมาย.  ตัวใหญ  ๆ  ก็คือ 
ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว. 

 
ดังนั ้นจะศึกษาเรื ่องนี ้  ก็ตองรูจักสิ ่งเหลานี ้กอน  คือรู จ ักตัวความรัก 

ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  นี้กันเสียกอน.  ที่จริงมันก็เกิดอยูบอย ๆ  
แตเก ิดแลวก ็ไม รู จ ัก ,  เพ ียงแตรู ส ึกแลวก ็ไม รู จ ัก   รู ส ึกรัก   รู ส ึกโกรธ   รู ส ึกเกลียด  
รูสึกกลัว.  นี่รูสึก  แตแลวไมรูจักวามันคืออะไร ?  มันคืออะไรโดยแทจริง. 

 
โดยสรุปความก็คือไมรูวา  โอย,  มันเปนเพียงเรื่องของผัสสะดวย 

อํานาจของอวิชชา ;  มีผลออกมาเปน  ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความ 
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กลัว.  เมื่อใดผัสสะนี้ดับไป  มันก็ดับไป,  พอมันเขามาในจิตอีก  มีการสัมผัสดวย 
จิตอีก  มันก็เกิดขึ้นมาอีก.  หรือวาถายังลืมหูลืมตาอยูเปนเวลานานอยางนี้  มันก็ 
เขามาทางตา  ทางหู  ทางจมูก   ทางลิ ้น   ทางผิวกาย   ได ;  ถาเปนเวลาอื ่น 
นอกจากนี้  มันก็เปนเรื่องของจิตคิดนึกขึ้นมาเองได  โดยคิดขึ้นมาตามความ 
รูสึกครั้งกอน ๆ  ที่เหลืออยูเปนความจํา  เปนสัญญาความหมายมั่นอะไรอยูในใจ.  
นี่คือขอเท็จจริงอันแรก  ที่จะตองรูจักกันกอน  วาความทุกขนี้มันอยูในรูป 
ของ  ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความปรารถนาอยาง 
ใดแลวไมเปนไปตามที ่ปรารถนานั ้น .  ตองรู จ ักสิ ่งนี ้ด ีจริงๆ  กอน   แลวจึงจะ 
คอย ๆ  รูจักตอไปไดถึงวา  มันมาอยางไร ?  มันจะดับไปไดอยางไร ? 

 
เดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดถึง  ก ข  ก กา  ของสิ่งเหลานี้  ;  เพราะฉะนั้นจะไม รีบ 

กระโดดพูดขามไปถึงเรื ่องอะไรที ่ม ันไกลไปกวานี ้.  จะเนนกันอยู แตที ่นี ่  ที ่ตรงนี้ 
วา  มันมาจากผัสสะ,  เพื่อใหรูจักผัสสะใหดีขึ้น  ตามหัวขอท่ีตั้งไวสําหรับการพูด 
ในวันนี้วา  ทุกสิ่งตั้งตนที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว  เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  ผัสสะ. 
 

พิจารณารายละเอียดของผัสสะ. 
 
ผัสสะทางตานี้จะมีมากกวา  เพราะวาที่เราลืมตาอยูมันเห็นมากกวา,  

ที่หูจะมีโอกาสทําผัสสะสักครั้งหนึ่ง,  หรือที่จมูกจะมีโอกาสผัสสะสักครั้งหนึ่ง,  หรือวา 
ลิ้นนี้  โอกาสนอยที่จะมีผัสสะกับเขาสักที  เพราะวาตอเมื่อไปกินอะไรโนน  ลิ้นจึงจะ 
มีโอกาสผัสสะกับเขาสักที,  สวนผิวหนังยังมีโอกาสวา  เพราะวาสัมผัสหนาวรอน 
อะไรไดบ าง ;  แตถ าพ ูดถึงสัมผัสระหวางเพศแลว  มันก็นาน  ๆ   ครั้งเหมือนกัน 
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มันม ีโอกาสน อยเหม ือนก ัน .  ดังนั ้น เรื ่องตาเห ็นร ูปนี ้  มันจะมากกว าอย างอื ่น 
มันจึงเอามาไวอันแรกวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.   
 

  แตถาที ่คลองแคลวที ่ส ุด  เปนไดงายไดมากที ่สุด  ก็ตองเรื ่องใจ 
มันคิดนึกไดแว็บเด ียว,  เอาเรื ่องอะไรในอดีตมาคิดไดแคแว็บเดียวแหละ .  แลว 
ค ิด เป นใหญ เป น โต   เป น เรื ่อ งเต ็ม ไป ทั ้งโลกก ็ได ;  นั ่นทํา เล นก ับใจส ิ,  ฉะนั ้น 
ระวังเรื่องจิตเรื่องใจน้ันใหมาก;  แตวา  มันจะมาทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  
ก็ตามเถอะ  เรียกวาผัสสะเสมอกัน,  และถาเปนผัสสะดวยอวิชชาแลว  จะตอง 
เกิดความทุกขดวยกันทั้งนั้น. 

 
นี่มาเรียนเรื่องผัสสะกันในวันนี้  ใหเปนพิเศษ  เฉพาะคํา ๆ  เดียววา  มีตา 

สําหรับผัสสะ  มีหูสําหรับผัสสะ  แลวมันมีความสัมผัสกับอะไรเมื่อไรที่ไหน ?  พอ 
สัมผัสแลวเกิดอะไรขึ้น .  พอมีการสัมผัสทางตา  สิ่งที ่เรียกวารูปก็เกิดขึ ้น ;  
ถาไมมีการสัมผัสทางตา  รูนั้นก็มิไดเกิดขึ้น  หรือเทากับมิไดมีอยู,  เสียงก็เหมือน 
กัน  ถามีการสัมผัสทางหู  เสียงก็มีขึ้น ;  ถาปองกันเสีย  หรือวาหูมันพิการไปแลว 
มันก็ไมม ีเสียง.  แตเดี ๋ยวนี ้ว ายังบริบูรณดีทุกอยาง  และสัมผัสเมื ่อไรก็เปนมี 
สิ่งนั้นเมื่อนั้น   รูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ๖  ประการนี้  จะมี 
เมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะทั้ง  ๖. 

 
เอา,  ทีนี้ผัสสะหรือสัมผัสน้ี  มันของอะไร ?  ก็ตองเรียกวาของคู.  ถา 

ไมมีคู  มันจะสัมผัสไดอยางไร ?  เพราะวาสัมผัสมันแปลวากระทบ ;  ถามีการ 
กระทบ  มันตองมีของอยางนอย  ๒  อยาง  จึงจะกระทบได ;  แมมันจะมีหลาย ๆ  
อยาง   มันก ็ต องแบงเป น   ๒  ฝาย   แลวม ันจึงจะม ีการกระทบได .  ฉะนั ้นคําว า 
ผัสสะ  ก็คือ  การกระทบ,  กระทบก็ตองมีของ  ๒  อยางนี้. 
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ทีนี้ของสองอยางนี้  มันตองเปนสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติ  โดยความ 
เปนของคู ก ันสําหรับการกระทบกัน .  ถามันไมไดม ีคู สําหรับการกระทบ 
กันแลวมันสัมผัสไมได ;  เชน  ใหตาไปสัมผัสกับเสียง  อยางนี้มันทําไมได;  เพราะ 
เสียงมันคูกับหู.  ตามันคูกับรูป,  จะเอาตาไปเปนคูสัมผัสกับเสียง  มันเปนไปไมได.  
ดังนั ้นมันจึงต องถูกคู   ซึ ่งม ีอยู   ๖  คู ด วยกัน   แลวสําหรับสิ ่งที ่ม ีช ีว ิต  มีวิญญาณ 
มีความรูสึกนี้  เอามนุษยเปนหลัก. 

 
การที่ทานแบงวา  มีอายตนะ  ๖  อายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 

นี้ก็เพราะวาเอามนุษยเปนหลัก;  เราจะเอาสัตวอื ่นเปนหลักมันไมแน,  แลวก็ไม 
จําเปนที่จะตองไปยุง  ไปรูกับมัน .  เชนจะเอาไสเดือนเปนหลัก   นี้มันก็ปวยการ 
เพราะวาเราไมไดเปนไสเดือน  เราไมตองรูวาไสเดือนมันมีอายตนะกี่อายตนะ  ไม 
ตองรูก็ได,  หรือ  ปู  ปลา  มด  แมลง  อะไรตาง ๆ  นี้  มันมีอายตนะกี่อยาง  เราก็ 
ไมจําเปนจะตองรูก ็ได.  แตถาจะใหเดา  เราก็อยากจะเดาวา  มันคงจะมีครบ  ๖  
อยางเหมือนกัน   แตไมสมบูรณ   อยางนี้ เปนตน  ;  บางอยางไมสมบูรณ ,  บาง 
อยางมันมากเกินไป   อะไรก็ได .  แตธรรมะนี ้ม ีสําหรับมนุษย ;  ฉะนั ้นจึง 
เอามนุษยเปนหลัก,  แลวก็วาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไวในลักษณะอยางนี้ 
แลวก็วาง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ไวอีก  ๖  อยาง  สําหรับเปนคู 
กัน ,  เปนของคู กันสําหรับจะทําการสัมผัสกัน ,  แลวก็มีปฏิกิ ริยาเกิดขึ้นไปเปน 
ลําดับ ๆ  จนจะไปเปนทุกข  หรือวาจะเปนอะไร  ก็แลวแตเรื่องของมัน. 

 
คนโบราณกอนพุทธกาลกอนพระพุทธเจา  เขาก็ม ีความรู เรื ่องวา 

ตองมีอะไรที่เปนคู  สําหรับที่จะสัมพันธกันนี้  จึงจะเกิดเรื่องราวอะไรตาง ๆ  ได 
เรื ่อง  อิมเอี ๊ยง  ยินยาง  หรือ  อิมเอี ๊ยงของจีนนั ้น  ก็เกาเปนพัน ๆ  ปนี ่  เกากวา 
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พุทธกาลเสียอีก  ก็มีความหมายอยางเดียวกัน  แตเขาเรียกไมเหมือนกัน  หรือเรียก 
อยางอื่น.  บางทีเรียกแตเพียงวา  อิมเอี๊ยง  ก็หมายความวา  ฝายหนึ่งกับอีกฝายหนึ่ง 
ซึ่งตรงกันขาม.  ซึ่งถามาพบกันเมื่อไรแลว  ก็จะเกิดปฏิกิริยาอันใดอันหนึ่งขึ้นมา. 

 
แตเดี ๋ยวนี ้ความรู นี ้ม ันเรียวลง   เหล ือแตอิมเอี ๊ยง   นี ้ว าฟ าก ับด ิน  ;  

ที่มีค ว า ม ห ม าย อ ย า ง อื ่น .  ฟ า ก ับ ด ิน ที ่ว า   ถ า ถ ึง ก ัน เข า เมื ่อ ไ ร เป น มี 
เรื่อง ;  นั่นแหละคืออิม เอี๊ ยง .  ที่ วิทยาศาสตรสมัยนี้ เรียกวา   บวกกับลบ   มันมี 
ลักษณะเปน   บวก   อยูพวกหนึ่ ง,  มีลักษณะเปน   ลบ   อยูพวกหนึ่ ง.  ถาสัมพันธ 
กันเมื่อไรเปนมี เรื่อง,  เปนมีปฏิกิ ริยา  มีแสดงอาการออกมา   เปนพลังงาน   เปน 
อะไรตาง ๆ.  นี้ก็แปลวาคนโบราณเขาก็ รูวามีอะไรอยู  ๒  ฝาย  ตรงกันขาม  ;  ถา 
มาผัสสะกันเข าเมื ่อไรเป นเก ิดเรื ่อง  :  เรื ่องด ี  เรื ่องราย  ก็ย ังไม ต องพูด  ;  แต 
ตองเกิดเรื ่องแน  นี ่ท ุกอยางม ีล ักษณะอยางนี ้เป นรากฐาน ,  แลวเรื ่องอะไรตาง ๆ  
มันตั้งตนเมื่อมีผัสสะ  เพราะวากอนนั้นมันก็ไมมีเรื่อง. 

 
แลวความเปนคูนี้มันสูงขึ้นมา  สูงขึ้นมา  จนกระทั่งเรื่องสูงสุด  เปน 

เรื่องทางวิญญาณ  ทางนามธรรม  ทางจิตใจ,  โดยเฉพาะอยางยิ่งคูสุดทายนี้ เขาใจ 
วาจะเปนเรื ่องของความดี - ความชั่ว  ความดีกับความชั่วนี ้  พอเขามาหา 
กันแลว  ก็ม ีผลเป นการเปรียบเท ียบ   ทําให เก ิดค าขึ ้นมา,  เป นค าของความดี 
เปนคาของความชั่ว  ที่ทําใหเรายุงยากลําบาก  เปนทุกขนอนไมหลับ. 

 
ทางวัตถุลวน   เปนเพียงวา  วัตถุบวก,  วัตถุลบ   เกิดกระแสไฟฟาออก 

มา   นี ้ม ันก ็ไม เกี ่ยวก ับด ีหรือชั ่ว.  แตถ าในเรื ่องจ ิตใจคนแลว   มันก ็ม ีความหมาย 
สูงสุดอยูที่ดีและชั่ว .  ที่ควรตองการก็ เรียกวาดี ,  ที่ ไมควรตองการก็ เรียกวาไมดี 
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แตทั้ งนี้สําหรับคนโงทั้ งนั้น   ตองการดีก็ตาม   ตองการชั่วก็ตาม   มันเปนเรื่องของ 
คนโงทั ้งนั ้น ,  ถาเปนคนฉลาดอยางพระพุทธเจาแลว  ทานตองการจะอยู 
เหนือสิ ่งเหลานี ้  คือไมใหคาวมชั ่วบีบคั ้น  ไมใหความดีบีบคั ้น ,  ไมใหเกิด 
ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ๆ. 

 
ฉะนั้น  ผัสสะทั้งหลาย  มันก็มีผลเปน  สิ่ง  ๒  สิ่ง  คือ  ที่นาปรารถนา 

ของคนทั่วไป ,  หรือไมนาปรารถนาของคนทั่วไป ,  ที่ เรียกวา  ความดี  - ความชั่ว 
นั่นเอง.  เราจะตองรูวาของคู ในโลกนี้มีอยูสําหรับทําให เกิดเรื่อง  ;  พูดอยางคน 
โบราณ   อยางอิมเอี๊ยงของจีนก็เหมือนกัน  คือวา  สวนหนึ่งกับอีกสวนหนึ่ง  ถามา 
พบกันเขาแลวเปนเกิดเรื ่องมีเรื ่อง.  เดี ๋ยวนี ้ทางพุทธศาสนาเราก็วา  มีของคู อยู 
คูหนึ่ง  คือ  อายตนะภายใน  กับ  อายตนะภายนอก  ถาพบกันเขาเมื่อไรแลวก็ 
จะม ีเรื ่อ ง  ;  ม ันอยู เป นคู  ๆ   ก ัน   ๖  คู   ข างใน   ๖  คู   ข า งนอก   ๖  คู   พบก ัน 
เมื่อไรเปนมีเร่ือง.  การพบกันของสิ่งนี้เรียกวาผัสสะ. 

 
สวนที่อยูขางใน   มันเปนสิ่งที่มีความรูสึกไดอยูแลว  ตา  หู   จมูก   ลิ้น 

กาย   ใจ   นี ้;  เพ ราะม ัน เป นของมน ุษย   ค ือ   สิ ่งที ่ม ีช ีว ิต   ม ีความรู ส ึก .  ฉะนั ้น 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันหมายถึงธาตุรู  ธาตุวิญญาณธาตุ  อะไรที่มันรวมอยู 
ด วย   เป นพื ้นฐานอยู ด วย .  ท ีนี ้ม ันจ ึง รู ส ึกต อ   ร ูป   เส ียง   กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ 
ธัมมารมณขางนอก  ;  แตถามันไมกระทบกัน  มันไมมาพบกัน  ความรู นั ้นก็ 
ไม รู ,  ม ันไม เก ิดความรู ขึ ้นมาได ,  เพราะม ันไม รู ว าจะรู อะไร .ในตาก ็ม ีธาต ุรู   ที่ 
ในห ูก ็ม ีธาต ุรู   ที ่ในจม ูกก ็ม ีธาต ุรู   อะไรก ็ม ีธาต ุรู  ;  แต ถ า ไม ม ีอะไรมากระทบ 
มันก็ไมรูวาจะรูอะไร  ฉะนั้นมันจึงตายดาน  เงียบหายอยูในนั้น. 
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พอมีรูปมากระทบตา  ความรูทางตามันก็รูขึ้นมา  เรียกวา  จักษุวิญญาณ,  
คือ  การเห็นทางตา,  พอเสียงมากระทบหู  มันก็มีความรูทางหูขึ้นมา  เรียกวา  โสต -  
วิญญาณ,  มีลิ่นมากระทบจมูก  ก็มีความรูทางจมูกขึ้นมา  เรียกวา  ฆานวิญญาณ 
คือการไดกลิ่นทางจมูก,  พอรสมากระทบลิ้น  มันก็รูสึกท่ีลิ้นขึ้นมา  เรียกวา  ชิวหา –  
วิญญาณ   มันรู รสที่ลิ ้น,  มีอะไรมาสัมผัสผิวหนัง  เย็น  รอน  ออน  แข็ง  นิ ่มนวล 
หรือกระดาง  หรืออะไรอยางนี้  มันก็รูขึ้นมาทางกาย  เรียกวา  กายวิญญาณ,  ถามี 
อารมณที่เปนนามธรรมมากระทบจิต  จิตมันก็รูอารมณนั้น  ก็เรียกวา  มโนวิญญาณ.  
นี่คือเปนปฏิกิ ริยาที่ เกิดขึ้น  เพราะการกระทบของสิ่ง  ๒  สิ่ง  ที่ เปนคู.  อายตนะ 
ภายในสิ่งหนึ ่ง  อายตนะภายนอกสิ่งหนึ่ง  พอถึงกันเขา  มันก็เกิดสวนที่  ๓  
ที่เรียกวาวิญญาณ. 

 
เรื่องน้ีก็เคยพูดหลายครั้งหลายหน  พูดซ้ําพูดซาก  อางพระบาลีมาให 

ฟงวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณํ  -  อาศัยตาดวย  อาศัยรูป 
ทั้งหลายดวย  ยอมบังเกิดจักขุวิญญาณ.  แตวาฟงกันเฉย ๆ  ฟงกันเหมือนกับวา 
แรดฟ งป   เป าป ให แรดฟ ง .  นี ่ท ุกคนเป นอย างนี ้  ท องได   สวดได   ได ย ินด วย 
แลวก็เหมือนกันวา  แรดฟงป  มันก็ไดยินวา  ตากับรูปอาศัยกันเกิดจักษุวิญญาณ 
อะไรนั ้น ,  ฟงได ย ินแตเส ียงแตไม ได รู ส ึกแทจริงที ่เก ิดอยู ในตัวเอง  ในจิตใจของ 
ตัวเอง .  เพราะฉะนั ้นต อไปนี ้ขอใหตั ้งต น   ก  ข   ก  กา   กันที;  แตว าเป น   ก  ข  
ก กา  ทางปฏิบ ัต ิ.  พอตาเห็นรูปแลวก็ให รู ส ึกจักษุวิญญาณ ,  พอหูไดย ินเส ียง 
ก็ใหรู จ ักโสตวิญญาณจริง ๆ  กันสักที.  ฉะนั ้นจึงตองอาศัยความไมประมาท 
อยาไปมัวรัก  มัวโกรธ  มัวเกลียด  มัวกลัว  มัวอะไรกันอยูเลย  มีสติสัมปชัญญะ 
ที่จะกําหนด  เมื่อมีการกระทบ  สัมผัส  ทางตา  ทางหู  เปนตน  ใหรูวาจักษุวิญญาณ 
เกิดขึ้นอยางไร. 
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สรุปเปนใจความสั้น ๆ  วา  ของขางในพวกหนึ่ ง,  แลวของขางนอกพวก 
หนึ ่ง,  พอในกับนอก  สองอยางนี ้กระทบกัน  จะเกิดความรูสึกขึ ้นระหวางนั ้น 
ที่ เรียกวา  วิญญาณ .  ขางในคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ขางนอกคือ  รูป  เสียง 
กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ   ขางในกับขางนอกกระทบกันเมื่อไร  จะเกิดสิ่ ง 
ที่  ๓  ขึ้นมา  เรียกวา  วิญญาณตามทวารนั้น ๆ. 

 
ทีนี้   เรียกวา  ผัสสะ  เพราะวา  ๓  อยางนี้ถึงกันโดยสมบูรณ   จะถือวาขาง 

นอกขางในกระทบกันเรียกวาผัสสะ  นี้ยังไมสมบูรณ ,  จะถือวาเปนผัสสะสมบูรณ 
ตอเมื ่อเกิดวิญญาณขึ ้นมาแลวดวย ;  เพราะฉะนั ้น  พระพุทธเจาจึงไดตรัสไว 
ชัดเจนตอไป  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  -  การมาถึงพรอมกันแหงธรรมทั้ง  ๓  นี้ 
เร ียกวา  ผัสสะ ,  สงฺคติ  ก็มาถึงพรอมกัน   มาถึงด วยกัน   พรอมกัน   นี ่เร ียกวา  
สงฺคต ิ.  ติณ ฺณ ํ  ธมฺมาน ํ  แหงสิ ่งทั ้ง  ๓  นี ้,  ผสฺโส   เรียกวา   ผัสสะ .  นี ่ค ือผ ัสสะ 
ที่ตั้งใจจะพูดวันนี้วา  สิ่งทั้งปวงตั้งตนขึ้นที่สิ่งที่เรียกวาผัสสะเทานั้น  ไมมีอะไรอื่น. 

 
 

ผัสสะเปนตนเหตุใหมีโลก. 
 

    ที นี้   ผั ส ส ะ   คื อ อ ะ ไร  ?  เมื่ อ ไร  ?  ที่ ไห น  ?  อ ย า ง ไร  ?  จ ะต อ ง รู ให ชั ด เจ น 
ยิ่ งขึ้นกวาที่แลวมา  จึงเรียกวาเรียน   ก  ข  ก  กา  กันเถิด   ซ้ําแลวซ้ําเลา.  เมื่อใดมี 
ผัสสะ  เมื่อนั้นก็มีปรากฏการณ  ทางตา  ทางหูทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ 
ที ่เร ียกวา  รูป   เส ียง  กลิ ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ   ที ่ม ีความหมาย   แลวอ ัน 
นั้นคือ  เรียกวา  โลก,  โลก  คือ  สิ่งนั้น 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๑๑๖

โลก  คือสิ่งที่ปรากฏแกเรา  ทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เรียกวาโลก ;  
ฉะนั ้น   คําว า   โลก   นี ้ไม ใช แผ นด ินโลก   ไม ใช ต ัวว ัตถ ุโลก .  คําว า   โลกในที ่นี้ 
หมายความถึงสิ่งที่เขามาปรากฏแกเรา  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ชั่วขณะ 
ที ่เรามีผ ัสสะ  คือมีความรู ส ึกตอสิ ่งนั ้น ,  ถาเราไม ม ีความรู ส ึกต อสิ ่งนั ้นก็ถ ือวา 
มันไมมี  มันมิไดเกิด  มันยังมิไดเกิด ;  เมื ่อยังไมมีผัสสะ  ถือวาโลกยังมิไดเกิด.  
พอมีผ ัสสะปรากฏผล   เป นผลแกจ ิตแลว   เร ียกวาโลกนี ้ม ัน เก ิด .  ที ่โลกจะมี 
รูปรางอยางไร  มันแลวแตความโงหรือความฉลาดของเรา,  แลวแตวิชชาหรืออวิชชา 
ของคนผู ผ ัสสะนั ้น .  ฉะนั ้นจึงเห ็นโลกตาง  ๆ  กัน  ;  แตถ ึงอยางไรก็ด ี  ก็ย อมพูด 
ไดวา  โลกนี้เปนปรากฏการณจากผัสสะ ;  เพราะมีผัสสะจึงมีโลก. 

 
ถาดูถึงวา  ทําไมโลกนี้จึงมีความหมาย ?  แลวสิ่งที่เขามาทาง  ตา  หู  จมูก 

ลิ้น  กาย  ใจ  ทําไมจึงมีความหมาย ?  คือวามีอันตราย  หรือมีความที่นาหวาดเสียว 
นาสนใจ  นากลัว  นาระวัง;  เพราะมันเกิดผัสสะ  อยางนี้แลว  มันเกิดเวทนา,  
มันเกิดเวทนาแลวมันจะเกิดกิเลส  มี  ตัณหา  เปนตน. 

 
เมื ่อจะพูดใหละเอียดตอไปอีก  มันก็ม ีเวทนาแลว  มันก็โงตะครุบ 

เอาเวทนานั้นเปนของสําคัญ   เปนตัวเปนตนเปนของเราทีเดียว.  ถาสุขเวทนาก็ 
ยึดถืออยางหนึ ่ง,  ถาทุกขเวทนาก็ย ึดถืออีกอยางหนึ ่ง,  ถาทุกขเวทนาก็ยึดถือ 
ในเวทนานั้น  ดวยความสําคัญมั่นหมายที่เรียกวาสัญญา  สัญญาวาเรา  สัญญา 
ว าของเรา   ส ัญญาวาสวย   ส ัญญาวา ไม ส ุข   ส ัญญาว าท ุกข ,  โอ ม ากมาย 
นับไมไหวสัญญานี้. 
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ทีนี้มีสัญญาอยางนี้ลงไปแลว  มันเกิดความคิด ,  ความคิดอยางนั้น 
ความคิดอยางนี้   ความคิดอยางโนน  วาตัวกูเปนอยางไร.  ดังนั้นสภาพที่มันคิด 
วา  มันเปนอยางไรนั่นแหละ  เขาเรียกวาโลกโดยแทจริง  โลกโดยความหมายที่ 
แท จร ิง .  ฉะนั ้นจ ึงม ีความค ิดว า   ก ูเป นมน ุษย บ าง   หรือว าก ูเป นนั ่น   ก ูเป นนี่  
กูเป นส ัตว   กูเป นบ ุคคล ;  บางท ีม ันก ็ค ิดไม ตรงตามความจริง ,  มันเร ียกหรือม ัน 
ยึดถือไมตรงตามความจริง  เชน  มันรอนอกรอนใจอยู  เพราะความคิดอันนี้  แตมัน 
ก็ไม เรียกวา  มันกําลังตกนรกเลย .  ความคิดที่ เดินไปผิด   แลวรอนเหมือนกับไฟ 
สุมอยูนี่  ที่จริงควรจะเรียกวามัน  เปนสัตวนรก,  เวลานั้นเปนสัตวนรก. 

 
จะมีใครบางที่กําลังคิดวา  เราเปนนรก  เราเปนสัตวนรก  เรากําลัง 

ตกนรก .  เปลาทั้ งนั้น ,  มันไปโมโหโทโสคนอื่น ,  หรือวามันเปนความรูสึกหรือ 
ความคิดที ่โง   มันก็ไม ยอมรับวา  เรากําล ังเป นส ัตวเดรัจฉาน ;  เพราะม ันเอา 
สัตวเดรัจฉานไวข างนอก   เป นส ุน ัข   เป นแมว   เป นกา  เป นไก   ที ่วิ ่งอยู ข างนอก ,  
ไมไดมารูวามันอยูขางใน  คือ  ผัสสะที่ทําใหเกิด  เวทนา  สัญญา  สังขาร  แลว 
เปนความโง.  เดี๋ยวนี้เรามีความเปนสัตวเดรัจฉานอยูขางใน,  หรือวาเรามีความหิว 
เปนเปรตอยู ขางใน,  มีความกลัวความขลาด   ก็เปนอสุรกายอยู ข างใน  มันไม 
มองอยางนี้. 

 
ฉะนั้น  จึงไมมองเห็นวา  อะไร ๆ  มันอยูที่ผัสสะ,  เปนผลของผัสสะ 

ก ็เลยฟ งพระพ ุทธเจ าตรัสไว ไม ถ ูก   ฟ งไม เข าใจเลย .  พระพ ุทธเจ าท านตร ัสว า 
ทุกอย างม ันอยู ที ่ผ ัสสะ ,  เพราะผ ัสสะนั ่นแหละตรงนั ้นแหละม ันเป นที ่ให ม ีโลก ,  
ตรงนั้นใหมีสัตว  ใหมีบุคคล  ใหมีนรก  ใหมีสวรรค   ใหมีมาร  มีมารโลกพรหมโลก 
มีอะไรทุกอยางอยูที่ตรงผัสสะนั้น. 
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๑๑๘

นี่ขอใหทุกคนไปสอบไลตัวเองเอาก็แลวกัน  ไปวัดดูตัวเองก็แลวกัน  วา 
เรานี้มีความรูสึกอยางนี้หรือเปลา ?  วา  โลกก็อยูที่ผัสสะ  สัตวก็อยูที่ผัสสะ  มนุษย 
ก็อยูที่ผัสสะ,  เทวดาก็อยูที่ผัสสะ  หรือแมแตจะเอาวัตถุลวน  ๆ  เชน   แผนดินนี้ 
มันก็อยูที่ ผัสสะ .  ถาเราไมสัมผัสตอแผนดิน   แผนดินมันก็ไมมี ,  หรือวาประกอบ 
กันขึ้นเปนโลกนี้   โลกทั้ งโลกทั้ งตัวโลกนี้   มันก็อยูที่ผัสสะ ,  ถาไมมีความรูสึกมันก็ 
ไมมี. 

 
นี่ ถ าเรียน   ก ข  ก กา  ตามแบบของพระพุทธเจา  มันรูอยางนี้ นะ.  อยา 

เห็นเปนเรื่องไกลออกไป   หรือวาลึกเกินไป ,  หรือวาไม ใช เรื่อง  ก  ข   ก  กา .  คนยัง 
เขาใจผิดอยูมาก  เถียงวาไมใชเรื่อง  ก ข  ก กา  ก็ตามใจเขาสิ ,  เขาจะไปเอาอะไรก็ 
ตามใจเขา  เอาอะไรเป น   ก ข  ก กา.  แตอาตมายืนยันอยู เสมอวา  ตองเอาเรื ่อง 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  แลวก็ 
สัมผัสกันออกมาเปนอะไรตางๆ  นี้คือเรื่อง  ก ข  ก กา. 

 
ขอรบกวนเซาซี้ ซ้ํ า  ๆ   ซาก  ๆ   วา   จงสนใจเรื่องนี้   จงศึกษา   ก  ข   ก  กา 

กันเสียใหม.  อยาไดประมาทอยูเลย  ไมควรชะเงอหาเรื่องเฟออื่น ๆ  ความอยาก 
เป นน ักป ราชญ   เร ียนนั ่น เร ียนนี ่เป นน ักป ราชญ อย างนั ้นอย า งนี ้ ;  ม ันจะน า 
หัวเราะ   นาเวทนาอยางยิ่ ง  สําหรับคนที่ ไม รู  ก  ข   ก  กา  คือไม รู เรื่อง  ตา  หู   จมูก 
ลิ้ น   กาย   ใจ ,  รูป   เสียง   กลิ่ น   รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ   แลวปรุงขึ้ นมาเป น 
วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา. 

 
เดี๋ยวนี้คนทั้ งโลก   แมพวกฝรั่งที่ แสนจะเฉลียวฉลาดนี้   พวกฝรั่งเหลานี้ 

ก็   ไมรูจักพุทธศาสนา ;  เพราะไม เรียนพุทธศาสนาใหถูกตัวพุทธศาสนา 
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แลวก็ไม เรียนไปตรงที่จุดตั้ งตน  ที่   ก ข  ก กา  เขาไม เรียนเรื่อง  ตา  หู   จมูก  ลิ้น 
กาย   ใจอยางที่ เรากําลังพูด .  เขาไปเรียนในแงอื่น   และเปนปรัชญา   เปนอะไร 
มากมาย  เรียกอภิธรรมเรียนอะไรไปโนน  ซึ่งไมเรียนจากตัวจริงของ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ,  แลวก็รูจักสิ่งที่ เกิดอยูจริง ๆ  ที่ เนื้อท่ีตัว ;  หมายความวาเอา  กาย 
วาจา  ใจ  นี้ เปนหนังสือเรียน.  เขาไปเอาอื่นเปนหนังสือเรียน,  ไปเอาพระคัมภีร 
เอาอะไรไมรูเปนหนังสือเรียน  ไมเอากาย  วาจา  ใจ  นั้นเองเปนหนังสือเรียน. 

 
ฉะนั้นจึงย้ําแลวย้ําอีกวา  ทุกคนเมื่อยังมีความหวัง  ที่จะไดประโยชน 

สูงสุดแกตน  โดยสมมติที ่เรียกวาตนนี ้  แกสังขารกลุ มนี ้  อยากจะไดประโยชน 
สูงสุด  ตามที่พระพุทธเจาทานทรงสอนไว  เพื่อใหถอนความยึดมั่นวาตนเสียได 
นี้ ;  จงพยายามศึกษา  ก ข  ก กา  ที่เร่ือง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ใหรูเรื่อง 
ของสิ่งที่เรียกวาผัสสะกอน  ในฐานะเปนเพียงสิ่งเดียวเทานั้น  ที่เปนที่ออก 
มาของสิ่งทั้งหลาย,  เปนความทุกขขึ้นมาอยางไร ?  แลวจะดับมันอยางไร ?  ก็ดับ 
ที ่  จัดการกับผัสสะใหถ ูกตอง.  ถาจะปองกันก็ต องปองกันที ่ผ ัสสะ,  ถาจะแกไข 
ก็ตองแกไขที่ผัสสะ,  ถาจะบรรลุมรรคผล  ก็ตองเปนเรื่องมีสติสัปชัญญะสมบูรณ 
ในขณะที่มันผัสสะ,  อะไรก็รวมอยูที่  ผัสสะ  จริง ๆ. 

 
ถาวาไมทําอยางนี้  ก็เรียกวาเปนคนประมาท  ;  ประมาทนั้นไมใชอยู 

ที ่ไหน   มันอยู ที ่ว า  ไม รู โง   เผลอเรอ   เล ินเล อ   ในการที ่จะรู เท าท ัน   ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ ;  นั่นแหละคือประมาท  เรียกวาเปนผูไมฉลาดเกี่ยวกับ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ได,  ไมฉลาดในเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น   กาย   ใจนี่ฟงแลวก็นาหัว 
แตคนทุกคนวาเขาฉลาด   เขาเกง  เขารูเรื่องตัวของเขาเอง ;  แตความจริงมันยัง 
ไมมีเลย  ไมฉลาดในเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ในเรื่องประจําวัน,  วันหนึ่ง ๆ 
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นี่ แหละ ;  อย างนั้ น เรี ยกว า เป นคนประมาท   ทั้ งฆ ราวาส   ทั้ งบ รรพชิ ต   ยั งเป น 
คนประมาท  พุทธศาสนาจึงเปนหมัน  เพราะวาคนมันกําลังประมาท. 

 
พึงรูคุณและโทษของผัสสะ. 

 
เอาละ,  ทีนี้อยากจะพูดตอไปสักหนอย  เปนการประกอบเรื่อง  วาที่ เกี่ยว 

กับพวกเรา  พุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจานี้  พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  เขา 
ไมรูอยางแทจริงเกี่ยวกับผัสสายตนะ.  เขาไมมีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับ  ผัสสา -  
ยตนะ  คือ  อายตนะสําหรับการสัมผัส,  นั้นเรียกวา  เขาไมไดประพฤติพรหม -  
จรรย,  เขายังอยูหางไกลจากธรรมวินัยนี้.  อวุสิตํ  เตน  พรหฺมจริยํ  -  พรหมจรรย 
อันบุคคลนั้นมิไดอยูประพฤติอยูแลว  อารกา  โส  อิมสฺมา  ธมฺมวินยา  -  บุคคลนั้นอยู 
หางไกลจากธรรมวินัยนี้  คืออยูนอกศาสนานี้.  อารกา  -  อยูหางไกล,  คืออยูนอก 
ศาสนานี้   วาคนนั้นมันอยูนอกศาสนานี้   คนนั้นไมไดประพฤติพรหมจรรยในศาสนา 
นี้เลย  ในเมื่อคนนั้นไม  ปชานาติ  คือไมรูอยางชัดเจน  ตอเรื่องของผัสสายตนะ  คือ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
ไม รูการเกิดขึ้นการดับไป   ไม รู เสนหอันยั่วยวน   ไม รูจักโทษอันรายกาจ 

ไม รูจักอุบายเปนเครื่องกําจัดเสียซึ่งอํานาจของอายตนะนั้น.  แยกออกเปน  ๕  อยาง 
สําหร ับการที ่จะรู อะไรให ช ัด เจนลงไป .  ในกรณ ีนี ้  ๑.  การเก ิดขึ ้นแห งผ ัสสะ 
อยางไร ?  ๒.  การดับไปแฟงผัสสะอยางไร ?  ๓.  รสอรอยหรือเสนหของผัสสะ 
นั้ นมี อย างไร  ?  ๔.  โทษอั น เลวทรามรายกาจของผั สสะนั้ น เป นอย างไร  ? 
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๕.  ทําอยางไรเราจึงจะเอาชนะมันได ?  หาอยางนี้ภิกษุใดไมรู  ภิกษุนั้นไมชื่อวา 
ประพฤติพรหมจรรย  แลวก็ชื่อวาอยูนอกศาสนานี้  อยูนอกธรรมวินัยนี้. 

 
นี่ เขาไม รูจักผัสสะใน  ๕  ลักษณะหรืออาการ  ไม รูวาผัสสะเกิดขึ้นอยางไร ?  

ไม รูวาผัสสะดับไปอยางไร ?  ไม รูวาผัสสะมีรสอรอยหรือเสนหยั่วยวนอยางไร ?  ไม รูวา 
ผัสสะมีความเลวทรามรายกาจอยางไร ?  ไม รูวาอุบายอยางไร ?  จึงจะระงับหรือดับ 
ความเลวทรามของผัสสะนี้ เสียได .  ไม รูผัสสะโดยอาการ  ๕  อยางนี้แลว.  คนนั้น 
ชื ่อวายังไมไดประพฤติพรหมจรรย  ในศาสนานี ้  ยังอยู นอกศาสนานี ้  นี ่ฟ งแลว 
มันนากลัว. 

 
แลวถาเมื่อถือเอาตามนี้ เปนหลักแลว  ใครบางที่สามารถจะยืนยันตัวเอง 

ปฏิญาณตัวเองไดวา  เปนผูประพฤติพรหมจรรยอยูในศาสนานี้  ไมตองใหใครมาชวย 
ตัดสิน   ไมต องใหใครมากลาวอีกแลว.  ตัวเองสอบสวนตัวเองตัดสินใจตัวเอง 
วาเรากําลังเปนผูประพฤติ  ชนิดที่เรียกวา  ประพฤติพรหมจรรยอยูในศาสนา 
นี้หรือไม   ก็แลวกัน .  อยาทําเลนกับ เรื่อง   ก  ข   ก  กา   ในพุทธศาสนานี้   คือเรื่อง 
ผัสสะ.  อาตมาอยากจะย้ําลงไปอีกที่ วา  ใครโงขนาดไม รูจัก   ก  ข  ก  กา  ในพุทธ  -  
ศาสนานี ้แล ว   คนนั ้นไม ได อยู ในศาสนานี ้  แต อยู นอกศาสนานี ้  เพราะไม รู   ก  ข  
ก กา  ของพุทธศาสนา  คือเร่ืองผัสสะ. 

 
ไปศึกษาเอาเอง  ผัสสะเกิดเมื่อไร ?  ผัสสะดับเมื่อไร ?  อะไรเปน 

เสนหยั ่วยวนของผัสสะ ?  อะไรเปนความเลวทรามรายกาจซอนอยู ในนั ้น ?  
อะไรเป นอ ุบายที ่เราเอาชนะอํานาจของผ ัสสะได  ?  นี ่ก ็เร ียกวารู   ก  ข   ก  กา  
เรื่องผัสสะ  อยางที่เรียกวาถูกตอง,  หรือใชได  หรือเพียงพอ. 
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ทั้งวันทั้งคืน  จงตั้งความปรารถนา  ตั้งความพยายาม  ไมประมาทที่จะ 
ศึกษารูจัก  หรือควบคุม  หรือเอาชนะผัสสะนี้ใหได  ก็มีเทานั้นแหละ.  พระเณรก็ 
ตาม  อุบาสกอุบาสิกาก็ตาม  ที่วาตองการผลในพระพุทธศาสนาใหยิ่งขึ้นไป. 

 
ถาตองการทํามาหากิน  หาเงินหาทอง  หาลูกหาเมีย  ก็ทําไปตามเรื่อง ;  

เพราะวามันตองการอยางนั้นอยู .  แตวาถาตองการผลที่สูงไปกวานั้น   ก็ควรทํา 
อยางนี้ ,  หรือถาวามันจะอยูตรงกลางระหวางกึ่งกลางก็ได .  แมวาเราจะไปเกี่ยว 
ข องก ับทร ัพย สมบ ัต ิ  เง ินทอง   บ ุตร   ภรรยา   สาม ีอะไรก ็ตาม   ให รู เรื ่อ งของ 
ผัสสะไวบางตามสมควร  มันจะไมตองนั่งเช็ดหัวเขาดวยน้ําตา  หรือเช็ดน้ําตาดวย 
หัวเขาอะไรก็ไม รู  เรียกอยางไรถูกก็ตามใจ  วามันจะไมตองเปนอยางนั้นบอย ๆ.  
ถารูเรื่องของผัสสะอยูบาง  สัตวนั้น ๆ  ก็จะมีความทุกขนอยลง  เพราะวาปญหา 
หรือความทุกขนี้   มันเกิดจากผัสสะโดยตรงเท านั้น   เพียงอยางเดียว .  นี่ เรื่องที่ 
เกี่ยวกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา  จะตองเรียน  ก ข  ก กา  ให รูจริง  คือเรื่อง 
ผัสสะ  ใครยังรูนอยก็อุตสาหเรียน,  ใครยังไมรูเลย  ก็ตองยิ่งตั้งอกตั้งใจเรียน. 

 
เอาละ,  ยังเหลือเวลาอีกนิดหนอย  ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระองคเองบาง 

ที ่เกี ่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง  ทานก็ยกเรื ่องผัสสะนี ้เป นเรื ่องสําคัญ 
เหมือนกัน   คือ   ยกเอาเรื่องอายตนะ  ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ,  รูป   เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ของคูขางในกับขางนอกนี้ เปนเรื่องสําคัญ   ซึ่งเปนที่ตั้ง 
แหงผัสสะ  วา  ถายังไม รูเร่ืองนี้  ก็ยังไมเปนพระพุทธเจา.  คือทานไดตรัสวา  เรา 
ยังไมปฏิญญาณวา  เปนสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธ,  สัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธ -  
เปนผูรูพรอมเฉพาะดวยสัมมาสัมโพธิ.  เดี๋ยวนี้เราเรียกกันสั้น ๆ  วา  ยังไมตรัสรู 
สัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละ. 
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พระองคทรงยืนยัน ว า   ถ าตถาคตยั งไม รู เรื่ อ งอายตนะข างใน 
อายตนะข างนอกแลว  ยังไม รู อย างช ัดเจนแจมแจงถ ูกต องแล ว  จะยังไม 
ปฏิญญาตัววา  เปนสัมมาสัมพุทธะ  คือยังไมตรัสรู.  นี่บาลีมีอยูชัด ๆ  อยางนี้,  
แตก็ไมอยากจะอางบาลีนัก  เพราะวามันอางมามากแลว.  ใครสนใจก็ไปเปดดูก็ได 
คัมภีรก็มีอยู  พระไตรปฎกก็มีอยู   อยางสังยุตตนิกาย  มีมากเกี ่ยวกับอายตะนี ้.  
เขาจัดไวสังยุตตหนึ่งที เดียว  เรียกวา  อายตนสังยุตต   พระคัมภีรหมวดนี้จะพูดแต 
เร่ืองอายตนะทั้งนั้น  แลวก็มีพูดอยางที่ เอามาพูดใหฟงนี้  เทาที่ เกี่ยวกับพระพุทธเจา 
นั้น  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ตลอดเวลาที่ตถาคตยังไมรูชัดเจนแจมแจงในอัสสาทะ 
คือเสน ห ยั ่วยวน   ในอาท ีนวะ   ค ือโทษของความเลวทรามร ายกาจ ,  น ิสสรณะ 
อุบายที่จะอยูเหนือสิ่งนี้คือ  อายตนะในและนอก  ตลอดเวลาเทานั้นยังไมปฏิญญาวา 
เปนสัมมาสัมพุทธะ. 

 
ที่ เรามาพูดกันสั้ น  ๆ   ลุน  ๆ   วา   พระพุทธเจาตรัส รู  ๆ   แลวก็ เปนสัมมา 

สัมพุทธเจานั้น   เราก็พูดกันได ,  แลวเราก็มักจะรูกันแตวา   ตรัส รูนั้น   ตรัส รูอ ริย  -  
สัจจ   ๔  แล วก็ เรียกวาตรัส รู ,  แล วก็ เป นพระสัมมาสัมพุ ทธเจ า .  แต ในที่ อื่ นอี ก 
มากมายหลายแหงโนน   ก็มีต รัสวา   ถายังไม รู เรื่องนี้ อยางี้   ไม รู เรื่องนั้นอยางนั้ น 
ละก็   ยั งไมปฏิญญาวา เป นสัมมาสัมพุ ทธเจ า ;  โดย เฉพาะในกรณี นี้   ยกเรื่อ ง 
อายตนะ  ๖  ขางในและอายตนะ  ๖  ขางนอก  มาเปนวัตถุสําหรับปฏิญญา 
ว า   ถ าย ังไม ม ีความรู แจ มแจ งในเรื ่องอาตนะเหล านี ้  ว าเสน ห ของม ันอย างไร  ?  
โทษของมันอยางไร ?  วิธีจะเอาชนะมันใหไดนั้นเปนอยางไรแลว  ถายังไม รูอยางนี้ 
แลว  ยังไมปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ. 
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สําหรับพุทธเจาเอง  ทานมีหลักเกณฑอยางนี้  วาตองรูเรื่องอายตนะ 
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงผัสสะ  หรือเรื่องผัสสะอันเกิดขึ้นเพราะอายตนะนี้  ถายังไมรูเร่ืองนี้ 
ยังไมเรียกวาเปนสัมมาสัมพุทธะ.  ทีนี้สําหรับสาวกนั้น  ทานก็ตรัสยืนยันไวอยาง 
ที่พูดมาแลวเมื่อกี้นี้วา  ถายังไมรูเรื่อง  ผัสสายตนะหรืออายตนะอันเปนที่ตั้งแหง 
ผัสสะแลว  ก็ยังไมชื่อวาประพฤติพรหมจรรยอยูในศาสนานี้  นี่เพียงเทานี้มันก็เปน 
น้ําหนักที่มากพอแลววา  เราจะตองสนใจกับเร่ืองผัสสะ,  หรืออายตนะกันอยางไร ?  
หรือจะถือวาผัสสะหรืออายตนะนี้  มันมีความสําคัญมากหรือนอยเพียงไร ? 

 
แตแลวความเห็นอาจจะขัดกันอยู  ในขอที่วา  อาตมาถือวา  นี้เปนเรื่อง  

ก ข  ก กา  คือตองเรียนกอน  ตองเรียนทีแรก  ตองเรียนกอนสิ่งใดหมดในเรื่องของ 
การปฏ ิบ ัต ิ.  ท ีนี ้คนอื ่น เขาไม ถ ืออย างนี ้  เขาว า เร ียนอื ่นก อน   เ รื ่อ ง นี ้ย ังส ูง 
เกินไป  นี้เปนปรมัตถ  ก็ยังไมเรียน.  นี้มันก็เลยมากีดขวางกันอยูอยางนี้ ;  ดังนั้น 
ใครจะเชื่อใคร  มันก็แลวแตวาใครอยากจะเชื่อใคร. 

 
ที่เอามาพูดนี้  ไมตองการใหเชื่อวา  ตองการใหดูดวยตนเอง,  แลวก็เชื่อ 

ตนเอง.  ใหรู จ ักอายตนะใหรู จ ักผัสสะ ,  แลวจิตใจมีความเจริญสูงขึ ้นไป 
เพราะความรูอันนี้  คือจะรูจักโลกเปนอยางดี,  จะรูจักเหตุใหเกิดโลกเปนอยางดี,  
จะรูจักความดับสนิทแหงโลกเปนอยางดี,  รูจักทางใหถึงความดับสนิทแหงโลกเปน 
อยางดี,  ที่เรียกวา  อริยสัจจ  ๔  แตใชคําวา  โลก  แทนคําวาทุกข. 

 
ที่ เรียกวา  ทุกข  นี้  มันชัดแลว  มันทนไมไหว  ที่ เรียกวาโลกนั้น  เพราะ 

วามันเปนของหลอกลวง  มันเปนของที่แตกทําลายยึดถือไมได.  แตคนก็มาเขาใจ 
ไปเสียวา  เปนของเที่ยงแท  มั่นคง  ถาวร  ยึดถือได  ควรปรารถนาอยางยิ่ง  เปน 
อยางนี้.   
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ทีนี้มาพูดกันถึงขอท่ีวา  เราจะตองรูวาโลก  หรือวาเกี่ยวกับโลกทั้งหมดนี้ 
มันมาจากอะไร  ?  มันตั ้งต นที ่อะไร ?  แล วม ันตั ้งอยู ที ่อะไร ?  แล วม ันจะด ับไป 
ที่อะไร ?  ถาเขาใจอยางที่อาตมาพูดแลว  ก็เห็นไดเอง  วาทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลก 
หรือความทุกขนี ้  มันเกิดขึ ้นที ่ผัสสะ,  ตั ้งตนที ่ผัสสะ  ตั ้งอยู ที ่ผัสสะ  ดับไปก็ 
ดับพรอมกันไปกับผัสสะ ,  เก ิดขึ ้นมาอีกก็มาพรอมกับผัสสะ   ตั ้งอยู บนผัสสะ 
ดับไปดวยผัสสะ.  เปนคําพูดเพียง  ๒  -  ๓  คํา  เทานี้   ไปดูใหดี  ก็จะรูสิ่งที่ เรียกวา 
ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนา  อยางแทจริง. 

 
เอาละเปนอันวาเราก็ยังคงพูดเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพระพุทธศาสนาอยู 

นั ่น เอง   ใครจะเบื ่อก ็เบื ่อ ;  แต อาตมาม ัน ไม รู จ ัก เบื ่อ .  ไม ม ีใครฟ งก ็พ ูดบ าไป 
คนเดียวก็ได   จะพูดแต เรื่องนี้แหละ   เรื่องที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนา   แลวเปน 
รากฐานคลาย ๆ  กับเปน  ก ข  ก กา  แลวมีความสําคัญมากเทากับตัว  ก ข  ก กา ;  
เพราะวาหนังสือหนังหาทั้งหมด  จะเปนอักษรศาสตรวรรณคดีชั้นเอกชั้นเยี่ยมอะไร 
มันก็ตองประกอบอยูดวย  ก ข  ก กา  เอาสิ  อักษรชนิดไหน  วรรณคดีชนิดไหนละ 
ที่มันไมประกอบอยูดวยเสียงของ  ก ข  ก กา  นี้  มันก็ไมมี  เราจะถือวาเปนเรื่อง 
รากฐานที ่ส ุดก็ได   เป นสิ ่งที ่สําค ัญที ่ส ุดก็ได ,  หรือ เป นทั ้งหมดทุกอยาง   ทั ้ง 
รากฐาน   ทั้ งตรงกลาง   ทั้ ง เบื้ องปลาย   อะไรก็ ได   ไมมี เรื่องอื่น เลย   มีแต เรื่อง 
ผัสสะเรื่องเดียว. 

 
นี่ทาแลวทาอีก  ยืนยันแลวยืนยันอีกวา  พุทธศาสนาไมสอนวา  มีอะไร 

สําคัญมากเทากับเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ขางใน,  และ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ขางนอก,  อาศัยกันแลวก็เกิดเปนความรูสึกทางอายตนะนั้น ๆ  
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ขึ้นมา  แลวก็เรียกวาผัสสะขึ้นมา.  พอผัสสะมี - ปญหามี,  ผัสสะไมมี - ปญหา 
ไมมี. 

 
ฉะนั้นการที่จะตัดปญหาทั้งหลายได  ตองเปนผูรอบรูในเรื่องของ 

ผัสสะ,  รวมทั ้งเรื ่องอายตนะ   อันเป นที ่ตั ้งแหงผัสสะ .  ถาเรียกรวมกันเรียกวา 
เรื่องผัสสายตนะ  แปลวาอายตนะอันเปนที่ตั้งแหงผัสสะ  ก็คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  ขางใน,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ขางนอก,  ถึงกัน 
แลวเกิด  จักษุวิญญาณ   ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ ้น  ทางกาย  ทางใจ ;  
มีเรื่องนี้เรื่องเดียว  เปนเรื่องตัวแทตัวจริงของพระพุทธศาสนา  ในระยะตั้ง 
ตน  ในระยะเริ่มแรก  จึงไดสมมติวาเปน  ก ข  ก กา  มีคําอธิบายในแงนี้  อยางที่ได 
อธิบายมาแลวในวันนี้  ก็พอสมควรแกเวลาแลว,  และก็หมดแรงจะพูดแลว  ก็ยุติ 
ไวทีกอน. 

 
ขออาราธนาพระสงฆทานสวดคณาสาธยาย  ตามระเบียบที่วางไวสําหรับ 

สงเสริมศรัทธาปสาทะของทานทั้งหลายสืบตอไป. 
 

_____________ 
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๙  กุมภาพันธ  ๒๕๑๗ 
 
 
ปญหาในวิถีของชีวิตต้ังตนดวยกามธาตุ. 

 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารภาคมาฆบูชา  ครั้งที่   ๖  นี้   จะไดกลาวโดย 

หัวขอใหญวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ซึ่งพุทธบริษัทจะตองเรียนกัน 
เส ีย ใหม อ ีกต อ ไป   ซึ ่ง ได กล าวมาแล ว   ๕  ครั ้ง .  ส วนในครั ้งนี ้จะได กล าวโดย 
หัวขอยอยวาปญหาในวิถีของชีวิตตั้งตนดวยกามธาตุ.  ขอท่ีวาตั้งตนดวยกามธาตุ 
นั ่นแหละเป นเรื ่อง   ก  ข   ก  กา   ในที ่นี ้  คือเป นแง ที ่จะต องหย ิบขึ ้นมาพ ิจารณาดู 
จนกระทั่งเห็นวามันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  อยางไร. 

 
ทุกชีวิตมีปญหาเรื่องการสืบพันธุ. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปญหาในชีวิตนั้น  ก็หมายถึงสิ่งที่มันทําความยุงยาก 

ลําบาก  นั้นอยางหนึ่ง,  แลวสิ่งที่จะตองเอามาศึกษาใหรู  ดวยความจําเปนที่จะ 
 
 

 
๑๒๗ 
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ตองรู  แลวก็จะไดขจัดปญหา  หรือความยุงยากนั้นออกไปเสียใหได  นี้ก็อยางหนึ่ง 
เหมือนอยางกับวา  อยูในโลกนี้ปญหาเรื่องปากเรื่องทอง  จะเปนปญหาแรก  อยาง 
เดียวกัน. 

 
ที ่เรียกวา  ชีวิต ๆ  ในที ่นี ้  ก็หมายถึงสิ ่งที ่ม ีชีว ิตทั ้งหมดก็ได ;  แต 

โดยสวนใหญแลวหมายถึงชีวิตชั้นที่เปนคนเปนมนุษย  แตโดยเหตุที่สัตวทั้งหลาย 
ที่ เปนสัตวเดรัจฉาน   ก็เปนสิ่งที่มีชีวิต ,  ต่ําลงไปกวาสัตวเดรัจฉาน   ก็ไดแกพวก 
ตนไมตนไล  มันก็มีชีวิต,  ถาสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นตองมีปญหา  เปนแนนอน. 

 
ปญหาแรกก็คือ  มันจะตายเพราะไมไดสิ่งตาง ๆ  ที่จําเปน;  อยาง 

ชีว ิตตนไม นี ้  มันก็ต องดิ ้นรนเพื ่อจะใหรอดอยู ได ,  ที ่ละเอ ียดไปกวานั ้น   ตนไม 
ทั้งหลายนี้ก็ตองการจะมีชีวิตอยู  ไมสูญพันธุไปเสีย;  เมื่อตองการจะอยูไมสูญพันธุ 
ไปเสีย  ก็ตองสืบพันธุเอาไว.  ดังนั้นตนไมทั้งหลาย  ก็มีปญหาเรื่องสืบพันธุ. 

 
เมื่อพูดถึงการสืบพันธุ  มันก็ตองมีเพศ   ๒  เพศ   คือเพศตัวผูและเพศ 

ตัวเมีย.  คนทั่วไปก็พอจะรูจักได  วาตนไมมีเพศตัวผูและเพศตัวเมีย,  แลวสืบพันธุ 
อย างไร   จ ึง เป นล ูก เหล ืออยู   ไม ส ูญพ ันธุ ไป  ?  พวกที ่เป นน ักว ิทยาศาสตร 
นักปราชญ   ในเรื่องของตนไมก็ยิ่ งรูดี   จนกระทั่งรูวา  สวนไหนเปนเพศผู ,  สวน 
ไหนเปนเพศตัวเมีย,  คือไขที่รวมอยูในดอกเดียวกันในดอกไมดอกหนึ่ง  มีทั้งเพศผู 
เพศเม ีย .  หรือว าต นไม ที ่ม ีเพศผู เพศ เม ียอยู คนละดอก   ก ็รู ว าดอกส วนไหน 
ชนิดไหนเปนดอกตัวผู  ดอกชนิดไหนเปนดอกตัวเมีย. 
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อยางตนขาวโพด  ดอกสงขึ้นขางบนเปนดอกตัวผู,  ดอกที่จะเปนรวง 
ขาวโพดเป นดอกต ัวเม ีย ,  แล วก ็ม ีการผสมพ ันธุ ,  จึงได เป นฝ กข าวโพด .  แล ว 
บางชนิด  ดอกตัวผู อยู ที ่ตนอื ่น  ดอกตัวเมียอยู ที ่ตนอื ่น  ตองอาศัยแมลง  อาศัย 
สิ ่งบางสิ ่งพาไป   จ ึงจะม ีโอกาสไปถ ึงก ันได .  บางชน ิดยิ ่งไกลกว านั ้นค ือต อง 
อาศัยน้ําไหลในลําธาร  พาเกษรดอกตัวผูที่อยูตนลําธารไปหาดอกตัวเมียที่อยูขาง 
ลางที่ปลายลําธาร  คือสวนลางของลําธารที่ไหลไปทางทะเล,  อยางนี้ก็มี  ก็ตรวจพบ 
หมายความวาแมแตพืชหรือตนไม  ก็มีการสืบพันธุ ;  และเมื่อมีการสืบพันธุก็ตอง 
มีเพศผูและเพศเมีย  ดังนั้นก็ตองอาศัยสิ่งที่เรียกวากามธาตุ  ดวยเหมือนกัน. 

 
แมจะเปนชีวิตที่ต่ําตอยเชนตนไม  ไมปรากฏชัดเจนเหมือนในสัตวหรือ 

ในคน  ก็ยังมีสวนแหงการสืบพันธุ,  และเมื่อมีความตองการจะสืบพันธุ  ก็ตองมี 
สวนแหงกามธาตุ.  ดังนั ้นควรจะถือวา  แมในวิถีชีวิตของพืชทั ้งหลาย  ก็ตั ้ง 
ตนปญหาดวยกามธาตุ. 

 
ทีนี้มาถึงสัตวเดรัจฉาน   สุนัข  วัว  ควาย  เปนตน  ก็ยิ่งเห็นไดชัด  มี 

การสืบพันธุ  มีความรูสึกรุนแรงของสิ่งที่เรียกวา  กามธาตุ,  แลวก็เปนปญหาเกี่ยว 
กับการสืบพันธุ. 

 
นี้ก็มาถึงมนุษย  ก็เห็นชัดวา  จะตองมี เรื่องระหวางเพศ .  มีปญหา 

เกี่ยวกับเรื่องเพศอยางไร  ทั้งหมดนี้ก็เปนไปดวยอํานาจของสิ่งที่เรียกวา  กาม -  
ธาตุ. 
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กามธาตุเปนที่มาแหงปญหา. 
 
ธาตุทั้ งหลาย  ๓  อยางที่พระทานไดสวดกันแลว  เมื่อตะกี้นี้วา  กามธาตุ 

รูปธาตุ   อรูปธาตุ   เปน   ๓  ธาตุดวยกัน   กามธาตุ  เปนธาตุแรกในบรรดาธาตุทั้ ง  
๓  นั้น  นั่นแหละ  คือสิ่งที่จะถือวา  เปนที่มาแหงปญหาตาง ๆ  ในขั้นตนของชีวิต 
ทั้งปวง. 

 
เมื่ อพูดอยางนี้   บางคนจะแยงวา  มันไม ใช เรื่อง  ก  ข  ก  กา  เสียแลว.  

อาตมาก็ยังแยงวา  มันก็ยังเปนเรื ่อง  ก ข  ก กา  อยู นั ่นเอง.  เขาก็ไมเรียน  ไม 
เอามาเรียน   แลวก็ไม รู  วามันเปนเรื่องเบื้องตนอยางไร,  มันก็เลยไม รูวา  มันเปน 
เรื่อง  ก ข  ก กา  กันอยางไร  จึงตองขอรองใหยอนมาดูที่ตัว,  พยายามทําความเขาใจ 
ตัวเอง  ตั ้งแต เก ิดมาตั ้งแต อ อนแต ออกจนกระทั ่งบ ัดนี ้  จะม ีช ีว ิตอยู ส ักกี ่ป   หรือ 
กี่สิบป  จนกระทั่งบัดนี้. 

 
ปญหาแรกที่สุด  คือปญหาที่ตั้งตนขึ้นมาดวยธาตุอะไร  ในที่นี้ยืนยันวา 

ตั้งตนขึ้นมาดวยกามธาตุ  เพราะกอนจะมีความรูสึกประเภทกามธาตุ  ปญหาก็ยัง 
ไมมี ,  มันเปนเรื่องธรรมดาเกินไป   จนไม เรียกวาปญหา .  เมื่อยังมีแตธาตุลวน  ๆ  
ผสมปรุงแตงกันอยู  ไม เจือดวยกามธาตุ,  แมจะมีชีวิตแลว  ปญหาก็ยังไมมี .  แต 
เดี๋ยวนี้มันมีความลึกซึ้งเรนลับอยูในขอท่ีวา  สิ่งที่ เรียกวา  กามธาตุก็ดี  รูปธาตุก็ดี 
อรูปธาตุก็ดี  มันมีเชื้อของมันอยู เปนธาตุสวนหนึ่ง  ซึ่งพรอมท่ีจะแสดงตัวออกมา 
ในเมื่อบรรดาธาตุทั้งหลายตาง ๆ  ที่เปนพื้นฐานไดใหโอกาส.  ธาตุที่เปนพื้นฐาน 
ตาง ๆ   นั ้น   ไดใหโอกาสสําหรับกามธาตุ  เปนเรื ่องแรก   ในชีวิตคนเรา 
สวนของกามธาตุนี้ เปนเรื่องแรก  เหมือนกับวาเรื่องที่ปากคอก  หรือหญาปากคอก. 
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นี่แหละคือขอท่ีจะพิจารณาดูกันกอน  และเรียกวาเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  
เพราะวามันเปนหญาปากคอก,  เปนวัวที่อยูปากคอกชิงออกไดกอนวัวทั้งหลาย.  
กามธาตุเปนอยางนี้  จึงถือวาเปนที่ตั้งตนของปญหาแหงชีวิต  ของสิ่งที่มีชีวิต.  

 
ทบทวนเรื่องธาตุพื้นฐาน. 

 
ในชั้นแรกจะตองพิจารณาดูธาตุลวน ๆ  ซึ่งเคยอธิบายมาแลวหลายครั้ง 

หลายหน  แมแตในบทสวดที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็ระบุถึงธาตุพ้ืนฐานลวน ๆ  นี้กอน 
ว าคนเราประกอบอยู ด วย   ธาต ุ  ๖  ค ือ   ธาต ุ  ด ิน   ธาต ุไฟ   ธาต ุลม   ธาตุ 
อากาศ  ธาตุวิญญาณ  นี้เปนธาตุ  ๖  เปนธาตุพื้นฐานและทั่วไป  สําหรับใชทั่วไป. 

 
ธาตุพ้ืนฐานถัดมา  ก็คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย 

ธาตุใจ  นี้ก็อีก  ๖  ซึ่งก็ไดเคยสวดแลวอธิบายแลว  วาจักษุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานธาตุ 
ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ  เปนธาตุ  ๖  อีกหมวดหนึ่ง  นี้ก็เปนธาตุพื้นฐาน  ซึ่ง 
ยังไมมีความหมายแหงกามธาตุ  หรือรูปธาตุ  หรืออรูปธาตุ  เปนตนจนกวามันจะ 
ถึงเวลาหรือปรุงแตงกันขึ้น. 

 
แลวธาตุ  ๖  อีกหมวดหนึ่ง  ก็คือ  ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส 

ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ   หมายถึงอยูขางนอก  รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ 
รสธาตุ  โผฏฐัพพะธาตุ  ธัมมธาตุ  นี้ก็  ๖  อีกเหมือนกัน. 
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เราไดธาตุ   ๓  หมวด   หมวดละ  ๖  ก็ เปน  ๑๘  ธาตุ   หมวดละ  ๖  สาม 
หมวดเปน  ๑๘  ธาตุแลว  นี้เรียกวาพ้ืนฐานที่สุด,  และพื้นฐานอยางยิ่ง  ก็คือ  ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ .  และ  ๖  ธาตุแรกนี่ เอง  จะให 
โอกาสแกธาตุตา  ธาตุห ู  ธาตุจมูก   ธาตุกาย   ธาตุใจ,  และธาตุตา  หู  จมูก   ลิ ้น 
กาย  ใจ  เปนตนนี้  ทําอะไรไมได  จนกวาจะไดธาตุขางนอกมาชวย  คือธาตุรูป 
ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ. 

 
ดังนั้นเราจึงเรียก  ๖  อยางหลังนี้วา  ธาตุขางนอก  คือรูป  เสียง  กลิ่น 

รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ที่จะเขามากระทบกับธาตุขางใน  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู 
ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ ;  แตทั้งหมดธาตุนี้อาศัยพื้นฐานรากฐานอยูที่ 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ. 

 
ถาทานผู ใดเขาใจเรื่องราวหรือหนาที่ของธาตุทั้ ง  ๓  หมวดนี้แลว  ก็จะ 

เรียกวารู  ก ข  ก กา  ในเรื่องธาตุ ,  แลวก็จะเขาใจเรื่องธาตุตอ ๆ  ไป  จนถึงที่สุดได 
โดยไม ยากเลย  ;  จึงขอใหสนใจธาตุพื ้นฐาน   ๓  จําพวกนี ้ก ันไวให ด ี ๆ   ให เข าใจ 
ชัดเจนอยู. 

 
ธาตุพ้ืนฐานหมวดแรก  ก็คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ,  แลว 

ธาตุขางใน  ก็คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ธาตุขางนอก  ก็คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ ,  แลวก็จะรูไดงายวา  นี่แหละที่ตั้งของปญหา,  รากฐาน 
ที่ตั้งของปญหา,  แลวปญหาอะไรจะเกิดขึ้นมากอน ?  ก็คือปญหาที่จะเกิดมา 
จากกามธาตุ  ซึ่งเปนธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้ง  ๓  :  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ,  
๓  ธาตุนี้  กามธาตุเหมือนกับวัวตัวที่อยูปากคอก  มันจะถลันออกมากอนวัวตัวอื่น. 
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กามธาตุปรากฏเมื่อรูจักความอรอย. 
 
เมื ่อชีวิตตั ้งตนพอสมควรแลว  ปญหาเรื ่องกามธาตุก็จะเกิดขึ ้น 

เราจึงดู  ตัว  ก  ตัว  ข  ของเรื่องธาตุนี้วา  ชีวิตนี้ตั้งตนขึ้นดวยธาตุลวน ๆ  ๓  หมวด ๆ  
ละ  ๖  นี้   ซึ่งเปนธาตุกลาง ๆ.  ในชั้นแรกยังนับวาเปนธาตุกลาง ๆ  หรือจะเรียกวา 
อัพยากฤต   คือพูดวาเปนอยางไรก็ยังไม ได ;  พูดวาดีก็ ไม ได ,  วาชั่ วก็ ไม ได ,  วา 
ท ุกข ก ็ไม ได ,  ว าส ุขก ็ไม ได   อะไรทํานองนี ้  ย ัง เป นกลาง  ๆ   อยู .  ช ีว ิตของเรา 
มันเริ่มข้ึนมาดวยธาตุ  ๓  หมวดนี้,  ยังไมเปนปญหากอน  จนกวาจะไดกามธาตุเขา 
มาตามโอกาส  คือกวาจะไดอารมณ   คือธาตุภายนอกเขามา  สําหรับกามธาตุที่อยูแนว 
หนาหรือปากคอก. 

 
สังเกตเอาเองงาย  ๆ  วาเด็กเล็ก  ๆ  เกิดขึ้นมา  ในชั้นแรกก็ไมรู เรื่อง 

อะไร  ก็มีธาตุ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ  ปรุงแตงขึ้นมา  เปนชีวิตรางกาย 
แลวมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ประกอบอยูดวย  ธาตุตา  ธาตุหู   ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น 
ธาตุกาย  ธาตุใจ,  จนกวาเมื่อไรเด็กทารกนั้นจะไดรับธาตุขางนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ที่จะมากระทบ  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  เมื่อยังไมมี 
ความรูสึกอะไรมากไปกวานั้น  ก็เรียกวายังเปนชั้นกลาง ๆ  อยางวาหิวก็รองไห  ไดกิน 
ก็หยุดไป,  จนกวาเมื่อไรจะรูจักความอรอย  ในสิ่งที่ไดกินเขาไป  ตอนนี้ก็บอกยาก.  
อาตมาก็นึกไมออกเหมือนกัน  วาตัวเองเมื่อเปนทารกนั้นรูสึกอรอยเมื่อไร  เมื่ออายุ 
ไดกี่วัน  เมื่ออายุไดกี่สัปดาห  จึงจะรูสึกวาอรอยเปน  หรือไมอรอยแลวก็โกรธขึ้นมา 
เปนนี้. 
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ในชั้นแรกจะรูสึกแตวา  หิวก็รองไห   ไดกินก็หยุดไป  แมเพียงเทานี้ก็ยัง 
จําไมคอยได,  แลวก็จําอาการอยางนี้ไมคอยไดดวยกันทุกคน.  เพราะฉะนั้นอยาเอา 
เวลากันดีกวาวาเมื่อไร  เมื่ออายุเทาไร  พูดไดตามพระบาลีเลยวา,  พระพุทธเจาทาน 
ไดตรัสไวเอง  วา  เมื่อทารกนั้นมันรูจักยึดมั่นในรสอรอย  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ;  เมื่อนั้นทารกนั้นจะเริ่มรูจัก  ตัณหา  อุปาทาน  คือ  รูจัก 
ตัณหา  อุปาทาน  ซึ่งจะเปนที่ตั้งแหงปฏิจจสมุปบาทและความทุกข. 

 
เมื่อทารกนั้นรูจักกับความอรอย  ก็เรียกวานั่นแหละคือหนาที่  หรือ 

การงาน  หรือการแสดงออก,  หรือความปรากฏ  ของสิ่งที่เรียกวา  กามธาตุ ;  
เพราะคําวากามธาตุในกรณีทั่วไป  ไมจําเปนจะตองหมายถึงเรื่องเพศ  ระหวางเพศผู  
เพศเมียอยางเดียว,  แมความรูสึกอรอย   ทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทาง 
ผิวหนัง  ๕  อยางนี้ก็เรียกวา  เปนสิ่งที่สงเคราะหรวมอยูในกามธาตุ,  จนกวาทารกนั้น 
จะเติบโตขึ้นมาตามลําดับ  สิ่งที่ เรียกวากามธาตุ  ก็ขยายตัวขึ้นมาตามลําดับ  จนกวา 
จะมีความรูสึกเรื่องเพศ  หรือเร่ืองระหวางเพศ. 

 
การขยายตัวของกามธาตุ. 

 
เดี๋ยวนี้นักปราชญ ในทางจิตวิทยา  ที่ เกี่ยวกับระบบจิตหรือวิญญาณนี้ 

เขาก็ยอมรับ  วาความรูสึกเหลานี้ เปนการตั้งตน  หรือเปนการแสดงออกในระยะตน ๆ  
ของความรูสึกทางเพศ .  ฉะนั้นเด็กเล็ก  ๆ   ก็ รูจักกอดแม   หรือรูจักความสัมผัสที่ 
นิ่มนวล   ที่ เปนโผฏฐัพพะ   ที่ เปนความหมายของเรื่องทางเพศในเวลาตอมา.  นี่ 
หมายความวา  เชื้อแหงกามธาตุมันก็ไดมีอยูแลว,  แลวก็ไดเริ่มแสดงอาการแลว ; 
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จึงเปนอันถือไดวา  กามธาตุก็ดี  รูปธาตุก็ดี  อรูปธาตุก็ดี  มันมีเชื ้ออยู แลว  แต 
ไมแสดงออกจนกวาจะไดโอกาส  คือมีการสัมพันธกันระหวางธาตุขางนอกกับธาตุ 
ขางใน. 

 
นี้กามธาตุก็ขยายตัวเรื่อยไป  จนถึงกับอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายเจริญ 

เต็มท่ี ,  ความรูสึกระหวางเพศจึงเต็มท่ี  ;  กามธาตุจึงไดโอกาสที่จะแสดงบทบาท 
รุนแรง .  เดี ๋ยวนี ้ม ันไม ใช เรื ่องว าห ิวอยากจะก ิน   อิ ่มแล วเล ิกก ัน ,  มันเป นความ  
หิวความตองการ  ของธาตุที่สูงขึ้นไปกวาธาตุพื้นฐาน  คือความตองการของกามธาตุ ;  
ฉะนั้นจึงรุนแรงถึงขนาดที่ เปนปญหา  คือนํามาซึ่งความทุกข  หรือนํามาซึ่งความ 
ยุงยากตาง ๆ  นานาในโลกนี้. 

 
เราจะไดเห็นอาชญากรรมทางเพศนี่   หนาขึ้น ๆ  ในโลกนี้ทุกวัน ๆ  ตาม 

ความเจริญของมนุษย  ที่ เจริญดวยวัตถุที่สงเสริมความรูสึกทางกามธาตุ.  เดี๋ยวนี้ 
ดูเหมือนวา  อะไร ๆ   ในโลกนี้   ก็ตั้ งหนาตั้ งตาจะผลิตกัน   เพื่อสงเสริมกําลังของ 
กามธาตุกันทั้งนั้น ,  นับตั้งแตใหสวย   นับตั้งแตใหไพเราะ ,  นับตั้งแตใหหอม   ให 
อรอย  ใหนิ่มนวล,  ที่ เรียกกันวา  อารมณทั้ง  ๕  หรือกามคุณทั้ง  ๕  สงเสริมใหกาว 
หนาอยางกะวิ่งไปทีเดียว. 

 
ฉะนั้น  คนจึงตกเปนเหยื่อของกามธาตุมาก  ปญหาอาชญากรรม 

ทางเพศจึงมีมาก ;  นี้ควรจะเรียกวา  ก ข  ก กา  ของปญหาของมนุษย  ในดาน 
อาชญ ากรรมทางเพศ ;  เมื่ อ ไม รู   ก  ข   ก  กา   แล ว   จะไปรูอะไรมากกวานั้ น ได 
อยางไร  ?  ขอใหรู เส ียท ีเถอะวา   เรื ่องยุ งยากลําบากในบ านเม ือง   หรือวาโลกนี้ 
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สวนใหญสวนหนึ่งนั้น  มันตั้งตนขึ้นมาดวยปญหาทางสิ่งที่ เรียกวา  กามธาตุ,  มันก็ 
รุนแรงเรื่อยไป  ๆ   จนกระทั่ งมีความเปนหนุมเปนสาวเต็ม ท่ี ,  จนกวาจะเนือยไป 
เพราะมันลวงไป ๆ. 

 
ธาตุกาม  -  รูป  -  อรูปจะปรากฏตามวัย  -  เวลา. 

 
เมื่อกามธาตุเนือยไป  โอกาสสวนใหญก็เปนของ  รูปธาตุ  คือท่ีจะไป 

หลงใหลในสิ ่งที ่เป นรูปบริส ุทธิ ์  เป นรูปลวน  ๆ   ไม เกี ่ยวกับกาม  ;  เมื ่อรูปธาตุ 
เจริญกาวหนาไปไดมาก  มันก็จะเนือยไป  มันก็จะเปนโอกาสใหเกิดความหลงใหลใน 
ทางอรูปธาตุ.  นี่ถาเราจะแบงกันเปนตอน ๆ  ก็เปนอยางนี้. 

 
คนอายุนอย ๆ  ก็เริ่มตนดวยกามธาตุ  จนกระทั่งถึงวัยหนุมสาว  วัยกลาง 

คนอยางนี้,  หลังจากนั้นกามธาตุก็เนือยไป  จนเปนโอกาสของรูปธาตุ  คือเปนเรื่อง 
วัตถุ   ทรัพยสิ่ งของสมบัติ   เปนวัตถุอยางนี้ เสียมากกวา,  จนกระทั่ งแกชรา  ก็จะ 
น ึกถ ึงอร ูปธาต ุ  เช นบ ุญ   เช นก ุศล   เช น โลกหน า ,  หรือแม แต ว า   เก ียรต ิยศชื ่อ 
เสียงอันแทจริง  ก็จะมานึกกันตอนนี้   นี้ในคนหนึ่ง ๆ  มีอายุยืนยาวสัก  ๘๐ - ๙๐  ป 
หรือ  ๑๐๐  ป  เปนอยางมาก  มันก็มีการตั้งตนดวยปญหาของกามธาตุ,  แลวจึง 
มาถึงรูปธาตุ,  และมาถึง  อรูปธาตุ  ดวยอาการอยางนี้. 

 
นี้ เปนสวนหนึ่ ง  ซึ่งจะตองสังเกตให เห็น  ให รูจัก  ก ข  ก กา  ของปญหา 

ที่ตั้งตนขึ้นมาจากกามธาตุเปนสวนใหญ   เราไมมีความสุข  เรามีความทุกข  ดิ้นรน 
ทนทรมาน   แลวแกก็ไมได  และไม รูวามันมาจากอะไร  หรือบางที รูวา  มันมาจาก 
สิ ่งนี ้,  ก็บังคับใจใหมันอยู ในอํานาจไมได  มันก็ตกเปนเหยื ่อของความรู ส ึก 
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เหล านั ้น   มันก ็เลยแกไม ได ,  ทั ้งที ่รู อยู ว าจะต องแก อย างนี ้ ๆ .  แตถ าได ศ ึกษา 
เรื่องเหลานี้ใหเพียงพอ  มันมีหวัง  หรือมีสวนที่จะแกไดมากขึ้น  หรืองายขึ้น 
ดังนั้นจึงขอใหสนใจ  วาชีวิตคนหนึ่งมันตั้งตนดวยปญหากามธาตุ  แลวก็มาถึงปญหา 
รูปธาตุ  แลวก็มาถึงปญหาอรูปธาตุ  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ทีนี้ เราจะดูกันในขอท่ีวา  แมในระยะกาลอันหนึ่ง ๆ  ซึ่งเรียกวา  เปน 

ระยะกาลของธาตุหนึ ่ง ๆ  ในเบื ้องตน  เชนในกามธาตุ  ก็ยังมีสวนที ่จะตอง 
สลับก ันอยู ก ับเรื ่องของรูปธาต ุหรืออรูปธาต ุ;  เพราะเหต ุว าสิ ่งเหล านี ้ม ัน 
สัมพันธกันอยู  มันเนื่องกันอยู  มันไมไดแยกกันโดยเด็ดขาด,  และเพราะเหตุที่วา 
ความเปลี่ยนแปลงมีมาก  ในระหวางความสัมพันธกันนี้  ฉะนั้นมันจึงมีการแทรก 
แซงบาง  ระหวางธาตุอื่น. 

 
เชน  ในวัยเด็ก  วัยหนุมสาว  ที่จะถือวาเปนระยะกาลของกามธาตุ  ;  

แตในบางคราว  หรือบางโอกาส  คนหนุมสาวก็มิไดลุมหลงในเรื่องทางกามา -  
รมณ หรือทางเพศ   จนตลอดทั ้ง   ๒๔  ชั ่วโมง   ก็ไปสนใจเรื ่องว ัตถ ุล วน  ๆ   ก็ม ี,  
ไมเกี่ยวกับความรูสึกทางกามบางก็มี,  หรือบางทีก็ออกไปหาความรูสึกที่ไมเกี่ยวกับ 
กาม,  เชน  ตองไปนั่งพักผอนก็มี  บางทีอยากจะนั่งอยูนิ่ง ๆ  หรือไปนั่งที่ ริมทะเล 
นิ่ง ๆ  ไมมีใครมารบกวนก็มี.  แตโดยเหตุที ่วา  มันเปนระยะกาลของกามธาตุ 
มันก็หนีไมพน ,  มันก็จะตองวิ ่งมาหาเหยื ่อหรืออารมณทางกามธาตุตอไป 
อีก ;  สวนใหญมันจึงเปนเสียอยางนี้. 

 
แตสังเกตดูใหดีแลววา  ไมไดเปนอยางนั้นไปตลอดเวลา  มันมีสวนแทรก 

แซงของธาตุอื่นเปนธรรมดา  แตวามันนอยเกินไป ;  ดังนั้นจึงไมนับ  วาระยะกาล 
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นี ้หร ือว ัยนี ้  เป นว ัยของรูปธาต ุหรืออรูปธาต ุ.  นี ้แหละค ือความเป น   ก  ข   ก  กา 
ของกามธาตุ  ที่ตั้งตนขึ้นมาในชีวิตของคนเปนระยะแรก  มีโอกาสใหธาตุ 
อื่นแทรกแซงไดนอยมากในชีวิตประจําวัน  จนกวาจะลวงกาลผานวัย  ไปเปน 
ผูใหญอายุมาก  จึงจะเปนโอกาสของรูปธาตุ ;  ทีนี้กามธาตุก็กลายเปนผูแทรกแซง 
เล็ก ๆ  นอย ๆ  จนกวาจะหมดไป;  เมื่อลวงกาลผานวัยไปถึงความแกชรา  ก็เปน 
โอกาสของอรูปธาตุมากกวา ;  สวนที ่เป นกามธาตุ  หรือรูปธาตุ  ก็มีการแทรก 
แซงบางเปนสวนใหญ. 

 
ถาเรามองดูชีวิตอยางนี้  เขาใจความจริงอยางนี้  มันควบคุมปญหาตาง ๆ  

ไดงาย  ฉะนั้นจึงขอรองวา  อยาไปเบื่อหนายในการที่จะศึกษา  ก ข  ก กา  อันเกี่ยว 
เรื่องธาตุนี้เลย. 

 
อาตมาก็พูดซ้ํา ๆ   ซาก ๆ   อยูแตเรื่อง  ก ข  ก กา  จนคนบางคนเบื่อหนาแลว 

ก็มี ;  แตมันก็ชวยไมได  มันไมมีทางอื่น  ที่ทําใหคนเราจะอยูไดดวยความสงบสุข.  
พระพุทธเจาทานก็ตรัสไวชัดเจน  อยางบทที่พระไดสวดไดตะกี้นี้  วาเมื่อใดมีการ 
เกิดขึ้นแหงธาตุ  เมื่อนั้นก็มีการเกิดขึ้นแหงทุกข;  เมื่อใดมีการดับไปแหงธาตุ 
เมื่อนั้นก็มีการดับขึ้นแหงทุกข.  นี้หมายความวาเมื่อใดธาตุมันปรุงแตงกัน  จน 
ทําหนาที่สําเร็จรูปตามหนาที่ของ  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  เปนตนแลว  ปญหา 
มันก็เกิดขึ ้น  ลวนแตเปนทุกขทั ้งนั ้น,  มันเปนความทุกขที ่ตาง ๆ  กัน  วัยหนุ ม 
สาวก็มีความทุกขแบบหนึ่ง,  พอบานแมเรือนก็มีความทุกขอยูอีกแบบหนึ่ง,  คนแก 
ชราจนกระทั ่งแกหงอม   ก็ม ีความทุกขไปอีกแบบหนึ ่ง.  แตอยางไรก็ด ี  ทั ้งหมด 
นี้มันมีมูลมาจากปญหาเรื่องธาตุ  ทั้ง  ๓  นี้ทั้งนั้น  จึงควรจะรูกันไว  ตั้งแตเบื้องตน 
จนถึงเบื้องปลาย.  ถาเรียนเรื่องเบื้องตน  ก็ตองถือวา  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา. 
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ปญหาในวิถีของชีวิตตั้งตนดวยกามธาตุ  ๑๓๙

อยากจะแนะใหพิจารณาวา  ปญหาเรื่องกามธาตุ  นี้มากอน  แลวก็มา 
ตามธรรมชาติ   มาโดยสัญชาตญาณ   มาตามปกติธรรมดา,  แลวก็ไดทําใหเกิด 
ปญหายุงยากลําบากสวนตัวบุคคล  หรือเปนปญหาทางศีลธรรมของสังคม  จนสังคม 
เสื ่อม .  มนุษยจึงมีระเบียบประเพณี  กระทั ่งเรื ่องทางศาสนา  ที ่จะควบคุม 
ปญหาที่ เกี่ยวกับกามธาตุ   หรือกามารมณนี้.  ขอใหไปศึกษาดู  โดยเฉพาะใน 
ปจจุบันนี้แลว  มีปญหาความยุงยากลําบาก  อันมีมูลเหตุมาจากเรื่องกามารมณนี้ 
มากขึ้นทุกที  เพราะวาไมมีใครหามใครได.  ในบานในเมืองในกรุง  จึงเต็มไปดวย 
สถานที่ที่สงเสริมกามารมณ   ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย.  มนุษย 
ก็จะมีปญหามาก  มีความทุกขมาก  ราวกับวาตกนรกทั้งเปนอยูที่นี่  อยูตลอดเวลา 
ดวยเหมือนกัน. 

 
กามธาตุ  -  รูป  -  อรูป  เคยถูกยกเปนนิพพาน. 

 
ทีนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องกามธาตุ  ก็มีเรื่องเปนเรื่องระหวางเพศ   ถาทําไดดี 

เขายกใหเปนสวรรคไปเลย  วาในสวรรคนั้นก็ไมมีอะไร  นอกไปจากกามารมณที่ 
เปนทิพย,  แลวก็ไดอยางอกอยางใจนี้เตลิดเปดเปงไปทางหนึ่ง,  แลวก็ดูเอาเองวา 
เป นเรื ่องดี  หรือเปนเรื ่องราย.  ที ่น าหัวอยางยิ ่ง  หรือแปลกประหลาดไปกวานั ้น 
อีก   ก็คือ   พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  ในเรื่องทิฏฐิทั้ งหลายของมนุษย  ซึ่งมีอยู 
มากมายดวยกัน. 

 
มนุษยพวกหนึ่งมีทิฏฐิ  ถือเอากามารมณสูงสุดวาเปนนิพพาน  นาขันหรือ 

ไมนาขัน  นาหัวหรือไมนาหัว  ก็ตาม  แตวาเปนเรื่องจริง  ที่ไดมีอยูแลวตั้งแต 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๑๔๐

กอนพุทธกาล.  หรือแมในพุทธกาลก็มี  คือลัทธิที่เรียกวา  กามสุขัลลิกานุโยค 
บาง,  ลัทธิโลกายตะบาง .  ถาเทียบกับเดี ๋ยวนี ้  ก็ค ือลัทธิวัตถุน ิยม   ที ่เอา 
ความสูงสุดทางเนื้อหนัง   วาเปนของสูงสุดของมนุษย .  สมัยโนนเขาก็ เรียกวา 
นิพพาน  เพราะมันเปนสูงสุดของความสุขที่มนุษยจะพึงได  คือ  ดับความใครของ 
มนุษยไดมาก ;  มนุษยก็รูสึกเปนสุขมากจนยึดเอาเปนนิพพาน  กันคราวหนึ่ง.  
สมัยหนึ่ง.  มีคนเชื่อถือกันมาก  นับถือกันมาก  นับถือลัทธินี้กันมาก  นั้นก็เรียกวา 
กามารมณ   หรือกามธาตุก็ตาม  ถูกยกขึ้นเปนนิพพานกอนธาตุใด ๆ.  กาม -  
นิพพานมากอนนิพพานใด ๆ  ก็จะตองเลาตอไปวา  ตอมานั้นมีอะไรเปนนิพพาน. 

 
เมื่อมนุษยมีกามารมณสูงสุดเปนนิพพานกันยุคหนึ่ง  สมัยหนึ่งแลว  ตอ 

มามนุษยอ ีกพวกหนึ ่ง  เก ิดพบวาเป นเรื ่องหลอกลวง ;  เพราะวาเขาได ไปพบ 
ความสุข  ที่เกิดมาจากสมาธิประเภทรูปฌาน  คือเอารูปธรรมลวน ๆ  ที่ไมเกี่ยว 
กับกามารมณ   มากําหนดไวในจิต,  แลวก็ขจัดความรูสึกท่ีเปนกามารมณออกไปเสีย 
ไดจากจิต  อยางบทสวดของสัมมาสมาธิ  ที่วาดวยปฐมฌาน  กาเมหิ  อกุสเลหิ  วิวิจฺเจว 
ที่สงัดออกไปเสียไดจากกามและอกุศลนี้  ไดสมาธินี้มา  มีความสุข  ก็เลยยึดถือเอา 
ความสุขที่ เกิดจากสมาธิประเภทรูปธรรมนี้   วาเปนนิพพาน .  นี้ก็มีอยูยุคหนึ่ ง 
เหมือนกัน  เรียกวาเอาความรูสึกที่เกิดมาจากรูปธาตุอันบริสุทธิ์นี้ เปนนิพพาน  เปน 
ยุคที่สอง 

 
ตอมาอีกยุคหนึ่ง  เกิดมีคนพบวา  นั้นก็ยังหยาบไปหนอยไมประณีต 

จึงคนหาไดความสุขมาจากสิ่งที่ไมมีรูป    เรียกวาอรูปฌาน ;  นับตั้งแตอากา -  
สานัญจายตนะ  ไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ,  แลวก็บัญญัตินี้วาเปนนิพพาน 
คนก็เชื่อถือกันมาก  นับถือกันมากอยูยุคหนึ่ง. 
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เมื่อพระพุทธเจาออกผนวชใหม ๆ  ก็ไดเขาไปศึกษาในสํานักนี้  คือท่ีเอา 
อรูปฌานที่เกิดมาจากอรูปธรรมวาเปนนิพพาน,  ที่เรารูจักกันวา  สํานักอาฬารดาบส,  
สํานักอุทกดาบส ;  เขาไปศึกษาแลวไมพอพระทัย,  มีคําตรัสของพระพุทธเจาเองวา 
เพราะนั่นเปนแตเพียง  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ.  พระองค 
ไมเห็นดวย  แลวก็หลีกออกไปเสีย  ไปคนหาใหม  จึงไดพบนิพพานอยางในพระ -  
พุทธศาสนา  ซ่ึงประกอบขึ้นดวยนิโรธธาตุ  โดยสมบูรณ,  คือจะตองตัดกําลังของ 
กามธาตุ  ของรูปธาตุ  ของอรูปธาตุ  ออกไปเสียใหหมด  ดวยอํานาจของนิโรธธาตุ ;  
ที ่เราเรียกวาดับกิเลสตัณหาเสียไดสิ ้นเชิง.  นี ้จ ึงจะเปนนิพพานที ่ถ ูกตอง 
นิพพานแทจริง  นิพพานที่มาจากนิโรธธาตุนี้มาหลังเขาหมด. 

 
ทีแรกกามนิพพานมากอน  อาศัยกามธาตุเปนกําลัง,  แลวตอมา 

รูปนิพพานมากอน  อาศัยรูปธาตุ  เปนกําลัง,  ตอมาอรูปนิพพาน  อาศัยอรูป -  
ธาตุเปนกําลัง,  ครั้นมาถึงพระพุทธเจา  ก็อาศัยนิโรธธาตุเปนกําลัง  ดับกิเลสดับ 
ทุกขสิ้นเชิง. 

 
นี่ดูเถอะวาทําไมจะไมควรกลาววา  กามธาตุเปนตนตอแหงปญหาใน 

ชีวิตมนุษย,  จนกระทั่งบัดนี้  ก็ยังมีคนแบงเปนพวก ๆ  กัน  ถือลัทธินั้นถือลัทธินี้.  
พวกที่ถือเอากามารมณเปนนิพพานก็ยังมีอยู  ก็ไดแกคนปจจุบันนี้บางคน  หรือบาง 
พวก  หรือจํานวนมากเสียดวย,  ไมเห็นดวยวาอะไรประเสริฐไปกวารสทางกามารมณ.  
เขาก็ลุมหลงไมสนใจธรรมะอื่นเลย  สนใจแตธรรมะทางกามธาตุ  ทางกามารมณ 
ทั้งนั้น  ในปจจุบันนี้ก็ยังมี. 
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ฉะนั้นอยาไปดูถูกดูหมิ่นคนสมัยกอนพุทธกาลโนนวาโงเลย  เขาก็เหมือน 
กับคนสมัยนี้  เมื่อเขาไมเห็นอะไร  หรือไมเขาใจอะไร ๆ  ไดดีกวานี้  ก็ตองเอาเรื่องทาง 
กามธาตุเปนนิพพาน ,  และมีอยูกอนพุทธกาลนานไกล ;  กระทั่งในยุคพุทธกาลก็ 
ยังเหลืออยู  กระทั่งบัดนี้ก็ยังเหลืออยู  แลวจะยิ่งมากขึ้นดวยซ้ําไป.  เพราะวาบัดนี้ 
โลกเรานี้กําลังหลงใหลแตเรื่องทางกามธาตุเรื่องกามารมณ  จะยิ่งไปกวาครั้ง 
พุทธกาลเสียอีก .  ทําไมเปนอยางนั้น   เพราะวาโลกสมัยนี้ฉลาดมากขึ้นในเรื่อง 
ทางวัตถุ  จึงสามารถแสวงหาหรือวาปรุงขึ้นมา,  คือปรุงเหยื่อสําหรับกามธาตุขึ้นมา 
ไดดีไดมากกวาสมัยครั้งพุทธกาล  ก็ควรจะถือวา  ปญหาที่ เกี่ยวกับกามธาตุนี้  เปน 
ปญหาเบื้องตนของมนุษย  แมกระทั่งทุกวันนี้. 

 
ทุกอยางเกิดจากสิ่งที่ซอนอยูในธาตุ 

ผสมกับเหตุปจจัยภายนอก. 
 
ทีนี้ เราก็จะดูขอ เท็จจริงอันหนึ่ ง   ที่ วา   มันเปนมาในลักษณะอยางนี้ 

ไดอยางไร ?  ในขอ น้ี   อยากจะแนะใหสังเกตให เห็นขอเท็จจริงที่ วา  ธาตุที่ เปน 
ปญหา  ที่ เปนตัวปญหา   เชน   กามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   นี้   มันก็มีเปนเชื้อที่ 
มองไมเห็น   ที่ซอนมาเสร็จแลวในธาตุทั้งหลาย   ที่จะปรุงแตงกันขึ้นมาเปนชีวิต .  
เพ ราะว าธาต ุหนึ ่ง  ๆ   นั ้น   ก ็ม ีเชื ้ออะไรเก ็บ ไว ในนั ้นมาก ;  อย างว าในธาต ุด ิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  นี้  มันมีเชื้อ  หรือมีโอกาส  หรือมีความเหมาะสม  ที่จะซอน 
ธาตุอื่น  ๆ  ไวในนั้น  ;  จะเปน   กามธาตุก็ดี   รูปธาตุก็ดี   อรูปธาตุก็ดี   นิโรธธาตุก็ดี 
มันมีเชื ้อหรืออํานาจ   หรืออะไรก็ตาม   ซอนมาเสร็จอยู ในนั ้น ,  แลวเมื ่อธาตุ 
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ทั้งหลายเหลานี้  แตละธาตุมาผสมรวมกันเขาอีก  มันก็มีทางที่จะใหขยายตัวออกมา 
เปนรูปเปนรางมากขึ้นอีก.  การที่ เราจะเขาใจคําวา  มีอะไรซอมมาแลวในนั้นนั้น 
ไม ยาก   คือขอใหส ัง เกตด ูจากสิ ่งที ่มองด ูด วยตาเห ็นก ันก อน ;  เมื ่อ เห ็นแล วก็ 
จะมองสิ่งที่มองดวยตาไมเห็นไดเปนลําดับไป. 

 
เชนวาในไขไกฟองหนึ่ง  เอามาตอยดู  จะเห็นเยื่อเหลือง ๆ  ขาว ๆ  อะไร 

ไมเห็นมีอะไรมากไปกวานั้น  หรือมีจุดชีวิตจุดหนึ่งเล็ก ๆ  ซึ่งก็ดูยาก.  ทีนี้ เมื่อไข 
ฟองนั้นไดรับความอบอุนพอ  ทําไมเนื้อเหลือง ๆ  ขาว ๆ  เหลานั้นกลายเปนลูกไกได,  
แลวในลูกไกนั ้นมันก็มี  ขนไก,  ขาไก,  หงอนไก,  กระดูกไก,  เลือดไก,  อะไรอยู 
ในลูกไกนั้น  มันเอามาจากไหน ?  ถามันไมซอนอยู  มาเสร็จแลวในฟองไข 
เล็ก ๆ  ซึ่งอยูในเปลือกบาง ๆ.  เพราะวาในระยะที่ฟองไขฟกตัวนี้ก็ไมมีอะไร  นอก 
จากความรอนที่พอเหมาะสม,  ความรอนที่เหมาะสมก็ทําใหฟองไขนั้น  กลายเปนไก 
เปนลูกไกขึ้นมา.  มันก็นาหัว  ที่วาเรากินไขเขาไปฟองหนึ่ง  ก็เทากับกินกระดูกไก,  
ขาไก,  ขนไก,  อะไรไก  ไกทั้งหมดเขาไปแลวดวย;  แตเราก็ไมนึกอยางนั้น  ก็นึก 
วาก ินฟองไขเพ ียงแต เนื ้อเหลือง ๆ  ขาว ๆ  เท านั ้นเอง.  นี ้เร ียกวา  ไม ด ู  หรือวา  
ขี้เกียจที่จะดูกันมากเกินไป. 

 
ขอใหสนใจดูวา  แมแตในเรื่องวัตถุลวน ๆ  มันก็ยังมีอะไรซอนกันอยู 

ในนั้น  จนกวาจะแสดงตัวออกมา  ดวยเหตุปจจัยอื่น ๆ.  บรรดาธาตุทั้งหลายธาตุ 
หนึ่ง ๆ  ก็มีอะไรซอนอยูในนั้น  มากมายหลายอยาง  จนกวาจะไดโอกาสไดแสดง 
ตัวออกมา  เพราะเหตุปจจัยมันชวยแวดลอม.  ในฟองไขซึ่งเปนสัตวที่ เปนครรภอยู 
ในฟองนี ้  ม ันเห ็นได ง าย .  ทีนี ้แม จะเขย ิบ เข าไปในคน   ในครรภ ของส ัตว ที ่ไม 
ตองใชฟองไข  มันก็ยังพอจะเห็นไดอยูนั่นเอง.  ถาเราเขาใจเรื่องของฟองไขแลว 
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ก็เขาใจเรื่องการตั้งปฏิสนธิและการเจริญของสัตว  ที่ไมตองไขออกมาเปนฟองก็ได 
อีกเหมือนกัน  เชน  มนุษยเปนตน. 

 
มนุษยเกิดในครรภ  หรือวาสัตวเดรัจฉานประเภทที่ เกิดในครรภ  ไมตอง 

ออกเปนฟองนี้  มันมีหลักเกณฑอันเดียวกัน;  อยางที่ เขาถือกันเปนหลักในคัมภีร 
นั้น  ก็วาเปน  กลละ  กอน  คือเปนจุดเล็กที่ใสมาก,  เล็กจนดูดวยตาไมเห็น  เปน 
กลละที่อยู ในครรภของมารดา,  แลวตอมาจึงเปน   อัมพุชะ  คือใหญขึ้นหนอย 
ตอมาจึงเปน  เปสิ  เปนชิ้นเนื้อ,  ตอมาจึงเปนปญจสาขา  คืองอกเปน  ๕  แงง  จะได 
เปน  หัวเปนมือ  ๒  เปนเทา  ๒. 

 
นี้ดูในระยะที่มันเปนกลละ  ซึ่งเปนจุดเล็กที่แทบจะมองไมเห็น  วาทําไม 

ในนั ้นม ันจึงม ีความที ่จะเป นสัตว  เป นคนออกมาในตอนหลังนี ้เสร็จ;  เพราะวา 
มันมีซอนมาเสร็จแลวอยูในนั้น,  มันก็เจริญไปตามเรื่องของมัน  จนออกมาเปน 
คนอยางที ่มานั ่งก ันอยู ที ่นี ่.  ทีแรกก็เป นจุดเล ็ก  ๆ ;  เพราะฉะนั ้นต องถือวา   ใน 
จุดเล็ก ๆ  นั้น  มันไดซอนความเปนคนอยางนี้ไวแลวโดยสมบูรณ. 

 
ดังนั้นขอใหถือวา  ในธาตุหนึ่ง ๆ  มันก็มีอะไรของมัน  ซอนมาแลว 

โดยสมบูรณ   ตามหนาที ่ของธาตุนั ้น  ๆ.  ทีนี ้เมื ่อ   ธาตุ  นั ้น  ๆ  มันประกอบกัน 
เขาหลายธาตุ  ความที่มีอะไรซอนกันอยูในนั้น  มันก็ยิ่งมากขึ้น  เปนธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ   ทั้ง  ๖  ธาตุ  มารวมกัน,  แลว 
เปลี่ยนแปลงไปตามความที่มันรวมกัน  แลวมันตองมีอะไร ๆ  ที่ซอนอยูในนั้นมาก 
มายนัก  มากมายกวาที่ เปนเพียงธาตุเดียว.  ฉะนั้นจึงมีความรูสึกที่คิดนึก  มีความ 
อะไรสารพัดอยาง  ความรูสึกคิดนึกที่กวางขวางยิ่งกวาโลกทั้งหมด  มันก็ซอนอยูใน 
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หัวสมองเล็ก ๆ  ของคน  ซึ่งเคยซอนอยูในธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อากาศ 
วิญญาณ  ที่เล็ก ๆ  ที่จะเรียกวา  จะไมมีความหมาย. 

 
ฉะนั้นขอใหนึกถึงวา  เมื่อธาตุหลายธาตุมาประชุมกุมกันเขา.  มา 

ปรุงแตงอยางเหมาะสมแลว  มันก็จะเปนที่ออกมาแหงสิ่งที่นาอัศจรรย  มากมาย 
หลายสถาน,  จึงออกมาตามอํานาจอิทธิพลของกามธาตุ  ของรูปธาตุ  ของ 
อรูปธาตุ;  เกิดเปนมนุษยพวกที่บาหลังในเรื่องกามารมณ ,  เกิดเปนมนุษยที่บา 
หลังในเรื่องของรูปฌาน,  หรือความสุขที่มาจากรูปฌาน,  หรือพวกที่บาหลังในอรูป -  
ฌาน   เป นตน .  จึงเป นของไม แปลก   ถาเราเข าใจมาตั ้งแตต นม ันก็เป นอยางนี้ 
กระทั่งธรรมธาตุทั่วไป. 

 
ในธรรมธาตุทั้งหลาย  แบงเปนสังขตธาตุ  คือธาตุที่มีปจจัยปรุงแตง 

มันมีปจจัยมากมาย   มันก็ยังมีอะไรซอนอยู ในนั ้นมากมาย .  ทีนี ้อ ีกสวนหนึ ่ง 
เปนอสังขตธาตุนี้  มันก็มีอะไรซอนอยูในอสังขตธาตุ,  เปนนิโรธธาตุ  ที่มี 
อะไรซ อนอยู ในนั ้น   มันจ ึงปรากฏออกมาเป นน ิพพาน   อยางที ่เราปรารถนา 
กันนัก  หลับหูหลับตาปรารถนาก็ได.  แตวาในนิพพานธาตุจะตองมีนิโรธธาตุ 
ซึ่งซอนคุณสมบัติอะไรไวหลายอยาง  จนมาอบรมประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามออกมา 
เปนพระนิพพานที่ ถูกตองและสมบู รณ   แลวก็ดับ ทุกข ได ,  มันก็ ไมพนไปจาก 
นิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุ. 

 
นี้ขอใหเขาใจ  ใหเห็นชัดวา  ธาตุทั้งหลายประเภทที่ เปนสังขตะก็ดี  ประ -  

เภทที่เปนอสังขตะก็ดี  แตละธาตุ ๆ  นี้  ลวนแตมีคุณสมบัติอะไรซอนอยูในนั้น 
มากมาย .  ทีนี ้จะเจริญวิวัฒนาออกมาเปนประโยชน  ไดอยางไร ;  มันแลว 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๑๔๖

แตสิ ่งแวดลอมหรือเหตุปจจัย.  เหตุปจจัยที ่สําคัญ   ก็คือการประพฤติปฏิบัติ 
ธรรม,  ถาเราประพฤติปฏิบัติธรรมถูกตอง  นิโรธธาตุก็จะใหผลออกมาเปนนิพพาน -  
ธาต ุที ่แท จร ิง   และถ ึงที ่ส ุดได .  นี ้ค ือ เรื ่องธาต ุทั ้งหลายที ่เกี ่ยวข องก ันอยู ก ับสิ ่ง  
ที่มีชีวิตทุกระดับ. 

 
เมื่อเราเขาใจคําวาธาตุแตละธาตุ  มีคุณสมบัติซอนอยูแลวในนั้น  อยางที่ 

มองไมเห็น  นี่ขั้นหนึ่งแลว,  แลวก็เขาใจตอไปอีกวา  เมื่อหลาย ๆ  ธาตุมาสัมพันธ 
เนื่องกันอีก  คุณสมบัติที่ซอนอยูในนั้น  ยอมมีลึกมากกวางขวางไปกวานั้นอีก,  มัน 
จึงออกมาเปนอะไรทุก ๆ  อยางได.  ถาเขาใจไดด ังนี ้แลวมันก็งายที ่จะเขาใจ 
ตอไป  คือจะเขาใจเรื่องทุกข  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข  เรื่องความไมมีทุกข  และทางให 
ถึงความไมมีทุกข  ไดโดยงาย;  จึงถือวา  เรื่องธาตุทั้งหลายนี้เปนเรื่อง  ก ข  ก กา. 

 
และขอวิงวอนวา  ทานทั้งหลายอยาไดเบื่อหนาย  ในการที่จะศึกษา 

เรื ่องธาตุเลย ,  อยากจะพูดซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  วา  แมแตคนแกแลว  ก็ยังตองไปเรียน  
ก ข  ก กา  กันใหม   ดวยเหตุผลหลายประการ,  คนแก  ๆ  ที่นั่ งอยูที่นี่   สามารถจะ 
เขียน  ก ข  ใหถูกตองเรียบรอยตามลําดับไหม ?  บางทีมันก็หลงใหลฟนเฟอนไปแลว 
ก็มี.  นี้ถาถามกันใหละเอียดออกไป  วาทําไมจึงตองมี  ก ข  ก กา  ในลําดับอยางนั้น 
หรือตองมีออกเสียงอยางนี้  ?  ทําไมจึงตองปรุงดวยสระอยางนั้นอยางนี้  ?  แลวมา  
กลายเปนคําอะไร ?  ยิ่งถามไปปญหาเรื่องตัวหนังสือตัวอักษรนี้   มันก็ยิ่งมีมากที่ 
ไม ทราบ .  ฉะนั ้นการที ่จะเร ียน   ก  ข   ก  กา   ก ันให ด ีกว าก อนนั ้น   ม ันก ็เป นสิ ่งที่ 
สมควร  แม  ก ข  ก กา  อยางลูกเด็ก ๆ  เราก็ลืมกันเสียมากแลว  สูลูกเด็ก ๆ  ไมไดก็มี. 
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ธาตุกาม,  รูป,  อรูป  ดับลงไดดวยนิโรธธาตุ. 
 
เอาละ,  เปนอันวาตองเรียน   ตองสนใจที่จะเรียน  ก ข  ก กา  เกี่ยวกับ 

ธาตุ  ทีนี้ก็จะดูกันตอไปใหม   ถึงขอท่ีวา  ในธาตุทั้ง  ๓  ที่ เปนตัวปญหานี้   มันก็ยัง 
มีความลับอันหนึ่ง  ซึ่งจะตองมองใหเห็น.  ความลับน้ีคือขอท่ีมันสัมพันธกันอยูกับ 
นิโรธธาต ุตลอดเวลา  ;  แตม ันเป นไปในลักษณะที ่ไม เด ็ดขาด   ไม ถ ึงที ่ส ุด .  เมื ่อกี้ 
ก็ไดพูดแลว  ถาไมลืมเสีย  วาธาตุที่เปนตัวตัณหานั้น  มี  ๓  ธาตุ  คือ  กามธาตุ 
แล วก ็ร ูปธาต ุ  แล วก ็อร ูปธาต ุ.  นี ่ธาต ุที ่เป นต ัวป ญหา   ม ันม ี  ๓  ธาต ุ  อย างนี ้,  
แลวธาตุอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งมันสรางมาคูกัน  สําหรับแกปญหานั้น  มันมีธาตุเดียว 
เรียกวา  นิโรธธาตุ .  นิโรธธาตุนี้คือจะเปนผูชวย   เปนผู เกิดมาสําหรับเปนคูป รับ 
กับปญหาเหลานั้น. 

 
เราก็มองไปตั้งแตตน  อยางเรียน  ก ข  ก กา  กันอีก ;  อยางวากามธาตุ 

นี้   พอมัน เกิดขึ้ นป รุงแต งขึ้ น   ในจิต ใจของคนคนใดคนหนึ่ ง   ระอุ รอนไปด วย 
กามารมณ   ถ าให เป นอย างนั ้น เรื ่อยตลอดว ันตลอดค ืน   ม ันก ็เป นบ าและตาย ,  
ใคร ๆ   ก็ต องเห ็น   วาถ าฤทธิ ์หร ืออํานาจของกามารมณ หรือกามธาต ุนี ้  มันระอุ 
อยู เรื ่อยตลอดเวลา   เพ ียง   ๒๔  ชั ่วโมง   มันก ็ต องบ าหรือตาย .  เขาก ็ต องม ีผลดี 
มีโชคดี  มีอานิสงส  มีเครื ่องคุ มครองของนิโรธธาตุ  เขามาชวยระงับดับเสีย 
เป นครั ้งเป นคราว  อํานาจของกามารมณ ม ันจึงระง ับไป  ;  แมแต ชั ่วครู ชั ่วยาม 
มันก็พอใหทนอยูได  ไมตองเปนบาและไมตองตาย. 

 
นี้ เราก็ เห็นไดวา  นิโรธธาตุก็เขามาเจืออยู   เขามาเกี่ยวของอยู   กับ 

ความเปนไปของธาตุทั ้งหลายที ่เป นตัวปญหา ;  หากแตวานิโรธธาตุนั ้น  เปนไป 
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ตามธรรมชาติ  ยังเปนไปตามธรรมชาติ,  มิไดเปนไปดวยอํานาจของการปฏิบัติ 
หรือการเจริญ   หรือการอบรม .  เพราะฉะนั้นจึงมีกําลังนอย   กําจัดฤทธิ์ของ 
กามารมณไดแตเพ ียงตามธรรมชาติ;  แตก็ด ีวิเศษที ่ส ุดแลว   ที ่ว าคนนั ้นไม 
ตองเปนบาและตาย .  ฉะนั ้นขอใหขอบคุณนิโรธธาตุ  หรือพระนิพพานลวงหนา 
ที่เจียดมาทีละนอย,  เจียดมาทีละนอย  มาชวยเหลือคุมครองมนุษย  ที่บาหลังใน 
กามารมณอยูในเวลานี้.  ขอขอบคุณพระนิพพาน  คือนิโรธธาตุ  ที่เจียดตัวหรือแบง 
ภาคมาทีละนอย ๆ  มาชวยระงับดับความรอนของกามารมณของสัตว  ที่กําลังลุมหลง 
ในกามารมณ   ให ระง ับไปเป นครั ้งคราว .  นี ่เร ียกว าเราเร ียน   ก  ข   ก  กา   ของ 
กามธาตุ  ใหรูวา  มันรอดอยูไดอยางไร  ในชีวิตของสัตวทั้งหลาย  ผูอยูในวิสัยของ 
กามารมณ. 

 
ทีนี้ม นุษยที่สูงขึ้นไป   ถึงขั้นรูปธาตุ   พวกฤาษีชีไพร  ที่พอใจอยู ใน 

ความสุขอันเกิดจากสมาธิ  เชน  รูปฌาน  เปนตน  มันก็มีเวลาที่หยุดพักหรือมีเวลา 
ที่ดับไป  แหงความหลงใหลลุมหลงนั้นบางเหมือนกัน ;  มิฉะนั้นก็จะตองเปนบา 
อีกชนิดหนึ่ง  หรืออาจจะตายไปในลักษณะอยางหน่ึง  มันก็มีการหยุดพัก  ระยะ 
หยุดพักนั้นเปนโอกาสหรือเปนชวงของ  นิโรธธาตุ  ที่จะเขามาชวย  มาแสดงตัว ;  
แตเขาก็ไม รู ส ึก   เพราะวาม ัน เป นธรรมชาติ,  มิได เป น ไปเพราะวา เขาอบรม 
ทําใหมีขึ ้นมา .  นี่  นิพพานธาตุ  เขามาชวยพวกที่ตั ้งอยูในภูมิของรูปธาตุ 
ในลักษณะอยางนี้  ก็ควรจะขอบใจ  แตแลวก็ไมมีใครขอบใจ  หลงใหลอยูแตสวนที่ 
เปนรูปธาตุ  ทั้ง ๆ  ที่นิโรธธาตุจูเขามา  แบงภาคเขามาชวยเหลือใหรอดอยูได. 

 
นี้พวกอรูปธาตุก็อยางเดียวกัน  ฤาษี  มุนี  ชีไพร  ที่มันสูงขึ้นไปกวานั้น 

ไปไดถึงขั ้นอรูปธาตุ  มันก็ตองหยุด  มันก็ตองพักผอน ;  เพราะฉะนั ้นนิโรธ -  
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ธาตุนี้   คือธาตุที่สําคัญที่สุด   ในการที่จะชวยมนุษยหรือสิ่งที่มีชีวิตใหมันรอด 
อยูได. 

 
เราก็พอจะมองเห็นไดกันแลวในขั้นนี้วา  ถาไมมีการหยุดพัก,  อะไรก็ 

ตามใจ  ถาไมมีการหยุดพักแลว  เราจะตองตาย.  ใหเราทําอะไร  ใหเรานั ่งโดย 
ไมหยุดมันก็ตองตาย,  ใหเรายืนโดยไมหยุดมันก็ตองตาย,  เดินไมหยุดก็ตาย,  จะใหกิน 
โดยไมหยุดมันก็ตองตาย,  เพราะฉะนั้นมันตองมีระยะที่หยุด  ระยะที่ เรียกวาดับไป 
ระยะหนึ่ง  เพื่อจะไดเปลี่ยนเปนอยางอื่น  แลวมันจึงจะทนอยูไดและไมตาย.  ฉะนั้น 
เราจะตองมีการกิน  การนอน  การเดิน  การยืน  การอะไรตาง ๆ  ทุกอยาง  ทุกอยาง 
ที่เราทํากันอยูนี้  ตองมีระยะหยุด. 

 
ฉะนั้นเราควรจะสนใจในเรื่องของความหยุด  หรือนิโรธธาตุกันบาง 

ใหมันถูกตองเพียงแตวาเดี๋ยวนี้มันยังไมหยุดจริง.  ถาหยุดจริงเมื่อไร  มันก็เปน 
เรื่องของนิพพานไป .  เดี๋ยวนี้มันยังไมหยุดจริง  มันเปนเรื่องหยุดชั่วคราว  แลวก็ 
สลับอยูกับการเกิด  ที่ เรียกวาการดับน้ี   มันสลับกันอยูกับการเกิด   เขาจึงเรียกวา 
เปน  กุปปธรรม  คือสิ่งที่ยังกลับไปกลับมาได  เรียกวาเปน  กุปปธรรม. 

 
ดังนั ้น  นิโรธธาตุ  ในระยะนี ้แสดงบทบาทเปนกุปปธรรมทั ้งนั ้น ,  

นับตั้งแตหยุดทางกามารมณ   หรือหยุดทางรูปธาตุ  ทางอรูปธาตุ  มันเปนกุปปธรรม 
ทั ้งนั ้น ,  จนกระทั ่งเรามาประพฤติปฏ ิบ ัต ิ  เพื ่อจะหยุดก ิเลส   จะดับกิเลสแลว ;  
แตมันยังดับไมได  มันก็เปนการดับชนิดกุปปธรรม   คือชั่วคราวทั้งนั ้น .  
ดังนั้นบางคราวเราจึงรูสึกวา   เอะเราหยุดกิ เลสนี้ ไดแลว   ทําไมมันกลับมาอีก  ?  
เพราะวานิ โรธธาตุนี้ยังเปนกุปปธรรม  ยังไมสมบูรณ ,  จนกระทั่ งมันเปนกุปปธรรม 
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ที่คอนขางมั่นคงขึ้นมาเสียกอน,  กอนนี้มันเปนกุปปธรรมชนิดเหลาะแหละ,  เหลาะ  
แหละทั้งนั้น.  เดี๋ยวเบื่อกามารมณ   เดี๋ยวก็หลงใหลกามารมณ   มันก็เหลาะแหละ ๆ  
อยูอยางนี้. 

 
เหมือนกับวากินอาหารนั้น  ถากินน้ําพริกทุกวันมันก็ เบื่อ  เรียกวาเบื่อ 

ไมอยากแลว,  ตอไปหลาย ๆ  วันเขามันก็อยากกินน้ําพริกอีก,  อยากกินเนื้อกินปลา 
กินอะไรสลับไปสลับมา  หลอกกันอยู อยางนี ้.  นี ่ความเบื ่อชนิดนี ้ม ันเปนความ 
เบื ่อ เหลาะแหละ ;  แต ว า เมื ่อนานเข ามน ุษย คนนั ้นก ็รู ความจริงนี ้มากเข า 
ความเบื่อน้ีมันก็คอนขางจะเปนรูปเปนราง  หรือมั่นคงขึ้น,  จนเปนเรื่องความเบื่อชนิดที่  
เรียกวา  คอนขางมั่นคง  จนกระทั่งเปนความเบื่อท่ีมั่นคง  แลวมันก็จะมีความดับ 
ที่มั่นคงทีหลัง. 

 
นิโรธธาตุ  ทําหนาที่สมบูรณก็เปนนิพพานธาตุ. 

 
การที่จะละกามารมณก็ดี  ละรูปธรรมหรืออรูปธรรมก็ดี  มันก็ตองไป 

ตามลําดับ   ของการดับ   ที ่ไม มั ่นคง   แลวก็มั ่นคง   จนกระทั ่งเฉ ียบขาดลงไป .  
ฉะนั้นการละกิเลส  ในชั้นที่ เรียกวา  บรรลุมรรค  ผล  นั้น  เปนอกุปปธรรมทั้งนั้น  ;  
แมแตละในขั้นพระโสดาบัน   ก็เปนอกุปปธรรม   คือวาสวนใดที่ละไดแลว  มันไม 
กลับมาอีก ,  สวนใดที่ละไดแลวไมกลับมาอีก   จนเปนพระอรหันต   ก็เปนอุปป  -  
ธรรมสมบูรณ ,  แลวเราก็มักจะไปมองอกุปปธรรมกันแตในขั้นพระอรหันต  เพราะ 
ละหมดและสมบูรณ  ละกิเลสไดสิ้นเชิง. 
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นิโรธธาตุนั ้นแสดงตัวออกมาถึงขั ้นเด็ดขาด  เปน  อกุปปธรรม .  
กุปปะ  นั้นแปลวา  ยังหวั่นไหวยอนหลังได,  อกุปปธรรม  แปลวา  แนนแฟนตายตัว 
ไมกลับหลัง  ไมยอนหลัง  ไมเปลี่ยนแปลง.  ถาเปนนิพพานจริงก็เปน  อกุปปธรรม ;  
แมที ่เรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพาน   มันก็เรียกไดวา  เปนอกุปปธรรม ;  แมใน 
ขั้นพระโสดาบัน   สกิทาคามี   อนาคามี   ก็ยังเรียกวา   เปน   อกุปปธรรม ,  แตมัน 
บางสวน.  ถาถึง  ขั้นพระอรหันตแลว  ก็เปนอกุปปธรรมสมบูรณ.  นิพพาน 
ที่มีไอรอนเหลืออยูบาง  รอเวลากวาจะเย็น  นี้ก็เปนอกุปปธรรมแลว  สมบูรณแลว 
สําหรับ ข้ันพระอรหันต .  นี้ เปนนิพพานที่ เรียกวาสมบูรณ ไดแลว   ของความเปน  
อกุปปธรรม  ไมตองรอจนถึงเปนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 

 
นี่ขอใหเหลือบตามองวา  นิโรธธาตุ  นี้มีบุญคุณอยางใหญหลวง  คือเปน 

ที่แสดงออกมาของพระนิพพานในขั้นสุดทาย.  จุดหมายปลายทางของมนุษยจะ 
อยูที่นั่น   แตวาเมื่อมนุษยยังไมถึงที่นั่น   มันก็มาชวยประคับประคองใหมันพอดี ,  
ใหมีความพอดี  ในการที่จะเปนทาสของกามารมณแตเพียงพอดี,  มีระยะที่จะหยุด 
หรือไมเปนทาสสลับอยูบาง  ชีวิตมันถึงรอดอยูได. 

 
ถาเปรียบเทียบกันแลว   คนเราเปนทาสของกามารมณ ยิ่ งกวาสัตว 

เดรัจฉาน  ;  พอพูดอยางนี้ก็หาวาดา   แตมันเปนความจริง   วามนุษยนี้ ยิ่ งเจริญ 
มากอยางสมัยนี้   แลวก็เปนธาตุของกามารมณยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน  ;  เชน   สุนัข 
และแมว   เปนตน .  ไปดู เอาเองก็แลวกัน   มันก็ควรจะคิดถึงขอ ท่ีวา   นิ โรธธาตุ 
กําล ังเป นประโยชน   แกส ุน ัขและแมวมากกวาคน   มันนาละอายที ่ตรงนี ้.  แต 
ถาเราจะดูกันใหจริง ๆ  เราก็คงจะพบวิธี  ที่จะทําใหเราเปนทาสของกามารมณนอย 
ลง   จนกระทั่ งหลุดออกมาได ;  เพราะเรารูจักสิ่ งที่ เรียกวานิ โรธธาตุนั่นแหละ 
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เปนที่ดับเสีย  ซึ่งปญหาตาง ๆ  อันเกิดมาจากกามธาตุ  รูปธาตุ  และ  อรูปธาตุ 
ดังที่กลาวมานี้. 

 
นี้คือ   ก  ข   ก  กา   ที่แสดงให เห็นวา   ปญหาในชีวิตของสิ่ งที่มีชีวิตทุก 

ชนิดมันตั้งตนขึ้นที่กามธาตุ  ;  อยางที่ ไดยกตัวอยางมาขางตนแลววา  เมื่อทารก 
เกิดมาใหม ๆ  ยังไมมีปญหาเรื่องกามธาตุ,  ยังไมมีปญหาเรื่องรูปธาตุ  อรูปธาตุ.  แตวา 
ปญหานั ้นมันซอนมาแลวเสร็จในตัวธาตุทั ้งหลาย  ที ่ประกอบกันขึ ้นเปนทารก 
นั ้น .  ฉะนั ้นทารกนั ้น เต ิบโตขึ ้นมาส ักหน อย   มันก ็ม ีโอกาสที ่จะเป นที ่แสดงออก 
ของกามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ตอไปขางหนา   จนตองใหนิ โรธธาตุมาชวย 
ประคับประคองคุมครองไวบาง  เปนบางครั้งบางคราว  อยาใหมันเปนบาเสีย ,  
อยาใหมันตายเสีย.  ฉะนั้น  นิโรธธาตุก็ไมเคยแยกออกไปจากธาตุทั้ง  ๓  นี้  จึง 
ทําใหสิ่งมีชีวิตรอดอยูไดในปจจุบันนี้. 

 
....     ....     ....     ..... 

 
เอาละ  ขอสรุปความเพื่อจํางาย   ใหมันสั้น  ๆ  อีกครั้งหนึ่ง  ในความ 

เปน  ก ข  ก กา  ระหวางธาตุทั้งหลาย. 
 
ขอแรกก็นึกถึง  ธาตุพ้ืนฐานทั่วไป  มีอยู  ๓  หมวด ๆ  ละ  ๖  นี้พูดซ้ํา 

จากที่ไดพูดมาแลว ;  แตสรุปความเพื่อใหเห็นงาย  จํางาย  วา  ในชั้นแรกก็มีธาตุ 
พ้ืนฐานทั่วไปอยู  ๓  หมวด  หมวดละ  ๖.  หมวดแรก  คือ  ธาตุ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม 
อากาศ   วิญญาณ ,  นี ้เป นพื ้นฐานจริง ๆ  ,  เป นเนื ้อเป นหนังของธาต ุจริง ๆ   แลว 
ก็ถึงหมวดที่  ๒  คือ  ธาตุขางใน  ๖  คือธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย 
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ธาตุใจ,  แลวตอมาหมวดที่  ๓  อีก  ๖  คือ  ธาตุขางนอก  คือ  ธาตุรูป  ธาตุเสียง 
ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ   เห็นไดวามีอยู  ๓  กลุม  กลุมละ  ๖  
นี้เปนธาตุพื้นฐาน. 

 
ทีนี้ธาตุพ้ืนฐานนี้  เจริญวิวัฒนาการขึ้นมา  จนเปนโอกาสแหงการ 

แสดงออกของธาตุล ึกลับ   ที ่ม ีเชื ้อซอนอยู ม าแลว ในธาตุพื ้น ฐานนั ้น  ;  
พอธาตุพื้นฐานนั้นปรุงแตงกันไดที่  ดวยเหตุปจจัยขางนอกแวดลอม  ก็มีธาตุที่จะ 
เปนปญหา  ธาตุที่จะทําความรายกาจนั้น  แสดงตัวออกมา  คือ  กามธาตุ  แสดงออก 
มาก อน ;  เปรียบเหม ือนวัวต ัวที ่อยู ที ่ประต ูคอก   วัวต ัวนี ้พอเป ดประต ูออกกอน 
ตัวอื่น   เพราะมันอยูที่ ประตู   วัวที่ อยู ขางในตองออกทีหลัง .  ฉะนั้น   กามธาตุนี้ 
เปรียบเหมือนกับวัวตัวที่อยูที่ประตูคอก  มันก็แสดงออกมากอน. 

 
เหมือนกับ เด็กทารกพอโตขึ้น   กี่ วันกี่ เดือนกี่ป ก็พู ดไม ได  ;  พอรูจัก 

ความอรอย  และรูจึกยึดถือในความอรอยแลว  ก็เรียกวา  กามธาตุแสดงออก  แลว 
ทางตา  ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกายก็ได .  บางทีจะเปรียบเทียบวา  เมื่อเด็ก 
รูจักดูพวงปลาตะเพียน  หรือพวกอะไรสวย ๆ  ที่แขวนใหดู  แลวพอใจอยางนี้ก็พอ 
จะกลาวไดวา  กามธาตุทางตานี้มันเริ่มแลว  พอไดรับคํากลอมใหนอน  กลอมแลว 
ใหสบายแลวใหมันนอนหลับน้ี  จนมันชอบแลว  พอจะพูดไดวา  กามธาตุทางหูนี้ 
เร่ิมตนอยูแลว  ทีนี้ทางจมูก  ทางลิ้นทางอะไรก็ไปตามลําดับ .  นี้กามธาตุออกมา 
เปนปญหาอันดับแรก  ตามหัวขอของการบรรยายในวันนี้ที่วา  ปญหาในวิถีแหงชีวิต 
ทุกชนิด  มันตั้งตนดวยกามธาตุ  และมุงหมายสูการสืบพันธุ. 
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ทีนี้ เมื่อตอมาอีก  มันมีวิวัฒนาการทางจิตทางสมอง  ทางความคิด 
ทางนึกนี ้  มันก็เปนโอกาสของรูปธาตุ  ที ่จะไปหลงใหลในความสุข  ในรสอรอย 
ที่มาจากวัตถุลวน  ๆ  ไม เกี่ยวกับกาม   ก็หลงใหลกันไปพักหนึ่ง.  นี้ถาวาโชคมันดี 
คนนั้นมันยังไมตาย  มันมีความเจริญตอไปอีก  มันก็ รูจักไปหลงใหลในสิ่งที่ประณีต 
กวานั้น  คือ  อรูปธาตุ  คือธาตุที่ไมมีรูปไมมีราง  เปนนามธรรมลวน ๆ. 

 
กามธาตุเปนไปพักหนึ่งในชีวิตคนเรา  กวาจะเกิดความเนือยขึ้นมา 

เปนโอกาสของรูปธาตุไประยะหนึ่ง  จนจะเกิดความเนือยขึ้นมา,  แลวมีโอกาส 
ของ  อรูปธาตุ  ในครั ้งส ุดทาย  ก็จะหลงใหลแลวในที ่ส ุดก็ต องไดพึ ่งน ิโรธธาตุ  
พึ่งมาตั้งแตแรกนั้น  มันพึ่งอยางหลุบ ๆ  ลอ ๆ  เร่ือยมา  เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ,  เดี๋ยวเกิด 
เดี๋ยวดับ  นี้พึ่งในระยะแรก  ๆ.  แตก็พอประทังชีวิตนี้ไว  อยาใหเปนบาหรือตายได,  
แลวก็มาพึ่ งกันในโอกาสสุดทาย  คือการที่จะรูจักดับหรือควบคุมอํานาจอิทธิพล 
ของธาตุเหลานั้นไดสิ้นเชิง  นี่คือการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน   นิโรธธาตุทําหนาที่ 
สมบูรณ .  นี้เราก็ดูใหดี  ก็ควรจะขอบใจนิโรธธาตุ  ที่มาประทังไว  ประทังไว,  ประทังไว 
จนกวาจะถึงโอกาสที่จะไดรับผลเต็มท่ี. 

 
ทีนี้ระยะเวลาเหลานี้มันเปลี่ยนแปลงได  นี่ขอใหสนใจเปนพิเศษในปญหา 

ขอ น้ีหนอย   ถาเราปลอยไปตามธรรมดา   กามธาตุมันจะเลนงานเราในรูปของ 
กามารมณนี้   เปนเวลาหลายสิบป ,  เอาละสมมติวาอายุ   ๓๐ - ๔๐  ป   จึงจะเบื่อ 
กามารมณ   นี ้ม ัน เป นไปตามธรรมชาต ิ.  แต ถ าเราจะทําให ผ ิดกว านั ้น เราก ็ไป 
รับเอาขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาทานทรงแสดงไว  ในฐานะที่เปนนิโรธคามินี -  
ปฏิปทา  คือการปฏิบ ัติธรรมทั ้งหลายนี ้  เอามาใชปฏิบัต ิ,  มันจะระงับความรู ส ึก 
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ที่ เปนอิทธิพลเปนพิษเปนอะไรของกามธาตุนี้ ไดเร็วกวานั้น  ไมตองรอไปจนถึงอายุ  
๔๐ - ๕๐  ป  จึงจะเบื่อมันจะเบื่อไดเร็วกวานั้น. 

นี้ธาตุอื่น ๆ  ก็เหมือนกัน  ที่จะเปนธาตุของรูปธาตุ   อรูปธาตุ   ไปนานเปน 
หลาย ๆ  สิบป   มันจะยนระยะใหสั้นเขามาได   เพราะการปฏิ บัติธรรมในพระพุทธ -  
ศาสนา .  ฉะนั้นเราจึงรูจักวา   พระพุทธเจาทานสอนไวอยางไร  คือขอปฏิบัติที่ 
เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี ้  มันลวนแตจะยนระยะอันนี ้ใหสั ้น เขา 
ทั้ งนั้น ,  คือจะไมตองเปนทุกขทรมาน   เกี่ยวกับกามธาตุนานถึงเทานั้น ,  ไมตอง 
เปนทุกขทรมานเกี่ยวกับรูปธาตุนานถึงเทานั้น ,  ไมตองเปนทุกขทรมานเกี่ยวกับ 
อรูปธาตุนานถึงเทานั้น. 

 
ถาพูดใหตรง ๆ  ขึ้นมาก็วา  คนนี้จะไมตองเปนทุกขเพราะกามารมณนาน 

ถึงเทานั้น,  แลวตอมาเลิกจากกามารมณ   มาสนใจเรื่องทรัพยสมบัติวัตถุนี้  ก็จะไม 
ตองเปนทุกขใหนานถึงเทานั้น ,  หรือวาตอมาจะมามีปญหาทรมานใจเพราะเรื่อง 
นามธรรม   เช น   บุญก ุศล   เก ียรต ิยศชื ่อ เส ียง   ก ็ไม ต องเป นท ุกข นานถ ึงเท านั ้น .  
จิตใจจะถูกเปลื้องออกมา  หมดจากอํานาจของธาตุทั้ง  ๓  นั้น  มาเปนธาตุวาง 
จากความทุกข  ที ่เรียกวา  นิพพานธาตุ  หรือสุญญตาธาตุ  หรืออะไรก็แลวแต 
จะเรียก,  คือวามันวางจากการบีบคั้นจากธาตุทั้ง  ๓  นั่นเอง.  ขอน้ีจะทําใหมาถึงเร็ว 
เขา  ดวยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา,  แลวก็ปฏิบัติไปจนถึงที่สุด  ก็บรรลุ 
มรรค  ผล   นิพพาน   มันก็สิ้นสุดกัน   มันเปนนิพพานธาตุ  คือ  ธาตุดับ   ขึ้นมาโดย 
สมบูรณ  เรียกวานิโรธธาตุปรุงตัวไดเต็มที ่ถึงที ่สุด  เปนนิพพานธาตุ.  ปญหา 
ของมนุษยก็จบ  ปญหาของมนุษยสิ้นสุดลง  แคระยะเวลาที่นิพพานธาตุปรากฏโดย 
สมบูรณ. 
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เดี ๋ยวนี ้ปญหาของคนเรานี ่  มันตั ้งต นที ่กามธาต ุอยู  ;  ฉะนั ้นขอ 
ใหดูใหดีวา  มันเปนเด็กอมมือสักเทาไร ?  ภิกษุสามเณรก็ดี  อุบาสกอุบาสิกาก็ดี 
ถายังมีปญหาเรื่องกามธาตุมากนัก  มันก็คือเด็กอมมือน่ันเอง.  ขอใหเอาไปสนใจ 
เปนพิเศษ  ก็รีบ ๆ  โตเร็ว ๆ  หนอย  เลื่อนชั้นกันเร็ว ๆ  หนอย  เพราะวากฎเกณฑ 
ทั้งหลายนั้นมันมีอยูอยางนี้.  พระพุทธเจาก็ไดทรงแสดงไวอยางนี้,  แสดงหนทาง 
แหงการปฏิบัติอยางนี้.  ขอใหเขาใจและไดผานไปเร็ว ๆ  ใหผานจากกามนิพพาน 
นิพพานทางกามนี ้ไปเส ียเร ็ว  ๆ ,  แล วก ็ไปหารูปน ิพพาน   นิพพานทางร ูปธรรม 
ลวน ๆ  เสียเร็ว ๆ  แลวหาอรูปนิพพาน  นิพพานทางอรูปธรรมไปเสียเร็ว ๆ,  ในที่ 
สุดก็ถึงนิโรธธาตุนิพพานนี้ได  คือนิพพานจริง  กอนแตรางกายตาย. 

 
ฉะนั้นถาใครมาถึงขั้นนี้ ได เร็วเทาไร  กอนแตรางกายตายนี้   ก็นับวา 

เปนกําไรของคน  ๆ  นั้นมากเทานั้น  ;  แตวาแมที่สุดแตวา  ไปนิพพานเอากันใน 
ระดับสุดทาย  พรอมกับรางกายตาย   ก็ย ังด ีกวาเก ิดมาทีหนึ ่งไม รู เรื ่องน ิพพาน .  
ไดอานเรื่องดับไมเหลือมาแลว  ก็รูวิธีที ่วา  ทําอยางไรเราจึงจะดับไมเหลือ 
พรอมกับรางกายแตกดับ ;  แมว าจะต องแตกตายโดยกระท ันหัน   ก็กระโจน 
พรอมกันไปกับรางกายมันแตกดับ  ใหมันเปนนิโรธธาตุที ่สมบูรณ  ทันชั่วขณะ 
จิตเดียว  ชั่วพริบตาเดียว  ก็ยังดีกวาไมเคยพบ  ;  อยางนี้ เรียกวา  ไมเสียทีที่ เกิด 
มาเปนมนุษย  และพบพระพุทธศาสนา. 

 
เอาละ  พูดสั้น ๆ  วา  กามธาตุสรางปญหากอนปญหาใด ๆ,  แลวก็มาถึง 

รูปธาตุ   ถึงอรูปธาตุ   เปนปญหาหนักละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ,  และนิโรธธาตุก็ชวย 
ประคับประคองเรื่อย ๆ  มา;  ไมตองตายเสีย  ไมตองเปนบาเสีย  แลวเราก็พอกพูน 
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ความเจริญของนิโรธธาตุนี้   ให เกิดเปนมรรค   ผล   นิพพาน   อันแทจริงขึ้นมาได 
ตามที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนไว  ก็จะหมดปญหา.  ผูที่หมดปญหานี้  เราเรียก 
กันวา  พระอรหันต  เปนอับดับสูงสุดของมนุษยที่เกิดมาควรจะได. 

 
นี่คําบรรยายวันนี้  แสดงเรื่องปญหาในวิถีชีวิตของทุกชีวิต  ตั้งตนขึ้น 

ดวยกามธาตุ  นับไดวาแสดง  ก ข  ก กา  ในเรื่องของธาตุพอสมควรแกเวลาแลว  ก็ 
ขอยุติไวทีกอน. 

 
ขออาราธนาพระสงฆไดสวดคณสาธยาย  เพื่อสงเสริมศรัทธาปสาทะ 

ฉันทะ  อุตสาหะ  วิริยะ  ในเรื่องการปฏิบัตินี้  ตอไปอีกตามสมควร. 
 
 
 
 

______________ 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาของพุทธศาสนา 
    -  ๗  - 

๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๑๗ 

 
 

อารมณคือปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก. 
 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
ในการบรรยายครั้งที่   ๗  แหงภาคมาฆบูชานี้   ก็จะไดกลาวโดยหัวขอวา 

ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม  สวนหัวขอยอยนี้  มีชื่อวา  สิ่ง 
ที่เรียกวา  อารมณ  คือปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก. 

 
( ทบทวน. ) 

ขอทบทวนความจําของทานทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งวา  ทุกครั้งที่แลวมา 
ไดพูดถึงสิ่งที่ควรจะถือวาเปน  ก ข  ก กา  แหงพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา  โดย 
เห็นวา  เปนเรื่องที่กําลังเปนปญหาเฉพาะหนาในเวลานี้  การที่จะเขาใจพุทธศาสนา 
โดยแทจริงใหถ ูกตองไม ได   ก็เพราะไมเข าใจเรื ่องเหลานี ้ ;  เพราะวาไปสนใจ 
เรื่องอื่นยิ่งไปกวาจําเปน  สวนเรื่องที่เปนรากฐานแทจริงนั้น  ฟนเฝอไปหมด, 

 
 
 
 

๑๕๘ 
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ไมม ีความเขาใจถูกตอง   แมในเรื ่องขันธ  เรื ่องธาตุ  เรื ่องอายตนะ ,  ถึงกับ 
เขาใจผิดอยางยิ่งไปเสียก็มี  จึงตองรื้อฟนเรื่องนี้ขึ้นมาชําระสะสางกันใหม ;  มันดู 
คล ายก ับว า   จับต ัวคนเฒ าคนแก มาเร ียน   ก  ข   ก  กา   ก ันใหม .  แต ม ันเป นสิ ่งที่ 
จําเป นอย างยิ ่ง   หรือหล ีก เลี ่ยงไม ได   จ ึงต องทํา ;  ฉะนั ้นขอให พ ิจารณาด ูให ดี 
แลวอยาไดทอถอย  ในการที่จะกระทําเชนนี้. 

 
ในเวลานี้   พวกฝรั่งชาวตางประเทศเปนอันมาก  เขาสนใจพุทธศาสนา 

แตก็ไมถูกตัวพุทธศาสนา  ใชปฏิ บัติอะไรไมได  ;  สวนใหญก็ไปสนใจในลักษณะ 
อื่น  ซึ่งไมใชเปนตัวศาสนา  คือไปสนใจในลักษณะปรัชญาอะไรทํานองนั้นไปเสีย 
เลยไมถูกตัวพุทธศาสนา  ที่พระพุทธเจาทานประสงคใหทุกคนรูและปฏิบัติ 
เพื ่อด ับท ุกข ได   นี ่เป น เส ียอย างนี ้  ทั ้งคนไทยทั ้งคนฝรั ่ง   ก ็ไม ม ีทางที ่จะ รู จ ัก 
พุทธศาสนา,  เวนเสียแตวาจะมาเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหม  ใหรูวาพุทธศาสนาตั้ง 
ตนขึ้นที่อะไร ?  แลวเปนไปอยางไร ?  ตามลําดับ ๆ  ไปตั้งแตตนจนถึงที่สุด. 

 
แมในประเทศไทยเราเวลานี้  ถาพูดถึงคําวาธาตุ  วา  อายตนะ  แลว 

ก็มักจะถือเสียวารู ด ีแลว,  แลวก็ไมอยากจะฟง;  มันจึงเปนของที ่ฟ นเฝอเรื ้อรัง 
อยูตลอดเวลาจนบัดนี้.  แมวาจะมีบางคนบางพวก  กําลังพูดเรื่อง  ธาตุ  อายตนะ  เรื่อง 
ขันธอยู   ก็ไม ถ ูกตรงตามที ่ม ีอยู ในพระพุทธวจนะนั ้น ;  ถึงก ับทายกทายิกาบาง- 
คนพูดวา  ขาพเจามีขันธทั้ง  ๕  อยูตลอดเวลา  ทั้งหลับและทั้งตื่น  อยางนี้ก็มี.  โดย 
ที ่แท นั ้น   ไม ต องพ ูดถ ึงเวลาหล ับ ;  แม เวลาตื ่นอยู แท  ๆ   เราก ็ไม อาจจะม ีข ันธ 
ครบทั้ง  ๕  ได  จะตองมีทีละขันธ  ตามลําดับการเกิดขึ้นแหงสังขารธรรมนั้น ๆ  
อยางนี้เปนตน. 
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ถายังเขาใจ  หรือยังสอนกันอยูวา  เรามีขันธ  ๕  อยูตลอดเวลา,  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ งทั้ ง   ๕  ขันธ   พรอมกันอยางนี้   ก็ใหทราบเถิดวา   ไมตรงตามที่พระพุทธ 
องคทรงสั่งสอนไว;  เพราะเหตุนี้ เอง  จึงจําเปนที่จะตองมาตั้งตนศึกษาเรื่องขันธ 
เรื ่องธาตุ  เรื ่องอาตนะ  กันเสียใหมใหถูกตอง  มันจึงจะเขาใจเรื ่องอื ่นถูกตอง 
ไปตามลําดับ. 

 
เขาใจเรื่องธาตุถูกตอง  ก็เขาใจเรื่องอายตนะถูกตอง,  เขาใจเรื่อง 

อาตนะถูกตอง  จึงจะเขาใจเรื ่องการเกิดขึ ้นแหงขันธ  ๕  ไดถูกตอง,  เขาใจ 
เรื ่องขันธ  ๕  ถูกตองแลว  จึงจะเขาใจเรื ่อง  ปญจุปาทานขันธทั ้ง  ๕  ไดโดย 
ถูกต อง ,  เข าใจเรื ่องท ุกขได โดยถูกต อง ,  แลวจึงจะเข าใจเรื ่องความดับ 
ทุกข   หรือมรรค  ผล  นิพพานได  ตลอดถึงวิธีปฏิบัติ. 

 
เดี๋ยวนี้สับสนไปตั้งแต เรื่องขันธ  เรื่องธาตุ   เรื่องอาตนะ   ก็เลยฟนเฝอ 

จึงเห็นวา  จําเป นที ่จะรื ้อฟ นขึ ้นมาทบทวนกันตั ้งแตต น;  สวนที ่ผ ิดจะไดแกเส ีย 
ใหถูก,  ที่ถูกอยูแลว  มันก็จะมีเครื่องรับรองใหแนนแฟนยิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 

 
เมื่อพูดถึง  ก ข  ก กา  ตองนึกวาเราเรียน  ก ข  ก กา  นี้   ไมใชวาวันเดียว 

จบ   ยังตองเรียนแจกลูกไปทุกตัว  แลวยังตองใชผันดวยวรรณยุกต  ไมเอก  ไมโท 
ไมตรี  ไมจัตวา  ไปอีกทุกตัว  มาถึงมีตัวสะกด  เปนมาตรากัน  มาตรากัง  กับ  มาตรา 
กัก   กัด   กวาจะจบหมดนี้ก็กินเวลาหลายวัน .  เรื่อง  ก  ข  ก  กา  ในทางธรรมะก็ 
เหมือนกัน  จะตองอดทน  สนใจศึกษาเรื่องธาตุ  เปนตน  ใหเขาใจแจมแจง,  
ไมฟนเฝอแกกันและกัน   จึงจะเขาใจหลักพระพุทธศาสนาในชั้นที่ เปนพื้นฐานได . 
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นี่ขอใหมีความพอใจ  ในการที่จะฟนฟู  หลักธรรมะที่สําคัญถึงขนาดที่ เรียกวา  เปน  
ก ข  ก กา  ในพุทธศาสนากันเสียใหมอยางนี้. 

 
เมื่อพูดถึงคําวา  ก ข  ก กา  ก็มีคนที่ยังเขาใจผิดอยู   วามันเปนเรื่องงาย 

เกินไป   ขอใหมองดูกันในทุกแงทุกมุม   วา   ก  ข   ก  กา   ไม ได เปน เรื่องงาย ;  ถา 
เรียนอยางลูกเด็ก ๆ  อมมือ  ดูมันจะงาย;  แตถาเรียนอยางนักปราชญ เรียน  ก ข  ก กา 
ไมใช เรื ่องงาย.  เดี ๋ยวนี ้ม ันไมเกี ่ยวกับเรื ่องงายหรือยาก   มันเกี ่ยวกับเปนรากฐาน 
ที ่ล ึกซึ ้ง ;  ถารากฐานไมถูกตอง  รากฐานไมแนนแฟน   ทุกอยางมันก็ไมถ ูก 
ตองและไม แน นแฟ น .  แต นี ่เราต องการให ถ ูกต องแน นแฟ นสมบูรณ   เราจ ึง 
ตองทํารากฐานใหดี ๆ. 

 
คนเรียนหนังสือสมัยกอน  เรียน   ก ข  ก กา  จึงรูหนังสือแนนแฟนกวา 

เด็ก ๆ  ที่เรียนลัด ๆ  ลวก ๆ  อยางสมัยนี้.  ธรรมะนี้ก็เหมือนกัน  ถาเรียนรากฐาน 
คือเรื ่องธาตุ  เรื ่องอายตนะ  เรื ่องขันธ  โดยเฉพาะให ถ ูกต องแนนแฟน   และ 
กวางขวางแลว   จะรู พ ุทธศาสนาถูกตองแนนแฟนและสมบูรณ;  ฉะนั ้นจึง 
ขอใหสนใจเปนพิเศษ  คําวา  ก ข  ก กา  มีความหมายอยางนี้. 

 
ดังที่กลาวมาแลววา  เรื่องที่เปนรากฐานที่สุด  ก็คือ  เรื่องธาตุ.  คําวา 

ธาตุ   หรือสวนที่ เราทรงตัวอยู ได เอง  ในฐานะที่ เปนสวนยอย  เรื่องยอย   เร่ืองเล็ก 
ที่สุด   ของเรื่องใหญ   ที่ เราจะแบ งออกไปได   ให เปนสวนยอย  ๆ   เทาไร;  เมื่ อไม 
แบงอีกแลว  ก็ถือวา  เปนธาตุอันหนึ่ง ๆ  ที่ประกอบกันขึ้นเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เร่ือง 
ใดเรื ่องหนึ ่ง .  ในพระพ ุทธศาสนานี ้ก ็เหม ือนก ัน   ธรรมะชื ่อต าง ๆ   กัน   เอาไป 
แยกแยะออกดู  ในที่สุดจะพบอยูที่ความเปนธาตุ  ธาตุใดธาตุหนึ่ง. 
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[ เริ่มการบรรยายครั้งนี้. ] 
 
ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอวา  สิ่งที่เรียกวา  อารมณ  คือปจจัยแหง 

เหตุการณทุกอยางในโลก;  กลาวโดยสรุปคือวา  เราจะพูดกันถึงเรื่องอารมณ .  
เรื ่อ งอารมณ นี ้  เมื ่อ ไปด ูให ด ี  มันก ็ไป เป นธาต ุใดธาต ุหนึ ่ง ;  เช น   ธาต ุด ิน 
น้ํา  ไฟ   ลม   อากาศ   วิญญาณ   หรือวาเปน   รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ   รสธาตุ 
โผฏฐ ัพพะธาต ุ  ธ ัมมธาต ุ,  นี ่เร ียกโดยบาล ี,  หรือถ า เร ียกอย างไร  ๆ   เราก ็ว า 
ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ   แตก็ไมคอยมี 
ใครเรียกกันนัก. 

 
 

ศึกษาใหเขาใจธาตุ  ๓  หมวดปรุงกัน. 
 
ฉะนั้น  จึงตองสนใจเรื่องธาตุ  เปนพื้นฐานของทุกเรื่อง,  และในการ 

บรรยายทุกครั้งไดเตือนแลวเตือนอีกวา  อยางนอยเราตองมีความแจมแจงใน  ธาตุ  ๓  
หมวด  :  หมวดที่  ๑  มี  ๖  อยาง  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุ 
วิญญาณ   ที่ประกอบกันขึ้นเปนมนุษยคนหนึ่ ง ๆ ;  อยางที่พระทานไดสวดพระ- 
บาลีนี้ ไปแลวเมื่ อตะกี้นี้   นี้ เรียกวาเปนพื้ นฐาน   ที่ประกอบกันขึ้น เปนรางกาย 
มนุษยคนหนึ่ง ๆ. 

 
นี้ธาตุหมวดที่  ๒  ก็มี  ๖  อยาง  คือ  ธาตุที่ประกอบกันขึ้น  เปน  ตา 

เป น   ห ู  เป น   จม ูก   เป น   ลิ ้น   เป น   กาย   เป น   ใจ   เร ียกโดยบาล ี  จ ักข ุธาตุ 
โสตธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ. 

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

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



อารมณคือปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก ๑๖๓

และธาตุหมวดที่  ๓  ก็มี  ๖  อยาง  อยางที่วาเมื่อตะกี้นี้  (คูกับหมวดที่  ๒)  
ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ ่น   ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ;  เรียก 
วารูปธาตุ   สัททธาตุ   คันธธาตุ   รสธาตุ   โผฏฐัพพธาตุ   ธัมมธาตุ .  จําเปนภาษา 
ไทยงาย ๆ  จะดีกวา. 

 
ตองมีความเขาใจแจมแจงชัดเจน  ในธาตุ   ๓  หมวด ๆ  ละ  ๖  นี้   จนไมมี 

ติดขัด  แลวจะเขาใจเรื่องตาง ๆ  ไดงายขึ้น.  นี้เรียกวาเปน  ก ข  ก กา  ที่สุด  สําหรับ 
ธาตุ  ๑๘  อยางนี้. 

 
ทีนี้ก็สังเกตศึกษาเรื่อย ๆ  มา  ในชีวิตประจําวัน  วามีธาตุตา  แลวก็มี 

ธาตุรูป  เขามาอาศัยกับตา  ก็เกิดจักษุวิญญาณคือ  การเห็นทางตาขึ้น  ก็มี 
วิญญาณเกิดขึ้น;  มันก็เหมือนกับวา  มันมีจิตไดเกิดขึ้น  มีความรูสึกเกิดขึ้นเกี่ยว 
กับเรื่องตานั้น เกี่ยวกับสิ่ งที่ กระทบตานั้น   มิใช เปนเรื่องเดียวกันหมดไปเสียทุก 
เรื่อง  มันเปนเรื่อง ๆ  ไป. 

 
ตากับรูปกับวิญญาณเกี่ยวของกัน  นี้ เรียกวาผัสสะ  ที่มีอยูทุกวัน.  

จากผัสสะนี้ก็มีเวทนา  รูสึกทางตา  สบายตาไมสบายตา  นี้ก็มีอยูทุกวัน.  เวทนา 
มีแลวก็เกิดตัณหา  คือความอยากไปตามความตองการของเวทนานั้นมีอยูทุกวัน.  
แลวเกิดอุปาทานยึดถือสิ่งที่ตัณหามันตองการ  เพื่อจะเปนของเรา  หรือยึดถือเอา 
ความตองการของตัวเรา.  บางทีก็ยึดถือเอาวิญญาณที่ รูสึกนั้นเปนตัวเรา  มันเกิด 
ตัวเรา  - เก ิดของเรา   ในความรู ส ึกขึ ้นมา ,  เป นต ัวก ู - ของก ู  อยางนี ้  มันเป น 
อยู ทุกวัน .  ถา เกิดตัวกู - ของกูอยางนี ้แลว   ก็เรียกวามีอุปาทาน   มีภพ 
มีชาติ   มีชรามรณะ ;  อยางที่ หลีก เลี่ ยงไม ได   ก็ เปนทุกข ,  รูสึ ก เปนทุกข 
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รูสึกหมนหมอง  รูสึกหนักอกหนักใจอยูทุกวัน.  นี้จะเรียกวา  ก ข  ก กา  หรือไม ?  
จะเห็นดวยหรือไม   ที่จะเรียกวา  ก  ข   ก  กา   ?  มันเปนเบื้องตนที่สุด   มันก็ เปน 
รากฐานที่สุด  มันเปนเรื่องกอนเรื่องอื่นทั้งหมดอยูตลอดเวลา. 

 
ตองการดับทุกขตองเร่ิมศึกษาเรื่องธาตุ. 

 
ถาไมสนใจเรื่องอยางนี้  เปนไมเขาใจพุทธศาสนา  ใหมีความเฉลียวฉลาด 

อยางพวกฝรั่งสัก  ๑๐  ฝร่ัง  ก็ไมมีทางจะเขาใจพุทธศาสนา;  เหมือนอยางที่  ฝร่ัง 
เขาสนใจศึกษาพุทธศาสนากันอยู  เปนเรื่องศึกษาในแงอื่นไปหมด,  หรือเตลิดเปด 
เปงจนผิดพุทธศาสนาไปก็มี.  เพราะไมสนใจจะศึกษาจากขางใน  ที่เนื ้อที่ตัว 
ที ่ตา  ที ่ห ู  ที ่จม ูกเหล านี ้,  ไปศึกษาเรื ่องที ่ว าตามตัวหนังส ือ   ซึ ่งอยู ที ่ไหนก็ไม รู ;  
จึงตองคํานวณไปตามวิธีคํานวณ  ทางตรรกวิทยาบาง  ทางจิตวิทยาบาง,  แลวสวน 
มากก็ทางปรัชญา  ศึกษาจนตายก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา  ยิ่งเขารกเขาพงของความ  
รูทางปรัชญา,  หรือเปนอภิธรรมยิ่งกวาอภิธรรม  จนไมดับทุกขไดเลย. 

 
 
ถาตองการ  จะดับทุกขใหได  ตองมาตั้งตนศึกษาที่นี่,  และตองเขา 

ใจจริง ๆ   แลวตองศึกษาตามวิธีของวิทยาศาสตร.  อยาไปศึกษาตามวิถีทาง 
ของปรัชญา;  มันตางกันอยูที่วา  ปรัชญาอาศัยสิ่งที่มิไดมีตัวจริงปรากฏอยู  แลว 
คํานึงคํานวณไปตามเหตุผล;  สวนวิทยาศาสตรนั้นจะตองอาศัยศึกษาจากสิ่งที่เปน 
ตัวจริง  ปรากฏอยูที่นี่ เดี๋ยวนี้.  เหมือนกับเอามาดูไดในฝามือ  แลวก็ศึกษาไปจาก 
สิ่งนั้นตามลําดับไป  จึงจะรูความจริงของสิ่งนั้น,  เรียกวา  นี่เปนวิธีการศึกษาอยาง 
พุทธศาสนา,  ไมใชศึกษาอยางวิธีปรัชญา.  ศึกษาอยางวิธีของศาสนา  ก็ศึกษา 
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อยางวิทยาศาสตร  ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร.  ฉะนั้นจึงเอาเรื่องที่ รูอยูจริง  เห็น 
อยูจริง  ปรากฏอยูจริงขางใน  เชน  ตากับรูปมันเกิดอะไรขึ้น ?  หูกับเสียงมันเกิด 
อะไรขึ้น  ?  จมูกกับกลิ่นมันเกิดอะไรขึ้น  ?  เปนหมวด  ๆ ๆ  ไป   ตามสิ่งที่ เรียกวา 
ธาตุ;  มันรายละเอียดที่ตองศึกษาอีกมาก.  แตที่ เอามาใหเปน  ก ข  ก กา  ในเบื้อง 
ตนก็คือ  ๓  หมวด ๆ  ละ  ๖  ดังที่กลาวแลว.  ขอใหสนใจใหดีเปนพิเศษ. 

 
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  วิญญาณ  เปนธาตุที่ประกอบกันขึ้นเปน 

ส ัตว ที ่ม ีช ีว ิต ;  ตา   ห ู  จม ูก   ลิ ้นกาย   ใจ   อายตนะนี ้สํ าหร ับส ัมผ ัสหรือ รู ส ึก ,  
แลวก็  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ขางนอก  จะเขามาถึง  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ขางนอกนี้ก็เรียกวา  อายตนะขางนอก  เปนเบื้องตนของสิ่งที่ 
เปนปญหาของมนุษยเรา  ในชีวิตประจําวัน;  เลยเปน  ๓  หมวด ๆ  ละ  ๖  เรียกวา 
ธาตุ  ๑๘  อยาง  ไมมากไปกวาสิ่งที่เปนจริงในประจําวัน. 

 
ศึกษาใหรูจักสิ่งที่เรียกวาอารมณ. 

 
ทีนี้วันนี้จะพูดเรื่อง  อารมณ  ลองคิดดูวามันอยูในหมวดไหน ?  มันอยู 

ในหมวดสุดทาย  คือหมวดอายตนะภายนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ .  ก็แปลวาเราจะศึกษากัน  ในหมวดอายตนะภายนอก  ในการบรรยาย 
ครั้งที่  ๗  นี้. 

 
สําหรับคําวา  อารมณ   ควรคิดพิจารณากันโดยทางตัวหนังสือกอน  คําวา 

อารมณในภาษาไทยนั้นเอาเปนหลักไมได;  เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจกันเสีย 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาของพุทธศาสนา ๑๖๖

ทุกคนวา  ภาษานี้  มันเดินไดอยางนี้เอง  ภาษาหนึ่งถอดออกไปเปนภาษาหนึ่งแลว 
มันจะเดินเคลื ่อนไปไมมากก็นอย.  ภาษาบาลีก็เหมือนกัน  เมื ่อมาเปนภาษา- 
ไทยแลว  มันก็เคลื่อนไป,  บางทีเคลื่อนไปตรงกันขามกลับความอยูก็มี. 

 
เดี๋ยวนี้คําวา  อารมณในภาษาไทยนั้น  หมายถึง  ความรูสึกในใจมาก 

กวา;  เชนพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นเปนอยางไร,  เรียกวาอารมณของเขาเปน 
อยางไร,  อารมณกําลังดี  อารมณกําลังไมดี.  นี่คําวาอารมณในภาษาไทยใชกันไป 
เสียอยางนี้  ;  มันคนละเรื่องกับในภาษาบาลี  ซึ่งคําวา  "อารมณ "  หมายถึงสิ่งที่ 
จะเขามากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
ถากระทบแลวเกิดความรูสึกอยางไร  งุนงานอยูในใจ  อันนั้นไมไดเรียก 

วาอารมณ ;  อันนั้นก็เรียกวา  กิเลสอยางอื่น  เชนเรียกวา  ตัณหาบาง  อุปาทาน 
บาง;  ถาจัดเปนพวกขันธ  ก็เรียกวา  เวทนาขันธ  บาง  สัญญาขันธ  บาง  สังขาร- 
ขันธ  บาง;  ถาเปนความคิดที ่งุ นงานก็เรียกวา  สังขารขันธ  ทั ้งนั ้น ;  ดังนั ้น 
เราจะตองถือเอาคําวา  อารมณในบาลีมาเปนหลัก. 

 
คําวา  อารมณ  ที่จะเขาใจกันงาย ๆ  ก็หมายความวา  รูป  เสียง  กลิ่น 

รส  โผฏฐัพพะ  ที่จะมากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  นี้  ๕  อยาง  แลวก็ความรูสึก 
เกาแกที่จะมาผุดขึ้นในใจอีกเรียกวา  ธัมมารมณ  ที่จะมากระทบใจในปจจุบันนี้  นี้ก็ 
เปนอันหนึ่ง  เลยไดเปนอารมณ   ๖.  อารมณกระทบ  ตา  หูจมูก  ลิ้น  กาย  ๕  อยาง 
ขางนอก  นี้ก็สําคัญไปพวกหนึ่ง  ที่ปรุงขึ้นภายในสําหรับกระทบใจ  โดยไมตอง 
อาศัย  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เลย  ในเวลานั้นก็ยังมีอยู  นี้เรียกวา  ธัมมารมณ   นี้ก็ 
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ยิ ่งสําคัญ ;  แตวารวมกันแลว  ก็เรียกวา  อารมณ  ไดด วยกันทั ้งนั ้น   แปลวาสิ ่ง 
ที่จะมากระทบกับ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นเอง. 

 
นี้ดูใหละเอียดตามตัวหนังสือ  คําวาอารมณ  แปลวา  ที่หนวงบาง  แปลวา 

ที่ยินดีบาง,  มันมีความหมายละเอียดมาก.  ถาถือเอาความหมายอยางคนที่มีตัวตน 
เปนหลัก   ธรรมะในฝายฮินดูหรือฝายพรหมณ เขาก็จะพูดวา  สําหรับจิตหรือ 
อาตมันเขาไปจับฉวยเอา.  แตถาพูดอยางภาษาชาวพุทธ  พูดอยางนั้นไมได;  
เพราะไมมีจิต  ไมมีอาตมันชนิดนั้น  แลวจิตนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นหลังอารมณกระทบแลว;  
เลยตองพูดตามพระบาลีที่วา  อาศัยตาดวย  อาศัยรูปดวย  ยอมเกิดจักษุ- 
วิญญาณ ;  ตาอาศัยกับรูปคืออารมณนั้นไดแลวจึงจะเกิดจักษุวิญญาณ   วิญญาณ 
หรือจิตนี้เกิดทีหลัง. 

 
ฉะนั้นจึงไมพูดวาอารมณ   นี้ เปนสิ่งสําหรับจิตหรือตัวตนเขาไปจับฉวย 

ยึดเอา ;  ถ าพ ูดอย างนั ้นม ันก ็จะเป นฮ ินด ูหรือพราหมณ ไป   คือม ีต ัวตนไป .  พูด 
อยางพ ุทธไม ม ีต ัวตน   ทุกอยางไม ใช ต ัวตนเป นสักวาธาตุ,  ได การปรุงแตงที่ 
เหมาะแลว  มันก็ปรุงแตงเปนสิ่งใหมขึ้นมา  ในนั้นอาจจะมีความรูสึกโงไปวาเปน 
ตัวเราก็ได. 

 
ฉะนั้นคําวา  อารมณ   ถาถือตามหลักในทางพุทธศาสนา  ก็แปลวา  สิ่งที่ 

อาศัยกันกับจิต  จะเรียกวาเปนหนวงของจิตมันก็ยังได;  ถาเขาใจผิดมันก็ผิดได;  
เรียกวา  สิ่งที่อาศัยกับอายตนะ  แลวก็เกิดเปนความรูสึกเปนจิตขึ้นมา  จิตกําลัง 
หนวงสิ่งนั้นเปนอารมณก็ได;  แตจะใหเปนตัวตนนั้นไมได. 
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โดยพยัญชนะก็มีอยูอยางนี้  ตัวพยัญชนะก็ยังกํากวม  อารมฺมณํ  หรือท่ี 
มาจาก  อาลมฺพนํ  ก็แปลวา  ที่หนวงของจิต.  ถาจะถือวามาจาก  รม  ที่แปลวา  ยินดี   
ก็แปลวา  มันเปนสิ่งที่หลงใหลยินดีของจิต  อยางนี้ก็ยังไดอีก. 

 
แตขอใหรูจักจากภายในดีกวา  ที่จะมารูจักจากตัวหนังสือ  เมื่อตากระทบ 

รูปเมื ่อห ูกระทบเส ียง   เป นต น   มันเก ิดขึ ้นในใจ ,  แลวส ังเกตเอาที ่นั ่นก ็แล วก ัน 
วารูปท่ีมากระทบตานั้นมันคืออะไร ?  เสียงที่มากระทบหูนั้นมันคืออะไร ?  จะคอย 
เขาใจแจมแจงขึ้นทีละนอย ๆ  วา  อารมณนั้นคืออะไร.  แตใหเขาใจไวทีหนึ่งกอน 
วา  สิ่งที่เรียกวาอารมณ  ๆ  ที่มากระทบนี้  มันยังไมดีไมชั่ว  ยังไมจัดเปนสิ่งดีสิ่งชั่ว;  
มันตองผสมปรุงแตงเปนความคิดอยางนั้นอยางนี้เสียกอน  จึงจะจัดเปนดีเปนชั่ว.  
อารมณลวน ๆ  ยังไมดีไมชั่ว  จะไดรูจักปองกันอยาใหเปนไปในทางชั่ว,  ใหเปนไป 
แตในทางดี  ไดตามปรารถนา. 

 
นี้เรียกวาโดยพยัญชนะ  โดยตัวหนังสือ  คําวา  อารมณ  แปลวา  เปนที่ 

ยินดีแหงจิต,  เปนที่ยึดหนวงแหงจิต;  โดยเฉพาะภาษาอภิธรรมแลว  ก็ใชคําวา 
เปนที่หนวงเอาของจิต ,  คือจิตยอมหนวงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเปนอารมณ   แปลคําวา 
อารมณบาง,  อาลัมพนะ  แปลวา  เปนที่หนวงเอา. 

 
เดี ๋ย วนี ้เรา เร ียนพ ุทธศาสนา   ไม ใช เรามาเร ียนหน ังส ือบาล ี.  เรา 

จะเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  เราก็ตองดูสิ่งที่เรียกวา  อารมณ  โดย 
หลักของธรรมชาติ  ที่ปรุงแตงกันอยูในใจดีกวา;  ก็อยางพระบาลีที่ไดวามาแลว 
ขางตน  วา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณํ  -  เพราะอาศัยตาดวย 
รูปดวย  ยอมบังเกิดจักษุวิญญาณ  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  -  การประจวบ 
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กันของ  ๓  สิ่งนี ้เรียกวา  ผัสสะ,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงเกิดเวทนา ,  อยางนี้ เรื่อยไป   จนเกิดทุกข   จนเกิดความทุกข ,  นี้ เรียกวาโดย 
ธรรมชาติ. 

 
สิ่งที่เรียกวา  อารมณ  มีอยูโดยธรรมชาติ  ที่จะเขามาอาศัยกันกับตา 

ข างใน   ที ่ม ีอยู ในต ัวคน .  แล วจะ เก ิดจ ักษ ุว ิญญาณ   เป นต น   ขึ ้น ในต ัวคน ;  
จะเกิดผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน   ภพ   ชาติ   ขึ้นในตัวคน ;  นี้ โดยธรรมชาติ 
พระพุทธเจาทานบันดาลอะไรไม ได ;  ธรรมชาติ เปนอยูอยางนี้ ;  แตทานรู เรื่องนี้ 
ทานจึงนํามาสอน  วาธรรมชาติมันมีอยู อยางนี ้.  เราจะตองเขาใจใหถูกตอง 
โดยที ่จะปองกันความทุกขไม ให เก ิดขึ ้นมาได,  หรือถาเก ิดขึ ้นมาได  ก็จะดับ 
เสียได. 

 
เราควรจะรูจักอารมณในฐานะที่ เปนธรรมชาติอันหนึ่ง  ที่มีอยูตาม 

ธรรมชาติ  แลวที่จะเขามาทําเรื่องทําราวขึ้นในจิตใจของคนเรา  ใหเกิดปญหายุงยาก 
นี้ใหดี ๆ.  นี้ เรียกวารูจักอารมณจากธรรมชาติโดยตรงอยางนี้  ดีกวาที่จะรูจักตาม 
ตัวหนังสือ,  ดีกวาที่จะรูจักตามคําบอกเลาบางอยางบางประการ  ที่มันไมมีประโยชน 
อะไร.  รูจักตามคําบอกเลา  ก็รูจักตามที่พระพุทธเจาทานตรัสดีกวา;  แตแลวยังไม 
รูจักตัวจริง  จนกวาจะมารูจักจากที่เมื่ออารมณมากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ   เข าจ ริง  ๆ   ;  นั่ นจึ งจะรูจั กอารมณ .  รูจั กผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการกระทบของ 
อารมณ,  รูจักตอไปตามลําดับ  จนแกปญหาตาง ๆ  ได. 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาของพุทธศาสนา ๑๗๐

นี่ขอรองให รูจักสิ่งที่ เรียกวา  อารมณ   ในฐานะที่ เปนธรรมชาติอันหนึ่ง 
ที่มีอยูตามธรรมชาติที่จะเขามากระทบอายตนะภายใน  คือ  กระทบ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  แลวมีเรื่องมีราวมีปญหา. 

 
อารมณก็คือโลก. 

 
ทีนี้จะใหดูตอไปอีก  วาโดยขอเท็จจริงที่ เปนอยูแลว  อารมณนั้นคืออะไร ?  

ถาจะพูดโดยขอเท็จจริง  หรือตามสถานการณที่ เปนอยูจริง  ในชีวิตของคนเรา 
อารมณมันก็ค ือ  "โลก"  นั ่นเอง.  เดี ๋ยวนี ้เราไมรู จ ัก  โลก  ในฐานะอยางนี ้,  เรา 
ไปเขาใจความหมายของคําวา  โลก  แคบไปบาง  หรือวาเขวไปบาง. 

 
ถาจะรูตามหลักพระพุทธศาสนาแลว  โลกทั้ งหมดก็คือสิ่ งที่จะมา  

ปรากฏแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ของเรา,  เรามีเพียง  ๖  อยาง,  แลวมันก็  
ปรากฏไดเพียง  ๖  ทาง,  มากกวานั้นมันปรากฏไมได.  ดังนั้น  โลก  ก็คือสิ่งที่จะมา  
ปรากฏแก   ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ๖  อยางของเรา.  โลกก็คือ  รูป   เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ๖  ประการเทานั้น,  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น. 

 
ฉะนั ้น  รูป  เสียง  กลิ ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  แตละอยาง ๆ  

ก็คือโลก  ในแตละแงละมุม   นั่นเอง.  ที่ เปน  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ก็ 
อยู ข างนอก   จะเรียกวาอยู ข างนอกก็ได.  ที ่เป นอารมณเกิดขึ ้นในใจ  ปรุงขึ ้น 
ในใจก็เร ียกว า   โลกข างในก็ได ;  แต ม ันก ็เป น โลกอยู นั ่นแหละ ;  เพ ราะม ัน 
เปนสิ่งที่จิตจะตองรูสึก  จิตรูสึกก็เรียกวาโลกสําหรับจิต  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  รูสึก 
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ก็เรียกวาโลกสําหรับ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย.  นี้ขอใหมองใหเห็นชัด  ตามพระพุทธ 
ประสงควา  โลกก็คืออารมณ,  อารมณก็คือโลก. 

 
แตทีนี้พระพุทธเจาทานมองลึกกวานั้น  ทานตรัสถึงขอท่ีวา  ถามันมา 

เก ิดเป นปญหาแกเราเมื ่อไร  จึงจะเรียกวาม ันมี;  พอมันมาเป นปญหาแกเรา  
เมื ่อ ไร   ก ็เร ียกว า เป นท ุกข ;  เพ ราะว า เรา ได ไปจ ับฉวยย ึดถ ือ เอา   ตาม 
ประสาตามวิสัยของคนที่ไมรูจักโลก. 

 
ถาพูดวาไมรูจักโลก  แลวคนก็มักจะไมยอมรับ;  เพราะวา  เขาจะ  

พูดวาเขารู จ ักโลกดี.  ยิ ่งพวกฝรั ่งสมัยนี ้  นักวิทยาศาสตรปราดเปรื ่องนั ้น  เขา 
จะไมยอมรับวาเขาไมรูจักโลก.  แตถาพูดตามหลักพุทธศาสนาแลว  ก็จะพูดไดวา 
ยังไมรูจักโลกเลย  เปนคนตาบอดยิ่งกวาตาบอด;  เพราะวาฝรั่งเหลานั้น  รูจักโลกแต 
ในแงสําหรับจะย ึดมั ่นถ ือมั ่น เป น    ตัวก ู - ของก ู  จะครองโลกจะอะไร    เอา 
ประโยชนทุกอยาง;  เขารูจักโลกในแงนี้.  อยางนี้พุทธบริษัทไมเรียกวา  รูจักโลก;  
แตถือวาเปนคนตาบอดตอโลก,  หลงยึดมั่นถือมั่นในโลก.  เพราะวาคนเหลานั้น 
ไมรูจักโลก  โดยความเปนอารมณ  ๖  ประการ  คือ  รูป  เสียง  กลิ่นรส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ,  แลวเปนมายา  คือเอาจริงไมได  เปนของชั่วคราว ๆ  หลอกใหเกิดความ 
รูสึกยึดมั่นถือมั่น. 

 
นี้เรารูจัก  เราไมไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับมัน  นี้จึงเรียกวา  คนที่ 

รู จ ัก โลกไปตามหลักของพุทธศาาสนา .  ฉะนั ้นจึง ไม ย ึดมั ่นถ ือมั ่นสิ ่ง ใด 
โดยความเปนตัวตน  หรือโดยความเปนของตน,  เรียกวาเปนผูรูจักอารมณ   ๖  
ประการ  นั้น   ก็คือ รูจักโลกทั้ งปวง ,  แลวก็ ไมหลงไปในโลก   ในแงใดแงหนึ่ ง . 
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นี้เรียกวา  อารมณ  ก็คือโลก  นั่นเอง  ในความหมายที่ลึกที่สุดของพระพุทธสาสนา 
ไมใชโลกกอนดิน,  ไมใชโลกกอนกลม ๆ  นี้.  แตมันหมายถึงคุณคาอะไรที่มันมีอยู 
ในโลกกลม ๆ  นี้  ที่จะเขามามาทําใหเกิดปญหา  ที่ตา  ที่หู  ที่จมูก  ที่ลิ้น  ที่กาย  ที่ใจ 
ของคน .  นั ่นแหละคือตัวรายกาจของสิ ่งที ่เรียกวาโลก  เราจะตองรู จ ักในสวนนี้ 
ใหเพียงพอ. 

 
อารมณในโลกปจจุบันมารวมที่วัตถุนิยม. 

 
ทีนี้ดูอีกแงหนึ่ง  ก็โดยปญหาที่กําลังมีอยู  อารมณในโลกนี้  ในฐานะ 

ที่มัน  เปนตัวปญหาที่กําลังมีอยู   มันมารวมอยูที ่คําวา  วัตถุนิยม;  หมายความ 
วาตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้   มันเปนฝายชนะ  ไปหลงใหลในอารมณ   รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ฯลฯ,  แลวก็เกิดนิยม  หลงใหลในวัตถุเหลานั้น  จนเกิดความคิด 
ใหม ๆ,  ปรุงแตงไปในทางที่จะใหหลงใหลในโลกยิ่งขึ้น ๆ,  ความเจริญกาวหนา 
ในโลกสมัยนี้ เปนไปแตในทางอยางนี้ .  ฉะนั้นจึงไกลความสงบ ,  ไกลสันติภาพ 
ไกลอะไร  ออกไปทุกที .  การที่มนุษยที่มีปญญาในโลกสมัยนี้   โดยเฉพาะฝรั่งที่ 
กาวหนานั้น   เขาก็จัดโลกไปแตในแงของวัตถุมากขึ้น  ๆ;  มันก็ไกลจากสันติภาพ 
ไกลจากความสงบสุขยิ่งขึ้นทุกที. 

 
ความสะดวกสบายที่ทําใหเกิดขึ้นมาไดนั้น  ไมไดชวยสงเสริมเกิดสันติ- 

ภาพ ;  แตม ันชวยใหเก ิดความหลงในโลกนั ้นเองมากขึ ้น ,  แลวก ็ช วยให หลงใหล 
ในต ัวก ู - ของก ู,  ยึดมั ่นถ ือมั ่นเห ็นแก ต ัวมากขึ ้น ,  รวมกันแล วม ันไม ม ีทางที ่จะ 
เกิดสันติภาพ  หรือสันติสุขในโลกไดเลย,  จึงกลายเปนความหลอกลวงเหลือ 
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ประมาณ   โลกจึงกลายเปนความหลอกลวง,  หรือสิ่งที่หลอกลวงเหลือประมาณใน 
เวลานี้  เราเรียกกันวาติดบวงหรือวา  ติดเหยื่อของวัตถุนิยม. 

 
คําพูดทั้ งหมดนี้   ลวนแต เปนการแสดงให เห็นวา  อารมณนี้คืออะไร;  

สิ่งที่ เรียกวา  อารมณนั้น  คือตัวโลก  ที่กําลังหลอกลวงเราอยู  ทุกวันอยางยิ่ง;  
โดยเฉพาะในปจจุบันนี้เปนวัตถุนิยม  นี้คืออารมณ. 

 
ความหมายของอารมณ   คุณคาของอารมณ   อิทธิพลของอารมณ   พิษ 

สงของอารมณ   มันรวมอยูที่คํา ๆ  นี้คือวัตถุนิยม  ที่กําลังครอบงําโลก  ยึดครองโลก 
แลวมีผล  คือเผาผลาญโลกใหรอนระอุ  ไปดวยกิเลสตัณหา  ซึ่งรอนยิ่งกวาจะ 
เผากันดวยไฟธรรมดา  เพราะมันเผาจิตใจ,  นั่นแหละ  อารมณก็คือสิ่งนี้  คือ  ความ 
หมายของอารมณ  กําลังอยูในรูปของวัตถุนิยม,  เปนตัวโลกที่ปรากฏ  ทาง 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  หรือใจ  ดวย.  แตเราไมรูจักดูกันในแงนี้  ไปรูจักแตในแง 
ของเวทนาที่เปนเสนห,  หรือเปนเครื่องหลอกลวง.   

 
ฉะนั้นขอให รูจักสิ่งที่ เรียกวาอารมณ ใหดี,  อารมณทั้ง  ๖  ประการนี้คือ 

อะไร ?  แลวก็จะแกปญหา   เกี่ยวกับความทุกขในจิตใจของตนเองได .  แลวถา 
มนุษยทุกคนรู เรื่องนี้   ก็จะแกปญหาความเรารอนของโลกทั้ งโลกได   นี้คือสิ่ งที่ 
เรียกวาอารมณ  เปนปจจัยแหงเหตุการณทุกอยางในโลก.  จะพูดใหกลับกันใน 
ทางด ี  ที ่ไม เป นความท ุกข   มันก ็อาศ ัยอารมณ เหม ือนก ัน ;  แตรู เท าท ัน 
อารมณ;  ไมไปหลงอารมณ,  ไมไปเปนทาสเปนบาวของอารมณ. 

 
เดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม   คือไปหลงใหลในอารมณ ,  เปนบาวเปนทาส 

ของอารมณ ,  อารมณมันจึงใหผลแตที่ เปนทุกข   ถาเรารูจัก เทาทันอารมณ 
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ก็เรียกวาอยู เหนืออารมณ ,  ก็อยู เหนือโลก  มันก็มาทําใหจิตนี้ เปนทุกขไมได,  เปน 
ผูอยูเหนืออารมณหรือเหนือโลก  ซึ่งจะวิสัชนากันทีหลัง. 

 
เดี๋ยวนี้ก็ได รูวา  อารมณคืออะไรพอสมควรแลว  แลวก็อยากจะเนนใน 

ขอท่ีวา  มันเปน  ก ข  ก กา  อยางไร ?  บางคนอาจจะเบื่อแลวก็ได   เนนความเปน  
ก ข  ก กา  ของธรรมะเหลานี้ .  แตถาไม เบื่อแลวจะดี   เพราะวายังไม เขาใจ.  ทําไม 
จึงถือวา  นี้ เปน   ก  ข  ก  กา ?  สําหรับอารมณนี้มันเปนตนเหตุของสิ่งทั้ งปวง;  
เพราะเปนตนเหตุเบื้องตนที่สุด  จึงเรียกวา  ก ข  ก กา  เพราะวา  ก ข  ก กา  เปนเรื่อง 
แรกเปนเบื้องตนของทุกเรื่อง  เรื่องอารมณนี้เปนเบื้องตนของเรื่องทุกเรื่อง. 

 
ถาเราอยามี   รูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ  ๕  ประการนี้   มันก็ไมมี 

ปญหาอะไร.  เอาละ,  ยอมใหมี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มนุษยมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย;  
แตถาไมมีรูปสําหรับตา  ไมมีเสียงสําหรับหู  ไมมีกลิ่นสําหรับจมูก  ไมมีรสสําหรับลิ้น 
ไมมีสัมผัสสําหรับผิวหนัง  เพื่อผิวหนัง  มันก็ไมมีความหมาย .  มันมี   ตา  หู   จมูก 
ลิ้น   กาย   ไปเปลา  ๆ   มันเทากับไมมี .  ถาพูดใหลึกกวานี้   ก็จะมีแตประสาทตา 
ประสาทหู   ประสาทจมูก   ฯลฯ   เท านั้ นแหละ ;  มันจะมีตา   หู   จมูก   ฯลฯ   โดย 
สมบูรณไมได. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  ตอเมื่อมี  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  เปนตน  มา 

กระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  มันจึงจะเกิด  จักษุวิญญาณ   โสตวิญญาณ   ฆาน- 
วิญญาณ   ฯลฯ,  หรือท่ีมี   ตา  หู   จมูก  ลิ้น   ฯลฯ  ที่สมบูรณขึ้นมาได ;  มิฉะนั้น 
แลวมันก็จะมีแตสักวา  ประสาทที่รออยู  ที่ตา  ที่ประสาทที่รออยูที่หู  ฯลฯ. 
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อยางนี้ เรียกวาอะไรเปนตนเหตุ   จะเรียกวา  รูป   เสียง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
ฐัพพะ  ขางนอก  ที่จะมากระทบตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนตนเหตุ.  หรือจะเรียกวา 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เปนตนเหตุ.  อาตมารูสึกวา  ขางนอกนั่นแหละมันเปนตน 
เหตุพ้ืนฐาน;  เพราะมันมีอยูกอน,  มันมีอยูทั่วไป  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  จะมีหรือ 
ไมมีก็ไมทราบ  ไมรูไมชี้.  แตวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  มันมีอยูโดย 
ธรรมชาต ิ  มีอยู เป นพื ้นฐานก อนแล ว ;  ฉะนั ้นต องถ ือว าพื ้นฐานกอน เก าแก  
ก ข  ก กา  นี้ก็เรียกวาอารมณ  นี้คือเร่ือง  ก ข  ก กา  ที่สุด. 

 
ถาไมมีอารมณจิตก็ไมมี. 

 
ทีนี้ดูใหใกลเขามา  สิ่งที่เรียกวาจิต  จิตนี้  จะเปนจิตขึ้นมาไมได  ถา 

ไมม ีอารมณ.  ถาศ ึกษาใหละเอียดในทางพ ุทธศาสนาแลว  ก็จะยิ ่งรู สิ ่งนี ้ช ัดเจน 
ยิ่งขึ้น  เพราะวาธรรมดาเราเขาใจผิด  ถือมาผิด ๆ  หรือสอนกันมาผิด ๆ.  โดยเหตุที่วา 
ศาสนาพรหมณ เขามาแลวกอนพุทธศาสนา ,  มาสอนใหพวกที่นี่ เชื่ออยางลัทธิ 
พราหมณ   คือมีอาตมัน   วามีอาตมมัน   คือมีตัวตน .  บางทีก็ เรียกวาจิต   เจตภูต 
วิญญาณ   อะไรก็แลวแตจะเรียก  หมายถึงสิ่ง ๆ  เดียวกันทั้งนั้น  วาคนเรามีเจตภูต 
มีจิต  มีวิญญาณ   มีอาตมัน  เกิดมาเสร็จจากทองแม.  นี้ก็มีอะไรเขามาสําหรับให 
เจตภูตหรืออาตมันนี้   แตะตอง  เสวย   ซองเสพอะไรตาง  ๆ   อยางนี้มันมีจิตเสีย 
กอนแลว. 

 
โดยทางพุทธศาสนาจะไมถือดังกลาวนั้น;  สิ่งที่ เรียกวาจิตโดยแทจริง 

จะมีตอเมื่ออารมณขางนอกมากระทบอายตนะขางใน,  แลวปรุงเปนความรูสึก 
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ขึ้ นที่ นั่ นแล วจึ งเรี ยกว า  จิ ต  เฉพาะกรณี   เฉพาะเรื่ องเฉพาะราว  ให เป นเรื่ อง ๆ   ราย  ๆ   
ไป;  เกี่ยวกับจิตเกิดขึ้น  ไมยอมใหมีจิตที่เปนตัวตนอันถาวร. 

 
ที่จะเปนอาตมันอันถาวร,  จะเปนตัวตนอันถาวร  นั้นมันเปนพราหมณ 

นั้นมันเปนฮินดู   เขาเขามากอน   เขาสอนไวกอนเสร็จแลว  เขาจึงได เปรียบ .  คน 
ไทยเราจึงถือศาสนาฮินดูอยูโดยกําเนิด  โดยในสวนลึกของจิตใจวามีตัวกู  มีตัวมีตน 
มีอะไร  มีเจตภูตวิญญาณ   เขาออกรางกายนี้  ตายแลวมันก็ออกไปหารางกายใหม,  
หรือวานอนหลับมันก็ออกไปเที่ ยวเลน   อยางนี้ เปนตน .  ฝายลัทธินั้นได เปรียบ 
เพราะสอนอยูกอนแลว;  พุทธศาสนามาสอนสูงไปกวานั้น  โดยใหรูวา  สิ่งที่ เรียกวา 
จิตโดยแทจริงนั้น  ไมไดเปนตัวตนอยางนั้น,  ตัวตนอยางนั้นก็มิไดมี. 

 
อยาไดเขาใจวา  มีสิ ่งที ่เปนตัวตนโดยแนแทถาวรอยางนั ้นเลย ;  

ไมมีอัตตา  ไมมีอาตมันชนิดนั ้น  มีแตความรูสึกที ่เพิ ่งเกิดขึ ้น  เมื ่ออายตนะขาง 
ในขางนอกกระทบกัน   แลวสําคัญผิดเปนตัวตน  เปนตัวตนไดเห็น  ตัวตนไดยิน 
ตัวตนไดชิมไดดม  ไดรสอรอย  ไดไมอรอย. 

 
พุทธศาสนาไมทําลายของเกา  มีแตเสริมใหดีขึ้น. 

 
เร่ืองนี้ เราจะไมทะเลาะกัน   เมื่อสอนอยูอยางนั้นกอนก็ได .  ขอใหถือ 

เอาเปนความรูพื ้นฐานอยางนั้นไปกอน  แลวก็เรียนความรูใหม  สําหรับถอน 
ความรูอยางนั้นเสียตามสมควร;  เพราะคนเราจะตองมีความรูอยางใดอยางหนึ่ง 
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จะอยูโดยปราศจากความรูไมได.  ถามันเปนความรูที่ เขาสอนกันอยูกอน  มีประโยชน 
ในทางใดทางหนึ่ งอยู ,  หรือวาไปแกไขกันโดยตรงไมได   ก็สอนใหดีกวาที่จําเปน 
กวาเทานั้นเอง. 

 
ในขอน้ี   จะขอตักเตือนเปนพิ เศษแกทุกคนสักหนอย  วาถึงเวลาแลว 

ที่จะตองเขาใจขอนี้  วาพระศาสดาไมไดทรงอุบัติขึ ้นมาเพื ่อจะรื้อฟ นทําลาย 
ของเกา;  แตวาทรงอุบัติขึ ้นมา  เพื ่อจะทําของเกาที ่ยังบกพรองอยู นั ้นให 
เต็ม,  คือเพื่อจะเสริมยอดขึ้นไปใหถึงที่สุด.  แตจะไมรื้อรากฐานใหพังทลายไป. 

 
เราเคยเขาใจผิดเรื่องน้ี  เราจึงถือวามันเปนศาสนาที่ เปนปฏิปกษตอกัน 

ตองทําลายกัน ,  ตองฟดเหวี่ยงกันใหแตกกระจายไปขางหนึ่ ง,  ใหชนะขางหนึ่ ง 
แลวก็ เอาอันนั้นขึ้นมาเทิดทูน .  แต เมื่ อสังเกตดูแลว  พระพุทธเจาทานไมทรง 
ประสงคอยางนี้  ทานไมเคยตรัสเพิกถอนอะไรที่เขามีอยูกอน  อยางจะตรัสก็ตรัสวา 
นั่นจะดับทุกขไมไดถึงที่สุดนะ  ตองอยางนี้. 

 
อยางวาทานเห็นสิงคาลมาณพไหวทิศ  ผมเปยก  ผาเปยก  ยืนไหวทิศ 

อยูที่สี่แยก.  ทานถามวา  ทําอะไร ?  ไหวทิศ.  ไหวทําไม ?  เพราะบิดาสอนใหไหว 
ทิศ .  เพื ่อประโยชนอะไร ?  เพื ่อความเจริญ .  ทานตรัสบอกวา   ในอริยวิน ัย 
เขาไหวทิศกันอีกอยางหนึ ่ง  ลองดูก็ได,  แลวทานสอนเรื ่องทิศ  ๖  :  ทิศเบื ้อง 
หนา  บิดามารดา,  ทิศเบื้องหลัง  บุตรภรรยา,  ทิศเบื้องซาย  เพื่อน,  ทิศเบื้องขวา 
ครูบาอาจารย,  ทิศเบื้องต่ํา  บาวไพร,  สวนทิศเบื้องบนคือ  สมณะ,  ใหปฏิบัติให 
ถูกตองตอบุคคล  ๖  จําพวกนี้  เรียกวาไหวทิศ  ไมมีคําพูดที่ตรัสวา  นั้นบา,  นั้นผิด. 
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แมพระพุทธภาษิตเรื่อง  พหุ  เว  สรณํ  ยนฺติ  ก็เหมือนกัน  ที่ตรัสเองวา 
มนุษยเปนอันมากไหวภูเขา  ไหวตนไม  ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไหวอะไรตาง ๆ.  แลว 
ทานก็ไม ได บอกวา   นั ้นม ันบ าหรือม ันผ ิด ,  คือทานไมแตะต อง .  แตทาน 
บอกวา  นั้นไมใชที ่สุด  นั้นไมดับทุกขถึงที ่สุด  นั้นไมใชที ่พึ ่งอันเกษมและ 
สูงสุด ;  แลวสูงสุดเมื่อผู ใดถึงพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ  เห็นอริย - 
สัจจ  ๔  ตามที่ เปนจริง  ก็ดับทุกขถึงที่สุด.  มีอีกมากมายหลายเรื่องที่แสดงวา 
พระพุทธเจาทานไมแตะตองของเกา  ในลักษณะเพิกถอน;  แตทานจะเสริม 
ยอดใหสูงสุด. 

 
ฉะนั้นเราจะตองปฏิบัติตอลัทธิตาง ๆ  ที่มีอยูกอนนั้น  ในฐานะวาเปน 

พื้นฐานที่ยังต่ํากวา.  แมแตพระเยซูเองก็ยังตรัสไวชัดเจน  ในคัมภีรของคริสเตียน 
วา  เราไมไดเกิดมาเพื่อทําลายเพิกถอน ;  แตเกิดมาเพื่อทําใหเต็ม   ทําใหสมบูรณ 
หมายถึงคําสอนของโมเสส   ของใครอีกหลาย ๆ  คน   ทีมีอยูกอนพระเยซู  ซึ่งบาง 
อยางมันก็ขัดกันกับพระเยซู.  พระเยซูทานวาไมตองถอน ;  แตพูดใหมใหเต็ม 
ใหบริบูรณได. 

 
ฉะนั้น  จึงเขาใจวาศาสดาทุกองค   จะไมเพิกถอนของที่ศาสดากอนหนา 

นั ้น ได กล าวไว ;  แต จะสอนให เต ็มขึ ้น ไป เท านั ้น .  ฉะนั ้น เรื ่องอะไรต าง  ๆ   นี ้ไป 
สอนใหเต็มไดทุกเรื่อง  ความงมงายก็จะหมดไปเอง. 

 
เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนี้  ถาใครยังเขาใจอยางเกาแกอยางโบรมโบราณงม- 

งายอยู  ก็ไมตองไปดาเขา,  ไมตองไปวาเขา,  บอกวามันตองไปอยางนี้ตางหาก ,  
ตองไปตอไปอยางนี้ตางหากจึงจะดับทุกขได.  สรุปความงาย ๆ  วา  ตองหมดความ 
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ยึดถือความสําคัญวามีตัวตน  ตางหาก  จึงจะดับทุกขได,  แลวจะไดชี้เร่ืองจิตกัน 
เสียใหม. 

 
ที่วาเคยยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเปนตน   เปนอัตตา   เปนอาตมันนั้น 

มันไม จริง   เพราะม ันเป นเพ ียงธรรมชาต ิที ่ประกอบก ันขึ ้น เป นความรู ส ึก   เป น 
เรื่อง ๆ  ไปเทานั ้นเอง  นี้เรียกวา  จิตเปนสิ่งที ่เพิ ่งเกิดมี  ตอเมื่อไดอารมณขาง 
นอกมากระทบกับอวัยวะสําหรับรับการกระทบ. 

 
เชน  ขางในมีจักษุประสาท  ขางนอกมีรูป  เขามากระทบจักษุประสาท 

มันก็บังเกิดจักษุวิญญาณ   คือความรูสึกแจมแจงทางตาขึ้นมา  คลาย ๆ  กับวา  กู 
เห ็นอย างนั ้นแหละ   เราเห ็น   ก ูเห ็นอย างนั ้น .  ที ่จร ิง   ก ูนั ้นก ็ม ิได ม ี  แต ม ีการ 
เห ็นชนิดที ่ม ีความรู ส ึกทําให หลงไปวา  เราเห ็นหรือกูเห ็นก ็ได .  ฉะนั ้น   จิตที ่ว า 
เป นผู เห ็นนั ้น   จึงเป นของเพิ ่งเก ิด ,  ฉะนั ้น   จิตที ่ว าจะเป นกูได ย ินทางหู 
หรือไดดมทางจมูก  ได รูทางลิ้น   ไดสัมผัสทางผิวหนัง  อะไรก็ตาม   เปนของเพิ่ ง 
เกิด,  ฉะนั้นจิตจึงเปนของใหม  หลังจากที่อารมณกระทบกับอวัยวะหรืออายตนะ 
ภายใน   สําหร ับกระทบแล วจ ึงเก ิดขึ ้นมาดวงหนึ ่งคราวหนึ ่ง   เสร ็จ เรื ่องแล วก็ 
ดับไป.  ดวงอื่นเมื่อไดกระทบใหมก็เกิดขึ้นอีก;  มันจึงเปนดวง ๆ  เหมือนกับฟอง 
สบู ชั ่วขณะ  ๆ  ๆ ;  ไม ใช ดวงถาวร   ไม ใช เอากองเล น ได เป นกอง  ๆ ;  มัน เป น 
ของที่มายา. 

 
นี ้เรียกวา  จิตนี ้เปนมายา  ที ่อารมณขางนอกเขามาชวยสรางขึ ้น 

โดยกระทบที่อายตนะสําหรับการกระทบ   มีกันอยู เปนคู ๆ  :  ตาคูกับรูป,  หูคูกับ 
เสียง,  จมูกคูกับกลิ่น,  ลิ้นคูกับรส,  กายคูกับสัมผัสทางผิวหนัง  แลวก็ใจคูกับสิ่ง 
ที่จะเกิดมีความรูสึกขึ้นในใจ  เขาเรียกวา  ธัมมารมณ. 
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นี้เรียกวา  อารมณ   เปน  ก ข  ก กา  ที่จะตองศึกษาใหรูจักสิ่งที่ เรียกวา 
อารมณ ;  เหม ือนก ับ เร ียน   ก  ข   ก  กา   ก อน   จ ึงจะอ านหน ังส ือ ได .  อารมณ 
คือทุกสิ ่งที ่มากระทบ  หรือที ่เรียกวาโลก,  แลวกําลังรวมตัวเปนวัตถุนิยม  ที่ 
กําลังครอบงําจิตใจของคนทั้งโลก  ใหเดือดรอนกันไปทั้งโลก. 

 
อารมณเปนจุดตั้งตนของการศึกษา. 

 
ทีนี้ดูความเปน  ก ข  ก กา  ของอารมณนี้อีกทีหนึ่ง  วามันเปนจุดตั้งตน 

ของการศึกษา .  ถาใครจะศึกษาพุทธศาสนา  ศึกษาพระธรรม   แลวก็ตอง 
ไปตั้งตนศึกษาที่อารมณกอน  คือศึกษาที่  รูป   เสียง  กลิ่น  รสโผฏฐัพพะ  ที่จะ 
เข ามากระทบ   ตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   นั ่นแหละก อน ;  ถาไม ถ ือเอาอ ันนี ้เป นจ ุด 
ตั้งตนสําหรับการศึกษาแลว  ไมมีทางจะทราบ  จะรู  จะเขาใจอะไรได. 

 
นี้ ไมตองศึกษา  โดยชนิดที่ เรียกวา  ไปจําไปทองไปอะไรที่ ไหน  ศึกษา 

โดยจําโดยทองโดยฟงเขามา  นี ้ใชไมได   ไมม ีประโยชนอะไร;  จะตองศึกษาจาก 
ที ่รู ส ึกอยู จร ิง .  แมว าพระพ ุทธเจ าท านจะสอนแนะวิธ ี;  แตท านก ็จะแนะวิธ ีที่ 
จะตองมาทําเอาเอง  จากสิ่งที่จะรูสึกจริงออกมาเองจากภายใน,  แลวจงพยายามสํารวม 
ทุกอยาง  ระมัดระวังใหดี   ไมประมาทอยางยิ่ง  ที่จะระวังใหดี   ที่จะใหเขาใจสิ่งที่ 
เรียกวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  ฯลฯ  นั้นใหจนได. 

 
เดี๋ยวนี้ เราไมตั้ งตนที่จะศึกษา;  เราเตรียมพรอมที่จะลองลอยไปตาม 

กระแสยั่วยวนของมันมันจึงตกเปนฝายถูกกระทํา,  คือ  อารมณทั้งหลายมันก็พา 
คนนั้ นลองลอยไปตามกระแสความยั่ วยวน .  นี้ ต องมาตั้ งตนกันใหม   มา 
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ยืนอยูบนขาของตัวเอง,  ตั้งตนที่จะศึกษา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมา- 
รมณ   ก ันใหม .  ให ถ ือ เอาเป น เรื ่อ งสําหรับตั ้งต น   เหม ือนก ับว า   ก  ข   ก  กา .  
ดังนั้นอาตมาจึงถือวา  อารมณนี้เปน  ก ข  ก กา  สําหรับจุดตั้งตนของการศึกษา. 

 
ทีนี้จะพูดใหกวางออกไปกวานั้นก็พูดได  วาอารมณนี้มันเปนเปาหมาย 

เป นจ ุดหมายของท ุกอย าง .  คนเราจะทําอะไร  ก ็ต องม ีเป าหมาย ;  นี ้ไม ใช พ ูด 
เรื่องธรรมะภายใน,  พูดเรื่องธรรมะภายนอก  วาเราจะทําอะไร  จะคาขายหรือจะเปน 
อะไรก็ตาม  มันตองมีเปาหมาย.  เปาหมายนั้นก็คืออารมณ ,  เปาหมายตองมา 
กอนสิ ่งอื ่น ;  ฉะนั ้นอารมณก็จึงเปนสิ ่งที ่มากอนสิ ่งอื ่น .  เราจะเลนการเมือง 
เราก็ตองมีเปาหมาย;  ฉะนั้นเปาหมายก็จะตองมากอนสิ่งอื่น  จะคาขายหรือวาจะทํา 
อะไรก็ตองมีเปาหมาย,  เปาหมายตองมากอนสิ ่งอื ่น.  แมคนที ่จะครองโลก  มัน 
ก็ตองมีเปาหมาย  เปาหมายก็มากอนสิ่งอื่น  นั้นเปนเรื่องขางนอก. 

 
ถาเรื่องขางใน  เราตองการจะบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  เราก็ตองมี 

เปาหมาย ;  จะมีน ิพพานเปนอารมณ  ทั ้งที ่เราไมรู จ ักพระนิพพาน   ก็ย ังดีกวาที่ 
ไมมีเสียเลย.  พระพุทธเจาทานไมทรงแนะนําอยางนั้น,  ไมทรงแนะนําใหเอาสิ่งที่ 
ไมรูจักอะไรเสียเลยมาเปนเปาหมาย.  แตก็มีคําวาเอาพระนิพพานเปนเปาหมาย 
สําหรับคนที่มีสติปญญา  รูวาความทุกขเปนของรอน;  ถาดับทุกขไดก็เย็น 
เปนนิพพาน,  ก็เลยรูวา  นิพพานนั้นคือเย็น  เพราะปราศจากความรอนของความ 
ทุกข,  แลวก็มุงหมายเอาความเย็นถึงที่สุด  ไมกลับรอนอีกตอไปนั้นเปนเปาหมาย. 

 
อยางนี้  เรามองเห็นไดเอง  ไมตองเชื่อตามผูอื่น  เราก็สามารถจะมีพระ- 

นิพพานเปน  เปาหมาย  หรือเปนอารมณ  ของการประพฤติกระทําทุกอยาง.  เรา 
จะใหทาน  ทําบุญใหทาน  ก็มีพระนิพพานเปนอารมณ,  จะรักษาศีลก็มีพระนิพพาน 
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เปนอารมณ ,  จะทําสมาธิก็มีพระนิพพานเปนอารมณ   เปนเปาหมายดีกวา.  แม 
แตกําลังกระทําอยางอื่นอยู  ก็ตองมีพระนิพพานเปนเปาหมาย .  สวนการกระทํา 
ปญญาหรือวิปสสนานั้นไมตองกลาวแลว  เพราะวามันตองทําเพื่อมีพระนิพพานเปน 
เปาหมายอยูแลว. 

 
เดี๋ยวนี้ เราจะแกปญหาตาง ๆ  อะไรในชีวิตประจําวัน  ก็ตองมีอารมณ 

คือเรื่องนั ้นแหละเปนอารมณมาแก,  แลวก็ตองแยกแยะอารมณนั ้นออกไป  จน 
ถึงวาเรื่องนี้ เขามาทางตา ,  หรือเรื่องนั้นเขาทางหู   เขามาทางจมูก   ทางลิ้น   ทาง 
อะไรตาง ๆ.  แมวาเปนเรื่องที่กําลังเกิดอยูขางใน  กําลังคิดอยูขางใน  คนอยูขางใน 
ก็ยังจะพอมองเห็นได  :  เร่ืองน้ีมันเคยมาจากเรื่องทางตาสมัยกอนโนน,  เรื่องนี้มัน 
เคยมาจากเรื่องทางไดยินทางหูเมื่อสมัยกอน;  เพราะเรื่องที่ เกิดภายในใจนั้น  ตอง 
มาจากเรื่องที่มาจากขางนอก  ที่ เปนอดีตทั้งนั้น  มันเก็บสะสมไวในภายใน  ฉะนั้น 
เรื่องธัมมารมณ  เรื ่องจิตใจนั้น  ก็เปนเรื่อง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ในอดีต  ที่มาเก็บสะสมไวขางในทั้งนั้น. 

 
เราจะพบอารมณอยางใดอยางหนึ่งไดทั้งนั้น  โดยที่วาไมตองเขาใจผิดวา 

ไม ม ีอารมณ   หรือมองอารมณ อ ัน เป นต น เหต ุไม พบ ;  ม ันจะพบทั ้งนั ้น   ม ันอยู 
ที ่ว ามองเป นหรือมองไม เป นเท านั ้น เอง .  นี ่เร ียกวาเป าหมายค ืออารมณ   มัน 
ตองมากอนสิ่งใด  ฉะนั้นเราตองเขาใจมันกอนสิ่งอื่น  จึงถือวาเปนเรื่อง  ก ข  ก กา 
ที่จะตองไปแตะตองกอนเรื่องใด  จะตองกอนเรื่องใด  จะตองเขาใจมันกอนเรื่องใด 
ทั้งสิ้น. 

 
นี่ขอใหทุกทานไดพิจารณาดูเถอะวา  มันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  กี่มากนอย 

หรือมหาศาลอยางไร  สําหรับสิ่งที่ เรียกวาอารมณนั้น.  เราไมเขาใจอารมณ  เรา 
กําลังพายแพแกอารมณ,  เรากําลังเปนทาสของอารมณ ,  ถูกอารมณจูงจมูกไป 
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ในลักษณะอยางไร;  ฉะนั้นมาศึกษาเรื่องอารมณกันเสียใหม  แตตองมาตามวิธีที่พระ- 
พุทธเจาทานตรัสสอนไว  จึงจะเอาชนะได. 

 
อารมณมีอยูคูกับมนุษย,  เปนนายหรือรับใช. 
 
ทีนี้มาดูกันตอไปอีก  ใหใกลตัวยิ่งขึ้นไปอีก;  แตวาใหมันกวาง ๆ  ยิ่ง 

ขึ้นไปอีก  คือวาอารมณนี้  มันเกี่ยวของกับมนุษยอยางที่แยกกันไมได  อยางที่อธิบาย 
มาแลว,  เดี๋ยวนี้ขอใหสรุปความ  ใหมองเห็นชัดวา  สิ่งที่ เรียกวา  อารมณนั้นมัน 
เปนของคู กันกับมนุษย  แยกกันออกไมได;  เพราะมนุษยมี  ตา  หู  จมูก  ลิ ้น 
กาย  ใจ;  อารมณมันก็คูกันกับสิ่งเหลานั้น  มันหนีไมพน  ไมวาจะลืมตาขึ้นเมื่อไร 
มันก็มีอารมณทางตา  หูยังใชไดอยู  ตองไดยินเสียงทางหูนี่มันแยกกันไมไดอยางนี้ 
ก็เลยเปนอันถือไดวาอารมณนี้มันคูกันกับมนุษย  แตมันมีนัยอันสําคัญอยู  ๒  นัย. 

 
อารมณคูกันกับมนุษย  โดยนัยที่สําคัญ  ๒  นัย  คือวา  สําหรับเปนนาย 

มนุษย  หรือวาสําหรับรับใชมนุษย.  อารมณทั ้งหลาย   รูป   เส ียง   กลิ ่น   รส 
โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ   ทั ้งหลายนั ้น   คู ก ันก ับมนุษย ;  แตว าสําหรับใช มน ุษย 
ใหความสะดวกสบายแกมนุษย,  หรือวาสําหรับมาเปนนายมนุษย  บีบคั้นมนุษย 
ลากมนุษยใหเปนทาสของอารมณ .  นี้ก็ดู เอาเองก็แลวกัน  วาในทั่ว ๆ  ไปทุกหน 
ทุกแหงทั้งโลกนี้   คนทั้งโลกนี้กําลังเกี่ยวของกับอารมณ   ในลักษณะที่ชนะเหนือ 
อารมณ  หรือวาพายแพแกอารมณ. 
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คนเปนอันมากจะคิดวาเขาชนะอารมณ ,  เขาเปนนายเหนืออารมณ .  
เขาคิดวาเขาดีเขาอวดได.  แตดุใหดีอาจจะมีความหมายที ่ใชผิดกันอยู ;  เชน 
วา  ถาชายหนุมคนหนึ่งพยายามจนสําเร็จ  ไดผูหญิงคนหนึ่งมาเปนภรรยาอยางนี้;  ถา 
มองในแง หนึ ่ง   ก ็ว าชนะแล ว   ชนะสิ ่งนั ้น   ได สิ ่งนั ้นมา .  แต ถ ามองอ ีกแง หนึ ่ง 
มันเปนการพายแพตลอดกาลก็ได.    คือพายแพที่ตองไปเปนทาสของเขาตั้งแตตนจน 
ปลาย  อยางนี้เรียกวาพายแพ. 

 
เดี๋ยวนี้พวกวัตถุนิยม     วัตถุนิยมที่ เกงที่สุดก็ตองยกใหพวกฝรั่ง;  เขา 

อาจจะคิดวาเขาชนะโลก   ชนะโลก   ไปโลกพระจันทรก็ได   จะไปโลกอังคาร  โลก 
พระศุกรก็ได   ในอนาคตขางหนา  เพราะวาเขาชนะโลก .  เมื่อวันที่ ไปเหยียบดวง 
จันทรครั้งแรก  อาตมาก็คอยดูโทรทัศนกับเขาดวยเหมือนกัน  ฟงอะไรดวย  ไดยิน 
คําประกาศของประธานาธิบดีวา  มนุษยไดพิชิตดวงจันทรเปนครั้งแรกแลว .  นี้  
เราก็นึกสะดุงวาพิชิตแบบไหนกัน ?  ตามหลักพุทธศาสนา  ก็คือพายแพสิ้นเนื้อ 
ประดาตัว;  แตถาพูดภาษาชาวบาน  ก็วาชนะสิ้นเชิง  คือเหยียบดวงจันทรได. 

 
ถามองกันในแงที่วา  ดวงจันทรพายแพ   แคไปเหยียบได   นี้ดูจะนาหัว 

มาก ;  แต ไมมองวา   ดวงจันทรนั้นทําใหมนุษยตองเปนทาสเปนบาว   นับตั้ งแต 
การคนควา,  นับตั้งแตการลงทุน  ดวยการยากลําบาก  ลงทุนดวยชีวิต  ลงทุนอะไร 
ตาง ๆ.  เมื่อขึ้นไปเหยียบดวงจันทรไดนั้น  เรียกวาพายแพหรือชนะกันแน  ?  ถา 
พระจันทรเปนสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณ  ก็จะหัวเราะฟนแหง. 

 
นี่มองดูในแงของกิเลสตัณหา  ก็คือการพายแพ  แตถามองดูในแง 

ของวัตถุ  มันก็วาชนะ .  นี้ชนะแลวไดอะไรบาง ?  ไดสันติสุขไดสันติภาพ   หรือ 
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อยางไร ?  นี่ดู เปนเรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้น,  ดูจะทําเพื่อประโยชนสวนตัว  เพื่อจะ 
ลางผลาญผูอื่นเสียมากกวา  ก็เลยไมมีการชนะทางไหนเลย  ในแงของธรรมะก็ไมชนะ 
แงโลกก็ไมชนะ.  มันเปนเรื่องผิดประสงคของพระเปนเจา,  ผิดกฎของธรรมชาติ 
ในขอที ่ว า  มนุษยควรจะทําอะไรบ าง.  ไม ทําสิ ่งที ่ควรจะทํา  โลกนี ้ไม ม ีส ันต ิ- 
ภาพ   มันก็ เลยพายแพกันทั้ งโลก .  การที่ ไปเหยียบดวงจันทรได   คือการพายแพ 
ของมน ุษย ทั ้ง โลก   มากกว าที ่จะ เร ียกว า   เป นช ัยชนะของมน ุษย ที ่ไป เหย ียบ 
ดวงจันทรได. 

 
นี่อุตสาห เอามาพูดเสียยืดยาว  นี้ก็ เพื่อให เขาใจความหมายของคําวา 

แพ  หรือคําว าชนะนั ่นเอง.  ถาเราส ับสนกันในขอนี ้  จนเอาแพ เป นชนะ ,  เอา 
ชนะเปนแพแลว  ไมมีทางจะชนะได.  เราจะตองเปนทุกขจนตายเขาโลงไป ,  ไมมี 
ทางที่จะดับทุกขได  คือไมมีทางที่จะชนะอารมณหรือโลกนี้ได. 

 
คนธรรมดายังเปนทาสอารมณ. 

 
นี้มาดูกันเสียใหดีวา  อารมณหรือโลกทั้งหลาย  ที่ เรียกวาอารมณนี้   เรา 

กําลังเกี่ยวของกับมันในลักษณะอยางไร ?  ภาษาบาลี  มีอยูงาย ๆ   อยู  ๒  คํา  วามีอารมณ 
กับไมมีอารมณ ;  แตฟงแลวไมมีทางที่จะเขาใจได  คือมันกํากวมเกินไป.  แตเดี๋ยว 
นี้พูดตามคําบาลีสั้น ๆ  วา  ถาเปนคนมีอารมณ  ก็หมายความวาเปนทาสของ 
อารมณ,  ถาเราไมมีอารมณ  ก็คือเราไมเปนทาสของอารมณ.  เวลาใดเรา 
ไมมีอารมณ   เวลานั้นเราไมเปนทาสของอารมณ ,  พอเวลาเรามีอารมณ   หมายความ 
วาเรายึดถืออารมณ เรารูสึกตออารมณ   เราก็พายแพแกอารมณ ,  นี้ เปนหลักทั่วไป. 
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ทีนี้มองดูกวาง ๆ   มนุษยธรรมดาสามัญ   คือเปนปุถุชนยังไมบรรลุ 
นิพพาน  ตองมีอารมณ   ไมเคยวางจากอารมณ ,  คือจะเปลี่ยนกัน  มีอารมณนั้น 
อารมณนี้ เร่ือยไป  แลวก็ทุก ๆ  เวลาเปนทาสของอารมณเพราะไมรูจักอารมณ .  เปน 
จิตที่ ยั งไมบรรลุนิพพาน   จิตที่ ไมมีแสงสวาง   ไมมีปญหารูพระนิพพานนั้นจะมี 
อารมณ   พายแพแกอารมณอยูตลอดเวลา,  จะเปนทาสของอารมณอยูตลอดเวลา,  
เรียกวาคนธรรมดาแลวก็มีอารมณ  คือมีโลก  มีอารมณ  เปนนายของตัว. 

 
ถาจิตที่บรรลุนิพพานจะไมมีอารมณ  เรียกวา  อนารมฺมณํ  -  เปนจิตที่ 

ไมมีอารมณ ,  อารมณเขาไมติด  อารมณเขาไมถึง,  มันเปนจิตที่ชนะเหนืออารมณ 
เส ีย เรื ่อยไป ;  ไม ใช ว าตาบอด   ห ูหนวก ;  ย ังคงม ี  ตา   ห ู  จม ูก   ลิ ้น   กาย   ใจ ;  
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  เขามาไมได,  เขามาไมถึง. 

 
เข ามาไมถ ึงหมายความวา  ไม ได เข ามาสําเร็จประโยชนในการ 

หลอกให หลง  ใหย ึดมั ่นถ ือมั ่น ;  ฉะนั ้นจ ึงเร ียกวา  ไม ได เข ามา.  ที ่จริงตาก ็เห ็น 
รูปอยู  เปนพระอรหันตโดยสมบูรณแลว  ตาก็ยังมีอยู  หูก็ยังมีอยู  อะไรก็ยังมีอยู 
ก็ยังเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  อยู;  แตมันไมมีความหมาย   ในทางที่จะให 
สิ่งนั้นมาบีบคั้นทานได    เหมือนกับอารมณมันกระทําแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง.  ฉะนั้น 
จึงเรียกวาพระอรหันตทั้งหลายไมมีอารมณ  ;  ถาพูดอีกที  ก็ไมมีโลก  โลกไมมีสําหรับ 
พระอรหันต  เพราะวาอารมณไมมีสําหรับพระอรหันต;  ฉะนั้นโลกไมมีสําหรับพระ 
อรหันต  หรือเรียกอีกทีใหเพราะกวานั้นก็วา  พระอรหันตทานอยูเหนือโลก. 

 
ถาพูดวา  พระอรหันตอยู เหนือโลก  เด็ก ๆ  ก็ฟงไมออกอีกแหละ  เพราะ 

พระอรหันตก็ยังเดินอยูในโลก  บิณฑบาตอยูในโลก.  อยู เหนือโลกอยางไร ?  ก็ตอง 
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พูดภาษาธรรมะ   ไม ใชพ ูดภาษาคนธรรมดา ,  พูดภาษาธรรมะค ือภาษาของผู รู 
ว า   พระอรห ันต ม ิได ม ีอยู ใน โลก ,  พระอรห ันต ไม ม ีโลก ,  พระอรห ันต ไม มี 
อารมณ   ทั้งที่ทานมีเครื่องรับอารมณ   ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  และก็มิใชวา 
ทานมิได ร ับอารมณ เลย   แตว าอารมณอะไรเข ามา  อารมณนั ้นหมดความ 
หมายไป ,  อารมณอะไรเขามาอารมณนั้นหมดความหมายไป ;  มันยิ่งกวาคลื่น 
กระทบฝง  ถามาทางตาก็จะทําอะไรใจทานไมได,  ถามาทางหูก็ทําอะไรใจทานไมได 
มันเหมือนกับสลายไปหมดอยางนี้ ,  ก็เรียกวาไมมีอารมณ ,  จิตของทานไมมี 
อารมณ  ไมมีที่ตั้งบนอารมณ  เลยอารมณไมมีความหมายแกทาน  เรียกวาจิตหลุด 
พนอยูเหนือโลก  อยางนี้. 

 
นี่ถาเขาใจพระอรหันตกอน  คลายกับขึ้นตนไมจากทางปลาย,  ไปรูจัก 

พระอรหันตมากอน  วาทานมีจิตอยางนี้  จนไมมีอารมณ  จนไมมีโลกสําหรับทาน 
ทีนี้ก็จะเขาใจเราปุถุชนธรรมดาไดมากขึ้น  วาเรานี้มันตรงกันขามไปเสียทุกอยาง 
ทุกประการ,  คือมีอารมณ   เดี๋ยวตา  เดี๋ยวหู   จมูก  ลิ้น   กาย   รับอารมณนั่น   รับ 
อารมณนี่ ;  แลวรับแลวไมใชมันกระทอนกลับ ,  มันเขาไปขางใน   เขาไปกอกวน 
ขางใน.  ปรุงเปน  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ,  เปนตัวกู - ของกู  ผลัดกัน 
แลวผลัดกันอ ีก   วันหนึ ่งไม รู ว ากี ่ค รั ้งหรือกี ่ส ิบครั ้ง  ในภาษาธรรมะนี ้เร ียกวา 
ตาย - เกิด,  ตาย - เกิด  วันหนึ ่ง ๆ  ไมรู กี ่ครั ้งหรือกี ่ส ิบครั ้ง,  ไมรูกี ่สิบกี่รอยชาติ 
ในวันหนึ่งก็อาจเปนได.  ตอเมื่อมีสติสัมปชัญญะพอเทานั้นแหละ  มันจึงจะนอย 
ลง ๆ,  และถาสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะเปนพระอรหันตเทานั้นแหละ  จึงไมมีเกิด 
หรือไมมีตายในลักษณะนี้อีก  คืออารมณทําอะไรไมไดอีก. 

 
เดี๋ยวนี้ปุถุชนธรรมดาสามัญทั่วไป   ก็เรียกวามีอารมณ เปนสมบัติ 

หมายความวาเราพอใจนี่  เราพอใจที่จะเปนทาสของอารมณ   แลวจะไปโทษใคร. 
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เราไมได ม ีเป าหมายที ่จะชนะอารมณ ,  ไมได ม ีเป าหมายที ่จะเกียดกันอารมณ 
ออกไปเสียจากของเขตของจิต;  เพราะวาจิตนี้มันไมรูจักอารมณ   มันยังมีความ 
เขาใจผิดตออารมณ   หลงรักตออารมณ   จึงอยากจะมีแตอารมณ   ยึดถืออารมณ .  
สมัครที่จะเปนทาสของอารมณ.  นี้คือปุถุชนคนธรรมดาสามัญเปนอยางนี้. 

 
นี้ ไปศึ กษาอารมณ กันที่ ต รงนี้   จึ งจะ เรียกว า เป น เรื่อ ง   ก  ข   ก  กา ;  

เปนเรื่องจําเปนที่สุด   เปนเรื่องที่จริงอยูในชีวิตประจําวัน   เราเปนผูที่ เกี่ยวของกับ 
อารมณ  ในฐานะที่ไมรูจักอารมณ. 

 
อารมณมีมา  เอาชนะใหได. 

 
ทีนี้ เมื่อเรารูจักอารมณ   วาเปนอะไรแลวเราจะทําอยางไร ?  คนบางคน 

เขาใจผิด  พูดคําพูดที่ฟงไม รูเร่ืองวา  หนีอารมณ   หนีโลก  นี้มันคนบาหลับตาพูด.  
ถาพูดวาหนีโลก  หนีบานเรือน   หนีอะไร  มันเปนสิ่งที่ทําไม ได ;  เพราะวามันมีมา 
เพื ่อใหชนะ   ถาหนีม ันก็ไม รู จะหนีไปไหน .  โลกหรืออารมณนี ้ม ันมีมาสําหรับ 
ใหเขาเขาใจ  แลวเราตอสู ได  ตานทานได  ชนะได  จนมันมาทําอะไรไมได;  
เขามาแลวผลักกระเด็นกลับออกไป   เหมือนคลื่นกระทบฝง  เหมือนพระอรหันต 
อยางนั้น.  หมายความวา  การพยายามทําใหถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง  ก็คือทําอยาง 
ที่พระอรหันตทานทําแลว .  เปนผูชนะอารมณ   ก็อยูด วยความผาสุก   ไมมีทุกข 
โดยประการทั้งปวง.  ไมมีความหมายแหงความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  มารบกวน. 

 
เดี๋ยวนี้เรายังมีปญหา  ปญหาคือความหมายอันนากลัวของความเกิด 

แกเจ็บตาย,  อยูแลวก็ยังอยากไดสิ่งที่ เรียกวาอรอย  หรือวาตรงกับความรูสึก 
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ของกิเลส  ตัณหา;  เพราะวาเรามี  อวิชชา,  เราจึงไม รูจักอารมณ   จึงไดไปเปนผู 
หลงใหลในอารมณเพราะอํานาจของอวิชชานั้น.  ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสชี้วา 
มนุษยสัตวโลกทั้งหลายนี้  มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีอวิชชาเปนเครื่องหุมหอ,  
หรือวามีอะไรตาง ๆ  ที่มีอวิชชานี้เปนเครื่องคลุมเอาไว  ไมใหลืมหูลืมตา  สําหรับ 
จะเห็นวาโลกนี้คืออะไร ?  ถาพูดใหชัดวา  อารมณนี้คืออะไร ?  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะนี ้ค ืออะไร ?  ฉะนั ้นเราจึงไมรู จ ักโลก ,  จึงจมอยู ในโลก ,  แลวจึง 
ถูกบีบคั้นอยูดวยความหมายของการเกิด  การแก  การเจ็บ  การตาย  เพราะมันมี 
ตัวตน. 

 
แตถาผูใด  ศึกษา  ก ข  ก กา  ใหดี  ตั้งตนใหดี  จะรูจักอารมณทั้ง 

หลายดี  คือจะรู จ ักโลกทั ้งหมดดี  และจะอยู ด วยใจคอที ่เหนือโลกขึ ้นมาทีละ 
นอย ๆ.  บางวันที่เราไมมีอารมณนั้นมันเปนเรื่องฟลุค  เร่ืองบังเอิญมากกวา;  เชน 
เรานอนหลับเสียเชนนี้ ?    หรือวาจิตมันขี้เกียจไปรับอารมณอะไรเขา  มันหยุดพัก 
บางนี้  ก็เรียกวาไมมีอารมณได.  อยางนี้จะเรียกวาไมมีอารมณที่ชนะอารมณนั้น 
ไมได  มันไมไดชนะอารมณ;  พออารมณมามันก็รับอีก  ก็แพอีก. 

 
เราศึกษากันจนถึงกับวา  ใหเราชนะอารมณ   จะเปนเรื่องรัก  เร่ืองโกรธ 

เรื่องเกลียด   เรื่องกลัวอะไร  ก็ใหชนะขึ้นทีละนิด ๆ ๆ,  ชนะทีเดียวหมดคงไมไหว 
แลวก็ชนะตั้งตนมาตามลําดับ;  เหมือนอยางการบรรยายในครั้งที่แลวมาวา  กาม- 
ธาตุเปนปญหาแรกแหงวิถีชีวิตของมนุษย,  คือธาตุที ่เปนที ่ตั ้งแหงกามารมณ 
นั้นจะเปนปญหาแรก;  ฉะนั้นคนเราจะตองตั้งตนดวยการเอาชนะอารมณทาง 
กามเสียกอน,  แลวสูงขึ้นไปก็ทางรูปทางอรูปน้ันทีหลัง 
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จะรูจักอารมณ  ตองศึกษาจากเรื่องจริง. 
 
ทีนี้ก็ศึกษาวา    ทําไมจึงเกิดความรูสึกที่เปนกาม  คือความหลงใหล ?  

ก็เพราะมีอวิชชา  เพราะไม รูตามที่ เปนจริง;  ก็จะตองทําแสงสวาง  คืออวิชชา 
เพราะวาไมมีทางที่จะศึกษาจากหนังสือหนังสือท่ีไหน  นอกจากวาศึกษาจากความ 
เจ็บปวด   ความทุกขทรมาน   ที่ ได รับจากการเปนทาสของอารมณคร้ังหนึ่ง.  เปน 
ทาสของอารมณที่นารัก  นาพอใจ  นาหลงใหล;  ทางตาครั้งหนึ่ง  ก็มาศึกษาทางหู 
ทางจมูก,  โดยเฉพาะทางผิวหนัง;  เพราะวากามารมณมีสัมผัสทางผิวหนัง  เปนที่ 
ร ุน แ รงก ว า เรื ่อ งอื ่น   แล วก ็ไป ถ ึง เรื ่อ งจ ิต ใจ   ซึ ่ง เป นที ่ร วบยอด   รวบ ร ัด เอ า 
ทุก ๆ  ทางเขาไวในเรื่องของจิตใจ  แลวมันทรมานจิตใจอยางไร.  นี่ เรียกวาศึกษา 
ลงไปที่ตัวธรรมะจริง ๆ  ที่มีอยูจริง;  อยาไปเอาเรื่องอื่นมาคํานวณ. 

 
นี่มั วแต ใช เรื่องคํ านวณอยูนี้   เราจึ งไม เขาใจธรรมะจริง   ฉะน้ันการ 

เรียนในโรงเรียน  จะใหจบนักธรรมเอก  จบเปรียญเกาประโยค   สิบประโยค  มันก็ 
ชวยอะไรไมได;  เพราะมันเปนเรื่องสอนดวยการคํานวณ   ตามแบบปรัชญาทั้งนั้น,  
มันไมมีเวลาที่จะไปศึกษาจากเรื่องจริง  แลวก็ไมนิยมศึกษาจากเรื่องจริงดวย. 

 
เราเรียนวิธีการในโรงเรียนแลว  เราก็ตองเอาไปทําการปฏิบัติจริง 

ในเวลาที่ เราสามารถจะปฏิบัติ,  คือเมื่อเกิดความทุกขขึ้นมาจริง ๆ,  ที่ รูสึกอยูในใจ 
จริง ๆ,  พิจารณาความทุกขโดยความเปนของหลอกลวงอยางไร;  เพราะเราไปยึดมั่น 
อยางไรมันจึงเปนทุกขขึ้นมา.    ความสุขก็ เหมือนกันอีก   มันหลอกลวงอยางไร,  
ไปยึดมั่นแลวเกิดความทุกขอยางไร.  เดี๋ยวนี้ เราก็ไมคอยจะทําอยางนั้น  หรือไมได 
ทําเสียเลย;  พอมีความทุกขก็รองหมรองไหตีโพยตีพาย,  หรือบันดาลโทสะอยางนั้น 
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อยางนี้ เสียอีก  เลยไมรูกัน.  พอไดรับสุขเวทนามา  ก็หลงใหลเพลิดเพลินเลื่อนลอย 
ไปเลย  ก็เลยไมไดศึกษาอีก  อยูตลอดเวลา,  ก็ไมไดศึกษาธรรมะจริง ๆ  จากของจริง 
ตามวิธีที่แทจริงของพระพุทธเจา  มันก็ไมมีทางที่จะชนะอารมณได. 

 
นี่ขอใหตั้งตนชําระสะสางเรื่อง  ก ข  ก กา  กันใหม .  แตอาตมาไมใชวา 

จะดูถูกคนแกแลว  ก็ชวนคนแกมาเรียน   ก ข  ก กา  กันเสียใหม ;  เพราะวาถาเรา 
ไม รูเรื่องนี้แลว  จะเปนคนแกไปไมได.  หมายความวา  จะเรียนจบพระไตรปฎกแลว 
จะเปนผู รูพระไตรปฏกไปไมได  ถาไมรูเรื่องนี้.  นี่หมายความวาจะมีอายุมากแลวจะ 
เป นคนแก ไป ไม ได   ถ าไม รู เรื ่อ งนี ้  ค ือต องรู เรื ่องช ีว ิต ,  ต องรู เรื ่อ งโลก ,  รู เรื ่อ ง 
จิตใจใหเพียงพอจริง ๆ  กอน  จึงจะเรียกวาคนแก  คือมันรูจริง  สมตามที่ได เกิดมา 
มีอาย ุย ืนยาวจริง .  เพราะว าไม รู เรื ่องอารมณ   หรือสิ ่งที ่เข ามาทําลุ มหลงนั ่น - 
แหละ  จึงเรียกวาเปนคนไมรู;  ผานโลกมาเทาไร ๆ  ก็ตองใหมันเปนการกาวหนา 
ในความรูเร่ืองนี้  ก็จะไดชื่อวาเปนคนแก,  แกในทางธรรมะ  ไมไดเอาเวลาปเดือน 
เป นประมาณ .  ฉะนั ้น   ถาย ังไม รู   ก็ถ ือวาเป นเด ็กก็แล วก ัน   ก็มาตั ้งต นศ ึกษา 
ก ข  ก กา  กันเสียใหม  คือเรื่อง  อารมณ. 

 
ถาพูดใหตรงกับเรื่อง  ธาตุ  ก็วา  อารมณ  ทั้ง  ๖  นี้  ก็เปนธาตุ;  ธาตุ 

รูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ   ที่จะมากระทบ 
กับธาตุ  คือธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ,  ซ่ึงตั้งอาศัยอยูที่ 
รางกายนี้  คือ  ธาตุตา  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ,  จนกวา 
จะไดเขาถึงนิโรธธาตุ  หรือธาตุพระนิพพาน  อยางนี้. 
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วิธีการเอาชนะอารมณ. 
 
เรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับอารมณตอไปอีก  ก็อยากจะพูดถึงเรื่อง  การเอา 

ชนะอารมณ   วาที่จริงเรื่องนี้ก็พูดกันอยูตลอดเวลา;  แตวาเราไมไดใชชื่อวา  เอา 
ชนะอารมณ.  เมื ่อจะชนะอารมณก็ตองรูจัก  สิ่งที ่เรียกวาอารมณ  ตามนัย 
ดังที่กลาวมาขางตน,  เราจะลงมือปฏิบัติทีนี้. 

 
อะไรเปน  ก ข  ก กา  ของการปฏิบัติคือการชนะอารมณ  ?  การตั้งตนเอา 

ชนะอารมณ  นั้นคือ  ก ข  ก กา  ของการปฏิบัติ.  ฉะนั้นผูใดกลาเอยอางถึงวา 
เราจะปฏิบัติ  เราจะลงมือปฏิบัติธรรม,  เราจะเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรม  ก็ 
ขอใหผูนั ้นสํานึกสักหนอยวา  มันไมมีอะไรนอกจากการตั้งตนเอาชนะอารมณ 
ใหได  มันจึงจะเปนการปฏิบัติที่แทจริง. 

 
 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันจะรับ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ;  นี้ 

จะตองควบคุมใหดี  ใหมันมีการชนะที ่นั ่น ,  และนั ่นแหละคือการปฏิบัติ  จะ 
ตองระวง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่เรียกวา  อินทรีย.  ทุกครั้งที่  รูป  เสียง 
กลิ ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที ่เรียกวาอามรณนี ้เขามาเกี ่ยวของ  ใหมันเปนความ 
ปลอดภัยเวลานั้นที่นั ่น  เมื ่อนั้นทันทวงที,  ในลักษณะที่วา  มันเกิดกิเลสไมได 
อาสวะกิเลสจะเกิดขึ้นไหลนองทวมทับจิตใจไมไดโดยวิธีใดแลว  เราก็จะประพฤติ 
กระทําโดยวิธีนั้น  ที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เมื่อมี  อารมณ   มากระทบ.  หลัก 
ใหญอยูที่นั่น  จะเปนเบื้องตนก็ดี  ทามกลางก็ดี  เบื้องปลายสุดทายก็ดี  มันอยูที่นั่น 
คือปฏิบัติชนิดที่มันเกิดอาสวะไมได. 
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ทีนี้ เราจะมองกันอยางกวาง ๆ  กอนวา  ปฏิบัติ เพื่อเอาชนะอารมณนั้น 
มันตั ้งตนที ่ชนะตัวเองบังคับตัวเอง  นี ่เปนหลักธรรมะกวางขวางครอบโลก.  
เดี๋ยวนี้ โลกพายแพแกตัวเอง  ไมมีการบังคับตัวเอง,  เดี๋ยวนี้คนไมคอยพูดถึงการ 
บังคับตัวเอง.  ขอใหทานผูสูงอายุทั้งหลายทุก ๆ  ทานแหละ  ซักซอมความจําวา  เมื่อ 
สม ัย   ๕๐ - ๖๐  ปก อ น โน น   จ ะ ได ย ิน คํา ว า   บ ังค ับ ต ัว เอ ง   ชน ะต ัว เอ ง 
นี้มากที่สุด  ทั้งภาษาฝรั่งและทั้งภาษาไทย,  หรือวาที่เราไปถายทอดมาจากฝรั่ง  แลว  
จะนิยมคําวา  ผูบังคับตัวเองคือสุภาพบุรุษ,  อยางนี้  เราจะไดยินมากที่สุด.  แต 
พอมา สมัยนี ้  โดยเฉพาะเวลานี ้  จะไมได ย ินคําวา  บังคับตัวเอง.  และยุวชน 
หรือวาเด็ก ๆ  เหลานี้กําลังเปนอยางไร ?  รูจักคําวา  บังคับตัวเองนี้สักกี่เปอรเซ็นต ?  
เชื่อวาสัก  ๒ - ๓  เปอรเซ็นตก็ไมได   แลวคงจะเปนอยางนี้ทั้ งโลก   เพราะไมมีใคร 
อยากจะบังคับตัวเอง  เขาอยากจะปลอยไปตามความตองการแหงอารมณ ;  นี้ 
เรียกวาตามใจตัวเอง. 

 
ก็ ไปอานขาวตาง  ๆ   ทางเมืองฝรั่งดู เถอะ   ในชีวิตประจําวันของเขา 

เขาไมมีการบังคับตัวเอง,  แลวยิ่งเขาเมาเสรีประชาธิปไตยดวย  ก็ยิ่งไมตองบังคับ 
ตัวเอง.  เขาทําอะไรแปลก ๆ  อยางหนังสือพิมพเมื่อ  ๔ - ๕  วันมานี้   ลงขาวถึงวา 
นิสิตมหาวิทยาลัยเปนรอย ๆ  วิ่งเปลือยกายไปตามถนน  ที่คนหนาแนน  ยานกลาง 
พระนครเลย ,  แลวก็ไปในที่ตาง ๆ  ได .  เมื่อกอนไดยินแตวา  ไปเปลือยกายกันที่ 
ชายหาดที่ ริมทะเล  เดี๋ยวนี้ถึงขนาดที่ เรียกวา  ใจกลางพระนครยิ่งคับคั่งเทาไรยิ่งทํา 
นี่ เขารูจักอะไร ?  อยางไร ?  เขารูจักอารมณอยางไร ?  รูจักโลกอยางไร  รูจักตัวเอง 
อยางไร ?  รูจักวาอะไรควรจะทําอยางไร ? 
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นี้การบังคับตัวเองถูกเหยียด   วาเปนเรื่องของคนโง  ของคนที่ ไม รูจัก 
กอบโกยเอาความสุขความสําราญอะไรตาง ๆ.  นี้โลกมันเปลี่ยนขนาดนี้.  นี้เรากําลัง 
มาพูดเรื่องครึคระที่สุดใหเขาฟงหรืออยางไร ?  อาตมาเห็นวา  มันเปนเรื่องที่ชวย 
ไมได;  เพราะวาเราเปนพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจา  เราก็คงพูดไปตาม 
เดิม  วาตองตั ้งตนดวยการบังคับตัวเอง  คือบังคับกิเลส;  คําวา  ตัวเอง  มัน 
เปนเรื่องของกิเลส.    เพราะวาถาหมดกิเลส  มีปญญาสูงสุดแลว  มันไมมีตัวเอง,  
สิ ่งที ่เร ียกวา   ตัว   นั ้นม ันไม ม ี.  ฉะนั ้น   ตัวม ันอยู ต อ เมื ่อม ีก ิเลส ;  เรื ่องของ 
ตัวมันจึงเปนเรื่องของกิเลส,  เรื่องของกิเลสมันจึงเปนเรื่องของตัว  ถาเราพูดวา 
บังคับตัวเอง  เรายอมหมายถึงการบังคับกิเลส. 

 
ทีนี้  การบังคับตัวเอง  ก็หมายความวา  ตัวเองนั้นบังคับกิเลส;  มัน 

ยังพายแพแกก ิเลส  มันยังอยู ใตปกครองของกิเลส;  ฉะนั ้นตองบังคับกิเลสหรือ 
บังคับตัวเอง.  นี ้ถ าละเอียดประณีตที ่ส ุด   แลวตองศึกษาเรื ่องอารมณที ่มาสราง 
ตัวเอง  มาชักจูงตัวเอง  มาลอลวงตัวเอง  ศึกษาความเปนมายาหลอกลวงชั่วขณะ 
ของรูป  รส  กลิ่น  เสียง  โผฏฐัพพะ  เหลานั้น. 

 
เราจะไมเกี่ยวของกับอารมณไมได  เพราะวาชีวิตนี้มันมีรอดอยูได เพราะ 

อารมณ .  แตถาอารมณทั้ งหลายเขามา  เพียงเพื่อเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต   นี้ ไม 
เปนไร,  ไมเรียกวาอารมณที่ เปนอันตราย.  เชน  หิว  เราตองรับประทาน,  หรือกระ- 
หาย   เราต องดื ่ม   อยางนี ้เป นตน .  นี ้อารมณ เหลานั ้นมาเป นป จจ ัยหลอเลี ้ยง 
ชีวิต   เราก็จัดใหม ันอยู เพ ียงเทานั ้น;  เราอยาปลอยใหม ันเลยไปถึงกับวา  มัน 
เปนเหยื่อหลอกลวงชีวิต. 
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เชนอาหารการกินนี ้ถากินเปนอาหารอยางนี ้ดี  กินอยู แตพอดี;  แต 
ถาวาเลยนั้นไป  มันก็เปนกินอรอย,  ไปกินที่ไมควรกิน  ไปกินมากกวาที่ควรกิน 
กินจนเปนอันตราย  อยางที่ เรียกวา  ไมมีความหมาย ,  เปนคนกินจุบกินจิบ   กิน 
ตามใจตามปากตามใจทอง  อยางนั้นเรียกวา  พายแพแกอารมณ.  อารมณก็กลายไป 
เปนเครื่องมือของพญามาร  ที่จะย่ํายีคนนั้น. 

 
แตถาวาอารมณถูกควบคุมไวได,  อารมณเปนสิ่งที่ถูกควบคุมไวได 

มันก็เปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต;  แลวเราจะตองมีรูป  มาทําใหตาไดทํางานทางตา 
มีเสียง  มาใหหูทํางานทางหู  มีกลิ่น  มาใหจมูกทํางานทางจมูก  ฯลฯ  เพื่อใหมันเหมือน 
กับ  exercise,  เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอเพียงเทานั้น.  ใหรอดชีวิตอยูไดเพียง 
เท านั ้น   ก็ไม ม ีโทษอะไร;  กลับม ีประโยชน  วาจะได ใช   ตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย 
ใจ  ใหเปนประโยชนแกจิตใจ,  สําหรับจะศึกษาเพื่อบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  อยาง 
นี้ก็ได. 

 
นี้เราตองควบคุม  หรือเอาชนะอารมณ  ใหมันอยูแตในสภาพอยางนี้ 

อยาใหมันมากวานี้  คือข้ึนมาทวมทน  แลวก็หลอกลวงพาไปลงเหวลงนรก  เวียน 
วายไปวัฏฏสงสารไม ม ีที ่สิ ้นส ุด .  นี ้เร ียกว าทางธรรมะต องม ีหล ัก เกณฑ 
อยา งนี ้.  ถึงทางวิส ัย โลกก ็ต อ งม ีห ล ัก เกณฑอ ย า งนี ้;  มิฉ ะนั ้น แล ว 
อารมณนั ้นจะพาไปสู ความลมจม.  คนมีกิเลสมาก  โลภมากอะไรมากนี ้  มันก็ 
ลมจม ;  บังค ับตัวไวไม ได  มันก็ลุ มหลงในอบายมุขอะไรตาง ๆ  ที ่ทําใหเก ิด 
ความลมจม.  ถาบังคับไมไดมันก็ไมมีความลมจม  ประโยชนสวนตัวไดรับ.  แลวยัง 
ลนเหลือไปยังผูอื่น,  ก็ทําใหโลกนี้มีสันติสุขหรือสันติภาพได. 
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ฉะนั ้นสัตวโลกผู มีการบังคับอารมณนั้นแหละ  เปนผู ที ่มีประโยชน 
แกโลก.  ทุกศาสนาก็สอนอยางนี้,  คําสอนของพระเยซูพิจารณาดูแลวก็สอนอยาง 
นี้  วาใหทําประโยชนผูอื่นดวยการที่วา  ไมเอาเปรียบผูอื่น.  ประโยชนมันนอยนิด 
เดียว   ไม เทาไรมันก็ เต็ม ,  แลวมันก็ลนเหลือไปยังผูอื่น   เห็นแกผู อื่นยิ่ งกวาตัว 
เพราะวาผูอื่นมีจํานวนมากกวาตัว.  เดี๋ยวนี้คนเรามันเห็นแกตัว,  สรางตัวขึ้นมา 
เสียเรื่อย  จนมันใหญเกินไป  เพราะตัวมันไมรูจักอิ่มไม รูจักพอ,    มันก็เลยจมอยู 
ในเรื่องของตัวที่ใหญเกินไป,  เรียกวาเปนวัฏฏสงสารที่ไมรูจักสิ้นสุด. 

 
เร่ืองใหญ ๆ  เปนหลักใหญ ๆ  เราตองชนะอารมณ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 

กาย  ใจ,  เปนมนุษยที่ถูกตองตามความหมายของมนุษย  วามีใจสูงอยูเหนืออารมณ 
กระทั่งเปนผูชนะอารมณ  กระทั่งเปนผูชนะอารมณโดยเด็ดขาดเปนพระอรหันต. 

 
เราจะตองใชการบังคับอารมณนี้  เพ่ือแกปญหาทุกอยาง  ในชีวิต 

ประจําวันของคนทุกชั ้นทุกประเภท ;  แมที ่ส ุดแตละบุหรี ่  เรื ่องเล ็ก  ๆ   ที ่กําล ัง 
เปนปญหา  ก็ยังตองใชวิธีชนะอารมณ  ควบคุมอารมณ,  หรือจะละอะไรที ่มัน 
เล็กไปกวานั้น  มันก็ยังใชวิธีชนะอารมณ  นี้เราจะใหทาน  จะรักษาศีล  จะทําสมาธิ 
อะไรตาง ๆ  ก็ดูใหดี  ใหมันกลายเปนเรื่องที่วาชนะอารมณ,  อยาไปเพิ่มเขา. 

 
ถาวาเราจะใหทานเพื่อเอาสวรรควิมาน  ดูใหดีเถอะมันจะเพิ่มความ 

พายแพแกอารมณ,  คือไปอยากมากกวาทีแรก,  ไปอยากอยางลุมหลง  หลงใหลมาก 
กวาทีแรกเสียอีก.  แตถาจะใหทานเพื่อชนะความเห็นแกตัว    อยางนี้มันก็ลด 
อารมณ ,  ลดอํานาจของอารมณ ,  ลดอิทธิพลของอารมณ .  ถาดูขางนอกมันก็ 
เหมือน  ๆ  กันแหละ ;  เอาของไปบริจาคทาน   บริจาคอยางนั ้นอยางนี ้  ที ่นั ่นที ่นี่ 
รูปอยางเดียวกัน;  แตหมายความในภายในนั้นอาจจะผิดกันก็ได,  คือเพิ่มอํานาจ 
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ของอารมณก็ได   ลดอํานาจของอารมณก็ได ,  ที่มาครอบงําจิตใจ.  พูดใหชัดก็วา 
เพิ ่มความเห ็นแก ต ัวก ็ได   ลดความเห ็นแก ต ัวก ็ได   การให ทานนี ้;  ฉะนั ้นต องให 
ถูกวิธี.  พระพุทธเจาทานจึงตรัสนักตรัสหนาวาใหเลือกใหดี  ใหระมัดระวังใหดี 
ใหพิจารณาใหดีที่สุด  แลวจึงบําเพ็ญทาน. 

 
จะรักษาศีลก็เหมือนกัน   ถาวารักษาศีลไมดี   เอาสวรรควิมาน   มันก็ 

เพิ่มความเห็นแกตัว,  คือเพิ่มอํานาจของอารมณในโลก  ที่จะมาครอบงําเรา.  ได 
ยินวาในสวรรคมีอารมณดี  มี รูป   เสียง  กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ  ที่ เปนทิพย  เหลือท่ี 
จะเปรียบไดกับในโลกมนุษย  ก็อยากไปสวรรค,  ประพฤติพรหมจรรยเพื่อไปสวรรค 
อยางนี้ก็มีมาก  :  นี่ก็พายแพแกอารมณหนักยิ่งขึ้น. 

 
ทําสมาธิเพื ่อไปสวรรค ;  เพื ่อไปพรหมโลก   คือเป นสวรรค อ ีกชน ิด 

หนึ่ง  คือมีตัวกู - ของกูที่ยืนยาวเปนอนันตกาลไปเลย .  นี้มันก็ยิ่งพายแพแก 
อารมณ   ชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งเหลือประมาณ ,  จนมองเห็นยาก  วาเปนการพายแพ 
แกอารมณ. 

 
แตถาถูกตองแลวมันก็  รักษาศีล  ทําสมาธิ  ทําปญญา  เพ่ือลดอํานาจ 

ของอารมณ   ที่จะมาครอบงําจิตใจ,  ลดความเห็นแกตัวเรื่อย ๆ  ไป  จนหมดอารมณ 
เปน  อนารมฺมณํ   คือ  นิพพาน;  อารมณไมมีความหมาย  ไมมีอํานาจ  ไมมีอะไร 
แก บ ุคคลนั ้นอ ีกต อ ไป .  จะไม ม ีอารมณ เลยเด ็ดขาด   ก ็ม ีแต น ิพพาน .  ถ าเป น 
เรื่องวัฏฏสงสารแลวก็เต็มไปดวยอารมณ ,  แลวก็มากมายที่สุด  ก็คือท่ีเรียกกันวา 
สวรรควิมานอะไรก็ตาม ,  มันเปนที่หลงใหลมาก   ก็ยิ่งมีคาของอารมณมาก .  ใน 
โลกมนุษยนี้คอยยังชั่วหนอย   เพราะมี เวลาที่จะสลับกันกับความผิดหวัง  ความ 
สมหวังอะไร  มันเปนการศึกษาที่ดีกวา. 
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ฉะนั้นขออยาใหเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย  คือในโลกที่มันมีความ 
พอดีสําหรับการศึกษา  ไมมีความทุกขมากเกินไป  ไมมีความเพลิดเพลินมากเกินไป.  
นี ่ถือเอาโอกาสนี ้  ศึกษาใหรู จ ักพระธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาอยางนี ้,  
แลวก็สําเร็จดวยความที ่ว า   เขาใจถูกตอง ,  สัมาทิฏฐิความเขาใจถูกตอง 
มันเปนอยางนี ้  ความจริงมันมีอยู อยางนี ้.  ความถูกตองนี ้ถ ารักษาไวไม ดี 
ไมมีสติสัมปชัญญะพอ  มันก็กลับผิดได.  ฉะนั ้นอยาประมาท   วาความถูก 
ตองนั้นมันจะอยูกับเราตลอดเวลา  มันอาจเปลี่ยนเปนผิดไดถาไม รักษาไวดวย 
สติสัมปชัญญะ. 

 
สติสัมปชัญญะนี้ก็ไมใชจะมีไดงาย ๆ,  มันก็ตองตั้งอกตั้งใจมาก 

เหม ือนกันที ่จะม ีสต ิส ัมปชัญญะ ,  จะตองมีห ิร ิโอตตัปปะบาง ;  ถาพลาดทีไร 
แล วก ็ให ละอาย   จนไม รู ว าจะซ ุกหน าไว ที ่ไหน   แม ไม ม ีใครเห ็น ,  แม ไม ม ีใคร 
เห็น  แลวเราเผลอไปเปนทาสของอารมณเขาครั้งหนึ่ง  ก็ขอใหละอายจนไมรูวาจะ 
ไปซุกหนาที่ไหน;  อยางนี้ เรียกวา  มีหิ ริโอตตัปปะ.  ถาทําอยางนี้อยูบอย ๆ  แลว 
สติส ัมปชัญญะก็จะสมบ ูรณ ขึ ้น  ๆ .  สัมมทิฏฐ ิ  ความรู ถ ูกต อง   ความเข าใจถ ูก 
ตอง  ก็จะเบิกบานเต็มท่ี  มีกําลังเต็มท่ี  ก็คือเอาชนะอารมณไดอยางสม่ําเสมอ. 

 
ฉะนั ้นขอใหตั ้งต นดวยความมีห ิร ิโอตตัปปะ ,  รู จ ักละอายเมื ่อ 

พายแพแกอารมณ  ทางตาทางหู  ทางจมูก   ฯลฯ   ทางไหนก็ได   เมื ่อ ไรก็ได 
มีคนอื ่นรู ก ็ได   ไมม ีคนอื ่นรู ก ็ได ;  แลวโดยมากความพายแพอารมณมันอยู ในใจ 
นี้ใครจะไปรู  เรารูคนเดียว  มันก็ละอายคนเดียว  จึงจะเปนความจริงเปนเรื่องจริง. 

 
เดี๋ยวนี้  ตอหนาคนมาก ๆ  เขายังไมละอาย  แลวเขาก็จะไปละอายคนเดียว 

ไดอยางไร ?  นี่โลกกําลังไมมีหิริโอตตัปปะมากขึ้น  ดังที่ปรากฏเปนขาวในหนา 
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หนังสือพิมพมากขึ ้น  ๆ,  โลกนี ้ม ันจะไมม ีห ิร ิโอตตัปปะกันแลว.  โลกนี ้ก ็จะตอง 
เปนไฟเดือดรอน  เพราะพายแพแกอารมณซึ่งเปนบวงของพญามาร,  พญา 
มารถือบวงดอกไม  ๕  ดอก  คืออารมณทั้ง  ๕  นี้  สําหรับคลองสัตวโลกไปตามความ 
ปรารถนาของพญามารนี้,  ภาพอุปมาเขาเขียนอยางนี้. 

 
นี่คําอธิบายเรื่อง  ก ข  ก กา  เปนครั้งที่  ๗  ก็คือเรื่องอารมณ ,  สําหรับ 

คําวา  อารมณคือสิ่งที่จิตจะเขาไปติดพัน  มันเปนเครื่องปรุงแตงจิตขึ้น  แลวก็เปน 
ความเคยชิน  ในการที่จิตจะเขาไปติดพัน  ในความหมาย  ในคุณคาของอารมณ 
แมที่เปนอดีต  แลวก็เอาชนะยาก  ถอนยาก. 

 
ขอใหทุกคนคํานึงคํานวณดูที่จิตใจของตนเอง  วาเรายังมีอารมณในอดีต 

ที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจอยูอยางไร ?  เปนความเคยชินที่จะดึงไปแตในทางพายแพแก 
อารมณอยางไร ?  แลวก็ รีบร้ือถอนขึ้นมา  โดยหลักธรรมะที่พระพุทธเจาทานได 
ตรัสไว  ในลักษณะอยางนี้.  แตเดี๋ยวนี้  อาตมาเอามาบรรยายในสวนที่ เปน  ก ข  
ก กา  เรียกวาทบทวนความรูพื้นฐานกันเสียใหม .  ขอใหสําเร็จประโยชนแกทาน 
ทั้งหลายทุก ๆ  ทาน  ตามสมควรแกโอกาสเถิด. 

 
ตอไปนี้ก็ขอใหพระสงฆทั้งหลาย  สวดคณาสาธยายธรรมะ  เปนเครื่อง 

กระตุนจิตใจในการปฏิบัติธรรมตอไป. 
 

_______________ 
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-  ๘  - 

  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๑๗ 
 
 
 

ความแตกตางระหวางศีลธรรมกับปรมัตถธรรม. 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสาร  ครั้งที่   ๘  แหงภาคมาฆบูชานี้   ก็จะกลาวไป 

โดยหัวขอใหญวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม  และจะไดกลาว 
โดยหัวขอยอย  แคบเขามาเฉพาะวันนี้  วา  ความแตกตางระหวาง  ก ข  ก กา 
ทางศีลธรรม  และ  ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม. 

 
ขอน้ีไดแบงใหเห็นชัดอยูแลววา  เรื่องที่ เรียกวา  ก ข  ก กา  นั้นมีอยู  

๒  ระดับ  คือระดับทางศีลธรรมทั่ว ๆ  ไป  นี้อยางหนึ่ง,  และระดับทางปรมัตถ- 
ธรรม  คือสูงสุดในทางสติปญญา  นั้นอยางหนึ่ง. 

 
อยางศีลธรรมนั้น  ก็คือ  อยางที่สามัญชนทั่วไปจะเขาใจได,  แลวก็เอา 

มาพูดกันอยู  แลวก็พูดกันอยูโดยภาษาคน  คือคนที่ธรรมดาสามัญพูดกันดวยภาษา 
 
 
 

๒๐๐ 
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ธรรมดา   ทีนี ้ที ่เป นอยางปรมัตถธรรมนั ้น   เป นเรื ่องที ่ส ูงขึ ้นไป   รู เข าใจ   หรือ 
พูดกันแตในหมูผู รู,  แลวก็พูดอยูโดยภาษาธรรม.  ถาผูใดเขาใจคําวา  ภาษาคน 
กับ  คําวา  ภาษาธรรมดีแลว  ยอมเขาใจความขอนี้ไดงาย. 

 
ในวันนี้จะไดเอามาเทียบกันใหเห็นวา  ก ข  ก กา  มันมีอยูถึง  ๒  ประเภท 

คือ  ประเภทของคนธรรมดา  และประเภทของคนที่มีปญญา  ดังที่กลาวแลว  
ก ข  ก กา  ของคนธรรมดา  ก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของศีลธรรม   สวน   ก ข  ก กา 
ของผูมีปญญายิ่งไปกวาธรรมดานั้น  ก็คือ  ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรม. 

 
ในการบรรยายครั ้งที ่แลวมา   นับแตครั ้งแรกที ่ส ุดเปนตนมานั ้น 

ไดพูดกันแตเรื่อง  ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรม ;  เพราะวาเปนความ 
มุงหมายโดยเฉพาะ   ที่จะพูดกันใหเขาใจในเรื่องนี้ เสียกอน;  ในฐานะเปนปญหา 
รีบดวน .  คือวาพุทธบริษัทเรา  กระทั่งครูบาอาจารยที่สั่ งสอนอยู   ก็กําลังสับสน 
ปนเปกันไปหมด  ในทางพูดหรือการสอน  เกี่ยวกับเรื่องเบื้องตนที่สุดของพระพุทธ- 
ศาสนา  ในขั้นที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา. 

 
[ ทบทวน. ] 

 
นี้ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา  แมแตจะพูดเรื่องขันธ  ๕  ก็พูดแตตาม 

ตัวหนังสือ  วาขันธมี  ๕  คืออยางนั้น  อยางนั้น  โดยไมตองรูวามันคืออะไร ?  อยางไร ?  
เมื ่อ ไ ร  ?  ที ่ไหน  ?  ที ่เกิดอยู จ ริง  ๆ   ในใจของเรานั ้นก็ไมรู จ ัก   จึงทํา 
ใหบางคนเขาใจผิดไปวา  เรามีขันธ  ๕  อยูตลอดเวลา  อยางนี้ก็มี,  ถึงกับบางคน 
เขาใจไปวา  แมแตเวลาหลับอยู  เราก็มีขันธ  ๕  ซึ่งมันมีคาเทากับวา  เมื่อเรายัง 
สลบอยูดวยเหตุใดก็ตาม  เราก็ยังมีขันธ  ๕.  อยางนี้ เปนความเขาใจผิด  เพราะวา 
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ตามที่ถูกนั้น  เรามีขันธ  ๕  พรอมกันไมได  มันมีทีละขันธ  เปนลําดับมาก  ตามท่ี 
ได แสดงให ฟ งซ้ํ า  ๆ   ซาก  ๆ   อยู เสมอ ,  ซึ ่งสร ุปได ความว า   เมื ่อตาเห ็นร ูป   เก ิด 
จักษุวิญญาณแลว  จึงจะเกิดรูปขันธภายใน  ภายนอก,  แลวจะเกิดวิญญาณขันธ  คือ 
จักษุวิญญาณนั้น,  แลวจึงเกิดเวทนาขันธ  คือรูสึกตอรูปท่ีมากระทบตานั้น,  แลว 
จึงจะเกิดสัญญาขันธ  คือความสําคัญมั่นหมายอยางใดอยางหนึ่ง  ลงไปที่ เวทนานั้น 
เปนตน ,  แลวจึงจะเกิดสังขารขันธ   คือความคิดนึกอยางใดอยางหนึ่ ง  เกี่ยวกับ 
ความสําค ัญมั ่นหมายในเวทนานั ้น   เป นต น .  จึงเห ็นได ว า   มันเก ิดท ีละข ันธ ;  
อันหนึ่งเปนปจจัยแหงอันหนึ่ง  มันจึงเกิดพรอมกันไมได. 

 
การพูด  ก็พูดไดอยางนี้   แตผูฟ งจะเขาใจ  จะมองเห็นแจมแจงชัดเจน 

หรือ ไม   นั ้นม ัน เป นอ ีก เรื ่อ งหนึ ่ง ;  แต โดย เหต ุที ่เรื ่อ ง นี ้เป น เรื ่อ ง เบื ้อ งต นที ่ส ุด 
ที่ เขาใจพระพุทธศาสนาอันลึกซึ้งได  จึงไดเรียกวาเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพระพุทธ- 
ศาสนา.  เมื่อมีการเขาใจเรื่องนี้ผิด   หรือไปทําสับกันเสียหมดแลว  ก็คือไม เขาใจ 
เรื่องท่ีเปนรากฐานทั้งหมดของเรื่องทั้งหลาย,  ก็เปนอันวาเขาใจเรื่องตาง ๆ  ไมได,  
จะเขาใจเรื่องอายตนะ  เร่ืองขันธ  เรื่องอุปาทานขันธ  เร่ืองทุกข  เร่ืองดับทุกขไมได.  
เพราะเหตุนั้นเอง  เปนขอท่ีบอกใหแลวในตัววา  เราก็ฟงมามาก  คิดนึกมาก  หรือ 
ถึงกับพยายามปฏิบัติตามที่จะทําไดก็มี;  แตแลวก็ยังไมสามารถที่จะดับความทุกข 
ได  จนเปนที่พอใจ. 

 
โดยสรุปแลว  ก็คือ  ไมสามารถจะปองกันการเกิดขึ้น  แหงปญจุ- 

ปาทานข ันธ   คือการสําค ัญขันธ ทั ้ง   ๕  ขันธ ใดข ันธ หนึ ่ง   โดยความเป นต ัวตน 
นั ่น เอง .  เมื ่ออ ุปทานข ันธ อ ัน ใดอ ันหนึ ่ง เก ิดขึ ้น   ก ็ต อ ง เป นท ุกข ม ีความท ุกข ,  
แลวเราก็ไม รูวานี้ เปนความทุกข   หรือจะรูสึกวาหนักอกหนักใจบาง  ก็ไม รูวามัน 
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เปนเพราะเหตุไร,  นี้เรียกวาไมรูจัก  ก ข  ก กา  เอาเสียเลย,  คือไมรูจักวา  ความทุกข 
ไดตั้งตนขึ้นมาอยางไร.  ความทุกขตั้งตนขึ้นมา  เรียกวา  ก ข  ก กา  ในปรมัตถ- 
ธรรมแหงพระพุทธศาสนา. 

 
ที่ เปน  ก ข  ก กา  ที่สุด  ก็คือ  การที่ธรรมะเหลานี้  ตั้งอยูในฐานะเปน 

ธาตุ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณกอน  ไดโอกาส 
ก็ประกอบกันเขา  เปนเรื่องความรูสึก  คือกลายรูปเปนอายตะภายในขึ้นมา  สําหรับ 
รูตออายตนะภายนอก,  ก็เกิดวิญญาณ  เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  ตามสมควรแกกรณี 
นั ้น  ๆ  ซึ ่งวันหนึ ่ง ๆ  ก็มีไดหลายคราว.  ใจความสําคัญก็มีเทานี ้  สําหรับเรื ่อง  
ก ข  ก กา  ในฝายปรมัตถธรรม  ในพระพุทธศาสนา  แลวก็ไดกลาวกันมาโดย 
ละเอียด  คือหลายครั้งของการบรรยายแลว  ขอใหทบทวนดูเอง. 

 
[ เร่ิมการบรรยายครั้งนี้. ] 

 
ทีนี้  ในวันนี้  ก็จะไดเปรียบเทียบใหเห็น  ความแตกตางกันในระหวาง 

ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม  ที่กลาวมาแลวนั้น  กับ  ก ข  ก กา  อีกแบบหนึ่ง  ซึ่ง 
ยังไมไดเอามาพูดถึง  คือ  ก ข  ก กา  ในทางฝายศีลธรรม.  การที่ตองเอามาพูดถึง 
แลวเอามาเปรียบเทียบกันดูนี ้  ก็มีประโยชนมาก  คือจะทําใหเขาใจ  ก ข  ก กา 
ในทางปรมัตถธรรมไดยิ ่งขึ ้นนั ่นเอง  ดังนั ้นจึงตองเอามาพูด  และเมื ่อพูดขึ ้น 
ทานทั้งหลายก็จะนึกได. 

 
แตวาอยากจะแนะใหสังเกตอะไรมาก  เปนพิเศษขึ้นไปอีกอยางหนึ่ง  คือ 

ความหมายของสิ่งที่ เรียกกันวา  ก ข  ก กา  นั่นเอง.  ความเปน  ก ข  ก กา  นี้ 
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เขาใจยาก  คือยากที่จะเขาใจไดวา  นี้มันเปน  ก ข  ก กา  อยางมากที่สุดที่จะเขาใจได,  
ก็จะเข าใจได แต เพ ียงว า   เรื ่อ งอะไรเป น เรื ่องแรกที ่ส ุด   ต องเร ียนให ได ก อน ;  
เรื่องนั้นเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  พูดอยางนี้มันก็ถูก  แตความจริงนั้น  มันไมอาจจะรูสึก 
อยางนี้ได. 

 
ยกตัวอยางที่ทานทั้งหลายเขาใจ  คือวา  เด็ก ๆ  หรือเราเองก็ตาม  เมื่อ 

ยังเปนเด็กเล็ก ๆ  แรกเรียน  ก ข  ก กา  เราไมเคยรูสึกวา  นี้เปนเรื่องงาย ๆ.  นี้เปน 
เร่ือง  ก ข  ก กา,  นี้เปนเรื่องเบื้องตน  อยางงายอยางต่ําที่สุด.  ลองคิดดูเถอะก็พอ 
จะระลึกเรื่องไดดวยใจ ;  หรือถาระลึกไมได   ก็ไปสังเกตดู เด็กเล็ก  ๆ   เวลานี้ เด็ก 
เล็ก ๆ  คนหนึ่ง  กําลังเรียน   ก ข  ก กา  อยู.  เด็กเล็ก ๆ  คนนี้ เขารูสึกวา  มันงาย 
แสนงาย   มัน เป น เรื ่องเบื ้องต น เรื ่องต่ําที ่ส ุดหรือ เปล า  ?  สังเกตด ูให ด ีจะเห ็น 
ไดวา  เด็กเล็ก ๆ  จะไมรูสึกวา  เรื่อง  ก ข  ที่เขากําลังเรียนอยูนั้น  เปนเรื่องงาย  เปน 
เร่ืองเรื่องเบื้องตน  หรือเปนเรื่อง  ก ข  ก กา.  เขาจะรูสึกวามันเปนเรื่องใหญ   เปน 
เรื่องสูง  เปนเรื่องมีเกียรติ  เปนเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย 

 
ถาเราไปทําใหเขารูสึกวาเปนเรื่องต่ํา ๆ  เขาก็ไมอยากเรียน,  ไมไดเกียรติ 

ไมไดความทะนงตัววา  ไดเกงไดอะไรในการเรียน.  แตถึงวา  เราจะไปบอกเด็กเล็ก ๆ  
วา  เรื่อง  ก ข  ก กา  นี้มันงายนะ  เปนเรื่องแรกเปนเรื่องงายที่สุด  เด็ก ๆ  ก็จะไม 
เชื่อ;  เพราะเด็ก ๆ  ไม รูสึกวามันงาย  เพราะมันทําความยุงยากลําบากใหแกเขา 
ในการที่จะจํา  ตองเรียนกันแลวเรียนกันเลา.  ถาเรียนอยางวิธีโบราณก็ถูกตีตั้ง 
หลายหน  กวาจะจบ  ตัว  ก  ตัว  ข  ตัว  ค  ตัว  ง  ไปได;  แมจะเรียนกันอยางวิธีสนุก 
อยางสมัยใหมนี้  เด็กก็ไมรูสึกวาเปนเรื่องงาย  ยังคงรูสึกวาเปนเรื่องยาก  เปนเรื่องดี 
เปนเรื่องมีเกียรติ,  ถาทําไดก็เปนคนเกง  จํา  ก ข  ก กา  ไดสัก  ๑๐  ตัว  หนึ่ง  ก็เปน 
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คนเก งเส ียแล ว .  นี ่จะต องเข าใจก ันก อน   แล วก ็จะเปรียบเท ียบถ ึงเรื ่องของเรา 
พุทธบริษัท  วาเรากําลังมีความรูสึกอยางเดียวกันนั้นอยางไร. 

 
ขอใหนึกดูใหดี  ขอท่ีเด็ก ๆ  ไมรูสึกวา  เรื่อง  ก ข  ก กา  เปนเรื่องเล็กนอย 

เปนเรื่องเบื้องตน   เปนเรื่องงาย ๆ  นั้นมันเปนเพราะเหตุใด  ?  เปนเพราะเหตุวา 
เขายังไม รูวา   เรียนหมดเรียนจบเรียนถึงที่สุดนั้นมันเปนอยางไร ?  เขารูไม ได .  
ฉะนั ้นพอเร ียน   ก  ข   เข า   เขาก ็ค ิดว านี ้เรื ่องทั ้งหมด ,  เรื ่องทั ้งหมดม ันม ีเท านี้ 
วันหนึ่ง ๆ  ก็เปนเทานี้   เรื่อยไปทุกวัน  ๆ  มันก็เปนเรื่องทั้งหมดเปนเรื่องสูงขึ้นไป 
เป นเรื ่องทั ้งหมดเพ ียงเทานี ้เท านั ้น.  เพราะวาจบที ่ไหน  ไมรู .  เด ็ก ๆ  ไมม ีทางที่ 
จะรูไดวาจบ  ที่ชั้นมัธยม  ที่ชั้นอุดมขั้นปริญญา  ขั้นอะไรเขาไมมีทางจะรู;  ฉะนั้น 
เรื่อง  ก ข  ก กา  ก็เปนเรื่องใหญโตที่สุดของเขาเปนประจําวัน,  เขาก็คอยเลื่อนขึ้น 
ไปตามลําดับ   จนกระทั ่งได เรียนรู ถ ึงขั ้นปริญญา  จึงจะมองยอนหลังมาวาเรื ่อง  
ก ข  ก กา  นี้  เปนเรื่องเล็กจริง  เปนเรื่องเบื้องตน. 

 
ทีนี้พุทธบริษัทเรา  จะตั้งตน  ก ข  ก กา  กันในทางศีลธรรม.  ขอย้ําวา 

กําลังพูดเรื่อง  ก ข  ก กา  ในฝายศีลธรรม  ไมใชฝายปรมัตถธรรม.  ก ข  ก กา  ใน 
ฝายศีลธรรมนั้นมีอะไรบาง ? 

 
ฝายศีลธรรมตองเร่ิมตนดวยศรัทธาในศาสนา. 

 
มันก็ตองตั้งตนดวยเรื่องที่วา  ทําไมจึงเขาวัด ?  ทําไมคนอยูที่บานจึงได 

อยากจะเขาวัดกะเขา ?  นั้นก็ตองเพราะมีศรัทธา  ในเรื่องของวัดวาอารามเรื่องของ 
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ศาสนา  มีศรัทธา  นี้กอน  จึงมาเขาวัด.  นี้ก็เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  เหมือนกับแรก 
เรียนตัว  ก   ตัว  ข   เหมือนกัน .  แต เราขณะนั้นจะไม รูสึกวา  เปนเรื่อง  ก  ข  ก  กา 
เราจะรูสึกวาเปนเรื่องใหญ โต   เปนเรื่องดีมาก ;  เพราะมันดีกวาหลาย  ๆ  คนที่ ไม 
เขาวัด,  แลวก็ยังไม รูจะเปรียบเทียบดวยซ้ําไป  วาเขาวัดเพื่ออะไร ?  คนเขาวัดทํา 
อะไรบาง ?  คนไมเขาวัดบางคนเขาทําอะไรบาง ?  นี้ก็ยังไม รูจักเปรียบเทียบ.  แตก็ 
เปนอันกลาวไดวา  มีศรัทธา  เชื่อในพระศาสนา  เชื่อในพระรัตนตรัย  พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ   ก็มีความรูสึกวาไดเร่ืองดีที่สุด  ไดเร่ืองใหญที่สุด  สูงสุด  มาก 
ที่สุด   อะไรทํานองนั้น ,  กระทั่งวามี เกียรติที่สุดดวยเหมือนกัน ,  เหมือนกับเด็ก  ๆ  
พอรู  ก ข  ก กา  ก็รูสึกวา  เกงและมีเกียรติ. 

 
เมื่อคนเราเขามาในวัดครั้งแรกก็จะรูสึกอยางนั้น,  และดูจะรูสึกวาไมมี 

อะไรมากไปกวานั ้น  ทายกทายิกาสวนมาก  จะรู สึกวาไมมีอะไรมากไปกวา 
เขาวัดฟงเทศนฟงธรรมทําบุญใหทาน   ไมมีอะไรมากไปกวานั ้น;  เชนเดียวกับ 
เด็ก ๆ  ยังไม รูวา  ก ข  ก กา  นี้ยังอยูในระดับตน  ยังจะตองทําตอไปอีกมาก,  ทั้งนี้ก็ 
เพราะวามันทําใหเกิดความภาคภูมิใจ,  และที่สําคัญที่สุด  ก็คือความเชื่อน้ัน  ได 
ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนในใจ  คือระงับความกลัวบางอยางเสียได. 

 
เราชาวไทย  ได รับการอบรมสั่งสอนมาตามวัฒนธรรมของชาวไทย  จึงมี 

ความเชื่ออยางนั้น  มีความหวังอยางนี้  มีความกลัวอยางนูน.  เดี๋ยวนี้  ไดมาเขา 
วัดทําใหเก ิดความเชื ่อ  อุ นใจไดว า  เราไดสิ ่งที ่ด ี  วาเราไดที ่พึ ่ง  ที ่พึ ่งได  คือ 
พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ ,  แลวก็อุนใจวาเราจะไมตองตกนรก ,  แลวก็ไมมี 
ความกล ัวชน ิดที ่เคยรบกวนอยู .  เราจ ึงรู ส ึกพอใจมาก   ด ูจะเป น เรื ่อ งทั ้งหมด 
แลว  ที่มนุษยจะตองรูกันอยางนี้. 
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แตแลวตอมา  ถาเราศึกษามากขึ้น  เราจะรูสึกวา  เพียงมีความเชื่อ 
เท านั ้นย ังไม พอ ;  เพราะม ันม ีความทุกขอย างอื ่นที ่มากไปกวานั ้น ,  กระทั ่ง 
ไมสามารถจะหยุดความกลัวไดหมดสิ้น  อยางนอยก็ยังกลัวตาย,  กลัวจะไมเปนไปตาม 
ที ่ต ัวต องการ ;  แมว าจะได ม ีศรัทธามาก   ทําบ ุญมาก   ความกลัวก ็ย ังไม หย ุด ,  
คือ   กลัววาจะไมได ตามที ่ต ัวต องการ,  ยังมีความลังเลอยู เสมอไป .  นี ่ค ือขอท่ี 
มันยังไมถึงที่สุดมันยังเปน  ก ข  ก กา  อยู. 

 
ฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา  ศรัทธา  ที่นําเขามาสูพุทธศาสนา  จึงควรจะเรียก 

ไดวา  เปนขั้น  ก ข  ก กา  ในขั้นหนึ่ง  ซึ่งเราจะตองเรียนใหรู  ใหมากยิ่งขึ้นไป  ให 
ศรัทธานั้นแจมแจงใสกระจางมากขึ้น  จนกวาจะกลายเปนปญญา;  แตถามันกลาย 
เป นป ญญาไปเส ียแล ว   มันก ็ไม ใช   ก  ข   ก  กา   ในทางศ ีลธรรมเส ียแล ว   มันเป น  
ก ข  ก กา  ฝายปรมัตถธรรมเปนอยางนอย  หรือมันเลยความเปน  ก ข  ก กา  ไปเสีย 
ก ็ได .  เดี ๋ยวนี ้เมื ่อย ัง เป น เพ ียงศร ัทธาอยู   ก ็เร ียกว า   เป น เรื ่อ งที ่เริ ่มล ูบคลําใน 
พระศาสนา,  จะควาหาที่พึ่ง  ทําความอุนใจ  ขจัดความกลัว;  แตเนื่องจากยังเปน 
เร่ืองทางศีลธรรม   จึงยังไมถึงที่สุด  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ในขั้นที่ เรียกวา  ศีลธรรม 
ยังไมถึงที่สุด  จะตองทําตอไป. 

 
หลังจากศรัทธา  ก็บําเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนา. 
 
ทีนี้จะถือโอกาสดูพรอม ๆ  กันไปเสียเลยวา  หลังจากศรัทธาแลว  คือเชื่อ 

พระรัตนตรัยแลว  เราก็มีการบําเพ็ญทาน ;  เหมือนอยางที่ บําเพ็ญกันอยูนี่แหละ.  
ใหทานวัตถุสิ่งของ,  ใหทานสิ่งตาง ๆ  ที่ควรจะให,  นี้มันเปนเครื่องทําความอุนใจ 
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กํ า จ ัด ค ว าม ก ล ัว ห วั ่น ว ิต ก บ า งอ ย า ง ได ;  แ ต ก ็ย ัง ไม ห ม ด   ม ัน ม ีข อ บ เข ต 
จํากัดอยู   เพราะเปนเรื่องการใหทานตามธรรมดา   คือตามวิถีทางของศีลธรรม ,  
แล วก ็เป นสิ ่งที ่อาศ ัยอยู ก ับศรัทธา   คือความเชื ่อ .  ฉะนั ้นสิ ่งที ่เร ียกว า   ทาน   นี้ 
จึงเปน  ก ข  ก กา  ในทางศีลธรรม  ดวยเหมือนกัน. 

 
ทีนี้มาถึงการรักษาศีล,  คนมาอยูวัดก็ รักษาศีล,  และโดยเฉพาะในวัน 

อุโบสถก็รักษา  ศีล  ๘  ศีลอุโบสถ ;  ทําใหด ีที ่ส ุด   ใหส ุดความสามารถของตน .  
นี้ก็ เพิ่มความอุนใจไดอีก   ระงับความกลัวไดอีก   แตก็ไมหมดสิ้น ,  จึงเรียกวามัน 
เปนศีลในขั ้นตน  เปนศีลที ่ยังฝากอยู กับศรัทธา  ยังไมไดมาจากปญญาโดย 
แทจริง .  ศีลชน ิดนี ้จะต องอาศ ัยที ่พึ ่ง   จะตองม ีที ่ฝากที ่อ ิงอยู เสมอ   แล วคอยแต 
จะล มล ุกคล ุมคลาน ;  เพราะว าไม ได รู จ ักสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงตามที ่เป นจริง   ว า 
ไม เที ่ยง  เป นทุกข  เป นอนัตตา  เป นตน .  ยังม ีความยึดมั ่นถ ือมั ่นอยู   มันก็ม ีทาง 
ที่จะขาดศีลอยู ,  แลวก็มีสวนที่ยังตองกลัวหรือวิตกกังวลเหลืออยู .  ตอเมื่อไรมัน 
เปนศีลท่ีมาจากปญญา  หรือมาจากความไมยึดมั่นถือมั่น  เมื่อน้ันแหละมันจึงจะเปน 
ศีลในขั้นโลกุตตรศีล   ไมมีความเปลี่ยนแปลงอีกตอไป .  แตนี้ เมื่อยังเปนศีลตาม 
ธรรมดาอยู  ก็เรียกวามันอยูในประเภท  ก ข  ก กา  แมวามันจะเลยขึ้นไปถึง  กะ  กา 
กิ  กี  ขะ  ขา  ขิ  ขี  เรื่อยขึ้นไป  มันก็ยังอยูในระดับสอนเรียนสอนอานอยูนั่นแหละ. 

 
ทีนี้จะดูไปถึงเรื่องสวดมนตภาวนา  เราก็มีการสวดมนตทองบทภาวนา 

ตาง ๆ  ซึ่งก็เพิ่มความพอใจ  ความอุนใจ  แกไขความกลัวความวิตกกังวลไดมากขึ้น 
คือมีความรูมากขึ้น  เพิ่มความรูมากขึ้น;  กระทั่งเจริญสมาธิมันก็เปนแลว  เดี๋ยวนี้ 
มันก็มีผลมากขึ้น  ในทางที่จะทําความอุนใจหรือระงับความกลัว.  แตก็ยังเปน  ศีล 
สมาธิ  ที่ฝากไวกับศรัทธาอยูนั่นเอง,  ยังไมใชเรื่องของปรมัตถธรรม,  ยังเปน 
 

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

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



ความแตกตางระหวางศีลธรรมกับปรมัตถธรรม ๒๐๙

เร่ืองของศีลธรรม   ที่ทําไปดวยศรัทธาความเชื่อเปนพื้นฐาน   แลวก็ขยันขันแข็งไป 
ตามอํานาจของศรัทธานั้น;  อยางนี้ เรียกวาเปนระดับศีลธรรมท้ังนั้น,  ยังไมถึงขั้น  
ปรมัตถธรรม. 

 
ฉะนั้น   เราพยายามในขั้นนี้มาตั้งแตแรก   จนกระทั่งบัดนี้   ถายังไมถึง 

ที่สุดแหงการตัดกิเลส  ก็ยังเรียกวายังไมจบเรื่อง,  หรือวายังเปนเรื่องท่ีตองพยายาม 
ปลุกปล้ํากันไป  เหมือนอยางเรียน  ก ข  ก กา.  ทั้งนี้ก็เพราะเหตุวา  ผลที่สูงสุดใน 
ทางศ ีลธรรมนั ้น   ม ันฝากไว ก ับศร ัทธาอยู เสมอไป ;  ถ าทําให เป น เรื ่องของ 
ปญญา  มันก็กลายเปนเรื่องปรมัตถธรรมไปเสีย  คือเปนอีกประเภทหนึ่ง. 

 
เดี ๋ย วนี ้  พุทธบริษ ัทส วนใหญ   ที ่ย ังตั ้งอยู ได ด วยศรัทธาอย างนี้ 

ก็เรียกวา  เปนผูเริ ่มตนทําความดับทุกขใหแกตน  ตามวิถีทางของศีลธรรมซึ่ง 
ตองอาศัยศรัทธา;  แมวาจะอาศัยวิริยะ  สันติ  สมาธิ  ปญญา  ก็ยังไมถึงขั้นที่จะ 
เรียกวาเปนปรมัตถธรรมได ,  เปนเรื่องพิจารณากันแต เพียงวา  สิ่งที่ เรากระทํานี้ 
มันจะใหผลเปนที่พึ่งแกเรา  ตามที่เราตองการอยางนั้น ๆ.  เชนวา  ทําใหเราสบายใจ 
ทําใหเราอบอุนใจ  ทําใหเราหายกลัว;  อยางนี้ก็พอเรียกวา  สติปญญาไดบางเหมือนกัน 
แตก็ยังเปน   สติปญญา   ในขั้นศีลธรรม   ทั้ งหมดนี้ เรียกวา   ก  ข   ก  กา   ทางฝาย 
ศีลธรรม. 

 
แตอยาลืมวา  เราจะไม รูสึกวา  มันเปน  ก ข  ก กา  เพราะวาเราเขาวัดมา 

ตั้ ง   ๑๐  ป ,  ๒๐  ป ,  ๓๐  ป ,  ๔๐-๕๐  ป   แลวก็มี ,  เราเขาวัด   มีศรัทธา   ทําทาน 
ถือศีล  สวดมนตภาวนาอะไรมา  เหลานี้ตั้งหลายสิบปแลวก็มี,  เราไมรูสึกวามันเปน  
ก ข   ก  กา;  เพราะเราไม รูสึกวา  ทั้ งหมดทั้ งสิ้นที่จบหมดนั้นมันอยูที่ ไหน ,  แลว 
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ก ็ม ักจะเข าใจเอาว า   นี ้ค ือ ทั ้งหมดทั ้งสิ ้น .  ฉะนั ้น เราจ ึงไม รู ส ึกว า   ย ังอยู ในขั ้น  
ก ข  ก กา  หรือวาชั้นประถม   หรือวาชั้นมัธยมตน ๆ  อยางนี้ เราก็ยังไม รูสึก;  เราก็ 
มักจะถือวา  หมดกันเพียงเทานี้  มันมีเพียงเทานี้สําหรับเรา. 

 
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงกลาววา  เราไมอาจจะรูสึกหรือรูจักไดวา  มันเปน  

ก  ข   ก  กา .  ตอเมื ่อเรามาพ ิจารณาให ด ีให ส ูงขึ ้นไป   แลวมองลงมายังทางล างนี้ 
เราจึงจะรูสึกวา  ยังอยูในขั้น  ก ข  ก กา  ดวยเหมือนกัน,  แลวก็ยังเปนขั้น  ก ข  ก กา 
ทางฝายศีลธรรมดวย;  ดังนั้นจึงตองแยกไวพวกหนึ่ง  สําหรับเอามาเปรียบกันอีก 
ทีหนึ่งกับ  ก ข  ก กา  ในทางฝายปรมัตถธรรม. 

 
แมวาคนบางคนจะทําพรอม ๆ  กันไปทั้ ง  ๒  ฝายก็ได   อุบาสกอุบาสิกา 

บางคนหรือบางจําพวก  สามารถตั้งตนอยูในศีลธรรมชั้นดี,  แลวกําลังศึกษา 
พิจารณาในขั้นปรมัตถธรรม   คือช้ันสูงที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่น  หรือทําให 
หล ุดพ นได ;  อย างนี ้ก ็ย ังม ี.  แม จะไม มากน ัก   ก ็ย ังกล าวได ว าม ี  แต แล วม ันก็ 
ไปติดตันอยูที่ความเปน   ก  ข  ก  กา  ในขั้นปรมัตถธรรมอีกนั่นเอง.  ดังนั้นจึงเปน 
อันกลาวได โดยแนนอนวา  แมว าพ ุทธบริษ ัทพวกหนึ ่ง  จะตั ้งตนไวได ด ีในสวน 
ศีลธรรม  คือศรัทธา  มีทาน  มีศีล  มีสวนมนตภาวนา  มีสมาธิ  เจริญกัมมัฏฐาน 
ตามสมควรแลว ;  แตถายังเปนเรื ่องของศีลธรรมอยู   มันก็ยังไมใชเรื ่องถึง 
ที ่ส ุด ,  มันย ังเป นเรื ่องที ่จะต องพยายามให ส ูงขึ ้นไปตามลําด ับ   คือเป นเรื ่อง 
ทางปรมัตถธรรม. 

 
เพ ราะฉะนั ้นจ ึง เป นอ ันแน นอนว า   ม ีศร ัทธาก ็ม ีไป   ให ทานก ็ทํ าไป 

มีศีลก็ทําไป   ทําสวดมนตภาวนาก็ทําไป ,  มันเปนเรื่องรากฐาน   พื้นฐานอยูระดับ 
ห นึ่ ง   เพื่ อ ค ว าม แน น อ น ว า   จ ะ ไม ต ก ต่ํ า ไป ก ว า นั้ น อี ก .  แต มั น มี เ ร่ื อ งอ ยู 
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ขางหนา  คือวาจะตองเจริญทางปญญาใหรู วา  ตัวความทุกขจริง ๆ   นั้นมัน 
มาจากอะไร ?  จะควบคุม  หรือวาจะดับมันเสียไดโดยวิธีใด ?  นี ่แหละจึงจะ 
มาถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  ในทางฝายปรมัตถธรรม. 

 
ฝายปรมัตถตองมุงถึงนิพพาน. 

 
เมื่อไดยินคําวาปรมัตถธรรม  ก็ขอใหนึกถึงคําที่คนแตละคนเขาใชคําวา 

พระปรมัตถ,  เขาพูดวาพระปรมัตถ  ก็คือน่ันแหละ  คือปรมัตถธรรม;  หมายถึง 
การพูดถึงธรรม  ที่มีความหมาย  หรืออรรถะอันลึกซึ้งอยางยิ่งกวาธรรมดา.  ปรมะ 
นั้นมันแปลวา  อยางยิ่ง,  ปรมัตถะ  แปลวา  มีอรรถะอยางยิ่ง,  อยางที่ธรรมดาจะ 
ไมไดมอง  หรือมองไมเห็น  จึงตองอาศัยการแนะนําสั่งสอนจากพระพุทธเจา,  แลว 
ก็เปนเรื่องราวที่ทานสอนไวอยางลึกอีกเหมือนกัน  หรือวาอยางสั้น ๆ  ที่สุดดวยซ้ําไป. 

 
เชน  ทานสอนวา  ทุกสิ่งเปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา.  พวกเราก็ไมรูวา 

เปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา.  นั้นอยางไร,  ตองศึกษาตองพยายามกันอีกนาน  กวาจะรูวา 
อะไรที ่เปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา.  แลวยิ ่งไดคําสอนที ่วา  สิ ่งทุกสิ ่งจะยึดมั ่น 
ถือมั่นโดยความเปนตัวเราของเราไมได;  อยางนี้แลวก็ยิ่งงงกันใหญ ;  เพราะวา 
ตลอดเวลาที ่แล วมา  เราได ย ึดมั ่นถ ือมั ่นนี ่  โดยความเป นเรา ,  เป นต ัวเรา .  เช น 
วานี้ เปนตัวเรา,  นี้ เปนชีวิตของเรา,  นี้ เปนกุศลที่ เราไดทําไว,  บุญกุศลเหลานี้จะ 
เปนที่พึ่งของเรา,  เราตายจากนี้แลว  จะได รับผลบุญกุศลที่ เราทําไวนี้ในชาติตอ ๆ  
ไป ;  อย างนี ้  ล วนแต เป นต ัว เรา   เป นของเราไปหมด .  พอได ย ิน เรื ่อ งทางฝ าย  
ปรมัตถธรรมวา  ไมมีอะไรที่จะเปนตัวเราหรือเปนของเราได  เราก็งง. 
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ตอนนี้แหละเราจะรูขอเท็จจริงมาสักอยางหนึ่งวา  เราเรียน  ก ข  ก กา  
มาคนละแบบแลว.  เรามี  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมมาอยางถูก   หรือวาอยาง  
เต็มที ่แลวก็ได;  แตเราไมมีความรู   ก ข  ก กา  ในทางฝายปรมัตถธรรม   เรา 
จึงเขาใจไมได  ในขอที่วาไมใชตัวตน  ไมใชของตน,  มีแตวาธาตุทั้งหลายมีอยูตาม 
ธรรมชาติ  เปนไปตามเหตุตามปจจัย.  ปรุงแตงขึ้นมาเปนความรูสึกอยางนั้นอยางนี้ 
เปนทุกขก็มี   ไมทุ กขก็มี .  นี่ เรื่องปรมัตถธรรมมัน เปนอยางนี้ .  พอมาจับ เรียน 
เร่ืองปรมัตถธรรมอยางนี้ เขา  มันก็เปนเรื่องตั้งตนกันใหมเหมือนกับเรียน  ก ข  ก กา 
สําหรับอีกเรื่องหนึ่งตางหาก. 

 
ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรมนั้น  เปน  ก ข  ก กา  สําหรับที่จะ 

ไปนิพพาน .  สังเกตดูใหดีวา  เรื่อง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  นี้  เปนเรื่อง  ก ข  ก กา 
แตสําหรับจะไปนิพพาน .  สวนเรื่องที่ยึดมั่นถือมั่นเปนเราเปนของเรา  ทําความดี 
ทําบุญ   ทํากุศล  ทําอะไรตาง ๆ  นี้  มันเปน  ก ข  ก กา  สําหรับจะอยูที่นี่,  คือสําหรับ 
จะเวียนอยูในวัฏฏสงสาร  ที่พอจะมีความสุขบาง  คือจะมีความอุนใจบาง,  เพราะวา 
เรายังทําอะไรไมไดมากไปกวานี้. 

 
นี้ก็จะขอเตือนใหนึกถึงเด็ก ๆ  อีกครั้งหนึ่ ง  ตัวเล็ก ๆ  เรียน   ก ข  ก กา 

ไดสัก  ๔ - ๕  ตัว  ๙  ตัว  ๑๐  ตัว  ก็ภาคภูมิใจอยางยิ่ง;  มันก็เปนความถูกตองแลว 
ที่ เด็ก  ๆ  ควรจะภาคภูมิใจ  เพราะรู  ก  ข  ก กา  สัก   ๑๐  ตัว  เพราะวามันดีกวาที่ 
ไม รู  ดีกวาเด็กที่ยังไม รูหรือไมไดเรียน;  เพราะวาเขายังได รู  เขายังมีความสามารถ 
ที ่จะรู ได .  คนเรานี ้ก ็เหม ือนกัน   แมจะยังไม รู เรื ่องน ิพพาน   คือเรื ่องทั ้งหมด ;  
แตเราก็ยังมีความรูเรื ่องวา  ที ่จะอยู ในวัฏฏสงสารนี ้  จะอยู ก ันอยางไรใหมันดี,  
อยูในวัฏฏสงสารใหเปนสุคติ   ใหเปนมนุษยที่มีสุคติ  ใหเปนสวรรคที่ เปนสุคติ,  
อยาตองเปนนรก  อบาย  อยางนี้เปนตน. 
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ฉะน้ันการที่จะถอนคนออกมาใหพนจาก  นรก  ทุคติ   หรืออบาย  นี้   มัน 
ก็เปน  ก ข  ก กา  ขั้นหนึ่ง  คือ  ก ข  ก กา  ชั้นศีลธรรม,  ที่จะชวยออกมาเสียใหพน 
ความรอนใจ  ที่จะเกิดจากสิ่งที่ เรียกวา  นรก  อบาย  หรือทุคตินั้น   พอเราทําไป 
แล ว   เราก ็แน ใจสบายใจว า   นรกนี ้ไม ตกแน   เราไม ตกนรกแน   นี ้ม ันม ีความ 
สบายสักเทาไร  ขอใหลองคิดดู. 

 
แตแมวาเราจะแนใจวา  นรกนี้ เรายังไมตกแน   เราไมตกแน ,  เราก็ไม 

อาจจะแน ใจว า   เราจะบรรล ุน ิพพาน .  เราอาจะไม ม ีความท ุกข อย างในนรก ;  
แต เราอาจจะมีความทุกขอยางอื่น   ที่มันไม เหมือนกับความทุกขในนรก .  เชนวา 
จะมีความทุกข ในสวรรคก็ ได   ถาเปนความทุกขในสวรรคแลวก็ยิ่ ง เขาใจยาก ;  
เพราะวาเราไปยึดถือสิ่งใดที่วาตัวเรา  วาของเราเขา  ก็จะมีความทุกขทั้งนั้น.  แม 
พวกเทวดาในสวรรค   ที ่ไปย ึดสวรรค นี ้ว า เป นของเรา   ม ันก ็ม ีความท ุกข ท ันที 
ดวยเหมือนกัน ;  พอไปยึดสิ ่งใดโดยความเปนเราเปนของเราแลว  จะไมมี 
ความทุกขนั้นเปนไมมี. 

 
นี่เรื ่องของปรมัตถธรรม  จึงสูงไกลไปกวาที ่วา  จะเพียงแตปอง 

กัน ไม ใหตกนรก ;  เพราะวาเมื่ อไมตกนรกแลว   ปญหามันยั งเหลืออยู   สําหรับ 
ความทุกขของบุคคลผูไมตกนรก,  คือผูที่ เปนมนุษยที่ดี  เปนเทวดาที่ดี  นี้มันก็ยัง 
มีความทุกข   ความรอนใจ   แบบใหม  ๆ   แปลก  ๆ   สูงขึ้นไป   ตามประเภทบุคคล 
นั้น ๆ. 

 
นี้ก็ เคยพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว  วาคนชั่วคนพาลมีความทุกขไป 

ตามแบบของคนชั่วหรือคนพาล ,  คนขอทานก็มีความทุกขไปตามแบบของคน 
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ขอทาน  แมวาเขาไมไดเปนคนชั่ว  เพราะวาคนขอทานบางคนก็ไมไดเปนคนชั่ว;  แต 
เพราะวาเขามีกรรมอะไรอยางไรอยางหนึ่ง  เขาทุพพลภาพเขาก็ตองขอทาน,  เขาก็มีความ 
ทุกขไปตามแบบขอทาน.  ถาเขายึดถือวาเขาเปนขอทาน  มีการยึดถือในตัวตนของตน 
อย า งนั ้น อย า งนี ้  ก ็น อ ยอกน อ ย ใจ   ก ็ต อ ง เป นท ุก ข เท านั ้น เอ ง .  หร ือ ว าขอ 
ทานมาไดมากยึดถือโดยความเปนของตน  ไมอยากใหเปนอยางไรไป  มันก็เปนทุกข 
นอนไม หล ับ .  ถาวาเป นเศรษฐี  มันก็ม ีความทุกขไปตามแบบของเศรษฐี;  ไป 
ดูใหดี   เศรษฐีสวนมากก็มีนรกขุมใหญ  ๆ  อยูในใจ  นอนไมคอยจะหลับ   รอนอก 
รอนใจอยูตลอดวันตลอดคืนก็วาได. 

 
นี่แม เปนมนุษย   ก็มีความทุกขตามแบบของมนุษย ,  เปนเทวดาก็มี 

ความทุกขไปตามแบบของเทวดา,  เปนเทวดาในชั้นพรหมสูงสุด  ก็ยังมีความทุกข 
ไปตามแบบพรหม ,  คือย ึดถ ือต ัวตน   วาเป นต ัวตนที ่ด ีที ่ส ุด   ไม ม ีต ัวตนชน ิดไหน 
จะเสมอ   แลวก ็ไม อยากตายเหม ือนกันหมด .  ขอให เข าใจงาย  ๆ   วาความทุกข 
ทั้งหมดมันไปสรุปอยูตรงที่วา  ไมอยากจะตาย ;  มนุษยก็ยังไมอยากจะตาย ,  
เทวดาในชั้นกามาวจรสวรรค  ก็ไมอยากจะตาย,  เทวดาชั้นพรหม   คือช้ันรูปาวจร 
อรูปาวจร  ก็ไมอยากจะตาย.  พอมีวี่แววแหงความตายก็เปนทุกขทั้งนั้น  แลวไมมี 
วี่แววอะไรมากก็คิดนึกเอาได,  กลัวตายขึ้นมาเองได  ทั้งที่ยังไมตองตาย. 

 
ถาพิจารณาดูใหดีจะเห็นวา  คนเรามีความทุกขที่เกี่ยวกับความตาย 

นั ้น  โดยที ่ม ันไมไดม ีเรื ่องที ่จะตองตายเลย  ก็มีอยู เป นสวนมาก .  หรือความ 
ทุกขอื่น ๆ  ที่ เราเปนทุกขนั้น  มันเปนเพราะเราไปคิดผิดวิธี  มันก็เลยเกิดวิตกกังวล 
เปนทุกขขึ้นมา,  ทั้ งที่ เรื่องนั้นมันไมตองเปนอยางนั้น .  ถึงที่จะตายจริง  จะทุกข 
จริง   มันก็ ไม ไดมาให เห็นอยางนั้น ,  มันตายไปแลว   มันทุกขไปแลว .  ที่ เอามา 
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คิดสําหรับใหเปนทุกขหรือใหกลัวตายนี้  มันเปนคิดสําหรับจะใหทุกข,  หรือ 
ใหกลัวขึ้นมา  โดยไมมีประโยชนอะไร  ไมมีความหมายอะไร.  นี่เขาเรียกวา  ความ 
ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  ในของตน  ยึดมั่นถือมั่นจะใหเปนอยางนี้อยางนี้,  อยาให 
เป นอย างนั ้นอย างนั ้น .  แม ม ันย ังไม ท ันจะเป น   มันก ็ว ิตกล วงหน าไว ว าจะเป น 
แลวก็เปนทุกขเสียแลว  ถามันมากไป  มันก็เปนบาไปแลวมันก็ตาย. 

 
ธรรมะในชั้นสูงสุด  ในเรื่องปรมัตถธรรมนั ้น  มันมีความมุ งหมาย 

ที ่จะแกปญหาขอนี ้.  คือใหทุกคนมองเห็นเสียตามที ่เปนจริงวา  มันยึดถือวาตัว 
วาตน  วาของตนไมได,  มันเปนธาตุธรรมชาติ  เปนไปตามเหตุตามปจจัย 
หรือตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา.  ที ่เราฟงกันมากมายแลว  ถาเห็นแจม 
แจงถึงขั้นนั้นก็เรียกวาเขาถึงปรมัตถธรรม. 

 
เดี๋ยวนี้เรายังไมเขาถึงปรมัตถธรรม  กําลังพยายามอยู  ก็เรียกวา  กําลัง 

เรียน  ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรม  ซึ่งเปน  ก ข  ก กา  ฝายพระนิพพาน  ก ข  ก กา 
ที่จะนําไปสูพระนิพพาน,  เรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพานก็ได,  ยังไมถึงนิพพาน 
ยังเปน  เพียงการพยายามตั้งตน  ปล้ําปลุกกันอยู  เพ่ือจะใหเขาใจคําวา  สิ่งทั้ง 
หลายทั้งปวง  ไมเที ่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา 
เขานี่  ปล้ําปลุกกันอยูตลอดเวลา  ก็ยังรูไมได  ยังเขาใจไมได.  จิตใจมันยังอยูใน 
ขั ้นศีลธรรมอยู เสมอไป ,  ยังจะมี  ตัวเรา  มีของเรา  มีอะไรของเรา.  เรามีชีวิต 
ของเรา  เราไมยอมตาย  เราไมอยากตาย,  เราก็กลัวไดตลอดวันตลอดคืน;  อยางนี้ 
เพราะวาเราเรียน  ก ข  ก กา  ของศีลธรรมก็ยังไมจบ,  แลวเราก็เรียน  ก ข  ก กา  ของ 
ฝายปรมัตถธรรมไมได,  หรือวาไดนอยเกินไป  จนไมอาจจะปลอยวางบางอยางหรือ 
บางสวนออกไปได. 
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นี่ เปนการเปรียบเทียบให เห็น   ความแตกตางกัน   ระหวาง  ก  ข  ก  กา  
๒  ชนิด  ก ข  ก กา  ทางฝายศีลธรรมเราก็ยังปล้ําปลุกกันอยู ยังไมจบ ,  สวน  
ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรมนั้น  นากลัววา  จะยังไมไดลงมือเรียน  เลยก็ได,  
หรือวาเรียนก็เรียนอยางนกแกวนกขุนทองอยางนั้นเอง. 

 
ฝายศีลธรรมศึกษาใหรู  แลวเล่ือนใหสูงขึ้นถึงปรมัตถ. 

 
เรามีหนาที่ที่จะตองเรียน  ใหทะลุไปท้ัง  ๒  ฝาย  เราก็ตองเรียนฝายที่ 

ถึงเข าก อนเป นธรรมดา  คือฝายศ ีลธรรม ;  เพราะวาเราไม ได ม ีบ ุญวาสนามา 
มากพอ  ที่วาเกิดขึ้นมาแลวก็จะรูปรมัตถธรรม  แลวก็จะปลอยวางสิ่งทั้งปวง,  แลว 
เป นพ ระอรห ันต ได   ตั ้งแต อาย ุ  ๑๕  ขวบ   อย างที ่กล าวไว ในค ัมภ ีร .  นั ้น เป น 
เร่ืองพิ เศษมากเกินไป   เราไมนึกถึงก็ได ,  เราไมกลานึกถึง.  ถาเรานึกถึง  วาพระ- 
อรหันต   ๑๕  ขวบก็มีนี้ ,  ก็นึกถึงเพื่อให เกิดกําลังใจ  วาเราไมใชอายุ  ๑๕  ขวบนี่ .  
ฉะนั้นเราควรจะพยายามทําอะไรไดบาง  เพื่อวาจะเปนกําลังใจ  สําหรับทํา 
ในสวนที่มันยังเปนหนาที่ของเราอยูในเวลานี้  แมในเรื่องศีลธรรม. 

 
ถาเราจะมีศรัทธา  ซึ่งเปน  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมนี้   เราก็มีศรัทธาให 

เจริญ   ใหกาวหนา,  คือใหศรัทธานี่มันกาวหนาขึ้นไปจากความงมงาย  เปนศรัทธา 
ที่ไมงมงาย  คือมันมีปญญาเขามาทุกที.  เมื่อกอนนี้ เชื่อตาม ๆ  เขา  เดี๋ยวนี้ก็เชื่อตัว 
เองได .  เมื่อกอนเชื่อพระพุทธเจาก็ยังไมแนใจ   มันสักวาเชื่อ  ๆ   ไปอยางนั้นเอง;  
ตอมามีปญญา  พิจารณาเห็นตามนั้น  เชื่อปญญาของตัว  แลวก็ไปตรงกับคําสั่งสอน 
ของพระพุทธเจา  มันก็เลยเชื่อพระพุทธเจามากขึ้น. 
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ฉะนั ้นขอบอกไว ท ุกคนวา   เรื ่อ งศรัทธานี ้  ยังม ีที ่จะต องให ส ูง  
ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปอีกมาก  ไมใชมันมีเพียงเทานี้.  ถูกแลวเรามีความเชื่อตัวเรา  วาเรามี 
ศรัทธา  ๑๐๐%  ในพระพุทธเจา;  แตวาเราเชื่ออยางเหมา ๆ  เอา  ศรัทธานั้นยังอาจจะ 
ปลูกฝงใหมันเจริญ  ใหมันรุงเรืองดวยปญญาได;  โดยพิจารณาใหรูจักพระพุทธเจา 
รู จ ักพระธรรม   รู จ ักพระสงฆ   ให ยิ ่ง  ๆ   ขึ ้นไป ,  แลวศรัทธาจะเจริญยิ ่งขึ ้นไป 
ดวยเหมือนกัน  คือเปนศรัทธาที่จะกลายเปนสัมมาทิฏฐิ  ไปในที่สุด. 

 
ทีนี้  ก ข  ก กา  เกี่ยวกับศรัทธานี้  มันไปถึงไหนกันแลว  มันแจกลูกไป 

ถึงไหนกันแลว,  หรือวามันบริสุทธิ์บริบูรณ   ถึงขั้นที่จะกลายเปนปญญา,  หรือเปน 
ศรัทธา  ที่ตั้งรากฐานอยูบนปญญาอยางแทจริงแลว  อยางนี้ เปนตน .  นี้ เรียกวา 
เรียน  ก ข  ก กา  ที่ เกี่ยวกับศรัทธา  ซึ่งเปนเรื่องทางศีลธรรมน้ัน  ใหรูเร็ว ๆ  เร็ว ๆ  
ยิ่งขึ้นไปตามลําดับ. 

 
เรื่องการใหทาน  ก็เหมือนกัน  ถาเราใหทานเพื่อจะเอาหนาเอาตานี้,  

เราก็เลื ่อนขึ ้นไป เส ีย   แลวไม ใช ให ทานเพื ่อเอาหนาเอาตา  ให ทานเพื ่อม ันเป น 
บุญกุศลที่แทจริง.  เมื ่อเปนบุญเปนกุศลที่แทจริงแลว  ก็ยังเลื่อนตอขึ้นไปอีก 
วาเราใหทานชนิดที ่ไมเอาอะไรก็ได;  เพราะวาถาเราขืนเอาอะไรไว  โดยความ 
ยึดมั่นถือมั่นแลว  มันก็เปนเครื่องหนัก  แมแตบุญหรือกุศลนั้นแหละ  ถามีความ 
ยึดมั่นถือมั่นแลว  มันก็จะเปนของหนักทั้งนั้น.  ฉะนั้นถาเราใหออกไป  เพื่อใหมัน 
หมดความยึดมั่นถือมั่นแลว  มันก็เปนของเบา;  ฉะนั้น  การใหทานใหถูกตองนี้  มันจึง 
เปนเรื่องให  เพื่อใหมันหมดความยึดมั่นถือมั่น,  ยึดมั่นถือมั่นอะไรใดไว  ก็ให 
สิ ่งนั ้นออกไปเสีย   ใหม ันหมดความยึดมั ่นถือมั ่น ;  อยางนี ้เร ียกวา  การใหทาน 
ของเรานั้น  เจริญงอกงาม  จนกระทั่งไปเปนเรื่องของปญญา  หรือเรื่องปรมัตถ- 
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ธรรมไปในที่สุด;  ไมใชเปนการเรียน  ก ข  ก กา  อยูที่ เร่ืองการใหทาน  มัวนั่งนับวา 
ใหคนนั้นจะไดหนาตาอยางนี้  ใหอยางนี้จะไดวิมานกี่หลัง  อยางนี้ เปนตน;  ไมมัว 
นั่งนับน่ังคิดอยูอยางนี้. 

 
นี้มันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ที่มันมากไป  มันก็เปนเรื่องรําคาญ   เปนเรื่อง 

หนักอกหนักใจ  จิตใจมันไมเกลี ้ยงเกลา;  เพราะวาเรายึดมั ่นถือมั ่นในสวน 
กําไร  ที ่เราจะไดมาจากการใหทาน.  ถายังขืนทําอยางนั ้นอยู   ก็ยังตองเรียกวา 
มัวเรียน  ก ข  ก กา  ที่ เกี่ยวกับการใหทานอยูนั่นเอง,  ยังไม รูจักหนังสือหนังหาที่สูง 
ขึ้นไปเกี่ยวกับการใหทาน. 

 
รักษาศีลก็เหมือนกันอีก  ถาจะรักษาศีลอวดคน ;  นี ้ม ันก็เปนเรื ่อง  

ก ข   ก กา  ในเรื ่องการรักษาศีล .  ถาอยางไรก็ลองรักษาศีลอยาใหใครมันรู 
นี่บางทีจะเลื่อนชั้นไดเร็วกวา  ที่จะมัวรักษาศีลอวดคน. 

 
เดี ๋ยวนี ้ก ็ม ีคนเป นอ ันมาก   ที ่จะทําอะไรส ักหน อย   ก ็ต องทําอวดคน 

นี้มันเปนการลดใหต่ําลงไป  ควรจะเลิก ๆ  กันเสียบาง;  เพราะวาเรื่องอวดเรื่องอะไร 
นี้มันเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่น  มันเพิ่มกิเลส.  แลวถายังไมตองอวดไมใหใครรูอยางนี้ 
มันไมเพิ่มกิเลส,  มันทําลายกิเลสไดมากกวา.  เพราะเหตุฉะนั้นแหละ  ปู  ยา  ตา  ยาย 
เขาจึงพูดวา  ปดทองที่หลังพระนั้น  มันไดบุญกวาปดทองหนาพระ;  คนตองปลงตก 
ตองมีความคิดที ่ถ ูกต องหรือซื ่อตรง  จึงจะสมัครปดทองขางหลังพระ  ซึ ่งไม ค อย 
มีใครเห ็น .  นี ้ก ็เร ียกวา   ไม ทําอะไรเพื ่อให อวดคน ;  ถาย ังทําอะไรเพื ่ออวด 
คนอยู  มันก็เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  เหมือนลูกเด็ก ๆ  เขาเรียน  ก ข  ก กา  ถาใครไปยอ 
ยกยอเขา  เขาก็เรียนใหญอยางนี้  เพราะวาเขาเรียนอวดคน. 
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เรื่องศีลธรรมก็เหมือนกัน  มันก็เปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ถาจะใหมันกาว - 
หนา  ก็อย าได ทําเพื ่ออวดคน ;  จะสวดมนตภาวนา ,  จะเจริญสมาธิก ัมมฏฐาน ,  
ก็ต องไมเป นเรื ่องอวดคน .  เดี ๋ยวนี ้แม แตเรื ่องวิป สสนา  เรื ่องอะไรตาง ๆ  มันก็ 
เปนเรื่องอวดคนกันเสียโดยมาก;  มันก็ยิ่งตกต่ําใหญ ,  มันตกต่ําทางจิตใจ,  คือ 
มันทําเพื่อจะอวดคน  มันก็ไปเปน  ก ข  ก กา  อยูนั่นเอง  เพราะมันชวยสงเสริมให 
เกิดกิเลส. 

 
ขอใหซักซอม  สอบสวน  ซักฟอก  เรื่อง  ก ข  ก กา  ของตน ๆ  ดวยกัน 

ทุกคน  วา  ก ข  ก กา  ของเรานี้  มันกาวหนามาหรือเปลา ?  แมในทางศีลธรรม  
ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมของเรานี้   มันเจริญ รุงเรือง  มันเติบโตขึ้นมาอยางถูกตอง 
หรือเปลา ?  แลวมันก็จะไดไปหา  ก ข  ก กา  ในทางฝายปรมัตถธรรมซึ่งสูงสืบตอไป.  
ก ข  ก กา  ทางฝายศีลธรรม  ก็จะเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารนี้  ทําดีแลวหรือยัง ?  
คือวาทําใหมันพรอมท่ีจะขึ้นมาจากวัฏฏสงสารหรือยัง ?  พอมันพรอมแลว  มันก็จะ 
ไดออกไปจากวัฏฏสงสาร  ไปตามทางของนิพพานได. 

 
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติศีลธรรมกับปรมัตถ. 
 
ทีนี้ ก็ จะเปรียบ เที ยบให เห็ นชัดยิ่ งขึ้น ไปอีกหนอย   คือให เห็ นความ 

แตกตางระหวาง  ก ข  ศีลธรรม  กับ  ก ข  ปรมัตถธรรม. 
 
ถาเรื่อ ง   ทางศีลธรรม   มันก็ เพี ยงเปน เครื่อ งอุ น ใจ   แน ใจ   หรือ 

บรรเทาความกลัวไดตามสมควร  แตไมสามารถจะหมดความกลัวโดยสิ้นเชิง. 
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แตถ าเป นเรื ่องทางปรมัตถธรรม   นั ้น   มันอุ นใจเก ินกวานั ้น   หรือทําลายความ 
กลัวความวิตกกังวลอะไรตาง ๆ  ไดหมดจนไมมีเหลือ.  เร่ืองศีลธรรมจะกําจัด 
ความกลัวได แตบางระดับ   อุ นใจไดแตบางระดับ ,  แตถ าปรมัตถธรรมแลว  มัน 
จะถอนรากถอนโคน   ทําใหไมตองกลัวอีกตอไป  คือมันจะอุนใจไดโดยอัตโนมัติ;  
นี่มันตางกันอยูอยางนี้. 

 
และเรื ่องของปรมัตถธรรมนั ้น   มันเป นเรื ่องที ่ถูกต องมาตั ้งแตต น 

คืออาศัยความจริงหรือวาสัจจะมาตั้งแตตน;  ฉะนั้นจึงสามารถจะเปนจุดตั้งตนได 
ทุกแขนง   แม ว าเราจะปฏ ิบ ัต ิอยู ในโลกนี ้.  ถารู ปรม ัตถธรรมจริง   ก็ย ังปฏ ิบ ัต ิได 
ดีกวา  และถารู จ ักปรมัตถธรรมจริง  การตั ้งต นนั ้นมันตั ้งตนเพื ่อจะบรรลุมรรค 
ผล  นิพพาน  มากกวา. 

 
ยกตัวอยางวา  เราจะใหทานอยางนี้   ถามีความรูเรื่องปรมัตถธรรมมา 

เปนตนทุนแลว   มันก็จะใหทานเพื ่อบรรลุมรรค   ผล   นิพพาน   เหมือนที ่คน 
แต ก อนเขาว า   ให ทานนี ้ให เป นไปเพื ่อสิ ้นอาสวะ .  นี ่ม ันให ทานด วยความรู ทาง  
ปรมัตถธรรมวาอาสวะนั้นเปนบอเกิดแหงความทุกข  ใหสิ้นอาสวะ   คือไมยึดมั่น 
ถือมั่น. แตถาคนไม รูถึงขนาดนั้น   เมื่อใหทานนั้น   เขาก็จะอธิษฐานวา  ขอใหได 
เกิดในสวรรค   ขอให เกิดทันพระศรีอาริย ,  ขอใหได เกิดอะไรชนิดที่มีอะไรสวยสด 
งดงาม  นาสนุกสนานมาก  อยูเทานั้นเอง. 

 
เราจะเห็นไดการอุทิศทาน   หรืออธิษฐานผลของทานแตกตางกันอยู 

เปน  ๒  อยาง  คือพวกหนึ่งวาใหไดไปสวรรค   ไดไปสุคติ   มีความสุข,  เขาตองการ 
ความสุข  ตามที่ เขาอยากจะได,  สวนพวกหนึ่งเขาอธิษฐานทานของเขาวา  ขอให 
เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.  หรือใหเปนปจจัยแหงพระนิพพานในอนาคตกาล. 

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

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



ความแตกตางระหวางศีลธรรมกับปรมัตถธรรม ๒๒๑

พวกหนึ่งไปในความสุขอยางที่ เขาตองการ  ก็คือวา  เกิดสวย  เกิดรวย 
เปนเทวดา  เปนอะไรตามที่ เขาอยากจะตองการกอน,  นี้ก็เรียกวาชั้นศีลธรรม.  แต 
ถาตองการสิ้นอาสวะตองการนิพพานแลว  ก็เปนปรมัตถธรรม .  ฉะนั้นการ 
ใหทานแบบหนึ่ งก็ เปนศีลธรรม ,  การใหทานอีกแบบหนึ่ งก็ เปนปรมัตถธรรมได .  
เราเริ่มทําใหมันดีไปโดยเร็ว  ก็เรียกวาเราเขยิบใหมันพนจากการเรียน  ก ข  ก กา  ให 
เปนการเรียนหนังสือหนังหา  รูจักอะไรตอไปใหถึงที่สุด. 

 
ทีนี้อยากจะเปรียบกันวา  การที่จะศึกษาให รูเรื่องของปรมัตถธรรม  วา 

ไม ควรย ึดมั ่นถ ือมั ่นไปตั ้งแต ท ีแรกนั ้น   ม ันก ็ไม น ากล ัว   ไม ใช น ากล ัว .  บางคน  
เขาวามันนากลัว  ถาจะไมเอาอะไรเสียเลย  มันก็ไมไดอะไรเลย  มันวาง  มันเควงควาง 
ม ันไม ได อะไร   ฉ ัน ไม ชอบ ,  อย างนี ้ก ็ม ี.  นี ้เพ ราะว า เขาไม เข าใจเรื ่อ งพระ - 
นิพพาน ,  เห็นวาพระนิพพานไมได อะไร.  แลวบางคนเขาใจไปวา  พระนิพพาน 
นี่มันจืดยิ่งกวาน้ําจืด  มันไมหวาน  มันไมเค็ม  มันไมมีรสอรอยอะไร  อยางนี้,  เขาใจ 
ไปอยางนี้ก็มี ;  เพราะวาเขามันติด   ชอบใจในรสหวาน   รสเค็ม   รสมัน   รสอะไร 
ตาง ๆ  นี้  พอพูดถึงรสจืดก็เขาใจเปนวามันไมมีรสอะไร. 

 
แต ที ่จ ร ิง เรื ่อ งพระน ิพพานนั ่น   มัน ไม ใช จ ืด ;  แต ม ัน ไม รู จะ เร ียก 

วาอะไร,  ม ันเพ ียงแต ว า   ม ันไม เหม ือนอย างที ่คนเขาปรารถนาก ันเท านั ้น ,  ม ัน 
ไมหวาน   ไมขม   ไมเค็ม   ไมเปรี้ยว  ไมมัน   ไมเผ็ด  ไมอะไร,  คือ   มันเปนรสที่ ไมมี 
ความท ุกข อะไรเลย .  ไม รบกวนความรู ส ึกอะไรเลย .  ถ าม ันเผ ็ด   หรือม ันหวาน 
หรือม ันขม   หรือม ัน เปรี ้ยว   ม ันรบกวนความรู ส ึก   ให ลิ ้นของเรานี ้ม ันป นป วน 
เมื่อเรายังไมเบื่อก็วากันไปได,  เรายังไมเบื่อ  เราอยากจะใหลิ้นของเราไดรับรสแปลก ๆ  
รบกวนปนปวนอยู เร่ือย  ก็ไดเหมือนกัน,  แลวก็ไดรสท่ีเราชอบ  คือรสหวาน  รสมัน 
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รสอะไรสุดแท.  แตเรื ่องพระนิพพานนั้น   มันไมมีเครื่องรบกวนอะไรเลย 
มันจึงบอกไมถูก  จะวาจืดมันก็ไมใช,  จะวาเย็นมันก็ไมใช.  ที่จริงมันก็บอกไมได;  
แตเราก็ตองพูดสมมติวามันจืดอยางยิ่ง,  หรือมันเย็นอยางยิ่ง,  หรือมันวิเศษอยางยิ่ง 
ไปตามคําที่จะเอามาพูดใหสนใจกันขึ้นมาได. 

 
นี ่ขอใหรู จ ักเปรียบเท ียบวา  เรื ่องของศีลธรรมนี ้  มันจะวนอยู ใน 

เรื่องวัฏฏสงสารไปกอน   ดี  ๆ  สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไป   จนกวาจะหลุดพนออกไปได .  
สวนเรื ่องปรมัตถธรรมนั ้น  มันไมรอเพื ่ออยางนั ้น  มันอยากจะออกไปจากสิ ่ง 
รบเรารบกวน  รุงตุงนังนี้  ออกไปใหพน  เรียกวาปรมัตถธรรม.  ฉะนั้น  ก ข  ก กา 
มันก็ตองตางกันบาง,  ก ข  ก กา  ของวัฏฏสงสาร  ของเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร 
มันก็อยางหนึ่ง,  ก ข  ก กา  สําหรับพระนิพพาน  มันก็ตองอีกอยางหนึ่ง. 

 
แลวที่อาตมาเอามาพูดเสียมากมาย  เอามาซักซอมความเขาใจกันเสียมาก 

มายที่แลวมาแตหนหลังนั้น  ก็เรื่อง  ก ข  ก กา  สําหรับไปพระนิพพานทั้งนั้น;  เพราะ 
พุทธบริษัทที่แทจริง  จะตองการเรื่องดับทุกขและไปนิพพานทั้งนั้น,  ไมตอง  
การจะมาวนเวียนอยูในวัฏฏสงสาร  แมชั้นดีเลิศ  ชั้นสวรรคชั้นสุดยอดอยางนี้  ก็ไม 
ประสงค,  ไมตองการความทุกขโดยประการทั้งปวง  จึงมาศึกษาพระพุทธศาสนา 
มันเลยเหนือความสุขขึ้นไปอีก.  ความสุขมันก็รบกวน  ลองมีความสุขชนิดนั้น  ความ 
สุขชนิดนี้  คาวมสุขชนิดโนน  มันก็รบกวน,  สูอยูเหนือความสุขไปเสียไมได. 

 
นี่เรารูจักทําจิตใจใหอยูเหนือความสุข;  แมวารางกายนี้มันยังอยูในโลก 

มันยังกระทบพบเห ็นสิ ่งที ่ไม น ารัก   ไม น าพอใจอยู ในโลกก ็ช างม ัน ;  แตจ ิตใจ 
ของเรานั้นมันอยูเหนือความรบกวนเหลานั้นได.  แมเราจะตองกิน  ตองดื่ม 
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ตองอาบ  ตองถาย  ตองเจ็บไข  ตองเปนอะไรตาง ๆ  ไปตามธรรมดาโลก  ก็ชางหัวมัน 
มันก็เปนไปตามเรื่องของโลก;  จิตใจของเราใหมันอยู เหนือน้ันไวเร่ือย  คือ  อยา 
ใหม ันเกิดความรู ส ึกที ่เป นทุกข  เพราะสิ ่งเหลานั ้นได.  ถามันเกิดขึ ้นก็อาศัย 
ความรูเรื่องปรมัตถธรรม   เรื่องไมยึดมั่นถือมั่นนี้   เขามาตัดออกไปเสีย.  อยาให 
มันมารบกวนจิตใจใหเดือดรอนหรือเปนทุกขได. 

 
ความไขเจ็บน้ีมันตองมาแน  แตถามันมาแลว  เรารูเทาทันเราก็หัวเราะ 

ได  วาเออ,  นี้มันมาสอนใหกูฉลาดใหรูจักอะไรมากขึ้น,  แลวก็จะไดหัวเราะเยาะ 
ความเจ็บความไขอะไรไดมากขึ้น  แลวมันจะไดหายเร็ว,  หรือถามันเปนความเจ็บไข 
ที่ไมอาจจะหายได  ก็จะหัวเราะวา  มันก็อยางนั้น.  ถามันเปนความเจ็บไขที่ทําให 
ตองตาย   ก็ยิ ่งห ัวเราะใหญ ว า   ก็ด ีแล ว   กูไม ต องรอนาน ,  ไม ต องลําบากนาน 
มันก็จะไดตายไปในสวนรางกาย.  สวนจิตใจแทจริงนั้น  ไมรูสึกวามีตัวกู;  เขา 
เรียกวาจิตมันหลุดพน  มันมีแตจิตที่หลุดพนจากสิ่งที่มารบกวน,  จิตอยางนี้เขาไม 
ไดเรียกวา  ตัวกู  ไม ได เร ียกวาต ัวตน .  ที ่เร ียกวาต ัวก ู  เรียกวาต ัวตน   เฉพาะ 
เมื่อยังไมรูธรรมะ  หลงไปวาเปนตัวกู  หลงไปวาเปนตัวตน. 

 
เดี๋ยวนี้ เรายังมีตัวกู  และยังมีตัวตน  เพราะเรา  ยังไมรูธรรมะ  เราก็ 

ใชขอนี้แหละเปนเครื่องมือสําหรับแกลํา  ใหตัวกูมันชวงลางตัวกู,  ใหตัวกู 
มันฉลาดขึ้น ๆ,  แลวมันชวยเพิกถอนตัวกู,  ถาความตายมา  ก็ดีเหมือนกัน  มันจะ 
ไดดับ  ถามันไมมา  ก็ดีเหมือนกัน  ยังจะไดทําประโยชนตอไป;  แตแลวก็ไมใชเพื่อ 
ตัวกู  มันก็เลยไมมีความทุกข  ไมมีความทุกขอะไรกับใคร.  นี้เขาเรียกวา  ปรมัตถ- 
ธรรม   คิดดูเถอะวามันปรมัตถหรือไมปรมัตถ ?  มันลึกซึ้งหรือไมลึกซึ้ง ?  มันลึก 
ซึ้งถึงขนาดที่ไมมีตัวตนไมมีตัวกู  ขนาดที่เปนทุกขไมได. 
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ฉะนั้นการที่วา  เราเริ่มเขามาสูศาสนานี้  เริ่มเขาวัดเขาวา  เปนคนโง 
มาเขาวัดเขาวานี้  เราก็จะเรียน  ก ข  ก กา  เรื่องศีลธรรมไปกอนก็ได  คือทําบุญใหทาน 
ไปตามเรื่องเพื่อมีตัวกูที่ดีกวา  ไปอยางนี้ก็ได  มันก็ถูกเหมือนกัน;  แตวาถาใครจะ 
สมัครเรียนเรื่องไมมีตัวกู  มีแตสังขารเปนไปตามเหตุตามปจจัย  ไมใชตัวกู  อยางนี้ 
มันก็ได เหมือนกัน   มันยากลําบากหนอย ;  แตถาวาโชคดี  มีผู สอนดี  มีผู แนะดี 
มีสิ่งแวดลอมดี  มันก็เขาใจได. 

 
ใหนึกถึงที่วา  พระอรหันตอายุ  ๑๕  ขวบก็มีได  แมวาเปนกรณีพิเศษ.  

เดี๋ ยวนี้ เราก็ ไม ใชคนอายุ   ๑๕  ขวบแลว ,  เราเกิดมา   ๒๐  ป   ๓๐  ป   ๔๐-๕๐  ป 
กันแลวก็มี,  ก็พอจะนึกไดวา  ถาเราอยาไปยึดมั่นถือมั่นอะไร  เราก็ไมมีความ 
ทุกขแน.  ฉะนั้น  ทําอะไรก็ทําไปโดยไมตองยึดมั ่นถือมั ่น  อยางนี ้มัน  ไปเร็ว 
กวากันมาก,  มันเหมือนกับวามีโชคดี  มีบุญวาสนามาก  เรียน  ก ข  ก กา  พักเดียว 
จบหมด.  เมื่อคนอื่นเรียนตั้งหลายป  เราเรียนพักเดียวจบหมด  นี่จะไมดีหรืออยางไร,  
มันเปนคนรูเร็ว  เปนคนฉลาด ,  เปนคนรูไดงาย,  เรียนอะไรพักเดียวก็จบไดหมด 
มันก็ดีเหมือนกัน. 

 
นี้เรียกวา  ให รูจักเปรียบเทียบวา  เราจะตั้งตน  ก ข  ก กา  แบบศีลธรรม 

เร่ือย ๆ  ไปแลวก็คู ๆ  กันไปกับเร่ืองปรมัตถธรรมมันก็ได,  และบางคนมันเกงกวา 
นั้น  ตั้งตนเรื่องทางปรมัตถธรรมเลยก็ได,  เพราะวาถาหาก  ตั้งตนทางปรมัตถ- 
ธรรมถูก  มันก็ไมเปนขาศึกแกเรื่องทางศีลธรรมอะไร;  แตจะกลับทําใหมี 
ศีลธรรมถูก  มีศีลธรรมดี  มีศีลธรรมเร็วยิ่ง ๆ  ขึ้นไปกวาเสียอีก. 

 
นี้ก็อยากจะบอกวา  เรื่องปรมัตถธรรมนั้น  มันเปนเรื่องจริงแทของ 

ธรรมชาติ,  แลวมันเปนเรื่องศึกษาธรรมชาติของคนฉลาด.  สวน  เรื่องศีลธรรม 
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นั้น  ไมไดเพงเล็งถึงธรรมชาติอันกวางขวางอยางนั้น  เพงเล็งถึงปญหาเฉพาะคน 
คือวา  คนมันหมนหมองใจเปนทุกข  ไมรูวาจะตั้งจิตตั้งใจไวอยางไร  เขาก็มี 
ระบอบทางศีลธรรมเขามา  ให  วาใหเชื ่ออยางนี ้  ใหกระทําอยางนี ้  ใหขวน- 
ขวายไปอยางนี้  แลวความทุกขนั้นมันก็จะนอยไปเอง,  นี่อยางนี้ก็ได  มันก็มี 
เหมือนกัน  วาใหเชื่ออยางนี้  ใหใหทานอยางนี้  ใหรักษาศีลอยางนี้ก็ทําไป,  ก็ขจัด 
ความทุกขไปไดเหมือนกัน  ทีละนอยหรือตามลําดับ  อยางเรียน  ก ข  ก กา  ไป 
ตามลําดับ. 

 
แตถาจะเรียน  ก ข  ก กา  อยางพระปรมัตถนั้น  มันกระโดดไปเรียน 

เรื่อง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  เลย;  แมแตเนื้อหนังรางกายของเรา  ของตน  ของกู 
อะไรก็ตามนี้  มันก็เปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  คือไมใชของกู;  เมื่อตัวกูนี้ก็ไมใช 
ตัวกู  คือวา  มันเปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  แลวสิ่งตาง ๆ  ที่เปนทรัพยสมบัติของตัวกู 
มันก็อยางเดียวกันอีก  แมแตบุญกุศลมันก็เปนอยางเดียวกันอีก. 

 
ฉะนั้นเราตองการจิตที่ไมยึดถืออะไร  นั่นแหละคือเปนจิตที่ไมมี 

ความทุกข,  เปนจิตที่ได รับความไมมีทุกขเลย  ประเสริฐที่ตรงนั้น.  มันประเสริฐ 
กวาจิตที่ไดรับสิ่งที่มีความทุกขนอยหนอย  มีความทุกขนอยหนอยแตยังมีความทุกข,  
และมีความทุกขนอยหนอยเรื่อย  ๆ   ไปกวาจะหมดทุกข .  นั้นมันก็อีกแบบหนึ่ ง 
แบบที ่ม ันไปอยางอื ่นไมได   แลวก็ม ีความทุกขรองไหไปพลางก็ทําบ ุญไปพลาง;  
ก็ได ร องไห น อยลงหน อย ,  แล วก ็ทําบ ุญมากขึ ้นหน อย   ก็ร องไห น อยลงหน อย 
จนกวาจะไมรองไห. 
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แตถ ามันมี วิธีอื่ น   มันมีถึ งกับที่ วาไมตองรองไห เลย   อยางนี้ มั นก็มี 
เหมือนกัน .  ถาพระพุทธเจามาโปรดสัตว  ทานโปรดวิธีอยางที ่เรียกวา 
ไม ต องร องไห ทั ้งนั ้น .  สวนวิธ ีที ่จะรองไห ไปพลางนี ้  เขาก ็ทําก ันอยู ทั ่ว  ๆ   ไป ,  
เวนไวแตสัตวที่มันจะทําอยางดีที่สุดไมได  มันก็ทําอยางดีนอย ๆ  ดีรอง ๆ  ลงมา;  
อยางนี้  ก็เรียกวาทําไปพลางก็แลวกัน.  แตวาใครจะสมัครใจทําอยางยืดเยื้อ  ยืดยาด 
ยืดยาวอยางนี้อยูอยางนั้น  มันก็คงไมถูกแน,  และถามองเห็นวามันมีวิธีที่จะทําให 
เร็วกวานั้น  มันก็คงเลือกเอาวิธีเร็วกวานั้นกันทั้งนั้น. 

 
ถึงนิพพานเร็วไดโดยทางปรมัตถ. 

 
แลวมันมีปญหาอยูที่วา  จะพบวิธีอยางนั้นไดอยางไร  มันจะเปนโชคดี 

หรือไม  ที่วาจะไดฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  โดยตรงโดยแทจริง  ที่จะ 
ใหเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียไดหรือไม ?  มันเปนอยางนี้ตางหาก  หรือวาถาจะ 
มองไปที่ บุคคลนั้น  บางทีอุปนิสัยมันยังต่ํา  มันยังเขาใจไมได  มันยังมืดมนทเกิน 
ไปก็ได.  แตใครบางจะไปประณามตัวเองวา  เปนคนมืด  มืดมนทจนไม รูจักลืมหู 
ลืมตาเสียเลย  นี้มันก็ไมมี.  เราไมอยากจะเปนคนมืดมนทถึงขนาดนั้น.  ถาวาเรา 
ยังมืดมนท  เราก็สมัครที่จะเปนคนมืดมนทแตนอย;  แลวเราก็อยากที่จะใหมันสวาง- 
ไสวโดยเร็ว  อยากจะใหความมืดมนทนอย ๆ  มันหมดไปโดยเร็ว,  ใหเปนสวางไสว 
ลืมหูลืมตา   เห็นแจงแกพระนิพพาน ,  ทําพระนิพพานใหแจงนี้   โดยเร็วที่นี่ และ 
เดี ๋ยวนี ้.  ฉะนั้นควรจะหมายมั ่นกันอยางนี ้  วาใหมันโชคดี  ใหไดฟงคําสั ่งสอน 
ที่ถูกตอง,  และใหไดเขาใจคําสั่งสอนนั้นโดยชัดเจนและโดยเร็ว  ใหความ 
มืดมนทมันหายไปโดยเร็ว.  นี้เรียกวา  ไปตามทางของพระนิพพาน. 
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ไปตามทางพระนิพพานก็จะตั้งตนโดยวิธี  ก ข  ก กา  ของพระ- 
นิพพาน  คือเรียนใหรู   ใหเขาใจ  เรื ่องธาตุทั้งปวง  ที่ไดโอกาสแลวก็ปรุงกัน 
ขึ้นมาเปน  อายตนะ  แลวก็ปรุงขึ ้นมาเปน  ขันธ  ปรุงขึ ้นมาเปน  อุปาทานขันธ 
แลวเปนทุกข   แลวก็ดับไปเปนคราว ๆ,  เห็นวามันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ 
อย างนี ้  ไม ใช ต ัว เรา   ไม ใช ของเรา   ที ่ต รงไหน เลย   ค ือ   ก  ข   ก  กา   สําหร ับ  
ปรมัตถธรรม 

 
จะพูดซ้ําแลวซ้ําเลาสักกี่ครั้ง  กี่รอยครั้ง  กี่พันครั้ง  ก็พูดอยางนี้ เทานั้น 

วามันมีแตสิ่งที่เรียกวาธาตุ  ที่เปนอยูตามธรรมชาติ  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณนี้  ๖  ธาตุ.  แลวก็มี  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก 
ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ  ที่ปรุงออกมาตามธรรมชาติจากธาตุนั้น ๆ.  แลวก็มี 
ธาตุรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ขางนอก  แลวมากระทบกันเขากับ 
ธาตุขางใน   เกิดเปนผัสสะ   อยางนี้ ก็ เรียกวา   ธาตุ เหลานั้น   ไดป รุงขึ้นมาเปน 
อายตนะ  กระทบกันเปนผัสสะ,  แลวก็มีเวทนา  มีสัญญา  มีสังขาร  ที่เรียกวา 
ขันธ  ๕  เปนอยางนี้อยูทุก ๆ ๆ  ไมเวนแตละวัน. 

 
แตจิตนี้มันยังโง  จิตนี้มันยังมืดอยู  มันไม รูสึกวา  นี้ เปนไปสักวาธาตุ 

ตามธรรมชาติ.  จิตนี้จะรูสึกวาเปนตัวกู  เปนตัวตน  เปนของตน  กูไดเห็น  กูไดยิน 
กูไดอะไรตาง ๆ  แลวกูตองการอยางนั้น  กูตองการอยางนี้  กูจะทําใหมากขึ้นไปอีก 
จะได อย างนั ้นจะได อย างนี ้  มันม ีต ัวก ูเรื ่อย ;  นี ้เร ียกวาเป นจ ิตที ่ไม รู   เป นจิตที่ 
ไมรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานเลย. 
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นี่เรามาพูดกันเพื่อใหรู  เพ่ือใหจิตนี้รู  วามีสักธาตุตามธรรมชาติปรุง- 
แต งเป นอายตนะ   ปรุงแต งเป นข ันธ   เป นอ ุปาทานข ันธ   แล วเป นท ุกข .  ฉะนั ้น 
จึงขอรองซ้ําแลวซ้ําเลาอีกวา  ใหเขาใจเรื่องธาตุกอนเปนเรื่องแรก,  แลวเขาใจ 
เรื่องอายตนะที่จะปรุงเปน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ขณะหนึ่ง ๆ ๆ  แลวก็จะปรุงเปน 
วิญญาณทางตา  ทางหู   ฯลฯ,  แลวมี  เวทนาทางตา  ทางหู   ฯลฯ,  แลวก็มีสัญญา 
มั่นหมายเวทนานั้น  อยางนั้นอยางนี้   ของกูอยางนั้นอยางนี้,  แลวมีสังขารคิดนึก 
อยางนั้นอยางนี้  วาลวนแตเปนสักวารูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมใชตัว 
ไมใชตน  ไมใชคนอยางนี้อยูทุกวัน ๆ. 

 
นี่คนเรียนลัด   ชนิดที่ วาจะเปนพระอรหันต ได ในอายุ   ๑๕  ขวบ   เปน 

เด็กอายุ   ๑๕  ขวบนี้   ก็เรียกวา  มันยังโชคดีนอยกวา  วาคนโต ๆ  อายุ   ๕๐,  ๖๐  ขวบ 
อาจจะรูได เร็วกวาเด็กอายุ   ๑๕  ขวบ  ถามีการสอน  หรือวาไดยินไดฟง  ไดปฏิบัติ 
ใหมันถูกทาง. 

 
ขอใหทุกคนรูวา  มันมีจุดตั้งตนอยู  ๒  แผนกอยางนี้   จะเลือกเอาอยาง 

ไหนก็เลือกเอาเถิด.  จะเลือกเอา  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมเรื่อย ๆ  มา  อยางที่ เปนมา 
แล วก ็ได   ม ัน ไม ผ ิด อะไร ;  แต ม ันก ็ช าก ็อ ืด อาด .  แต จะ เล ือก เอา   ก  ข   ก  กา 
ทางปรมัตถธรรม   คือ  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานก็ได;  แตตองตั้งอกตั้งใจเปน 
พิเศษ,  ตองจริงกันหนอย  ตองใชสติปญญามาก.  ตองศึกษาใหเขาใจเรื่องธาตุ 
เรื ่องอายตนะ   แลวก็เรื ่องขันธ  เรื ่องอุปาทานขันธ  เรื ่องทุกข  เรื ่องดับ 
ทุกข  คือเรื ่องมรรค   ผล   นิพพาน   ลัดตรงไปยังนิพพาน .  ตั้งตนที ่  ธาตุ 
ที่ ไม ใชสัตว   บุคคล   ตัวตน   เรา   เขา   นี่ ,  แลวก็ รูความจริงเรื่อยไปจนไมยึดมั่ น 
แลวก็เปนนิพพาน  นี่  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม. 

 
....    ....    ....    .... 
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วันนี้ เพียงแตเอามาเปรียบเทียบกันใหดู  วา  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรม  ซึ่ง 
เราคลานงุมงามกันมาเปนเวลาหลายปหลายสิบปแลว  มันก็มีอยูแบบหนึ่ง;  มันไม 
ผิดอะไร  มันเป นเพ ียงเท านั ้น .  มันเป นเพ ียงม ีโชคดีเท านั ้น   ไม ม ีโชคดีกวานั ้น ,  
ทีนี้อีกแบบหนึ่งเปน  ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม  สําหรับเรื่องท่ีมีโชคดีกวา  เร็ว 
กวา,  ก็ศึกษาเรื่องธาตุ   เรื่องอายตนะ   เรื่องขันธ  เรื่องอุปาทานขันธ  เรื่องทุกข 
เรื่องดับทุกข  เรื่องมรรค  ผล  นิพพาน  ตรงไปนั่น. 

 
ถาจะมาตอชนกัน  ก็หมายความวา  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมน้ัน  อุตสาห 

ทําความดี  สรางสมความดี ๆ ๆ  เร่ือยมา  ก็อยูดวยความดี  แลวก็มีความทุกขตาม 
แบบของคนดีเรื่อย ๆ  มา  จนทนไมไหว,  จนวาอยากจะพนไปจากนี้อีกที ;  แลว 
มันก็กระโดดขามไปฝาย  ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม  คือไมสนใจกับความดี,  สนใจ 
แตจะหลุดพ นจากความทุกขทั ้งปวง,  ทุกขอยางเลวก็ไม เอา,  ทุกขอยางกลาง 
ก็ไมเอา,  ทุกขอยางดีที่สุดก็ไมเอา,  จะเอาแตเรื่องไมทุกขทาเดียวเทานั้น  นี่มัน 
เปนเรื่องของปรมัตถธรรม.  ลองคิด ๆ  ดูไปตามคําที่พูดนี้  แลวก็จะเขาใจความ 
แตกตางวา  มันแตกตางกันอยางไร.  ระหวางการเรียน  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรม 
และการเรียน  ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม ? 

 
เอาละ  ทีนี้ก็สรุปความตอนทายนี้วา  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรมนั้น  มัน 

ตั ้งตนขึ ้นจากความเชื ่อ  แลวมันก็ไปตามอํานาจของความเชื ่อ,  หรือผลแหง 
ความเชื่อ .  เราไมมีปญญาเห็นไดเอง  เราก็ตองเชื่อไปกอน .  นี่   ก ข  ก  กา  ทาง 
ศีลธรรม  ตั้งตนขึ้นมาจากความเชื่อ  แลวก็เปนไปตามอํานาจของความเชื่อเรื่อย ๆ  
ไป   แลวก ็ม ีผลแหงความเชื ่อ   ที ่ได เชื ่อแล วม ีผลอยางไร   นั ่นแหละเป นเครื ่อง 
รับรอง  มันก็ดําเนินไปไดตามอํานาจของความเชื่อ.  นี้มันระยะหนึ่ง  จนกวาจะถึง 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๒๓๐

หัวเลี้ยวหัวตอ  ซึ่งจะเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรม  ที่มันตั้งตนขึ้น 
ดวยสติปญญา  ไปตามอํานาจของเหตุผล. 

 
เหตุผลน้ีจะโดยคํานวณใครครวญก็ได  ในขั้นตนก็เหตุผลใครครวญ 

คํานวณทั ้งนั ้น .  ตอมามันก็เหตุผลจากความสังเกตเห ็น ,  แลวรู ส ึกไดในใจเอง.  
นี่ก็ เปนเหตุผลท่ีจริงกวา  จนกระทั่งวา  เมื่อไรมันไมตองใชเหตุผล   เมื่อน้ันมันก็ 
พนจากความเปน  ก ข  ก กา. 

 
ถายังอาศัยความเชื่อ  ความเชื่อชวยพาไป ๆ  ก็ยังเปน  ก ข  ก กา  แบบ 

ศีลธรรม ,  ถาอาศัยการตั้งตนที่ปญญาที่อยู ในอํานาจแหงเหตุผล ,  เปนไปตาม 
อํานาจแหงเหตุผล .  นี ้ก ็เป น   ก  ข   ก  กา  ทางปรมัตถธรรม .  ถาม ันเป นไปหนัก 
เขา ๆ  มันก็อยูเหนือเหตุผล  เปนปญญาสมบูรณ   นี้มันก็เลิกความเปน  ก ข  ก กา  มัน 
ไมมีความเปน  ก ข  ก กา  อีกตอไป. 

 
ทีนี้ถาวาเราจะมาเหลือบตาดู  โดยเล็งเอาพระนิพพานเปนจุดหมายกัน 

แลว  ก็ลองคํานวณดูเองวา  เรากําลังงุมงามอยูที่  ก ข  ก กา  ในขั้นไหน  อยางไร ?  
ถาสมมติวา  ใครเอาหรือไมเอาก็สุดแทแต.  อยากจะสมมติวา  ถาจะเพงเล็งเอา 
พระนิพพานเปนเปาหมายกันแลว  เดี๋ยวนี้เรากําลังคลานงุมงาม ๆ  อยูที่  ก ข  ก กา 
ประเภทไหน ?  ที่  ก ข  ก กา  ประเภทศีลธรรม  หรือวา  ก ข  ก กา  ประเภทปรมัตถ- 
ธรรม ?  อยูที่ประเภทไหน  และไดมากนอยเทาไร ?  และอยางไร ?  นี่จะไดเห็นชัดเจน 
ยิ่งขึ้นไป  วามันมีความแตกตางกันอยางไร  ในระหวาง  ก ข  ก กา  ทางศีลธรรม  กับ  
ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม,  นี้พวกหนึ่ง.  กับพวกที่ไมตองเรียน  ก ข  ก กา  อีก 
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ตอไป  เพราะวาเขาถึงฝงถึงตลิ่งแหงการศึกษาแลว;  นี่ไมตองเรียน  ก ข  ก กา 
กันอีกตอไป  มันก็ตางกันมาก. 

 
ทีนี้ในพวกที่ยังตองเรียน  ก ข  ก กา  นี้  มันก็ยังตางกันมาก  คือพวก 

หนึ่งก็คลายตวมเตี้ยมอยูที่  ก ข  ก กา  ประเภทหนึ่ง,  พวกหนึ่งก็กําลังวิ่งไปอยางเรียก 
วา  ก ข  ก กา  ประเภทลัด,  ประเภทเรียนลัด  และตรงแลวเร็ว  คือเรียนตั้งตนดวย 
การไมมีตัวตนไปจากเรื่องธาตุตามธรรมชาติ  เปนไปตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา 
ไมมีตัวกู  ไมมีของกู  นี้มันก็เร็ว. 

 
นี่เราจะอยูในพวกไหน  ก็คงจะรูจักตัวเองได;  แตแลวก็ใหเขาใจวา 

มันไมมีผิดแลว  ไมมีพวกไหนผิดแลว  มีอยูแตวา  ควรจะไปใหเร็วกวานั้น 
ใหถูกยิ่งขึ้นไปกวานั้น  นั่นแหละจึงจะเรียกวา  เปนผูไมประมาท.  อยามัวประมาท 
เกี่ยวกับเวลา  เกี่ยวกับอายุ  เกี่ยวกับรางกายสบายดี  เกี่ยวกับมีกินมีใชอยู,  อยา 
มัวประมาทดวยเรื่องอยางนั้นอยู.  รีบพยายามทําจิตใจใหมันถึงขั้นสวางไสว  หลุด 
พนไมมีความทุกข  ไมเกิดความทุกข,  มีอะไรเขามาทําใหมีความทุกข  ก็หัวเราะเยาะ 
ได  แลวก็ไลตะเพิดใหมันกลับไป.  วันคืนลวงไปโดยไมตองมีความเปนทุกขเลย 
นั่นคือวามันรูแลว  ไมตองมัวเรียน  ก ข  ก กา  อยูตอไปแลว. 

 
เอาละเดี๋ยวนี้เราก็พูดถึงความแตกตางระหวาง  ก ข  ก กา  ๒  ชนิด  ให 

เห็นความแตกตางที่วา  ควรจะเลือกกันอยางไร  พอสมควรแกเวลาแลว  ไวโอกาสหนา 
ก็จะพูดถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  สําหรับพระนิพพานโดยตรง  สืบตอไป. 

 
ตอไปนี้ก็ใหโอกาสแกพระสงฆทานไดสวดธรรมปริยาย  สงเสริมศรัทธา 

ความเชื่อหรือความกลาหาญ  ในการเรียนพระศาสนานี้  ตามควรแกเวลาตอไปอีก 
ขอนิมนตได. 

_____________ 
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-  ๙  - 
๒  มีนาคม  ๒๕๑๗ 

 
ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 

 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสารในวันนี้  เปนครั้งที่  ๙  แหงภาคมาฆบูชา  ซึ่งจะ 

ไดกลาวโดยหัวขอใหญ  ที่เรียกวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม 
แตวาในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอยอยแยกออกมา  วา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 

 
[ปรารภและทบทวน. ] 

ในครั้งที่แลวมา  ไดมีการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง  ระหวาง  ก ข  
ก กา  ทางศีลธรรม  กับ  ก ข  ก กา  ทางปรมัตถธรรม.  ถาทานทั้งหลายมีความเขาใจ 
ในความแตกตางอันนี้  ก็ยอมเปนการงาย  ที่จะเขาใจไดวา  ก ข  ก กา  แหงพระ- 
นิพพานนั้นเปนอยางไร. 

 
ขอใหทบทวนดูใหดีวา  ก ข  ก กา  ของศีลธรรมนั้น  มันเปนเรื่อง 

หนึ่งตางหาก  คือ  เปนเรื่องในเบื้องตนของคนทั่วไป,  และเปนเรื่องที่กลาวโดย 
 
 
 
 
 

๒๓๒ 

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

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



ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๒๓๓

ภาษาคน,  และเปนเรื่องที่กลาวสําหรับบุคคล  ผูยังมีความรูสึกวามีตัวมีตน 
มีอะไรเปนของตน  สําหรับจะยึดมั่นถือมั่น  จึงตองมีระเบียบทางศีลธรรม  ซึ่ง 
เปนเครื่องควบคุมใหคนเหลานั้น  ยึดมั่นถือมั่นแตในทางที่ถูกที่ควร.  และให 
ยึดมั่นนอยลง ๆ  เพราะวาความยึดมั่นนั้นเปนทุกข  จนกวาเมื่อไรเขาจะมองเห็นวา 
ความยึดมั่นนี้เปนทุกข  ก็เริ่มเบื่อหนายตอการที่จะยึดมั่น  เรื่องของศีลธรรม  ก็มา 
สิ้นสุดกันที่ตรงนี้. 

 
ตอแตนั้นไป  ก็เปนเรื่องทางปรมัตถธรรม  ของบุคคลผูจะไมยึดมั่น 

ถือมั่น  เห็นโทษแหงความยึดมั่นถือมั่น  พรอมกับการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
โดยความเปนสิ่งที่ไมควรจะถือวา  เปนตัวเราหรือเปนของเรา,  คือเห็นเปน 
ธรรมชาติไปท้ังนั้น.  นี้ก็เปนเรื่องทางปรมัตถธรรม  ของบุคคลผูเห็น 
ธรรมะในชั้นลึก.  นี่แหละคือขอท่ีมันแตกตางกันอยูเปน  ๒  อยาง  หรือเปน  ๒  ชั้น. 

 
ชั้นศีลธรรม  ก็เพ่ือประโยชนแกการที่จะเวียนวายไปในโลกอยางดี 

เวียนวายใหดี  อยูในสภาพที่เรียกกันวาดี.  ครั้นมองเห็นวาการเวียนวายนั้น 
แมจะดีอยางไร  ก็ยังเปนไปเพื่อความทุกข.  จึงอยากจะไมตองเวียนวาย  คือ 
ไมตองเปนไปตามกระแสโลกนั่นเอง. 

 
พิจารณาใหเห็นความแตกตางของโลกิยะกับโลกุตตระ. 

 
ขอใหทานในใจใหเห็นแจงชัด  ในความแตกตาง  ระหวางโลกิยธรรม 

ธรรมะที่ประพฤติเปนไปเพื่อประโยชนในโลก  กับ  โลกุตตระธรรม  ธรรมที่จะอยู 
เหนือโลก ขามขึ้นพนจากโลก  วามันมีอยูอยางนี้.   
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การพิจารณาเชนนี้  มีประโยชนอยูในตัวมันเอง  คือวาเมื่อยิ่งพิจารณา 
โลกไปเทาไร  ก็จะยิ่งรูจักโลก  และไมหลงใหลในโลก  มากขึ้นเทานั้น,  ความ 
หลงใหลในกาลกอน  มันก็เบาบางไป.  พิจารณาใหเห็นโลก  ใหรูจักโลก  ใน 
ทุกแงทุกมุม,  หรือท่ีสําคัญที่สุด  ก็คือ  การปฏิบัติตนอยูในโลกเพื่อประโยชน 
อะไร ?  แลวผลที่ไดที่ดีที่สุดนั้นเปนอยางไร ?  นี่พิจารณาอยูอยางนี้  ก็ทําใหรูจัก 
โลกดีขึ้น. 

ถาพิจารณาในสวนโลกุตตระ  แมวาจะเปนการพยายามที่จะพิจารณา 
ทั้งที่ยังไมเห็นอยู  ก็ยังมีประโยชนอยูนั่นเอง  คือ  จะเปนชองทาง  ที่จะใหเห็น 
สิ่งที่ลึกกวาหรือเหนือกวา  สําหรับจะเปนที่หลบหลีกจากความทุกข  หรือความ 
ยากลําบาก  ที่จะตองเปนไปในโลก  หรือเปนไปตามกระแสโลก. 

 
ทีนี้คนบางคนก็จะไมเขาใจ  คือ  เขาใจผิด  ถึงกับวามันอยูกันคนละทิศ 

คนละทาง  เหมือนกับท่ีเขาใจกันโดยมาก  วาโลกุตตระนั้นมันอยูที่ไหนก็ไมรู 
คือมันอยูไกลไปยิ่งกวาที่จะเรียกวา  นอกฟาหิมพานต.  นี่เพราะวาเขาจะไดรับการ 
สั่งสอนมาผิด ๆ  หรืออะไรก็ตามที  ทําใหเกิดความเขาใจอยางนี้กันอยูโดยมาก. 

 
เมื่อเร่ืองนี้ไมไดบีบคั้นอะไร  ใหตองสนใจมากเปนพิเศษ  ก็เลยปลอย 

ไวอยางนั้น,  จนกระทั่งบัดนี้  มันก็ยังเปนอยางนั้น  จนกระทั่งจะตายไป  มันก็ตาย 
ไปดวยความรูสึกอยางนั้น.  นี่เรียกวาเกิดมาทีหนึ่ง  ก็ไมรูทิศเหนือ  ทิศใต 
ไมรูวาจะไปกันทางไหน. 
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ถาไดรับการแนะนําที่ดี  ไดยินไดฟงคําสอนในพระพุทธศาสนาของ 
พระอริยเจา  อยางถูกตองแลว  ก็จะรูไดวา  ทั้งหมดนี้มันอยูในจิต  หรืออยูใน 
สิ่งที่เรียกวาจิต.  ในคนคนหนึ่งนี้ถาจิตคิดผิด  หรือถึงกับตั้งจิตไวผิด  โลกนี้ 
มันก็เปนภัยเปนอันตราย  หรือเปนความทุกข  แกจิตชนิดนั้น;  เพราะวาจิต 
ชนิดนั้นมันยังเปนจิตที่โง,  หรือเปนจิตที่ยังเปนโลก ๆ  มากเกินไป,  ไมรูจักสิ่งที่ 
เรียกวาโลก.  โลกนี้มันก็หุมหอเอา  จึงเปนจิตที่มีความทุกข  เนื่องมาจากสิ่ง 
ที่แวดลอมอยูรอบ ๆ  ตัว  คือโลกนั่นเอง.  ความเปนอยางนี้  ก็เรียกวาเปนภาวะที่ 
อยูในโลก  หรืออยูภายใตโลกดวยซ้ําไป. 

 
ทีนี้ในทางที่ตรงกันขาม  ถาวาจิตนั้นไดอบรมดี,  มีความเขาใจดีใน 

ธรรมะ  ในชั้นที่เปนปรมัตถธรรม  จิตนั้นก็เปนจิตที่แจมแจงสวางไสว  หรือจะ 
เรียกวา  เปนจิตที่ตั้งไวถูกตอง,  อะไร ๆ  ในโลกนี้ก็ไมสามารถทําจิตชนิดนี้ให 
เปนทุกขได,  เพราะสิ่งทั้งหลายจะแวดลอมเขามาที่จิตอยางไร  จิตก็อยูเหนือสิ่ง 
เหลานั้น  ทุกอยางไป  ทุกทีไป  ทุกหนทุกแหง.  จิตที่อบรมดี  ตั้งไวดี  ยอมมี 
ลักษณะอยูเหนือความบีบคั้น  หรือความทวมทับ  ของสิ่งที่เรียกวาโลก  ภาวะ 
ของจิตชนิดนี้จึงเรียกวา  เปนโลกุตระภาวะ,  คือเปนภาวะที่อยูเหนือโลก. 

 
ทุกเรื่องรูสึกไดที่จิต. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดีวา  ภาวะที่จิตจะอยูใตโลก  มันก็อยูที่จิตนั่นแหละ,  

ภาวะที่จิตจะอยูเหนือโลก  มันก็อยูที่จิตนั่นแหละ;  ฉะนั้นถาอยากจะเรียกเปนวา 
โลกิยธรรม  กับ  โลกุตตระธรรม  ก็แสดงวามันอยูที่จิตนั้น,  เปนไปในโลกหรือวา 
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เปนไปนอกโลก  มันก็อยูที่จิตนั้น;  เพราะวาแมแตตัวโลกเอง  มันก็เปนสิ่งที่ 
รูสึกไดดวยจิต,  รูสึกไดที่จิต. 

 
ผูมีปญญาจะมองเห็นวา  สิ่งที่เรียกวาโลกนั้น  มันก็คือสิ่งที่รูสึกอยู 

ในจิต;  ไมใชสิ่งที่เกลื่อนกลาดอยูตามพื้นแผนดินทั่ว ๆ  ไปน้ันจะเรียกวาโลก.  
นั้นเปนภาษาคนธรรมดาพูด,  ภาษาคนที่ยังไมรูธรรมะพูด;  แตคนที่รูธรรมะ 
จริงแลว  จะรูวาอะไร ๆ  มันรูสึกอยูที่จิต  ถาไมรูสึกอยูที่จิต  มันก็ 
เหมือนกับไมมี.  โลกนี้มันจะใหญโตมโหฬารสักเทาไรก็ตาม  ถาไมปรากฏแกจิต 
มันก็มีคาเทากับไมมี. 

 
ทีนี้มันจะมาเปนการดีหรือการชั่ว  เปนการไดหรือเปนการเสีย  หรือ 

เปนอะไรทุก ๆ  อยาง;  มันก็เปนตอเมื่อเขามาปรากฏแกจิต  หรือเกี่ยวของแกจิต.  
ฉะนั้นจึงเห็นวา  โลกก็ดี  พนจากโลกก็ดี  นอกโลกก็ดี  อะไรเหลานี้มันอยูที่จิต; ;  
แลวแตวาจิตนั้นมันจะเปนจิตชนิดไหน,  แลวมันจะอยูในภาวะเชนไรในเมื่อสิ่ง 
ตาง ๆ  ทั้งหลายเหลานั้นเขามาแวดลอมจิต. 

 
มันก็เกิดเปนเรื่อง  ๒  เรื่องขึ้นมา  คือเรื่องของคนที่ยังไมรู  กับเรื่อง 

ของคนที่รูถึงที่สุด  หรือรูลึกซึ้ง.  คนที่ยังไมรูก็มีความมั่นหมายไปตามความไมรู,  
มันจึงเกิดมีความเขาใจเปนตัวเปนตน  เปนของของตน,  ยึดมั่นถือมั่นมันจึงมีดีมีชั่ว 
มีไดมีเสีย  มีเกิดมีตาย  มีอะไรตาง ๆ,  ไปตามประสาของผูที่ยังไมรูหรือรูนอย.  ฉะนั้น 
จึงมีระเบียบปฏิบัติแบบหนึ่ง  สําหรับบุคคลประเภทนี้  ก็เรียกวา  ศีลธรรม. 
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ทีนี้  บุคคลที่รูแลวเกินกวานั้น  ยังมีปญหาอยูที่วา  อยากจะหลุดพน 
ไปจากสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  หรือท่ีเคยยึดถือมาแลว  หรือกําลังยึดถืออยู 
ก็ตาม,  นี่จะทําอยางไร.  เขาก็มีวิธีคิดพิจารณาของเขาอีกแบบหนึ่ง  เพ่ือ 
จะหลุดพนออกไปใหได  ซึ่งเรียกวามันเปนธรรมะที่สูงขึ้นไป,  มีอรรถะคือ 
ความหมายที่ยิ่งขึ้นไป,  มีประโยชนหรืออานิสงสที่จะพึงไดรับก็ยิ่งขึ้นไป  ในสวนนี้ 
เราเรียกวา  ปรมัตถธรรม. 

 
นี้ก็ขอใหดูตอไปอีกสักนิดหนึ่งวา  ทั้ง  ๒  สิ่งนั้นมันไมไดอยูที่ไหน,  มัน 

อยูที่คน  ที่มีจิตใจแตกตางกันอยู  เปน  ๒  อยาง  หรือ  ๒  พวก  ๒  ประเภท  ในโลกนี้ 
นั่นเอง.  หรือถาจะดูใหละเอียดเขาไปอีก  ก็จะพบวาคนคนเดียวนั่นแหละ  เมื่อ 
เด็ก ๆ  หรือวายังเปนคนหนุมสาวคนแรกรูจักโลก  นี้มันก็มีจิตชนิดหนึ่ง,  
ครั้นไดลวงกาลผานวัยไปมาก  รูจักโลกนี้มาก  ก็มีจิตอีกชนิดหนึ่ง. 

 
เพียงเทานี้ก็จะเห็นไดวา  เรื่องของคนหนุมก็เปนเรื่องของศีลธรรม,  

เรื่องของคนแกที่ถูกตอง  คือเปนคนแกสมกับเปนคนแกจริง ๆ  มันก็เปนเรื่อง 
ของปรมัตถธรรม.  เมื่อคนหนุมจะไปมัวโงมัวหลงในสิ่งที่เปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ   
อนตฺตา,  คนแกไมควรจะไปมัวโงในเรื่องที่เปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา,  ถาไม 
อยางนั้นก็ไมควรจะเรียกวาคนแก;  เพราะคําวาคนแกควรจะเปนเรื่องแกของ 
สติปญญา  สมกับท่ีวาไดเห็นโลกมามาก  ไดลวงกาลผานวัยมามาก  มันแกดวยเวลา 
ฉะนั้นมันก็ตองแกดวยสติปญญา.  ถามันไดอยางนี้  ก็เรียกวาถูกตอง  ตามที่ 
ธรรมชาติกําหนดให  คือ  คนหนุมกับคนแกมันควรจะไมเหมือนกัน.  ถาเหมือนกัน 
แลวจะไปมัวเรียกวา  คนหนุมคนแกทําไม  หรือจะเรียกใหดีกวานั้น  ก็ตองเรียกวา 
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คนออนกับคนแก,  คนออนดวยสติปญญา;  เพราะมันมีเวลาที่เกิดมานอย,  นี้มัน 
ก็อยางหนึ่ง.  ทีนี้คนมันแกดวยสติปญญาเพราะเวลาที่เกิดมามาก  นี้มันก็อยางหนึ่ง.  
 

นี้เรียกวาเอาตามกฎเกณฑธรรมชาติ  ตามธรรมดาสามัญเปนหลัก 
วายิ่งอยูไปนาน  มันก็ควรจะยิ่งรูอะไรมากนี้  เปนกฎธรรมดาในคนคนหนึ่งนั้นแมจะ 
เปนคนที่มีสติปญญานอยจะเปนคนโง;  ถาใหอยูไปนาน  มันตองรูอะไรมากกวาเมื่อ 
มันแรกเกิดมา.  แตถาคนมันฉลาด  ยิ่งอยูไปนาน  ก็ยิ่งรูมาก,  มากกวาที่คนโง 
แมจะอยูในโลกเปนเวลานาน.  แตอยางไรก็ดี  มันไมหนีหลักในขอท่ีวา  ถาเกิดมา 
นานมันก็ตองรูอะไรมาก,  มันก็ตองฉลาดกวา;  ความผิดความถูก  ความไดความ 
เสีย  ความสุขความทุกข  นั่นแหละ  มันเปนครูที่สอนใหอยูในตัว. 

 
ขอใหสังเกตดูสุนัข  ตัวที่อายุมากหลายป  มันฉลาดกวาสุนัขที่เพิ่งเกิด.  

สุนัขพันธุเดียวกัน  หรือท่ีมีอะไร ๆ  คลาย ๆ  กัน  ถาอายุมันมาก  มันก็ไมรูอะไรมาก 
ฉลาดมาก,  รูจักจิตใจของเจาของมากกวาสุนัขตัวที่เพิ่งเกิด.  เราจะสังเกตดูสุนัข 
สักตัวหนึ่งตัวเดียวก็ได  วาตั้งแตมันแรกเกิดจนบัดนี้แลวจนบัดนี้อายุมันตั้ง  
๑๐  กวาปแลว  มันฉลาดขึ้นทุกป ๆ  อยางไร.  นี่เรียกวา  จะพบสิ่งที่เปนไปตาม 
ธรรมชาติธรรมดาอยางหนึ่ง  วายิ่งอยูไปนาน  มันก็ยิ่งรูอะไรมาก,  จนกระทั่ง 
มันรูราวกับวาเปนคนละตัว  คนละอยาง  คนละพันธุ. 

 
ทีนี้มนุษยก็ไมควรเสียเปรียบในขอน้ี  เมื่ออยูไปมากอยูไปนาน  ควร 

จะรูอะไรมาก  เมื่อมากมันก็ตองไมซ้ํากัน  มันตองมากออกไปจริง ๆ  เหมือนกัน.  
ดังนั้นการที่ไประคนกันอยูกับสิ่งที่เปนอนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  นานเขา ๆ  มันก็ควร 
จะรูจักวา  นี่เปนอนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  กันบาง  จึงจะถูกตอง. 
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ถาอายุยิ่งมากเขา  ก็ยิ่งไมมองเห็นความเปน  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ของ 
สิ่งตาง ๆ,  แลวจะเรียกวาอะไร ?  ก็ไมควรจะเรียกวา  คนนี้ไดเติบโต  เติบใหญ  ได 
เจริญรุงเรืองขึ้นไปเปนแน  คือมันไมไดมีอะไรที่จะขยายออกไป  มันหยุดชะงัก,  ก็คือ 
คนที่ไมเติบโต  หรือไมแกนั่นเอง.  มันผิดกฎของธรรมชาติอยางนี้  ก็ตองเรียกวา 
คนบา,  แตจะโทษเขานักก็ไมได  เพราะมันมีบางสิ่งบางอยางมาทําใหบา;  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งก็คือ  โลกสมัยนี้  มันมีอะไรมากมาย  ที่เขามาทําใหคนเปนบา;  โดยทาง 
สติปญญาแลว  มันไมเจริญเติบโตขึ้นไปตามลําดับ,  ไมสามารถจะเลื่อนจาก 
ศีลธรรมขึ้นไปสูปรมัตถธรรม;  มิหนําซ้ํามันกลับมีศีลธรรมที่เลวลง ๆ  มัน 
มีศีลธรรมที่ถอยหลัง  มีศีลธรรมที่เลวลง.  โลกของเราจึงไดเปนอยางนี้  ในสภาพ 
มีศีลธรรมที่ถอยหลัง  มีศีลธรรมที่เลวลง.  โลกของเราจึงไดเปนอยางนี้  ในสภาพปจจุบันนี้ 
ทั่วไปทั้งโลก ,  คือมันมีความเสื่อมในทางศีลธรรม   ก็เลยจะพูดอะไร 
กัน  ถึงเรื่องปรมัตถธรรม  เพราะเรื่องทางศีลธรรมมันก็มีแตเสื่อมเสียแลว. 

 
โลกปจจุบันเรียน  ก ข  ก กา  แตทางวัตถุ. 

 
ขออภัย  ที่จะตองปรับทุกขกันในขอน้ีสักหนอยหนึ่ง  วาโลกในปจจุบัน 

นี้  มันยิ่งเปนอยางนี้หนักขึ้น  คือมันเกิดความนิยม  ในการที่จะแยกเอาธรรมะหรือ 
ศาสนาออกไปจากประชาชน.  เดี๋ยวนี้เรียกวากําลังจะเปนกันทั้งโลก;  พวกฝรั่ง 
ที่เขากาวหนาในทางผลิต  ในทางพัฒนาอะไรตาง ๆ  นั่นแหละเปนผูนํากอน  ในการ 
ที่แยกธรรมะหรือแยกศาสนา  แยกศีลธรรมนี้ออกไปจากประชาชน,  คือวาให 
ประชาชนศึกษาแตในเรื่องผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ,  เพ่ือเปนอยูดวยสุขภาพ  
อนามัยนี่  ใหไดตามใจไปเสียทุกอยางที่กิเลสมันตองการ,  ก็เปนเหตุใหลุมหลง 
ไปในทางนี้. 
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สวนทางเรื่องธรรมะหรือศาสนานั้น  เขายกใหเปนเรื่องสวนตัว 
บุคคล  ใครสนใจก็ไปหาเอาเอง;  แมจะลําบากเทาไรก็เชิญไปหาเอาเอง  ในหลัก 
สูตรของการศึกษา  ไมมีเรื่องศีลธรรม  เรื่องศาสนา  เรื่องพระเจา.  ในการที่จะใหคน 
ไดรับสิทธิพิเศษอะไรในการทํางาน  หรืออะไรก็ตาม  ก็ไมยกเอาเรื่องศีลธรรม  หรือ 
เรื่องศาสนามาเปนเครื่องทดสอบ,  หรือวาเปนเครื่องใหคะแนน,  ก็เอาเรื่องเกงแต 
ในทางที่จะผลิตจะทําตามกิเลสนั้นมากกวา.  ดังนั้นเรื่องธรรมะ  หรือ  เรื่อง 
ศาสนามันจึงขาดความสนใจ  ศีลธรรมมันก็ต่ําลง. 

 
นี้เปนตนเหตุ  ที่ทําใหคนเราในโลกนี้  ในสมัยนี้  เปนบา,  คือยิ่งอยูไป 

เทาไรก็ยิ่งไมรูจัก  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ในสิ่งทั้งปลายทั้งปวง.  ที่จะอยูเปน 
ปกติ  มันอยูไมได  เพราะจิตใจมันเปนบา;  เพราะวาไมมองเห็นความเปน  
อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  อยางที่กลาวแลว. 

 
นี้คือตัวปญหา  ที่ทําความยุงยากลําบากใหแกมนุษยเรา,  รวมทั้ง 

พวกเราพุทธบริษัทไมกี่คนที่นั่งอยูที่นี่ก็เหมือนกัน  มันเปนปญหาอยางเดียวกัน,  
และเปนปญหาที่เราไมไดสรางขึ้น.  แตวาเปนปญหาที่เราตองไดรับผล  คือความยุง 
ยากลําบากจากปญหานั้น  แลวมันเปนสิ่งที่คอยมาฉุดลากเรา  ใหออกไปจากแนวทาง 
ของธรรมะ.  ถาเราเผลอนิดเดียวทนอยูไมได  เราก็ตองกระโจนลงไป  สูการกระทํา 
ชนิดที่ทําใหหลงใหลมัวเมาในโลกนี้,  ก็เลยไมตองพูดถึงสิ่งที่เรียกวาปรมัตถธรรม,  
ก็คือจะไมไดมีโอกาสตั้งตนเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน.  มันกลายเปนวา 
เรียน  ก ข  ก กา  ของศีลธรรม  ในโลกนี้ก็ไมหมดไมสิ้น,  และบางทียิ่งกวานั้นมันก็คือ 
ไมไดเรียนเสียเลย;  เพราะวามันไปมัวเรียน  ก ข  ก กา  แตของวัตถุนิยม,  คือ  ก ข 
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ก กา  ของเรื่องความสนุกสนานเอร็ดอรอยทางวัตถุ  ทางเนื้อทางหนัง  ไมรูจักสราง 
ไมรูจักซา  จนกระทั่งตายเนาเขาโลงไป. 

 
เรียน  ก ข  ก กา  ของวัตถุนิยมก็ไมจบ  แลวทําอยางไรที่จะไดมาเรียน  

ก ข  ก กาของศีลธรรม,  และเมื่อไมไดเรียน  ก ข  ก กา  ของศีลธรรมแลว  มัน 
ก็ไมมีโอกาสไมมีหวัง  ที่จะเรียนก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม,  ที่จะเรียกวา 
ก ข  ก กา  ของนิพพานในที่นี้. 

 
นี่แหละคือเรื่องเบื้องตน  ที่จะตองมองเห็นใหชัดเจนอยู  เราจึงจะ 

คอยกาวไปตามทางของพระพุทธศาสนา  สูงขึ้นไปตามลําดับได  ไมพลาดเวลา,  คือ 
วาเวลาในชีวิตนี้จะเพียงพอ.  เราจะมีความกาวหนาไปตามลําดับ  แลวก็ถึงที่สุดจุด 
หมายปลายทางได  โดยที่ไมตองตายเสียกอน  แมวาจะมีอายุเพียงไมเกิน  ๑๐๐  ป.  
ขอนี้ก็เปนขอที่จะตองทําไวในใจเสมอ  วาไมมีใครที่จะมีอายุเกิน  ๑๐๐  ป,  โดยทั่ว ๆ  
ไปจะพูดวาอยางนี้,  แลวจะจัดจะทํากันอยางไร  ใหไดรับประโยชนสูงสุด  ที่มนุษย 
ควรจะไดรับทันกันใน  ๑๐๐  ป. 

 
เมื่อเปนเด็ก  ก็ใหไดรับธรรมะอยางเด็กที่ดีและเต็มเปยม,  เมื่อเปนหนุม 

สาว  ก็มีธรรมะอยางคนหนุมสาวที่ดีและเต็มเปยม,  เมื่อเปนพอบานแมเรือน  ก็มี 
ธรรมะของพอบานแมเรือนที่ดีและเต็มเปยม,  คร้ังตอมาเปนคนแก  ก็มีธรรมะ 
ของคนแก  ถูกตองบริบูรณดีตามแบบของคนแก.  ครั้นมาเปนคนชราแกหงอม 
ก็ยิ่งมีธรรมะที่แจมใส  ที่สดใส  ที่เขมแข็ง  ที่แกกลา  ถึงกับเอาชนะปญหาตาง ๆ  
ไมแมแตความตาย  คือความตายก็ไมมีปญหาสําหรับคนชนิดนี้  กลับยิ้มเยาะความ 
ตายได  ทั้งที่ฟนไมมีสักซี่หนึ่งอยางนี้ก็ทําได.  ก็เรียกวาเปนคนที่  ไดเดินไปจน 
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ถึงที่สุด  ที่มนุษยจะตองเดิน,  แลวก็เดินทันแกเวลาอายุของตัว  ที่พูดกันโดยสรุป 
งาย ๆ  วา  มันจะไมเกิน  ๑๐๐  ปไปได. 

 
เมื่อดูพฤติกรรมของคนบางคน  มันก็นาเวทนาสงสาร  ซึ่งจะทําใหสรุปผล 

ไดวา  ตอใหคนชนิดนี้มีอายุสัก  ๕๐๐  ป  มันก็เดินไมถึงปลายทาง  หรือตั้ง  ๑,๐๐๐  ป 
มันก็ยังจะไมเดินถึงปลายทางอยูนั่นเอง  เพราะเขาเปนคนบา  ไมรูวาจะเดินไป 
ทางไหน;  เพราะมัวแตติดตามสิ่งที่มายั่วยวนมาหลอกลวง  ที่เขาทํากันขึ้น 
ใหม ๆ  ในโลกนี้  อยางไมรูจักจบจักสิ้น. 

 
ขอใหพิจารณาดู  ก็จะพอมองเห็นไดวา  เรื่องการคนควา  หรือการ 

ผลิตการประดิษฐ  การทําอะไรตาง ๆ  ขึ้นมา  สําหรับทําใหคนโงหลงใหลไม  
รูจักสรางนี้  มันจะยังเปนไปอีกนาน  แลวมันจะยิ่งมาก  ยิ่งรุนแรง  หรือยิ่งเกงกลา 
ขึ้น,  นี้ระวังใหดี.  ถาเราพลัดตกหลุมนี้แลว  ก็จะเปนอยางที่วา  ไมรูจักกาว 
หนาในทางจิตใจ. 

 
ฉะนั้นเราจะตองเกงถึงขนาดวา  เราอยูในโลกที่มีสิ่งยั่วยวนเหลือประมาณ 

อยางนี้ได  โดยที่ไมตองถูกลอถูกหลอกใหหลง,  ถาจําเปน  จะเอาสิ่งเหลานี้มา 
ใชเปนอุปกรณการเปนอยูอยางสะดวกดายอะไรบางก็ได;  แตตองไมใชเพื่อ 
จะมายั่วมาหลอกใหลุมหลงอยูแตในสิ่งเหลานี้  จนเห็นแกตัวจัด,  จนไมมีความ 
สงบใจเลย;  แมแตนอนก็ไมหลับสนิท  มันตองสะดุง  มันตองฝนราย;  เพราะ 
ความที่เห็นแกตัวจัด.  แลวมันก็จะเปนไปในทางที่วา  มันออกมาเปนการกระทําทาง 
กาย  ทางวาจา,  แลวก็เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,  แลวก็ฆาฟนซึ่งกันและกัน  ก็ทํา 
ใหตายไปเสียกอนแตที่จะไดทําประโยชนอะไรที่สูงขึ้นไป.   
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นี่โลกนี้กําลังเปนอยางนี้  แลวเราก็ตองอยูรวมกับเขา  ในโลกที่ 
กําลังเปนอยางนี้.  ฉะนั้นจึงตองมีธรรมะ  ชนิดที่มันจะแกปญหาอันนี้ได.  
นั่นแหละคือ  ประโยชนหรืออานิสงสของธรรมะในพระพุทธศาสนา  ชนิดที่จะ 
ทําใหคนเรานี้  มีความสามารถอยูเหนือโลก,  เหนือความทุกขที่จะเกิดมาจากโลก,  
เหนือความดึงดูดของโลก  ที่จะดึงดูดลงไปหาความต่ํา  ความทราม  ความเลวในทาง 
จิตใจ. 

 
....     ....     ....     .... 

 
สรุปความวา  ทั้งหมดที่ใหทบทวนกันดูนี้  เพื่อใหแยกใหเห็นวา  มัน 

มีเรื่องที่มนุษยจะตองเผชิญ  หรือวาแกไขใหมันลุลวงไป  อยูเปน  ๒  ระดับ  คือ 
เปนระดับศีลธรรมระดับหนึ่ง,  แลวก็เปนระดับปรมัตถธรรมระดับหนึ่ง. 

 
เมื่อเกิดมายังเล็กอยู  ไมรูอะไรมาก  ไมอาจจะรูปรมัตถธรรม  ก็ผาน 

มาทางศีลธรรม  เปนคนที่ดีมีศีลธรรม.  ถาเปนเด็กมันก็เปนเด็กดี  มีความ 
ซื่อสัตย  มีความออนนอม  มีความกตัญูกตเวที  มีอะไรตาง ๆ  ทุกอยาง  ที่เรียก 
กันวาศีลธรรม. 

 
ศีลธรรมนี้ก็ขยายขึ้นมาถึงกับวา  จะประพฤติใหดี  ใหถูกทั้งสวน 

ตัวและสวนสังคม,  ใหถูกทั้งที่เรียกวา  ในขั้นต่ํา ๆ  สําหรับมนุษย  ขั้นสูง ๆ  สําหรับ 
เทวดาในสวรรค.  นี้ก็อยางเดียวกันนั่นแหละ  จะเปนเทวดาหรือมนุษย  มันก็ 
อยูที่จิตนั่นแหละ,  หรือวาจะเอาวัตถุภายนอกเปนเครื่องวัด  มันก็หมายความวา 
ถาเปนมนุษยมันก็บริโภคกามคุณ  ชนิดที่แลกเอามาดวยเหงื่อ.  แตถาเปนเทวดา 
ในสวรรคนั้น  มันก็ไมมีอะไรมาก  นอกจากวาโชคดี  มันมีโอกาสที่จะบริโภคกามคุณ 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 

๒๔๔

โดยที่ไมตองแลกเอาดวยเหงื่อ;  จะเปนเพราะวากอนหนานั้น  มันไดทําอะไร 
ไวมาก  มันก็หากามคุณไดงายไดมากในบัดนี้  โดยที่ไมตองแลกเอาดวยเหงื่อ.  แต 
ระวังใหดี  พอมีเหงื่อเมื่อไรเทวดานั้นก็ตองตาย. 

 
ถาใครเคยอานหนังสือเรื่องนี้มากอนแลว  ก็จะพบวา  พอมีเหงื่อก็จุติ 

เทานั้น  ขอความในคัมภีรตาง ๆ  เขากลาวไวอยางนี้  วาเทวดานั้นพอมีเหงื่อออกก็จุติ 
เทานั้น  คือตายจากความเปนเทวดาเทานั้น.  ทั้งนี้เพราะวามันไมมีอะไร  เพราะ 
มันมีความหมายแตเพียงวา  กําลังสนุกสนานเพลิดเพลิน  เสวยผลของสิ่งที่ไดทําไว 
แตกอนดวยเหงื่อ.  เดี๋ยวนี้ก็มาไมตองมีเหงื่อ  แลวก็เสวยกามคุณนั้น;  พอมัน 
หมดฤทธิ์หมดเดชเขา  มันก็ตองหันไปหาเหงื่ออีก  มันก็คือตายจากความเปนเทวดา,  
แลวมันมีอะไรดีกวากันที่ตรงไหน  ในเมื่อคนหนึ่งมันก็บริโภคกามคุณ  เพียงแตวา 
มันไมตองมีเหงื่อในขณะนั้น  เพราะวามันทําไวดีมาแตกอน.  ผูที่มีปญญาใน 
สวนปรมัตถธรรม  จึงมองเห็นวา  ไมไหว  ในการที่จะหลงใหลไปในเรื่องเหลานี้,  
จะมีเหงื่อหรือจะไมมีเหงื่อ  มันก็เหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นเราพิจารณาใหดีใหเห็นวา  อะไรจะเปนที่นาพอใจ,  อะไรเปนสิ่ง 

ที่ควรจะบูชา,  แลวทางนั้นมันมีอยูอยางไร  ที่จะเดินไปได. 
 
ในที่สุดก็มาถึงเรื่องราวที่กลาวแลวนี้  วาเมื่อไดผานเรื่องของศีลธรรม 

มาดีแลว,  มีความสุขตามแบบของคนที่อยูในโลกนี้แลว,  ซึ่งจะตองมีเหงื่อบาง 
ไมมีเหงื่อบาง  หัวเราะบาง  รองไหบาง  เอือมระอาแลวมันก็จะเลื่อนชั้น  ออกไป 
ใหพนขอบเขตเหลานี้,  ที่เรียกวาเหนือโลก  นอกโลก  พนโลก  ไมตองขึ้น ๆ  ลง ๆ  
ฟู ๆ  แฟบ ๆ  อยางนี้  นี่มันจึงเหมือนกับวาขึ้นศักราชกันใหม. 
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ในที่บางแหงก็ไดยิน  ก็ไดเห็น  พูดโดยใชคําวาโลกใหม  ซึ่งก็มีความ 
ถูกตองอยูบางเหมือนกัน,  คือเอาพระนิพพานเปนโลกใหม  เปนโลกอื่น  ที่มัน 
แตกตางตรงกันขามจากโลกนี้,  อยางนี้เรียกวาโลกใหม  เอาพระนิพพานเปนโลก 
ใหม  เอาเปนเมืองใหม  มันก็ถูกอยางสมมติ.  แตถาไมสมมติพูดกันจริง ๆ  แลวก็ 
ควรจะพูดตามที่พูดกันอยูโดยมาก  วาเหนือโลก  วาพนโลก  วาออกไป  นอกโลก 
นั่นแหละถูกกวา. 

 
เมื่อออกไปนอกโลกได  มันก็เรียกวาถึงที่สุดของโลก  ปญหามันก็จบ,  

เลยประมวลเรื่องทั้งหลายมาดูในคราวเดียวกัน  ก็จะพบไดวา,  เรื่องทั้งหมดนั้นมัน 
แบงไดเปน  ๒  ตอน  คือ  อยูในโลกใหดีใหถูกตอง  ตามแบบของโลก  นี้ตอนหนึ่ง 
เปนของศีลธรรม,  และก็ออกไปนอกโลกใหได  ใหสําเร็จ  นี้ก็เปนอีกตอนหนึ่ง 
เปนเรื่องของปรมัตถธรรม,  เปนโลกุตตระธรรม. 

 
เรื่องในชีวิตของคน  ก็เกิดเปน  ๒  ตอนขึ้นมา  เปนตอนที่ตองอาศัย 

ศีลธรรมเพื่ออยูในโลกนี้ใหดี  นี้ตอนหนึ่ง;  ก็ตองตั้งตนดวย  ก ข  ก กา  เหมือนกัน,  
ทํา  ก ข  ก กา  ในทางศีลธรรมใหดี  จนเจริญเต็มท่ี.  ทีนี้พอมาถึงระยะที่  ๒  
ที่จะตองเลื่อนออกไปนอกโลก  มันก็ตองตั้งตน  ก ข  ก กา  กันใหม  เพราะมันคน  
ละเรื่องคนละแบบ  มันก็ตองเรียนอีกวิธีหนึ่ง,  ซึ่งตองตั้งตนกันใหม  ก็เลยตอง 
เรียน  ก ข  ก กา  กันใหม  สําหรับออกไปนอกโลก,  ซึ่งในที่นี้ก็จะเรียกวา  ก ข  ก กา 
ของนิพพาน. 

 
สรุปเรียกชื่อใหสั้น ๆ  งาย ๆ  ก็วา  กอนหนานี้  เราเรียน  ก ข  ก กา  ของ 

วัฏฏสงสาร,  เราเรียน  ก ข  ก กา  ของวัฏฏสงสารมาถึงที่สุดแลว  ทั้งดีทั้งชั่ว 
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ทั้งสุขทั้งทุกข  ทั้งบุญทั้งบาป.  นี่ครบถวนแลว  ก็เรียกวาจบ  ก ข  ก กา  ของวัฏฏ- 
สงสารแลว;  ก็ตั้งตนใหมเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน.  ทานผูใด 
มีความสนใจในเรื่องนี้  อยากจะทําใหไดทันแกกาลแกเวลา  ก็จงใครครวญใหดี 
ใหสําเร็จประโยชน  ใหทันแกเวลาจริง  จึงจะเรียกวาไมประมาท. 

 
เอาละ,  ทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  ของนิพพานโดยตรง  อยาง 

ละเอียดไปทีละอยาง  หรือทีละแงละมุมตามลําดับ  ใหสุดความสามารถที่อาตมาที่ 
เปนผูพูดนี้จะพูดไดอยางไร. 

 
( เร่ิมการบรรยายครั้งนี้. ) 

  
จะรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ตองเปนผูรูความจริงดานใน. 

 
ในชั้นแรกจะตั้งปญหาขึ้นมาสักขอหนึ่ง  วาใครจะเปนผูเริ่มรู  ก ข  

ก กา  ของนิพพาน ?  วาใครคนไหนจะเปนผูเริ่มรู  เริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ของ 
พระนิพพาน ?  ใครควรจะไดชื่อไดนามวาอยางนี้ ?  ก็อาศัยตามเรื่องราวตาง ๆ ใน 
พระคัมภีรในบาลี  ในเหตุผลขอเท็จจริงที่ไดผานกันมาแลว  ก็พอจะกลาวไดเปน 
ขอ ๆ  ไป  หรือวาใหมันเปนแง ๆ  เปนมุม ๆ  ไป  ใหเห็นไดชัดถนัดยิ่งขึ้น  มันเปนเหลี่ยม 
เปนมุมท่ีเราจะมองกันไดแปลก ๆ  แลวก็เรียกชื่อกันไปแปลก ๆ  ทั้งที่วาโดย 
เนื้อแทแลว  มันเปนเรื่องเดียวหรือเปนสิ่งเดียว. 

 
ในขั้นแรกก็จะพูดกันอยางคลุม ๆ  อยางกําปนทุบดิน  ไมผิด  เสียทีหนึ่ง 

กอนวา,  ผูนั้นจะตองเปนผูเริ่มเห็นความจริงในดานใน,  ผูนั้นจะตองเริ่มเห็น 
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ความจริงในดานใน.  นี่ใครอยากจะเรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  คนนั้นตอง 
ตั้งตนพยายาม  ดวยการมองเห็นความจริงในดานใน  เปนความจริง,  แลว 
ทําไมตองแบงเปนดานนอกดานใน  ดานลึกดานตื้น ?  นี้ก็เปนเรื่องที่จะตองสังเกต 
ใหเห็นอีกเหมือนกัน;  เพราะวาคนโงก็มีความจริงของคนโง,  คนมีปญญาก็มี 
ความจริงของคนมีปญญา,  มันแลกกันไมได  มันแทนกันไมได.  ลองไปพูดกับ 
คนโงซิ  ทําไมมันจึงพูดกันไมรูเรื่อง ?  ก็เพราะวาคนโงก็มีความจริงของคนโง 
โดยเด็ดขาดอยูอยางนั้น.  ถึงคนมีปญญาก็เหมือนกัน  มีปญญาอยูหลายชั้น 
ปญญาอยางตื้น ๆ  ,  มันก็มีความจริงตามแบบของปญญาตื้น ๆ  หรือเจือโง  
มันก็พูดกันไมรูเรื่องกับคนที่มีปญญาจริง. 

 
ขอใหจับเปนหลักเกณฑใหไดอันหนึ่งวา  สิ่งที่เรียกวาของจริงนั้น 

มันมีอยูเทาที่บุคคลคนนั้น  จะมองเห็นวาจริงเทานั้นเอง;  ถาเขามองเห็นวา 
จริงไมได  มันก็ไมมีความจริงอื่นนอกไปจากนั้น.  ฉะนั้นจึงพูดวา  ทุกคนมีความ 
จริงเปนของตนเอง  ตามที่เขามองเห็น  ซึ่งเปนเหตุใหเขาหัวดื้อ  ถือทิฏฐิมานะ 
อะไรตาง ๆ. 

 
ขอใหสังเกตตัวเราเอง  เมื่อตอนแรก ๆ  เราก็มีความจริงหรือความถูก 

ตองนั้นอยางหนึ่ง;  ครั้นมาบัดนี้เรามีความจริงหรือความถูกตอง  ซึ่งมันเลื่อนมัน 
เปลี่ยนไปอยางหนึ่ง;  แตแลวเราก็ไมคอยจะสังเกตใหดี. 

 
เขาเรียนรูมาอยางไร  เขามีความคิดเห็นอยางไร  ในที่สุดเขาก็จะถือ 

เอานั้นเปนความจริง,  นอกนั้นไมจริง.  แมวาจะเอาความจริงแทของพระพุทธ- 
เจามาสอน  เขาก็ฟงแตหู  หรือวาเขารับไวดวยปาก;  แตเขาไมมีความจริงอยางนั้น 
ไมถือหลักความจริงอยางนั้น  จนกวาเขาจะเขาใจ  จะรูแจงในความจริงเหลานั้น. 
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ความจริงในเรื่องเดียวกันมันก็มีหลายชั้น  ยิ่งเมื่อคนละเรื่องแลวมันก็ 
มีมาก.  เชนวาความจริงของเด็ก ๆ  ความจริงของคนแก  นี้มันเปนไปดวยกัน 
ไมได.  ความจริงของโง,  ความจริงของคนฉลาด,  ความจริงของคนพาล,  ความ 
จริงของบัณฑิต,  มันก็รวมกันไมได.  แตตางฝายตางถือเอาความเปนจริงทั้งนั้น..  
ฉะนั้นขอใหสรุปความวา  ความจริงนั้นมีหลายอยางหรือมีหลายชั้น;  อยางนอยก็ 
มีขั้นตื้นและมีขั้นลึก  ความจริงขั้นตื้น  มันก็ไปตื้น ๆ,  ความจริงขั้นลึกก็ไปลึก ๆ,  
มีความจริงดานนอกความจริงดานใน. 

 
สวนธรรมะนั้น  มันเปนความจริงดานใน,  แลวก็ยิ่งในลงไป  คือยิ่ง 

ลึกลงไป  จนกวาจะถึงที่สุด  วาธรรมะนี้เปนของลึกซึ้ง;  ยิ่งปรมัตถธรรมก็ยิ่ง 
ลึกซึ้ง;  เพราะชื่อมันบอกอยูแลว  วาธรรมะอันลึกซึ้งมีอรรถอันยิ่ง  มีอรรถ 
อันลึกซึ้ง  เรียกวาปรมัตถธรรม.  นี้คนที่รูแตศีลธรรม  จึงเขาใจปรมัตถธรรม 
ไมได;  อยางที่เดี๋ยวนี้ก็มีไมกี่คน  ที่จะยอมรับวาไมมีตัวตน,  หรือยอมลง 
เห็นดวยวา  ไมมีตัวตน  นี้ก็ยังหายากเสียแลว;  ไมใชเปนผูมองเห็น  หรือวา  
รูแจงแทงตลอด  เพียงแตใหเห็นดวยเหตุผล  ยอมรับวามันไมมีสิ่งที่ควรเรียกวา 
ตัวตน  นี้ก็ยังหายากเสียแลว.  ฉะนั้นเราจึงไมมีที่จะพูดกับใครกี่คนนัก,  เรื่องอนัตตา 
เรื่องไมมีตัวตนในโลกนี้ในเมืองไทยนี้  มันก็กําลังเปนอยางนี้. 

 
เห็นความจริงดานในคือเห็นไตรลักษณ. 

 
ฉะนั้นผูที่จะเริ่ม  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนั้น  ตองเริ่มทําตนเปนผูมองความ 

จริงในดานใน,  ใหเห็นความจริงในดานใน  ขึ้นสักระดับหนึ่ง 
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กอน  คือ  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ในระดับแรกระดับตนนั่นแหละ  จึงจะเรียกวา 
เปนผูเริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ของฝายโลกุตตระ.  ใชคํารวม ๆ  กําปนทุบดิน  วาเริ่มเห็น 
ความจริงดานใน  กันในระดับหนึ่งกอน. 

 
ทีนี้ขยายความออกไปชั้นหนึ่งก็วา  เปนผูที่เริ่มเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  

อนตฺตา.  ขอใหทุกคนที่นี่  ที่นั่งอยูที่นี่ทบทวนระลึกยอนหลังไปเมื่อยังเปนเด็ก ๆ  
แลวอายุมากขึ้น ๆ  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้.  สมมติวามีอายุ  ๖๐  ป  ๗๐  ป  แลวตรวจดู 
วา  ไดเริ่มมองเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  เมื่อไร,  เมื่ออายุเทาไร ?  หรือวา 
ไมเคยมองเห็นเลย  เพียงแตไดยินไดฟงเสียงบนธรรมาสน  หรือวาไดอานตัวหนังสือ 
ในหนังสือ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา. 

 
ที่อาตมาวานี้  หมายความวา  แมแตวาวี่แววหรือรองรอยของ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  

อนตฺตา  ก็ยังดี,  ก็ยังเอาอยูดี  วาไดเริ่มมองเห็นวี่แววรองรอยของ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา 
เมื่อไร ?  แลวก็มองดูลูกเด็ก ๆ  ที่กําลังวิ่งเลนอยูเดี๋ยวนี้  มันจะมองเห็น  อนิจฺจํ  
ทุกฺขํ  อนตฺตา  ไดอยางไร ?  แลวเมื่อมีอายุสูงขึ้น  มากขึ้น ๆ  มันจะเริ่มมองเห็น 
ไดเมื่อไร ?  นี่เดี๋ยวนี้  กระทั่งมาเปนมารดา  กระทั่งมาเปนบิดา  ของเด็ก ๆ  แลว 
มันก็มองเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  เมื่อไรหรืออยางไร ? 

 
ขอน้ีมันก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมอยูมากเหมือนกัน  สิ่งแวดลอมเหลานั้น 

ไมมีอะไรสําคัญมากเทากับวัฒนธรรมประจําชาติ  ประจําคน  ประจําชนชาตินั้น ๆ  
ถาวามันเปนชนชาติที่เขาสนใจเรื่องธรรมะกันอยูเปนประจําแลว  โอกาสที่จะไดฟง 
ไดยิน  ไดเห็น  ไดเขาใจเรื่อง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  มันก็มีมากกวา.  ถาเราเปนลูก 
เปนหลานของคุณยาคุณยาย  ที่ไปวัดเสมอ  เราก็มีโอกาสที่จะไดยินไดฟงเรื่องนี้ 
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กอนกวาเด็ก ๆ  ที่เปนลูกหลานของคุณยาคุณยาย  ที่มัวสาละวนแตเรื่องโลก ๆ  หรือ 
วาในชนเหลาอื่น  ที่ถือศาสนาอื่น  ที่ไมมีเรื่อง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  อยางนี้ก็ยิ่งไมมี 
โอกาสที่จะไดยิน.  นี่ดีที่วาเปนพุทธบริษัท  เปนคนไทย  ในประเทศไทยนี้  มันมี 
โอกาสที่จะไดยินมากกวา  แตแลวก็พิจารณาดูวา  เราเริ่มไดยินเมื่อไร  เรามีความรูสึก 
ในเรื่องนี้เมื่อไร  เราเริ่มเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  บางเมื่อไร. 

 
แลวที่สําคัญที่สุด  ก็คือวา  จิตใจมันไดเปลี่ยนแปลงอยางไรหรือเปลา 

ถาวาจิตใจมันไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ก็ยอมรับสารภาพเสียวาไมได 
เห็นก็แลวกัน  ไมไดเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ทั้งที่พูดได  ทั้งที่เทศนได  ในเรื่อง  
อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  แตจิตใจมันก็ไมไดเปลี่ยนแปลง  ไปตามความหมายของ  
อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ก็เรียกวาเปนผูไมเห็นเสียดีกวา  เพราะฉะนั้นเปนพระเปนเณร 
ก็อยาไดอวดดีไปเลย  เปนอุบาสกเปนอุบาสิกา  ก็อยาไดประมาทไปเลย  ในเรื่อง 
เห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  นี้  แมวามันจะเปนเพียง  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  มัน 
ก็ไมใชเรื่องเล็กนอย. 

 
ขอใหทบทวนใหดี  แลวสรุปความใหดี  ใหมองเห็นชัดวา  เราเริ่มเห็น 

ความไมนายึดมั่นถือมั่น  ของสิ่งทั้งหลายรอบตัวเรานั้นเมื่อไร  นับตั้งแตเราเกิดมา 
จนบัดนี้  เราไดเริ่มมองเห็นความไมนายึดมั่นถือมั่น  ของสิ่งตาง ๆ  รอบตัวเรานั้น 
เมื่อไร  เราเริ่มรูสึกตอความจริงอันนี้เมื่อไร  หรือวาเรายังคงยึดมั่นถือมั่น  เงิน  ทอง 
ขาวของ  ทรัพยสมบัติ  บุตร  ภรรยา  สามี  อะไร  อยูตลอดเวลาจนบัดนี้  ไมเคยมอง 
เห็นภาวะที่ไมนายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานั้นเลย. 

 
เรื่องนี้มันไมชวยได  เพราะมาบวชเปนพระเปนเณร  แมวาอยูที่บาน 

เปนอุบาสก  อุบาสิกา  ก็มีโอกาสที่จะเห็นได  ไมแพเปนพระเปนเณร  ถาเปนพระ 
 

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

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



ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๒๕๑

เปนเณรที่ ไมสนใจ  ไมพยายามที่จะสนใจจะเห็น   แลวก็ยิ่งไม เห็น ,  ยิ่งจะลาหลัง 
ชาวบาน  อุบาสกอุบาสิกา  ที่อยูที่บานดวยซ้ําไป.  เพราะวาถาเปนฆราวาสที่ตอง 
ตอสูมาก  ดิ้นรนมาก  กระทบกระทั่งกับความทุกขมาก;  อยางนี้มันมีโอกาสเห็น 
งายกวาที่วาเปนพระเปนเณร  แลวนอนสบาย  เลนสบาย  อะไรสบายเสียเรื่อย ๆ  
ตลอดวันตลอดคืน. 

 
ฉะนั้นขอใหนึกเสียวา   เปนคนกันก็แลวกัน   เปนมนุษยกันก็แลวกัน ,  

ไม ต องแบ งแยกก ัน เป นบรรพช ิตหร ือฆราวาส ,  ไม ต องแบ งแยกว าเป นผู หญ ิง 
หรือเปนผู ชาย.  ขอถือเอาเปนหลักวา  เปนมนุษยที ่ม ีความรู ส ึกคิดนึกได  เก ิด 
แลวก็เติบโตขึ้นมา;  ความรูสึกคิดนึกมันก็ยึดถือสิ่งตาง ๆ  มากขึ้น ๆ  มากขึ้น,  แลว 
มันเริ ่มสะดุ ง  หรือวาคลายออก  เพราะไปมองเห็นชัดความไมนายึดมั ่นถือมั ่น 
ในสิ่งบางสิ่งเขาเมื่อไรในเงินทองทรัพยสมบัติก็ดี  ในบุตรภรรยาสามีก็ดี  ในอะไร 
ก็ดี,  วามันลวนแตเปนสิ ่งที ่ต องเปนไปตามธรรมชาติ  เปนไปตามเหตุปจจัย 
หรือที ่เร ียกวา  เป นไปตามกฎเกณฑแหงอ ิท ัปปจจยตานั ้น   ไดเริ ่มมองเห ็น 
อยางนั้นเมื่อไร  นั่นแหละเปนจุดตั้งตน  ของการเรียน  ก ข  ก กา  ของพระ-
นิพพาน. 

 
ถาใครไดมองเห็น  ภาวะอันนี้แหงจิตใจของตนแลว  ก็ใหถือเอาจุดนั้น 

เปนจุดตั้งตน   ของการเรียน   ก  ข  ก  กา  ของพระนิพพาน .  จะเมื่ออายุเทาไร  จะ 
เมื ่อม ีเรื ่องอะไร  อะไรก ็ส ุดแท เถอะ ;  แต ถ าเราเริ ่มมองเห ็นวาไม ม ีอะไรที ่ควรจะ 
ไปบากับมัน,  ขออภัยใชคําหยาบ ๆ  วาไปบารักกับมัน  ไปบาเกลียดกับมัน  ไปบา 
กลัวบาโกรธบาอะไรตาง ๆ   ไปบากับมัน ,  เริ ่มมองเห็นขอที ่ว า  ไมควรจะไป 
บ าหลงใหลอะไรกับมัน ;  นั่ นแหละเปนจุดตั้ งตน .  เรียกวา เป นการเห็ น 
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อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ได  โดยที่ไมตองไดยินไดฟงคําวา  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ก็ได;  
เพราะคําวา  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  เปนภาษาบาลี,  เปนภาษาตางประเทศ  คนอาจ 
จะไมรูความหมาย  ไมรูสึกก็ได.  แตในภาษาจิตใจ  แลวมันเหมือนกันหมด 
ทุกชาติทุกภาษา  คือเริ่มเห็นความหลอกลวงของสิ่งตาง ๆ,  เริ่มมองเห็นวา 
ไปยึดถือหมายมั่น  นั่นนี่เขาแลว  มันเปนทุกขทุกที.  เริ่มเห็นวามันเปนไปตาม 
ธรรมชาติ  ไมมีตัวตนแทจริงอะไร  ที่จะเปนตัวตนของใครได  อยางนี้.  ถาความ 
รูสึกอันนี้เกิดก็เรียกวา  เขาเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา,  โดยพูดวา  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  
อนตฺตา  ก็พูดไมเปน  ไมเคยพูด  ไมรูภาษาที่ลึก ๆ  ภาษาอื่น  อยางนี้;  แตกลับ 
รูเห็นธรรมะที่แทจริง  ตัว  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ที่แทจริง. 

 
เรื่องนี้สําคัญมาก  จนถึงกับ  ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเราทานไดใชคําสูงสุด 

เติมเขาไป  เรียกวาพระไตรลักษณ,  พระอนิจจัง  ก็มี,  พระทุกขัง  ก็มี,  พระอนัตตา 
ก็มี ,  ทั้งที่สิ่งเหลานี้ เปนที่ตั้งแหงความทุกข  ทําไมเราไปเรียกวาพระเขา ?  ก็เพราะ 
วามันเปนสิ ่งประเสริฐ  ในฐานะที ่ตองรู จัก  ถารู จักแลวมันกลับคุ มครอง.  
ใครไปเห็น  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  แลว,  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ที่เห็นนั้นจะคุมครอง 
ไมใหมีความทุกข. 

 
มันก็ถูกแลวที่ จะเรียกวา   พระอนิจจัง   พระทุกขัง   พระอนัตตา   รวม 

ก ัน เร ียกว าพระไตรล ักษณ ;  เห ็นแล วคุ มครอง ,  คุ มครองยิ ่งกว าพระเครื ่อ งที่ 
แขวนคอ .  เห ็นธรรมะ   เห ็นพระไตรล ักษณ ก ็เร ียกว าคุ มครองที ่ส ุด เลย   ค ือ   ถ า 
ยังมีความทุกขอยู  ก็หมายความวายังไมเห็น  คือยังไมมีการคุมครอง. 

 
เห ็นอน ิจจ ัง  ท ุกข ัง  อน ัตตา   สรุปความลงไปได เพ ียงคําเด ียวว า 

เห็นภาวะที่ ไมควรไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่ งใดก็ตาม .  กอนนี้ เราไม เห็นเราก็ยึด 
 

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

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



ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๒๕๓

มั่นถือมั่น;  พอเริ่มเห็นภาวะลักษณะที่ไมควรจะยึดมั่นถือมั่น,  ไมนาจะยึดมั่นถือมั่น 
เทานั้น  ก็เรียกวาอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา. 

 
เชนกอนนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นในเงิน   ซึ่งชอบกันมากที่สุดในโลกนี้   เพราะ 

วาเปนปจจัยใหสําเร็จตามความใคร;  มันก็ยึดมั่นถือมั่นในเงิน .  ตอมาถึงวันหนึ่ง 
อายุมากเขาแลวก็มองเห็นวา  เงินนี้กลับจะเปนเครื่องทรมานคน  ทําอันตรายคน,  
ปลอยไวเฉย ๆ   ดีกวา.  อยาตองไปยึดมั่นถือมั่นมันเลย  ก็เรียกวาเห็นอนุปาทานนิยภาวะ,  
อนุปาทานนิยธรรม  -  ธรรมอันบุคคลไมควรยึดมั่นถือมั่น;  หรือภาวะอันบุคคลไม 
ควรยึดมั่นถือมั่น;  นี่ไดเริ่มเห็น. 

 
เรื่องทรัพยสมบัติอื่น ๆ  ก็เหมือนกัน  เรื่องบุตร  ภรรยา  สามี   อะไรตาง ๆ  

ก็เหมือนกัน   มันควรจะอยูในฐานะที่วาเปนของธรรมชาติ;  เมื่อยังไม รูก็ เกี่ยวของ 
กันไปตามบุคคลที่ไมรู;  พอรูแลว  ก็เกี่ยวของกันไป  ในฐานะที่เปนบุคคลที่เปน 
ผู ช ว ย เห ล ือ ซึ ่ง ก ัน แ ล ะก ัน   สํา ห รับ จ ะ อ อ ก ไป เส ีย จ า ก ก อ งท ุก ข  .   เมื ่อ  
ยังไม รู  การเปนผัวเมียกันก็เปนคูบาดวยกัน ,  เปนเพื่อนบาดวยกัน .  แตพอรูแลว 
การเปนผัวเมียนี้  อาจจะเปนเพื่อนที่ดีของกันและกัน  สําหรับจะออกไปจากกองทุกข 
อยางนี ้ก ็ได .  มันสําค ัญอยู ที ่ว า เห ็นหรือ ไม เห ็น ;  ถาเห ็น   ก็รู เข าใจถ ูกต อง 
มันก็ทํ าไปอยางหนึ่ ง ,  ถาไม เห็นมันก็ทํ าไปอีกอยางหนึ่ ง ;  ฉะนั้นมนุษยทุกคน 
มันก็มีปญหาอยางนี้. 

 
ขอใหไดดู เอาเองวา  จุดตั้ งตนของเรา  ที่ ได เริ่มเห็นอนุปาทานิย - 

ธรรม .  ซึ ่งต รงก ันข ามก ับอ ุปาน ิยธรรมนี ้เรา เห ็น เมื ่อ ไร ;  อย างนั ้นม ัน   ก  ข  
ก กา  ของการถึงพระนิพพานไดตั้งตนแลว. 
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พระโสดาบันเปนผูเร่ิมเห็น  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 
 
ทีนี้จะวัดผลดวยอะไรตอไปอีก ?  เมื่อลงมือเรียน  ก ข  ก กา  ของพระ 

นิพพานไดสําเร็จในขั้น  ก ข  ก กา  นี้  ขอระบุเสียเลยวาไดแกความเปนพระโสดาบัน.  
ความเปนพระโสดาบันนั ่นแหละ  เปนคนเริ ่ม  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน,  ยัง 
ไมถึงนิพพาน. 

 
แตพอพูดอยางนี้   คนสวนมากก็จะคาน  แลวก็จะดาวา  ทานพุทธทาส 

นี ้พ ูดอะไรเอาเอง ,  พ ูดแหวกแนว   พ ูดนอกเรื ่อง   พ ูดไม เหม ือนคนอื ่นพ ูด ;  เช น 
พูดวาเปนพระโสดาบันนี้  เปนผูเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน.  นั้นเขา 
ฟงไมดี  เขาไมเขาใจ  เขาไมจัดรูปเรื่องใหมันเขารูปกัน.  เราไดพูดแลววาสวนหลัง 
ภาคหลัง  คือปรมัตถธรรมนั้น  มันเปนอีกเรื่องหนึ่ง.  การที่จะยางเทาเขามาตั้งตน 
เขากับ ท่ีสวนนี้นั้ น   มันไมมีอะไรอื่น   นอกจากความเปนพระโสดาบัน .  หรือวา 
กําลังปฏิบัติอยูอยางสุดความสามารถเพื่อจะเปนพระโสดาบัน. 

 
นี ้หมายความวาก็เริ ่มมองความจริงดานใน ,  เริ ่มมองเห็นอนิจจัง 

ทุกขัง  อนัตตา  แลว,  แมวาไมถึงที่สุด  ก็เร่ิมปฏิบัติเพื่อจะตอตานกิเลสหรือความ 
ยึดมั่นถือมั่น .  นั่นแหละคือพระโสดาบัน ,  รวมทั้งผูที่กําลังปฏิบัติ   เพื่อความเปน 
พระโสดาบัน.  ฉะนั้นใครเรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ก็คือพระโสดาบัน 
ที่แทจริง,  หรือวาแมแตผู ที ่กําลังปฏิบัติเพื ่อเปนพระโสดาบัน  ก็คือผู ที ่เริ ่ม 
ลงมือ  เรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

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

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



ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๒๕๕

นี้ ใครเริ่มในขอน้ี   ในลักษณะอยางนี้   ก็ไปดู เอาเองก็แลวกัน ,  ใครจะ 
ไปดูแทนกันได.  ดูกิ ริยาทาทางเอาแนไมได,  มันเรื่องตบตาได  มันเครงหลอกกัน 
ได  มันพูดหลอกกันก็ได.  ฉะนั ้นทุกคนตองรู ของตัวเอง   วาใครเริ ่ม เรียน  
ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน.  คือเร่ิมพยายามตอสูดิ้นรนเพื่อความเปนพระโสดาบัน,  
จนกระทั่งเปนพระโสดาบันแลว  ก็จะเรียกแตเพียงวา  รู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน 
เทานั้น  ยังไมถึงพระนิพพาน. 

 
นี้พระโสดาบัน  มีเครื่องวัด  โดยสรุปแลวก็เรียกวา  เปนผูละ  :  เริ่ม 

ละโมหะที่ เป นพื้ นฐาน ,  โมหะหรืออวิชชาขั้ นพื้ นฐานนั้ น ได เริ่มละ .  ปุ ถุ ชนมี 
โมหะ   มี อวิชชาขั้ นพื้ นฐานเต็ ม ท่ี ;  แตพระโสดาบั นนั้ น เริ่มละอวิชชาหรือ 
โมหะ  ที่เปนพื้นฐานรากฐานนี้  ออกไปไดหมด. 

 
เรื่องนี้ ไดพูดมามากแลว   ไดบรรยายมามากแลว   พิมพ เปนหนั งสือ 

หนังหา  ปรากฏอยูมากแลว  ไปหาอานได  แลวบางคนก็จําไดดีดวย  ที่อาตมาเคย 
พูดอยางไร.  ขอนี ้ได แกเรื ่องที ่เคยอธิบายมากมายโดยละเอ ียดวา  พระโสดาบัน 
ไดละสักกายทิฏฐิอยางไร,  ละวิจิกิจฉา  อยางไร,  ละสีลัพพัตตปรามาส  อยางไร,  
รวมกันเปน  ๓  อยาง  พระโสดาบันละได  จึงไดชื่อวาพระโสดาบัน. 

 
สิ่งที่  ๑  ละสักกายทิฏฐิ  คือปุถุชนมีตัวกูเต็มท่ี  :  มีตัวกูอยางหยาบ ๆ,  

แลวก็มีตัวกู เต็ม ท่ี ,  มีสักกายะเต็มที่ ;  เพราะฉะนั้นจึงกลัวตายเต็ม ท่ี ,  ยิ่ งเปน 
ปุถุชนชั้นดีมาก  ยิ่งกลัวตายมาก,  คนจนยังกลัวตายนอย  คนรวยยิ่งกลัวตายมาก.  
ปุถุชนที่มีความทุกขมากกลัวตายนอย,  ปุถุชนที่มีความทุกขนอยยิ่งกลัวตายมาก,  
ปุถุชนที่ ไมปรากฏความทุกขเสียเลย   ยิ่งกลัวตายมากขึ้นไปอีก .  ฉะนั้นมนุษยนี้ 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๒๕๖

กลัวตายนอยกวาเทวดาชั้นกามาวจรกุศล,  เทวดาชั้นกามาวจรกุศลอยูดวยกามคุณ 
ที ่อิ ่มหนําสําราญ   ก็เลยกลัวตายมาก   ไม อยากตายมาก .  ทีนี ้เทวดาชั ้นพรหม 
มีความสุขละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก;  เทวดาชั้นพรหมจึงยิ่งกลัวตาย 
มากกวาเทวดาชั้นกามาวจรอีก. 

 
พูดโดยสมมติเปนอยางนี้  เอาคลาย ๆ  กับวาเปนโลกคนละโลก;  แต 

ถาพูดโดยเนื้อแท  ก็คือจิตใจของบุคคล  ที่ถามีความทุกขมากมันก็อยากตาย.  หรือ 
กลัวตายนอย.  ถามีความสุขมากมันก็ไมอยากตาย  หรือมันกลัวตายมาก,  ยิ่งมี 
ความสุขประณีตละเอียดเทาไร  มันก็ยิ่งไมอยากตายมากขึ้นเทานั้น. 

 
ฉะนั้นเมื่อพูดวา  สักกายนิโรธ,  สักกายนิโรธ  -  ดับเสียซ่ึงสักกายะ  นี้ 

พวกพรหมชั้นสูงสุดนั้น  กลัวมากกวาสัตวใด ๆ  ยิ่งกวาเทวดาในกามาวจร  ยิ่งกวา 
มนุษย  หรือผู ที ่ท ุกขทรมาน   เก ือบจะตายมิตายแหล  เช นสัตวนรก   เชนเปรต 
นี้มันก็ยิ่งไมคอยกลัวตายซิ  เพราะมันจะตายมิตายแหลอยูแลว  แตคนที่สบายมันจะ 
กลัวตายมาก. 

 
เรื่องสักกายะเปนอยางนี้  แปลวากายของเรา  ตัวกู  -  ของกู  ในชั้น 

หยาบในชั้นพื้นฐานทั่วไป   นี่ ปุถุชนมีเต็มท่ี.  แตผู เรียน  ก ข  ก กา  ของพระ- 
นิพพาน  เริ ่มละสักกายะอันนี ้  ซึ่งเปนองคอันหนึ ่งที ่พระโสดาบันจะตองละ,  
ฉะนั ้นละตัวกู  -  ของกู  ที ่ม ันแกกลาเขมแข็งนั ้น  เสียสักระดับหนึ ่ง  ก็เรียกวา 
เริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 

 
ทีนี้สิ่งที่  ๒  เรียกวา  วิจิกิจฉา  คือ  ความลังเล  นี้ก็อธิบายมากแลวใน 

การบรรยายครั้งกอน ๆ  ครั้งอื่น ๆ  แลวที่พิมพอยูก็มากแลว.  สรุปความวาลังเลใน 
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ความเปนมนุษย,  ลังเลในการปฏิบัติเพื่อออกไปจากทุกข,  ลังเลในความดีความชั่ว,  
ลังเลในการที่จะขึ้นไปพนความดีความชั่ว  มันลังเลไปหมด ;  มันไมแนใจ  เพราะ 
มันมืดมันโง   มันไม รูจะวางจิตใจอยางไรแน   อยางนี้ เรียกวาลั งเล .  จะเอาขาง 
ธรรมะดี   หรือวาจะเอาขางโลกดี   นี้ก็ยังลังเล ,  เปนพระเปนเณรก็ยังลังเล   วาจะ 
บวชอยูดี  หรือวาจะสึกออกไปดี.  นี่หมายความวา  ยังลังเลวาจะเอาขางธรรมะดี 
หรือว าจะเอาข างโลก  ๆ   ด ี.  ถึงชาวบ านก ็เหม ือนก ัน   ก็ย ังล ัง เลว า ไปหา 
พระพุทธเจาดี,  หรือวาจะอยูกับกองเงินกองทองดี  อยูกับเกียรติยศชื่อเสียงอะไรดี 
นี้มันก็ลังเล.  นี่ลังเลพ้ืนฐานมันเปนอยางนี้. 

 
เมื่อไดยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ก็ยังลังเล  วานี้พูดกันจริง 

หรือเปลา ?  แลวมันจะดับทุกขไดจริงหรือเปลา ?  เพราะยังมองไมเห็น  วาธรรมะ 
นี้จะดับทุกขไดจริง.  เร่ืองศีล  สมาธิ  ปญญา  จะดับทุกขไดจริงหรือเปลา ?  มันก็ 
ยังลังเล  นี้เรียกวาลังเลในพระธรรม. 

 
เมื ่อลังเลในพระธรรม   ก็คือลังเลในพระพุทธเจา,  ลังเลตอการ 

ตรัสรูของพระพุทธเจา,  แลวมันก็ตองเลยลังเลตอพระสงฆ   วาพระสงฆที่ปฏิ บัติ 
ก ันอยู นั ้น   ถ ูกหร ือ เปล า  ?  ด ับท ุกข ได จร ิงหร ือ เปล า  ?  ม ันล ัง เลต อพระพ ุทธ 
ตอพระธรรม   ตอพระสงฆ ,  ลังเลตอการปฏิ บัติของตัวเองเพื่ อจะดับทุกข   อะไร 
ตาง ๆ  มันลังเลไปหมด,  กระทั่งบางทีมันลังเลถึงขนาดวา  ตายดีหรืออยูดีก็อาจจะ 
มีได. 

 
ฉะนั้นมันตองมีความแนนอนลงไป  ในขอปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข,  

เพ่ือมรรค  ผล  นิพพาน   นั้นแหละ  ตองแนนอนลงไป ,  ปราศจากความลังเล. 
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รูจักพระพุทธเจาจริง  รูจักพระธรรมจริง  รูจักพระสงฆจริง  จนไมมีความลังเลใน 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆอีก.  นี้ก็เรียกวา  ละวิจิกิจฉาได  เปนการรู  ก ข  ก กา 
ของพระนิพพานองคหนึ่งเหมือนกัน. 

 
ทีนี้  สิ่งที่  ๓  สีลัพพัตตปรามาส  นี้  คือ  ความงมงายทั้งหลาย.  การ 

ประพฤติกระทําที่ไมอยูในอํานาจของเหตุผล  เรียกวาสีลัพพัตตปรามาส.  แมปฏิบัติ 
ดีปฏิบัติถูกอยูแท ๆ  แตไม รูจักการปฏิบัตินั้น ๆ  วามันเปนเหตุผลอยางไร  ก็ปฏิบัติ 
ไป,  อยางนี้ก็เรียกวาสีลัพพัตตปรามาส.  ตัวหนังสือมันก็บอกอยูแลววาลูบคลํา 
ศีลและพรตดวยความโง.  ฉะนั้น  ผูที่ปฏิบัติอยูอยางเครงครัด  กลายเปนลูบคลํา 
ศีลพรตดวยความโงก็ได,  หรือวาความลูบคลําศีลพรตนั่นแหละ  จะทําใหปฏิบัติ 
เครงกวาคนอื่นเหลือประมาณ  อยางนี้ก็ได. 

 
ฉะนั้นเราจะปฏิบัติอะไร  ตองเห็นชัดอยูวา  ขอปฏิบัตินั้นมันจะละ 

กิเลส  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดอยางไร;  แลวปฏิบัติลงไปอยางนี ้แหละเรียก 
วาถูกตอง,  ไม เปนสีลัพพตตปรามาส ;  หรือวาปฏิบัติอยางนั้นเหมือนกัน   แตมัน 
โงมันงมงายทําไม  มันก็เรียกวาสีลัพพัตตปรามาส. 

 
สีลัพพัตตปรามาสอยางอื่นมันมีอีก  มันมีโงงมงายต่ําไปกวานั้นอีก 

ซึ ่งเปนเรื ่องของไสยศาสตร  ของอะไรตาง ๆ  อีกมากมาย;  แตใจความสําคัญ 
มันอยู ที ่ว า  มันไม รู จ ักหรือมันไม ม ีเหตุผลในการปฏิบ ัต ิเช นนั ้น ,  มันเพ ียงแต 
ปฏิบัติตาม ๆ  กันไป  ดวยความงมงาย.  กระทั่งมาบวชนี้  ก็บวชงมงาย,  กระทั่งมา 
ปฏิบัติศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ทําอยางงมงาย,  อยางนี้ก็เรียกวาเปนสีลัพพัตตปรามาสหมด 
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มันก็ตองละ.  ที่ชาวบานจะตองละ  ที่บรรพชิตจะตองละหรือทุกคนจะตอง 
ละความงมงายเหลานี้,  ก็เลยเรียกวา  รู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

 
นี้ตามหลักก็ไดยืนยันไว  แสดงไวเพียง  ๓  อยางเทานั้นพอ;  ละสักกาย- 

ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาสได  ก็เปนพระโสดาบัน. 
 
นี้ขอใหดูใหดีวา  ทั้ง  ๓  อยางนี้  มันคือโมหะพื้นฐาน,  อวิชชาพ้ืน 

ฐาน ,  ความโงพ้ืนฐาน  ของมนุษยเรา.  พอเกิดมาจากทองแม  มันก็เร่ิมสะสม 
ความโงพื้นฐานนี้มากขึ้น ๆ  มากขึ้น. 

 
ไปดูเรื่องของเด็ก ๆ  เอาเองก็แลวกัน  วามันเพ่ิมสักกายะ  ตัวกู – ของกู 

มากขึ้นอยางไร.  มันเพ่ิมความลังเล   ไม รูจะไปทางทิศไหนมากขึ้น ๆ  อยางไร.  
เด็กคลอดออกมาจากทองแมนี้  มันไมรูวาคลอดมาทําไม ?  เกิดมาทําไม ?  จะไป 
ขางไหน ?  มันไมรู  ยืนเหลียวหนาเหลียวหลังอยู  ไมรูจะไปขางไหน  มันจึงเต็มไปดวย 
วิจิกิจฉา.  ทีนี้มันก็ถูกลากถูกพาไป  ตามสิ่งแวดลอม  จนกวามันจะพบทาง 
ที่ถูกตองจึงจะหมดวิจิกิจฉา. 

 
ทีนี้สีลัพพัตตปรามาสนี้ก็มีไดงาย   เด็ก ๆ  พอคลอดออกมา  มันก็ 

อยากดี,  มันก็กลัวตาย.  ฉะนั้นถาใครบอกวานี้ดี  นี้แกตายได  กันตายได  มัน 
ก็เอา,  มันก็เลยเปนเรื่องสีลัพพัตตปรามาส  มากขึ้น ๆ  มากขึ้น  กวาจะมาพบ 
พระพุทธศาสนา  ที่เปนแสงสวาง. 

 
ดังนั้นจึงถือไดวา  การละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  

๓  อยางนี้  เปนเครื่องบอกวา  เปนผูรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน;  ฉะนั้น 
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ผูใดกําลังพยายามปฏิบัติอยูเพื่ออยางนี้  ก็เรียกวา  สงเคราะหไวในพวกที่ เรียน  ก ข  
ก กา  ของพระนิพพานดวยเหมือนกัน .  เพราะฉะนั ้นเราจะพูดวา  พระโสดาบัน 
ก็ดี,  ผูที่กําลังพยายามปฏิบัติเพื่อความเปนพระโสดาบันก็ดี,  นั่นแหละคือ 
ผูเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

 
พระโสดาบันนั้นเริ่มเห็นอริยสัจจ. 

 
ทีนี้พูดใหเขาใจชัดตอไปอีก  คือพูดดวยถอยคําที่ ไดยินไดฟงกันอยูมาก 

ก็ต องวา   ผู เริ ่มเห ็นอริยสัจจ  มีดวงตาเห ็นธรรม ,  มีดวงตาเห็นธรรม   มันก็ 
เปนเรื ่อง  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา   อยู โดยสวนใหญ;  เริ ่มเห็นวาสิ ่งทั ้งหลาย 
ทั้งปวงไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  ยึดมั่นถือมั่นไมได,  สิ่งใดมีเกิดแลวก็ตอง 
มีดับ .  เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงมันไมได ,  เริ่มเห็นอยางนี้ก็ เรียกวา  เริ่มมี 
ดวงตาเห็นธรรมชาติอันแทจริง  เรียกวามีดวงตาเห็นธรรม .  นี้ เรียกอีกอยางหนึ่ ง 
เขาก็เร ียกวา  เห ็นอริจส ัจจ   :  เห ็นวาทุกข เปนอยางไร,  เหตุให เก ิดท ุกข เป น 
อยางไร,  ความไมมีทุกขเปนอยางไร,  ทางใหถึงความไมมีทุกขนั ้นเปนอยางไร.  
ทีนี้ โดยสวนใหญ เห็นกลับกันเสีย  เอาสุขเปนทุกข  เอาทุกขเปนสุข  มันยุงไปหมด 
ทําอะไรถูกใจ  ถูกกับกิเลส  ก็กลายเปนสุขไปหมด. 

 
เดี๋ยวนี้มาเริ่มมีดวงตาเห็นธรรม   อยางถูกตองตามที่ เปนจริง  วา 

ความทุกขนั้นเปนอยางไร ?  ก็เนื่องจากเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  เห็นความ 
นาเกล ียดของสิ ่งเหลานั ้น   ก็เร ียกวาเห ็นท ุกข  ในความหมายที ่กวางขวางที ่ส ุด .  
สิ่ งใดไม เที่ ยง  สิ่ งนั้ น เปนทุกข ;  แมแตกอนหินนี้ ก็ ไม เที่ ยง   ฉะนั้ นกอนหินนี้ 
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ก็เปนทุกข  ในความหมายที่วา  ดูแลวมันนาเกลียดเหลือเกิน  มันนาระอาใจเหลือ 
เก ิน .  ที ่ว าก อนห ินนี ้  มันก ็เปลี ่ยนแปลงเรื ่อย   มันม ีการเก ิดด ับ   ม ีการเปลี ่ยน 
แปลง   มีความเป นมายา ,  ทั ้งที ่ม ันเป นก อนห ินแข ็งอย างนี ้แหละ .  นี ้ก ็เร ียกว า 
เห็นความทุกข  ในแงที ่ว ามันดูแลวนาเกลียด .  นี ้ถ าเราไปยึดถือ   จะใหเปน 
ของเรา  ตามความเหมาะสมของเราเขา  จิตใจของเราก็เปนทุกข;  หรือวาสิ่งใดมี 
ความรู ส ึก   มีช ีว ิตม ีความรู ส ึก   แลวสิ ่งนั ้นมันก ็เปลี ่ยนแปลง  สิ ่งนั ้นม ันก็เป น 
ทุกข,  มันรูสึกเปนทุกขอยูในใจของมันเอง. 

 
นี่ความทุกขมีหลายความหมาย  หลายปริยาย  หลายรูป  หลายภาวะ.  

ดูใหเห็นความที ่ไมนาไปหลงรัก  ไมนาไปยึดถือ  นั ่นก็เรียกวาเริ ่มเห็นทุกข.  
และโดยสวนใหญทานก็ระบุใหดูที่  ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส.  ตองการอยางไรแลวก็ไมไดตามที่ตอง  
การนั้น. 

 
สรุปแลวก็คือ  ปญจุปาทานขันธทั้ง  ๕  ประการเปนตัวทุกข  คือไป 

หมายมั ่นให ข ันธ ใดข ันธ หนึ ่งเป นไปตามประสงค ของตน   :  ให ร ูป เป นไปตาม 
ความประสงคของตน,  ใหเวทนาเปนไปตามความประสงคของตน,  ใหสัญญาเปน 
ไปตามความประสงคของตน ,  ใหสังขารเปนไปตามความประสงคของตน ,ให 
วิญญาณเปนไปตามความประสงคของตน.  พูดอยางนี้มันก็ยิ่งฟงไมถูก;  เพราะ 
พูดดวยภาษาบาลี.  ถาพูดตามภาษาไทย ๆ  หนอยก็วา  ทุกอยางที่มันเกิดขึ้นในจิตใจ 
ในกาย  ในใจ  ในอะไรรู สึกคิดนึกอยู นี ่  จะใหเปนตัวตน  ใหเปนของตน  เปน 
ไปตามความปรารถนาของตนไปเสียหมด;  นั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นเบญจขันธ 
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ที่ เปนตัวทุกข ;  ให รูจักตัวทุกขอยางนี้กอน   เราเรียกวารูจัก  ทุกข  ขอแรกของ 
อริยสัจจ. 

 
ทีนี ้เห ็นเหตุใหเก ิดทุกข  คือวาตัณหา  อุปาทาน .  ถามีต ัณหาก็ต อง 

มีอุปาทาน  พอถึงอุปาทานก็ปรากฏเปนความทุกข,  เพราะไปยึดถือ  ยึดถือเขาเปน 
ความทุกข,  มันเปนคําพูดที่ฟงงาย ;  เปนภาษาธรรมดาที่ฟงงาย  คือวาถาไปยึด 
ถือเขาก็หนัก;  ถาอยาไปยึดถือเขามันก็ไมหนัก  เพราะมันไมไดยึดถือ. 

 
ทีนี้ เมื่อจิตไปยึดถือ  นั่นนี่ เปนตัวตนของตนเขามันก็หนัก  หนักก็คือ 

เปนทุกข.  ฉะนั ้นความทุกขมาจากความยึดถือ   คืออุปาทาน ,  อุปาทานนั ้น 
มาจากตัณหา  คือความอยากอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการนั้น.  พระพุทธเจา 
ทานระบุตัณหาวา  เปนเหตุใหเกิดทุกข  โดยผานทางอุปาทาน  หรือเอาตัวอุปาทาน 
เปนตัวทุกขเลยก็ได.  นี่รูอริยสัจจขอ  ๒. 

 
แลวความไมมีทุกข   มันก็ตรงกันขาม  คือ  ความไมยึดถือ  ความไมมี 

ตัณหา  ไมมีทุกข.  นี้อริยสัจจขอ  ๓. 
 
ท ีนี ้ทางปฏ ิบ ัต ิ  เราอยู ให ถ ูก   เป นให ถ ูกให ฉลาด .  เมื ่อฉลาดแล วก็ 

ทําถูกทั้งทางกาย  ทั้งทางวาจา  ทั้งทางใจ  ก็ไมมีความอยาก,  ไมมีความยึดถือ  ก็ไม 
เปนความทุกข  นี่เรียกวา  อริยสัจจขอ  ๔. 

 
ใครไดมองเห็นเคาความขอน้ีทั้ ง  ๔  อยาง  อยางถูกตอง  คนนั้นเรียกวา 

เริ่ม เห็นอริยสัจจแม ไมสมบูรณ   แตวาถูกตอง   เริ่ม เห็นอริยสัจจอยางถูกตอง  
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อยางครบถวน  แตยังไมสมบูรณ  คือไมถึงที่สุด.  ฉะนั้นพระโสดาบัน  ก็คือผู 
เริ่มเห็นอริยสัจจ  อยางถูกตองในระดับหนึ่ง,  แลวเห็นตอไปอีก  ก็เปน 
พระสกิทาคามี  อนาคามี  กระทั่งเปนพระอรหันต,  เห็นอริยสัจจถึงที่สุด 
เดี๋ยวนี้พระโสดาบันก็คือ  ผูที่เห็นอริยสัจจ  ๔  ดวยดวงตาที่แจมใส  ชนิดที่เห็น 
ธรรมะได.  นี่คนที่เรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ก็คือพระโสดาบัน  เขามา 
ในเขต  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ไมเทาไรก็จะรูหมด  ถึงตัวพระนิพพาน. 

 
พระโสดาบันคือผูถึงกระแสแหงพระนิพพาน. 
 
ทีนี้ดูตอไปอีก   ให เขาใจชัดขึ้น   ก็ดูที่คํ าพูดนั้น  ๆ   อีกทีหนึ่ ง.  พระ- 

โสดาบัน   แปลวา  ผูถึงกระแส,  ถึงกระแสแหงพระนิพพาน.  พระโสดาบันเรียก 
เปนไทย ๆ  มันก็แปลก  โสตาปนนะ  โสตะ  +  อาปนนะ  หรือโสตา  อาปนนะ  วา 
ผูถึงแลวซึ่งกระแส.  กระแสคือการไหลไปที่แนนอน  เรียกวากระแส;  เดี ๋ยวนี้ 
เปนกระแสแหงพระนิพพาน .  พระโสดาบันมาถึงนี ้  มาถึงจุดนี ้แลว  เที ่ยงแท 
แนนอนตอพระนิพพาน;  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาพระโสดาบัน  ผูถึงกระแส. 

 
ทีนี้พระโสดาบัน  มีคําเรียกอีกมากมายหลายชื่อ  หรือหลายสิบช่ือ  แลว 

ชื่อที่นาสนใจ  ที่สุดก็คือ  อมตทฺวาเร  โต  -  ผูยืนอยูแลว  ที่ประตูแหงอมตะ.  
พระโสดาบันคือผูที่ยืนอยูแลวที่ประตู  หรือวากาวขามธรณีประตูแหงอมตะคือ 
นิพพาน.  แตยังไมไดเขาไปถึงกลางเมือง  ยังไมไปถึงกลางเมืองนิพพาน ;  แตถึง 
ประตูหรือกาวขามธรณีประตู.  นี้บาลีเขาเรียกวา  อมตทฺวาเร  โต  -  ตั้งอยูแลว  
ที่ประตู.  ไปยืนอยูแลวที่ประตูแหงอมตะ  นี้ก็เปนพระโสดาบัน  เปนผูเรียน  
ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 
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อุปมาอยางอื ่นมีอ ีกมาก ;  เชนวา  ถาวาเปนคนตกทะเล   วายหาฝ ง 
ก็เปนผูที่ถึงเขตน้ําตื้น  จะเดินขึ้นไปบนบกไดโดยแนนอน  นี้ก็เรียกวาพระโสดาบัน;  
ผิดจากคนที่ตกทะเลไปแลวจมลงไป  แลวมันตายเลย  หรือวาผุดขึ้นมา  ๒ - ๓  ครั้ง 
แลวมันก็จมลงไปอีกแลวก็ตายเลย  หรือวากําลังมุงเขามาหาฝงเห็นทิศทางแลว 
มาถ ึง เขตน้ํ าตื ้น แล ว ;  นี ้ก ็เร ียกว าพ ระโสดาบ ัน ,  ผู ที ่ถ ึง เขตน้ําตื ้น ขอ ง 
วัฏฏสงสาร  กําลังจะขึ้นบก  ก็เรียกวา  ผูเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

 
ฉะนั ้นอย าได กล ัวพระน ิพพาน   จนถ ึงก ับ ทําอะไรไม ถ ูก ;  ถ าเข าใจ 

ขอความเหลานี้แลว  จะเห็นวา  พระนิพพานนั้นก็อยูในวิสัย;  เพราะเหตุวาความ 
เปนพระโสดาบันนั ้นมันอยู ในวิสัย .  เมื ่อเปนพระโสดาบันได  ก็ถึงนิพพาน 
ไดโดยแนนอน ;  ฉะนั้นขอใหทําความเปนพระโสดาบันนี้  ใหอยูในวิสัยเสียกอน 
เถิดเรียกวาเรียน   ก  ข   ก  กา  ของนิพพาน   เปนผู เที่ยงตอนิพพาน   เปนผู ไม เวียน 
ไปสูความตกต่ําอีก. 

 
ทั้งหมดนี้มันก็มากอยูแลว  เปนหัวขอท่ีอาจจะพิจารณาเห็นมากมาย 

อยู แล ว .  พ ูด ไปอ ีกม ันก ็อย างนี ้แหละ   ม ันก ็ม ีอ ีกมาก   ม ันก ็ไม จํา เป น ;  แต ว า 
หัวขอท่ีพูดไปแลวนี้  มันจําเปนหรือวาพอแลว  สําหรับท่ีจะพิจารณาใหเห็นวา  เปน  
ก ข  ก กา  แหงพระนิพพาน. 

 
ก อนนี ้เราไม ประส ีประสา   ต อซ ีกหรือฝ ายแห งพระน ิพพาน   มันจม 

อยูในวัฏฏสงสาร,  มันก็เรียน  ก ข  ก กา  ไปอีกทางหนึ่ง  คือสําหรับจะจมอยูใน 
วัฏฏสงสาร;  จะไปหลงความดี,  จะไปติดอยูในความดี,  จะเวียนวายไปในความดี 
ไปในสวรรคไปในสุคติอะไร  มันติดอยู เทานั้น.  นี่ เรียกวา  ก ข  ก กา  ของวัฏฏสงสาร 
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ทีนี ้พอสิ ่งเหลานั ้น  ถูกมองเห็นเปนของที ่หลอกลวงมายา  ยึดถือเขาแลวเปน 
ทุกข  มันก็เริ่มเปลี่ยนเปนเรื่องของพระนิพพาน,  ก็ตั้งตนเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม 
สําหรับไปนิพพาน  จะไมใหเรียก  ก ข  ก กา  แหงนิพพานแลว  จะใหเรียกวาอะไร. 

 
คนที่ ไม เขาใจ   คนที่ยึดมั่นถือมั่น   จะไมยอมเรียก ,  แลวก็จะหาวา 

ทานพุทธทาสนี้บาแลว  แหวกแนว  สอนไมมีเหตุผลไมเหมือนใคร  ที่มาบอกวามี 
ก ข  ก กา  แหงพระนิพพาน,  คลาย ๆ  กับพระนิพพานนี้มันชางงายเสียเหลือเกิน 
เหมือนกับ  ก ข  ก กา.  แตถึงอยางไรก็ยังยืนยันอยูวา  มันเปน  ก ข  ก กา  แหง 
น ิพพาน ,  มันขึ ้นศ ักราชใหม   มันก าวขึ ้น ไปสู โลกอื ่น   ซึ ่ง เป น เรื ่อ งเหน ือ โลก 
โลกที ่เหน ือโลกโลกที ่พ น โลก .  ฉะนั ้น เราก็ตองตั ้งต นใหม ส ิ;  เหมือนกับไป 
เก ิดใหม  เป นเด ็กอ อนกันใหม,  ไปเรียน   ก  ข   ก  กา  กันใหม;  แตม ันเพื ่อไปสู 
จุดสุดทายจุดปลายทาง  คือพระนิพพาน .  ฉะนั ้นก็จะขอเรียกวา  ก ข  ก กา 
ของพระนิพพาน,  หรือ  ก ข  ก กา  ทางฝายปรมัตถธรรม  ไปเรียนเขาแลว  มัน 
ก็จะเปน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ที่ทําใหลุถึงนิพพาน. 

 
ฉะนั้น  ถาวายังหลับหูหลับตาไมยอมฟง  แลวคอยแตจะคานอยูเสมอวา 

เรื่องพระนิพพานไมใชงาย  ไมใชอยูในวิสัย,  หรือแมแตพระโสดาบัน  ความเปน 
พระโสดาบันนี้  ก็มิใชของงาย  แลวมันไมอยูในวิสัยของคนธรรมดาสามัญ ;  โดย 
เฉพาะคนในสมัยปจจุบัน  มนุษยสมัยนี้  ในโลกสมัยนี้  อยาไปพูดถึงพระโสดาบันเลย.  
คนนั้นมันโงเอง,  คนนั้นแหละขุดหลุมฝงตัวเอง  ฝงใหมิด  ใหลึก,  ใหมิด  ใหลึก 
จนไมมีทางที่จะโผลขึ้นมาไดอีก  มันก็อยูที่นั่น. 
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แตเดี๋ยวนี้เราอยากจะทําตามพระพุทธโอวาท  ที่ตรัสวา  ปฏิบัติให 
ถูกตอง  เปนอยูใหถูกตอง   โลกจะไมวางจากพระอรหันต.  นี่เราจึงพยายามไป 
ตามนั้น   เพื่อใหมันเขาไปในกระแสแหงความถูกตองที่ เรียกวา  มรรคมีองค   ๘  
ประการนั่น,  เปนความถูกตอง  ๘  ประการ  รวมกันเขาแลวเปนอริยมรรค  นั้น 
มันเปนกระแสแหงความถูกตอง .  นี ้เราก็สรางกระแสนี ้ขึ ้นมา ;  ถาถึง 
กระแสนี ้เรียกวา  พระโสดาบัน   ก็เรียกวาผู ที ่เริ ่มเรียน   ก  ข   ก  กา   หรือวารู 
ก ข  ก กา  ของพระนิพพานแลว,  แลวก็อานตอไป,  แลวก็เรียนตอไป ๆ  มันก็จะรู 
พระน ิพพานได .  นี ่ขอให ฟ งเรื ่องทั ้งหมดนี ้  ในฐานะเป นเรื ่องจร ิงในจ ิตในใจ .  
อยาฟงเปนเรื่องในหนังสือ.  อยาฟงเปนเรื่องเสียงเรื่องคําพูด  เอามากลาวกันอยาง 
เพอเจอ   ไมรูวาอะไร.  ขอใหฟงในฐานะเปนเรื ่องจริง  แลวก็เปนเรื ่องใน 
จิตใจ .  เมื ่อย ังมองเห ็นอยู ว าเป นป ุถ ุชน   ก็มองเห ็นความเป นปุถ ุชนให ด ี  ให 
ถูกตอง  มันจะเลื่อนเปนกัลยาณปุถุชนได,  แลวมันก็จะคอยเลื่อนไปหา  ความเปน 
พระอริยเจาได. 

 
เดี๋ยวนี้ เราเปนปุถุชน  เอาละ,  ยอมเปนปุถุชน  เราจะมองหาจุดหมาย 

ปลายทางกันที่ไหน ?  ปุถุชน  คนนี้  จะมองจุดหมายปลายทาง  ของชีวิตนี้ 
ที ่ไหน  ?  ดูม ันจะมืดมนท  มันชางเป นปุถ ุชนเสียเหลือเกิน   กระทั ่งไม รู ว าม ัน 
จะไปที ่ไหน ;  มันจะก าวหน าไปทางไหน ,  ม ันจะเจร ิญ ไปทางไหน   มันก ็ไม รู .  
อยางจะรูมันก็เรื่องที่นี่  เงินทอง  ขาวของ  ทรัพยสมบัติ  บุตร  ภรรยา  สามี  มีหนา 
มีตา  มีเกียรติ  อะไรตาง ๆ  เหลานี ้,  เรียกวา  เรื ่องกิน  เรื ่องกาม  เรื ่องเกียรติ 
นี่พอแลว   ไมมีอะไรมากไปกวานี้ .  นี่มันชางเปนปุถุชนเสียเหลือเกิน   แลวเปน 
ปุถุชนไปจนตาย  หรือวาจะโชคดีจะคอยเปลี่ยนได  ก็ลองไปพิจารณาดู. 
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เรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานดวยบทเรียน  "อยูไปทําไม". 
 
แตอาตมาอยากจะยืนยันวา  ถาขยัน  อุตสาห  พยายาม  พิจารณา  ในขอ 

ที่วา  เกิดมาทําไม  ?  เกิดมาทําไม  ?  จะไปขางไหนกัน  ?  นี่ ใหบอย ๆ  เถอะ  มันจะ 
คอย ๆ  ละ  คอย ๆ  หางจากความเปนปุถุชนเกินไป  มาเปนปุถุชนที่ เบาบาง  ปุถุชน 
ชั้นดี .  แลวก็ตองทําจริง  แลวก็ตองไมละอายในขอน้ี ,  คือถามัวละอายในขอน้ีแลว 
มันจะไมกลาคิดตรง ๆ  ไมกลาคิดจริง.  นี้ เรียกวาคนโกหกตัวเอง,  หลอกลวงตัวเอง 
ม ันหลอกลวงต ัวเอง   ไม ให กล าค ิดไปในทางที ่จะหล ุดพ นออกไปได ;  เพราะม ัน 
ไม รู  มันพยายามที่จะปลอยไปตามความสะดวกสบาย  ตามความเคยชิน  ตามความ 
ยึดมั่นถือมั่น   ยึดถืออยูอยางไรก็จะเอาแตอยางนั้น .  ไมกลาคิดที่ จะใหแปลกไป 
จากน้ัน ;  ถาใครมาพูดถึงเรื่องที่ แปลกออกไป   ก็ไมยอมรับฟ ง   เพราะวาทิฏฐิ - 
มานะของตัวมันเต็มปรี่  แบบที่เขาเรียกกันวา  น้ําชามันลนถวย  มันใสลงไปอีก 
ไม ได .  นี ้ถ าวาจะส ับเปลี ่ยนกันเส ียบ าง,  เอาท ิฏฐิมานะนั ้นออกไปเส ีย ,  แลว 
เอาทิฏฐิอยางอื่นเขามาแทน  บางทีจะเร็วขึ้น. 

 
ปญหาอันหนึ่งที่ดีที่สุด   ก็คือปญหาที่นี่   ที่ เรียกวา  เกิดมาทําไม   นี้  ?  

มีชีวิตอยูทําไม  ?  เดี๋ยวนี้มีชีวิตอยูทําไม  ?  ถาคิดเดี๋ยวนี้ ไมออก ,  นั่งอยูที่นี่ ไมออก 
ก็ เอาไปคิด   เมื่อจะนอนหรือเมื่อจะตื่นนอน ,  หรือเมื่อเวลาที่มันโปรงสบาย   ไมมี 
อะไรรบกวน  หรือวาจิตมันกําลังเขมแข็งคมกลา,  ไปคิดดูวา  นี่อยู ไปทําไม ?  เรานี้ 
อุตสาหหาเงิน   หาทอง  เลี้ยงอะไร  อยูกันไปทําไม  ?  อยูกันไปทําไม  ?  ตั้ งปญหา 
วาอยูกันไปทําไมนี้เรื่อยไปเถอะ  แลวจะพบจุดปลายทางวา  อยูกันทําไม. 
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ถาเปนพระอรหันตแลว  มันหมดความอยู,  เพราะละอัสมิมานะ 
วาตัววาตนได ,  ไมมีตัวตนแลวไมมีความอยู .  ฉะนั้นพระอรหันตทานจึงหมด 
ปญหาวา  "อยูกันไปทําไม"  ทานไมมีปญหานี้. 

 
แตถาวาใคร  ปุถุชนโง ๆ  ไปคะยั้นคะยอใหทานตอบ  วาทานอยูไปทําไม,  

จะไปคะยั้นคะยอพระอรหันต  ใหตอบวาอยูไปทําไม.  พระอรหันตก็จะตอบวา  กูอยู 
รอความตายซิ  อยางนี้มีในบาลี  ไมใชอาตมาวาเอาเอง.  มีคําของพระอรหันต 
บางองค  หรือหลายองค  ทานตอบอยางนั้น  วาอยูเหมือนลูกจางรอเวลาจายเงินคาจาง 
ตอนเย็น ,  อยู เหมือนกับพวกลูกจางรอเวลาจายเงินคาจางในตอนเย็น.  นี่ถาใคร 
ไปบังคับใหพระอรหันตทานตอบวา  อยู ไปทําไม ;  ทานก็ตอบอยางนี้ .  แตที่จริง 
ทานมิไดอยู,  ทานมิไดมีตัวสําหรับจะอยู,  มันก็คือมิไดอยู  แลวก็มิไดอะไร. 

 
แตนี้จะตอบภาษาคนธรรมดา ,  ตอบภาษาชาวบาน   ใหพอชาวบาน 

ฟงรูเร่ืองบาง  ก็วาอยูรอความตายสิ  เพราะไมตองการอะไร  ไมตองการอะไรเลย,  
แลวอยูทําไม  มันก็อยูกวามันจะดับลง,  มันก็ไมมีความทุกขเหมือนกัน,  อยูอยาง 
นั ้นก ็ไม ม ีความท ุกข เหม ือนก ัน .  แต ว าพวกบ ุถ ุชนทั ้งหลายไม เอา ,  คงไม เอาอยู 
รอความตายนี้คงไมเอา.  ฉะนั้น   ไปทํานา  ไปทําสวน   ไปหาเงิน   ไปอะไร  มันยัง 
จะดีกวา.  แตพระอรหันตทานก็ไมไดตองการอยางนั้น;  เพราะถาวาอยู เฉย ๆ  มันก็ 
ตายเองก็ได,  เรียกวาอยูรอความตาย ,  คลาย ๆ  กับวาจะตอบประชดคนโงที่ ไป 
ถามมากกวา;  เพราะเมื่อพระอรหันตทานอยู  ทานก็เปนตัวอยางที่ดี  สอนธรรมะ 
อยู ด วยที ่เนื ้อ ที ่ต ัว ,  เป นต ัวอย างที ่ด ี  ม ีประโยชน แก ประชาชนในโลกอยู แล ว .  
อยางนี้ก็อยูเพื่อเปนประโยชนแกคนอื่นในโลกก็ไดเหมือนกัน. 
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ทีนี้เรา  ที่ยังไมเปนพระอรหันต  หรือวาแมแตวาพระโสดาบันนี้ก็ยังไม 
เป นพระอรหันต  ก็อยู ไปทําไม  ?  คงจะอยู เพื ่อความเป นอรหันต  ในใจของ 
ใครคิดอยางไรก ็ไป รู ก ัน เองก็แล วก ัน   วาอยู ไปทําไม .  บางคนก็อยู เพื ่อหาเง ิน 
ให ล ูกเรียนจนจบ   ก็อยู ไปอยางนี ้ก อนก็ได ;  แตจะคิดเผื ่อล วงหนาไวก ็ไม เป นไร 
วาม ันจะอยู ไปทําไมในที ่ส ุด ,  หรือถ าล ูกม ันโตแล วขึ ้นไปอีก   มันจะอยู ไปทําไม 
ลูกนั้นมันก็ไมมีสิ้นสุดสิ  มันก็อยูเลี้ยงลูกกันตอ ๆ  ไปไมมีที่สิ้นสุด,  มันก็ทําใหราคา 
ของมนุษยตกต่ําหรือหมดไป. 

 
มันควรจะอยูเพื่ออะไรสักอยางหนึ่ง  ซึ่งสูงสุดหรือดีที ่สุด,  นอก 

นั้นมันเปนเรื่องสมัครเลนไป   เหมือนกับวาทําไปพลางเดินไปพลาง,  เดินทางไป 
พลางทําไปพลาง  กวาจะถึงจุดหมายปลายทาง.  ที่ทําไปพลางนั้น  มันก็สงเสริม 
การเดินทางใหถึงจุดหมายปลายทาง;  ฉะนั้นถาใครหาทรัพยสมบัติใหดี  มีบุตร 
ภรรยา  สามีใหดี  มีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  อะไรใหดี  มีใหดีใหถูกนั้น  มันจะสงเสริม 
การเดินทางที่ดี  ที่ไปถึงจุดหมายปลายทางไดเร็วขึ้น. 

 
ฉะนั้น  ขอฝากปญหานี้ไวสําหรับทุกคน  วา  มีเวลาเมื่อไรเปนคิดเถอะ 

วาอยูไปทําไม ?  ที่อยูนี้อยูไปทําไม ?  ถาคิดไมถูกแลวจะเศรา  อยากจะตายดวยซ้ํา 
ไป ;  ถาคิดไมถูกมันจะเศราสรอยอยากจะตาย .  ถาคิดถูกแลวมันจะกลาหาญ ,  
มันจะทําสิ่งที่วาอยูไปทําไมนั่นแหละได  แลวก็ไดจริง ๆ  ดวย  วาอยู เพื่อทําอะไร,  
มันจะทําสิ่งนั้นไดจริง ๆ  ดวย. 

 
จะพูดอยางที่ฟงไมถูก   มันก็พูดได   อยู เพ่ือไมมีความทุกข ,  แลว 

บําเพ็ญประโยชน  แกผูอื่นไปเรื่อย ๆ  กวารางกายมันจะแตกดับ.  แตถาพูดอยางนี้ 
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จะมีใครเอากี่คน,  จะมีใครสมัครเอาสักกี่คน ?  เพราะคนยังโงมาก  ยังไมสมัคร 
จะเอาอยางนี้แนนอน.  ฉะนั้นอยูไปทําไม ,  อยูไปทําไม,  คิดไป   เพื่อมันเลื่อนชั้น 
ตัวเอง,  เพื่อเลื่อนชั้นตัวเอง,  ในที่สุดก็ไปท่ีจุดนั้น  มันไมมีที่อื่น. 

 
นี่ขอใหใชอุบายอันนี้  เลื่อนชั้นตัวเอง  :  อยูไปทําไม ?  แลวมันก็อยู 

ไปเพื่ออันนั้นแหละ  ใหใกลเขาไป,  พอไปถึงแลว  มันก็ยังมีอีก  ก็ไปอีก,  ก็เลื่อน 
ไปอีก,  ไปถึงแลวก็ยังมีอีก,  ก็เลื่อนไปอีก  มันก็ถึงจุดหมายปลายทาง. 

 
นี้เรียกวาพยายามที่จะเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ดวยบทเรียน 

วา  อยู ไปทําไม .  ถาอยู เพื ่อกิน  เพื ่อเลน  เพื ่อหัว  เพื ่อกินเหลาเมายาราเริงเต็ม 
ที่อะไร  อยางนี้ก็อยูเพียงวัฏฏสงสาร.  แตถาวายังมีอะไรยิ่งกวานั้น  ดีกวานั้น  อยู 
ไปเพื่อสิ่งนั้น  คืออะไร  แลวก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน.  ไปเขาชั้นเรียน  
ก ข  ก กา  สําหรับไปพระนิพพานกันไดหรือยัง ?  ตองใชคําวาไดหรือยัง ?  เพราะ 
บางคนยังไมเอานี่.  ตองถามดูวาจะสมัครไปเขาเรียนชั้น  ก ข  ก กา  ของพระ- 
นิพพานกันหรือยัง ? 

 
ถาถามวายากนักหรือ ?  ถาเขาใจตามนี้มันไมยาก,  มันไมยากนัก  มัน 

ตองอยู ในว ิส ัย .  ถาสิ ่งนี ้อยู เหน ือว ิส ัย   การตรัส รู ของพระพ ุทธเจ าก ็เป นหม ัน 
คําสั ่งสอนของพระพ ุทธเจ าก ็เป นหม ัน .  เพราะว าสิ ่งนี ้ไม เหล ือวิส ัย ;  เพราะ 
ฉะนั้น  คําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็ไมเปนหมัน. 
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ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  เรียนจากธรรมชาติภายใน. 
 
นี้จะเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานกันที่ไหน ?  บางคนอาจจะตอบได 

แลว  วาจะเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานกันที่ไหน  บางคนอาจจะตอบไดแลว;  
เพราะเคยพูดกันมามากแลว.  ถาสรุปความอีกที  วาตองเรียนจากธรรมชาติที่ 
เปนภายใน  แลวก็ตองเรียนอยางวิทยาศาสตร  อยาเรียนอยางปรัชญา,  อยา 
เรียนอยางวรรณคดีอักษรศาสตร,  มันจะเตลิดเปดเปงไปไหนก็ไม รู. อยาเรียน 
อยางปรัชญา  มันจะเตลิดเปดเปงเขารกเขาพง,  แตตองเรียนอยางศาสนา  คือเรียน 
อยางวิทยาศาสตร,  ตองมีของจริงมาเรียน  แลวทําไปตามลําดับ.  มีความทุกขที่ 
เบญจขันธ  มาสําหรับเปนบทเรียน  แลวก็เรียนใหมันเห็นชัดใหมันกาวไปผานไป;  
นี ้ก ็ว าเรียนอยางวิทยาศาสตร.  เรียนจากธรรมชาติ  คือขันธทั ้ง  ๕  นี ้เป น 
ธรรมชาต ิ  แลวก ็อยู ภายใน   ไม ใช อยู ข างนอก .  ขันธ ไหนเก ิดขึ ้นเมื ่อไรให รู จ ัก ,  
แลวเรียนจากขันธนั้น  นี่เรียกวาเรียนจากธรรมชาติ  เรียนจากขางใน  เรียนอยาง 
วิธีวิทยาศาสตร  อยาเรียนอยางปรัชญา  จะเปนบา. 

 
ทําผิดวิธีมันก็กลายเปนบา;  แมแตการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติศาสนา 

ถาทําผิดวิธี  มันก็เปนบาไดเหมือนกัน,  ยิ่งเรียนนี้ยิ่งเปนบาไดงายกวา  เพราะมัน 
เตลิดเปดเปงไดงาย  ฟุงซานไดงาย,  เรียนจนเปนบานี้เปนของธรรมดาที่สุด. 

 
ฉะนั้นขอใหเรียนจากธรรมชาติ  เรียนจากขางใน  แลวในที่สุดก็จะเห็น 

ไดวา  มันมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนที่นาพอใจ;  แมที่สุดแตความเชื่อ   กอนนี้ 
เรามีศรัทธาอยางไร,  เดี๋ยวนี้ เรามีศรัทธาที่สูงขึ้นไปอยางไร.  กอนนี้ความเชื่อมัน 
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งมงาย ,  เดี๋ยวนี้ศรัทธาความเชื่อมันไมงมงาย.  กอนนี้ศรัทธาเชื่อในพระพุทธเจา,  
เดี ๋ยวนี ้ก ็เปลี ่ยนศรัทธาเป นเชื ่อต ัวเองได .  เชื ่อต ัวเองได   เชื ่อความเห ็นแจ งของ 
ตัว เองได ;  นั ้นแหละค ือพระพ ุทธ เจาจริง .  ปญญาเห ็นธรรมะ   ธรรมะนั ้น 
เปนพระพุทธเจา ,  นั ้นเปนพระพุทธเจาจริง ;  เชื ่อธรรมะนั ้นเรียกวาเชื ่อตัวเอง 
นี่มันเลื่อนขึ้นมาไดอยางนี้. 

 
ทีแรกมันโง  มันก็เชื่อตามคนอื่นพูด ,  ตอมามันก็สมัครเชื่อพระพุทธ- 

เจาตามตัวหนังสือ,  ตอมาก็มีพระพุทธเจาจริง  และเชื่อสติปญญาของตัวเองจริง 
ไม ต องเชื ่อพระพ ุทธเจ า.  หรือถาพ ูดอีกท ีหนึ ่งก ็ว า  เชื ่อพระพ ุทธเจ าที ่จร ิง  ที่ 
แทจริง  ที ่ม ีอยู ในใจจริง ๆ ;  นี ่อยางนี ้ด ีกวาเชื ่อพระพุทธเจาที ่อยู ในพระคัมภีร 
หรืออยูที่ไหนก็ไมรู. 

 
นี่ เรียกวาคนที่ เขามาในขอบเขตนี้   มันก็เปนไปตามกฎเกณฑของเรื่อง 

ราวอันนี้ ไม เหลือวิสัย   ไมยากเกินไป .  แตมันตองมีการเปลี่ยนแปลงบาง  มีการ 
ทดสอบไดอยางหนึ่ง  วาเดี๋ยวนี้ โอชาแหงชีวิต,  ออกจะเปนศัพทแสงที่ประหลาด ๆ  
อยูหนอย  วาโอชาแหงชีวิตไดเปลี่ยนไปอยางไร. 

 
เมื่อกอนนี้ เราชอบอะไร  สิ่งนั้นเปนโอชาแหงชีวิตในขณะนั้น .  เดี๋ยวนี้ 

เราชอบอะไร   เราบูชาอะไร ;  นี ้ค ือ โอชาแหงชีวิต เดี ๋ยวนี ้.  เมื ่อกอนนี้ 
ชอบกินแกง   กินกับ   กินอาหาร  มันก็ เปนโอชาแหงชีวิต ;  เดี๋ยวนี้ชอบกินธรรมะ 
ชอบกินพระธรรม   มีพระธรรมเปนโอชาแหงชีวิต .  โอชาแหงชีวิตมันก็เปลี่ยน - 
แปลง ,  เปลี่ยนจากกิน   กาม   เกียรติ   มาเปนธรรมะ .  กอนนี้ กิน   หรือกาม 
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หรือเกียรติ  ที่ถูกอกถูกใจนั้นเปนโอชาแหงชีวิต.  เดี๋ยวนี้ธรรมะคือความสงบเย็น 
หรือความสะอาด  สวาง  สงบ  จากการรบกวนของกิเลสนี้เปนโอชาแหงชีวิต. 

 
เรื่องนี้ ไดอธิบายละเอียดแลว  หลายครั้งหลายหนแลว ;  เมื่อพูดถึง 

เรื่องความสุข  โดยเฉพาะในเรื่องวันมาฆบูชา  เทศนเรื่องความสุขก็จะพูดถึงเรื่องนี้ 
ที่เปนโอชาสูงสุดของชีวิต.  ไปทบทวนดูเองก็แลวกัน. 

 
นี่มันจะเปลี่ยนแปลงมาก  สุนัขที่เคยกินอุจจาระ  เดี๋ยวนี้จะไมกินอุจจาระ 

แลว  นี่มันจะเปลี่ยนขนาดนี้;  เคยเปนสุนัขที่กินอุจจาระ  เดี๋ยวนี้จะไมกินอุจจาระ 
แลว,  หรือแมที่สุดแตมดที่มันเคยชอบกินน้ําตาล  เดี๋ยวนี้มันจะไมกินน้ําตาลแลว 
มันจะกินสิ่งอื่นที่มันดีกวาน้ําตาลหรือสูงกวาน้ําตาล. 

 
นี่มาเขาโรงเรียน  เรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  แลวมันจะตอง 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางนี้,  เอาไมเอาก็ตามใจ  นี้บอกไว  เพื่อคิดลวงหนา  วามัน 
ตองเป นอย างนี ้.  เร ียนแล วก ็ได ประกาศน ียบ ัตรเหม ือนก ัน   ชั ้นประถมหนึ ่ง 
พระพุทธเจาทานก็รับรอง  ปาฏิโภโค  แปลวา  นายประกัน  พระพุทธเจาเปนนาย 
ประกัน  วาพระโสดาบันนี้จักตองนิพพานเปนแนนอน.  ฉะนั้นขอใหกระเถิบเขามา 
กระเสือกกระสนเขามาจนกระทั่งถึงกระแสแหงพระนิพพาน,  เรียน  ก ข  ก กา  แหง 
พระนิพพานไดแลว .  พระพุทธเจาทานก็ออกประกาศนียบัตรให  รับรองใหวา 
ผูนี ้เที ่ยงแทตอนิพพาน  ไมมีการเวียนกลับอีกเปนธรรมดา .  อยาทําเลน 
มันไมใชของเลน   ไมใชของเล็กนอย  พระพุทธเจาออกประกาศนียบัตรใหแกผูที่ 
เรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานไดสําเร็จ  วาจะเปนผูถึงนิพพานไดโดยแนนอน. 
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นี้อาตมาเรียกวา  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  เปนคําอธิบายสวนหนึ่งของ  
ก ข  ก กาแหงประมัตถธรรม  ที่มันคูกันอยูกับ  ก ข  ก กา  แหงศีลธรรม  ซ่ึงเปน 
เรื่องโลก,  ก ข  ก กา  แหงปรมัตถธรรม  มันเปนเรื่องโลกุตตระ;  เรียกให 
นาสนใจ  ก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ที่จะทําใหคนเราเกิดมาทีหนึ่ง 
ไมเสียทีที่เกิดมา  คือจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยพึงจะไดรับ  และโดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งจากพระพุทธศาสนา. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  การบรรยายเรื่อง  ก ข  ก กา  แหงนิพพานนี้  มันมี 

อยูอยางนี้  แลวก็พอสมควรแกเวลาอยางนี้  ก็ตองขอยุติไวตามที่สมควรแกเวลา  เพื่อ 
เปนโอกาสใหพระสงฆทานจะไดสวดคณสาธยายธรรม  ที่เปนเครื่องกระตุนกําลังใจ 
ของบุคคลผูจะเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานไดอีกวาระหนึ่ง  เอา  นิมนตสวดได.  

 
 

________________ 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
     -  ๑๐  - 
๙  มีนาคม  ๒๕๑๗ 

 
 
 

ผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารครั้งที่  ๑๐  แหงภาคมาฆบูชานี้  ก็ยังจะไดกลาว 

โดยหัวขอวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม  หากแตจะมีหัวขอ 
ยอยตามลําดับ  อยางที่เคยมีมาแลว  สําหรับในวันนี้วา  ผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 

 
[ทบทวน. ] 

 
ทานทั้งหลายจะตองทบทวน  ใจความของเรื่องนี้  ที่ไดผานมาแลว 

ตามลําดับ  วาเรากําลังพูดกันถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  มีความหมายในขอที่วา  เปนเรื่องที่ 
ตองตั้งตนกันใหม,  จะเปนการเรียนใหม,  หรือจะเปนการทบทวนใหม,  ก็แลวแต  
วาบุคคลนั้นจะเปนอยางไร.  บางคนจะคิดวาเปนที่นาละอาย  ที่จะตองมาทบทวน 
การเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม  ถาพูดอยางนี้มันก็นาละอาย  ทั้งฝายผูสอนคือผูพูด 
และฝายผูฟงหรือผูเรียน.  ผูเรียนตองมาเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม  เขาก็ไมคอย 

 
 

๒๗๕ 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๒๗๖

จะยอมและกระดาก  ถึงผูสอนถาตองมาสอน  ก ข  ก กา  กันใหม  มันก็นาจะละอายดวย 
เหมือนกัน .  แตเดี ๋ยวนี ้เรื ่องมันไมเป นอยางนั ้น   คือมันมีความจําเป นที ่จะตอง 
ทบทวน ,  หรือ เรียนซ้ําสวนที ่เป น   ก  ข   ก  กา   กันใหม;  ดังที ่ได ขอรองทาน 
ทั้งหลายอยูแลวเปนประจํา  วาอยาไดอิดหนาระอาใจ  ที่จะตองทําอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ. 

 
ขอใหนึกดูถึงสมัยที่ เราเรียน  ก ข  ก กา  กันจริง ๆ  มันตองเรียนซ้ํา ๆ  

ซาก ๆ  ทั้งเชาทั้งเย็น  วันแลววันเลา,  ถูกเขาตีกี่ค ร้ัง  กวาจะรูหนังสือในชั้น  ก ข  
ก  กา  นี ้ไปได .  ถึงอยางนั ้นเราก ็ย ังทนได   และเราได เคยทนมาแล ว,  เพราะทํา 
กันมาแลว   จนผานมาได .  เดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องเรียนธรรมะ   แตในขั้นตนมันก็มี 
ลักษณะอยางเดียวกับท่ีวาเรียน  ก ข  ก กา  นั้นเหมือนกัน;  ดังนั้นจึงไดใหชื่อวา  
ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  หรือ  ก ข  ก กา  สําหรับพุทธบริษัท. 

 
ในชั้นที่เปนศีลธรรม  มันก็มี  ก ข  ก กา  ไปแบบหนึ่ง  :  รูจักใหทาน  

รูจักมีศรัทธา  รักษาศีลภาวนาไปตามเรื่อง  นี้เรียกวา  ก ข  ก กา  ในขั้นศีลธรรม.  
พอมาถึง  ก ข  ก กา  ในขั้นปรมัตถธรรม  ก็ตองรูจักศึกษาความจริงของสิ่งทั้ง 
ปวง  คือ   เรียนรู เรื ่องธาตุ  เรื ่องอายตนะ  เรื ่องขันธ  เรื ่องอุปาทานขันธ 
เป นต น ;  ลวนแตเป นเรื ่องภายใน   เป นเรื ่องเกี ่ยวก ับจิตใจที ่ล ึกซึ ้งทั ้งนั ้น ;  แต 
ก็ยังคงเรียกวา  ก ข  ก กา  คือเปนของที่เร่ิมตน  แลวก็เรียนตอไปจนกวาจะรูถึงที่สุด.  
เราไดทบทวนกันมาทุก ๆ  ครั้ง  ที่มีการบรรยาย  ใหสนใจเปนพิเศษ  ใหละเอียดลออ 
อยาไดประมาท  ในเรื่องที่เรียกวา  ก ข  ก กา  นี้. 

 
ในครั้งที่แลวมาก็ไดพูดถึง  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ก็หมายความวา 

เปนเรื่องที่ตองเรียนในชั้นแรก  เพ่ือการรูนิพพาน,  ยุติลงที่วา  การพยายาม 
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ปฏิบัติ  จนกระทั่งเปนพระโสดาบัน  นี้ เรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน.  และตัว  
ก ข  ก กา  ของเรื่องนี้  ก็คือธาตุทั้งหลาย  มีธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุ 
อากาศ  ธาตุวิญญาณ  เปนตน  มีรายละเอียดดังที่พระผูสวด  ไดสวดบทพระพุทธ- 
ภาษิต  เกี่ยวกับเรื่องธาตุไปแลวเมื่อตะกี้นี้. 

 
ถาเขาใจสิ่งที่เรียกวาธาตุ  เปนธาตุ ๆ  ไป  ก็เหมือนกับวาเราไดเรียน 

ตัว  ก  ตัว  ข  ตัว  ค  ตัว  ง  แลว  ธาตุนี้ยังจะตองปรุงกันเขาเปนอายตนะ,  อายตนะ 
นี้ทําหนาที่แลว  ก็ยังจะปรุงกันขึ้นเปนขันธ  เปนรูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ ,  ถาเผลอไปมีอุปาทาน   ก็เกิดเปนอุปาทานขันธและเปนตัวทุกข.  
มันก็เหมือนกับวา  แจกลูกขึ้นไปตามลําดับ  กะ  กา  กิ  กี  ขะ  ขา  ขิ  ขี  จนกวาจะ 
ครบถวน.  การเรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ก็ตองเรียนเรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ 
เร่ืองขันธ  อยางนี้เอง,  ที่จะเรียนใหละเอียดออกไป  มีสระครบถวนแลว  ยังจะตอง 
ผันดวยไมวรรณยุกต  ไมเอก  ไมโท  ไมตรี  จัตวาอะไรไปตามเรื่อง. 

 
เชนเรารูเรื่องธาตุ  ก็จะตองรูในหลาย ๆ  ลักษณะ  ตามท่ีจะรูไดอยางไร,  

เชนรู ว าธาตุ  เชนธาตุด ิน  เปนตน   นี ้ม ีล ักษณะอยางไร,  และประเภทของธาตุนี้ 
จะแจกไปไดกี่ประเภท  และวาสมุฏฐานของธาตุนี้ไดแกอะไร,  เพราะมีอะไรเปน  
สมุฏฐาน  ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและตั้งอยู.  หรือจะเรียกวา  มีอะไรเปนสมุทัยของธาตุ 
นี ้,  คือวาธาตุนี ้ม ันจะงอกงามขึ ้นมาได อย างไร  ดวยอาศัยอะไร  แลวอะไรเป น 
อัตถังคมะ  เปนนิโรธะของธาตุนั้น ๆ. 

 
อัตถังคมะ  อยางที่เราเรียกในภาษาไทยวา  อัสดง  นี้คือดับไปชั่วขณะ ๆ  

ตามวาระ  เหมือนพระอาทิตยดับในตอนเย็น  รุงขึ้นก็โผลหนามาอีก  แลวก็มีอัสดง 
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อีก  อัตถังคมะหรืออัสดงนี้  หมายความวา  มันดับชั่วคราวตามวาระ.  สวนนิโรธะ 
ที ่แท จริงนั ้น   หมายถึงดับสนิทไม ม ีเหล ือ ;  สวนใดดับไป   สวนนั ้นก ็ด ับสนิท 
ไมมีเหลือ  ไมผลุบ ๆ  โผล ๆ  เหมือนกับดวงอาทิตย. 

 
นี้ก็ตองรูวาธาตุนี้มันมีการอัสดง  คือดับช่ัวคราวอยางไร,  มีการดับ 

โดยสนิทอยางไร,  แลวก็ยังรูวาธาตุนี้มีอัสสาทะ  คือเสนหที่หลอกใหคนหลงอยางไร,  
แลวธาตุนี้มีอาทีนวะ  คือพิษอันรายกาจที่มันซอนไวใตเสนห  สําหรับทําอันตราย 
คนนั้น  มีอยูอยางไร,  และในที่สุดก็ รูวา  นิสสรณะคืออุบายที่จะออกพนไปเสียได 
จากโทษทุกขทั้งหลายที่เกี่ยวกับธาตุนั้น  มีอยูอยางไร. 

 
ก็ลองคิดดู ใหดีวา   การที่จะรูอะไรสักอยางหนึ่ ง   ใหถูกตองครบถวน 

บริบูรณ   และมีประโยชนในการดับทุกขนั้น  มันมีแงมีมุมตาง ๆ  ที่จะตองรู  อยาง 
นอยก็อยางที ่ว ามาแลว.  ทบทวนอีกทีหนึ ่งก็วา  รู ว ามันมีลักษณะอยางไร,  มัน  
มีประเภท  คือจะจําแนกแจกแจงออกไปไดกี่อยางกี่พวก,  มันมีสมุฏฐานคือท่ีตั้ง,  
แลวมันมีสมุทัย   คือท่ีเจริญงอกงามขึ้นมาอยางไร,  มันจะอัสดงหรือมันจะนิโรธ 
ดวยล ักษณะอยางไร ,  มันม ีเสน ห หลอกลวง   และม ีโทษทุกข ที ่ซ อนไว   สําหรับ 
ทําอันตรายนั้นอยางไร,  และขอสุดทายก็คือ  อุบายที่เราจะเอาชนะ  หรืออยูเหนือ 
สิ่ง ๆ  นั้นไดอยางไร. 

 
ในเรื่องธาตุจะมีกี่ธาตุ  มันก็ตองรูครบโดยอาการเหลานั้น,  อายตนะ 

ก็เหมือนกัน   ตองรู จ ักอาตนะนั ้น  ๆ  ครบโดยอาการเหลานี ้,  เมื ่อปรุงขึ ้นเป นขันธ 
ก็ต องรู ครบโดยอาการเหล านี ้,  ยิ ่งเมื ่อเป นอ ุปาทานขันธ  ก็ยิ ่งจะต องรู ให ช ัดเจน 
ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปอีก,  จึงจะเรียกวาเปนผู รู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ก็รูแจกลูกขึ้นมา 
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ตามลําดับ  แลวก็รูผันไปตามวรรณยุกตตาง ๆ  จนครบถวนทุกอยางทุกแงทุกมุม 
นี้เรียกวา  รู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  กันในลักษณะอยางนี้. 

 
คําอธิบายในหลาย ๆ  ครั้งมาแลว  ก็ลวนแตอธิบายเรื่องอยางนี้ทั้งนั้น.  

สวนในวันนี้จะไดกลาวถึงลักษณะของผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ตอจากครั้งที่ 
แลวมา.  ในครั้งที่แลวมาเรียกวาเรื่อง  ก ข  ก กา  ของนิพพาน.  สวนในวันนี้ เรียก 
วา  เร่ืองผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน.  ผูที่รู  ก ข  ก กา  ของนิพพานโดยแทจริง 
นั้น  มีเรื่องราวอะไรที่นาสนใจบาง  ก็จะไดพูดกันวันนี้. 

 
ในครั้งที่แลวมา  เมื่อพูด  ก ข  ก กา  ของนิพพาน  ก็ไดแสดงใหเห็นชัด 

แลววา  ไดแกการปฏิบัติเพื่อความเปนพระโสดาบัน ,  ปุถุชนเหมือนกับคน 
ตาบอด  คนไมรูหนังสือ,  แลวก็จะเริ่มเรียนหนังสือเรื่องนิพพาน.  การลงมือเรียน  
ก็คือการปฏิบัต ิเพื ่อความเปนพระโสดาบัน.  ความเปนพระโสดาบันนั ่นแหละ 
เปนเบื ้องตน เปนเงื ่อนตนของการบรรลุนิพพาน ;  เพราะวาถาถึงพระโสดา- 
ปตติมรรคปตติผล  ก็คือแนนอนวาจะตองถึงนิพพาน. 

 
[ เริ่มการบรรยายครั้งนี้. ] 

 
ทีนี้จะไดดูกันใหละเอียด  ถึงตัวผูรู  ก ข  ก กา  นั้น  โดยเปรียบเทียบ 

กันวา  ปุถุชนไมรู เลย ,  พระโสดาบันก็เริ ่มลืมตา,  แลวตอไปจากนั ้นก็ลืมตา 
มากขึ้น  จนเปนพระอรหันต  ก็คือรูถึงที่สุด. 
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อริยบุคคลรูเร่ืองเดียวกัน  แตตางระดับ. 
 
ในตอนนี้มีขอท่ีจะตองทราบเปนหลักทั่วไปหรือเปนพื้นฐานเสียกอนวา 

จะเปนพระโสดาบัน   ก็ตาม   พระสกิทาคามี   อนาคามี   หรือพระอรหันต   ก็ตาม 
เ รื ่อ งที ่ท า น จ ะต อ ง รู นั ้น ม ัน เห ม ือ น ก ัน ห ม ด ;   แ ต ว า ม ัน รู  ไ ด ม า ก น อ ย 
กวากัน  จนถึงกับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนอยกวากัน. 

 
เป นพระโสดาบ ันก ็รู   แต ไม รู ถ ึงขนาดที ่จะหล ุดพ น ได ;  ข อนี ้ม ีพ ระ 

บาลีชัดเจนอยูแลววา  ยถา  ภูตํ  ปชานาติ  -  พระโสดาบันยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ซ่ึง 
สมุทัยเปนตน   ของปญจุปาทานขันธ.  พระโสดาบันรูชัดธรรมชาติสังขารธรรม 
เหลานั้น;  แตสวนพระอรหันตนั้น  มีพระบาลีขยายความตอไปวา  ยถาภูตํ  วิทิตฺวา 
อนุปาทา  วิมุตฺโต  โหติ  คือรูแจงตามที่เปนจริงอยางนั้นแลว  เปนผูหลุดพนแลว 
เพราะไมยึดมั่นดวยอุปาทาน,  มันเปนเรื่องที่ตอกันไป  พระโสดาบันนั้นมีลักษณะ 
วา  ยอมรูชัดซึ่งธรรมนั ้น ๆ  ตามที่เปนจริง,  สวนพระอรหันตนั้นมีพระบาลีวา 
ครั้นรูแจงซึ่งธรรมนั้น ๆ  ตามที่เปนจริงแลว  ยอมเปนผูหลุดพน  เพราะไม 
ถือมั่นดวยอุปาทาน. 

 
ขอน้ีหมายความวา  สิ่งที่รูนั้นคือสิ่ง ๆ  เดียวกัน;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ก็เร่ืองขันธ  หรือเรื่องปญจุปาทานขันธเปนสวนใหญ   วามีสมุทัยอยางไร.  มีนิโรธ 
อยางไร,  มีทางที ่จะใหถึงความดับนั ้นไดอยางไร.  พระโสดาบันเปนแตผู รู แจง 
ในแนวธรรมหรือกระแสแหงธรรม   หรือความจริงนั้น  ๆ  วามีอยูอยางไร,  เรียกวา 
ดวงตาเห็นธรรม   พอที่จะเปนเครื่องรับประกันไดวา  จะไม เดินผิดทางอีกตอไป .  
แตวาความรูของทานั้น  ยังไมเพียงพอ   ถึงกับจะทําใหจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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อยางใหญ หลวง ;  เพราะฉะนั ้นการรู ของท านนั ้น   จ ึงเป นแต เพ ียงการบรรลุ 
ความเปนพระโสดาบัน .  ครั้งตอมาความรู นั ้นไดเจริญแจมแจงตอไปอีก 
แทนที่จะเปน  ปชานาติ  ก็กลายเปน  วิทิตฺวา,  รูแจงยิ่งขึ้นไปอีกตามที่เปนจริง,  
ผลแหงความรูแจงนั้นมีมากพอ  ถึงกับทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใจ  คือ 
จิตหลุดพน  ไมยึดมั่นถือมั่น  สิ่งใดอีกตอไป. 

 
นี้แหละคือเรื่องท่ีจะตองทําความเขาใจกันไว  ในฐานะเปนหลักพื้นฐาน 

ซึ่งอาตมาจะตองเรียกวา  ก ข  ก กา  ตอไปอีกตามเดิม;  แตวาคนบางคนหรือคน 
สวนมาก   คงจะไม เห็นดวย   คือไมยอมให เรียกความรูอยางนี้วา  ก  ข   ก  กา.  แต 
อาตมาขอยืนยันวา  มันเปนเรื ่องแรกของการที ่จะบรรลุนิพพาน ,  เปนเรื ่องแรก 
ที ่สุด  จึงเรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน,  จนถึงกับจัดพระโสดาบัน  ใหเปน 
ผูรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานเทานั้น. 

 
พระโสดาบันเปนผูรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน,  ฟงดูใหดี;  เพราะ 

มีทางที่จะเขาใจผิดได .  สวนบุถุชนคนธรรมดานั้น   ยังไม รู  ก  ข  ก  กา  ของพระ- 
นิพพานเลย,  มันเหมือนกับคนตาบอด  คนตามองอะไรไมเห็น  ไมประสีประสาใน 
เร่ือง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง.  ถาเริ่มมองเห็นสิ่งทั้งปวง 
โดยความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  วามันเปนอยางอื่นไมได  มันแนนอนลง 
ไปอยางนี้  ก็เปนจุดเริ่มตน  ที่จะละจากความเปนบุถุชน  ขึ้นมาสูความเปนพระ- 
อริยเจา  และเปนอันดับแรก  คือพระโสดาบัน. 

 
มันตอกันอยูกับเรื่องของบุถุชน  จัดบุถุชนไวเสียโลกหนึ่งหรือฟากหนึ่ง;  

อีกฟากหนึ่งก็เปนเรื่องของพระอริยเจา,  แลวก็ตั้งตนเรื่อง  ก ข  ก กา  ฝายพระ- 
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อริย เจา   กันตรงที ่ความเปนพระโสดาบัน .  ฉะนั ้นผู ที ่ค วรจะไดนามวา 
รู   ก  ข   ก  กา   ของพระนิพพานถึงขนาดแลวนั้น   ก็ไดแกพระโสดาบัน ;  แมวา 
ความรูนั้นยังไมมากพอ  ถึงกับจะทําใหจิตนี้หลุดพนจากสิ่งทั้งปวงโดยสิ้นเชิงได. 

 
นี้ก็เปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว  เปนหลักสําหรับท่ีจะตองกําหนดจดจํา 

ใหดี  มิฉะนั้นแลวจะเกิดความสับสนปนเปกันไปหมด,  หรือถึงกับเกิดความทอแท 
ไมอยากจะศึกษาอีกตอไปก็ได,  เพราะมันยุงยากฟนเฝอนัก  อยางวาพระโสดาบัน 
ก็รู   อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หรือรู อริยสัจจ.  พระอรหันตก็รู อนิจจังทุกขัง 
อน ัตตา  หรือรู อร ิยส ัจจ .  สิ ่งที ่ต องเร ียนต องรู เหม ือนก ัน   แล วทําไมมาบรรลุ 
ธรรมตางกัน  ในระดับท่ีตางกัน  อยางนี้เปนตน. 

 
เดี๋ยวนี้ ไดแนะใหพิจารณาดู   ใหละเอียดวา  มันอยูที่ตรงนี้   คือวารูเร่ือง 

เดียวกัน ,  รู อยางเดียวกัน  แตมันยังไมเทากัน ,  คือในชั ้นตนมันยังไมมากพอ 
ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ.  อยางเดี๋ยวนี้ เราก็เรียนจากตํารา  ทองได 
จําได   พูดก ็ได   สอนก็ได   เทศน ก ็ได ;  แตแล วก ็ย ังไม รู ว า  รู สิ ่งนั ้นตามที ่เป นจริง .  
นี่ก็เพราะวามันไปจําเขามา  โดยที่อยากจะดีบาง,  อยากจะเกงบาง,  แตในจิตใจนั้น 
ไม ได รู โดยธรรมชาติ   หรือวารูดวยจิตใจที่ เขาถึงตัวธรรมชาตินั้น  ๆ .  มันจึงตอง 
เขยิบตอไปวาจะลงมือตั้งตนรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบตัวเรา  ใหลึกซึ้งถึงขนาด 
ที่เรียกวา  รูดวยจิตใจของเรา. 

 
นี่แหละได เปรียบเทียบให เห็นวา  มันตางกันอยางไร  ในระหวาง  ๒  ฝาย 

คือฝายพระโสดาบัน   ซึ ่งเป น เพียงผู รู   ก  ข   ก  กา   ของพระนิพพาน ;  สวน 
พระอรหันตนั้นเปนผูรูพระนิพพาน  โดยสมบูรณ  พนจากความเปน  ก ข  ก กา 
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ไปแลว.  ถาผู ใดฟงเขาใจ   ก็จะเกิดความกลาหาญ   แนใจเพียงพอที่จะมีความ 
สํานึกวา  เรื ่องการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน   นั ้นไมเหลือวิสัย ;  และโดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  ความเปนพระโสดาบันนั้นไมเหลือวิสัย  เพราะมันเปนเพียงการ 
เริ่มตน  ลงมือเรียน  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 

 
เร่ืองที่จะพูดกันโดยละเอียดในวันนี้  ก็คือเรื่องตอนนี้  คือเรื่องลักษณะ 

ของพระโสดาบันที่จะเริ่มรูจัก  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนั้น  วาเปนอยางไร.  
เราควรจะทําความเขาใจเรื ่องเกี ่ยวกับคําวารู หรือผูรู นี้  ใหมันเปน 

ขั ้น  ๆ   ตอน  ๆ   ไป   ใหม ันแนช ัด ;  เชนวา   กําล ังรู อยู   กําล ังเริ ่มรู   หรือกําลัง 
รูอยู  ยังไมถึงขนาด  แลวก็รูถึงขนาด  แลวก็รูเสร็จแลว.   

 
รู อยู   คือยังรู ไม เสร็จ ,  รู ไม ถ ึงที ่ส ุด  รู ไม จบ   รู ไม มั ่นคง  รู ไม รุนแรง 

จนถึงกับเปลี ่ยนนิสัยได;  ฉะนั ้นคําวา  รู อยู   กับ  รู แลว  นี ้มันตางกันมาก.  ทีนี้ 
รู อยู   ยังไมถ ึงขนาด   มันก็ไม พอที ่จะมีความเปลี ่ยนแปลง ;  ถา รู ถึงขนาด 
มันก็เรียกวาพอจะเพียงพอได;  แตมันยังไมแนนอน  วาคนนั ้นมันจะรักษาไว 
ใหยืดยาวถึงที่สุดจริง ๆ  ไดหรือไม  คือใหถึงขนาดที่เรียกวา  รูเสร็จแลวไดหรือไม ? 

 
ถาวาที่จริง  บุถุชนเรานี้ถาเปนบุถุชนชั้นดี  คืออยาเปนบุถุชนที่ เลวเกิน 

ไปแลว  ในบางครั้งบางคราวก็มีความรูเหมือนกัน  รูเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
บางไมมากก็นอย,  นี้เรียกวารูเหมือนกัน  เปนสวนนอยนี้  ก็เรียกวายังไมถึงขนาด 
คือยังไมถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเดิมได.  จิตใจเดิม ๆ  ของบุถุชนเปนอยางไร 
มันไมเปลี่ยนแปลงได  เพราะรูไมถึงขนาด ;  ครั้งรูถึงขนาด   มันจะเปลี่ยนแปลง. 
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ถาเปนพระโสดาบัน   ก็เรียกวา  รูจริง  รูถึงขนาด   จนถึงกับเปลี่ยน 
แปลงภาวะเดิม  ๆ  ของจิตใจ,  คือเปลี ่ยนแปลงสันดานเดิม ๆ  นั ้นได;  แมไม 
ทั ้งหมด   ม ันก ็เปลี ่ยนได ในบางส วน .  แต โดย เหต ุที ่รู จร ิง   และรู ถ ึงขนาดนั ่น 
แหละ  การเปลี่ยนนั้นจึงเปลี่ยนจริง;  ไมใชเปลี่ยนกลับไปกลับมา  แมไมเปลี่ยน 
หมดก็ตามเถอะ .  แตถาสวนใดเปลี่ยนได ,  สวนนั้นก็ เปลี่ยนจริง   คือไมกลับไป 
กลับมาอีก.  อยางที่เรียกวา  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตต- 
ปรามาส  ไดเพียง  ๓  อยางเทานั้น,  แตทานก็ละไดจริง  เพราะรูถึงขนาดที่จะทําลาย 
สังโยชน  ๓  ประการนี้ ไดจริง.  มันจึงเปนความรูที่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัย 
ส ันดานจ ิตใจ   ในส วนแรกนี ้ได   อย างนี ้เป นต น .  เร ียกว าล ักษณะของผู รู   ม ันก็ 
ยังมีอยูหลายชั้น  หลายระดับอยางนี้. 

 
องคแหงของการบรรลุพระโสดาบัน. 

 
ทีนี้จะดูกันตอไปใหละเอียด   โดยเฉพาะที่ผู รู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน 

กลาวคือพระโสดาบันนั้น  เร่ืองเกี่ยวกับพระโสดาบันนี้ก็มีตรัสไวมากมาย,  อยางไร 
เรียกวาเปนพระโสดาบัน  นี้ก็ตรัสไวมากมาย  เรียกวา  โสตาปตติยังคะ  แปลวา  องค 
แหงการบรรลุความเปนพระโสดาบัน. 

 
องคแหงความเปนพระโสดาบันนี้มีมาก  และที่ เราไดยินไดฟงกันอยู 

บอย  ๆ  นั้น  ๆ  ก็เชนวา  :  เปนผูมีศรัทธา  ไมหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงอีกตอไปใน 
พระพุทธเจา  ๑,  ในพระธรรม  ๑,  ในพระสงฆ  ๑,  แลวก็มีอริยกันตศีล  คือศีล 
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ที่เปนที่พอใจของพระอริยเจา  อีก  ๑,  รวมเปน  ๔  องค  ๔  นี้เปนองคแหงพระ- 
โสดาบัน. 

 
มีศรัทธาไมหวั ่นไหวเปลี ่ยนแปลงในพระพุทธเจาอีกตอไป   นี ้ก็ 

หมายความวา  พระโสดาบันตองรูจักพระพุทธเจาจริง ๆ  ถึงขนาดนั้น.  ที่วารูจัก 
พระพุทธเจาจริง  ก็ตองรูคุณธรรมที่ทําความเปนพระพุทธเจา  เชน  ความหมด 
กิเลสโดยสิ้นเชิงของพระพุทธเจา,  ความไมมีทุกขเลยของพระพุทธเจา,  พระโสดา- 
บันรูจักพระพุทธเจาจริงถึงขนาดนี้  จึงมีศรัทธาไมหวั่นไหวหรือไมเปลี่ยนแปลงใน 
พระพุทธเจาอีกตอไป.   

 
สําหรับพระธรรมนั ้น   พระโสดาบันรู สิ ่งที ่เรียกวาพระธรรม   วา 

จะเปนเครื ่องนําสัตวออกจากทุกขไดจริง,  เห็นชัดอยู อยางนั ้นจริง ๆ.  นี้จึงจะ 
เรียกวา  รูจักพระธรรมจริง ๆ  จึงมีศรัทธาในพระธรรม  อยางที่ เปลี่ยนแปลงไมได 
อีกตอไป. 

 
สําห ร ับพ ระส งฆ   พระโสด าบ ัน ก ็รู ว า   พระส งฆ นั ้น เป น ผู ที่ 

ปฏิบัติไดอยางนั้นจริง  ไมใชคนโลเลเหลวไหล,  และวาพระสงฆนี้เปนเครื่อง 
พิสูจนวา  ธรรมะน้ีไมเหลือวิสัย,  และพระสงฆนี้เปนบุคคลจะหาไดในโลก,  ก็เลย 
มีความเชื่อหรือมีศรัทธา  ในความเปนพระสงฆ  วามีอยูจริง  แลวก็นาเลื่อมใสจริง,  
และพยายามปฏิบัติเพื่อความเปนพระสงฆนั้นดวย  ก็เลยเรียกวา  มีศรัทธาในพระ- 
สงฆจริง ๆ. 

 
นี่ ปุถุชนคนไหน  ที่มีศรัทธาในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   อยางนี้.  

ถามีอยางนี้มันก็ไมเปนปุถุชน  ก็เลยจากความเปนบุถุชน  คือเปนพระโสดาบัน. 
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คนที่มีศรัทธาอยางนี้  ยอมจะมีศีลดีถึงขนาดที่เรียกวา  อริยกันตศีล 
คือศีลเปนที่พอใจของพระอริยเจา  เปนศีลท่ีไมตลบแตลง,  เปนศีลท่ีกลับกลอก 
ไมได  วาเปนศีลท่ีมาจากปญญา  ที่ รูจัก  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มันก็เลยลวงศีล 
ไมได. 

 
ถาบุถุชนคนพาลหรือคนธรรมดานั้นมีศีลไมได  จะมีศีลใหได  ก็ตอง 

ตั้งอกตั้งใจ  ที่จะรักษาศีลตามสิกขาบท  มันก็เลยเปนการตอสู  ฮึดฮัดอึดอัดกันไป 
ตามเรื่อง  ที่ เพียงแตจะรักษาอันนี้ ไวใหได;  เพราะวามิไดมีปญญามาชวยใหมัน 
งายขึ ้น   แตถ าผู ที ่เป นพระโสดาบันม ีป ญญาเห ็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาหรือ 
เห็นธรรมะอยางอื่น ๆ  ของสังขารทั้งหลายทั้งปวง  มันก็เกิดความไมยึดถือ  ในบาง 
สิ่งบางอยาง  ในบางระดับซึ่งเปนเหตุใหกิเลสถอยกําลังอยูแลว.  ฉะนั้น  การรักษา 
ศีลจึงเปนไปไดงาย  และเปนไปไดโดยบริสุทธิ์ผุดผอง  ไมดางไมพรอย,  ถึงขนาด 
ที่เรียกวา  ศีลที่พระอริยเจาพอใจ. 

 
นี่ศีลของคนธรรมดา   ตองอาศัยเจตนา;  สวนศีลของพระอริยเจา 

ทานอาศัยปญญา  รากฐานจึงมั่นคงกวากันมาก .  ฉะนั้นเมื่อทานผู ใดจะมีศีล 
อยางพระโสดาบันมี  ก็จงพิจารณาในทางปญญาใหมาก  กระทั่งเกิดความรูสึกจาง 
คลาย  ในความยึดมั่นถือมั่น  ในสิ่งที่เปนเหยื่อของกิเลสเหลานั้น.  อยางนี้อยูเฉย ๆ  
มันก็ไมมีทางจะขาดศีล,  แลวคิดดูซิ  วาจิตใจมันสูง  ถึงขนาดที่จะไมไปหลงใหล 
ในเรื่องเอร็ดอรอย  สวยงาม  สนุกสนาน  เปนที่ตั้งของกิเลส  อยางนี้มันก็จะทําให 
อยู เฉย   ไม อยากจะไปลวงศ ีล .  แตคนโงที ่ย ังหลงใหล   ในเรื ่องสวย   เรื ่องงาม 
เรื่องเอร็ดอรอย  เรื่องตองการอะไรตาง ๆ  มากมายอยางนี้  เมื่อไมไดมันก็ตองไป 
เอามา  โดยยอมขาดศีล  ไมนึกถึงศีล. 
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เพียงแตศีล  มันก็ผิดอยางนี้ เสียแลว  วาพระอริยเจามีศีลไดดวยเหตุ 
อะไร,  ดวยสมุฏฐานอะไร.  แลวบุถุชนจะมีศีลไดดวยสมุฏฐานอะไร,  ฉะนั้นถายัง 
จะตองมีอะไรบังคับ  มีอะไรชักจูง  มีคนมาจางใหรักษาศีล  หรือมีอะไรมาขูใหกลัว 
สําหรับจะรักษาศีล;  อยางนี้ก็ตองเปนศีลของบุถุชนไปกอน. 

 
ถาจิตใจสูงถึงขนาดที่ไมตกเปนทาสของกิเลส  เพราะมีปญญาเพียง 

พอแลว  มันก็เป นศีลขึ ้นมาโดยอัตโนมัต ิ,  เป นศ ีลที ่ไม ต องอาศัยเจตนา  แต 
อาศัยปญญา.  ถายังอาศัยเจตนาอยู  มันก็ยังลมลุกคลุกคลานอยู;  เหมือนกับท่ี 
วาคนบุถ ุชนธรรมดารักษาศีลจนตาย   ก็ไมเคยมีศ ีลบริส ุทธิ ์ผ ุดผ องได.  ถาเป น 
พระอริยเจาอาศัยสติปญญา  มันอยู เหนือเจตนา  มันบังคับไวไดดวยปญญา,  
ก็เลยมีศีลได  โดยแทบวาไมตองรักษาศีล,  ไมตองตั ้งใจจะรักษาศีล,  มันก็ 
มีศีลเสียไดดวยอํานาของปญญา  คือความคิดมันไมเปนไปในทางที่จะไปฆา  ไปลัก 
ไปทําใหมันผิดศีล  อยางใดอยางหนึ่ง. 

 
ถาพูดดวยภาษาธรรมดาใหฟงงายกวานี้  ก็เรียกวา  คนมันดีเสียแลว,  

คนมันดีถึงขนาดที่จะทําอยางนั้นไมไดอีก ,  มันดีเกินกวาที่จะไปทําผิดอยางนั้น 
เสียแลว,  นี่คือพระอริจเจา.  ถาเปนบุถุชนมันไมถึงขนาดนั้น  มันตองระวังกัน 
เรื่อยไป,  มันตองคอยหามปราม,  ควบคุมอยูเรื่อยไป,  ตองผูกตองลามตองคอย 
กระตุกอยูเรื่อยไป  มันก็ยังเอาไวไมคอยจะอยู. 

 
ฉะนั้นพระโสดาบันเปนผูมีอริยกันตศีล  เพราะวาละ  สักกายทิฏฐิ 

วิจ ิก ิจฉา  สีล ัพพัตตปรามาสได.  ไมไปหลงในเหยื ่อตาง ๆ  ในโลกนี ้  ซึ ่งเป น 
เหตุใหคนเราผิดศีล. 
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นี้พระโสดาบันเปนผูรู   ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ในอันดับแรก 
ยังเปนไดมากถึงอยางนี้ .  เราก็ รูกันอยูทั่ วไป   ไดยินไดฟงมากกวาอยางอื่น  วาพระ 
โสดาบันนั้น   มีศรัทธาในพระพุทธเจา  ในพระธรรม   ในพระสงฆ   ไมคลอนแคลน 
เปลี่ยนแปลงอีกตอไป  แลวมีอริยกันตศีลดวย. 

 
พระโสดาบันสามารถระงับภัยเวรได. 

 
ทีนี้ที่ รูกันมากอีกอยางหนึ่ง  ก็วาทานระงับภัยเวรทั้งหลายได  อริยสาวกสฺส  

ปฺจ  ภยานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  -  ภัยทั้งหลาย  ๕  อยางของพระอริยสาวกนั้นเขาไปสงบ 
รํางับแลว.  ภัยทั้งหลายในที่นี้หมายถึง  ความทุศีล,  โดยเฉพาะศีล  ๕  นี้แหละ 
เรียกวาภัย  หรือสิ่งที่ควรกลัว  ๕  ประการ.  ปฺจ  ภยานิ  - ภัยทั้งหลาย  ๕  ประการ,  
อริยสาวกสฺส  ของพระอริยสาวก,  วูปสนฺตานิ  - เปนธรรมชาติที่จะเขาไปสงบรํางับ 
แลว;  ก็แปลวาอันตรายที่มันจะเกิดแกคนเรา  ๕ ประการ  เนื่องมาจากการกระทํา 
ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  และสุราเมรยมัชชะฯ  นี้หมด 
แลว   ถูกกระทําให ระงับ ไปแลว   เกิดขึ้นมาไม ได ;  เพราะวาท านมีสติปญญา   มี 
ศรัทธา  อยางที่วามาแลวนั่นเอง. 

 
ในพระบาลีบางแหง  ในสูตรบางสูตร  พระพุทธเจาทรงแสดงองคแหง 

ความเปนพระโสดาบันไวสั้น ๆ  ที่สุด  วาภัย  ๕  ประการของทานนั้นระงับแลว. 
 
บางคนจะฟงไม เขาใจ  วาถือศีล  ๕  ไดบริสุทธิ์   เด็ดขาด  นี้ เปนพระโสดา- 

บันไดเชียวหรือ  ?  ถาเขารูวาการมีศีล  ๕  ของพระโสดาบันนั้น   มีถึงขนาดที่วา   
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ระงับภัยโดยสิ้นเชิง  ไมเปนภัย  ขึ้นมาไดอีกตอไปแลว.  ยอมหมายความวา  จิตใจ 
หรือสันดานของพระโสดาบันนั้นเปลี่ยนไปมาก. 

 
แตในที่นี้เราจะระบุไปแตเพียงวา  จะทําความผิด  ๕  ประการนั้นไมได 

อีกตอไป ,  โดยไม ต องม ีเจตนาที ่จะเว น   มันก ็เป นการเว นอยู ในต ัว ;  อยางนี ้จ ึง 
จะเรียกวา  วูปสนฺต  คือ  เขาไปสงบรํางับแลว.  แมคําวาเชื้อ  หรือรกรากที่จะทําให 
ทําผิด   ในศีล   ๕  ประการนี้   มันถูกถอนไปหมดแลว  ก็เลยไมมีทางอีกแลว  ที่วา 
พระโสดาบันจะผิดศีล  ๕  ประการ.  ฉะนั้นจึงพูดไดอยางที่คนไมคอยเขาใจ  หรือ 
ไมคอยยอมเชื่อวา  ถือศีล  ๕  ไดบริสุทธิ์  ก็เปนพระโสดาบันได. 

 
แตถาวาที่จริง  ก็ควรจะพูดอยางอื่น  พูดอยางพระพุทธเจาตรัสน่ีแหละ 

ถูกตอง  วาภัย  ๕  ประการสงบรํางับแลว.  ถาจะพูดวา  ถือศีล  ๕  ไดบริบ ูรณ 
นี ้มันยังฟงยาก;  เพราะวาคําวาถือนี ้มันตองหมายถึงเจตนา,  มันตองมีเจตนา 
มันจึงจะเปนการถือ ;  แตถ ายังเป นเจตนาหรือมีเจตนาอยู   มันยังไมสงบระงับ 
แน   เพราะฉะนั ้นม ันจะกลายเป นว า  พูดแล วจะไม เชื ่อ   วาต องไม ถ ือศ ีล   ๕  นั ่น 
จึงจะเปนพระโสดาบัน   หรือไมถือศีล   ๕  แตมันกลับมีศีล   ๕;  เพราะวารกราก 
ของการทุศีล  ๕  นั้นมันถูกทําลายไปหมดแลว.  ฉะนั้นทานไมตองถือศีล  ๕  ไมมี 
เจตนาที่จะถือศีล  ๕  แตมันก็ผิดศีล  ๕  ไมไดอีกตอไป. 

 
สวนคนธรรมดานี ้ม ันตองถือ ,  ตองถือใหเครง   ตองตั ้งเจตนาจะ 

ถือให เครง  นี้มันยังเปนบุถุชนอยู ,  และเมื่อยังมีถือดวยเจตนาอยูอยางนี้   มันก็ 
สมบู รณ ไม ได ;  เพราะมันยั งมี เรื่องมารบกวนอยูตลอดเวลา ,  เพราะวาไม ได 
ทําลายตนเหตุใหทุศีลน้ันเสีย  ดวยอํานาจของปญญา  เหมือนพระโสดาบัน. 
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นี ่ความของบุถ ุชนที ่ถ ือศีล   แลวม ันมีไม ได   สวนพระโสดาบันไม 
ถือศีล   แตกลับมีศ ีลสมบูรณ ;  มันตางกันอยู อยางนี ้.  พูดแลวมันก็ฟ ง 
ยาก ;  แตความจริงม ันก็เป นอยางนี ้  ถาพ ูดให ช ัดอ ีกท ีหนึ ่งว า  คนที ่ดีถ ึงขนาด 
แลว   ไมตองถือศีล   ก็มีศ ีล   คือไมไปทําผิดศีล .  สวนที ่คนยังไมดีนั ้น   แลว 
มีเจตนาจะถือสีล  ก็ยังถือไวไมได  เพราะคนมันเลวมันคอยแตจะผิดศีลเรื่อย. 

 
ฉะนั้นเราจะรูจักพระโสดาบันกันในขอที่วา  เพียงแตวาภัยทั้งหลาย  

๕  ประการ  ของพระอริยสาวกนั้น  เขาไปสงบรํางับแลวก็ได.  นี้เรียกวาเปน 
องคที่แสดงความเปนพระโสดาบัน  โดยสมบูรณดวยเหมือนกัน. 

 
พระโสดาบันปฏิบัติมรรคมีองค  ๘  ไดสมบูรณ. 

 
ทีนี้ในที่อื่น ๆ  ก็มีตรัสวา  อริยมรรคมีองค  ๘  นั้นเรียกวากระแส  ผูที่ 

ปฏิบัติอยูในอริยมรรคมีองค  ๘  อยางถูกตองและครบถวน  แมในระดับแรก 
ก็เรียกวา  ผูถึงกระแส  คือ  เปนพระโสดาบันดวยเหมือนกัน.   

 
ทานเปนผูที่มีสัมาทิฏฐิ  มีความรู  ความเห็น  ความเชื่อ  ความเขาใจ 

ถูกตอง  นี ้อยางหนึ ่ง,  แลวมีสัมมาสังกัปปะ  คือมีความดําริ  ใฝฝ น  ปรารถนา 
ถูกตอง  นี้อยางหนึ่ง,  สัมมาวาจา  ทานมีการพูดจาถูกตอง,  สัมมากัมมันโต  ทาน 
มีการงานถูกตอง,  สัมมาอาชีโว  มีการเลี้ยงชีวิตถูกตอง,  สัมมาวายาโม   พากเพียร 
พยายามถูกตอง,  สัมมาสติ  ระลึกประจําใจตลอดเวลามันถูกตอง,  สัมมาสมาธิ 
ปกใจมั่นแนวแนอยูอยางถูกตอง.  ก็เปนความถูกตอง  ๘  ประการ  รวมเขาดวยกัน 
 

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

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



ผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๒๙๑

เร ียกว ากระแส   ผู ปฏ ิบ ัต ิอยู ในกระแสนี ้  เร ียกว าพระโสดาบ ัน .  เรื ่องม ันก็ 
อยางเดียวกันอีกวา   จะมีศีลสมบู รณ ,  จะมีศ รัทธาในพระรัตนตรัย   ไม งอนแงน 
คลอนแคลน. 

 
เร่ืองอริยมรรคมีองค   ๘  นี้   พูดกันมายืดยาวแลวโดยรายละเอียด  จึงไม 

พูดอีกในวันนี้   พูดแตเพียงใหระลึกนึกถึง  วาพระพุทธเจาทานไดตรัสไว  วาผูที่ 
ดํารงตนอยูในอริยมรรคมีองค  ๘  นั้น  คือผูที่ตั้งอยูในกระแสแหงพระนิพพาน  เปน 
ลักษณะของพระโสดาบัน.   

 
การตั้ งอยู ในกระแสของอัฏฐังคิกมรรคนี้ก็ดี ,  การที่มี เวรภัยทั้ ง  ๕  รํางับ 

สิ้น  ดับสิ้นไปแลวก็ดี,  การมีศรัทธาในพระรัตนตรัยและมีอริยมรรคกันตศีลก็ดี,  เปน 
องคแหงพระโสดาบันที่รูจักกันมาก.   

 
พระโสดาบันละกังขา  ๑๐  ได. 

 
ทีนี้อยากจะพูดเรื่องที่ ไมคอยจะเคยไดยินไดฟ งตอไปอีก  วาพระโสดาบัน 

นั ้น   มีอะไรอ ีกบ าง   ในฐานะที ่เป นผู รู   ก  ข   ก  กา   ของพระน ิพพานแล ว .  ในส ูตร 
ที่สําคัญหลาย ๆ  สูตร  มีขอความเหมือน ๆ  กัน  ในทิฏฐิสังยุตต   สังยุตตนิกาย  กลาว 
ไววา  พระโสดาบันละกังขา  ๑๐  ประการได,  ละกังขาได  ๑๐  ประการ. 

 
สิ่งที่ เรียกวากังขานี้   ไมทราบวาจะเรียกในภาษาไทยอยางไรดี   ก็ตอง 

เรียกวากังขาไวกอน ;  เพราะเปนคําที่มีความหมายแปลก   หมายถึงความสงสัย 
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หรือความลังเล,  ความอยากรู  ความอยากรู อีก,  ความเขาใจไมหมด,  เหลานี้ 
ก็เรียกวา  กังขา  คําเดียวก็พอ. 

 
พระโสดาบันละกังขา  ๑๐  ประการได,  ไมมีกังขา  ๑๐  ประการ;  คือ 

ไมมีกังขา  ๕  ประการ  ในขันธทั้ง  ๕  ในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนี้ 
เรียกวาขันธ  ๕.  ในขันธ  ๕  ประการนี้  พระโสดาบันไมมีกังขา  เกี่ยวกับอนัตตา 
เปนตน. 

 
คนธรรมดามีกังขา  นับตั้งแต  ไมรู  รูครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  สงสัย  ลังเล 

ไมแนใจ,  ยังจะตองรูตอไปอีก  ก็เชนที่วา  ไมแนใจในความเปนของไมเที่ยงของ 
ขันธ  ๕.  ไมแนใจในความเปนทุกขของขันธ  ๕,  ไมแนใจในความเปนอนัตตาของ 
ข ันธ   ๕;  ฉะนั ้นจ ึงได ร ักหลงใหลในข ันธ   ๕  ย ึดข ันธ   ๕  หรือข ันธ ใดข ันธ หนึ ่ง 
โดยความเปนตัวตน  อยูเสมอทุกวัน  วันละหลาย ๆ  คร้ัง. 

 
โดยเฉพาะอยางยิ ่ง  เมื ่อมีเวทนาเกิดขึ ้นเปนสุขเวทนา,  คนโงก็ 

ยอมหลับตาไมประสีประสาตออะไรหมด,  นอกจากจะหลงใหลยึดมั่น  ในสุข 
เวทนาที่เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ๆ,  เกิดขึ้นทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางผิวหนัง 
ทางไหนก็สุดแท  หรือจะคิดฝนเอาก็ได  รูสึกเปนสุขเวทนาแลว,  ความคิดมันแนว 
ลงไป  เปนตัวกูมีความสุข  มีสุขเวทนา  เปนสุขเวทนาของกู  มันชินเปนนิสัยเสีย 
อยางนี้.  เรียกวามีอนุสัย  มีอวิชชานุสัย  มีราคานุสัย  เปนตน  วันหนึ่งซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  
แลว ๆ   เลา ๆ   ไม รูกี่สิบครั้ง  กี่รอยคร้ัง,  มันชินเปนนิสัยอยางนี้ ;  ฉะนั้นจึงไมมี 
ความรู ว า   ข ันธ   ๕  นี ้  แต ละข ันธ นี ้เป น   อน ิจจ ัง   ท ุกข ัง   อน ัตตา .  ม ันกลาย 
เปนไมรูไปเสียทีเดียว  ไมใชแตเพียงวาลังเล  หรือรูบางไมรูบาง  หรือวายังอยากจะ 
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รูตอไปอีกอยางนี้  มันก็ไมถึงขนาดนั้น.  มันเอาเปนขนาดที่ เรียกวา  ไม รูสึกเสียเลย 
แลวก็หลงใหลในขันธทั้ง  ๕. 

 
สวนพระโสดาบันนั้น  ไมมีกังขา  หรือเยื่อใยอะไรเหลืออยู  สําหรับ 

จะไปยึดมั่นถือมั่น  ขันธทั้ง  ๕  นั้นโดยความเปนตัวตน;  อยางนี้ เรียกวา  ละความ 
กังขาในขันธทั้ง  ๕  เสียได. 

 
นี้คนที่จะอยากเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ก็ลองทดสอบดูตัวเอง 

ก็แลวกัน   วาในวันหนึ่ ง ๆ  นั้น   จิตใจของเราเกลี้ยงเกลาไปจากกังขาเหลานี้ห รือ 
เปล า  ?  หรือว า เผลอไม ได   เผลอแล ว เป นยึดถื อ   ไม ในรูปก็ ใน เวทนา ,  ไม ใน 
เวทนาก็ในสัญญา  หรือในสังขาร  หรือในวิญญาณ .  คือมันมีตัวกู  – ของกูอยาง 
ใดอยางหนึ่ง  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ไปเสียเรื่อย  ในวัน 
หนึ่ง ๆ  จนเปนนิสัยไปเสีย,  และมันยังไมถึงขนาดของพระโสดาบัน  ที่ เรียกวา  ไม 
เหลือเยื่อใยไวสําหรับจะกังขา  คือสงสัยหรือลังเล  ในความไมใชตน  ของขันธทั้ง  ๕. 

 
นี้การเรียน  ก ข  ก กา  จึงตองตั้งตนที่ขันธ  ๕  อยางที่ไดพูดมาแลว 

หลาย ๆ  ครั้ง  ในวันกอนวา  ให รูจักขันธ  ๕  ใหดีเสียกอน,  ไมอยางนั้นแลวจะไม รูวา 
ขันธ   ๕  ค ืออะไร   อยู ที ่ไหน ,  แล วก ็จะไม รู ว า  ก ังขาในข ันธ   ๕  นั ้น เก ิดขึ ้น 
อย างไร   ที ่ใด   และเมื ่อ ไร   ที ่ไหน .  ต องรู จ ักข ันธ   ๕  ก ันจร ิง  ๆ   อย างที ่ได ทบ - 
ทวนมาแลววา  เรียนขันธ  ๕  กันเสียใหม   แลวก็มารูกังขาในขันธ  ๕  ที่คนเราจะมี 
กังขาในขันธ  ๕  เหลืออยู   แลวก็จะได รูวา  มันเหลืออยูอยางไร,  แลวจะไดแกไข 
อยางไร.  มันตองเรียนตัว  ก  กอน  แลวมันจึงจะไปรูถึง  กา  กิ  กี   กึ  กื   ได ;  ฉะนั้น 
จึงขอรบเราวา  อยาเบื่อหนาย  อยาอิดหนาระอาใจ  ที่จะตองตั้งตนกันใหม   หรือ 
วาทบทวนกันใหมในเรื่อง  ก ข  ก กา. 
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นี่พระโสดาบัน  ละกังขาในขันธทั้ง  ๕  ไดเด็ดขาด,  ไมไดสงสัยใน 
ความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ของขันธ  ๕  อีกตอไป  นี้เรียกวาละกังขาได  ๕. 

 
ทีนี ้พระโสดาบันละกังขาในสิ ่งที ่รู ส ึกสํานึกอยู เป นประจําวันได 

โดยความเปนของที่วา  ไมนาจะยึดถือเลย,  ไมควรจะยึดถือเลย. 
 
ความรูสึกประจําวันนี้  ในบาลีระบุไวชัด  อยางนี้วา  ทิฏฐะ  ในสิ่งที่เรา 

ไดเห็น,  สุตะ  ในสิ่งที่ เราไดยินไดฟง,  มุตะ  ในสิ่งที่ เราไดกลิ่นดวยจมูก  รูรสดวย 
ลิ้ น   หรือสัมผั ส ท่ีผิ วหนั ง   อย างนี้ เรียกวา   มุ ตะ ,  แล วก็วิญญ าตะ   รูแจ งทาง 
วิญญาณแลวก็  ปตตะ  ในสิ่งที่ เราได รับแลว  ไดมีแลว  ไดบรรลุแลว,  ปริเยสิตะ 
ในสิ่งที่ เรากําลังเที่ยวเสาะแสวงหา  ขวนขวายหวังอยู   ปรารถนาอยู   อนุวิจริตะ 
มนสา  ในสิ่งที่จิตใจมันเขาไปฝงอยู. 

 
นับดูก็จะไดเปนเรื่อง  ทิฏฐะ  สุตะ  มุตะ  วิญญาตะ  ปตตะ  ปริเยสิตะ 

อนุวิจริตะ  มนสา.  ในบรรดาสิ่งที่เราเกี่ยวของอยูเปนประจําวันมากมาย  เรามีสิ่ง 
ที่ เราได เห็น   สิ่งที่ เราไดฟง  แลวสิ่งที่ เราไดดม   ไดลิ้ม   ไดสัมผัสทางผิวหนัง  และ 
สิ ่งที ่รู แจ งด วยใจ   แลวสิ ่งที ่ได ร ับแล ว   และสิ ่งที ่เที ่ยวแสวงหาอยู แล วสิ ่งที ่จ ิตม ัน 
เขาไปหลงใหลพัวพันอยู. 

 
นี่ขอใหสังเกตดู   มันเปนเรื่องจริง ๆ ,  เปนเรื่องที่มีอยูจ ริง  แลวเปนไป 

จริงในวันหนึ่ง ๆ  นี้คนธรรมดาก็ไมอาจจะละกังขาในสิ ่งเหลานี ้ได  คือยังจะ 
มีหวงใย  หลงรักใคร  หลงใหลอาลัยอาวรณในความที่จะถือเอามาเปนตัวเรา  หรือ 
เปนของเรา,  หรือในความรูสึกวา  มันควรถือวาเปนตัวเราเปนของเราอยูนั่นแหละ 
ในสิ่ งเหลานี้   นี้พระโสดาบันก็ละกั งขา  ในสิ่ งทั้ งหมดนี้ ได   แลวก็นับ เปน 
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ขอเดียวขอหนึ่งเทานั้น,  นับเปนขอเดียวเทานั้นวา  ทานละกังขาในทิฏฐะ  สุตะมุตะ  
วิญญาตะ  ปตตะปริเยสิตะ  อนุวิจริตะ  มนสา  เสียได. 

 
อาตมาอยากจะแนะใหสังเกตขอสุดทาย  ที่เรียกวา  อนุวิจริตมนสา  สิ่งที่ 

ใจของเราเขาไปเที ่ยวอยู ในนั ้น  มีอะไรบาง ?  นี ้มันตองเปนคน ๆ  ไป.  บางคน 
มันมี เรื่องบุตร  บางคนมี เรื่องภรรยา   บางคนมี เรื่องสามี   บางคนมี เรื่องทรัพย 
สมบัติ,  มันแลวแตเหตุอะไร.  สิ่งใดกําลังมีอยู เปนปญหา  เปนเรื ่องราวของ 
คนนั้นในวันนั้น .  แลวใหสังเกตดูใหดีวา  จิตใจของคนนั้น  มันจะเที่ยวอยู 
แตในสิ่งนั้น  คือ  จิตใจมันจะคํานึงนึกถึง.  นี่ก็เรียกวาจิตใจมันเที่ยวไป  เที่ยวไป 
ดวยใจในสิ่งนั้น  เปนประจําวันตลอดวันของคนนั้น,  เรียกวาเรามีเรื่องอะไรที่ฝงใจ 
หรือมันเปนปญหาอยูในจิตใจ  เราจะมีอยางนี้ .  นี้ก็แสดงวามันลืมไปแลว.  มัน 
หลงเห็นเปนตัวตน  เปนของตนไปมากแลว;  ฉะนั ้นจึงเรียกวา  ไมรู ประสีประสา 
ที่จะละเสีย. 

 
แตพระโสดาบัน  ทานละกังขาในเรื่องอยางนี้แลว;  ฉะนั้นจึงไม 

มีเรื ่องที ่หมกมุ นโดยความเป นตัวตน   สําหรับจิตที ่ม ันเที ่ยวไปในเรื ่องนั ้น  ๆ.  แต 
ถ ึงอย างนั ้นก ็ด ี  ให รู ได ว า   ไม ถ ึงขนาด   หมดสิ ้น เช ิง   ถ ึงก ับ เป นพระอรห ันต ;  
แตวาทานเริ่มละได  อยางนอยก็จะมีสติรูทันทวงทีวา  นี่มันไมควรจะไปหลงกับ 
มัน,  ไมควรจะไปหลงใหลกับมัน.  ที่เราไดเห็นก็ดี  ไดฟงก็ดี  ไดดมก็ดี  ไดลิ้มดวย 
ลิ้นก็ดี  ไดสัมผัสผิวหนังก็ดี  ไดรูแจงคิดดวยใจก็ดี  ไดรับแลวก็ดี  กําลังเที่ยวแสวงหา 
อยูก็ดี  หรือมีอยูแลวสําหรับจิตไปหลงใหลมัวเมาอยูก็ดี,  ไมมีความสงสัย  ความโง 
ความหลงเหลืออยู  สําหรับจะไปผูกพันกับสิ่งเหลานั้น.  นี่เรียกวาละกังขาในขอน้ีได. 
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ทีนี้พระโสดาบันละกังขาในอริยสัจจทั้ง  ๔  ประการได  เรื่องอริย- 
สัจจ  ๔  ประการนี้  จะไมบรรยายใหเสียเวลา  เพราะวาพูดกันมากมายกายกองแลว 
โดยรายละเอียด   ไปหาอานดูก็ได .  แตสรุปเอาแตใจความ   ก็คือเรื่องทุกข,  เรื่อง 
เหตุใหเกิดทุกข,  เรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข,  เรื่องทางใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข   นี้พระอรหันตเขาใจถูกตอง  ดวยสัมมาทิฏฐิแหงอัฎฐังคิกมรรค   ก็ รู  
เร่ืองอริยสัจจ  ๔  นี้อยางถูกตอง,  ไมผิดไดอีกตอไป.  เพราะฉะนั้นจึงไมมีความโง 
ความสงสัยอะไรเหลืออยู  สําหรับจะเขาใจผิดอีกตอไป. 

 
จะยกตัวอยางงาย ๆ  เชนวา  คนธรรมดาจะคิดวา  ความทุกขนี้ เกิดมา 

จากผีสางเทวดา  เกิดมาจากโชค  เกิดมาจากเคราะห,  หรือแมที่สุดแตเกิดมาจาก 
กรรมเกา  หรือวาแมที่สุดเกิดมาจากพระเจาอะไรอยางนี้  คนธรรมดาจะคิดอยางนั้น.  
แตถาพระโสดาบันก็จะคิดวา  มันมาจากตัณหา  คือสมุทัย  คือกิเลส,  แลวทาน 
ก็มีความคิดที ่เด็ดขาดลงไป  ไมเหลือไวสําหรับสงสัยอะไรอีก  วามันอาจจะ 
ไมใชมาจากกิเลส  หรือไมใชเปนเรื่องของกรรม. 

 
ตอนนี้มันเปนเรื่องที่คอนขางจะละเอียด  บางอยางที่ เขาใจยาก  เชนเรา 

จะคิดวา  ความทุกขนี้มิไดมาจากกรรมเกาอยางเดียว;  ถาวาความทุกขมันมาจาก 
กรรมเกาอยางเดียวแลวก็  เราก็ทําอะไรไมได  เพราะกรรมเกามันยังไมหมด.  เดี๋ยว 
นี้มันเปนความทุกขที่มาจากกรรมใหม ๆ  นี้ก็ได,  หรือความทุกขนี้อาจจะทําใหสิ้นไป 
ดวยการทํากรรมใหม ๆ  ก็ได,  มันไมขึ้นอยูในอํานาจของกรรมเกาทั้งหมดทั้ง  ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต;  แมวาจะเปนไปตามอํานาจของกรรมเกา  แตสามารถจะปด 
เพิกถอน  เสียใหหมดไปไดดวยการทํากรรมใหมที ่ถูกตอง.  อยางนี ้ก็เรียกวา 
เปนความเขาใจที่ถูกตอง. 
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หรือถาจะวาความทุกขนี้มาจากพระเปนเจาอันสูงสุด  มันก็หมดทางที่จะ 
แกไข;  เพราะวาเราจะไปตอรองอะไรกับพระเปนเจาไมได  ถามาจากพระเปนเจา 
เราก็ไมมีอํานาจที่จะดับทุกข;  เพราะฉะนั้นเราจะไมถือวา  ความทุกขนี้มาจาก 
พระเปนเจา  อยางที ่เขาพูด ๆ  กัน;  แตมันมาจากกิเลสตัณหา  ที่เราจะละ 
ก็ได,  ที ่เราจะแกไขก็ได.  ถาจะพูดวาความทุกขมาจากพระเปนเจา  ก็กิเลส 
นั่นแหละเปนพระเปนเจา  อยางนี้จะดีกวา. 

 
นี้คนธรรมดาไม เห็นอยางนี้   กําลังสงสัยลังเล  :  พราไปหมด   วา 

ความทุกขนี้มันมาจากอะไรก็ไมรู.  มาจากผีสางเทวดาก็ได,  มาจากโชคชะตาราศี 
มาจากพระเจา  มาจากอะไร ๆ  ก็ไมรู  มากมายเหลือเกิน. 

 
แตถาเปนพระโสดาบัน  ทานก็รูวามันมาจากตัณหา,  หรือมาจาก 

อุปาทาน  ที่มาจากตัณหาอีกทีหนึ่ง,  หรือถาตนตอของมัน  ก็คืออวิชชา  ความไมรู 
ถูกตองในเรื่องนี้  ทําใหเกิดตัณหา  อุปาทาน  ขึ้นมาแลวก็เปนทุกข,  อยางนี้เปนตน. 

 
นี้ เรียกวา  พระโสดาบันทานละกังขา  ที่ เกี่ยวกับอริยสัจจทั้ง  ๔  

ประการได;  ไมเขาใจผิด  ไมลังเล  ไมเคลือบแคลง  ในเรื่องอริยสัจจทั้ง  ๔  ทาน 
เห็นแจงอริยสัจจทั้ง  ๔  ถึงขนาดนี้  จึงไดเปนพระโสดาบัน. 

 
แตขอเตือนตรงนี้อีกหนอยวา  อยาลืมวา  แมจะเปนพระอรหันต  ก็ตอง 

รู เรื ่องอริยสัจจ  ๔  นี ้ใหยิ ่งขึ ้นไปอีก,  รู อริยสัจจ  ๔  เพ ียงเทานี ้เป นพระโสดาบัน,  
รูอริยสัจจ  ๔  มากขึ้นไปอีกนิด  ก็เปนพระสกิทาคามี,  ขึ้นไปอีกก็เปนพระอนาคามี,  
ถึงที่สุดก็ เปนพระอรหันต .  แตถึงอยางไรก็ดี   ในขั้นพระโสดาบันนี้   ทานละ 
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กังขาที่ทําใหความคิดความเชื่ออะไรมันสับสนนั้นเสียไดแลว,  ไมมีกังขาที่จะ 
สับสนในเรื่องของอริยสัจจ  ๔  อีกตอไป .  นี้ เรียกวาพระโสดาบันทานละกังขาใน 
อริยสัจจทั้ง  ๔  เสียได  นี้นับเปน  ๔  ขอ,  ก็เลยเปนกังขา  ๑๐. 

 
ละกังขาในขันธ  ๕  เสียได  นี่นับเปน  ๕,  ละกังขาในสิ่งที่มันเขา 

เกี่ยวของ  แวดลอมเราในประจําวันนี้เสียได  นี้นับเปนหนึ่ง  ละกังขาในอริยสัจจ 
ทั้ง  ๔  เสียได   นี้นับเปน   ๔  ก็เลยรวมกันแลวเปน   ๑๐;  เรียกวาทานละกังขา  
๑๐  เสียได  ในลักษณะหนึ่ง  ในระดับหนึ่ง  เพียงเพื่อความเปนพระโสดาบัน .  ถา 
ละไดมากขึ้นไปกวานั้น  จนถอนอุปาทานอะไรไดอีกทีก็เปนพระอรหันตเทานั้นเอง.  
ดังนั้นจึงถือเอาวา  ละกังขา  ๑๐  ประการ  ในลักษณะอยางนี้  นั่นแหละคือผูรู 
ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน ,  ผู รู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนี้   คือพระโสดา  
บันอยางที่กลาวมาแลว. 

 
ในที่สุดก็อยากจะแนะให เห็นวา  ก ข  ก กา  ที่ เปนปญหายุงยากนั้น  คือ 

ก ังขา .  บ ุถ ุชนธรรมดาจะเต ็มไปด วยก ังขา   ค ือความไม แน ใจ   ความสงส ัย 
ความไม รู,  ความที่ตองรู เพิ่ ม เติมอีก   อะไร  นั่น เรียกวากังขา .  คนธรรมดา   คน 
เป นบ ุถ ุชน   จะเต ็ม ไปด วยก ังขา   ไม อย างนั ้นก ็อย างนี ้  ในว ันหนึ ่ง  ๆ ;  ฉะนั ้น 
ถาเริ่มจะละกังขาในขั้นพื้นฐานเสียไดในระดับน้ี  ก็คือความเปนพระโสดาบัน. 

 
ฉะนั้น  ความไมรูตัว  ก  ความไม รูตัว  ข  ความไม รูตัว  ค  ง  กะ  กา  กิ   กี 

นี ้ค ือก ังขา   ของการเร ียนหน ังส ือ .  แต เดี ๋ย วนี ้หน ังส ือ ที ่เร ียนนี ้ม ัน เป น เรื ่อ ง 
พระนิพพาน ;  ฉะนั้น   รีบ   ละกังขาในขันธทั้ ง  ๕.  ละกังขาในสิ่ งที่ เข ามา 
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กระทบกระทั ่ง เ รา   ในชีว ิตประจําว ัน เปนประจํา   แลวก็ละกังขาในอริยสัจจ 
ทั้ง  ๔  เสีย,  ก็เรียกวารู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

 
พระโสดาบันรูแจงแทงตลอดในญายธรรม. 

 
ทีนี้ หลั ก เกณฑอี กอันหนึ่ ง   ซึ่ งพระองคทรงแสดงไว   มีพระบาลี ว า 

ญายธรรมอันประเสริฐของอริยสาวกนั้น  เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นอยางดีแลวดวย 
ปญญา  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา.  อริโย  จสฺส  าโย  -  ญายธรรมอันประเสริฐ 
ของอริยสาวกนั้น,  สุทิฏโฐ - เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นหรือเขาใจดีแลว,  สุปฏิวิทฺโธ  
- แทงตลอดเฉพาะดีแลว,  ปฺาย  - ดวยปญญา.  นี้กลายเปนเรื่อง  ปฏิจจ -  
มุปบาทเรียกวา   ญายธรรม เ ฉย  ๆ ,   นี ้  หมายถึงธรรมที ่ควรรู .   แตใน 
พระบาลีนี้จะเล็งถึงปฏิจจสมุปบาท  โดยรายละเอียดที่เคยบรรยายกันมาแลวอยางมาก 
มายนั้นแหละ,  ปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละ  เรียกวา  ญายธรรม. 

 
ถาเอาแตใจความสั้น ๆ  ก็เรียกวา  อิทัปปจจยตา  คือความจริงในขอท่ี 

ว า   เมื ่อสิ ่งนี ้ม ี  สิ ่งนี ้ก ็ม ี,   เมื ่อสิ ่งนี ้ม ี  สิ ่งนี ้ก ็ม ี  เป นเหต ุเป นป จจ ัยต อ  ๆ   ก ันไป .  
แตที ่สําคัญที ่ส ุดนั ้น  คือที ่ม ันเกี ่ยวกับมนุษยเรา  ที ่เขามาเกี ่ยวของกับมนุษยเรา 
ใหเห็นชัดอยูเสมอวา  เมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณ  คือการเห็นทางตาแลว 
ก็ตาดวยรูปดวย  การเห็นทางตาดวย  มาถึงพรอมกันแลวก็เรียกวาผัสสะ  เพราะผัสสะ 
นี้เปนปจจัยก็มีเวทนา  เวทนาเปนปจจัยก็มีตัณหา  ตัณหาเปนปจจัยที่มีอุปาทาน 
แลวมันก็จะมีทุกข  มีภพ  มีชาติ  มีทุกข.  ความที่ทุกขมันกอข้ึนมาตามกฎเกณฑ 
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อันนี้   ที่ เรียกกันวาปฏิจจสมุปบาทนี้   เรียกวาญายธรรม   แปลวาธรรมที่ ควรรู .  
ญายธรรมในที่นี ้หมายความแตเพียงวา  เปนธรรมที่มนุษยควรจะรู,  มนุษยตอง 
รู ,  ถาไมรู จะมีความทุกข.  ฉะนั ้นญายธรรมที ่มนุษยจะตองรู จริง ๆ   ในที ่นี้ 
ก็คือ   ปฏิจจสมุปบาท. 

 
เดี๋ยวนี้ เราก็ไม เขาใจปฏิจจสมุปบาท   ทั้งที่ทองได   พูดได   สอนได 

แลวก็สอนผิด  ๆ  เสียก็มี ;  แตโดยใจความแลว  มันก็ เปนเรื่องคลาย  ๆ  กับท่ีแลว 
มาเมื่อตะกี้นี้  ที่พูดวา  อะไร ๆ  ที่ เขามาทางตา  ทางหู  นี่  คือวาไดเห็น  ไดฟง  ไดดม 
ไดลิ้ม  ได รูสึก  ไดติดตาม  ไดแสวงหา  แลวก็ไดคิดไดนึก  ไดครุนอยูในใจนั่นแหละ 
มันเปนอาการแหงปฏิจจสมุปบาทดวยเหมือนกัน .  แต เมื่อจะแยกใหชัด   ก็ขอให 
ทุกคนศึกษาเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เมื่อมีอะไรเขามากระทบตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  มันเกิดอะไรขึ้น  เปนลําดับ  เปนลําดับ  นี้เรียกวาปฏิจจสมุปบาท. 

 
ถา  สุทิฏโฐ  - เปนผูเห็น  เห็นอยางดีแลวในปฏิจจสมุปบาท  หรือ 

สุปฎิวิทฺโธ  -  รูแจงแทงตลอดดีแลวในปฏิจจสมุปบาท  นี้ก็เรียกวาพระโสดาบัน;  
มันไมมีอะไรแปลกตางแยกกัน  เปนคนละชนิดหรือคนละพวก ;  แมวาจะไดกลาว 
ไวหลายชนิดหลายพวก  แตวามันเล็งถึงจิตใจของบุคคลที่ เรียกวาพระโสดาบัน.  ถา 
เป นพระโสดาบ ันแล ว   จะมองก ัน ในแง นี ้  จะเป นอย างนี ้,  มองก ัน ในแง โน น 
จะเปนอยางโนน ,  จะมองในแงนั้น   จะเปนอยางนั้น ,  หลายอยางหลายแงก็ได .  
แตมันไมพนไปจากอยางที่วามานี้  คือ  รูแจงในเรื่องที่ควรจะรู  จนเรื่องนั้นไมเปน 
ปญหาอีกตอไป. 

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

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



ผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพาน   ๓๐๑

รูแจงในเรื่องน้ัน ๆ  จนเรื่องนั้น ๆ  ไมเปนปญหาอีกตอไป  นี้ไมใชเลน ๆ,  
ไมใชเรื ่องลน ๆ  นี ่.  เดี ๋ยวนี ้เรารู แจงในเรื ่องนั ้น ๆ   จนเรื ่องนั ้น ๆ  ไมเปนปญหา 
อีกตอไป  หรือเปลา ?  ไปคิดดูใหดี  ทุกคนนะไปคิดดูใหดี,  วาเรารูแจงหรือเขาใจ 
แทงตลอดในเรื่องนั้น ๆ  จนเรื่องนั้น ๆ  ไมเปนปญหาอีกตอไปหรือเปลา ?  บางที 
มันจะเปนปญหาไปหมด เสียดวยซ้ําไป ;  เรื่องสุนัข  เรื่องแมว  เรื่องไก  เร่ืองหมู 
เรื่องอะไรตาง ๆ  นี้  มันก็ยังมาเปนปญหาได.  นี้ เร่ืองที่มันมากกวานั้น  เกี่ยวกับคน 
กันนี้มันมีมาก   มันเปนปญหาไปหมด .  รูแจงจนวา  เรื่องนั้นจะตองเปนอยางนั้น 
ตองเปนอยางนั้น   ไปตามกฎเกณฑอยางนั้น .  อยามาเปนปญหาขึ้นมาได   หรือ 
เปนปญหาสําหรับใหเกิดความทุกขรอน  หมนหมองใจ  อยาใหมันมีขึ้นมาได. 

 
ถามันเปนปญหาของการงานที่ตองทํา  ก็ทําไปโดยไมตองหมนหมองใจ.  

ใหปฏิเสธลงไปเสียเลยวา  กูไมไดเกิดมาเพื ่อมีความทุกข;  ใชคําหยาบ ๆ  ดา 
มันเลยวา  กูไม ไดเก ิดมาเพื ่อจะเปนทุกข.  ฉะนั ้นกูจะไมยอมเปนทุกข  แตวา 
จะแกปญหาเหลานี ้ใหได;  เรื ่องอะไรมันจะเกิดขึ ้นเปนประจําวัน  จะเอา 
ชนะใหได,  แลวก็ไมตองเปนทุกขดวย. 

 
แตทีนี้มัน  ยากลําบากอยู  ตรงที่วามันโงเกินไป  ที่จะไมคิดอยางนี้,  

ที่จะไม เปนทุกขอยางนี้ ,  มันเปนทุกข เสียกอนเสมอ .  มันจะตองใหศึกษาเผื่อไว 
กอนลวงหนาวา  มันตองเปนอยางนี้  ในบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้  ที่มันจะเขามา 
กระทบ  มาเกี่ยวของกับมนุษย  มันตองเปนอยางนี้  คือตามกฎของปฏิจจสมุปบาท:- 

 
เมื่ อ ได เห็นก็มี การเห็น   แลวก็มี การกระทบดวยการเห็น   แลวก็ เกิด 

เวทนา  คือ  สบายตาหรือไมสบายตาหรือเฉย ๆ  นี้,  แลวก็จะเกิดความสําคัญมั่นหมาย 
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ในสิ่งที่ไดเห็นนั่นแหละ.  ถาสบายตาก็สําคัญไปอยางหน่ึง,  ที่ไมสบายตาก็สําคัญ 
ไปอยางหนึ่ง,  ที่ เฉย ๆ  กลาง ๆ  ก็สําคัญไปอยางหนึ่ง;  มันโงตลอดเวลาทุกเรื่อง 
ก็เลยไปยึดถือโดยความเปนสุขบาง  เปนทุกขบาง  ดีบางชั่วบาง  ใหมันรอนใจ 
หรือใหมันกระวนกระวายไปเสียหมด. 

 
เดี ๋ยวนี ้พระโสดาบัน  ทานเห็นถูกตอง  ทานแทงตลอดอยางดีใน 

ญายธรรม  คือสิ่งที่คนควรจะรูนี้  จึงเรียกวาทานรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน 
ชนิดที่แนนอนที่วา  จะตองถึงพระนิพพานเปนแนนอน. 

 
ที่อาตมาเอามากลาวหลาย ๆ  อยาง  พรอม ๆ  กันอยางนี้  ก็เพราะวามัน 

จะเหมาะแกคนบางคน  ซึ่งไมเหมือนกันทุกคน.  ถาผูมีปญญามาก  สมมติวาเขา 
เกิดมาดี  มีปญญามาก  โดยนิสัยแลว  พูดแตเพียงเทานี้ก็พอแลว  วาสิ่งที่มนุษย 
ควรจะรู  เขารู  เขารูจริง ๆ. 

 
แลวสิ่ งที่มนุษยควรจะรู  หรือญายธรรมนี้คืออะไร ?  คือวาเมื่อมี 

อะไรเขามากระทบเราแลว  อยาใหมันเกิดความทุกขไดนั่น  มีเทานี้เอง,  มันมา 
กระทบเราทางตา  ทางหู  ทางจมูก  อะไรก็ตามใจ  อยาใหมันเกิดความทุกขขึ้นมาได,  
โดยที ่รูเสียกอนแลววา  เมื ่อมากระทบเราแลว  ถาเราเผลอไปอวิชชาเกิดขึ ้น 
แลว  มันก็จะเปนไปในทางที ่จะเปนทุกขจนได.  เห็นอะไรก็เปนทุกข,  ไดยิน 
อะไรก็เปนทุกข,  ไดสัมผัสอะไรอยางใดอยางหนึ ่งก็เปนทุกข;  เพราะวาอวิชชา 
มันเก ิดขึ ้น   ผสมเขาไปในเรื ่องนั ้นท ุกท ีไป   คือเราไม รู จริงในเรื ่องนั ้น  ๆ .  สรุป 
แลวก็คือ  ไมรู ในลักษณะที ่ทําใหไปยึดมั ่นถือมั ่น ,  สําคัญมั ่นหมายโดยความ 
เปนตัวเราเปนของเรา,  เปนตัวกูเปนของกู. 
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ทีนี ้พระพุทธเจา  ทานยังตรัสไวอ ีกวา  ปฏิจจสมุปบาทนั ้นเป น 
เบื้องตนแหงพรหมจรรย  คือเปนพระอาทิพรหมจรรย;  อภิสมยสังยุตต  สังยุตต- 
นิกาย  มีขอความนี้  ที่พระพุทธเจาตรัสไว  วาปฏิจจสมุปบาทเปนอาทิพรหมจรรย,  
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย,  อาทิ  หรือ  เบื้องตน  มันคือตรงกับคําวา  ก ข  ก กา  
ก  ข   ก  กา  ของพรหมจรรย  คือปฏิจจสมุปบาท .  ถารู ปฏิจจสมุปบาท   ก็คือรู 
ก ข  ก กา  ของพรหมจรรย. 

 
พรหมจรรยในที ่นี ้หมายถึง  การประพฤติเพื ่อดับทุกขสิ ้นเชิง .  

ไมใชพรหมจรรยเด็ก ๆ  เลน.  พรหมจรรยอยางภาษาไทยธรรมดา  หมายถึงประพฤติ 
อยางชั้นต่ํานี้ก็ได.  แตถาพรหมจรรยอยางที่พระพุทธเจาทานตรัสแลว  ก็หมายถึง 
ปฏ ิบ ัต ิเพื ่อด ับท ุกข สิ ้น เช ิง   ค ือ เป นพระอรห ันต ทั ้งนั ้น ;  เช นท านบวชคนด วย 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาวาจา   นี้ทานไม ไดตรัสอะไรมาก ;  ทานวา   มาเปนภิกษุ 
ประพฤติพรหมจรรย  เพื ่อทําที่สุดแหงความทุกข  เทานี ้เอง.  พรหมจรรยของ 
ทานในที่นี้หมายถึง  ปฏิบัติเพ่ือทําที่สุดแหงความทุกข,  การปฏิบัตินั้นชื่อวา 
พรหมจรรย. 

 
อะไรเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย   หรืออะไรเปน   ก  ข  ก กา  ของ 

พรหมจรรย ?  ทานตรัสไวในพระบาลีนี้วา  เรื่องปฏิจจสมุปบาท.  เรื่องปฏิจจ- 
สมุปบาทก็คือ เรื่องให รูวาอะไรเปนทุกข ,  อะไรเปน เหตุ ให เกิดทุกข ,  อะไรเปน 
ความดับทุกข,  อะไรเปนทางใหถึงความดับทุกข.  ฉะนั ้น  เรื ่องปฏิจจสมุปบาท 
นั่นแหละกลายเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน,  คือเปน  ก ข  ก กา  ของ 
การปฏิบัติที่เรียกวาพรหมจรรยก็แลวกัน. 
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เดี๋ยวนี้เราไมเขาใจ,  ไมรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยางถูกตอง,  รูผิด ๆ  
อยางนกแกวนกขุนทอง  ก็มีผลเทากับไม รู  ก็คือไม รู  ก ข  ก กา  ของพรหมจรรย.  
ฉะนั้นอยาไดเขาใจวา  เร่ืองปฏิจจสมุปบาท  นั้นเปนเรื่องอยูนอกวิสัยที่ เราควรจะรู;  
ขอ ให เห ็น ว าม ัน เป น เรื ่อ งที ่อ ยู ก ับ เนื ้อ ก ับ ต ัว ,  ม ัน เก ิด อยู ก ับ เนื ้อ ก ับ ต ัว เป น 
ประจําวัน   ตองรู   เพื ่อจะไดจัดการใหม ันถูกตอง  แลวก็จะไมม ีอะไรผิดอีกตอไป ;  
ก็เลยไดชื่อวาเปน  ก ข  ก กา  ของพรหมจรรย,  คือกระแสแหงการปฏิบัติเพื่อจะดับ 
ทุกขสิ้นเชิง  นี่  ก ขก กา  แหงพรหมจรรยอยางนี้. 

 
ฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  นอกจากจะเรียกวา  ญายธรรม  คือสิ่ง 

ที ่มนุษยควรจะรู   แลวยังตรัสเรียกวา  เป นเบื ้องตนแหงพรหมจรรย.  มัน 
เปนเงื่อนตน   หรือเปน   ก  ข   ก  กา   นั่นแหละ   แหงพรหมจรรยดวย ;  ฉะนั้นอยา 
เอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปแขวนไวเสียบนเพดาน  ไมมาเกี่ยวของกัน  มันเปนเรื่อง 
ที่ เกิดอยูจริง  เกี่ยวของอยูจ ริง  ที่กาย   วาจา  ใจ   ของเราอยูจ ริง  เปนประจําวัน .  
แตแลวเราไม รู  ก็เลยถือวาเปนเรื่องที่ยังไมตองรู,  เอาไปแขวนไวเสียที่ ไหนก็ไม รู 
แลวมันก็แกปญหาที่เกิดอยูจริงที่เนื้อท่ีตัวนี้ไมได. 

 
ฉะนั้น  ก็เลยไมตองพูดถึงความเปนพระโสดาบัน  คิดดูซิ  มันโงถึงขนาด 

นี ้  แลวจะเป นพระโสดาบันอยางไร;  ความทุกขม ันเก ิดอยู ที ่เนื ้อที ่ต ัวนี ้  แลวเรื ่อง 
ที ่จะดับความทุกขไดนั ้น   เอาไปเก็บไวเส ียที ่ไหนก็ไม รู   เพราะฉะนั ้นก็เปนบุถ ุชน 
ยิ่งกวาบุถุชน,  จึงตองทบทวนกันใหม;  ศึกษากันใหม  เรียกวาเรียน ก ข  ก กา 
ของพรหมจรรยกันเสียใหม;  แตในที่นี้จะเรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน. 
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นี่ที่พูดมาทั้ งหมดนี้   พอเปนตัวอยางให เขาใจบุคคลประเภทหนึ่ ง  ตาม 
ที่ บัญญัติในที่นี้วา  เปนผู รู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน   คือ   พระโสดาบัน  ทาน 
ละกังขา  ๑๐  ประการเส ียได ,  แลวก ็รู แจ งแทงตลอดซึ ่งญายธรรม   คือสิ ่งที่ 
มน ุษย ควรจะรู   ในฐานะที ่ญ ายธรรมนั ้น เป น เบื ้องต นแห พรหมจรรย .  นี ่ม ันก ็คง 
จะแปลกไปบาง  จากการบรรยายครั้งกอน  ๆ   แตมันเรื่องเดียวกัน   คือ   เรื่องพระ 
โสดาบันดวยกัน .  นี้ เรามองพระโสดาบันในมุมอื่น   หรือในทิศทางอื่น   มันก็มอง 
เห็นอยางนี้ ,  คือยิ่ งกวาที่จะมองเห็นแต เพียงวา  มีศรัทธาในพระรัตนตรัย   มีอริย- 
กันตศีล   หรือวาละเวรภัยทั้ ง  ๕  ได   หรือวาดําเนินอยู ในมรรคมีองค   ๘  ประการ.  
นั้นมันยังเรียกวา  คําพูดยังมากไปกวาที่จะพูดวา  รูญายธรรม  คือสิ่งที่มันเกี่ยวกัน 
อยูกับเราทุกวัน ๆ  ทุกวันเวลานาทีนี้  ใหเรื่องนี้  ใหแกปญหาเรื่องนี้ใหได. 

 
อานิสงสของการรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน. 

 
เอา,  ทีนี้ตอไปช่ัวเวลาเล็กนอยนี้   ก็อยากจะพูดถึงเรื่องผลประโยชน 

หรืออาน ิสงส   ของการรู   ก  ข   ก  กา  ของพระน ิพพาน .  นี ่เร ียกว า   จะเรียก 
อยางเขาเรียกกันสมัยนี้วาประเมินผลก็ได. 

 
ผลของการรู  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน   ในขั้นที่ เปนพระโสดาบันเต็ม 

รูปแลวนี ้  พระพุทธองคไดทรงแสดงไวหลายอยาง;  แตอยางที่ควรจะเอามาพูด 
ถึงกอน  ก็อยางในพระบาลี  อภิสมยสังยุตต  สังยุตตนิกายอีก  นั่นเอง  จะเรียกวาเปนผล 
ชั้น  ก ข  ก กา  ก็ได  คือบุคคลนั้นจะหยั่งเห็นพระนิพพานได  โดยที่ยังไมถึงพระ- 
นิพพาน;  เหมือนกับบุคคลมองเห็นน้ําในบอลึกชัดเจน  แตยังตักกินไมได. 
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นี้ เราทําความเขาใจในอุปมากอน  แลวก็จะเขาใจอุปมัยได  ถาตามันก็ดี 
แสงสวางม ันก ็ม ี  บอนั ้นม ันก ็ไม ได ล ึกเก ินไป   คนก็มองเห ็นน้ําที ่ใสแจวอยู ในบ อ 
นั้น   วาเปนน้ํ าที่ กินได .  แต เดี๋ ยวนี้มือของเรายังสั้น   ยาวไมพอ   จะตักน้ํ าไมถึ ง ,  
เชือกก็ ไมมี   ถังก็ ไมมี ,  แต เราเห็นน้ํ านั้ นชัด   วาน้ํ านั้ น เปนน้ํ าที่ กินไดแล วเรามี 
ความแน ใจว าน้ํานั ้นก ินได   และเราจะต องทําให ม ันก ินได โดยแน นอน   ในเวลา 
ตอมา .  ในเวลานี ้ย ังก ิน ไม ได   ยังก ิน ไม ถ ึง ;  แตเห ็นชัดแล วว า   น้ํานี ้ก ิน ได .  
นี้พระโสดาบันเปนเพียงผูหยั่งเห็นพระนิพพาน ,  หนวงเอาพระนิพพานเปน 
อารมณ ,  เห็นพระนิพพาน  ยังไมลุถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ   เปนเพียงถึงกระแส 
แหงพระนิพพาน. 

 
แตในอีกปริยายหนึ่ งโวหารหนึ่ งจะเรียกวา   ถึงพระนิพพานในอันดับ 

พ ระ โสดาบ ัน ก ็ได ;  แต ให เข า ใจ ว า   นั ้น ย ัง ไม ใช น ิพ พ านที ่ส มบ ูรณ .  ถ าจะ 
เอาการบรรล ุมรรคผลขั ้นพระโสดาบ ัน   วาเป นการถ ึงน ิพพานขั ้นหนึ ่ง   ก็ม ันเป น 
ขั้ น หนึ่ ง เท านั้ น   ในขั้ น ถึ งก ระแสแห งพ ระนิ พพ าน เท านั้ น .  ห รือจะถื อ เอาว า 
สังโยชน  ๓  ประการที ่ดับไปได  เปนนิพพานของพระโสดาบัน   มันก็ได;  
แตมันก็มีสังโยชนเหลืออยูอีก. 

 
เดี๋ยวนี้ เราเล็งถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ   แลวก็จะถือวาพระโสดาบันนี้ 

เป นผู หยั ่งเห ็นพระน ิพพาน ,  มีพระน ิพพานเป นอารมณ อยู จ อหน า ;  แต ย ังแตะ 
ตองพระนิพพานนั้นไมได.  นี้ เรียกวา  ก ข  ก กา  ที่ เปนผล  ผลที่ เปนชั้น  ก ข  ก กา 
คือผลข้ันแรกที่จะใหเราอนุมานได  มันมีอยูอยางนี้. 
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อาตมาเชื่อวา  บางทีพระพุทธเจาทานไดตรัสขอน้ี   ก็เพื่ออยาใหคน 
ถอยกําลังใจ ,  อยาใหคนเสียกําลังใจ   ไมกลาคิด   กลาเอื้อม   เอาพระนิพพาน .  
ทานจึงวา  มันก็ยังมีอยู ในระดับหนึ ่ง  ที ่วามองเห็นพระนิพพาน  แมยังไมทัน 
จะถึง  มันก็แนที่จะถึงนิพพาน;  เหมือนกับคนเห็นน้ําในบอ  แตยังตักกินไมถึง. 

 
ฉะนั้น  คนทั่วไปควรจะนึกถึงขอน้ีแหละเปนขอแรก  เปน  ก ข  ก กา 

ของผลแหงการบรรลุธรรม .  อยาทอถอยวาไมถึง  ไมมีวันถึง  ไมอาจจะถึง;  
แตใหรูชัดวามันอาจจะถึงไดโดยวิธีนี้กอน,  แลวมันก็จะถึงไดโดยสมบูรณโดยแน 
นอน   ในโอกาสหลัง .  อยางถ าบ ุร ุษ นี ้เห ็นน้ําช ัดในบ อนี ้อย างนี ้แล ว ;  ฉะนั ้น 
การที่จะพยายามไปหาถังมา  หรือไปหากระบอกมา  ไปหาสายเชือกมา  หรืออะไรตอ ๆ  
กันเขา  ตักน้ํากินใหได  นี้มันไมยาก  มันลําบากนอย  กวาที่จะหาจนพบบอนํ้านี้.  
ใหเทียบเคียงอยางนี้  วาลําบากเหลือเกิน  ที่กวาจะมาพบบอนํ้านี้,  แลวพบบอนํ้า 
นี้แลว.  ปญหาเหลืออยูนิดหนอยวา  น้ํามันยังลึกเกินไปตักไมถึง;  แตเราเห็นชัด 
แลว   เป นที ่แน นอนแลว .  ฉะนั ้นจ ึงไม ม ีป ญหาอะไรที ่ว า   จะไมได ,  มันม ีแต ว า 
จะตองได  คือชาหรือเร็ว,  ก็ไปตัดเถาวัลยมา  ไปตัดกระบอกมา  แลวก็ตักน้ําขึ้นมา 
กินได,  นี้ก็เปนเรื่องสุดทาย. 

 
นี้การประเมินผล  ในขั้นแรกของความเปนพระโสดาบันนี้,  มัน 

ใหกําลังใจมากถึงอยางนี้ทีเดียว. 
 
ทีนี้พระพุทธเจาไดตรัสไวในพระสูตรถัด ๆ  ไปอีก  จะเปรียบเทียบความ 

ทุกขที่หมดไป  แมในชั้น  ก ข  ก กา  แหงความเปนพระโสดาบันนี้.  ทานตรัสวา 
ความทุกขมันหมดไปมาก  จนเหลือที่จะเปรียบได  กับสวนที่เหลืออยู;  เชน 
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เป ร ียบด วยฝุ น   ด ินหร ือฝุ นทั ้ง โลกนี ้.  ถ าผู ปฏ ิบ ัต ิถ ึงขั ้นที ่เป นพระโสดาบ ันนี้ 
แลว  ความทุกขก็จะเหลืออยูเหมือนกับวา  ฝุนติดที่ปลายเล็บเทานั้น. 

 
ฝุนทั้งโลกนั้นหายไปแลว  คือความทุกขที่ เทากับฝุนทั้งโลกนั้นหายไป 

แลว.  หรือถาเปรียบกับนํ้าในมหาสมุทร  ก็หายไปเกือบหมด  เหลือแตน้ําสักวาติด 
อยูปลายใบหญา.  ความทุกขจะเหลืออยูนอยเทานั้น  หรือถาเปรียบขนาดภูเขาหิมาลัย 
อยางนี้ก็ทั้งขนาดภูเขาหิมาลัย,  ความทุกขในขนาดเทานั้นไดหายไป,  เหลือความทุกข 
อยูปริมาณเทาสักวา  กอนกรวดเล็ก ๆ  ๒ - ๓  เม็ดเทานั้น.  นี่ทาน  คํานวณผลของ 
การบรรลุพระโสดาบัน. 

 
ทีนี้ผูฟงก็จะไมเชื่ออยางที่อาตมาวา  ที่จะจัดพระโสดาบันใหเปนผูแรกรู 

ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนี่ ,  หรือวา  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  คือความเปน 
พระโสดาบันนี้  ก็จะไมเชื่อ.  แตนี้อาตมาก็จะพูดใหชัดวา  รู  ก ข  ก กา  นั่นแหละ 
ขอใหรู จริงเถอะ   มันเปนการรู เขาไปตั ้งครึ ่งตั ้งคอนแลว ;  เพราะวาถา 
ไป เทียบกับความบุถุชนแลว   มันไกลกันมา   ไม รูกี่ รอย เท า   พัน เท า   หมื่ น เท า .  
ความมืดของบุถุชน  ความยังหางไกลตอพระนิพพานของบุถุชน  นั้นมันมากมาย 
เหล ือ เก ิน .  แต ว าขึ ้นมา   ถ ึงขั ้น เป นพระโสดาบ ัน   แม จะเป นขั ้นแรก ,  ขั ้นแรก 
ถึ งกระแส   นี่ ก็ เรียกวา   มันผิดกันมาก .  แตถึ งอย างนั้ นก็ ต องเรียกวา   แรกถึ ง 
กระแสแหงพระนิพพาน. 

 
ใหถือเอาเปน  ก ข  ก กา  ชนิดที่รูจริง,  รูแนนอนวา  เราจะรูหนังสือ 

ได โดยแนนอน ;  ไม ใชมัวแตวา  ก  ข   ก  กา   อยูที่นั่น   มันรูแจกสระไปหมด ,  รูจัก 
ผันไปตามวรรณยุกตทั้งหมด,  รูจักเอามาตอกัน  กล้ํากัน  สนธิกัน  อะไร  อานเปนคํา 
เปนอะไรไดแลว.  นี้เรียกวารู  ก ข  ก กา  คือรูทุกตัวอักษรอยางนี้. 
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ความเป น   ก  ข  ก กา  นี ้  มันหมายถึงเริ ่มรู ;  แตว าขั ้นที ่เร ียกวาเริ ่ม 
รู นั ้น   มีมาตรฐานอย างไร  เท าไร  มันต องรู ก ันโดยสมบ ูรณ ;  อยางน อยก ็เร ียกว า 
รูไมเหลือ  ในเรื่องที่จะตองรู;  หากแตวายังทําไมได  เหมือนกับเห็นน้ําในบอน้ีเห็น 
ช ัด แล วแต ย ังต ักก ิน ไม ได .  หรือพระโสดาบ ัน รู โดย   ปชานาต ิ  รู แ จ ง แล ว .  
แตวายังไม  วิทิตฺวา - ถึงกับที่ทําจิตใหหลุดพนไปจากความยึดมั่นถือมั่นเหลานั่นเหลานั้น
ได. 

 
นี่ระดับมันตางกันอยูอยางนี้   แตถึงอยางไรก็ตองยอมรับวา  ที่ตองรู  ตอง 

เห็น  หรือตองมองดูนั้น  ได รู  ไดเห็น  ไดมองดูแลว,  คือพระพุทธเจาทานไดตรัส 
บทบัญญัติอื่น  ๆ   ไวอีก   เพื่อให รูจักพระโสดาบันยิ่งขึ้น ;  แตในความหมายเดิม 
หรือเทาเดิม .  พระโสดาบัน   เปนทิฏฐิสัมปนโน ,  เปนทัสสนสัมปนโน ;  ถา 
ไมเคยไดยิน  ก็ไดยินเดี๋ยวนี้ก็ได  วาพระโสดาบันเปน  ทิฏฐิสัมปนโน – สมบูรณดวย 
ทิฏฐิ  และทัสสนสัมปนโน - สมบูรณดวยทัศนะ. 

 
ทิฏฐิสัมปนโน  ก็ - สมบูรณดวยความเห็น,  แลวทัสสนสัมปนโน – สมบูรณ 

ดวยการเห็น .  ทานสมบูรณดวยความเห็น ,  และสมบูรณดวยการเห็น ,  นี้ เพื่อให 
มันชัดเจน  มันไมมีอะไรเหลือ  ความเห็นถูกตองเปนอยางนั้น ๆ  ก็มีอยู  แตถาไม 
มีการเห็นมันก็ใชไมได.  ถาวามีความเห็น   ก็ต องมีการเห็นดวย ,  คือหลัง 
จากการเห็นแลวจึงมีความเห็น .  ถาอยางนี้ ก็ ได ;  แต เพื่ อไม ใหมันกํากวม   พระ - 
พุทธเจาทานเลยตรัสไวทั้ ง  ๒  บท   วาพระโสดาบันนั้น   สมบูรณดวยความเห็น 
และสมบูรณดวยการเห็น. 

 
ทีนี้มองดูพวกเรากันเองบางซิ   สมบูรณดวยอะไร ?  สมบูรณดวยความ 

เห็นไหม ?  แลวสมบูรณดวยการเห็นไหม ?  ดูมันจะยังไมมีทั้ง  ๒  อยาง  คือความเห็น 
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มันยังไมถูกตอง  ก็เรียกวาไมสมบูรณดวยทิฏฐิ.  ทีนี ้ทิฏฐินั ้นมันมี  หรือมัน 
ไปอยู เสียที่ไหนก็ไมทราบ,  มันไมเอามาทําหนาที่  มันไมเอามาเห็น  คลาย ๆ  กับวา 
บางคนมีตา  แตมันไมดู. 

 
เดี๋ยวนี้ใครกําลังมีตาแลวไมดูบาง ?  ก็ลองคิดดู  มันอาจจะเปนอยางนั้น 

กระม ัง ;  ทํา ไมท ุกคนก ็ม ีต า   แล วทํา ไม จ ึง ไม เห ็น .  ท ีนี ้เ รื ่อ งธรรมะม ันล ึก 
กวานั ้น   ต องม ีตาอ ีกชน ิดหนึ ่ง   แล วก ็จะต องด ูอ ีกท ีหนึ ่งด วย .  เดี ๋ยวนี ้ม ีตา 
ทําไมจึงไมดู ?  เดินสะดุดกอนหินนี้ลมบอย ๆ  นี่   มันมีตาแลวมันไมดู .  นี้ เรียกวา 
ตาเนื้อ ๆ  ตาขางนอกก็ยังเปนเสียอยางนี้,  มีตาแลวก็ไมไดใชตานั้นใหเปนประโยชน.  
ทีนี ้ทางธรรมะ เขาเรียกธรรมจักษ ุ  แลวก ็ยิ ่งใช ยากกวานี ้;  มันตองม ีตาดวย 
และตองมีการใชตานั ้นดวย.  พระองคจึงตรัสวาพระโสดาบันนั ้น  เปนทิฏฐิสัม- 
ปนโน  เปนทัสสนสัมปนโน,  สมบูรณดวยความเห็น  สมบูรณดวยการเห็น. 

 
ทีนี้ถัดไปอีกก็ตรัสวา  อาคโต  อิมํ  สทฺธมฺมํ  ปสฺสติ  อิมํ  สทฺธมฺมํ,  อาคโต 

อิมํ  สทฺธมฺมํ  มาแลวสูพระสัทธรรมนี้.  พระโสดาบันนั้นเปนผูมาแลวสูสัทธรรมนี้  
ปสฺสติ  อิมํ  สทฺธมฺมํ   - ยอมเห็นซ่ึงสัทธรรมนี้.  นี่  ฉะนั้นอยาทําเลนกับพระพุทธเจา 
ทานจะตรัสอะไรชนิดที่มันไมมีชองโหว  หรือไมมีทางที่จะผิด  หรือวาชองโหวใหเขา 
คาน  อยางที่ เขาเรียกกันสมัยนี้วา  มันไมมี  logic  ทานจะสมบูรณดวย  logic  แมในคําตรัส 
ของทาน. 

 
อาคโต  อิมํ  สทฺธมฺมํ  - มาสูสัทธรรมนี้,  ปสฺสติ  อิมํ  สทฺธมฺมํ  - ยอมเห็น 

ซ่ึงสัทธรรมนี้ .  ถาจะเปรียบก็เหมือนกับบางคนมาที่วัดนี้แลว  แตไม เห็นวัดนี้นะ 
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เขาใจไหม  ?  มาที่ วัดนี้กันมาก  ๆ   แตไม เห็นวัดนี้ .  นี่พระพุทธเจาทานจึงไดตรัสวา 
มาสูสัทธรรมนี้  และยอมเห็น  ซึ่งสัทธรรมนี้,  นั่นแหละคือพระโสดาบัน. 

 
แตถาเราจะใหมันเปนเรื่องเดียวกันก็ได   ตองหมายถึงคนที่มีตา,  มีตาดี 

คือที่มีปญญา  ขอแตให ไดมาเถอะ   มันก็จะเห็นแหละ ,  หรือถามันเห็นเขา  มันจะ 
มาหรือไมมาก็สุดแท  แลวมันเห็นก็แลวกัน. 

 
แต เดี๋ยวนี้   ทานจะตรัสอยางไรก็ ไมทราบ   แตอาตมาถือวา  ทานจะตรัส 

ให มั น ไม ให มี ช อ งโหว ,  จึ งตรัสว า เป นผู ม าแล วสู สั ทธรรมนี้ ,  แล วก็ ย อม เห็ นซึ่ ง 
สัทธรรมนี้ ,  คือมาแลวสูความรูอันถูกตองในพระศาสนานี้   แลวก็ ได เห็นธรรมนั้น  ๆ  
จริง ๆ  ดวย  นี่พระโสดาบันทานเปนอยางนี้. 

 
เสกฺเขน  าเณน  สมนฺนาคโต  - ประกอบพรอมแลวดวยญาณอันเปน 

เสขะ,  เสกฺขาย  วิชฺชาย  สมนฺนาคโต - ประกอบพรอมแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ,  
ทานใชคํา  ๒  คําพรอมกันไป  ญาณ   แปลวาความรู,  วิชชา  ก็แปลวา  ความรู  ญาณ 
ก็แปลวาความรู,  วิชชา  ก็แปลวาความรู,  แลวมันตางกันอยางไร ?  ตามปกติมันก็ 
ใชแทนกัน  เรียกวา  เปนคําแทนกันได;  แตนี้ก็เปนคําที่ย้ําใหมันมาก. 

 
ความ รู เฉ ย  ๆ   ความ รู   รู ไวม าก  ๆ ;  อย า งรู ไว ท วมห ัว เอ าต ัว ไม รอด 

นี ้ก ็เร ียกว าญาณก ็ได .  ถ าเร ียกว า   ญาณ   แปลว า   ความรู นี ้  รู ไม ม ีเขตจําก ัด ,  
รู อย างความรู ท วมห ัวเอาต ัวไม รอดก ็ได .  แต ถ าว าเป นว ิชชาแล ว   ต องเป นความ 
รูที่ ถู ก ใช ,  ความรูที่ อ าจจะใช และถูกใช   คือความรูที่คู กั นอยู กั บการปฏิบั ติ . 
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ตองมีความรูสําหรับการปฏิบัติ,  แลวก็ไดปฏิบัติตามความรูนั้น  ความรูนั้นก็เรียก 
วาวิชชา. 

 
ในกรณีทั่วไปธรรมดาในโลกนี้  คนบางคน  รู – รู – รู - รู  มากแลวไมได 

ปฏิบัติอะไร  ไมทําอะไร  รูทวมหัวเอาตัวไมรอด.  แตถาวา  ความรูใด ๆ  เขาเอามา 
ปฏิบัติสําเร็จประโยชนแกการเลี้ยงชีวิต,  หรือการทําประโยชนผูอื่นอะไรก็ตาม  นี้ก็ 
เรียกวาวิชชาได,  สําหรับภาษาบาลีเปนอยางนี้.  เพราะฉะนั้นเมื่อจะเอาความหมาย 
ที่จํากัดรัดกุมกันหนอยแลว  ญาณ  กับ  วิชชา  ก็มีความหมายที่กวางแคบกวากัน.  
ญาณ   เปนความรู ทั ่ว ๆ   ไป   มากนอยเทาไรก็ได;  แตถาวิชชาเปนความรู ที่ 
จําเปนแกการปฏิบัติ  ที่ตองมีเดี๋ยวนั้น  เวลานั้นในขณะนั้น  ตองใชมันในขณะนั้น.  
นี้พระโสดาบันมีทั้งญาณ  มีทั้งวิชชา. 

 
สําหรับเสขบุคคล   คือคนที่ยังไม เปนพระอรหันต   ผูที่ยังไม เปนพระ- 

อรหันต  จะตองมีญาณอะไรบาง ?  จะตองมีวิชชาอะไรบาง ?  พระโสดาบันก็มี.  
ฉะนั้น  พระโสดาบันนี้  ก็เรียกวา  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยญาณ  ดวย 
วิชชา  ซ่ึงเปนเสขะ  คือของบุคคลที่ยังไมเปนพระอรหันต  ทานมีพรอม. 

 
ทีนี ้บทตอไป  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ธมฺมโสตํ  สมาปนฺโน  - เปน 

ผูมาถึงพรอมดวย  มาถึงทั่วแลว  ซ่ึงกระแสแหงธรรม.  ธมฺมโสตํ  แปลวา  กระแส 
แหงธรรม  มาถึงแลวซึ่งกระแสแหงธรรม.  ในทีนี้หมายถึงพระนิพพาน,  กระแส 
แหงธรรมนี้หมายถึงกระแสแหงพระนิพพาน.  ที่เรียกวากระแสนั้น  ในภาษา 
ธรรมดาเขาแปลวา  เกลียวที่มันไหลไปอยางไมมีอะไรตานทาน  หรือวาตานทาน 
ยาก;  อยางนี้ก็เรียกวา  กระแส  หรือ  โสตา. 
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ทีนี้กระแสแหงพระนิพพาน  นั้นหมายความวา  มีการปฏิบัติอยูระยะ 
หนึ ่ง   หรือตอนหนึ ่ง ,  ซึ ่งถ าถ ึงนั ่นแลวจะไม กล ับหลัง .  ถาย ังกลับหลังอยู ได 
ยังไมเรียกวา  ธมฺมโสตํ  หรือกระแสแหงพระนิพพาน  ตองปฏิบัติมา,  ปฏิบัติมา,  
ปฏิบัติมาจนถึงระยะหนึ่งขั้นหนึ่ง  ซึ่งกลับหลับอีกไมได  ก็เรียกวา  ธมฺมโสตํ  พระ- 
โสดาบันตั้งอยูที่จุดนี้. 

 
บางทีในทางวัตถุ  อาตมาเคยเปรียบเทียบใหเขาฟงวา  เหมือนกับเรา 

ถีบรถจักรยานขึ้นสะพานโคง  เมื่อเราไดพยายามถีบดวยเรี่ยวแรงแขงขาขึ้นมา  จนถึง 
จุดสูงสุดของสะพานโคง.  ทีนี้ยังเหลือแตจะลงไปทางต่ํานี่  จุดนั้นแหละจะเรียกวา 
จุดที่เปนกระแสแหงธรรม  คือจะไมกลับอีกแนนอน   มันมีแตจะไปเอง 
ไหลไปเอาขางโนน.  พระโสดาบันมีลักษณะเหมือนกับอยางนี้  คือมาถึงจุดนี้ 
ที่กลับอีกไมไดเพราะมันถึงกระแสแหงพระนิพพาน. 

 
ทีนี้  ทานเรียกดวยบทตอไปอีกวา  อริโย  นิพฺเพธิกป ฺโ.  อริโย  แปลวา 

ประเสริฐ,  นิพฺเพธิกปฺโ  แปลวา  มีปญญา  เปนเครื่องเจาะแทงซึ่งกิเลส.  ปญญา 
นี้มีหลายชนิด  ปญญาบางชนิดไมเจาะแทงกิเลส  ฉะนั้นตองระบุใหชัดวา  ปญญา 
ที่เจาะแทงกิเลส  เรียกเปนภาษาบาลีวา  นิพฺเพธิกปฺโ,  นิพเพธิกปญญา  ปญญา 
ที่จะเจาะแทงกิเลส.  ผูใดมีปญญานี้เรียกวา  นิพเพธิกปญโญ  คือ  ผูที่มีปญญาเปน 
เครื่องเจาะแทงกิเลส.  คนปุถุชนไมมีปญหาถึงขนาดนี้  แตพอปฏิบัติมาถึงความ 
เปนพระโสดาบันแลว  เรียกไดเลยวา  ทานเปนผูมีปญญาถึงขนาดที่เรียกไดวา  เจาะ 
แทงกิเลส;  เพราะอยางนอยก็ไดทําสังโยชน  ๓  ประการใหสิ้นไป,  หรือจะถือเอา 
มาตรฐานที ่ว า  เพราะรู ญายธรรม  คือปฏิจสมุปบาทนั ้น.  ถารู อ ันนี ้จริงก็เรียกวา 
มีปญญาเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสได. 
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บทสุดทายก็วา  อมตทฺวารํ  อาหจฺจ  ติฏติ  แปลวา  ยืนอยูจดประตูแหง 
อมตะ,  ยืนอยู จดประตูแหงอมตะ.  นี ้เปนเรื ่องสมมติ  ใหพระนิพพานนี ้เหมือน 
กับบานเมือง,  แลวก็มีประตู  คือถาไปยืนอยูจดประตูเหยียบธรณีประตูนั่นแหละ 
เร ียกวาพระโสดาบ ัน   เป นผู ย ืนอยู จดประต ูแห งพระน ิพพานอันเป นอมตะ .  ถา 
โดยอุปมานี้แลวก็ยังเขาไปในเมือง  แตวายืนอยูจดประตู.  ฉะนั้น  ที่อาตมาเรียก 
วา  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  ก็ควรจะถูกกระมัง,  ไมควรจะคัดคานกันนัก  เพราะ 
วาไปยืนอยู จดประตูเท านั ้น   ยังไมไดเข าไปในประตู.  แตถ ึงอยางไรก็ด ี  ตอง 
ถือวา  มันเปนการประเมินผลได  เปนที่แนนอนวา  พระโสดาบันทานเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้ก็แสดงผลใหชัดเจนไปอีก  ก็เรียกวา  ขีณนิรโย – เปนผูมีนรกอัน 

สิ้นแลว  :  จะนรกชนิดไหนก็ตามใจ  สิ้นแลว  หมดแลว  จะนรกใตดินหรือนรกในใจ 
ในอก  อะไรก็สิ้นแลว. 

 
แลวก็  ขีณติรจฺฉานโยนิโย - เปนผูมีกําเนิดเดรัจฉานอันสิ้นแลว  คือจะ 

สิ้นความเปนสัตวเดรัจฉานอีกตอไป,  หรือวาจะไมไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานอีกก็ได,  
หรือวาอยูเปนคนที่นี่  จะไมโงอยางสัตวเดรัจฉานอีกตอไปก็ได.  แตความหมายที่ 
ดีกวานั้น   ควรจะถือวา   จะไม โงอยางสัตวเดรัจฉานอีกตอไป ;  เพราะสัตว 
เดรัจฉานนี ้ม ันหมายถึงความโง.  เดี ๋ยวนี ้เราจะไมโงใน เรื ่องทุกข,  เรื ่องเหตุ 
ให เก ิดท ุกข,  เรื ่องความดับทุกข,  ทางแห งความดับทุกขอ ีกต อไป .  นี ้ก ็เร ียกวา 
จะไมเกิดความโงอยางสัตวเดรัจฉานอีกตอไป. 

 
ขีณปตฺติวิสโย  - มีวิสัยแหงเปรตสิ้นแลว  คือสิ้นวิสัยแหงเปรตแลว;  

จะเปรตรูปรางนากลัวอยางที่ เขาพูดกันก็ได   ไมเปนเปรตอยางนั้นอีกตอไป ; 
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จะไมเปนเปรตเพราะหิวกระหายอยางอยากถูกลอตเตอรี่เปนตน  ไมเปนเปรตอยางนี้ 
ดวย,  ไมเปนเปรตอยางไหนหมดเลย.  คือไมมีความอยากที่จะแผดเผาหัวใจชนิดไหน 
อีกตอไป.  นี้เรียกวา  มีวิสัยแหงเปรตอันสิ้นแลว. 

 
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  -  มีอบายและทุคติและวินิบาต  อันสิ้นแลว,  

อบายทุกชนิดสิ้นแลว,  ทุคติทุกชนิดสิ้นแลว,  วินิบาต  คือความตกต่ําทุกชนิดก็สิ้น 
แลว;  หมายความวาลงต่ําไมมีอีก  ความตองทนทุกขลําบากไมมีอีก  ความ 
เดือดรอนอยางที่เรียกวาอบายนั้นไมมีอีก  เพราะวาจิตใจที่ถอนความยึดมั่นถือมั่น 
ไดในบางระดับแลว. 

 
โสตาปนฺโน  เรียกวาผูถึงแลวซึ่งกระแส  อวินิปาตธมฺโม – ไมมีความตกต่ํา 

เปนธรรมดา,  นิยโต  - เปนผู เที ่ยว,  สมฺโพธิปรายโน  - มีสัมโพธิเปนเบื ้องหนา.  
ผูที่เปนพระโสดาบันนั้น  จะไมตกต่ําอีกเปนธรรมดา  นิยโต  แปลวา  เที่ยง  คือเที่ยง 
ตอพระนิพพาน .  ถายังไม เปนพระโสดาบัน   ยังไม เปนที่แนนอนวา  เที่ยงแทตอ 
พระนิพพาน ,  ก็แปลวาเพิ่ งจะละจากความเปนบุถุชนขึ้นมา  ในลักษณะที่ เที่ยง 
แทตอพระนิพพาน.  บุถุชนไมมีการเที ่ยงแทตอพระนิพพาน  สมฺโพธิปรายโน   นี้ 
ก็ขยายความนี้ชัดขึ้นวา  มีสัมโพธิเปนที่ ไปในเบื้องหนา  คือจะมีความรูถึงขนาด 
เปนพระอรหันต  สมฺโพธิ - รู ถึงที ่สุด  รูพรอม  รูกันอยางเปนพระอรหันตนี ้  จะมี 
ในเบื้องหนา  นี้อานิสงสความเปนพระโสดาบัน. 

 
ทีนี้พระพุทธเจา  ทานยังไดตรัสไว  อยางที่ควรสนใจอยางหนึ่งวา  คน 

ชนิดนี้ ไมตองเชื่อคนอื่น ,  คนชนิดนี้ จะเชื่อตัวเอง .  ฉะนั้นพระโสดาบันไมตอง 
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เชื่ อคนอื่น   คือ เชนไมตองให ใครมาชวยตั้ งให วา   แกเปนพระโสดาบัน ;  ถาพระ 
โสดาบันเปนพระโสดาบัน  ก็จะรูวา  เรานี่เปนพระโสดาบัน  อยางนี้เปนตน. 

 
ฉะนั้นเมื่อปรารถนาอยู  นี่เรียกวา  โส  อากงฺขมาโน – อริยสาวกนั้นเมื่อ 

ปรารถนาอยู - อตฺตนา  ว  อตฺตานํ  พฺยากเรยฺย – ยอมพยากรณซ่ึงตนไวดวยตนนั่น 
ทียว,  ขีณนิรโยมฺหิ - วาเราเปนผูมีนรกอันสิ ้นแลว,  ขีณติรจฺฉานโยนิโย – วา 
เราเปนผูมีกําเนิดเดรัจฉานอันสิ้นแลว,  ขีณปตฺติวิสโย – วา  เรามีเปรตวิสัยอันสิ้น 
แลว,  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  - วาเราเปนผูมีอบาย  ทุคติ  วินิบาต  อันสิ้นแลว,  
โสตาปนฺโนหมสฺมิ - เราเปนพระโสดาบัน  คือเปนผูถึงกระแสแลว,  อวินิปาตธมฺโม –  
มีอันไมตกต่ํ าเปนธรรมดา ,  นิยโต  - เปนผู เที่ ยงแท ,  สมฺ โพธิปรายโน  – มี 
สัมโพธิเปนที่ไปในเบื้องหนา  ดังนี้. 

 
  นี้ วาการเปนนั้ น   จะพยากรณ ตัวเองไดวาเปน   ไมตองมี ใครมาออก 

ประกาศนียบัตรตั้ งใหวาเปนก็ เพราะวาเปนทิฏฐิสัมปนโน ,  เปนทัสสมสัมปนโน 
อะไรตาง ๆ  อยางที่วามาขางตนแลว.  เพราะฉะนั้นจึงเห็นวาเปนหรือไม เปน   แลว 
ก็ไมตองเชื่อตามคนอื่น  คนอื่นจะมาบอกวาเปนหรือไมเปน  มันก็ไมตองเชื่อแตวาเชื่อ 
ความรูของตัวเองอยางนี้. 

 
นี่พิ จารณาดูก็จะเห็นวา   มันเปนเรื่องที่ สมบูรณ อยู ในตัว ,  เปนผูหยั่ ง 

เห็นพระนิพพาน   ยังไมถึ งพระนิพพานก็จ ริง ,  แตแน เที่ ยงแทตอพระนิพพานนั้น 
ความทุกขสิ้นไปมาก  จนเรียกวาแทบจะไมมี เหลืออยู  เหมือนกับเทียบขี้ฝุนที่ปลาย 
เล็บกับฝุนทั้งโลก. 
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นี่ความที่มีความเห็นอยางถูกตอง   ถึงขนาดเปนพระโสดาบัน   และ 
สามารถที ่จะเริ ่ม เป นครั ้งแรก ,  เริ ่ม เป นครั ้งแรกในการรู จ ักต ัวเอง .  กอนนี ้เราถ ือ 
วาบุถุชนทั้งหลายนี้   ไมได รูจักแมแตตัวเอง  ไม รูวาอะไรเปนอะไร,  ไม รูเรื่องขันธ 
เรื่องธาตุ   เรื่องอายตนะ   อะไรเปนอะไร .  ฉะนั้นการแรกเริ่ม รูจักตัวเอง   นี้ ก็คือ 
ความเป นพระโสดาบ ัน   จนถ ึงก ับ รู ว า   เดี ๋ยวนี ้เราเป นพระโสดาบ ัน   แต ไม ใช ใช 
คําวา  พระโสดาบันสําหรับโออวด  สําหรับเกียรติยศ  สําหรับแตงตั้งอะไรทํานองนั้น.  
โสดาบันในที่นี้ก็แปลวา  ผูที่เขาถึงกระแสแหงพระนิพพาน. 

 
ภาษาที่พระพุทธเจาไมเคยใช  แตเขาใชกันมาก  คําวา  โคตรภู   แปลวา 

ละโคตรบุถุชนเสียได  แลวก็เขาไปสูโคตรของพระอริยะ  นี้เปนภาษานอกพระบาลี 
แตก็เปนหลักเกณฑที่ ใชถือเปนเครื่องทดสอบได  เหมือนกับวามีเสนแบงเขต  ฝาย 
นี้ เปนฝายบุถุชน   ฝายนี้ก็ เปนฝายอริยะ ;  ฉะนั้นพระโสดาบันคือผูที่กาวขามเขต 
นั้นไปไดนั่นเอง.  แตก็ยั งอยากจะเรียกวา  ผู รู  ก ข  ก กา  แหงพระนิพพาน   มายืน 
อยูจดประตูแหงอมตะ  ยังไมไดเขาไปในเมืองนั้น. 

 
นี่คืออานิสงสของความเปนพระโสดาบัน  แลวก็เรียกพระโสดาบันนี้วา 

เปนผู รู  ก ข  ก กา  แหงพระนิพพาน,  เพื่อให รูจัก  ก ข  ก กา  ที่ เราทุกคนจะตองเรียน 
ก ันใหม   จะต องทดสอบก ันใหม   จะต องตั ้งต นก ันใหม   ให ด ียิ ่งขึ ้น ;  เส ียอย าง 
เดียวแตวาเรามันอวดดี  เราไมยอมเปนเด็กที่จะเรียน  ก ข  ก กา  เราไมชอบทําอะไร 
ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ,  เราลืมไปวา  เมื่อเราเริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ครั้งกระโนนเราเรียนอยาง 
ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เรียนแลวเรียนอีก  ทั้งเชาทั้งเย็นเปนวัน ๆ  เดือน ๆ  เราจึงรู  ก ข  ก กา.  
แตพอมาถึง  ก  ข  ก  กา  ของพระธรรมนี้   เราไมสมัครที่จะอดทนถึงขนาดนั้น   ไม 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๓๑๘

ยอมซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  ขนาดนั้น,  เราอวดดีเปนผู ใหญ เสียเรื่อย  ไมยอมเปนเด็ก  มันก็ 
ไมอาจจะเรียน  ก ข  ก กา  ได  นี่มันขัดกันอยูที่ตรงนี้. 

 
ฉะนั้นขอให ไปคิดกันดู เสียใหม เถอะ   ใหมันมีการชําระสะสางไปแต 

เบื้องตน.  ตั้งแตขนาดที่ เรียกวา  ก ข  ก กา  ทีเดียว,  จะเปน  ก ข  ก กา  ของศีลธรรม 
ก็ทําใหดี,  เปน  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม  ก็ทําใหถึงที่สุด  ปญหาก็จะจบกัน. 

 
นี่การบรรยายในวันนี้  ก็สมควรแกเวลาแลว  เรื่องผูรู  ก ข  ก กา  ของ 

พระนิพพาน  ขอฝากไวใหนําไปคิดพิจารณา.  ตอไปนี้ขอใหพระสงฆสวดธรรมกถา 
ที่จะเปนเครื่องชวยกระตุนกําลังใจแกทานทั้งหลาย  ตอไปอีกวาระหนึ่ง. 

 
_______________ 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
-  ๑๑ -  

  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๑๗ 
 
การเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพาน. 

 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสาร  ครั้งที่  ๑๑  แหงภาคมาฆบูชานี้  ยังคงกลาว 

ไปโดยหัวขอใหญที่วา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตามเดิม ;  แต 
มาถึงตอนที่จะเรียกโดยหัวขอยอยวา  การเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพาน. 

 
[ทบทวน.] 

 
ผูที่ ไม เคยฟงตอนตน ๆ  มากอน  ก็อาจจะฉงนบาง  เพราะเรื่องติดตอ 

กันมาตามลําดับ  ดังนั้นจึงตองขอทบทวน  วาคําบรรยายชุดนี้  จะกลาวถึงโดยหัว 
ขอใหญที่วา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา;  หมายความวา  ขอรองใหพุทธ -  
บริษัทเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม  เพราะวาเทาที่เรียนมาแลวนั้น  มันเฝอก็มี,  มันรู 
ไมจริงรูผิด ๆ  ก็มี,  แมแตเรื่องขันธ  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ.  ดังนั้นจึงตองขอรอง 

 
 
 
 
 
 
 

๓๑๙ 
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ใหมาสะสางกันใหม  ไปตั้งแตตน,  ใหเขาใจต้ังแตคําวา ธาตุ  แลวคําวา  อายตนะ 
คําวา ขันธ  คําวาอุปทานขันธ  ชึ่งเปนตัวทุกข  และการปฏิบัติ เพื่อดับช่ึงความ 
ทุกขนั้น  อันไดแก  มรรค  ผล  นิพพาน. 
            

ก ข  ก กา  คํานี้  หมายถึงเรื่องเบี้องตน ,  แตวาเรื่องเบี้องตนนี้  มัน 
กล ับม ีความสําค ัญ   ค ือ เป นฐาน ,  ถ าพื ้นฐานไม ด ี  สิ ่งที ่ตามมาก ็ไม ด ี.  ด ังนั ้น 
เรื่องพ้ืนฐาน  หรือ  ก ข  ก กา  จึงตองเปนเรื่องที่ถูกตอง  หรือดีที่สุด.  นี้เร่ืองเบี้อง 
ตนเรื ่องพื ้นฐานนี ้  มันก็ม ีหลายเรื ่อง,  ฉะนั ้นเราจึงต องด ู  วาม ัน   เป นเรื ่องทาง 
ศีลธรรมสําหรับคนทั ้วๆไป   หรือวาม ันเป นเรื ่องทางปรมัตถธรรม   ของผู ที่ 
ตองการจะศึกษาสูงถึงขนาดความหลุดพน. 
            

ถาเปนเรื่องศีลธรรมของบุคคลทั่ วไป   ก  ข   ก  กา  มันก็ เปนเรื่อง  ใหมี 
ศรัทธาที่ถูกตอง  ใหมีทาน  มีศีล  มีอะไรไปตามลําดับ  เพื่อประพฤติดี  มีความสุข 
อยูในโลกนี้  และคําพูดทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็เปนภาษาคนธรรมดา. 

 
แตที่นี้ถาหากวา  มันเปน   เรื่องสวนปรมัตถธรรม   คือสูงขึ้นไปกวา 

ศีลธรรม ,  คือเปนเรื่องที่จะชี้ให เห็น   ความไมมีบุคคล   ไมมีสัตว  ไมมีตัว  ไมมีตน 
มันก ็ตั ้งต นก ันไปอ ีกแนวหนึ ่ง ,  แล วคําพ ูดก ็เป นภาษาธรรมโดยเฉพาะ .  ดังนั ้น 
จึง  ตองตั้งตนดวยเรื่องธาตุ  ดวยเรื่อง  อายตนะ  ดวยเรื่อง  ขันธ  คือจะแจกสิ่งที่ 
เรียกกันวาสัตววาคนนี้   ใหแหลกลาญไป   ไม เหลืออยูสํ ารับความเปนคน .  ทีนี้ 
พุทธบริษัทเราก็มีทั้ ง  ๒  ชนิด   คือกําลังศึกษาศีลธรรมก็มีอยู ,  และชนิดที่กําลัง 
สนใจเรื่องปรมัตถธรรม  เพื่อการบรรลุนิพพานก็มีอยู 
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เรื่อง  ก ข  ก กา  ที่ไดบรรยายมานี้  ก็ไดบรรยายมาตามลําดับ  นับตั้งแต  
แยกออกเปนเรื่องศีลธรรม  และเรื่องปรมัตถธรรม  แลวก็ไดบรรยายในสวนที่ 
เปนปรมัตถธรรม  จนถึงกับเรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน.  การจะศึกษาก็ดี  ปฏิบัติ 
ก็ดี  เพื่อนิพพานนั้น  จะตองตั้งตนกันอยางไร  นี้ก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของนิพพาน,  
และยิ่งกวานั้น  ยังระบุเอาการบรรลุโสดาบันนั้น  วาเปนการเริ่มตน  ก ข  ก กา  
ของนิพพาน   คือจะไม เริ่มตนไปตั้ งแต เรื่องของบุถุชนคนธรรมดา   ที่มีตัวมีตน 
ตองการจะเกิดดี  เกิดสวย  เกิดรวย  อยางนี้ก็ตัดไปไวเสียพวกหนึ่ง. 

 
พอจะเริ่มตน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพาน  แลวก็ยอมจะหมายความวา  บุถุชน 

คนนั้นเปนบุถุชนชั้นดี  เห็นชีวิตเห็นโลก  เห็นอะไรตาง ๆ  มา  พอสมควรแลว,  เขาใจ 
สิ่งตาง ๆ  ที่เคยหลงเคยงมงาย  มาพอสมควรแลว  จึงเริ่มเปลี่ยนแปลง ;  นับตั้งแต 
ละความเห็นวาตัววาตนอยางหยาบ ๆ  นั้นเสียไดเขาใจพระพุทธ  พระธรรม  พระ -  
สงฆ   ชัดเจน ,  ไม ฝากไวก ับความเชื ่อที ่โยกไปโยกมา   เหม ือนของคนธรรมดา .  
เขาใจการปฏิบัติ  เพื่อดับทุกขอยางชัดเจน,  ละการปฏิบัติอยางบุถุชน  ที่งม 
งายมาตั้งแตแรกนั้นเสียได ;  อยางนี้ตางหากเรียกวาคนที่ลงมือเรียน  ก ข  ก กา 
แหงนิพพาน .  ฉะนั ้นขอใหทําความเขาใจอยางนี ้ใหถ ูกตอง  จึงจะฟงเรื ่องราวที่ 
จะกลาวตอไปนี้ไดอยางถูกตองเชนเดียวกัน. 

 
ผูรู  ก ข  ก กา  ของนิพพานนั้น  ก็หมายถึงพระโสดาบัน  ทําไมจึง 

กลาวพระโสดาบันวา  เปนคนเรียน  ก ข  ก กา ?  ก็อยาลืมวา  มันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา 
ของชั้นนิพพาน.  ถามันเปน  ก ข  ก กา  ของบุถุชนมันก็อยางหนึ่ง  มันก็ตองเรียน 
เรื่องสรณคมณ   เรื่องทาน  เรื่องศีล  เรื่องอะไรไปตามลําดับ  เพื่อจะเวียนวายอยู 
ในวัฏฏสงสารใหดี  ๆ.  แตถาเปนเรื่องของพระอริยเจา,  หรือวาเริ่ม ข้ึนสูขอบเขต 
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ของพระอริยเจา  มันก็กลายเปนการเริ่มเรียนเรื่องไมมีตัวตน.  เรียนเรื่องไมยึดมั่น 
ถือมั่นสิ่งใด  โดยความเปนตัวตน  หรือเปนตัวกูเปนของกู,  นี่มันตางกันอยูอยางนี้ 
ฉะนั้นการเริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ของพระนิพพานนั้น  จึงไดเรียนปรมัตถธรรม 
ทั้งหลาย  คือธาตุ  คืออายตนะ  คือขันธ  คืออุปาทานขันธ  ซึ่งมันเปนการรวม 
เรื่องกิเลสและความทุกขทั้งหลายทั้งปวงเขาไวไดหมด  เพื่อเกิดความเบื่อหนายคลาย 
กําหน ัดในสิ ่งต าง  ๆ   ในวัฏฏะนี ้.  นี ่ค ือผู รู   ก  ข   ก  กา   ของพระน ิพพานนั ้น   ตอง 
ตั้งตนกันตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป  เปนการบรรยายในครั้งที่แลวมา  วาทานละอะไร 
ไดบาง. 

 
บ ัดนี ้ก ็มาถ ึงตอนที ่จะกล าวถ ึงการเร ียน   หรือว ิธ ีเร ียน   สําหรับ เร ียน  

ก ข  ก กา  เพื่อนิพพานนี้  มันก็ตองแปลกจากการเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปสวรรค  ไป 
วิมาน   ไปอะไรตาง ๆ  อยางที่ เขาตองการกันนั้น ;  ฉะนั้นเราก็ตองถือวา  มันเปน 
อีกระบบหนึ่ง  ระดับหนึ่ง  หรืออีกชั้นหนึ่ง. 

 
[ทบทวนใหทําความเขาใจเรื่องอุปมา.] 

 
ทีนี้จะขอทบทวนอีกสวนหนึ่ง  ก็คือ  ทบทวน  การอุปมา  วาเดี๋ยวนี้  คํา 

บรรยายชุดนี้ก็เต็มไปดวยอุปมา,  และก็ใชอุปมามาตามลําดับ;  นี้เกี่ยวกับการ 
เรียน   นี้ก็ เรียกวาอุปมา;  การเรียน   ก  ข  ก  กา  เพื่อนิพพานนี้ เปนอุปมาอยางยิ่ ง 
ราวกับวาเด็ก ๆ  เรียน  ก ข  ก กา.  นี้ เอาไปอุปมากับการเรียน  ก ข  ก กา  ของเด็ก ๆ.  
แตวาเปนการเรียนของผูที่ ไมใชเด็ก  คือมีอายุมาก  อาจจะมีอายุหลาย ๆ  สิบป  แต 
แล วก ็ย ัง เท าก ับ เด ็ก ;  เพราะว าเรื ่องที ่จะต องเร ียนนั ้น   มัน เป น เรื ่องน ิพพาน 
คือมันสูงเกินไป   กวาที ่คนธรรมดาสามัญแมอายุหลายสิบปจะรู ได,  ก็เลย 
เปรียบเทียบวาเหมือนกับเรียน   ก ข  ก  กา  กันอีกครั้งหนึ่ง.  นี่คําบรรยายวันนี้จึง 
ไดชื่อวา  การเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพาน. 
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เรียนศีลธรรมนั้นเรียนดวยภาษาคน,  เรียนปรมัตถธรรมนั้นเรียนดวย 
ภาษาธรรม ,  ตองแยกกัน เป น   ๒  อยางนี ้เรื ่อยไป .  ภาษาคนในท ีนี ้กลาย 
เปนเรื่องอุปมาไปในที่สุด.  สวนภาษาธรรมนั้นเปนคําพูดตรง ๆ  จริง ๆ .  
นี่ตองทําความเขาใจอยางนี้  จึงจะฟงเรื่องตอไปนี้ไดถูกตอง. 

 
การเรียนเพื่อนิพพานก็คลายการเรียนธรรมดา. 

 
ทีนี้สําหรับการเรียนนี้  จะแยกเปนหัวขอใหเหมาะสมกับการอุปมาสืบ 

ตอไป   วาในการเรียนหนังสือน้ัน   ตามธรรมดาสามัญของเด็ก  ๆ  นี้ ;  เราจะตอง 
แยกแยะดูใหดี   วามันมีอะไรบาง.  อยางแรกที่สุด   ก็จะตองนึกถึงสถานที่ เรียน  
เชน  โรงเรียนซึ่งเต็มไปดวยเครื่องใชเครื่องมือในการเรียน  จะเปนวัดวาอารามก็ได  
ก็เรียกวาสถานที่ เรียน,  มันตองถูกตอง  และมันตองเหมาะสม.  สําหรับการเรียน 
ตามชั้นเชิงนั ้น ๆ  ถาจะเรียนเพื ่อนิพพาน  มันก็ตองมีสถานที่เรียนที่เหมาะสม 
กับการเรียนเรื่องนิพพาน. 

 
ทีนี้ก็เวลาเรียน   จะเรียนกันเวลาไหนแน   ถาเด็ก  ๆ   ที่ โรงเรียนมันก็ 

เรียนตามเวลา  ที่เขากําหนดไว  วาไปโรงเรียนกันเวลานั้นเวลานี้;  เรียนที่โรงเรียน 
ก ็ม ี,  เร ียนที ่บ านเป นการบ านก ็ม ี.  นี ่เร ียนช า   เร ียนบ าย   เร ียนค่ํ า   เร ียนที ่โรง 
เรียนเรียนที ่บาน  อยางนี ้ก็เรียกวา  เวลาไหนก็มีการเรียน  เวลานั ้นก็เรียกวา 
เปนเวลาเรียน .  นอกจากเวลาเรียนแลวก็ย ังมี  วิธีการเรียน   ตามที่กําหนดไว 
อยางไร  บัญญัติไวอยางไร  ก็ตองมีวิธีการแหงการเรียนนั้นดวย;  นอกจากนั้นอีก 
ก็ยังตองมีผูสอน   ผูสอนที่ดี   คือครูบาอาจารย  แลวทีนี้ก็ตองมีตัวผู เรียน   คือ 
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นักเรียนนั ้นดวย  เปนเด็กปญญาออนก็มี  เด็กโงก็ม ี  เด็กปูนกลางก็มี  เด็กฉลาด 
ก็มี,  นี้เรียกวามันเปนปญหา  เกี่ยวกับผูเรียน. 

 
คิดดูใหดี เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้   วามันตองมีอยางถูกตอง.  ก็ถูกตอง 

ตามอะไร ?  ถูกตองตามเรื่องตามราวของมัน.  ถาเปนเทคนิค  ก็ตองเปนเทคนิค 
ของธรรมชาต ิ.  อยา ไปกล าอวดวาคน เป นผู รู เทคน ิค   หรือวาง เทคน ิค  ;  ที่ 
จริงธรรมชาติเปนผูวาง  เรารูธรรมชาตินั้นจึงสามารถที่จะวางเทคนิคของสิ่งตาง ๆ  
ใหมันถูกตอง   ตามที่ ธรรมชาติมันตองการ ,  เรียกวากฎเกณฑของธรรมชาติ  
เพราะวาเราไมสามารถจะทําใหผิดกฎเกณฑของธรรมชาติได.  สถานที่เรียน  ก็ดี 
เวลาเรียนก็ดี  วิธีเรียนก็ดี  ผูสอนก็ดี  ผูเรียนก็ดี  ลวนแตตองเปนไปอยาง 
ถูกตอง  ตามเทคนิคของธรรมชาติทั ้งนั ้น ;  ยิ ่งคนเรียนมันไมเหมือนกันดวย 
แลว  มันก็ยิ่งตองมีการปรับปรุงแกไขอยางอื่นอีกมาก,  คนเรียนมันมีหลายชนิด. 

 
สถานที่เรียนเพื่อนิพพาน. 

 
เอาละ,  ทีนี้ เราจะพูดกันถึงสถานที่ เรียนกอน.  ถาเรียนอยางลูกเด็ก ๆ  

มันก็เรียนที่ โรงเรียน   มันเปนโรงเรียนขางนอก   เปนโรงเรียนทางภายนอก  ;  แต  
ถาจะเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพานแลว  สถานที่ เรียนนั้นอยาไดเขาใจวา  เปนโรงเรียน 
โรงธรรม  วัดวาอารามอยางนี ้,  โรงเรียนสําหรับ  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพานนั ้น 
ไดแกรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้,  แตเปนรางกายที่ยังเปน ๆ  คือรูสึกคิด 
นึกอะไรได ;  ไมใชรางกายที่ตายแลว  ซึ่งมันไมมีความรูสึกอะไร  ในรางกายที่ยัง 
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เป น  ๆ  นั ้น   มันมีจ ิต  มีสิ ่งที ่เก ิดกับจิต   หรือปรุงแตงจิต .  นี ่ก ็ต องรู จ ัก   เพราะ 
วารางกายนี้ไมใชเปนรางกายลวน ๆ ,  รางกายลวน ๆ  มันอยูไมได  มันตองมีจิตดวย 
และมีสิ่งที่เกิดอยูกับจิตเพื่อความเปนจิตที่สมบูรณ. 

 
ขอใหนึกถึงคําวา  นามรูป,  นามรูป  :  นาม  แปลวา  จิต,  รูป  แปลวา  กาย.  

นามรูปนี้แยกกันไมได ;  ถาแยกกันแลวมันสลายหมด ,  มันไมมีอะไรอยู ไดตาม 
ลําพั ง .  นามกับ รูปตองอยู รวมกัน   ผสมเปนอัน เดียวกันจึงจะเรียกวา   นามรูป .  
เหมือนกับเราทุกคนที ่กําลังมีชีวิต  ที ่นั ่งอยู ที ่นี ่  ก็โดยเหตุที ่นามรูปไมไดแยกกัน ,  
ไมไดแยกเปนกายและจิต  แลวก็อยูดวยกันคนละแหงคนละที่.  มันกลายเปนสิ่งที่ 
รวมเปนสิ่ งเดียวกัน   จนตองเรียกวา  นามรูป ,  ไม เรียก   นาม   กับ   รูป ;  ถาเรียก 
อยางนั้นก็หมายความวา  ยังไม รูถึงที่สุด.  ถารูถึงที่สุดตองเรียกวา  มันเปนสิ่งเดียว 
กัน   และใหชื ่อมันใหมวา   นามรูป   เปนสิ ่งเดียว เทานั ้น   ไมใชสองสิ ่ง ;  นั ่น 
แหละม ันจ ึงจะเป นช ีว ิตอยู ได .  ฉะนั ้นตองเอานามร ูปนี ้มาเป น โรงเร ียน   เป น 
หองเรียน  หรือเปนทุกอยาง  ที่จําเปนจะตองใชในการเรียน. 

 
ทีนี้   คนสวนใหญ   ก็ตองการแตจะฟง  แลวก็ไปเรียนที่วัดนั้นวัดนี้ ,  

เรียนธรรมะนั้นธรรมะนี้,  กระทั่งถึงเรียนอภิธรรมเปนตน .  ถาอยางนี้มันเปนเรียน  
ก ข  ก กา  อยางลูกเด็ก ๆ  อยูเร่ือยไป  และไมใช  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพาน ;  มัน 
เปน  ก ข  ก กา  เพื่อปริยัติ,  เพื่อมีความรูอยางปริยัติ,  แลวก็ไปรับจางสอนเขาเพื่อ 
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  มันเปนเรื่องขางนอกไปเสียอยางนี้. 

 
ถาเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพานกันแลว  ตองเรียนดวยโรงเรียน  คือ 

รางกายนี้  ที่ยังเปน ๆ   คือมีจิตใจ  คือเรียนจากนามรูป  : ก็ไปแยกดูวา  มันเปน 
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สวนกายอยางไร,  สวนจิตอยางไร,  สวนสิ่งที่ปรุงแตงจิตอยางไร.  เรื่องมันคลาย ๆ 
 กับท่ีเขาเรียนจากหนังสือน่ันแหละ ;  แตเราไมตองการจะเรียนในวิธีนั้น, ตองการ 
จะเรียนใหรูจัก  เพื่อเกิดความเบื่อหนายคลายความยึดมั่นถือมั่นตางหาก. 

 
เมื่อพูดถึงที่สงัด  ที่เรียกวา  สุญญาคาร  เชน  เขาไปในปา  ในถ้ํา  ใน 

ที่เงียบสงัดที่ไหนก็ตาม  ที่เรียกวาสุญญาคาร,  นั้นเปนเพียงเครื่องประกอบที่ใหความ 
สะดวก  ;  นั ้น ไม ใช โรง เร ียน .  เรา ไปนั ่งที ่โคน ไม แล วทํากรรมฐาน   อย าได 
เขาใจวา  ที่โคนไมตรงนั้นเปนโรงเรียน  หรือเขาไปในถ้ําแลวทําวิปสสนา  อยาได 
เขาใจวาถ้ํานั้นมันเปนโรงเรียน  นั้นมันเปนโรงเรียนของลูกเด็ก ๆ  ถาของผูที่ เรียน  
ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพานแลว  โรงเรียนตองเขยิบเขามาอยูที่รางกาย  คือนามรูป 
แลวก็เรียน. 

 
ฉะนั้นใหเขาใจวา  สุญญาคารทั้งหลาย  เชนปา  เชนโคนไม  ทองถ้ํา 

ภูเขา  ที่แจง  ลอมฟาง  อะไรตาง ๆ  นั้นมันเปนเพียงอุปกรณ,  เพื่อใหความสะดวก 
สําหรับรางกาย.  ถาจะเรียนกวาสุญญาคารก็ได  แตตองหมายถึงเวลาที่จิตมันไมรูสึก 
คิดนึกตอเร่ืองอะไรหมด,  จิตกําลังนอมนึกถึงแตเรื่องในภายในสวนเดียว ;  สภาพ 
อยางนั้นเรียกวาสุญญาคาร  นี่ถูกตองที่สุด. 

 
จะเปรียบเทียบใหเห็น  เชนวาไปนั่งอยูในถ้ําคนเดียวแท ๆ  กลางดง  จะ 

เรียกวาสุญญาคารโดยแทจริง  นี้ก็ไมถูก;  เพราะวาจิตมันแลนไปในเมือง,  ไปคิด 
ถึงใครที่ในบานในเมืองก็ได  จะเปนสุญญาคารไมได  คือไมสงบ  ไมสงัด  ไมวาง.  
แตถาเมื่อใดจิตมันสงบสงัด  โดยการนอมเขาไปกําหนดแตเรื่องในภายใน ;  
เร่ืองขันธ  เร่ืองธาตุ  เรื่องอายตนะ  อะไรก็ได,  จนไมไดยินเสียงอะไร,  มันรูจักอยู 
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แต เรื่องธรรมชาติในภายในอยางนี้ .  แมวาเขาจะนั่ งอยู ในโรงหนังโรงละครหรือ 
ตลาด  ที่ไหนก็ได  ที่ลวนแตจอแจอื้ออึงไปหมด  ก็เรียกวาเขานั่งอยูในสุญญาคาร 
คือท่ีสงัด  ;  เพราะวา   ตา  หู   จมูก   ลิ้น   อะไรของเขาไม รับอารมณ เหลานั้นเลย .  
จิตไปแนวแนอยูกับธรรมชาติในภายใน  เรื่องขันธ  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ :  
นี้จึงถือวา  สภาพที่เปนอยางนั้น  นั่นแหละ  เรียกวาสุญญาคาร  คือเรือนวาง  หรือ 
ที่สงบสงัดอันแทจริง. 

 
เพียงเทานี้   ก็ขอให เปรียบเทียบกันดูเถอะวา  มันตางกันอยางไร ;  แม 

แต เร่ืองโรงเรียนจะเรียน  ก ข  ก กา  อยางลูกเด็ก ๆ  เรียน,  หรือจะเรียน  ก ข  ก กา  
เพื่อความร่ํารวย  หรือเพื่อความไปสวรรควิมาน  นี้มันก็เรียนอยางอื่น  ใชโรงเรียน 
อยางอื ่น .  แตถาเรียนเพื ่อนิพพาน   แลวก็จะตองใชโรงเรียนคือนามรูป .  
ถาพูดอยางสมัยใหมหนอยก็จะพูดวาเรียนจากชีวิต,  เรียนจากตัวชีวิตนั้นเอง,  แลวก็ 
เรียนอยางที่ เรียกวาอยูในสุญญาคาร  เพราะวาจิตไมไดออกไปจากรางกายนี้.  ความ 
คิดนึกทั้งหลายไมไดออกไปจากรางกายนี้  ภาวะอยางนี้เรียกวา  สงบสงัดอยางยิ่ง,  
กําลังอยูในที่วางอยางยิ่ง,  ไมมีอะไรรบกวน. 

 
ขอนี้ตองทําใหพอดี  คนโดยมากที่ เขาอยากจะยึดมั่นแลวถือเครง  ก็ตอง 

ไปหาที่อยางนั้น  หาที่อยางนี้  ในที่สุดก็ไมพบดอก;  แมจะไปนั่งอยูกลางดงในปา 
คนเด ียว  จิตมันก็ยิ ่งกล ับมาที ่บ าน .  ฉะนั ้นตองรู จ ักทําให พอดี  คือวาปรับปรุง 
นั ่นแหละใหพอดี ;  ถาจิตมันสงบสงัดในภายในแลว  มันก็ไมลําบากที ่จะหา 
สงบสงัดขางนอก .  ถาคนแรกเรียนจะคิดวา  จะไปหาที ่ในปาในถ้ําบ าง,  ก็ต อง 
คิดดูใหดี.  บางทีมันไปเพิ่มปญหาอยางอื่น  เชน  ความหวาดกลัว  ความอะไรตาง ๆ  
มันก็มี  ตองไปปรับปรุงใหพอดี  นั้นก็เปนสวนอุปกรณประกอบเทานั้นเอง. 
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โรงเรียนอันแทจริง  สําหรับผูที่จะเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพานนั้น 
ค ือร างกายนี ้.  ขอย้ํ าอ ีกครั ้งหนึ ่งว า   ต องอยู แต ในขอบเขตอ ันนี ้,  อย าให จ ิต 
ออกไปนอกขอบเขตอันนี ้  ก็เรียกวาเขามีโรงเรียน   สําหรับการเรียนเพื ่อนิพพาน .  
นี่กลาวโดยยอ ๆ  สถานที่เรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพานนั้นเปนอยางนี้. 

 
เวลาสําหรับเรียน. 

 
นี้ดูตอไปถึงเวลาเรียน   ลูกเด็ก  ๆ  เขาก็เรียนตามชั่วโมงที่ครูกําหนด  ;  

เรียนเพื่อไดผลเปนการรูหนังสือสอบไลได  เปนเวลาเชา  เวลาบาย  เวลาค่ํา  เรียนที่ 
โรงเรียนก็มี,  เรียนที่บานเปนการบานก็มี.  แตวาหลักเกณฑอันนี้  เรามาทําอุปมา 
แลวก็ เอามาใชไดกับการเรียนเพื่อนิพพาน   ก็ได เหมือนกัน .  อยางที่กลาวมาแลว 
ขางตนวา  เรียนโดยมีรางกายนี ้เป นโรงเร ียน   มีช ีว ิตนี ้เป นโรงเรียน   นี ้เวลาเรียน 
ก็ตองเรียนเมื่อมันมีเรื่องใหเรียน. 

 
เรื่องให เรียนนี้มันก็มีหลายชนิด   หลายระดับ ;  ฉะนั้นก็พอจะแยกได 

วา  เราจะเรียนเมื่อมันมีเร่ือง,  มันมีเรื่องเกิดแกจิตใจ  เขาเรียกวา  เรียนตอหนา 
อารมณ  ;  เมื่อมีอารมณมากระทบจิต   ก็ เปนเวลาหนึ่ งเหมือนกัน   ที่ตองเรียน .  
เวลานี้ยิ่งเรียนยาก  เหมือนกับวาครูใหโจทยเลขที่ยากที่สุดมาเรียน  มาทํา  เรียกวา 
เรียนตอหนาอารมณ ,  คือเรื่องแรงรายอารมณใหญกําลังเกิดขึ้นอยูในจิต.  แตคน 
โงจะคิดวา  โอย   ไมใช เวลาเรียน   หนี เตลิดเปดเปงไปเสียที่อื่น ,  ไม เรียน .  แตถา 
คนฉลาดเขาจะคิดวานั ้นแหละ  เวลาที ่ด ีที ่ส ุด  จําเปนที ่ส ุด   ที ่เราจะตองเรียน 
เมื่อเรื่องตาง ๆ  มันเกิดขึ้นในใจ,  กําลังยุงยากที่สุดแกจิตใจ  นั้นคือเวลาที่ดี 
ที่สุดสําหรับการเรียน. 
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แตก็ลองไปคิดดูเถอะวา  ใครบางคิดอยางนี้ ;  เขาจะไปกินเหลาเสียบาง,  
ไปทําอะไรเสียบาง,  ไปกลบเกลื่อนอารมณดวยเรื่องอยางอื่น  แมแตผูที่ ไมกินเหลา 
มันก็ยังคิดวาเรียนไมได  ก็ไปทําอยางอื่น  ก็เลยเสียโอกาสอันดีพิเศษไปเสีย. 

 
อยางนี้ เรียกวาเรียนในที่ตอหนาอารมณ  : อารมณยั่วทางตา  อารมณ 

ยั่วทางหู  อารมณยั่วทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางผิวหนังอะไร ;  ลวนแตเปน 
เวลาที ่เรียกวา  อารมณรบกวน ,  เผชิญหนากับอารมณ  เราก็ตองเรียนใหได 
มันเป นเวลาสําค ัญ เวลาหนึ ่ง .  นี ้เวลาลับหลังอารมณ   คือกําล ังไม ม ีอะไรมา  
รบกวน   เปนเวลาที ่ว างหรือโปรงสบาย   อยางนี ้ก ็เปนเวลาหนึ ่งที ่ต องเรียน  ;  
แมวามันจะตองเรียนคนละอยาง  ก็จัดวาเปนเวลาเรียนดวยเหมือนกัน. 

 
ถาพูดอยางนี้แลว  มันคลาย ๆ  กับวา  ไมมีเวลาวาง  แมกระทั่งเวลา 

หลับ   ก็ยังตองจัดใหเปนการเรียน .  เวลาตื ่นอยู ม ันไมมีเวลาวาง  เพราะวา 
เราตองเผชิญอารมณ   หรือไมเผชิญอารมณ   ก็มี  ๒  อยางเทานั้น,  มันก็ตองเรียนทั้ง 
สอนเวลา,  กระทั่งเวลาหลับ  ก็ตองมีการจัดการทํา  ใหการหลับน้ันมันเปนการหลับ 
ที่ดี  อยางที่เรียกวาหลับมีสติสัมปชัญญะอยางสีหไสยา  อยางนี้เปนตน.  ขอใหคิด 
ดูทีวาแมแตเวลาหลับ  มันก็เปนเวลาเรียน  ถาจะเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพาน 
กันจริง ๆ  เรียกวาลับหลังอารมณ   นี้อยางนี้เรียกวาลับหลังอารมณ   อารมณไม 
รบกวน  ก็ตองเรียน. 

 
ทีนี้ยังมีอีกแขนงหนึ่ง  ซึ่งจะตองนึกถึงวา  เรียนเมื่อกําลังเสวยอารมณ ;  

มีความสุข  ความทุกข  หรืออะไรก็ตาม  ที่เรียกวาอารมณ  กําลังเสวยอารมณ,  น้ําตา 
เต็มหนาเวลามีทุกข  อยางนี ้  ก็ตองจัดเปนเวลาเรียน,  เรียกวาเรียนเมื ่อกําลัง 
เสวย. 
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อารมณ   ทั้งที่น้ําตานองหนา.  หรือวามันรอนผาวหายใจไมออกอะไรก็ตาม,  ก็ตอง 
จัดหรือปรับใหมันเปนเวลาเรียนใหจนได.  หรือ  เวลาที่เสวยอารมณที่เปนสุข  ก็ 
อยาไปลิงโลด  หลงใหล  เพลิดเพลิน  มัวเมาเสีย,  จัดเวลาที่เสวยอารมณอันเปน 
สุขนั้น  ใหเปนเวลาเรียนเสียดวย. 

 
ทีนี้ยังมีอยูอีกอยางหนึ่ง  ก็คือวา  เจตนาจะเรียนจากสัญญาในอดีต 

สัญญานี้ก็คือความจําหมาย  ในอดีตก็คือที่แลวมาแตหนหลัง.  เราตองขุดคนตาม 
ความจําหมาย   ถ ึงเรื ่องราวต าง  ๆ   ในอด ีต   เอามาเร ียน ;  อย างนี ้ก ็ไม เร ียกว า 
เรียนตอหนาอารมณ   หรือลับหลังอารมณอะไร.  เราไปนําเอาของในอดีตมาเปน 
อารมณ  มาเรียน  นี้เรียกวาเรียนจากสัญญาในอดีต;  หมายความวา  กําลังทบทวน 
เรื่องในอดีต  เอามาสอบสวนทบทวนใหมันฉลาดยิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 

 
เรื่องอดีตนี้ก็ชวยไดมาก  ถาใครรูจักทบทวนเอามาศึกษา  มันก็จะ 

เปนครูบาอาจารยที่ดี ;  ยิ่งมีอดีตมากก็ยิ่งมีทางที่จะรูอะไรไดมาก.  ดูแตสุนัข 
เถอะ  สุนัขตัวไหนอายุมาก  ตัวนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดมาก  เพราะวาอดีตมันมี 
มาก  ;  นี ้ก ็ค ือเวลามันเป นผู สอน .  ฉะนั ้นถ าเรามีเรื ่องในอด ีตมาก   ก็หมาย 
ความวา  มีอะไรที่สะสมไวมาก  พอที่จะคุยเอามาเรียน,  ขุดเอามาเรียนอีก  มันก็ดี 
มาก  คือดีกวาที่จะไมมีการกระทําอยางนี้. 

 
ที่วาเรียนจากสัญญาในอดีตนี ้  ไมใชเอามาวิตกกังวล  มารองไห 

มาเสียใจ,  มาอาลัยอาวรณ  ทํานองนั้น;  แตเอามาเปนเครื่องเปรียบเทียบ ,  
ชี้ใหเห็นความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  ความไมนายึดถือ,  หรืออะไรทุก ๆ  แง 
ทุก ๆ  มุมท่ีอดีตมันจะสอนได;  นี้ เรียกวาเรียนจากสัญญาในอดีต ;  เวลาที่ เรียน 
อยูอยางนั้นเรียกวา  เปนเวลาเรียนจากสัญญาในอดีต. 
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สรุปแลว  เวลาเรียนของเราก็มีวา  :  เรียนตอหนาอารมณที่กําลัง 
ประดังกันเขามา  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  หรือเวลาเรียนลับหลังอารมณ  กําลัง 
ไมมีอารมณอยางนั้น.  เรากําลังเปนอิสระแกตัว  จะคิดนึกศึกษาอะไรก็ได  หรือวา 
เรียนเวลาที่กําลังเสวยอารมณสุขอารมณทุกข  อยางใดอยางหนึ่งอยู,  หรือวา 
เวลาเรียนนั้นเปนเวลาที่ขุดคนเอาสัญญาในอดีตทั้งหลายมาพิจารณา  ก็เรียก 
วาเวลาเรียนของผูที่เรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพาน  กลาวโดยยอ ๆ  ก็เปนอยางนี้. 

 
วิธีการเรียน. 

 
ทีนี ้ก ็ด ูต อไป   ถึงเรื ่องวิธ ีการเรียน .  วิธ ีการเรียนนี ้  ก็เป นป ญหาที่ 

ยุงยากลําบากมากเหมือนกัน  เพราะมันกวางขวางเหลือเกิน;  จะแยกใหเปนสวน 
ใหญ  ๆที ่ส ุดก อน   ส ัก   ๒  ชน ิด   ว า เร ียนอย าง เร ียนปร ิย ัต ิ,  แล วก ็ว า เร ียน 
อยางวิธีปฏิบัติ.  ปริยัติก็เปนการเรียน ,  ปฏิบัติก็เปนการเรียน .  คนบางคนจะ 
กําลังฟงไมถูก  วาทําไมเรียกปฏิ บัติวาเปนการเรียน ?  เพราะเขาแยกการเรียนเปน 
ปริยัติ,  แลวเอาความรูนั้นมาปฏิบัติ,  แลวจะมาเรียกวาการเรียนอยางไรอีก  ที่จริง 
มันเปนการเรียน. 

 
เรียนปริยัตินั้นเรียนจากหนังสือ,  เรียนจากคําสอน,  เรียนจากคําพูด 

อะไรตาง ๆ ;  มีความจํานี่เปนสิ่งสําคัญ  มีการคิด  การถาม  การจํา  เปนสวนสําคัญ 
ก็ไดความรูอยางปริยัติ  ยังไมเคยปฏิบัติเลยก็ได  นี้ก็เรียกวาเรียนโดยวิธีปริยัติ. 

 
ทีนี ้เรียนโดยวิธีปฏิบัตินั ้น   ไมใชเรียนอยางนั ้น  ;  ก็ตองเอาเรื ่อง 

ที่รูสึกอยูในใจจริง ๆ  มาคิด  มานึก  มาพิจารณา.  อยางวาทํากรรมฐานอยางนี้ 
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เมื่อทํากรรมฐานอยูก็ตองเรียกวาเรียนอยู เหมือนกัน,  กําลังเรียนอยู เหมือนกัน  ;  
แตเรียนดวยวิธีปฏิบัติ.  ถาวากําหนดลมหายใจก็เรียนใหรูเรื่องลมหายใจ  จาก  
ลมหายใจนั้น.  อยาไปเรียนจากหนังสือ  แมวาครั้งแรกจะเรียนหนังสืออานาปานสติ 
มากอน  ;  เดี ๋ยวนี ้ม ันไม ใช เรียนหนังส ือ เล มนั ้นแลว .  มาเรียนจากลมหายใจ 
โดยตรง. 

 
ที่ วาเรียนจากลมหายใจโดยตรงนี้   ก็คือเรียนขอเท็จจริงตาง ๆ  นานา -  

ประการ  หลายประการ  จากลมหายใจนั้นโดยตรง,  หรือวาเรียนจากความเจนจัด 
ของสิ่งที่ผานมาแลว  เอามาคิด  มานึก  มาทบทวนอยู;  เหมือนอยางที่พูดเมื่อตะกี้ 
นี้วา  สัญญาในอดีต  เอามาทบทวนอยู  อยางนี้ก็เรียกวาเรียนอยางวิธีปฏิบัติ.  หรือ 
วาถาความรูสึกอารมณอะไรตาง ๆ  มันเกิดขึ้นในใจ  แลวก็จัดการกับอารมณนั้น ๆ  
ใหเป นที ่เร ียบรอย  หรือถูกตองไป .  นี ้ก ็เรียกวาการเรียน   มันเป นการเรียนอยาง 
วิธีปฏิบัติ. 

 
เปนอันวาจะเรียนอยางปริยัติ  เพ่ือความรู  ทางหลักวิชาทั่ว ๆ  ไปกอน 

ก็ได,  แลวก็มีการเรียนดวยการปฏิบัติ  เพื่อเกิดความรูแจงแทงตลอด,  เปน 
ญาณเปนทัสสนะเพื่อทําลายกิเลส.  นี่วิธีการเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพานมันมีอยู 
อยางนี้ .  ถาวิธีการเรียนอยางลูกเด็ก ๆ  เรียนในโรงเรียน   สอบไลได   มันไมมีวิธี 
การอยางหลัง ;  มันมีแตอยางแรก  คือเรียนจากหนังสือ  เรียนจากครู  เรียนจาก 
สิ่งของ  เรียนจากอะไรตาง ๆ ,  แลวก็เพื่อความรู  ในขอบเขตเทาที่จํากัดไวเทานั้น,  
ไมเกี่ยวของกับเร่ืองบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 
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ตองเรียนใหถูกตรงกับเวลา. 
 
ทีนี้วิธีการเรียน  ที่จะตองดูกันตอไปอีก  มันก็เนื่องกันอยูกับเวลาเรียน 

ที่กลาวมาแลวนั ่นเอง  วิธีการเรียน   จะตองจัดตองทําใหถูกใหตรงกับเวลา 
ซึ่งจัดเปนเวลาเรียนนั้นเปนลักษณะ ๆ  ไป.  เมื่อตะกี้ก็พูดแลววา  เวลาเรียนมีแยก 
เปน : เรียนตอหนาอารมณ  เมื ่ออารมณประดังประดาเขามา  ทางตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  แลวในเวลาอยางนี้  จะมีวิธีการเรียนอยางไร  ตามหลักธรรมะทั่วไป ?  
หลักสวนใหญก็วา  ในเวลาอยางนี ้มันขึ้นอยู กับสติสัมปชัญญะ.  เมื ่อเรากําลัง 
ถูกอารมณแวดลอม,  เผชิญหนากับอารมณ ,  วิธีการเรียนก็คือมีสติสัมปชัญญะ 
ใหมาก  ใหถูก  ใหพอ.  สติสัมปชัญญะนั้นตองถูกเรื่องถูกราว  แลวก็มาก 
พอสมบูรณนั ่นเอง.  เรียกวาหัดวิธีมีสติสัมปชญญะ   กันที ่ตรงนั ้นแหละ .  เมื ่อ 
เผชิญหนากันเขากับขาศึก  ก็ตองมีสติสัมปชัญญะรับหนาขาศึก   จนเอา 
ชนะขาศึกให ได .  ถาวาเรียนตอหนาอารมณ แลว   วิธีการเรียนก็คือทําใหมีสติ  
สัมปชัญญะ. 

 
ถาเปนเวลาเรียนลับหลังอารมณ   นี้ก็ตองจัดเอาซิ,  จัดเอาตามที่วา 

เราจะตองการอยางไร;  โดยเฉพาะก็คือเรื่องทําสมาธิ  ทําวิปสสนา  ทําปญญา 
ตาง ๆ ,  ระบบนั้นระบบนี้   ตามที่ เราชอบใจวาจะทําอะไร;  เพราะไดโอกาสลับ 
หลังอารมณ   อารมณกําลังไมรบกวน.  เราจะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน   รูปไหน 
แบบไหน  อยางไรก็ได,  ก็เลยฝกไปในทางใหเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปน 
สวนใหญ  เตรียมพรอมไว. 

 
นี ้ถาวาเปนเวลาที ่กําลังเสวยอารมณ  เวลาที ่น้ําตานองหนาอยู ดวย 

ความทุกข  อยางนี้จะเรียนอะไร,  จะเรียนวิธีใด,  มันก็ลําบากมากที่จะเรียนในเวลา 
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อยางนี้,  หรือวาวิธีการที่จะเรียนในเวลาอยางนี้  มันก็ตองเกงกวาธรรมดา  มันตอง 
มีอะไรหลาย ๆ  อยาง  :  มีสติสัมปชัญญะก็มี,  มีปญญาใชเหตุผลก็มี,  แตก็อยาก 
จะยืมคําสูงสุดคําหนึ ่ง   ซึ ่งมีไวใชสําหรับธรรมะชั ้นสูงสุดมาใชในที ่นี ้ว า   สิ ่งที่ 
เรียกวา  นิพเพธิกปญญา  นั่นแหละอาจจะมาชวยได,  ใชคําวา  "อาจจะ"  นี้ก็เผื่อไววา 
มันอาจจะเหลือวิสัยของคนธรรมดาก็ได  ที่จะมีปญญาอยางนี้  หรือวาจะเอามาใชได 
หรือไม. 

 
นิพเพธิกปญญา  แปลวา  ปญญาเปนเครื่องเจาะแทงกิเลส;  โดยเฉพาะ 

เจาะจงนั้น  หมายถึง  เมื่อไดบําเพ็ญวิปสสนาถึงที่สุดแลว  ถูกตองดีแลว  สมบูรณ 
แลวก็จะเกิดปญญาประเภทนี้ขึ้นมาเจาะแทงกิเลส  นี่ก็ยืมคํานี้มาใช  สําหรับจะ 
ใหมันตรงกับเรื่องหนอย  วากําลังเสวยอารมณ  กําลังมีปญหามาก  กําลังน้ําตานอง 
หนาอยู นี ้.  มันตองมีปญญาที ่คมเฉียบเหมือนอยางนั ้นเหมือนกัน  มันจึงจะทํา 
ใหน้ําตาแหงไปไดในทันที,  ไดความรูที่ เฉียบแหลมอยางใดอยางหนึ่งมา  แลวก็ 
ตัดความรูสึกที่กําลังมืดมัว  กําลังกลุมรุมจิตใจนั้นออกไปได  มีความหมายเหมือนกับ 
ศาสตราอาวุธที่คม  เอามาใชสําหรับกวาดลางอารมณในขณะนั้น  อารมณทุกขก็ 
อยางหนึ่ง,  อารมณสุขก็อยางหนึ่ง.  คํา  วาอารมณในที่นี้  หมายถึงเฉพาะแต 
ที่มันรุนแรง  จะเปนทางความทุกขก็ได,  จะเปนทางความสุขก็ดี,  คือวาความยินดี 
ก็ดี  ความยินรายก็ดี  มันรุนแรง. 

 
ทีนี ้เมื ่อตะกี ้ก็ไดพูดถึงเรื ่องเวลาที ่เราหลับเราก็ตองเรียน  ;  นี ้วิธี 

การเรียนในเวลาที่เราหลับน้ันจะตองทําอยางไร.  นี้ก็มีอยูชัดแลวในพระคัมภีรทั้ง 
หลาย  เรื่องสีหไสยาสน  เราตองมีสติสัมปชัญญะที่จะหลับ ;  ถาหลับตามวิธี 
นั ้น  เวลาหลับลงไปแลว  ก็จะปลอดภัยไดโดยอัตโนมัติในตัวมันเอง,  คือความ 
ไมเผลอสติเลย  แมแตในเวลาหลับ. 
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จะชี้ตัวอยางใหเห็น  เหมือนอยางวาเรื่องสีหไสยาสนนี้   มีหลักวามี 
สติสัมปชัญญะสมบูรณ;  เมื่อนอนลงไป  วางมือ  วางเทา  ไวอยางไร  กําหนดแมนยํา  
กระทั่งถึงผานุง.  นี่ขออภัยที่ใชคําพูดอยางนี้.  แลวเมื่อตื่นขึ้นมาก็ดูวา  มือ  เทา 
ผานุง  เปนตนนี้  มันยังอยูในสภาพเดิมหรือไม ;  ถามือเทามันเคลื่อนไป  หรือ 
ผานุงมันเคลื่อนไปแลว  ก็เรียกวามันเสียไปแลว. 

 
ถาเปนราชสีห  ก็ดาตัวเองวาไอชาติหมา  มันนอนอยางหมา  ไมนอน 

อยางราชสีห  แลวมันก็นอนใหม  เพื่อใหไดอยางนั้น.  นี้ไปอานดูเรื่องสีหไสยาสน 
ในพระคัมภีรมันมีอยูอยางนี้  สีหไสยาสน  แปลวานอนอยางราชสีห.  เมื่อราชสีห 
เขานอนแล วเขาจะกําหนดอยางนี ้  แล วพอตื ่นขึ ้นมา  ตองไม ม ีอะไรเคลื ่อนที ่ ;  
แมแต ว าก อนกรวดสักเม ็ดหนึ ่ง  มันได เคลื ่อนที ่ไปเพราะเขาดิ ้น .  ถาก อนกรวด 
มันเคลื่อนที่ไปสักเม็ดหนึ่ง,  เขารูเขาดิ้นเวลานอน  เขาก็ดาตัวเองวาไอชาติหมา. 

 
นี่ดู เถอะ   ความที่วามีสติสัมปชัญญะ   มันคุมครองไดอยางไร ;  แม 

ในเวลาหลับ น้ันมันยังคุมครองได   ดวยอํานาจของวิธีการที่ดี ,  คือการกระทํา 
สติสัมปชัญญะที ่ด ี.  นี ่ว ิธ ีการเรียนตลอดเวลาที ่หลับ   มันก็เปนวิธีการที ่ทําไวดี 
ที่ตั้งไวดี,  ที่ฝกฝนใหมันเปนนิสัย,  กระทั่งเวลาตื่น  มันก็ตื่นไดตรง  แมแตเวลานาที. 

 
นี้ ไม ใช เรื่องพูดเพอ ๆ  มันเปนเรื่องที่ปฏิ บัติ ได .  อาตมาก็ยืนยันวาเคย 

ปฏิบัติได  เมื่อตั้งใจจริงมันเคยปฏิบัติได,  มันจะตื่นตรงเผงไมผิดแมแตหนึ่งนาที.  
แตพอเรื่องมันยุงยาก   มันมีอะไรมาก   มันก็เลื่อนไปอีกเหมือนกัน  ;  แตถาตั้งใจ 
ปฏิบัติไมมีอะไรรบกวน  ทําอยูอยางนั้นไมกี่วัน  มันจะหลับและตื่นไดตรงเผง,  ไม 
พลาดแมแตหนึ่ งนาที   นี้ เปนตน .  นี้ก็ เรื่องวา  การหลับน้ันมันก็ยังควบคุมได   ก็ 
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ใครไปปลุกมันละ,  ที่ใหมันตื่นขึ้นมาตรงเผงแมแตนาทีนี้  แสดงวามันมีอะไรที่มัน 
สัมพันธกันอยู  แมในเวลาหลับ,  จึงขอใหถือวา  แมแตเวลาหลับก็ตองมีการเรียน 
และมีวิธีการเรียน. 

 
นี่คือวิธีการเรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพานนั้น  มันมีอยูอยางนี้  ตอ 

หนาอารมณ   ก็ดี  ลับหลังอารมณก็ดี  กําลังเสวยอารมณก็ดี  แมกระทั่งเวลา 
หลับ. 
 

ผูสอน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพาน. 
 
เอา ,  ทีนี้จะพูดกันถึงผูสอน   การเรียนนี้มันตองมีคนสอนและมีคน 

เร ียน .  เดี ๋ยวนี ้เราจะพ ูดถ ึงคนสอนกอน   ลูกเด ็ก  ๆเรียนหนังส ือที ่โรงเร ียน   ทาน 
ทั้งหลายก็เห็นอยูแลววา  มีครูสอน,  บางทีก็เปนครูจริง ๆ,  บางทีก็เปนเพียงลูกจาง 
ร ับจ างสอนหน ังส ือ เท านั ้น   ไม ม ีความ เป นคร ูเลยก ็ม ี.  แต ถ ึงอย างนั ้นก ็ต อง 
เรียนกวาผูสอนอยูดี  ที่ โรงเรียนก็มีผูสอน.  แตนี่ เรียน  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพานนี้ 
ใครจะเปนคนสอน  ?  เอา,  ถาเรียนที่ โรงเรียนนักธรรม   โรงเรียนบาลี   มันก็เปน 
เร่ืองเรียนปริยัติ  เหมือนกับลูกเด็ก ๆ  เรียน;  นั้นไมใชเรียนเพื่อนิพพาน   มันเปน 
เรียนเพื่อรูปริยัติ,  เหมือนเด็ก ๆ  เขาเรียนเพื่อจะมีความรู.   นั้นเรียกวาคนสอน ,  
คนดวยกันพูด  สอน  หรือมีหนังสือหนังหาตํารับตํารา  ที่พิมพขึ้นไวโดยที่มีคนสอน 
แลวเขาก็พิมพไว  มาอานเอาบาง   มาฟงเอาบาง .  นี ้เรียกวา   คนสอน ,  คน 
ดวยกันพูด,  คนดวยกันสอน. 

 
สําหรับเรื่อง  ก ข  ก กา  เพื่อไปนิพพานนั้น  ไมไดมุ งหมายถึงขอน้ี   แม 

วาเราจะฟงคําสอนเรื ่องพระนิพพาน   แตเราไมถือวา  นั ้นเปนผู สอนโดยตรงหรือ 
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โดยแท จร ิง .  ถ าจะถ ือว าพระพ ุทธเจ าสอน   อย างนี ้ก ็ได  ;  แต อย าล ืมว า   พระ 
พุทธเจาทานยังยอมรับแตเพียงวา  ทานเปนผูชี้ทางเทานั้น  แลวก็เดินเอง. 

 
ทีนี้ เรามาดู ใหละเอียดอีกทีหนึ่ ง   วาอะไรมันสอนกันแน  ?  ทานเปนผู 

ชี ้ทางแลวเราก็มาพยายามเด ิน ,  แลวอะไรมันสอนกันแน ?  เมื ่อทําอะไรลงไป 
อันนั ้นแหละมันสอน  ;  นึกถึงเด ็กเขาสอนเด ินมันก็ต องเป นเรื ่องความพยายาม 
ที่จะทําหรือจะเดินนั่นแหละมันสอน .  ดูแตลูกสัตวไมตองมีใครสอน   หรือเพียงแต 
เห็นตัวอยาง  แลวมันก็ทํา,  แลวมันก็มีความรูขึ้นมาสําหรับเรื่องนั้น  ๆ ,  แลวมันก็ 
เดินได,  หลาย ๆ  หนเขามาเดินได.  นี้เราตองการจะใหเพงเล็งถึง  ผูสอนที่ดีกวาคน 
คือการกระทํานั้นเองมันสอน. 

 
อยากจะพูดไวสําหรับฟงงาย ๆ   และเปนการชวยความจําที่ดี  วาธรรมชาติ 

สอนนั ่นแหละด ีกว าคนสอน .  เพ ราะธรรมชาต ินั ้นม ันสอนจริง  ;  คนสอนนี้ 
มันสอนอยางที่ เรียกวาไมจริง,  เมื่อพูดไดมันก็สอนได  หรือวาตัวเองปฏิบัติไมได  ไป 
จําคําของคนอื่นมาพูด   มันก็ ได  ;  นี้มัน เรียกวามันยังไมจ ริง  ;  ถาธรรมชาติสอน 
มันจริงกวา.  ดังนั้น  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  ที่ฉันพูดนี้อยาเพอเชื่อ  ตองไป 
ทบทวนหรือตองไปผานเหตุการณนั้น ๆ  ดูกอน  แลวเห็นจริงตามนั้นแลวจึงคอยเชื่อ.  
นี ่ท านให โอกาส   ให ธรรมชาต ิม ันสอน .  ฉะนั ้นท านสอนอะไร   ท านจ ึงสอน 
อยางที่เรียกวา  เพียงแตบอกแนว  แลวก็ไมตองการใหเชื่อ. 

 
นี้คนเรามันมักจะดี เกินไปในการท่ีจะเชื่อ,  มันเชื่อตะพึด  มันเชื่องมงาย,  

มันก็ ไมมีการทดสอบ ,  ไมมีการเห็นจริง   แลวจึงคอยเชื่อ ;  เพราะไม ให โอกาสแก 
ธรรมชาติ   สํ าหรับจะช วยสอน ,  ธรรมชาติ ก็ ไม มี โอกาสจะแทรกแซง   อย างนี้ 
เปนตน. 
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เหมือนอยางมานั่งตรงนี้   ฟงอาตมาพูด  จะเรียกวาสอนก็ได  นี้มันก็ยัง 
ไม จริง   ยังไม ด ี ;  แต ถ าให ธรรมชาต ิสอน   คือธรรมชาต ิทั ้งหลายเหล านี ้  มันมี 
อิทธิพลแวดลอมจิตใจ  ไมใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น,  แลวจิตใจมันวาง  สงบ  เย็น  รูวา 
ความสงบเย็นนั้นเปนอยางไร ?  เรียนจากความรูสึกในใจ  ที่ธรรมชาติเปนผูปน  
ให  อยางนี้เรียกวาธรรมชาติสอน ;  อยางนี้มันดีกวาที่คนจะสอน.  แมวาอาตมา 
จะพร่ําอธิบายคําวาสงบ  คําวาเย็น  คําวาวาง  คําวาหยุด  อะไรนี้  มันก็ไมเขาใจได  คือ 
ไม รู ส ึกได  ;  อาจจะเขาใจไดบ าง  แตก ็ไม ถ ึงที ่ส ุด ,  แลวก็ไม รู จริง.  แตถ าว าจ ิต  
ใจมันไดเปนอยางนี ้แลว  โดยธรรมชาติบีบบังคับนั้นเรียกวาจะรูจริง   วา 
จิตใจที่มันหยุดนั้นเปนอยางไร,  จิตใจที่ เย็นนั้นเปนอยางไร,  วาง  สะอาด  สวาง  สงบ 
นั้นเปนอยางไร,  นี้เรียกวาธรรมชาติสอนดีกวาคนสอน. 

 
สรุปแลวมันก็อยู ที ่ความรู ส ึกที ่จ ิตใจนั ่นแหละสอน   ดีกวาที ่ฟ งคํา 

พูดขางนอกสอน,  ใหความรูสึกในจิตใจสอน. 
 
ทีนี ้จะตองเรียกวา  ความรู ส ึกในความรู ส ึก ;  เดี ๋ยวจะฟงไมคอยถูก 

วาความรูสึกในความรูสึก,  ความรูสึกที่มีอยูในขณะที่เรากําลังมีความรูสึก  ใหอันนั้น 
แหละสอน  จะเรียกเหมือนที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้วา  experience  หรืออะไรอยางนี้ก็ได ;  
เพราะวาคําวา  experience  ในทางธรรมะนี้   หมายถึงความรูสึกในใจ.  ไม ใชความ 
ชํานาญทางรางกาย  หรือรูสึกทางรางกาย.  ความรูสึกที่ผานมา  จนเกิดความยินดี 
ยินราย  เกิดความโงเกิดความฉลาด  อะไรนี้  เรียกวาความรูสึก  ที่มันมีอยูในขณะที่ 
เรามีความรูสึก   แลวมันสอนดีกวาอยางไหนหมด ;  แลวโดยเฉพาะอยางยิ ่ง 
ที่เปนทุกขนั ่นแหละสอนดีกวา;  เพราะวามันเหมือนกับวา  มันบอกความจริง.  
ในเวลาที่เราเปนสุขนั้น  มันมาหลอก  ใหเขาใจผิดไปวา  โลกนี้เปนสวรรค  เปนวิมาน 
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เป นความส ุข   ม ันมาหลอก  ;  แต ถ า เมื ่อท ุกข แล ว   นั ้นม ันบอกความจร ิงว า 
ธรรมดามันเปนอยางนี ้.  ฉะนั ้นในเวลาที ่เปนทุกขแลว  ก็ใหเอาความทุกข 
นั ่นแหละเปนครูเถิด   นั ่นแหละครู  มันก็ไปอยู ที ่ความทุกข,  ความทุกขสอน 
ดีกวาความสุขสอน. 

 
แตถาวาจะเอาความรูสึกถึงขนาดสูงขึ้นไปเปนความเจนจัด  เชี่ยวชาญ 

หรือเจนจัด   คือวาผานมาอยางซํ้า ๆ   ซาก  ๆ   อยางนี้มันก็สูงขึ้นไป   เรียกวา 
spiritual  experience  อีกทีหนึ่ ง.  อันนี้ดีและมีประโยชนมาก ,  มันเปนทั้ งบทเรียน 
เปนทั้งผูสอน  เปนอะไรเสร็จอยูในตัว.  นี้ถาเรามีปญหาเมื่อไร  อันนี้จะวิ่งมาชวย.  
ฉะนั้นมันจึงยิ่ งกวาครูผูสอน  มันกลายเปนผูชวยไปอีกดวย  spiritual  experience,  
แตเขาใชกันทั่ว ๆ  ไปแลวเดี๋ยวนี้  เปนคําที่มีความหมายวา  ความเจนจัดในทางฝาย 
สติปญญา  ฝายจิตฝายวิญญาณ  ที่เปนอุปกรณที่ทําใหมนุษยเรารูจักธรรมชาติ. 

 
อันนี้สอนไดละเอียดลออสุขุมท่ีสุด   ถาเราจะมีครู  ก็ควรจะมีครูอยาง 

นี้จึงจะเรียกวา  มีครูอยางละเอียดลออที่สุด  สุขุมลึกซึ้งที่สุด.  ถาจะเอาพระพุทธเจา 
เปนผูสอน  ก็อยาลืมวา  ทานจะยอมรับแตเพียงวา  อกฺขาตาโร  ตถาคตา  - ตถาคต 
ทั้งหลายเปนแตผูบอกทางเทานั้น,  แลวตองไปทําเอาเอง  จนเกิด  experience,  สูงขึ้น 
ไปถึ ง   spiritual  experience,  อันนั้ นแหละมันจะสอน ,  แล วจะบรรลุมรรค   ผล 
น ิพพาน ,  เพราะเหต ุนั ้น .  แม ว าจะม ีคนบางคน   จะบรรล ุ  มรรค   ผล   น ิพพาน 
ตรงขางหนาตรงพระพักตรพระพุทธเจา  ตรงนั้น  เวลานั้น  มันก็ไดผานอยางนี้มา 
หมด ;  เพราะเขาเคยมี     spiritual  expericence,  เขาจึ งฟ งพระพุ ทธเจ าเพี ยง  ๒ – ๓  
คํา   เข าใจแจ มแจ งแทงตลอด ,  บรรล ุความเป นพระอรห ันต   ที ่ตรงพระพ ักตร 
พระพุทธเจา  ตรงที่นั่งกันอยูนั้นเอง. 
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คําวาศาสดา  แปลวาผูสอน ;  แตวามันไมใชสอนอยางสอน  ก ข  ก กา 
ในโรงเร ียนลูกเด ็ก  ๆ   แลวไม ใช สอนอยางสอนดวยปากพ ูด   หูฟ ง  ;  สอนอยาง 
ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา  ในจิตในใจของบุคคลผูนั้น ;  ถาทานแนะ 
วิธีให ไปปฏิบัติตาม   หรือวาพูดชนิดที่มันจะทําให เกิดความเปลี่ยนแปลง  ขึ้นใน 
จิตใจของบ ุคคลนั ้นในเวลานั ้น  ;  อยางนี ้  นี ่ค ือ   พระศาสดาที ่แท จร ิง  เป นผู 
ปลุกใหตื่นจากความหลับ  คือกิเลส. 

 
ทีนี้ยังมีคําที่จะสรุปไดอีกคําหนึ่ง  ที่คนโบราณเขาพูดไว  วาผิดก็เปนครู 

ถ ูกก ็เป นคร ู.  คําว าครูก ็ค ือคําว าศาสดานั ่น เอง  ;  ฉะนั ้น เราอาจจะพ ูด ได 
ใหมวา  ผิดก็เปนศาสดา  ถูกก็เปนศาสดา.  ความผิดมันก็สอนได,  ความถูก 
มันก็สอนได   ขอน้ีเกือบจะไมตองอธิบายแลว  เพราะวาอยางนอย  แตละทานนี้คง 
จะเคยทําผิดและทําถูกมาแลว,  แลวเคยผิดแลวก็นึกได  จนรูจักถูก  อยางนี้ เรียกวา 
ความผิด  นั ่นแหละมันสอนใหรู จ ักถูก ;  นี ้ถ ูกก็เปนครู,  ถาเราพอใจในการที ่เรา 
ไดทําถูก  ประสบผลสําเร็จ  ก็รูสึกวามันเปนครู.   

 
แตอยาลืมวา  อาตมาขอทวงหรือยํ้าไวเสมอวา  ความทุกขสอนดีกวา 

ความสุข   เพราะฉะนั ้นความผิดนี ้จะสอนดีสอนจริงกวาความถูก .  ความ 
ถูกมันก็สบายไป   พอความผิดนี้มันก็ตองเดือดรอน ;  แตคนก็ไมตอนรับความผิด 
อยางเปนครู  ก็เลยไมไดความรูจากความผิด.  ถึงแมเมื่อทําถูกก็เหมือนกัน   ก็มัก 
จะสะเพรา,  เปนคนสะเพรา,  เปนคนเลินเลอ,  ไมได รับความรูเต็มท่ีจากการกระทํา 
ถูก.  เพราะวาไมคอยจะสนใจ,  ความผิดที่สอน,  ความถูกก็สอน,  ความผิดก็สอน 
อยางเจ็บปวด,  ความถูกก็สอนอยางออนหวานอะไรนี้.  แตแลวความผิดนี้จะสอน 
ไดดีกวา;  แตแลวคนก็ไมคอยสนใจเรียน   จากตัวความผิดและความถูก   ที่มีอยู 
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เป นประจํานั ่น เอง .  นี ่ขอให ไปค ิดด ูด วย   ว าจริงหรือไม จริง  ?  เราม ีการทําผ ิด 
ทําถูกอยูเปนประจําวัน ;  แตเราก็ไมเอามาเปนครูสอน,  หรือวาเอามาเปนครูสอน 
ใหเต็มท่ี,  แลวทํามันนอยเกินไป. 

 
ทั ้งหมดนี ้เรียกวา  ปญหาตาง ๆ  เกี ่ยวกับผู สอน   แลวเปนเรื ่องใน 

จิตใจ  แลวก็เปนเรื่องของสติของสัมปชัญญะ  ที่จะมาชวยเหลือใหมีการสอนที่ดี,  
แลวไมตองมีผูสอนชนิดที่ เปนคน   และมีผูสอนชนิดที่ เปนธรรม   เปนธรรมะ ,  มี 
ความรูสึกในจิตใจที่มีลักษณะเปนธรรมะ  อยางใดอยางหนึ่ง  ขอใดขอหนึ่งอยู .  
นั่นแหละจะเปนครูสอน  ชวยจําคําวา  ผิดก็เปนครู  ถูกก็เปนครู  ไวดวยก็แลวกัน. 

 
ผูเรียนเปนบุคคลหลายลักษณะ. 

 
ทีนี ้ด ูถ ึงผู เรียนกันบาง,  ผู เรียนถาเป นโรงเรียนลูกเด ็ก ๆ  ก็ด ู  ผู เร ียน 

ก็คือลูกเด็ก ๆ  กระทั่งเปนวัยรุน  กระทั่งเปนหนุมสาว  เรียนในมหาวิทยาลัย  นี้ก็ 
เรียกวาผู เรียน  มีหลายชนิดหลายขนาด  คือ  โงมากโงนอย  หรือฉลาด  หรือฉลาด 
อยางยิ่งนี้   ก็มีตามเรื่องตามราว.  แตทีนี้ถามาถึงผู เรียน  เรียนก ก  ข กา  ไปนิพพาน 
แลว  เรายังมีทางที่จะพิจารณาไดมากกวานั้น  ตัวนักเรียนคนนั้น  เปนคนมีสติ -  
ปญญาระดับไหน. 

 
เกี ่ย ว ก ับ ส ต ิป ญ ญ านี ้  ท า น ว า ง ร ะ ด ับ ไว   น า ฟ ง เห ม ือ น ก ัน ว า   :  พ วก 
ที่  ๑.  ระดับดีมากเรียกวา  อุคฆติตัญู  คนพวกนี้พูด  ๒-๓  คํา  ก็เขาใจไดเอง 
เปนคุงเปนแคว  กวางขวางไปเลยนี้  เปนพวกอุคฆติตัญู,  ไมตองอธิบายอะไร 
มาก  บอกแตหัวขอ  ก็จะเขาใจเสียแลว,  มันมีความเจนจัดทางวิญญาณมาก. 
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ทีนี้  พวกที่  ๒  เรียกวา  วิปจิตตัญู  พวกนี้ตองการคําอธิบายบาง 
มันอยูในเกณฑฉลาดเหมือนกัน  ฉลาดมากเหมือนกัน  แตยังตองการคําอธิบายที่ 
มากพอสมควร. 

 
ทีนี้  พวกที่  ๓  เรียกวาเนยยะ  คํานี้แปลวา  พอจะพาไปไดเทานั้นเอง,  

พอจะนําไปได  คือมันไมฉลาด  ไม เรียกวาอยูในเกณฑฉลาด,  หรืออาจจะคอนขาง 
โงก็ ได   คือฉลาดนอยมาก .  แตแลวก็ยังอยู ในพวกที่ วา   พอจะนําไปได   คือวา 
อุตสาหพรํ่าสอนชี้แจง  เซาซี้พิ ร้ีพิ ไรอยางนั้นอยางนี้อยางโนนแลวก็พอท่ีจะทําให 
เขาเขาใจได  หรือนําไปได  หรือวาบรรลุนิพพานไดเหมือนกัน. 

 
ที ่เหล ือ   พวกที ่  ๔  สุดท ายก็พวก   ปทปรมะ   นี ้ก ็แปลวาไม ไหว ,  

แมพระพุทธเจาก็ชวยไมได  สําหรับคนประเภทนี้. 
 
นี้ เราดูทีวาเรา,  พวกเราทั้งหมดที่นั่ งอยูที่นี่   หรือวาที่อยู ในโลกทั้งหมด 

ก็ตาม   เป นพวกไหนโดยมาก  ?  หรือว าเราเองนี ้จะเป นพวกไหนด ี ?  ถาว าอยู 
ในลักษณะ  ที่วาพูดกันอยางไร  เทาไร  อยางไรก็ไมมีทางจะเขาใจธรรมะไดแลว 
มันก็ตองเปน   ปทปรมะ ;  หมายความวาจะไมรู เรื ่องพระนิพพานได,  จนตาย 
ไม รู เรื ่องพระน ิพพานได .  ฉะนั ้นพวกนี ้ก ็จะได แต เพ ียงว า   ไปสวรรค ,  ให ทํ าดี 
มาก ๆ  ไวแลวก็ไปสวรรค  แลวก็ยึดมั่นถือมั่นวาไปสวรรคแน ;  เพราะวาเราไดทําดี 
ทําบุญทํากุศลอยางนั้นอยางนี้ . เหมือนที่ เขาถือกันนั่นแหละ   ฟงเทศนกี่รอยคร้ัง 
ฟงอะไรกี่พันครั้งกี่อยาง  ก็ยึดถือวานี้พอแลว  แนแลว  ตายแลวไปสวรรค,  อยางนี้ 
ก็เรียกวายังไมพบกับนิพพาน   เปนพวกปทปรมะ.  สําหรับไปนิพพาน ,  ก ก  ข กา 
ของพระนิพพาน   ก็ยังไมอาจจะเกิดเปนแสงเปนทอแสงอะไรขึ้นมาไดในบุคคล 
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ประเภทนี้.  มันก็เหลือแตพวก  ๓  พวกขางตน  พวกที่ เรียกวาเนยยะนี้จะตองพูด 
กันแลวพูดกันอีกจนตาย  ก็พอจะรูอะไรไดบาง  สวนที่อธิบายบางก็รูแลว  ไมตอง 
อธิบายเลยก็รู  มันก็จะหายาก. 

 
นี้ก็พูดใหฟง  เพื่อวาจะได รูจักนึก  รูจักเทียบเคียงกันนั่นเอง  วาเราจะ 

อยูในพวกไหน ?  อยางนอยก็ขอใหอยูในพวกที่เรียกวา  เนยฺย  อานวา  เนยยะ  คือ 
พอจะนําไปได. 

 
ท ีนี ้ก ็ด ูถ ึง   พฤต ิ  จริง  ๆ   ข อ เท ็จจร ิงที ่ม ัน เป นจร ิง   ของการที ่จะทํา 

ใหคนเรามันแตกตางกันอยางนั้น  เปนพวก ๆ  ไป  อาตมาอยากจะระบุไปยังสิ่ง ๆ  
หนึ่ง  เรียกวา  ความรูจักโลก,  ความรูจักโลก. 

 
ขออภัยที่จะตองย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  ยกตัวอยางดวยสุนัข  เมื่ออายุมัน 

มากเขา  มันก็รูจักโลกมากเขา  มันฉลาด  มันทําอะไรไดหลายอยาง.  ฉะนั้นสุนัข 
ตัวที่มีอายุเกิน  ๑๐  ป  ขึ้นไปแลว  ฉลาดกวาลูกสุนัขมาก  เพราะวามันรูจักโลกมาก 
กวาลูกสุนัข. 

 
นี ้คนเราก็เหมือนกัน  ถารู จ ักโลกมาก  ชีวิตผานมามาก  สุขทุกข 

ผานมามาก,  เรียกวาอยางโชกโชน  ก็ดูเหมือนเขาจะเรียกกันอยางนั้น  จนมีความ 
รู จ ัก โลกมาก .  นี ้คนที ่รู จ ัก โลกมากนี ้แหละ   มันจะเป นพวกอุคฆติต ัญ ูหรือ 
วิปจิตัญู   ไมตองอธิบายพูดแตหัวขอมันก็ รู  หรืออธิบายบางพอสมควรมันก็ รู 
เพราะวาเขาเปนผูที่รูจักโลกมากเหลือเกิน. 

 
อยาไปประณามโลกใหมันมากนัก  วาโลกนั่นแหละมันสอน  ความผิดมัน 

สอนความถูกมันสอน   โลกนั ่นแหละมันสอน .  ฉะนั ้นถาใครรู จ ักโลกมากพอ 
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คนนั้นจะสามารถกระโดดขึ้นไปอยูเหนือโลกได  เปนโลกุตตระ  เปนนิพพานได.  
ขอใหสนใจ  ในคําวาจงรู จ ักโลกนี ้  ใหม ันถูกตอง,  และใหม ันมากพอ   ใหม ัน 
ถูกตองแลวยิ่งขึ้น ๆ  จนมันมากพอและสมบูรณ.  ความรูจักโลกนี่แหละจะทําใหเปน 
อุคฆตัญู  วิปจิตัญู  หรือเนยยะได  อยางใดอยางหนึ่ง;  ถาไมรูจักโลกเสียเลย 
ก็จะตองรัยบเปนพวกปทปรมะ  พระพุทธเจาก็โปรดไมได  เพราะวาเขาไมรูจัก 
อะไรเลย. 

 
ทีนี้  คําวารูจักโลกหรือคนผูรูจักโลกนี้,  สําหรับคนนี้มันไมใชสุนัขนะ 

มันไมใชสัตวนะ ;  เพราะวาคนมันสามารถเรียน  สามารถอบรม   สามารถเรงเรง 
ใหมันเร็วได.  ถาสุนัขมันไปตามธรรมชาติ  ความฉลาดของมันไปตามธรรมชาติ.  
แตวาคนเรานี้เรงได  ดวยการศึกษาดวยการอบรมที่ถูกวิธี  มันเรงได.  ฉะนั้น 
อายุนอยมันก็อาจจะรูจักโลกได,  นี้คนที่อายุมากแตไมมีการศึกษาโลก  ไมรูจักโลก 
มันก็เปนไปไดเหมือนกัน  เอาอายุเปนประมาณนักก็ไมคอยได.  ฉะนั้นเราจะไมพูดวา 
เด ็กหรือผู ใหญ   เพราะม ันอยู ที ่ว า   ความรู จ ักโลกมากนั ่นแหละคือผู ใหญ ,  
ความรูจักโลกนอยนั ่นแหละเด็ก  ฉะนั ้นไมตองเอาอายุสังขารนี ้เปนประมาณ 
กันนัก. 

 
และอีกทีหนึ่ ง  ก็ไมควรจะพูดวา  เปนบรรพชิตหรือเปนคฤหัสถ   มัน 

อยูที่วามีสติปญญา  มีความคิดนึกที่ดีที่ถูกหรือไมตางหาก.  ฆราวาสก็รูจักโลก 
ได,  บรรพชิตก็รู จ ักโลกได   แมว าไม ต องไปจมอยู ในโลก   มันก็รู จ ักโลกได.  
ฉะนั้นจึงมีพระอรหันตเด็ก ๆ ,  ในพระคัมภีรก็มีกลาวถึงพระอรหันตอายุ  ๑๕  ขวบ 
ซึ่งมีสัก  ๒  -  ๓  องคเห็นจะได  ตามที่ เขียนไว.  นี้ก็เปนเครื่องยืนยันวา  แมเด็กนี้ 
ถามันมีอะไรที่ทําใหรูจักโลกมากได  มันก็พอที่จะเปนโลกุตตระ  เปนผูขามขึ้นเหนือ 
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โลก  เปนโลกุตตระไดเหมือนกัน,  แลวบรรพชิตหรือฆราวาสมันก็ไมแน,  วาสามเณร 
อายุ   ๑๕  ป   เปนพระอรหันตได .  อยางนี้ก็มี เขียนไว  มันก็ไม เคยผานโลกบางอยาง 
หรือไมเคยอะไรบางอยาง  แตมันก็มีคาเทากับการผานเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นการที่ไมตองผานอะไรไปเสียทั้งหมด  นั่นแหละมันก็มีผลไดเทา 

กับวา  ไดเคยผานอะไรไปทั ้งหมด ;  เพราะมันอาจจะรู สึกได  โดยวิธีลัด  หรือ 
วิธ ีกระโดด   วิธ ีกระโดดไกล .  ถาเขารู ว าส ุขเวทนา   ที ่เร ียกก ันวาความเอร็ด  -  
อรอยสนุกสนานเอร็ดอรอยอยางยิ่งนี้  มันเปนมายา  เปนของหลอกลวงเปนของ 
มายาแลว,  มันไมจําเปนที ่จะตองไปลอง  หาความเอร็ดอรอยสนุกสนานเหลา 
นั้น   ทุกแบบทุกแงทุกมุม   เพราะจิตมันเชื่อแนวา   ความสนุกสนานเอร็ดอรอย 
อะไรมันก็ไมมากไปกวานี้  มันเปนมายาเปนสิ่งหลอกลวง;  จะเปนเรื่องกามคุณก็ดี,  
เปนเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็ดี  เปนอะไรก็ดี  ไมตองไปลองมันก็เบื่อ  หรือวามัน 
เฉยได ;  ฉะนั้นจึงเปนพระอรหันตได  แมวาอายุ  ๑๕  ป  และเปนเพียงสามเณร. 

 
อยาไปโงเหมือนพระเณรบางองคที่โงมาก  ที่มักจะพูดวา  ตองสึกออก 

ไปลองมีลูกมีเมีย  มีนั่นมีนี่ เสียกอน  จึงจะรูเรื่องเบื่อหนายคลายกําหนัด ;  นี่มัน 
เปนเรื ่องแกตัวของคนที ่ไมเอาจริง.  มันอาจจะถูกบางในคําที ่เขาพูดอยางนั ้น 
มันอาจจะมีสวนถูกอยูบาง  แตที่มันไมจําเปนจะตองเปนอยางนั้น  มันถูกวา,  มัน 
เปนเรื่องขอแกตัวของคนเหลวไหล  โดยเฉพาะของพระเณรที่ เหลวไหล.  หรือวาที่ เขา 
ยอมแพ,  แตเขาไมยอมสารภาพ  เขาเลยหาทางออกมาแกตัวอยางนี้ก็มี. 

 
ความจริงมันอยูที่รูจัก  ความเปนมายาของเวทนาทั้งหลาย  สุขเวทนา 

ก็ดี  ทุกขเวทนาก็ดี  อทุกขมสุขเวทนาก็ดี  ลวนแตเปนมายา.  ฉะนั้นในโลกทั้งหลาย 
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ในเรื่องโลกทั้งหลายมันไมมีอะไรมากกวานี้  คือไมมีอะไรมากไปกวานี้  ที่มันจะใหเพียง 
สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา  ก็เลยไมตองไปลอง,  ก็ไมตองไปลอง 
เรื่องกาม  เรื่องกิน  เรื่องเกียรติเรื่องอะไรตาง ๆ  ก็ได.  จิตใจมันก็หลุดพนไปได  
นี้เรียกวา  คนรูจักโลก  โดยไมตองผานโลก. 

 
นี้อาตมาจะพูดผิดหรือพูดถูก  ก็ไมแนเสียแลวเหมือนกัน ;  แตอากัป  

กิริยาตาง ๆ  มันแสดงวาเขารูจักโลกสมบูรณ  โดยไมตองผานโลก  คือเขารูวา  โลกมัน 
ใหอะไรบาง  มันใหเพียง  ๓  อยางเทานั้น.  แลว  ๓  อยางนั้นเปนเรื่องหลอกทั้งนั้น 
มันก็ไมตองลอง,  ก็เลยรูจักคาของโลกหรืออะไรของโลกทั้งหมด  โดยที่ไมตองผาน 
เขาไปในโลกทุกกระเบียดนิ้ว ;  เพราะสวนสําคัญที่มันอาจจะรูไดนั้นมันมีอยู  วา 
โลกมันใหอะไรไดเพียงเทานั้น  แลวทั้งหมดนั้นเปนเพียงมายา  อยางนี้จะ 
เรียกวาคนที่รูจักโลกถึงที่สุด. 

 
นี้คนไมรูจักโลก  มันก็ตรงกันขาม  ก็เปนปทปรมะก็มีไดทั้งเด็กและผูใหญ 

ทั้งคฤหัสถทั้งบรรพชิตไดดวยเหมือนกัน. 
 

วาสนาทาํใหมีสติปญญาตางกัน. 
 

ทีนี้อยากจะพูดถึงอีกหมวดหนึ่ง  ที่ทําใหคนเราตางกัน  เปนอุคฆติ -  
ตัญู  วิปติตัญู  เปนตนนั้นนี้มันก็คือวาสนาแหงบุคคลนั้น  หรือวาธาตุแท 
แหงบุคคลนั้น  มันมีคําใชแทนกันอยู  เรียกวาวาสนา. 
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วาสนาคํานี้แปลวา  เครื่องอยู  เครื่องนอน  เครื่องอาศัย  ก็หมายความวา 
อะไรที่มันนอนอยู  หรืออาศัยอยู  ในสันดานของบุคคลนั้น  นั้นเรียกวาวาสนาของ 
บุคคลนั้น  บางคนมีกามธาตุเปนวาสนา,  บางคนมีรูปธาตุเปนวาสนา. 

 
ถาคนที่มีกามธาตุเปนวาสนา  คนเหลานั้นก็มัวเมาหมกมุนในกามารมณ 

อยางหนาแนน  อยางเหนียวแนนมาตั้งแตตนจนปลายนี้;  เพราะวาเขามีกามธาตุ 
เปนวาสนา  อยูในสันดานของเขา.  กามธาตุก็คือธาตุที่ทําให รูสึกในทางกาม   คือ 
เรื ่องเพศ   ค าของเพศ   อะไรทํานองนี ้ ;  ถ ากามธาต ุเป นวาสนาของคนนั ้น   คน 
นั้นก็มีความหนักในเรื่องกาม. 

 
แลวบางคนมีรูปธาตุเปนวาสนา  เขาก็ไมคอยจะมีความรูสึกชนิดกาม 

นั้ นออกหน า  ;  แตมีความรูสึ กในสิ่ งที่ วา เปนรูปธรรม   รูปบ ริสุทธิ์   คือสิ่ งที่ เป น 
รูปธรรมทั้งหลายนี้,  แตไมมีความหมายเปนกามารมณ .  เขาไปชอบอยางนั้น  แม 
ที่สุดแตจะเปนของเลนก็ได  หรือวาคนหนึ่งมันจะชอบตนไม  ชอบธรรมชาติ  ชอบ 
อะไรนี้  จนไมสนใจเรื่องกามารมณ.  นี้เปนตัวอยาง  ก็เพราะวาเขามีรูปธาตุเปน 
วาสนาของเขา. 

 
นี้ถาบางคนจะมีอรูปธาตุ  อรูปธาตุ  แปลวาธาตุที่ไมมีรูป  คือเปนนาม 

เปนวาสนา  คน ๆ  นี้ก็จะไมชอบกามารมณ  แลวก็ไมชอบรูปธรรม  วัตถุสิ่งของ  ไม 
สะสมเครื ่องลายครามอะไรนั ้น;  แตวาจะชอบเกียรติยศชื ่อเสียงหรือบุญกุศล 
อะไรตาง ๆ  ที่มันเปนนามธรรม   แลวเขาก็หลงใหลขวนขวายไปในทางนามธรรม 
นับตั้งแตเกียรติยศชื่อเสียงเปนตนไป  เพราะวาเขามีอรูปธาตุเปนวาสนา. 
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ฉะนั้นคนเหลานี้ เมื่ออยูในโลกนี้  มันก็สัมผัสโลกในแงตาง ๆ  กัน ;  
ดังนั้นเขาจึงรูจักโลกไมเหมือนกัน  เหมือนกับวาคนสวมแวนตาเขียวก็เห็นโลกเขียว,  
คนสวมแวนตาแดงก็เห็นโลกแดงอยางนี้,  มันรูสึกหรือมันมองไปในแงที่ตางกัน  นี้ 
ก็ทําใหคนเราตางกัน  ในสวนที่จะมีปญหา  คือยุง. 

 
นี้ถาเผอิญวาจะมีบุคคลอีกสักประเภทหนึ่ง  เขามีนิโรธธาตุเปนวาสนา.  

นิโรธธาตุ  แปลวาธาตุแหงความดับ  ธาตุแหงความหยุด  ธาตุแหงความสงบ,  นิโรธ -  
ธาตุทําให คนอยางนี ้ชอบความหยุดความดับ   ความสงบ .  ถาเขามีน ิโรธธาตุ 
เปนวาสนาแลว  อาจจะบรรลุความเปนพระอรหันตไดตั้งแตอายุ  ๑๕  ปก็ได 
เพราะเขามีธาตุแหงความหยุด  ความดับ  ความสงบ  มันงายหรือมันพรอมท่ีจะเขาใจ 
หรือรับเอา  หรือรูสึกความดับ  ความหยุด  ความสงบ  เพราะวาเขามีนิโรธธาตุเปน 
วาสนา  ฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะไมหลงใหลในอะไรมาแตเล็ก  จะไมรองไหมาแตเล็ก  จะ 
ไมอะไรงอแงมาแตเล็ก,  เขาจะหยุด  มันจะสงบ   มันจะเยือกเย็น   เหมือนกับวา 
จะเปนพระอรหันตมาเสียตั้งแตในทองอยางนี้. 

 
นี่ เราเรียกวา  มันมีวาสนาในสันดานตางกัน ;  บางคนก็มีกามธาตุ 

บางคนก็มี รูปธาตุ   บางคนก็มีอรูปธาตุ   บางคนก็มีนิ โรธธาตุ .  ฉะนั้นเราจึงเห็น 
ความแตกตางกันระหวางคนเรา  ที ่แจกเปนอุคฆติต ัญู  พูดคําเดียวก็รู เรื ่อง,  
เปนวิปจตัญู  ตองอธิบายกันหนอย,  เปนเนยยะ  ก็ตองพร่ําสอนชี้แจงกันมาก 
อยางนี้เปนตน.  นี้เราอยูในพวกไหนก็ไปคิดดูเอง. 

 
แตแลวมันมีโชคดีที่วา  สิ่งเหลานี้มันแกไขได,  แมจะเปนนิสัยสันดาน 

นี้   เป น สิ่ งที่ แ ก ไข ได .  ใค รเข า ใจ ไป ว า   นิ สั ยสั นดาน เป นสิ่ งที่ แก ไข ไม ได 
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เรียกวาคนนั้นก็ยังไมรูจัก,  ไมรูจักสิ่งที่ เรียกวานิสัยสันดาน  แลวเขาไมรูจักพุทธ -  
ศาสนาดวย.  ถาเขารูจักพุทธศาสนาเขาจะรูวา  สิ่งตาง ๆ  นี้เปนไปตามเหตุปจจัย 
ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา ;  เพราะฉะนั้นตองแกไขได   คือแกไขที่ เหตุ 
ปจจัย.  ฉะนั ้นเราก็พยายามแกไขขอบกพรอง  แมที ่เปน  ชั ้นสันดาน   คือใน 
สวนลึก  เรียกวากวาดลางสันดานกันไดเลย. 

 
การบรรลุมรรคผล  ก็คือการกวาดลางสันดานนั ่นเอง  ใหหมดไป 

จากกิเลสอนุส ัย   ที ่สะสมไวในสันดาน .  ฉะนั ้นคอยพยายามศึกษาและปฏิบ ัติ 
พระพุทธศาสนาใหถูกวิธี  จะแกสันดานแกนิสัยได.  มันก็เปนความหวังอัน 
หนึ ่ง  ที่วา  จะเปลี ่ยนจากปทปรมะ  ก็ได ;  แตวาคนปทปรมะนี ้  จะไมยอมรับ 
ฟง  จะไมยอมแกไขไปเสียตะพึดก็ได.  เพราะฉะนั้นก็ตายเปลา.  แตพวกที่ เปน 
เนยยะนี ้  อาจจะแกไขไดมาก,  ก็เลื ่อนขึ ้นมาเปนวิปจิตัญู  เปนอุคฆติตัญู 
พูดคําเดียวรูเรื่องก็ได. 

 
ฉะนั้นขอใหเตรียมแกไขเสียตั้งแตบัดนี้  โอกาสขางหนา  มันอาจจะฟง 

ธรรมะขอใดขอหนึ่งขอเดียว  แลวรูแจงแทงตลอดไปเลยก็ได;  เพราะวาเขาแกไข 
นิสัยสันดาน  ชําระนิสัยสันดานใหสะอาดยิ่งขึ้น  เปนการเตรียมพรอมไว. 

 
สรางบารมีขึ้นเพื่อแกไขนิสัยสันดาน. 

 
ทีนี้ก็ยังมี เร่ืองที่คลายกับสันดานหรือนิสัย  ก็คือเรื่องที่ เรียกวาบารมี .  

บารมีนี้มีความหมายที่เถียงกันอยู  หรือวายุติกันแลวก็ได  วามันมีอยูสักสองความ 
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หมาย,  คํานี้แปลวา  เครื่องใหขาม,  เครื่องใหขามไปฝงโนน  ก็เรียกวาบารมี  หรือ 
เครื่องทําใหเต็มเปยมบริบูรณ  ก็เรียกวาบารมี. 

 
ถาเรามีบารมีมาก  ก็คือวาเราไดสะสมสิ่งที่ เปนประโยชนไวมาก ;  

เชนเราใหทานมาก  เราก็มีบารมีในทางทานนั้นสะสมไวมาก,  มันก็งายแกการที่จะ 
สลัดสละความยึดมั่นถือมั่น  มีทานบารมีศีล  บารมี  ปญญาบารมี  ขันติบารมี  อะไร 
หลาย ๆ  บารมี.  แตคําวาบารมีนี้มันก็มีความหมายตรงที่วา  ทําใหมากพอเขาไว 
จนเต็ม   สําหรับจะใชในกรณีนั้น  ๆ ;  เชนเราหัดอดทนมาก  เราก็จะเปนผูอดทนที่ 
ดีที่สุดในบรรดาผูอดทน.  หรือวาเราจะเปนคนมีศีล  ก็ รักษาศีลใหมันมาก   ใหมัน 
จริง  ใหมันถูก  ใหมันยิ่งขึ้นไป  เราก็จะเปนคนมีศีล. 

 
ฉะนั้นถาผูใดสะสมบารมีไวมาก   มันก็จะแกนิสัยสันดานที่ เลวได 

เหมือนกัน ;  เพราะวาถาเอาอันนี้ ออกไป   ใสอันนี้ ลงไป   อันโนนก็ตองถอยไป  ;  
เหมือนวามันมีน้ําเสียอยูในโอง  ถาเราปลอยน้ําดีน้ําสะอาดลงไปเรื่อย  น้ําเสียมันก็ถูก 
ดันใหออกไปออกไป  ๆ ,  น้ํ าดีมัน เขาอยู แทนมากขึ้น  ๆ .  นี้ สันดานของคนเราก็ 
เหมือนกับโองนี้  มันอาจจะนองเนื่องอยูดวยกิเลสอนุสัย  นี้ เราก็ปลอยบารมี  คือการ 
กระทําสวนที่ ถูกที่ ดีมากเขา  ๆ  ๆ   เติมลงไป  ๆ ;  นั้ นมันก็ถอยไปได   คือ เปลี่ ยน 
ความเคยชินนั่นเอง.  ถาอยูอยางวิทยาศาสตรหนอยก็พูดวา  เปลี่ยนความเคยชิน 
ที่เปนนิสัยนั้นมันเปลี่ยนได. 

 
นี้ก็เปนอันวาเราจะจัดเรื่องวาสนา  แกไขเรื่องวาสนาหรือ  เรื่องนิสัย  เรื่อง 

นิสัย   เรื ่องบารมีใหม ันถูก   นี ้จะจัดกันอยางไร ?  ถาวาอยากจะใหมันเร็ว 
เรียกวาเป นนักเรียนที ่เร ียนลัดจริง ๆ   ก็ต องทําให ถ ูกไปตั ้งแตต น ,  และเชื ่อวา 
 

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

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



การเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพาน     ๓๕๑

จําเปนสําหรับทุกคน   อยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  ก็มีหลักวา  จะตองคบ 
สัตบุรุษ. 

 
ขอแรกจะตองคบสัตบุรุษ  สัตบุรุษนั้นคือคนดีก็ได  คนสงบก็ได,  สัต 

มันแปลวาดี  ก็ได  วาสงบก็ได.  คําวาสัตบุรุษนี้เคยเปนชื่อของพระอรหันต  ใน 
พระบาลีพระไตรป ฎกปจจุบ ันนี ้ก ็เคยพบ   คําวาส ัตบ ุร ุษเป นชื ่อของพระอรห ันต .  
ในจารึกผอบศิลาชิ้นกระดูกของพระอรหันตบางองค  ก็ใชคําวาสัตบุรุษ  เชนสัปปุริ -  
สัสสะ  สารีปุตตัสสะ,  สัปปุริสัสสะ  โมคคัลลานัสสะ,  พระสารีบุตรผู เปนสัตบุ รุษ 
พระโมคคัลลานะผู เปนสัตบุ รุษ ,  เคยมีจารึกที่ ผอบหินที่บรรจุกระดูกของทาน .  
ฉะนั ้น   คําวาสัตบุรุษนั ้น   เคยใชแกพระอรหันตในยุคครั ้งพ ุทธกาล  ;  แต 
เดี๋ยวนี้เราลดความหมายของคํานี้ลงมา  เปนคนดีคนสงบก็แลวกัน. 

 
นี้คบสัตบุ รุษ   ก็คบคนที่สงบสงัด   ที่กํ าลั งเดินไปตามทางของพระ  -  

อรหันต.  จะคบสัตบุร ุษไดอยางไร  ?  ก็ไปแกป ญหาเอาเอง  ;  ก็ต องอยู ใน 
ถิ่นที่มีสัตบุรุษ,  แลวยังตองพยายามเขาไปติดตอกับสัตบุรุษ  วาเราอยูรวมเมือง 
กันก ับส ัตบ ุร ุษ .  แต ถ า เราไม ไปหา   ก็ไม ม ีทางจะคบก ับส ัตบ ุร ุษ  ;  ฉะนั ้น เรา 
ตองเขาไปหา  หรือเขาไปนั่งใกลสัตบุ รุษ   ซึ่งจะมีโอกาสใหไดฟงธรรมะ  ได รับคํา 
สั่งสอนแนะนําชี้แจง.  นี้เรียกวาไดโอกาสฟงธรรมจากสัตบุรุษ. 

 
ทีนี้ก็จะตองพยายามทําความเขาใจในธรรมะที่ไดฟงนั้น ;  นี้ไมใชฟงอยาง 

นกแกวนกขุนทอง  ที่ฟงกันอยูโดยมากเวลานี้.  คนโบราณเขาใชคําลอวา  ฟงทาง 
หูซายแลวมันก็ออกไปเสียทางหูขวา ;  ฉะนั้นฟงจนตายมันก็ไมไดเรื่องไดราว 
คือไม ไดความรูอะไรเพิ่ม ข้ึน .  นี้ตองฟงสัตบุ รุษ   ชนิดที่ เขาใจธรรมะของสัตบุ รุษ 
 

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

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



  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๓๕๒

แลวก็ เอาไปปฏิ บัติ   ก็ รูแจ งแทงตลอดในธรรมะนั้น   ก็บรรลุมรรค   ผล   นิพพาน   ได ,  
ค ือหล ุดพ นได .  ว ิธ ีล ัดด ูจะไม ม ีว ิธ ีไหนล ัดกว านี ้แล ว   ต องเกี ่ยวข องก ับส ัตบ ุร ุษ 
แลวก็รูธรรมะจากสัตบุรุษ  แลวก็ปฏิบัติ  จนหลุดพนได. 

 
นี้ ขอใหมองดู วา   ทุกอย างนี้ จะตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย  ;  การคบ 

ส ัตบ ุร ุษ ก ็เป น เหต ุเป นป จจ ัย   ก ็ได ฟ งธ รรม ะขอ งส ัตบ ุร ุษ ,  ธรรม ะนั ้น ก ็เป น เหตุ 
เปนปจจัยที่ จะเอามาชะลางนิสัยสันดานของเรา .  การชะล างนิสัยสันดาน   คือ 
การปฏิบัติธรรม   นี้ก็ เปนเหตุ เปนปจจัยที่ จะทําใหบรรลุมรรคผลนิพพาน  ;  ฉะนั้น 
สิ่งตาง ๆ  ตองเปนไปตามกฎเกณฑที่เด็ดขาดตายตัว  ของเหตุปจจัย. 

 
เราต องเป นคนฉลาด   ในการจ ัดการทําก ับสิ ่งที ่เร ียกว าเหต ุป จจ ัย 

แลวเราก็จะโตเร็ว  โตเร็วในทางวิญญาณ,  เปนผูใหญในทางวิญญาณ  คือเปนผูอยู 
ในโลก  แลวก็รู จ ักโลกไดเร็ว  เรียกวาเปนผู ใหญ ;  ไมใชอายุมากเสียเปลา ๆ  
ไมใชหัวหงอกเสียเปลา ๆ ,  แลวไมรูอะไร  นั้นเรียกวา  คนไมโตยังเปนเด็กอมมือ 
หัวงอก  เขาโลงไปเลย,  เปนเด็กอมมือเขาโลงไปเลยก็ได ;  เพราะมันไมรู จักโต.  
แตถาวา  รู จ ักโลก ,  รู จ ักความจริงของโลก ,  รู จ ักเหตุใหเกิดโลก ,  รู จ ักความ 
ดับของโลก,  ทําใหมีความดับโลก  อยางที ่พระพุทธเจาทานตรัสนั ้น  นี ้คือเปน 
ผูใหญ  อายุนอย ๆ  ก็ได  ๑๕  ปก็ได.  นี่เปนอันวา  เราไดพิจารณากันถึงตัวผูเรียน 
พอแลว. 

 
ไปทบทวนดู ก็ แล วกั น ว า   เราจะต อ งรู เรื่ อ งสถานที่ เรี ยน   รางกายที่ 

เป น  ๆ   อยู นี้ เป น โรงเรียน   แล ว เวลาเรียน   คือ เวลาที่ เผชิญ กับอารมณ ,  หรือลับ 
หลังอารมณ   หรือแม แต เวลาหลับ   ก็ตองจัดให เปน เวลาเรียน .  วิธีการเรียน   ก็มี 
ให เหมาะแก เวลาเรียน   แลวผู สอนนั้ น   ไมมี อะไรดี เท ากับความรูจัก โลก   ความที่ 
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การเรียน  ก ข  ก กา  เพ่ือนิพพาน     ๓๕๓

เรารูจักโลกนั้นจะเปนผูสอนที่ดี  แลวเปนผูเรียนที่ดี  ก็หมายความวา  ปฏิบัติถูก 
ตองตามความรูที่เรารูจักโลก ;  เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอยูเหนือโลก. 

 
สรุปความแลว  เคล็ดลับมันอยูที่วาเราตองเรียนจากความรูสึกโดยตรง 

ในความรูสึก  ที่มีอยูในความรูสึก.  อยาหวังที่จะเรียนจากฟงอาตมาเทศน  หรือวา 
อ านหน ังส ือหรืออะไรทํานองนั ้น .  ต องเร ียนจากความรู ส ึกข างใน   ซึ ่งเร ียกว า 
ธรรมชาติอันลึกซึ้งมันจะสอนให,  แลวก็รูจักเหตุ  รูจักปจจัย  รูจักความเปน 
ไปตามเหตุตามปจจัย  ของสิ่งเหลานั้นดวย;  รูสิ่งทั้งหมดนี้แลว  มันก็เห็นอนิจ -  
จัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไดโดยงาย.  เปนอันวา  จะรูจักสิ ่งทั ้งปวงในลักษณะที่ 
ควรรูอยางถูกตอง  ตามที่เปนจริง  เรียกวายถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
นี่คือวิถีทางของการเรียน  ก  ก  ข  กา  เพ่ือนิพพาน ;  จะเปนการรู 

แบบเฉื่อยชา  หรือจะเปนการรูแบบสายฟาแลบ  มันก็ไมพนจากหลักเกณฑเหลานี้ ;  
ไมใชวามันจะตางกันในเรื่องเหตุปจจัย  เหตุปจจัยมันเหมือนกัน,  แตถามันถูกวิธี 
แลว  มันก็เร็วเหมือนสายฟาแลบ  ถามันไมคอยถูกวิธีแลวมันก็เฉื่อยชาอืดอาดไปบาง.  
ฉะนั้นขอใหสนใจวาเราจะตองเรียนเพื่อนิพพานนี้  ดวยการตั้งตนอยางนี้  ตั้งตนโดย 
วิธีนี้  เพราะฉะนั้น  อาตมาจึงเรียนวาเรียน  ก  ก  ข  กา  เพื่อนิพพาน. 

 
แสดงวิธีการเรียนและโรงเรียน  และเวลาเรียนพอสมควรแลว  ก็นับวา 

การบรรยายในวันนี้ใหความรูในขอน้ีโดยเฉพาะ  ในขอน้ีโดยสมบูรณแลว  ก็ขอยุติ 
ไวที. 

 
ขอใหพระสงฆทั้งหลาย  ทานไดสวดธรรมคณสาธยาย  เพ่ือสงเสริม 

ศรัทธาปสาทะ  ใหเขมแข็งตอไป. 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
-  ๑๒ - 

  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๑๗ 
 
ก ข  ก กา  เก่ียวกับการถึงพระรัตนตรัย. 

 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสาร  เปนครั้งที่   ๑๒  แหงภาคมาฆบูชาในวัน 

นี้อาตมาก็ยังคงจะกลาวโดยหัวขอวา  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา  ตอไปตาม 
เดิม  และจะขอกลาวโดยหัวขอนี้อีกครั้งหนึ่ง  จนกวาจะหมดการบรรยายแหงภาคนี้,  
และในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอยอย  แยกออกไปวา  ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึง 
พระรัตนตรัย. 

 
ทานทั้ งหลายที่ เคยไดฟ งมาแตตน   ก็จะทราบไดวา  ไดกลาวแต เรื่อง  

ก ข  ก กา  กันไปเสียทั้งนั้น  อยางนารําคาญ  แตถาสังเกตดูใหดีก็จะพบวา  ไดกลาว 
ถึงธรรมะนั้น ๆ  ที่ตั้งอยูในลักษณะแหงความเปน  ก ข  ก กา  นั้น  ตางกันเปนชั้น ๆ ,  
เป น เรื ่อ ง  ๆ   ไป .  แต สําหรับผู ที ่ไม เคยฟ งมาก อน   เพิ ่งมาฟ งในครั ้งนี ้  ก ็ย อม 
จะฉงน 

 
 
 
 
 
 
 

๓๕๔ 
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ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย ๓๕๕

บางเปนธรรมดา  มันเปนเรื่องที่ไมอาจจะชวยได  เพราะเปนการบรรยายชุดใหญ   ติด 
ตอกันมาตามลําดับ.  แตถึงอยางไรก็ยังขอทบทวนขอความบางอยาง  เพื่อใหติดตอ 
กันไป  และเพื่อประโยชนแกบุคคลบางคนผูเผชิญไดมาฟงในครั้งนี้เปนครั้งแรก. 

 
[ทบทวน.] 

 
ที่เราเรียกวา  ก ข  ก กา  สําหรับพุทธบริษัทนั้น  หมายถึงพุทธบริษัท 

สมัยนี ้  ซึ ่งม ีการศึกษาที ่ฟ น เฝ อ  ;  มากก็จริงแตย ังฟ น เฟ อ   จนถึงกับวา 
เรื ่องที ่เป นชั ้น   ก ข  ก กา  หรือชั ้นต นชั ้นต่ําที ่ส ุด   ก็เข าใจไม ได   และยังฟ นเฝ อ .  
ดังนั้นเราจึงตองหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสะสางกันเสียใหม  กลายเปนการทําสังคายนาเรื่อง  
ก ข  ก กา ;  ถาไมทําอยางนี้  มันจะทําใหเรากลายเปนพุทธบริษัทหรือเปนชาววัด 
ที่หัวหงอกเปลา ๆ,  คือวาเปนชาววัดกันมาจนหัวหงอก  แตไมมีความรูสมกันกับท่ี 
เปนคนแกหัวหงอก.  ฉะนั้นอยาไดรังเกียจวา  จะตองมาเรียน  ก ข  ก กา  กันทั้งที่หัว 
หงอกแลว,  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ก ข  ก กา  ในความหมายนี้  มันมีหลายระดับ  มีไดทุก 
ระดับของบุคคลหรือของธรรมะ,  หรือมีไดทั ้งระดับศีลธรรม  และปรมัตถธรรม 
หรือท่ีทานทั้งหลายมักจะเรียกกันวา  ระดับโลกิยธรรม  และระดับโลกุตตระธรรม. 

 
ถาจะดูที่ตัวบุคคลโดยตรง  ก็จะพบวา  บุคคลแตละชั้นแตละพวก  ก็มี 

การตั้งตนของตน ๆ  ใหเหมาะแกสถานะแหงจิตใจของตนดวยกันทุกพวก ;  ถาจะ 
แยกกันเปนพวกบุถุชนฝายหนึ่ง  กับพวกอริยเจาอีกฝายหนึ่ง  เปนสองฝายแลว 
มันก็ยังผิดแผกแตกตางกันหลายระดับ  ในฝายหนึ่งอีกนั่นเอง. 

 
เป น พ วกบุ ถุ ช น ก็ ยั งแ ย ก อ อ ก ไป ได เป น อ ย า งน อ ย สั ก   ๓  พ วก   :  คื อ 
เปนบุถุชนชั้นที่ออนมาก,  หรือวาชั้นอันธพาล  เรียกวาพาลบุถุชนนี้ก็มี,  อยูใน 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๓๕๖

ระดับกลาง ๆ  จะเรียกวาบุถุชนเฉย ๆ  นี้ก็มี,  เปนบุถุชนชั้นดีเรียกวากัลยาณ -  
บุถุชน .  ถาไปแยกดีมากดีนอย  แลวก็ยิ่งมากชั้นออกไป ,  จะแยกเปนพาลมาก 
เปนพาลนอย  มันก็ยิ่งมากชั้นออกไป,  ฉะนั้นเอาแตสัก  ๓  ชั้นก็พอแลว  วาเปน 
พาลบุถุชน  นี้ก็ต่ําที่สุด  แลวเปนบุถุชนเฉย ๆ  ก็คือบุถุชนกลาง ๆ  ทั่ว ๆ  ไป  แลว 
ก็บุถุชนชั้นดี   ทั้ง  ๓  พวกนี้   ก็มี   ก ข  ก กา  ของตนโดยเฉพาะ .  คือการที่ เขาจะ 
ตั้งตนศึกษา  และปฏิบัติของตนอยางไร. 

 
ที่แปลกไปกวานั้น   ที่คนโตมากจะไมยอมรับ   ไมยอมเขาใจดวยก็ได 

นั้นคืออาตมายังกลาววา  แมในพระอริยเจาหลาย ๆ  พวกนั้น  ก็มี  ก ข  ก กา  ของ 
ตนเอง  เชนเดียวกับบุถุชนจะตอง  ก ข  ก กา  มีของตน ๆ  ตามพวกเปนลําดับไป 
เพื่อใหมันดีขึ้น  จนเปลี่ยนพวก  ก ข  ก กา  ของพระโสดาบันมีอยูอยางไร  ก็ไดกลาว 
มาแลวโดยละเอียด  ในการบรรยายครั้งหนึ่ง  ซึ่งเรียกวา  ก ข  ก กา  เพื่อนิพพาน.  
ครั้นเปนพระโสดาบันแลว  ทานก็จะตองกระทําตอไป  เพื่อความเปนพระสกิทาคามี 
เปนตน.  อันนี้อยากจะกลาววา  มันเหมือนกับการตั้งตนเรียนชั้นตอไป  คือเรียน  
ก ข  ก กา  สําหรับช้ันตอไป  ทําอยางนี้ เรื่อยไป  จนกวาจะเปนพระอรหันต  จึงจะจบ 
เรื่อง. 

 
นี้แหละเปนเหตุใหมีสิ่งที่ เขาจะตองตั้งตนตางกัน  เปนพวก ๆ  ไป  ตั้ง 

หลายพวกอยางนี้ ;  นี้ก็เรียกวา  ก ข  ก กา  ของคนพวกหนึ่ง ๆ  มีไดหลายระดับ 
มีไดทุกระดับของบุคคล  ทั้งประเภทที่เปนโลกิยะหรือโลกุตตระ  คือเปนบุถุชนหรือ 
เปนพระอริยเจา. 
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ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย ๓๕๗

ทีนี้ปญหามันมีวา  เราสมัยนี้เรียนกาวกายกันอยางฟนเฝอ,  แลวไม 
เคยปฏิบัติใหเสร็จ  เปนเรื่อง ๆ  ไป  หรือเปนชั้น ๆ  ไป ;  เพราะวาเรามันละโมบ 
ตอการที่จะรู  หรืออยากจะอวดดี  มากกวาที่จะปฏิบัติใหไดผลจริง ๆ  ขอน้ีเปนเหตุ 
ใหฟนเฝอสับสนกันไปหมด  จนตองสะสางกันใหม  จึงทําใหอาตมาเห็นวา  ชักชวน 
กันมาเรียก  ก ข  ก กา  กันใหม  เปนพวก ๆ   ไป  เลยเรียกการบรรยายชุดนี้วา  ก ข  ก กา  
สําหรับพุทธบริษัทจะตองสนใจ. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
สําหรับในวันนี ้  ที ่ให ห ัวข อยอยแยกออกมานั ้น   แยกออกมาเรียกวา  

ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย  นี้ก็ยังเปนปญหา  คือจะไมเขาใจไดทันที.  
การถึงพระรัตนตรัยนี้เรียกกันวา  สรณคมน ;  ทุกคนถาเคยมาวัด  ก็จะไดยินคํา 
วา  สรณาคมน  รับสรณาคมน.  สมัยกอน ๆ  ยังพูดกันมากกวาสมัยนี้ดวยซ้ําไป 
ถึงคําวาสรณาคมน  คอยระวังไมใหสรณาคมนของตนขาด,  คอยเตือนซึ่งกันและกัน 
วาอยาทําใหสรณาคมนขาด,  เดี๋ยวนี้ก็ชักจะออนไปเลือนไป  ไมคอยจะพูดถึง  แตถึง 
อยางนั้นสิ่งนี้ก็ยังมีอยู  ยังเปนปญหาอยู. 

 
ถึงพระรัตนตรัยมีไดทั้งในขั้นศีลธรรมและปรมัตถ. 

 
การถึงพระรัตนตรัย  รับเอาพระรัตนตรัยมาเปนที่พึ่งนี้  คนทั่วไปก็คิดวา 

เปนเรื่องเบื้องตนสมกับท่ีจะเปน  ก ข  ก กา  จริง.  แตในที่นี้อยากจะบอกใหทราบ 
วาการถึงพระรัตนตรัยนั้นมีหลายชั้น  ไมใชวาจะมีแตชั้นจับตัวมาใหวาสรณาคมน 
มันยังมีอีกหลายชั้น  แลวมันยังมีปญหาซับซอนอยูในนั้น  หลายอยางดวยกัน,  ซึ่ง 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๓๕๘

ถาเรามองดูใหดีแลว  จะเห็นวา  มันมีอยูหลายขั้น  คือถึงมากถึงนอย  นั้นก็มี,  หรือ 
วาถึงอยางจริงและถึงอยางไมจริง  นั้นก็มี ,  จนกระทั่งบรรลุมรรค  ผล  แลว  ก็ยัง 
กลาวไดวา  เปนการถึงพระรัตนตรัย  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 
ถามองดูกันตามนัยะอันนี้แลว  การถึงพระรัตนตรัยนั้นไมใช เปนเรื่อง  ก  ข  ก  กา 
ชั้นเด็กอมมือ  คือข้ันที่แรกเรียน,  ขอใหฟงดูใหดีตอไปอีกครั้งหนึ่ง. 

 
ขอใหทานผูฟงที่ เคยฟงมาแลวบางทาน  ทบทวนถึงการบรรยายบางครั้ง 

ที ่แล วมา   ซึ ่งม ีอยู ค รั ้งหนึ ่ง   ซึ ่งได เน นให เห ็นช ัด เจนวา   การถ ึงพระรัตนตรัยนั ้น 
มีทั้ งชนิดศีลธรรมและชั้นปรมัตถธรรม  ;  หมายความวาในชั้นภาษาคน   หรือชั้น 
การประพฤติปฏิบัติชั ้นสามัญทั ่ว ๆ  ไป  นี้ก็มีการถึงพระรัตนตรัยแลว,  และแม 
ในชั ้นที ่ส ูงสุด   ลึกซึ ้ง  สําหรับผู ม ีสติป ญญา  ก็ย ังมีการถึงพระรัตนตรัยเรียกวา 
ในขั้นปรมัตถธรรม. 

 
ทําไมจึงเปนอยางนี้ ?  ทั้งนี้ก็เพราะวา  สิ่งที่ เรียกวา  พระรัตนตรัยนั้น 

ก ็ม ีห ล ายระด ับนั ่น เอ ง .  ที ่แ รก เร ีย น   แรกฟ ง   ห ร ือ ส ะพ ร า   ก ็จ ะม ีค วาม รู 
ความเขาใจอยางคราว ๆ   วา  พระรัตนตรัยก็คือ   พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ 
เทานั้นเอง,  แลวเขาก็คิดวา  เมื่อไดออกวาจาวา  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ   เปนตน 
จนจบไปแลวเขาก็มีพระรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ .  อาตมาคิด 
วาคงจะเปนอยางนี้ กันโดยมาก   จึงได เห็นวา   พระรัตนตรัย น้ันมี เพียงเทานั้น  ;  
สําหรับผูที่ตั้งใจจริง  จะใหไดรับประโยชนจริง ๆ  เปนผูที่อยากจะถึงความจริง  ยัง 
จะตองคิดอีกมาก  ;  เพราะวาสิ่งที่ เรียกวา  พระรัตนตรัยนั้นมีอยูหลายระดับ . 
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จะยกตัวอยาง  เชน  พระพุทธเจา.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ผูใดเห็น 
ธรรม  ผูนั้นเห็นเรา,  ผูใดไมเห็นธรรม  ผูนั้นไมเห็นเรา,  แมวาผูนั้นจะนั่งชิดกัน 
อยู  ถึงขนาดจับจีวรของพระองคไว  ผูนั้นก็ชื่อวาไมเห็นเรา  คือเห็นพระตถาคต.  
สวนผูที่ เห็นธรรม  แมจะไมเคยเห็นรูปรางเนื้อตัวของพระองค  ยังไดชื่อวาไดเห็น 
พระตถาคต ;  เพียงเทานี้ก็พอจะบอกใหทราบไดแลววา  พระพุทธเจาอยางนอย 
ก็มีสองความหมายเสียแลว  คือรูปรางของทาน  เนื้อตัวของทานนั้นก็มีความหมาย 
หนึ่ง  จะถึงทานเปนที่พึ่งไดอยางไร,  ทีนี้อีกความหมายหนึ่ง  ก็คือธรรมหรือธรรมะ 
ที่มีอยูในพระหฤทัยของทาน  หรือเปนคุณสมบัติแหงการดับทุกขไดสิ้นเชิงของ 
ทานมันไมมี รูปรางอยางนี้.  นี้ก็เปนพระพุทธเจา  หรือวาเปนพระตถาคตอีกระดับ 
หนึ่ง. 

 
เมื่อนึกถึงพระพุทธภาษิต  อีกแหงหนึ่ง  ซึ่งมีวา  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 

ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นยอมเห็นปฏิจจสมุปบาท,  ผูใดเห็น  
ปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคต.  หมายความวา 
ผูที่จะเห็นพระตถาคตจริง ๆ  นั้น  ตองเห็นปฏิจจสมุปบาท  คือเห็นอาการที่ความ 
ทุกขเกิดขึ้นจริง ๆ ,  และเห็นอาการที่ความทุกขดับลงไปโดยสิ้นเชิงจริง ๆ.  
ทีนี ้การที ่จะเห็นจริงนั ้น   มันเห็นที ่อื ่นไมได.  นอกจากเห็นในตัวเอง,  ในตัว 
ของผู นั ้นเอง.  ฉะนั ้นเขาเห ็นปฏิจจสมุปบาทในตัวของผู นั ้นเอง  ก็ค ือเห ็นธรรม 
ในตัวของเขาเอง,  ก็คือเห็นพระพุทธเจา  หรือเห็นพระตถาคตในตัวของเขา 
เอง.  นี้ผูใดกําลังเปนอยางนี้บาง ?  ผูใดกําลังเห็นแจงปฏิจจสมุปบาทในตัวเอง 
อยางนี้บาง  นี้มันจะมีปญหาเกิดขึ้นอยางนี้. 

 
พระพุทธเจาก ็ม ีหลายระดับอยางนี ้ ;  ถาเปนพระพุทธเจาสําหรับ 

ลูกเด็ก ๆ  เล็ก ๆ  แลว  ก็จะเอาตัวบุคคลนั้นแหละเปนหลัก,  เมื่อบุคคลนั้นไมได 
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มีอยู   ก็เอาพระพุทธรูปเปนหลัก,  บางทีก็เอาพระธาตุเปนหลัก  หรือแลวแต  
วาจะเอาอะไรตามความเขาใจของเขาวานี้เปนพระพุทธเจา,  นี้ก็มีอยูเปนชั้น ๆ  ดวย 
เหมือนกัน .  ในทางวัตถุภายนอกก็มีหลายชั ้น   ในทางจิตใจภายในก็มีหลายชั ้น 
เพราะวาการเห็นธรรมนั้นมันตางกัน   ไมใชระดับเดียวกัน  ;  เพราะฉะนั้นพระ  -  
พุทธเจาจึงมีหลายระดับอยางนี้. 

 
นี้พระธรรมก็เหมือนกัน  ไมผิดแปลกอะไรกัน  คือ  พระธรรมมีหลาย 

ระด ับ   ธรรมะชั ้นไหนที ่ว าเห ็นแล ว   ได ชื ่อว าเห ็นพระพ ุทธเจ า   นั ้นก ็เป นระด ับ 
เดียวกันกับพระพุทธเจา  หรือเปนสิ่งเดียวกันกับพระพุทธเจา ;  แตก็ยังมีพระธรรม 
ที่ต่ําลงไปจากนั้นอีก  ก็จะเห็นพระธรรมชนิดที่ เปนเพียงพระพุทธเจาองคนอย ๆ  
ยังไมโตยังไมสมบูรณ. 

 
นี้การที่จะเห็นพระสงฆ   ก็มีหลายระดับ ;  อยางที่ทานทั้ งหลายก็ 

ทราบ  และทองกันอยูวา  พระสงฆ  ๔  คู  ๘  พระองค  คือโสดาบันปตติมรรค  โสดา -  
ปตติผล,  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล,  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล,  อรหัตต -  
มรรค  อรหัตตผล,  นับเปน  ๔  คู  ๘  พระองค  อยางนอยก็  ๔  ระดับหรือ  ๘  ระดับ 
อยู แลว.  แลวยังมีผู ที ่กําลังพยายามปฏิบัติเพื ่อเปนพระโสดาบัน   นี ้ก็จัดเปน 
พระสงฆ,  แลวแมผูที่เราเรียกกันวา  สมมุติสงฆ  คือยังไมมีการปฏิบัติที่มุงตรงไปยัง 
พระนิพพานอยางนี้  ก็ยังเรียกวาพระสงฆอยูนั่นเอง;  จึงมีพระสงฆโดยอนุโลม 
บาง,  มีพระสงฆแทจริงบาง  ซึ่งทั้งสองพวกนี้ก็ยังมีหลายระดับในฝายหนึ่ง  เชน 
พระอริยสงฆที่แทจริงก็ยังมีตั้ง  ๔  พระ  ๘  คูองค  ก็มีหลายระดับ. 
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พระรัตนตรัยก็มีหลายระดับ  ฉะนั้น  การถึงพระรัตนตรัยก็ตองหลาย 
ระด ับ .  นี ้เราก ็ทบทวนด ูต ัวเราเองก ็แล วก ัน   วา เดี ๋ยวนี ้เองนั ่นแหละ   ซึ ่ง รู จ ัก 
ตัวเอง  รูจักจิตใจของตัวเองดี  วากําลังถึงพระรัตนตรัยในระดับไหน ?  มันจะ 
เปน ก ข  ก กา  กี่มากนอย ?  จะเปน  ก ข  ก กา  ของเด็กชั้นอนุบาลหรือวาชั้นที่สูง 
ขึ้นไปกวานี่จะตองทําสังคายนา. 

 
ทีนี้ที่วาจะแยกออกเปนเพียงสองฝาย  ใหมันศึกษางาย  คือฝายศีลธรรม 

และฝายปรมัตถธรรม,  เพียงสองฝาย  ก็จะพอเห็นไดงายขึ้นไปอีก  วาเอากันทาง 
ฝายศีลธรรมสําหรับปฏิบัติของบุคคลทั่วไป  เปนชาวไร  ชาวนา  ชาวปา  ชาวสวน 
อะไร  ก็มีการถือพระรัตนตรัยในลักษณะอยางนั้น.  รูจักพระรัตนตรัยแตในลักษณะ 
อยางนั้น   นี้ เปนชั้นศีลธรรม  ;  เชนแลวแตจะไดยินไดฟงมาวา  พระพุทธเจาเปน 
บุคคลชนิดไร  แลวการถึงพระรัตนตรัยนั้น   ก็ ไปรับสรณาคมน   พุทธัง   สรณั ง 
คัจฉามิ  เปนตน,  แลวก็เปนอันวาเปนการถึง  เสร็จแลวก็รักษาระเบียบปฏิบัติตาง ๆ,  
สําหรับผูที่เปนพุทธมามกะ  หรือเปนอุบาสกอุบาสิกา  จะพึงระวังรักษาไวเปนอยางดี  
นี้ก็เรียกวาถึงพระรัตนตรัยในขั้นศีลธรรม. 

 
แตถาเปนในขั ้นปรมัตถธรรมแลว   ยังไปไกลกวานั ้น   คือจะตอง 

รู จ ักพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที ่แทจริง  ที ่ล ึกซึ ้ง  ที ่เปนพระองคจริง 
ขนาดที ่ตร ัสว า   "ผู ใด เห ็นธรรมผู นั ้น เห ็น เรา   ผู ใด เห ็น เราผู นั ้น เห ็นธรรม   ผู ใด 
เห ็นปฏ ิจจสม ุปบาทผู นั ้น เห ็นธรรม   ผู ใด เห ็นธรรมผู นั ้น เห ็นปฏ ิจจสม ุปบาท " 
อยางนี ้เปนตน.  กระทั่งเห็นพระรัตนตรัยที ่สูงยิ ่งขึ ้นไป  ในความหมายแหง 
ความเปนอนัตตา  สุญญตา  ในที่สุด  อยางนี้ก็ยังมี. 
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นี ่การถ ึงพระรัตนตรัยจ ึงม ีได หลายระด ับ   อยางน อยก็ให เป นส ัก   ๒  
ประเภท  คือ  ประเภทศีลธรรม  และ  ประเภทปรมัตถธรรม. 

 
ทีนี ้อยากจะขอใหทุกคน  สอบสวนดูการถึงพระรัตนตรัยของตน 

อีกครั้งหนึ่ง  วาเปนการถึงพระรัตนตรัยขั้นศีลธรรม   หรือ   ขั้นปรมัตถธรรม .  ถา 
เปนขั้นศีลธรรม  ก็เปนสิ ่ที ่ขึ้นอยู กับศรัทธา  ถาเปนขั้นปรมัตถธรรม   ก็ยอม 
ขึ้นอยู กับปญญา  แตก็มีทั ้งศรัทธาทั ้งปญญาเจือกัน.  หากแตวาขั้นศีลธรรม 
นั้นศรัทธาออกหนา  ในขั้นปรมัตถธรรมนั้นปญญาออกหนา.  ไปพิจารณาดู 
พระรัตนตรัยของตน ๆ  ดูดวยกันทุกคนเถิด  ก็จะเขาใจคําที่วา  การถึงพระรัตนตรัย 
นั้น  มีเปนขั้น ๆ  หรือเปน  ๒  ประเภทอยางนี้. 

 
นี้มีความเปน  ก ข  ก กา  อยูที่ ไหน  ก็จะไดพิจารณากันดูตอไป  ก ข  ก กา  

ชนิดที่วาลากตัวมาวัด  สอนใหวา  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ  นี้   มันก็เปน  ก ข  ก กา  
ชั้นที่ต่ําที่สุด.  ทีนี้แมจะรูจักธรรมะมากขึ้นไปกวานั้น  มันก็ยังเปน  ก ข  ก กา  อยูอีก 
นั่นเอง ;  เพราะวาไดเลื่อนชั้นเขยิบออกไปทุกที  ไปท่ีจุดตั้งตนในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
ทุกที.  ฉะนั ้นไปแตะเขาที ่ตรงไหน   มันก็เป น  ก ข  ก กา  ที ่ตรงนั ้น   เพราะวาตอง 
ตั้งตนใหม   เหมือนกับคนที่ เรียนแลวเลื่อนชั้น   นี้ เลื่อนชั้นกันอยางไร  ก็จะพูดถึง 
กันตอไป. 

 
อาการที่เขาถึงพระรัตนตรัย. 

 
ทีนี้จะพูดถึงสิ่งซึ่งอาตมาจะขอพูดซ้ํา ๆ  อยางไมเบื่อหนาย  เกี่ยวกับเรื่อง 

นี้   ได เคยพูดมาหลายครั้งแลว  ก็ยังจะพูดอีก ,  คือวาการถึงพระรัตนตรัยนั้น 
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เมื่อพูดถึงกิริยาอาการที่ถึงแลว  ก็จะแบงออกเปนสัก  ๓  ระดับ  คือถึงดวยการ 
ถืออยางหนึ ่ง ,  แลวถึงด วยการถึงจริง  ๆ   นี ้อย างหนึ ่ง ,  แลวถึงด วยการ 
เปนเสียเอง  นี้อยางหนึ่ง. 

 
สรณาคมน  แปลวา  มาสูสรณะ.  ทีนี้มันไมรูวาอยูที่ไหน ?  มันก็ตองรับ

เอาที่ เขาบอกใหไวทีกอน  เอามาถือไวกอน  ตามที่ เขาวา  นี้ เรียกวาเปนการถือ ;  
เช น   นับถ ือ   พระพ ุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   ยังไม ท ันจะทราบเรื ่องราวอะไร 
การรับถือของคนเขามาใหม  หรือคนใหมตอศาสนา  จะเขามาถือศาสนานี ้ยัง  
ไมถึงหัวใจของพุทธศาสนา.  ดังนั้นจึงเรียกวาถือไปกอน  รับถือไวกอน  ยังไม 
เขาถึงหัวใจ ;  นี้เรียกวาการถือ  ก็ถือกัน  ดวยสมาทานดวยวาจา  แลวก็ตั ้งใจ 
จะทําตามนั้น,  ดู ๆ  มันก็เปนพิธีอยูมาก  เปนระเบียบหรือพิธีเทานั้นเอง. 

 
คนนั้นจะพยายาม   ใหมีความรูความเขาใจ  ใหมีความจริงจังในการ 

ถือน้ันใหมากขึ้น  คือพยายามศึกษาคนควาไมหยุดหยอน  ใหไดรับประโยชน  ใหได 
รับผล  แหงการถือประจักษแกใจของตน  ๆ.  ตอมาก็เลื ่อนชั ้นขึ ้นมาเปนการ 
ถึง .  การถือนั ้นถือดวยพิธีก็ได,  สมาทานดวยวาจาก็ได ;  แตการถึงนั ้น 
ทําอยางนั้นไมได  เพราะมันเลื่อนชั้นขึ้นมาแลว  มันเปนการถึงดวยสติปญญา 
ดวยความรูสึก,  มีความรูวาพระรัตนตรัยเปนอยางไรมากขึ้น,  แลวก็รูสึกตอความ 
รูสึกที่วา  ถาเรามีการถึงพระรัตนตรัยแลว  มันมีผลอยางไร  เชนวาเปนความสงบ 
สุขอยางไร.  หรือแม แต เพ ียงเราเข าใจ   ในสิ ่งที ่เร ียกวา   พระพ ุทธ   พระธรรม 
พระสงฆ  เต็มท่ีเทานั้น  ในจิตใจของเราก็รูสึกเปลี่ยนไปอยางไร  ก็จะตองรูดวย ;  
นี้เรียกวามันเลื่อนขึ้นมาเปนการถึง. 
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แลวการถึงนี้ เปนไปหนักเขา ๆ  มันก็ขึ้นไปเปนชั้นดี   ชั้นที่ เปนพระ 
อริยเจา  อริยสาวก  อริยเจาในที่สุด  คือเปนพระอรหันตแลว  นั้นก็ไดกลายเปน 
พระรัตนตรัยเส ียเอง,  คือวาพระอรหันต นั ้นม ีสภาพแหงจ ิตใจเหมือนกันก ับ  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  หรือเปนความหมายของคําวา  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ   อยูอยางครบถวน ,  มีพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   เปนเนื้อเปนตัว 
ของทานไปเลย.  นี้จึงเรียกวาถึงพระรัตนตรัย  ดวยการเปนเสียเอง.  นี้หมาย  
ความวาจิตใจ  วิญญาณ   อะไรตาง ๆ  ของทาน  มันเปนเหมือนพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  เสียเอง. 

 
การถึงพระรัตนตรัย  เราดูกันใหกวางขวางทั่วไปแลว  จะแบงได เปน  ๓  

ชั้นอยางนี้  คือ  ถือดวยศรัทธา  ดวยการสมาทาน  ดวยการประกอบพิธี  นี้ก็อยาง 
หนึ่ง,  แลวการถึงดวยสติปญญา  ดวยความรูสึก  นี้ก็อยางหนึ่ง,  แลวก็ถึงจริง ๆ  
คือเปนเสียเอง  เปนพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ   เสียเอง  ทั้งเนื้อท้ังตัว  นี้ก็ 
อยางหนึ่ง. 

 
นี่ขอพูดซ้ําในที่นี้อีก   แลวก็จะพูดอีก   ไมมีความกลัววาใครจะเบื่อ  ;  

เพราะวานี้มันเปน  ก ข  ก กา  อยูในทุกระดับ,  เรียน  ก ข  ก กา  สําหรับถือ,  ครั้นได 
ถือแลว  ก็เรียน  ก ข  ก กา  สําหรับถึง,  ครั้นถึงแลวก็ เรียน  ก ข  ก กา  สําหรับท่ีจะ 
เปนเสียเอง  มันเลยมี  ก ก  ข กา  ดักหนาอยูเรื่อยไป. 

 
การบรรยายโดยละเอียด เกี่ยวกับคํา   ๓  คํานี้   มีอยูแลวในการ 

บรรยายชุดที่เรียกวา  โอสาเรตัพพธรรม,  คือปแรก ๆ  ของการบรรยายวันเสารที่ 
นี่.ฉะนั้นถาเมื่อมีการพิมพออกมาแลวก็ขอใหศึกษาดูอยางละเอียดที่นั่น.  ในที่นี้ 
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ตองการแตเพียงจะเตือนซ้ํา ๆ  หรือย้ํา ๆ  อยู เสมอวา  ระวังใหดี  อยาใหมันเปนเรื่อง 
หลับหูหลับตาเหมา ๆ  กันไป  โดยไมรูวาอะไร.  ให รูจักแยกใหเห็นชัด  เปนชั้น ๆ  วา 
มันเปนการถือ   เปนการถึง  แลวมันการเปนเสียเอง เลย   อยางนี ้.  อยางนี้  
เปนอยางนอย. 

 
ลักษณะบุคคลที่ถือและถึงพระรัตนตรัย. 

 
ทีนี้จะให เห็นความเปน  ก ข  ก กา  ในการถึงพระรัตนตรัยใหชัดยิ่ งขึ้นไป 

อีก   ก็จะไดชี ้ใหเห็นลักษณะแหงบุคคล  ที่เขามาเกี ่ยวของกับพระรัตนตรัย 
ที่มีกันอยูเปนชั้น ๆ . 

 
เมื่อจะจําแนกโดยบุคคล   ก็ขอใหมองดูใหไกลไปทางขางตน ,  แลวจึง 

คอยมองดูใหไกลไปทางขางปลาย  วาบุคคลที่จะเขามารับนับถือพระรัตนตรัยนั้น  ก็ยัง 
มีอยู เป นหลายชนิดหลายอยาง ;  เชนพวกที ่ถ ือที ่พึ ่งอยางอื ่นมากอน   นี ้ก ็พวก 
หนึ ่ง ,  พวกที ่ไม ถ ือที ่พึ ่งอะไร เลยมากอน   นี ้ก ็พวกหนึ ่ง ,  แลวพวกที ่เป นชาว 
พุทธโดยกําเนิดหรือโดยทะเบียน  นี ้ก็พวกหนึ ่ง.  เอามาพูดพรอม ๆ  กัน  เพราะ 
วามันไมคอยจะตางกันนัก.   

 
ในชั ้นแรก   คนที ่ถ ือล ัทธ ิอย างอื ่นมาก อน   ถือผ ีถ ือสางเชื ่อ เทวดา 

เชื่ออะไรตาง ๆ  มาอยางเต็มท่ีกอน  แลวจะมาเปลี่ยนเปนถือพระรัตนตรัย  นี้มันก็มี 
อยูพวกหนึ่ ง.  นี้บางคนมีจิตใจเปนอิสระ   ไม เชื่อไมถืออะไรมากอนเลย  ;  เพราะ 
วาเขามันเกิดมาในตระกูลท่ีเปนอยางนั้น,  หรือวาเขามันอุตริเกิดไมเชื่อขึ้นมาเอง 
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ก ็ได   นี ่คนพวกนี ้ไม ถ ืออะไร   ไม เชื ่ออะไร   ไม ยอมรับฟ งอะไรด วยซ้ําไป   นี ้มา 
กอนก็พวกหนึ่ง  สองพวกนี้มันก็เหมือนกันไมได  เห็นอยูไดชัดแลว. 

 
การที่จะเขามาถือพระรัตนตรัยนี้  มันก็ตองมองเห็นวา  พระรัตน –  

ตรัยดีกวาสิ่งที่เขาถืออยูกอน ;  เชน  ถือผี  ถือสาง  ถืออะไรตาง ๆ  นี้  พอมาไดยิน 
ไดฟ งเรื ่องพระรัตนตรัย   ก็เลยชอบใจ  จึงสลัดสิ ่งที ่เคยถืออยู แต ก อนนั ้นออกไป 
มารับถือใหมอยางนี้.  ถาไมอยางนั้นแลว  เขาก็ไมยอมถือแน  คือไมยอมเปลี่ยน.  
ถาพวกที่ไมถืออะไรมากอน  ก็เผชิญวาเขามาเห็นวา  นี้แหละมันดีแน  ดีกวา 
ไมถืออะไรเลย   แลวนาถือท่ีสุด.  ถาเขาเปนคนที่มีสติปญญา  อยางนักคิดนัก 
วิทยาศาสตรนี้  ถาเขาเขาใจได  เขาก็จะถือทันที  แมวาเขาจะไมเคยถืออะไรมากอน. 

 
แตแลวมันก็ไมไดหมายความวา  จะเปนเหมือนกันไปหมด ;  มันมีคน 

ดื้อดึงมันมีคนงมงาย  หรือวาบางทีก็เขามาถือ,  รับถือเอาดวยความงมงายก็มี  คน 
ที่ไมถืออะไรมากอน  หรือวาถืออะไรมากอนแลวก็ตาม  เปลี่ยนมาถือพุทธศาสนา 
อยางงมงายก็มี ;  ทั้งนี้เพราะวามันยังมีคนอีกพวกหนึ่งเปนชาวพุทธมาแตกําเนิด 
คือบิดามารดาเป นชาวพ ุทธ   เก ิดมาในบานเรือนแหงชาวพ ุทธ   จดทะเบ ียนก็ 
วา เป นชาวพุทธ .  แตแลวก็ไม รู จ ักพระรัตนตรัย   นี ้ก ็ย ังม ีอยู  ;  นั ่นก็ต อง 
ถือวา  เปนพวกที่ยังงมงาย  อยูเหมือนกัน  มันก็จะตองตั้งตนเหมือนกับผูที่ไมได 
ถืออะไรมากอนเลยก็ได,  หรืออาจจะไปเหมือนกับผูที่ถืออะไรอยางผิด ๆ  มากอนแลว 
ก็ได  ;  เพราะการถ ือเอาอยางที ่ไม ม ีเหต ุผล   ไม ม ีความหมายนั ้น   มันย อมเป น  
สีลัพพัตตาปรามาสไปทั้งนั้น  แตมันเปนชั้นดีหนอย  ที่วาจะดึงเขามาหาจุดศูนย 
กลางได. 
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สิ่ งที่ จะทําให เขามาสนใจในสรณะที่พึ่ งอันนี้   มันจึงมี ไดแม ใน 
ลักษณะที ่งมงาย ,  และแมในลักษณะที ่ห ูตาสวาง.  ที ่งมงายนั ้น   เชนเพราะ 
กลัว พอเกิดอะไรที่ เขากลัว  อันนี้ เผชิญไปแกความกลัวได  เขาก็เลยรับเอา,  หรือ 
วามีความงมงาย   แตถูกเกลี้ยกลอม   ถูกชักชวนอะไรก็ได   หรือวาแมที่สุดแตวา 
ดวยอํานาจของสัญชาตญาณแหงการเอาอยาง,  สัญชาตญาณนี้ก็นําคนเขามาถือ 
ศาสนาได. 

 
บางทานอาจจะยังไมเขาใจ  นี้ เปนการกลาวดวยภาษาจิตวิทยา  วาบรรดา 

สัตวที่มีชีวิตนั้น  ยังมีสัญชาตญาณแหงการเอาอยาง  เหลืออยูดวยกันทั้งนั้น 
นับตั้งแตสัตวเดรัจฉานขึ้นมาทีเดียว  จนมาถึงคน,  เห็นอะไรแลวชอบเอาอยาง,  
และเพราะเอาอยางนี่แหละ  มันจึงทําใหทําอะไรเปน  เหมือนกับลูกสัตวตัวเล็ก ๆ  
เพิ่งเกิดมาจากทองแม  มันก็เห็นแมทําอยางไร  มันก็ทําอยางนั้น,  จนกระทั่งมันทํา 
ไดเหมือนแมจะเดิน  จะวิ่ง  จะทุก ๆ  อยาง  มันเปนสัญชาตญาณแหงการเอาอยาง.  
นี่คนเราก็เหมือนกัน   พอเห็นอะไรเปนตัวอยาง  ถาเปนที่นาสนใจดวยแลว  ก็ยิ่ง 
อยากจะเอาอยาง.  การถือพระรัตนตรัย  โดยสัญชาตญาณแหงการเอาอยาง  นี้ก็ยัง 
ไม พอ   ยังจ ัดไว ในพวกที ่จะต องปรับปรุงแก ไขด วยเหม ือนก ัน .  นี ้รวมความว า 
พวกที่ ไม รูจักพระรัตนตรัยอยางถูกตองมากอน  นั้นก็มี   ก ข  ก กา  โดยเฉพาะของ 
พวกเขา  อีกประเภทหนึ่งแบบหนึ่ง  วิธีหนึ่งทีเดียว. 

 
ทีนี้สูงขึ้นมา  ก็มาถึงพวกที่วารูจักพระรัตนตรัย  เพราะมีการศึกษา 

มีการชี้แจง  นับตั้งแตวา  มีการตั้งใจที่จะศึกษาหรือชี้แจงกัน  จนกระทั่งรูตามลําดับ 
กลายเปนพวกที่ เริ่มลืมตา  รูจักพระรัตนตรัย.  เขาก็จะมีความรูสึกชนิดหนึ่งเกิด 
ขึ้น  ที่เรียกวามีเหตุผลในตัวมันเอง  โดยไมตองเชื ่อตามผู อื ่น  วานี ่เปนสิ ่งที ่เอา 
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เป นที ่พึ ่งได แน   วานี ่เป นสิ ่งที ่จะเป นที ่พึ ่งที ่แท จริง.  คนเหลานี ้จะเรียกวา  เป นผู 
เร่ิม ก ข  ก กา  ชั ้นที ่น าดูนาเลื ่อมใส ;  เริ ่มมีความเชื ่อลงไปวา  นี ้เป นที ่พึ ่งอันแท 
จริง  ไมมีที่พึ่งอื่น  แมวาจะเอาไดไมหมด  ก็รูแนวา  นี้ เปนที่พึ่งไดแทจริง.  ฉะนั้น 
กิริยาอาการที่เรียกวา  กอนนี้เคยรับถือมาอยางพิธีรีตอง  ก็เปลี่ยนเปนอาการที่ 
เรียกวา  ไดถึงพระรัตนตรัยในระยะเริ ่มแรก  ;  แตก็เปนการถึงโดยแทจริง .  
เขาตองการจะลงรากตัวเองใหแนนแฟน,  เขาก็ทํายิ่งขึ้นไปตามลําดับ  หลังจากที่มอง 
เห็นวา  นี้ เปนที่พึ่งไดจริง  ก็พยายามทําใหแนนแฟน  มันจะลงรากตัวเองใหแนน 
แฟนลงไปในพระรัตนตรัยหรือพระพุทธศาสนา  นี้เรียกวาเปนพวกที่ถึง. 

 
ทีนี ้เมื ่อถึงแลว  ก็มีการปฏิบัติตอไป  จนใหถึงถึงที ่สุด.  อาตมา 

อยากจะพูดลงไปเลย  ใครจะเชื่อก็ไดไมเชื่อก็ได  แลวคนสวนใหญก็คงจะไมเชื่อ 
คือจะพูดวา  ผูที่ถึงพระรัตนตรัย  โดยแทจริงนั้น  จะตองนับตั้งแตพระโสดา -  
บันขึ้นไป,  นอกนั้นเปนเพียงการถือ  ถือดวยศรัทธา  ยังไมเรียกวาถึงพระ –  
รัตนตรัยโดยแทจริง ;  ถาจริงก็จริงในการถือ. 

 
ถาถึงพระรัตนตรัยจริง ๆ  แลว  ตองนับตั ้งแตพระโสดาบัน  ผู มี 

ดวงตาเห็นธรรมเปนครั้งแรก,  เห็นธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจา  เห็นพระตถาคต 
เห็นพระธรรม   เห็นพระสงฆ   จึงจะสามารถถึงไดจริงเปนครั้งแรก   ก็เลยจัดเอา 
พระโสดาบันนี้ เปนการตั้งตน  ก ข  ก กา  ในฝายโลกุตตระ.  แลวทานก็ตองปฏิบัติ  
เร่ือยไป  จนเปนสกิทาคามี  อนาคามี  และเปนพระอรหันตในที่สุด  ก็เรียกวาเสร็จ 
การปฏิบัติ  จบกิจพรหมจรรย  คือเปนพระรัตนตรัยเสียเอง ;  อยางที ่ไดกลาว 
มาแลววา  พระอรหันตนั้นทานเปนพระรัตนตรัยเสียเอง  มันจึงหมดเรื่องกัน  หมด 
ปญหากัน .  ที่วาจะถือพระรัตนตรัยไปทําไมกันอีกก็ไมมี   และตองถึงอีกก็ไมมี 
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เพราะวาเปนเสียเองแลว.  ถายังต่ํากวานี้  ก็จะตองพยายามถึงใหยิ่งขึ้นไป  ถายัง 
ต่ําลงไปอีก  ก็พยายามถือข้ึนไวเปนการตั้งตน.  จงดูเถอะวา  ก ข  ก กา  ในการ 
ถึงพระรัตนตรัยนั้น  มันจะอยูเปนชั้น ๆ  อยางไร  สักกี่ชั้นอยางนี้. 

 
ทีนี้มองดูอีกทีหนึ่ง  เปนการยอนดูหลังวา  อาการที่ถึงนั้น  มันมีลักษณะ 

ตางกันอยางไร ?  บุถุชนที ่เปนคนพาล  ไมมีการถือ ;  เมื ่อไมมีการถือ   ก็ไม 
ตองพูดถึงการถึง.  ถาบุถ ุชนคนพาล   อันธพาล   ทําพิธ ีร ับสรณาคมน  มันก็ต อง 
มีความหมายเปนอยางอื่น ;  เชนถูกบังคับ  มิฉะนั้นเขาจะฆาเสีย,  หรือวาเขาจะ 
ทําตบตาคนอื่น  หลอกลวงคนอื่น  เพื่อความทุจริต,  เขาก็ทําตัวเปนผู รับถือสรณาคมน 
อยางนั ้นอยางนี ้.  นี ่การถ ือสรณาคมนของบ ุถ ุชนอันธพาลนั ้น   จะมีได แต เพ ียง 
เทานั้น ;  เราจะไมเรียกวาถือโดยแทจริง,  แลวก็ไมตองเรียกวาถึงดวย. 

 
นี้ถาเปนบุถุชนธรรมดาไมใชคนพาล  แตยังไมรูอะไร  ก็ตองทําตาม 

ธรรมเนียม .  พอลูกเด็ก  ๆ   โตขึ้น   พอแมก็พามาวัด   เขาตองรับศีล   ก็ตองวา 
สรณาคมน  ก็ตองถึงสรณาคมนตามธรรมเนียม  อยางนี้ เปนตน,  หรือวาเขาอยาก 
จะใหดีกวาเด็กคนอื่น,  เขาก็อยากจะถือ  เขาก็รบเราขอถือ  อยางนี้ก็มี.  นี่บุถุชน 
ธรรมดาสามัญ  ก็รับถือสรณาคมน  ตามธรรมเนียมดวยศรัทธาตามธรรมเนียม. 

 
นี้ถาเปนบุถุชนชั้นดี   เรียกวากัลยาณบุถุชน   นี้มันเกือบจะเปนพระ 

อริยเจาแลว  ;  แตย ังไม เป นพระอริยเจ า .  นี ้ก ็เพราะวามันเริ ่มม ีแสงสวางส อง 
มีธรรมะอุทัย   คือเห็นราง ๆ   ในความประเสริฐของพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ.  เขาก็เขยิบตัวมาทางฝายนี้มากขึ้น  มีศรัทธา  ลงรากมากขึ้น,  ถึงขนาด 
ที ่จะไมหวั ่นไหว  ก็เป นบุถ ุชนชั ้นดีม ีอ ุท ัย   ยังไมสวางแจมจา.  แตม ันมีการอุท ัย 
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ทอแสงขึ ้นมาในจิตใจของเขา.  อาการที ่ถ ึงพระรัตนตรัยนั ้น  มันก็ม ีอ ีกแบบหนึ ่ง 
นี่ใน  ๓  บุถุชน  ก็มีอาการตางกันอยางนี้. 

 
ทีนี้ในฝายพระอริยสาวก  หรือพระอริยเจา  ก็แบงเปน  ๒  พวกคือ ;  

พระเสขะ  คือพวกที ่ยังไมบรรลุพระอรหันต  ก็ถึงถึงจริง ๆ  คือเริ ่มถึง  แลวก็ถึง 
จริง ๆ  ยิ ่งขึ ้นไป ๆ.  นี ้มันเปนไปดวยการเปลี ่ยนแปลงแหงจิตใจ  ที ่ละกิเลส 
หรือสังโยชนได .  คําอธิบายเรื่องนี้มีละเอียดแลว  ในเรื่องนั้น ๆ  วาละสังโยชน 
อะไรได,  แลวก็เปนพระอริยเจาชั้นไหนจนกระทั่งละกิเลสสังโยชนไดหมด  ก็เปน 
พระอรหันต ;  นี ้เป นพระอเสขะ ,  ไมต องมีการปฏิบ ัติอ ีกตอไป   มันก็เปนถึง 
ที่สุดแหงการถึง  อยางที่เรียกวาเปนเสียเอง  ดังที่กลาวแลว. 

 
ดูที่กิริยาอาการแหงการถือ  และการถึง  มันก็ตางกัน  อยางนี้ ;  ฉะนั้น 

ในการตางกันแตละชั้นๆ  นั้น  มันมีจุดตั้งตนเพื่อข้ึนชั้นใหม  ถือวาเปน  ก ข  ก กา  
แหงการถึงพระรัตนตรัยเปนลําดับมา  อยางนี้.  เพราะวาเราไมสามารถจะชี้ลงไปได 
เด็ดขาด  วาตรงไหนเปน  ก ข  ก กา  โดยเด็ดขาด,  มันจะเปลี่ยนเรื่อยไปตามลําดับ 
ของความเจริญกาวหนา  แหงจิตใจ  ตามชั้นนั้น ๆ. 

 
ความแตกตางระหวางการถือกับการถึง. 

 
ทีนี้จะดูใหละเอียดออกไปอีกสักหนอย  ความแตกตางระหวางการถือ 

กับการถึง   มันก็น าสนใจ   การถือของบุถ ุชนนั ้นก ็ม ีว า   ถาเป นบุถ ุชนชั ้น เลว 
หรือช้ันธรรมดานี้  มาถือพระรัตนตรัยดวยเหตุปจจัยภายนอกผลักไสเขามา 
 

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

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



ก ข  ก กา  เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย ๓๗๑

เชนการคบสัตบุรุษเป นตน   คือคบคนดี  แลวเขาชวน   เขาแนะนํา  เขาชักชวน .  
นี้เรียกวาเปนเหตุปจจัยภายนอก  คือการกระตุน  หรือการชักชวนอะไร  กระทั่งการ 
บังค ับหรือเข ็นไป   ของบุคคลหรือสิ ่งแวดลอม  ;  นี ้เร ียกวาป จจัยภายนอก .  ถา 
เปนบุถุชนชั้นธรรมดาสามัญ  ก็มีปจจัยภายนอกอยางต่ํา ๆ  คบบุคคลไมถึงชั้นสัตบุรุษ 
ก็ยังได,  ทําใหมีการทําพิธีประกาศตัวถึงพระรัตนตรัย  ก็เปน  ก ข  ก กา  ของบุถุชน 
ชั้นนี้ไป. 

 
ทีนี้ก็มาถึงกัลยาณบุถุชน   คือบุถุชนชั้นดี   นี้ เราตองยอมรับวา  มัน 

เริ่มเปลี ่ยนเปนปจจัยภายในถาเปนบุถุชนชั ้นดี  จะตองเริ ่มเปลี ่ยนเปนปจจัย 
ภายใน  ;  ไม ใช การบ ังค ับผลักไส   หรือหลอกลอของคนภายนอก  ของปจจัย 
ภายนอก.  เขาเริ่มมีปจจัยภายใน  คือมีความเขาใจแจมแจงถึงขนาด  ที่จะเปนธรรมะ 
อุทัย  อยางที่วามาแลว  คือธรรมะเริ่มไขแสงขึ้นมาราง ๆ  ในจิตใจของเขา  เปนปจจัย 
ภายในใหเขาถือพระรัตนตรัยในระดับใหม.  นี ้เขาก็ทําใหมากในสัมมาทิฏฐินี้ 
คือธรรมะอุทัย  ในชั้นที่มันยังไม รุงเรืองนี้  ทําใหมันรุงเรืองขึ้น  พยายามในการที่ 
จะเห็นธรรม  หรือเห็นแสงสวางนั้น  ใหมากยิ่งขึ้น. 

 
การกระทําอยางนี้มันก็ เปนการเรียน  ก ข  ก กา  ของกัลยาณบุถุชน  มัน 

ไม ม ีทางที ่จะเป นอ ันเด ียวกันได   กับบ ุถ ุชนชั ้นธรรมดาหรือ ชั ้นต่ํา .  แตพอเขา 
เลื่อนชั้นทีหนึ่ง  เขาตองมาตั้งตนใหมทีหนึ่ง  มีบทเรียนประเภท  ก ข  ก กา  ใหอีก 
ทีหนึ่ง  มันตอกันไมติด  มันตองเรียก  ก ข  ก กา  เสมอไป,  เพราะอันหนึ่งทําดวย 
ปจจัยภายนอก,  อันหนึ่งทําดวยปจจัยภายใน,  อันหนึ่งทําดวยความงมงาย  อันหนึ่ง 
ทําดวยสติปญญา  อยางนี้. 
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ทีนี้  กัลยาณบุถุชน  กาวหนาไปเรื่อย ๆ  ไป  ก็จะเขาเขตของพระ -  
อริยเจ า.  ถาเป นชั ้นเสขบุคคล   พระโสดาบัน   กระทั ่งพระอนาคาม ีอยางนี ้  ก็ยิ ่ง 
มีจิตใจภายในนั้นมากขึ้น ,  มีกําลังแรงขึ้น   มีการเห็นธรรมในภายใน   เลื่อนชั้นไป 
ตามลําด ับ   ก ็เป น   ก  ข   ก  กา   ของท านแต ละ ชั ้น .  แม ว า เรื ่อ งที ่ท าน เร ียนนั ้น 
มันจะเปนเรื่องเดียวกัน,  แตมันตองตั้งตนที่จุดใหม  เมื่อจะละกิเลส  หรือสังโยชน 
อันอื่นตอไป .  อยางนี้อยากจะเรียกวา  ลงมือเรียนใหม   เปน   ก  ข  ก  กา  ทั้ งนั้น  ;  
มันจะไดงายดี  พูดก็งาย  ฟงก็งาย  เขาใจก็งาย,  แลวมันก็ไมคอยรูสึกเหนื่อย  โดย 
ทําใหมันเปนชั้น ๆ  ไปทีละชั้นทีละชั้นอยางนี้. 

 
ทีนี้ เมื่อพระเสขบุคคลเหลานั้น   ไดกาวหนาไปตามลําดับ   ในที่สุดก็ 

ถึงขั ้นสุดทาย   ที ่เรียกวาพระอรหันต  หรืออ เสขบุคคล   นี ้ชั ้น เดียวเทานั ้น 
ที ่อยากจะยอมรับวา  มันเป นการพ น ,  พนจากความเป น  ก ข  ก กา.  ถาเป น 
พระอรหันตแลวก็ เปนผู รูหนังสือ   ไมใช เรียน   ก  ข   ก  กา  แลวก็พนจากปจจัยทั้ ง 
ภายนอกและภายใน ,  คืออยู เหนือการกระตุนของปจจัย   ทั้งที่ เปนปจจัยภานอก 
และปจจัยภายใน   เรียกวาพนจากเหตุปจจัย  ที่จะกระตุน  ;  ก็แปลวา  ก ข  ก กา  
นี้มีทุกตอน  ที่คนเราจะเลื่อนช้ันไปตามลําดับ  ใหทําเหมือนกับวาเราเรียน  ก ข  ก กา  
ทุกตอน  ไมอยางนั้นจะไมสมบูรณ. 

 
ทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดทาย  ก็พนจากความเปน  ก ข  ก กา  ก็เรียกวาเปน 

ผู จบการเรียน ;  ทางศาสนาก็เรียกวา  เปนผู อยู จบพรหมจรรย,  หรือประพฤติ 
จบพรหมจรรย  สิ่งที่จะตองทําเพื่อถึงที่สุดนั้น  มิไดมีเหลืออยูอีกตอไป.  นี้ก็เรียกวา 
ผูจบพรหมจรรย,  จบการเรียน   จบการศึกษา  พนเหตุ  พนปจจัย  ก็คือพนทุกข 
โดยประการทั้งปวง. 
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นี่แหละคือสิ่งที่อาตมาเรียกวา  ก ข  ก กา,  แลวมันก็เปน  ก ข  ก กา  
ของ  ก ข  ก กา  กันเรื่อยไป  จนกวาจะถึงที่สุด.  ใครจะมองเปนไมใช  ก ข  ก กา 
ก็ได  ถาเขามีวิธ ีทําอยางอื ่น .  แตเดี ๋ยวนี ้รู ส ึกวา  มันตองตั ้งตนกันอยางนี ้ไป ,  
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ชั้นตนที่สุดนี้ก็กําลังเฝอ  จึงไดหยิบเอาคํานี้ขึ้นมาใช  เพื่อ 
เขาใจงาย,  แลวก็เพื่อละอาย  วามันไมเลื่อนชั้นกันเสียเลย,  แลว  ก ข  ก กา  ก็ไปจบ 
ลงในที่สุด  คือไมใช  ก ข  ก กา  มันสลับซับซอนกันอยางไร  ก็พิจารณาดูเอง. 

 
แตถึ งอย างไรก็ดี   การเรียกรองเชนนี้   คนอื่นอาจจะเรียกรองเปน 

อยางอื่นก็ได.  สําหรับอาตมานั้น  อยากจะแบงเปนชั้น ๆ  ใหเห็นงาย  ใหเขาใจงาย 
แลวตั ้งต นงาย ;  ใหม ีการตั ้งตนที ่ด ี  ที ่ส ุดความสามารถ   สุดฝไมลายมือ  ทุกชั ้น 
ทุกตอนไป,  จากความเปนบุถุชนชั้นธรรมดา  มาเปนกัลยาณบุถุชน,  แลว 
มาเปนพระเสขบุคคล,  แลวก็จบลงดวยความเปนพระอเสขะ  มันก็จบ. 

 
วันนี้   ที่บานนี้ เมืองนี้   เขาเรียกวาวันจบป   คือวันสิ้นเดือนสี่นี่   เขาเรียก 

วาวันจบป  ก็อยากจะใหนึกถึงคํานี้กันบาง;  มันจบอยางไมรูจบ  ปหนามันก็มีวัน 
อยางนี้อีก  มันมีวันจบปอีก  เรียกวามันจบอยางไมรูจบ,  แลวมันจบอยางนาสงสาร.  
มันก็ดีสําหรับคนที่ชอบไมรูจักจบ  หรือวาจะตองทํากันเรื่อยไป,  เกือบจะงมงายไป 
ทีเดียว .  ถาจะทําใหรู จ ักจบ   จบปจบเดือนกัน เสียบาง  ;  เราตองรีบ เรียน  
ก ข  ก กา  อยางนี้แหละ  ใหมันเร็วเขา  แลวใหมันจบ  ก ข  ก กา  กันเสียที. 

 
เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับวา  ถืออยางงมงาย  วันจบปจบเดือน  มันก็ตอง 

ทําอยางนั้นอยางนี้  มันสมกับเขาถือกันมา  เขาทํากันมาแลวก็ไม รูจักจบอยางไร  
ก็เลยกลายเปนเรื่องขั้นตน  หรือวาขั้นลูกเด็ก ๆ  ไปหมด.  ถาอยากใหจบเร็ว ๆ  ก็ปนี้ 
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ก็เลื่อนชั้นสักชั้นหนึ่งซิ,  แลวปหนาก็เลื่อนอีกชั้นหนึ่ง,  ปโนนก็เลื่อนอีกชั้น 
คือเรียน  ก  ข  ก กา  ใหมันสําเร็จ.  เราเลื่อนไปไดปละชั้น ,  ปละชั้น  ก็ยังพอจะ 
เรียกวา  จบในหนึ่งป  แตละป,  แตละปเรื่อยไปจนจบเลย  จบชนิดที่ไมตองเรียน 
อีก  ไมตองมีอีกก็ได. 

 
นี่ถาจะถือเอาประโยชนของการที่   วันนี้ เปนวันจบป   จบเดือน   ตาม 

ธรรม เน ียมบ านนี ้เม ือ งนี ้น ะ   แล วก ็ม าทําบ ุญ ก ัน เป นพ ิเศษอะ ไร เป นพ ิเศษ 
ขอใหเขาใจคําวาจบ  ใหลึกซึ้งยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  อยาใหมันจบแลวจบเลา,  
จบแลวจบเลา,  ชนิดที ่ไม มีอะไรยิ ่งขึ ้นไปเสียเลย .  ความที ่จะเอาตัวรอดไดนั ้น 
อยูที่ความไมประมาท;  ความไมประมาทนี้หมายถึงความรูดวย  คือ  ไมหลับหู 
หลับตา   อยูดวย .  คนที่ ไม รู  อยูอยางหลับหูหลับตา  นั่นแหละก็ เปนผูประมาท 
อยางยิ่งดวยเหมือนกัน. 

 
คําวาประมาทนั้น   เขาหมายถึง  อยูปราศจากสติ   คือไมมีสติ ,  มัน 

เหมือนกับหลับไหล .  ทีนี้คนที่ ไม รูจักจบ   ไม รูจักอะไรนี้   มันก็คือคนหลับไหล  ;  
ฉะนั้นจึงเรียกวาคนประมาท.  ฉะนั้นถาจะใหพนจากความเสียหายอันนี้  หรือความ 
ถูกตําหนิติเตียนในขอน้ี  ก็ตองรูจักความไมประมาท,  คือมีสติ  ตื่นอยู  ไมหลับไหล,  
รูวาเรานี้จะตองทําอะไร,  มันเปนมาอยางไร,  จะตองเปนอยางไร,  แลวจะไปจบ 
ลงที่ตรงไหน  และดี. 

 
ถึงพระรัตนตรัยใหไดจริง  ก็จบพรหมจรรย. 

 
หวังวา  จะสนใจเรื่องจบการเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหเร็วที่สุด  ใหสุด 

ความสามารถของตน  แมในหัวขอท่ีเรียกวา  การถึงพระรัตนตรัย  เทาที่พูดมานี้. 
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ถาทานเขาใจ  ทานก็จะมองเห็นไดวา  อาตมาไมไดพูดเรื่องอื่นเลย  วาพุทธศาสนา 
ทั้งหมดนั้น  ไมไดมีอะไรนอกจากการถึงพระรัตนตรัยใหได. 

 
พูดอยางนี้ เขาก็ไมเชื่อเสียแลว  บางคนก็หาวาพูดแหวกแนวบาง,  พูด 

เลนลิ้นโวหารอะไรบาง,  พูดวา  ไมตองทําอะไร  ถึงพระรัตนตรัยไดอยางเดียว 
เทานั ้น ,  มันก็จบพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา .  นี ้ก็เพราะวาคนเหลา  -  
นั ้น เขาเอาเรื ่องสรณาคมนนี ้  ไว ให เป นเรื ่องสําหรับล ูกเด ็ก  ๆ   เล ็ก  ๆ  ,  แลวก็ 
ปฏิบ ัต ิ  ศีล   ทาน   สมาธ ิ  อะ ไร เรื ่อ ย  ๆ   ไป   ไม รู กี ่ชั ้น กี ่ร ะด ับ   แล วจ ึงจบ ,  
จบศาสนา. 

 
เดี ๋ยวนี ้อาตมา  มาบอกวา  ไมตองทําอะไร,  ถึงพระรัตนตรัยใหได 

ใหจริง  ใหถึงที ่สุดเทานั ้น  ก็จบพระพุทธศาสนา ;  ก็ไปคิดดูเอาเอง  วาผู ที ่จะ 
เห็นธรรมะอยางพระพุทธเจา  คือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้น  จะตองทําอยางไรบาง,  
มันจึงจะถึงไดจริง  แลวก็จบพรหมจรรยจริงเหมือนกัน .  บางคนก็ไมยอมใหพูด 
อยางนี้  วาไมตองทําอะไร  นอกจากถึงพระรัตนตรัยใหไดเทานั้น  ก็จบกิจพรหมจรรย 
ในพุทธศาสนา. 

 
หลายคนที่นั่งอยูที่นี่  ก็อาจจะคิดอยางนั้นก็ได  คือไมเชื่อ,  หรือคิดวา 

อาตมาพูดเลนโวหาร  มันก็จริงเหมือนกันแหละ  ที่จะพูดเลนโวหาร ;  แตมันเปน 
โวหารที่จริงที่สุด,  แลวเปนโวหารที่เปนประโยชนที่สุด  คืออยาใหมันมากเรื่องมาก 
ราวจนเวียนหัว  มีแตเรื่องเดียววา  ถึงพระรัตนตรัยกันใหไดใหจริง  ใหถึงที ่สุด 
แลวก็จบพรหมจรรย.  เดี๋ยวนี้มันมีแตถือ ๆ  ไว  ตามธรรมเนียม  ตามประเพณี 
ตามพิธี ;  เหมือนกับลิงมันถือดวงแกวไว  มันจะมีประโยชนอะไรบาง.  ถาลิงมัน 
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ถือดวงแกวไวนั ้น   มันคงมีประโยชนน อยมาก.  ฉะนั ้นจะตองทําใหใชประโยชน 
ให ไดถึ งที่ สุด   ในเมื่ อ เรามีการถือพระรัตนตรัย  ;  รัตนะก็แปลวาแกวอยู แลว ,  
รัตนตรัยก็แปลวาแกว  ๓  ดวงอยูแลว ;  ลิงตัวนี้มี โอกาสดีมาก  ไดถือแกวตั้ง  ๓  
ดวง,  แตมันก็จะเปนสักวาถืออยางลิงถือแกว  มันไมถึงซึ่งประโยชนของแกวนั้นเลย. 

 
เมื่อมีความสะอาด  สวาง  สงบ  แลวช่ือวาถึงรัตนตรัย. 

 
เพื่อให เรื่องมันนอยเขา  ใหมันลําบากนอยเขา  ก็ควรจะคิดอยางนี้ ,  

พยายามใหถือกันใหดี,  แลวก็เปลี่ยนเปนถึง  แลวถึงไปตามลําดับ,  แลวก็ถึงที่สุด 
ดวยการทําทุกอยางนี้ ;  กาย  วาจา  ใจนี้  ใหเปนเหมือนพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  คือมีความสะอาด   มีความสวาง  มีความสงบนี ้ยิ ่งขึ ้นไป   ยิ ่งขึ ้นไป  ๆ  
ไมมีอะไรมากกวานั้น. 

 
ถาวาจะปฏิบัติเพื่อความสะอาด  สวาง  สงบ  มันก็มีจุดอยูที่จุด ๆ   เดียวอีก 

เหมือนกัน  วาความยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวเปนตนเปนของ ๆ  ตนนี้  ทําใหเห็นแกตัว.  
ครั้นเห็นแกตัวแลว  ก็เกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง,  จะจาระไนออกเปน 
รายอย าง   วาม ีกี ่อย าง   มันน ับไม ไหว   มันมากเก ินไป .  สรุปเป นสิ ่ง  ๆ   เด ียวว า 
มันม ีความย ึดมั ่นถ ือมั ่น   แล วก ็เห ็นแก ต ัวก ู  เห ็นแก ของก ู;  ถาม ีต ัวก ูม ีของกู 
พระรัตนตรัยก็ไมม ีที ่อยู  ;  เพราะวาตัวกู - ของกูในที ่นี ้  หมายถึงยึดมั ่นถือมั ่น 
ดวยอุปาทาน  ดวยกิเลสท่ีเรียกวาอุปาทาน  โดยความเปนตัวกูเปนของกู. 
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เมื ่อ เอาอ ันนี ้  ร างกายนี ้  ทร ัพย สมบ ัต ินี ้  เป นต ัวก ูเป นของก ูแล ว 
พระรัตนตรัยก็เขามาไมได,  คือเขามาเปนของบุคคลคนนั้นไมได  เพราะบุคคลผูนั้น 
ไปเอาที่สิ่งภายนอกนั้น  เปนตัวกู - ของกูเสียจนเต็มเนื้อท่ี  ที่จิตใจมันจะยึดถือได.  
ฉะนั้นตองยอมเฉย   หรือวาปลอยวาง  สิ่งเหลานั้นกันบาง  แลวก็มาดูที่ความ 
สะอาด  สวาง  สงบ  ของจิตใจ  ซ่ึงมันเปนความหมายของคําวา  พระรัตนตรัย. 

 
อาตมาพยายามอธิบายใหเจานาค  หรือใหใครทั่ว ๆ  ไปน้ี   เขาใจพระ 

รัตนตรัยไดงาย ๆ  ดวยคําวา  สะอาด  สวาง  สงบ  สามคํานั้น ;  เพราะเปนคําที่ 
เขารูจักดี  ถาทําผิด  ทําชั่ว  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ก็วาไมสะอาดแลว  ก็สะดุง 
ก็รีบละเสีย .  นี ้ถ าเขาไม รู   จนถึงก ับไปทําผ ิดอยางนั ้น   มันก็สะดุ ง  ก็รู เส ีย   ก็ร ีบ  
รูเสีย,  รูหลักสําคัญที่วา  ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแลวก็เปนทุกขเพราะสิ่งนั้น. 

 
สําหรับความสงบนั้น  มันพอจะคลําเองไดดวยกันทุกคน ;  มันรอน 

มันเปนทุกข  ก็เกลียดก็กลัว  ก็อยากจะหลบหนีกันอยูแลว,  ก็พอจะขยับขยายได 
ดวยการคาดคะเน   ดวยการเดาก็ได.  เพราะวาแมแตสุนัข  มันก็ยังรูวานอนตรงนี้ 
ไมสบาย  ก็เขยิบไปนอนตรงโนน,  ไมสบายอีกก็เลื่อนไปตรงโนนอีก,  ไมสบายอีก 
ก็เลื่อน  เดี๋ยวก็พบที่นอนสบาย.  นี้มนุษยก็เหมือนกัน  เมื่อวางจิตใจไวในลักษณะ 
อยางนี้   มันรอนมันไม เปนสุข   ก็ลองเปลี่ยนไปวางไวอยางอื่น   ในรูปอื่น   ก็วาง 
เรื่อย ๆ  ไป  เปลี่ยนเรื่อย ๆ  ไป.  เดี๋ยวมันก็พบจุดที่มันพอจะทนได  อยูดวยความสงบ 
นี ้เรียกวา  ธรรมชาติสอน  มันดีอยางนี ้  มันรูจริง  คนดวยกันสอนมันยังไมรู จริง 
ยังตองใหธรรมชาติในภายในมันสอนอีกทีหนึ่ง. 
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ทีนี้ เมื่อสะอาด   สวาง  สงบ   ได   มันก็ เรียกวามีพระพุทธ   พระธรรม 
พระสงฆ  มีแกว  ๓  ดวง.  สามดวงนี ้จะเรียกเปนพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ 
ก็ได ;  แตใจความมันอยูที่ความสะอาดสวาง  สงบ  นั้น  นี้เปนการถึงพระรัตนตรัย 
ไมใชเพียงแตถือไวเฉย ๆ.  ฉะนั้นถาทานผูใดทําพิธีรับสรณาคมน  ซ้ําแลวซ้ําเลา 
อยูเสมอ ๆ  แลวรูสึกวาจิตใจมันยังไมสงบ  หรือวาไมสะอาด  ไมสวาง  อะไรก็ตามนี้ 
ก็แกไปเสียเรื่อย ๆ  อยานอนใจ  ใหมันคอย ๆ  มีความสะอาด  สวาง  สงบ  เกิดขึ้น 
แลวก็จะไมเสียที. 

 
นี่ อาตมาไดบรรยายในวันนี้   เป นครั้ งที่   ๑๒  เร่ือง  ก ข  ก กา  สําหรับ 

พุทธบริษัท  แลวจะมีอยูอีกครั้งเดียว  แลวก็จะจบเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพุทธบริษัท,  
สําหรับวันนี้ก็พูดถึง  การถึงพระรัตนตรัย  ในฐานะที่วา  เมื่อยังไมถึงอยูเพียงใด 
เราจะตองสนใจในฐานะเปนเรื ่องแรก,  เปนจุดตั ้งตนอยู เพียงนั ้น,  แลวก็เลื ่อน 
จุดตั้งตนตอไป ๆ  จนกวาจะถึงจุดสุดทาย.  มันก็ไมยากลําบาก  คือไมเกินความ 
สามารถ ,  ไมเกินวิส ัยของบุถ ุชนคนธรรมดา   ที ่หวังดีม ีความรักตัว   ซื ่อตรงตอ 
ตัวเอง   แลวก็รักตัวเองวา   เกิดมาทั ้งทีใหไดสิ ่งที ่ดีที ่ส ุดที ่มนุษยควรจะได,  
มันก็จะตองไดเปนแนนอน. 

 
นี่ขอยุติการบรรยายในวันนี้  ไวเพียงเทานี้กอน  ใหโอกาสแกพระ 

สงฆทานจะไดสวดพระธรรม  ซ่ึงเปนเครื่องกระตุนเตือนใจ  ในโอกาสตอไป. 
 

_______________ 
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ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 
-  ๑๓ - 

๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๗ 
 

ประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ทั้งปวง. 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารภาคมาฆบูชา  ลวงมาถึงอันดับท่ี  ๑๓  ในวันนี้ 

แลว  และเปนอันดับสุดทายของภาคนี้ .  การบรรยายทุกครั้งในภาคนี้   ไดกลาว 
ดวยเรื่อง  ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนาในแงมุมที่ตาง ๆ   กัน  เรียกชื่อปลีกยอย 
ออกไป  ตามใจความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ  สวนวันสุดทายวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอ 
ยอยวา  ประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับ  ก ข  ก กา  ทั้งปวง.  นี้หมายความวา  เรื่อง  
ก ข  ก กา  หลายชนิด  ที่ไดกลาวมาแลว  แตวันกอน ๆ  นั้น  วันนี้จะไดสรุปความ 
เอามากลาวในทีเดียวกัน,  เพื่อเปนการทบทวน   และเพื่อสะดวกแกการทําความ 
เขาใจพรอม ๆ  กันดวย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗๙ 
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(ปรารภและทบทวน.) 

 

สิ่งแรกที่สุด  ที่ไดยกขึ้นมาปรารภเรื่อย ๆ  มา  ก็คือขอท่ีวา  เราพุทธ -  
บริษัททั้งหลาย  ไมรู จักเรื่องที่เปนชั้นรากฐานที่สุด  ขนาดที่ควรจะเรียกวา  
ก  ข  ก   กา  กันอยูเปนสวนใหญ,  หรือจะรูบาง  ก็ไมถึงขนาดที่จะสําเร็จประโยชนได.  
นี้มันเปนเพราะวา  เราไดทําผิดกันเรื่อย ๆ  มา  คือไมไดศึกษาเรื่องที่เปนราก 
ฐาน ;  แตแลวก็สั่งสอนกัน  อยางที่ เรียกวาขอไปที  หรือจะเรียกวาอยางรีบดวน 
หรือวาไมอยากจะลําบาก  เกินกวาที่จําเปน. 

 

ถาจะยกตัวอยาง  ก็เหมือนอยางวา  เราเรียนหนังสือโดยไมเรียน  
ก ข   ก กา  ก็ทําได  ;  เหมือนคนโบราณเขาเร ียนหนังส ือ   ก็สอนใหอ านเลย  ;  
เชนเอาหนังสือเร่ืองลักษณวงศมาเปดใบแรกก็ใหอานเลย,  สอนอยูไมเทาไรก็อาน 
ไดเหมือนกัน .  คนพวกนี ้ก ็ไม รู ว า  ก  ข  ก  กา  นั ้นเป นอยางไร.  หรืออ ีกทางหนึ ่ง 
เราเรียนภาษา ,  โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ   เราก็ เรียนรู เรื่อง  เรียนแปลให รู 
เรื ่องเท านั ้น ,  แลวก ็ย ังไม รู ไวยากรณ เลย  ;  เช นนี ้จะเร ียกวา   รู ภาษานั ้นด ีไม ได 
ตองเรียนไวยากรณ อ ีกทีหนึ ่ง  เนื ่องจากไวยากรณ นั ้น   มันเป นเรื ่องไม ชวนเรียน 
มันนาเบื่อ  คนก็ไมคอยจะเรียน,  แมมีใหเรียนก็เรียนอยางเสียไมได ;  การรูภาษา 
นั้นจึงไมสมบูรณ  เพราะไมไดเรียนไวยากรณ. 

 

เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเรา  ก็เรียนพุทธศาสนากันในลักษณะอยางนั้น  คือ 
เรียนสอนอานสวดกันไปเลย  โดยไมตองเรียน  ก ข  ก กา  หรือวาเรียนรูเรื่องอะไร 
คราว ๆ  ไป  โดยไมตองรูหลักสําคัญที่เปนชั้นรากฐาน  แตละอยาง ๆ  ของ 
ธรรมะนั ้น  ๆ .  นี ้ค ือความจริงที ่ซ อนเร นอยู   ที ่ทําให เรารู ธรรมะนั ้นอย างช ัด   
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แจง  แตอาตมาเอามาเรียกวา  ก ข  ก กา  ที่ เรายังไม ได เรียน.  ที่ เรียกวา  ก ข  ก กา  
อยางนี้  บางคนก็ไมเห็นดวย  คือไมยอมรับวามันเปน  ก ข  ก กา  เพราะมันเปนของ 
ยาก ;  แตถาวาโดยแทจริงแลว  เรื่องรากฐานทั้งหลาย  ที่ควรจะเรียนกอนอื่นนั้น 
ตองเรียกวาเรื่องเบื้องตน  หรือเร่ือง  ก ข  ก กา. 

 

เอาละ,  เปนอันวา  เรามาปรองดองกันในขอท่ีวา  การพูดวาตองเรียน  
ก ข  ก กา  กันใหมนี้  ขอใหถือเอาเปนเครื่องกระตุนจิตใจ  ใหตั้งหนาตั้งตาเรียน 
กันเสียใหม,  เรียนกันเสียใหมใหเปนอยางดี  คนที่ไม รูจักละอาย  ก็ควรจะละอายกัน 
เสียบาง  วาเรียนมาถึงบัดนี้แลว  ก็ยังไม รูเรื่อง  ก ข  ก กา.  การพูดเชนนี้ก็ เลยได 
ผลเพิ่มข้ึนไปในขอที่วา  จะเปนเครื่องกระตุนเตือนใจ  ใหคนที่ขี้ขลาดนั้นกลา 
หาญกันบาง,  คนที่ไมคอยละอายนั้น  จะไดรูจักละอายกันเสียบาง,  จะได 
ขยันขันแข็ง  ในการที่จะเรียนเรื่องที่เปนรากฐาน  หรือเปนเบื้องตนที่สุด  จนควร 
จะเรียกวา  ก ข  ก กา  ดังที่กลาวแลว. 

 

ก ข  ก กา  มีทั้งฝายศีลธรรมและปรมัตถ. 

 

อาตมาไดเคยกลาวมาทุกครั้งที่บรรยาย  วาเรื่อง  ก ข  ก กา  นั้น  มีทั้งฝาย  
ปรมัตถธรรมและฝายศีลธรรม .  ฝายปรมัตถธรรม   คือเปนธรรมะชั ้นจริง  คือ 
ชั้นที่ไมสมมติ  คือเปนธรรมะที่บอก  สอนเรื่องไมมีตัวตน ;  สวนศีลธรรม 
นั้น  เปนเรื ่องที ่สมมติใหเปนบุคคล  และมีตัวตน,  คําสอนประเภทที ่มีตัวมีตน 
เปนหลัก  สําหรับจะไดเปนที่ตั้งแหงความรัก  ความสนใจ  ความพยายาม   ใหแก 
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ตนเอง ;  อยางนี ้ก ็เร ียกวาเรื ่องศ ีลธรรม  ;  สวนเรื ่องปรมัตถธรรมนั ้น   พยายาม 
จะสอนแตในแงที่วา  มันไมมีสิ่งที่ควรจะเรียกวาตัวตน. 

 

นี้พระพุทธภาษิต  ที่พระพุทธองคไดตรัสไวเอง  มี  ทั้ง  ๒  ประเภท  คือ 
ประเภทศีลธรรม  ก็มีประเภทปรมัตถธรรมก็มี;  แมในธรรมะชื่อเดียวกัน  คือ 
เร่ืองบุคคล  วามีบุคคลหรือไมมีบุคคล. 

 

ตัวอยาง  เชน  เมื่อทรงสอนเรื่องศีลธรรม,  ก็สอนอยางเชนกับวา  เรามี 
กรรมเปนของเรา  เราทํากรรมใดไว  เราจะไดรับผลแหงกรรมนั้น,  เราทําดีก็ตาม 
เราทําชั ่วก ็ตาม   เราจะได ร ับผลแห งกรรมนั ้น   อย างนี ้ม ันม ีต ัวเรา   ม ันม ีต ัวคน 
เรียกวาตรัสสอนอยางศีลธรรม,  และเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ที่สุด  คือคลอยตาม 
ความรูสึกสามัญสํานึกของสัตวทั้งหลาย  ที่ไมเคยฟงธรรมะมาแตกอน,  ก็รูสึกวา 
มีตัวมีตน,  หรือไดฟงธรรมะที่เปนคําสั่งสอนแตเรื่องที่มีตัวมีตน  เขามีความรูสึกที่ 
เปนตัวตนอยูตลอดเวลา.  ก็ทรงสอนเริ่มตนดวย  ก ข  ก กา  ทํานองนี้  วาเรามี 
ตนก็รักตน   ก็สงวนตนใหดีคือ   ประพฤติดีนั ่น เอง .  แตพอถึงคราวสอน 
เรื ่องปรมัตธรรม  ก็ตรัสสอนเรื่องอนัตตา  สุญญตา  โดยเฉพาะ .  บุคคลท่ี 
ประกอบอยูดวยขันธทั้ง  ๕  นั้น  ไมมีสวนใดที่จะเปนตัวเปนตน.  ไมมีบุคคลอยางนี้. 

 

ทีนี้คนพวกหนึ่งก็จะรูสึกวา  เรื่องไมมีตัวไมมีตนนี้  มันเปนเรื่องสูงสุด 
เปนเรื่องลึกซึ้ง ;  แตอาตมาก็เอามาทําเสียใหอยูในระดับเดียวกัน  วามันเปนเรื่อง  
ก  ข   ก  กา   วาการที่ เราจะเรียนเรื่องขันธ  เรื่องธาตุ   เรื่องอายตนะ   เรื่องไมมี 
บุคคลนี้  มันก็เปนเรื่อง  ก ข  ก กา;  แตวามันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  ของเรื่อง 
ประเภทปรมัตถธรรม  คือท่ีจะเปนตัวพระพุทธศาสนาโดยแทจริงนั่นเอง. 
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เมื่อเรื่องมีตัวมีตน  มันเปนของพวกคนเหลาอื่น  ไมใชของพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะ  เพราะใคร ๆ  ก็สอนอยางนั้น.  พุทธศาสนาจะแปลกออกไปก็สอนเรื่อง 
ไมมีตัวตน ;  ฉะนั้น  การเริ่มสอนเรื่องไมมีตัวตนนี้  ควรจะถือวา  เปนการ 
เริ่มเรียน  ก ข  ก กา  ในพระพุทธศาสนา.  ดังนั้นคําสอนเรื่องธาตุเรื่องอาตนะ 
เรื ่อ งขันธ  หรืออะไรก็ตาม   ที ่แยกออกไป   ไมให ม ีต ัวตน เหลืออยู ที ่ไหน 
นั้นควรจะถือวา  เปนก ข  ก กา  ของพุทธศาสนาโดยแทจริง 

แตแลวก็มีคนเปนอันมากไมยอม  แลวยังกลาวหาอาตมาวา  ทานพุทธ -  
ทาสนี้สอนแหวกแนวบา ๆ  บอ ๆ  อยางนี้เสมอ;  อยางนี้ก็ไมโกรธ  และก็ไมถือสา 
อะไร,  ยังคงมุงหมายที่จะพูดถอยคําที่กระตุนเตือนใจทานทั้งหลาย  ใหขะมักเขมน 
เรียน   ก ข  ก กา  ประเภทนี้กันเสียที  ;  เพราะมันอยูที่ตรงนี้แหละ  ที่พุทธบริษัท 
ยังทําเสียชื ่อขายหนา   ไมสมกับที ่เป นพุทธบริษัท   ก็อยู ที ่ตรงนี ้.  พุทธบริษ ัท 
ก็แปลวา   ผู รู ต ามพระพุทธ เจา ;  ฉะนั ้นควรจะรู เรื ่อ งไม ม ีต ัว ไม ม ีตน .  
สวนเรื่องของฆราวาสนั้นก็สอนไป  ในฐานะที่วา  มันเปนเรื่องทั่วไปของคนซึ่งยัง 
ไมมีอะไรแปลก  ยังไมมีอะไรพิเศษออกไป  จากคนธรรมดา. 

นี้ส รุปความวา   เรื่อง  ก  ข   ก  กา   นั้น   ตองแบงออกเปน   ๒  ฝาย   ๒  
ประเภท  ๒  ระดับ  แลวแตจะเรียก  คือฝายปรมัตถธรรม  นี้ เปนเรื่องจริง  พูดเรื่อง 
ความไมมีตัวตน,  และฝายศีลธรรม  นี้เปนเรื่องสมมติ  วาใหมีตัวตน  และก็พูดไป 
ตามสมควรแกความรูสึกของบุคคลที่ยังไมรูสมมติ  แลวก็หลงวามีตัวมีตน. 
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ทั้งฝายปรมัตถ,  ศีลธรรม  ตองรูถูกตองไปแตตน. 

 

เราไมรูเรื่องขันธ  ๕  กันอยางถูกตอง  นี้ก็หมายความวา  เราพยายาม 
จะสอน  จะเรียนเรื่องขันธ  ๕  ดวยกันตลอดเวลา;  แตไมมีความรูอยางถูกตอง.  
เชนรูกันไปในทางที่วา  เรามีขันธ  ๕  ครบทั้ง  ๕  ตลอดเวลา  อยางนี้  มันก็เปน 
เรื่องที่ผิดจากความจริง  ยิ่งกวาที่จะผิด. 

 

ทีนี้บางคนไปไกลยิ่งกวานั้น   คือวาแมนอนหลับอยู   เราก็มีขันธครบ 
ทั้ง  ๕.  นี้ก็ยิ่งผิดมากไปเกินกวาที่จะเรียกวาผิด ;  เพราะวา  เรื่องขันธ  ๕  นั้น  มัน 
จะมีพรอมกันไมได,  มันจะมีมาตามลําดับแลว  ถึงกับวา  อันหนึ่งตองดับไปกอน 
อันหนึ ่งจ ึงจะม ี  ก็ม ี.  เราม ีเวทนาแล ว   เวทนานั ้นถ ูกย ึดถ ือเป นส ัญญาหรือถ ูก 
ปรุงแตงเปนสังขาร  คือความคิด  ความรูสึกประเภทเวทนาขันธตองระงับไปกอน 
มันจึงจะมีความรูสึกประเภทสัญญาขันธ  หรือสังขารขันธ  เกิดขึ้นในใจแทนที่อยูได ;  
เพราะวามันไมสามารถจะรูสึกพรอมกันหลายอยาง  ในบรรดาสิ่งที่มันมีหนาที่  หรือ 
กิจการงานต างก ัน .  เราต องเร ียนเรื ่องข ันธ   ๕  กันเส ียใหม   ในฐานะเป นเรื ่อง  
ก ข  ก กา  ของฝายปรมัตถธรรม. 

 

ทานทั้งหลายจะเรียกอยางไรก็ตามใจ  แตอาตมาจะขอเรียกวา  ก ข  ก กา  
เพราะวามันเปนสิ่งแรกที่เขาใหเรียน,  เมื่อเราไปอยูวัดเปนเด็กตัวเล็ก ๆ  เขาก็เขียน  
ก ข  ก กา  ใสกระดาษ  กระดาน  ใหเรียน  ไมมีอะไรจะใหเรียนกอนหนานั้น.  ทีนี้ถา 
จะมาศึกษาเรื ่องของพระพุทธเจาโดยตรง,  ขอใหฟงใหถนัดชัดเจนวาโดยตรง 
เรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรง,  เราก็ตองเรียนเรื่องขันธ  ๕  กอน  แลวจึงจะรูอะไร 
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ตาง ๆ   มากมาย   ที่ เกี่ยวของกันอยูกับเรื่องของขันธ   ๕  นั้น .  แมวาเรื่องขันธ   ๕  
มันจะประกอบอยูดวยอะไรบางอยาง  เราก็ตองเรียนหมด,  ตองเรียกวาเรื่องขันธ  ๕  
ดวยก ันทั ้งนั ้น .  เดี ๋ยวก ็จะได พ ิจารณาก ันด ู  วาเรื ่องข ันธ   ๕  นั ้น   มันม ีอะไรรวม 
อยูบาง  เราไมรูขอน้ีแลว  ก็ควรจะเรียกวา  เราไมรู  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนา. 

 

ทีนี ้ในฝายศ ีลธรรม   เราก็ย ังรู ไม ด ีรู ไม จ ร ิง .  อยาหาว าด ูหมิ ่น 
ดูถูกอะไรเลย  เราไม รูโดยแทจริงเรื่องสรณาคมน   เรื่องทาน  เร่ืองศีล  อยางถูกตอง.  
เรารับสรณาคมนอยางนกแกวนกขุนทอง  ทั้งที่ ไม รูเร่ืองสรณาคมนนั้นเลยก็ทําได ;  
เพราะมันเปนเพียงพิธี รีตองเทานั้น,  และโดยมากก็ทํากันเพียงเทานั้น,  เพราะเมื่อ 
ไดทําอยางนั้น  มันก็พอใจเสียแลว  นี้ เรียกวา  ไม รูเรื่องสรณาคมน  ทั้งที่ รับสรณาคมน 
อยูทุกวัน  ดังเชน :- 

 

ไม รู เรื ่อ งท าน   ทั ้งที ่ทํ าท านอยู เป นป ระจําท ุก ว ัน  ;  เช น ไม รู ว า 
ทานนี ้ทําเพื ่ออะไร,  แลวทําไปตามความประสงคของตัว  มันก็กลายเปนทานที่ 
ไมถูกตอง  ตามหลักของพุทธศาสนาไปเสียก็ได.  เชนวาทําทานเพื่อจะแลกเอา 
สวรรค  แลกเอาวิมาน,  เปนการคากําไรเกินควร  อยางนี้อาตมารูสึกวา  ไมใช 
พุทธศาสนา,  หรือถาจะวากันโดยประวัติ  มันก็มีมาแลวกอนพุทธศาสนาเกิด  ที่เขา 
สอนใหทําทานอยางนี้. 

 

การทําทานในพระพุทธศาสนานั้น  ตองเพื่อทําลายความเห็นแกตัว  คือ 
ที ่เราให ทานออกไปนั ้น ;  ไม ใช ไปแลกเอาสวรรค ว ิม านมา .  แต ว าจะให การ 
ทําทานนี้  มันพาเอาความเห็นแกตัว  เชน  ความขี้ เหนียว  ความโลภ  อะไรตาง ๆ นี้ 
ออกไป ,  ออกไป ,  ออกไป ,  ออกไป   ให หมดจากเนื ้อจากต ัว  ;  ถ าไปรับสวรรค 
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วิมานเป นกําไรมหาศาลเข ามา   มันก ็ยิ ่งเพิ ่มความเห ็นแก ต ัว .  ไปลองค ิดด ูให ดี 
ฉะนั้นเราไมรู จักเรื ่องทาน   ในลักษณะที ่เปนการกระทําอันถูกตอง  ของ 
พุทธศาสนาในขั้นที่เปน  ก ข  ก กา  กันอยางนี้. 

 

แม เรื ่องศ ีลก็อย างเด ียวก ันอ ีก ,  คนสวนมากก ็อยากจะรักษาศ ีล 
อวดคน ,  หรือวาอยากจะรักษาศีล   เพื ่อแลกสวรรควิมาน   ไมไดรักษาศีล 
เพื่อจะกําจัดกิเลส  สวนที่จะออกมาทางกาย  ทางวาจา  อยางนี้ เปนตน.  นี้ เรียกวา 
ไมรู  ก ข  ก กา  แมในฝายศีลธรรม  ซึ่งจะไดวากันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง. 

 

นอกจากนั้นก็ไมรูเรื่องการปฏิบัติสมาธิวิปสสนา  อยางถูกตองตาม 
หลักของพระพุทธศาสนา ,  ยังมีเขว   เถลไถลออกไป   เปนแบบอื ่นอยางอื ่น ,  
ไมตรงจุดตั้งตนของพุทธศาสนา  ก็เรียกวาไมเปน   ก ข  ก กา  ของสมาธิวิปสสนา 
นั่นเอง. 

 

ฉะนั้น  จึงเห็นวา  เราควรชําระสะสางปญหาเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้ให 
ทุกแขนงกันเสียท ี.  นี ่แหละ   คือ   คําปรารภเรื ่องนี ้ตั ้งแตแรกเริ ่มการบรรยาย .  
ขอทานทั้งหลาย  เอาไปคิดดูใหดี  ถาเห็นดวยก็คงจะงาย  ในการที่จะเรียน  ก ข  ก กา  
กันตอไป. 

 

๑.  เร่ืองเกี่ยวกับปรมัตถ. 
 

ท ีนี ้จ ะ ซ อ ม ค วาม เข า ใจ   ด วยก าป ระม วลคํ าบ รรย ายหลายค รั ้ง  
ตอหลายครั้งเอามาแตใจความอีกครั้งหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับปรัตถธรรม  วา  ก ข  ก กา 
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ทางฝายปรมัตถธรรมนั้น  มันยังมีปญหาอยูอยางไรโดยละเอียด  แตก็โดยสังเขป 
โดยละเอียด  คือครบทุกเรื่องที่ควรจะรู  แตโดยสังเขป  ก็คือพอเทาที่จะเขาใจได. 

 

เรื่องปรมัตถธรรมนั้น  เปนเรื่องสอนความไมมีตัวตน  ดังที่ไดกลาวแลว 
คูกับศีลธรรม  ที่จะสอนเรื่องความมีตัวตน,  แลวก็ทําใหดี  ก ข  ก กา  ของปรมัตถ -  
ธรรมนั ้น   มีจ ุด ใหญรวมอยู ที ่เ รื ่อ งขันธทั ้ง   ๕  คํา เด ีย วก็พอ  ;  เพ ราะ 
วาความทุกขก็จะเกิดที่นี่  แลวดับความทุกขก็จะตองดับที่นี่. 

 

แตเรื่องขันธทั้ ง  ๕  นั้น   มันกินความมาก   กวาง  ครอบคลุมลงไปถึง 
เร่ือง  เชน  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ  ทีนี้จะเรียงลําดับกันอยางไร  ก็ดูเหมือนวาจะ 
ไม รูกันเสียแลว  วาจะเรียงลําดับกันอยางไร. จะเรียงลําดับวา  ธาตุ  อายตนะ 
ขันธ,  หรือจะเรียงวา  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  หรืออายตนะ  ขันธ  ธาตุ. 

 

นี้ก็จะเห็นไดในการพูดกันนั่นเอง  วาเขาเรียงลําดับมันอยางไร  แลว 
แสดงให รู ว าคนนั ้น   รู จ ักสิ ่งเหล านั ้นหรือไม .  ถาไม รู จ ักม ันก ็ต องเร ียงผ ิด   เช น 
แทนที่จะพูดวา  ก  ข  ค  ฆ   ง  ก็พูดวา  ง  ก  ข  ค   มันก็ไมถูกลําดับ .  เราจะตอง 
เรียกวา  ก  ข  ค  ฆ  ง  ไมควรจะไปเรียงใหมันสับสนกันไปอยางอื่น ;  เพราะวาแมแต 
จะเรียงเรื่อง  ก  ข  ค  ฆ  ง  นี้  เขาก็มีหลักที่จะเรียง  ไมใชวากันตามเดาสุม,  คือมีหลัก 
ที่จะตองเรียงตัวอะไรกอน  เอาตามอวัยวะที่มันทําใหเกิดเสียงนั้น  อะไรมากอน 
อะไรมาหลัง  หรืออะไรหนัก  อะไรเบา  ดวยอวัยวะอันไหน  มันมีหลักครบทุกวรรค 
ของตัว  ก ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ  นี้. 
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ทีนี้ เรื่องขันธทั้ ง  ๕  นี้ก็ เหมือนกัน   มันก็ควรจะเรียงคําวา  ธาตุ  กอน 
แลวอายตนะติดตามมา   แลวก็ขันธ   เปนตัวสํ าคัญ เกิดขึ้น   แลวก็ เลยไปเปน 
อุปาทานขันธ  ทีหล ังจากนั ้นก ็ค ือความทุกข .  ถาต อไปจากนั ้นอ ีกก็เป นเรื ่อง 
การปฏิบัติ  เพื ่อจะดับเสียซึ ่งความทุกขนั ้น  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  แลวเรื ่อง 
สุดทายก็ตองเปนเรื่อง  มรรค  ผล  นิพพาน. 

 

ศึกษาเรื่องธาตุเปนอันดับแรกกอน. 

 

ทานลองสังเกตดูใหดีวา  มันมีความจําเปนอยางไร  ที่จะตองเรียงลําดับ 
กันอยางนี ้,  เพราะวาธาตุนี ่ม ันเป นสิ ่งที ่ม ีอยู ตามธรรมชาติ  เป นธาตุ – ธาตุ –  
ธาตุ  - ธาตุ   ไปไม รูกี่ สิบ   กี่ รอยธาตุ ;  แตที่ สํ าคัญ  ๆ   ก็ เชน   ธาตุดิน   น้ํ า   ลม   ไฟ 
อากาศ   วิญญาณ ,  ธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุลม   ธาต ุไฟ   นี ้รู จ ักก ันด ี.  แต ย ังรู จ ัก 
กันผิด ๆ   ผิดอยางนารองไห  ที่ รูจักธาตุดินวา  คือกอนดิน,  รูจักธาตุน้ําวาคือนํ้า 
ในโอ ง ,  รู จ ักธาต ุลมวาลมอากาศที ่หายใจออก  - เข า ,  รู จ ักธาต ุไฟ   ที ่ก อต ิดขึ ้น 
หุงขาว  อยางนี้มันผิด ;  เพราะธาตุทั้ง  ๔  นั้น  มันไมไดหมายความถึงตัววัตถุอยางนั้น. 

 

นี้อยากจะขอบอกใหทราบไว  อีกทีหนึ่งดวยวา  มีหลักที่จะควรทราบไว 
วาในพุทธศาสนานี ้  ไมม ีหลักที ่จะพูดถึงวัตถุเลย  ;  แมจะพูดถึงวัตถุใด  ๆ  
ก็ตาม   จะเล็งถึงคุณสมบัติแหงวัตถุนั้น  มากกวาที่จะเล็งถึงตัววัตถุนั้น.  ถาพูดถึง 
ธาตุแลว  ในทางฝายการศึกษาอยางโลก ๆ   ในปจจุบันนี้  แมพวกฝรั่งที่ เปนคน 
ยอดเยี่ยมในทางการศึกษาฝายนี้  เมื่อพูดถึงธาตุ  เขาก็หมายถึงตัววัตถุธาตุ  ทั้งนั้น,  
จะหมายถึงตัววัตถุ  ซึ่งเขาสมมติชื่อเรียกวาธาตุนั้น ๆ  ทั้งนั้นเลย. 
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แตถ าธาตุในพุทธศาสนาแลว  จะไมได เล ็งถ ึงว ัตถุนั ้นโดยตรง  แต 
จะเล็งถึงคุณสมบัติที ่มีอยู ในตัววัตถุนั ้น.  ตัววัตถุนั ้นไมตองสนใจก็ได,  เพราะ 
มันมีคาเพราะมันมีคุณสมบัติชนิดนั ้นอยู .  ดังนั ้นจะเห็นไดทันทีวา  พุทธศาสนา 
นี ้มุ งจะสอนเรื ่องนามธรรมมากกวา  ;  เพราะวาสิ ่งที ่เรียกวาคุณสมบัตินั ้น 
มันกระเดียดมาในทางเป นนามธรรมแลว  มันไมมีต ัวตนที ่จะจับฉวยโดยตรงได.  
นี่แหละคือหลักสําคัญอยางหนึ่ง  ซึ่งซอนเรนอยู   แตก็เปนขั ้นตนที ่สุด  ในชั ้น 
ที่ เปน  ก ข  ก กา  วาพุทธศาสนานั้น  มุงหมายจะชี้แจง  สั่งสอนเปดเผย  ในเรื่องฝาย 
นามธรรมหรือฝายจิตใจมากกวา. 

 

ดังนั้นเมื่อกลาวถึงธาตุ  เชน  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ก็จะเล็ง 
ถึงคุณสมบัติที่มีอยูในสิ่งที่เรียกวา  ธาตุนั้น ๆ  เชนวา  ปฐวีธาตุ  ก็แปลวา  ธาตุดิน,  
แตมิไดเล็งถึงตัวดินโดยตรง  โดยเฉพาะเจาะจงและเพียงเทานั้น.  แตจะไปเล็งถึง 
คุณสมบัติ  ที่เราจะเห็นไดงาย ๆ  ที่มีอยูในกอนดิน  คือคุณสมบัติที่มันเปนของแข็ง 
มันกินเนื ้อที ่  อยางนี ้เป นต น .  คุณสมบัต ิที ่ทําให เก ิดการก ินเนื ้อที ่  หรือขยาย 
เนื้อท่ีออกไป  นี้คือธาตุดิน. 

 

อาโปธาตุ  ธาตุน้ํา  มันก็ไดแกคุณสมบัติที่จะเกาะกุม  ไมใหกระจัด -  
กระจาย   เช นเด ียวกับลักษณะของน้ํา.  เราจะเห ็นวาม ันมีลักษณะกุมตัว   เข า 
รวมตัวกันเปนหนวยน้ําหนึ่งหนวยเสมอไป ,  เวนไวแตมันจะมีอะไร  ซึ่งมีอํานาจ 
เหนือกวา  มาแยกมันออกไป .  ถาปลอยไปตามธรรมชาติแลว  น้ํานี้จะเกาะกุม 
เขามาหากัน  คุณสมบัติอันนี้  เรียกวาธาตุน้ํา. 

 

ธาตุลม   ก็คือคุณสมบัติที่มันลอยได  ระเหยได   เคลื่อนไหวได   มี 
ความหมายเปนคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวไป. 
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เตโชธาตุ  ธาตุไฟ   ก็คุณสมบัติที ่ม ันเผาไหม  ทําการเผาไหมแก 
สิ่งอื่น  หรือจะเรียกอีกทีหนึ่งก็วาอุณหภูมิ.  ถาอุณหภูมิหนึ่งมันสูงกวาอุณหภูมิหนึ่ง 
ม ันก ็เผาอ ุณหภ ูม ิที ่ต่ํ ากว า .  ฉะนั ้นอ ุณหภ ูม ินั ่นแหละ   ค ือความหมาของคําว า 
ธาตุไฟ  ;  แลวมันจึงมีไดแมในน้ํา  น้ําเย็นที่ เราดื่มเขาไปแกวหนึ่งอยางนี้   มันก็มี 
ธาตุไฟ   คืออุณหภูมิระดับหนึ่ง,  แลวมันมีธาตุลม   คือวาในน้ํานั้นสวนที่ เปนของ 
ระเหย  เปนการระเหยได,  แลวในน้ํานั้นก็มีธาตุดิน  แตมันละเอียดเกินไปกวาที่ เรา 
จะเห็นได .  เพราะมันมีการกิน เนื้ อ ท่ี   มัน เปนอณู ที่ ละเอียดเกินไป   แตมัน เปน 
ลักษณะของธาตุดิน,  แลวมันก็เปนธาตุน้ํา  คือมันเกาะกุมกันอยู  เหมือนกับวามัน 
เปนกอนของน้ํา  ฉะนั้นในน้ํา  ที่เราดื่มเขาไปแกวหนึ่งมันก็มีครบทั้ง  ๔  ธาตุ. 

 

ทีนี้ เราดูที่กอนดิน  ก็มีลักษณะวา  มันกินเนื้อที่  นี้ก็เปนธาตุดิน  กอนดิน 
นั้นก็มีน้ําเจืออยู  แมวาจะมองเห็นยาก  มันก็มีน้ําเจืออยูในปริมาณใดปริมาณหนึ่ง,  
แลวในดินนั้นก็มีคุณสมบัติที่ ระเหยได   คือมีธาตุลม ,  แลวในดินนั้นก็มีอุณหภูมิ 
ระด ับใดระด ับหนึ ่งอยู   มันก ็ม ีธาต ุไฟ ,  หยิบด ินมาก อนหนึ ่ง   ในนั ้นก ็มีครบทั ้ง  
๔  ธาต ุ,  ต ักน้ํ ามาแก วหนึ ่ง   น้ํ าแก วนั ้นม ันก ็ม ีครบทั ้ง   ๔  ธาต ุ  อย างนี ้เป นต น 
คือวาพระพุทธศาสนา  มุงจะสอนสวนที่ เปนนามธรรม  อันลึกกวารูปธรรม  จึงเล็ง 
ถึงคุณสมบัติ .  นี้ ยกตัวอยางมาเท านั้ น   ถาจะพูดกันหมดก็ เวลาไมพอ   มันกิน 
เวลามาก,  ยกตัวอยางมาใหเห็นวา  เรายังเขาใจเรื่องธาตุนั้นผิดอยูอยางไร. 

 

สวนอากาศธาต ุนั ้น   ที ่ว างหรือความวาง   หรือเป นที ่ว าง  สําหรับ 
ใหธาตุทั ้งหลายอื ่นตั ้งอยู ได.  สวนวิญญาณธาตุนั ้น   เปนพิเศษ   คือธาตุที ่จะ 
ทําความรูสึกใหเกิดขึ้นได  ก็เปน  ๖  ธาตุดวยกัน  จาก  ๖  ธาตุนี้  มันก็ทําใหเกิด 
ธาตุอื่น ๆ  อีกมาก.   
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ธาตุ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ  ๖  ธาตุนี้  เทานั้น  แตทําใหเกิด 
ธาตุอื ่น  ๆ   อีกมาก  ;  เช นใหเก ิดธาตุตา  ธาตุห ู  ธาตุจมูก   ธาตุลิ ้น   ธาตุกาย 
ธาตุใจ.  คุณสมบัติหรือหนาที่ที่จะทําได  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เปนตน  นี้ก็ยัง 
เรียกวาธาตุ  นี้ เปนคําที่พระพุทธเจาตรัสหรือใช  หรือทรงระบุอยางนี้ .  แลวก็ยัง 
ตรัสถึง  ธาตุ รูป   ธาตุ เสียง  ธาตุกลิ่น   ธาตุรส   ธาตุ โผฏฐัพพะ   ธาตุธัมมารมณ 
ขางนอก  ที่มันจะมาเขาคูกันกับตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้ก็เปนธาตุ. 

 

ทีนี ้ธาตุพวกขางนอก   กับธาตุพวกขางใน   มากระทบถึงกันเขา 
มันก็ปรุงเปนวิญญาณธาตุ  หรือวาทําใหวิญญาณธาตุ  ปรากฏออกมา ;  เมื ่อ  
ตากระทบรูป  ก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตา  นี้วิญญาณธาตุปรากฏออกมา 
ให เห็นแลว.  ธาตุ เหลานี้มันมีอยู เปนพื้นฐาน   เมื่อได โอกาส   ไดปจจัย   ไดอะไร 
ตาง ๆ  มันก็ปรากฏออกมา  เพราะมันทําหนาที่ของมัน  นี้เรียกวาเรื่องธาตุ. 

 

ถาเรายังไม รู เรื่องธาตุนี้   ก็ เรียกวายังไม รู  ก  ข   ก  กา   ของปรมัตถ  -  
ธรรมของพ ุทธศาสนา  ;  แตนี ้คนโดยมากเห ็นวา   เรื ่องปรมัตถธรรมนี ้  ไมใช  
ก ข  ก กา  นั่นเพราะวาเขาฟงไมดี .  อาตมากําลังบอกวา  นี้มันเปนเรื่อง  ก ข  ก กา  
ของปรมัตถธรรม   ถาไมอยางนั้นก็ไมมี เรื่องปรมัตถธรรมอะไรที่ ไหน ,  มันตองมี 
เรื่อง  ก ข  ก กา  สําหรับศึกษาเรื่องปรมัตถธรรม. 

 

นี่เรารูเร่ืองธาตุอยางนี้กันเสียใหถูกตอง  รูวาธาตุนี้มันจะปรุงนั่นปรุงนี่ 
ขึ ้นมา  ให เป นรูปขึ ้นมา   ให เป นนามขึ ้นมา.  แตที ่เป นอยู จริง  ในเนื ้อต ัวของเรา 
วันหนึ่ง ๆ  นี้  ธาตุเหลานี้มันปรุงอายตนะ  ธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณนี้ 
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มันจะปรุงอายตนะคือ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   มีหนาที่   มีการกระทําหนาที่ 
ขึ้นมาในวันหนึ่ง ๆ. 

 

ธาตุปรุงอายตนะ  แลวอายตนะปรุงขันธ. 

 

ทีนี ้อายตนะนี ้  มันทําหนาที ่ต อไปอีก   คือจะปรุงให ข ันธต าง ๆ  
ปรากฏออกมา  ซึ่งจะทบทวนกันอยางสั้น ๆ  อีกทีวา  เมื่อตาเห็นรูป  ก็เกิดการเห็น  
ทางตา  คือจักษุวิญญาณ  นี้ก็ เกิดวิญญาณขันธสวนนอยขึ้นมา  ๓  ประการน้ีรวมกัน 
คือตากับรูปจักษุวิญญาณนี้   มาถึงกันเขาแลวเรียกวาผัสสะ .  เพราะผัสสะเปน 
ปจจัย  จึงเกิดเวทนา  นี้คือเวทนาขันธไดเกิดขึ้นมา  เพราะผัสสะเปนปจจัย. 

 

ทีนี ้เวทนานี ้เก ิดแล ว   เป นความรู ส ึกชอบหรือไม ชอบ   เป นต นบ าง 
ก็มีความรูสึกที่จําได   วาถูกใจ  นี้ถูกใจหรือน้ีไมถูกใจ  แลวสําคัญมั่นหมายวา  นี้ 
เปนอยางไร,  นี้ สวย   นี้ ไมสวย   นี้น ารัก   นี้น าพอใจ   นี้ เราชอบ ,  นี้ เราถือวาเปน 
ของเรา  หรือแกเรา  เพื่อเรา  นี้เรียกวาสัญญา  มันก็เปนสัญญาขันธเกิดขึ้น  เพราะ 
ตาเห็นรูปน้ัน. 

 

ถาเกิดสัญญาขันธอยางนี้แลว  มันก็เกิดสังขารขันธ  คือความคิดไป 
ตามอํานาจของความมั่นหมายนั้น  ๆ  :  คิดจะได   คิดจะมี   คิดจะเอา  คิดจะเปน 
คิดจะหา  คิดจะยึดครอง  กระทั่งคิดจะลักจะขโมย  ก็เรียกวาสังขารขันธเกิดแลว 
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สวนรูปขันธนั ้นเกิดแลว  ตั ้งแตเมื ่อตาทําหนาที ่ของตา  หรือวารูป 
ขางนอกเขามาเกี่ยวของกับตา  อยางนี้  เรียกวารูปขันธเกิดแลว  ทั้งขางนอกและ 
ขางใน. 

 

ทีนี้ก็ เลยรูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 
เกิดมาครบถวนตามลําดับ  ตามหนาที่   ตามเหตุตามปจจัยอยางนี้   ก็เพราะมีสิ่งที่  
เรียกวาอายตนะ,  คือธาตุ  ตา  หู  จมูก  ลิ้นกาย  ใจ  ที่ลุกขึ้นทําหนาที่  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น   กาย   ใจ   โดยสมบูรณ .  แลวอายตะนี้ก็มาจาก   ธาตุดิน   ธาตุ   น้ํา   ธาตุลม 
ธาตุไฟ   อากาศ   วิญญาณ   ที ่ม ันได เหต ุได ป จจัย   มันปรุงแตงก ันขึ ้นมา.  ธาตุ 
ชวยใหเกิดอายตนะ,  อายตนะชวยใหเกิดสิ่งที่เรียกวาขันธ. 

 

ทีนี้บางทีก็จะไมพูดในลักษณะของขันธ  ๕  พูดไปในเรื่องของปฏิจจ -  
สมุปบาทก็มี ,  เชนวาเวทนาเกิดแลว  ก็เกิดตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ   เปนทุกขไป 
อยางนั้นก็มี ,  แตเนื้อแทก็ เหมือนกันกับขันธ  ๕  บางทีก็แจกในระหวาง  เวทนากับ 
ตัณหานั้นมากมายไปเสียก็มี,  ไมเปนไร  นั้นมันเปนรายละเอียดปลีกยอย  แตใหเรา 
รูก็แลวกันวา  ธาตุนี้มีสวนชวยปรุงอายตนะ,  อายตนะปรุงใหเกิดขันธ. 

 

จากขันธปรุงเปนอุปาทานขันธ  ฯลฯ  กระทั่งถึงนิพพาน. 

 

นี้ถาวาเมื่อเกิดขันธนั้น   มันเกิดดวยความโง  คือความเผลอสติ   แลว 
ข ัน ธ ที ่เก ิดนั ้น   ถ ูกย ึดถ ือด วยอ ุป าทาน   ซึ ่งม าจากอว ิชชา .  ที ่จ ร ิงสิ ่งนี ้ก ็เป น 
สังขารขันธ  เชนอุปาทานอยางนี้ก็ตองจัดเปนสังขารขันธ,  คือความคิดที่ผิดชนิด 
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หนึ ่งม ัน ได เก ิด ขึ ้น   แล วย ึดถ ือข ัน ธ   ๕  ข ันธ ใดข ัน ธ หนึ ่ง   ว า เป น เราบ า ง   ว า 
เป นของเราบ าง   หรือย ึดถ ือทั ้ง   ๕  ทั ้ง   ๕  ขันธ ว าเป นเราบ าง   เป นของเราบ าง 
นี ้เร ียกวา  อุปาทานขันธเก ิดแลว .  เมื ่อตะกี ้เร ียกวาขันธ เฉย  ๆ  เพราะไม ม ีการ 
ยึดถือดวยอุปาทาน .  ทีนี ้ในบางกรณ ี  มันมีการยึดถือดวยอุปาทาน   คือในกรณี 
ที่จะใหเกิดความทุกขนั่นแหละ   จะตองมีการยึดถือดวยอุปาทาน   ที่มาจาก 
อวิชชาค ือความโง .  นี ้ก ็เร ียกว าอุปาทานข ันธ   เป นต ัวท ุกข   เสร ็จ ไปตอน 
หนึ่ง  เรื่อง  ก ข  ก กา  มันเสร็จไปตอนหนึ่ง  ตอนที่ใหเกิดทุกข  ขึ้นมาโดยสมบูรณ. 

 

ท ีนี ้ม ันก ็ม ีหน าที ่ต อ ไป   ที ่จะด ับท ุกข   ม ันก ็ต องตั ้งต นด วยการรู 
การคิด  การพยายามไปอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันขาม   ซึ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติ 
ธรรม.  เราจะตองมีการปฏิบัติศีล  สมาธิ  ปญญา  แลวก็จะไดผลเปนการบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน  ซึ่งโดยที่แทแลว  ก็เพื่อจะดับความทุกข  ที่มาจากอุปาทานขันธ 
นั่นเอง.   

 

เรื่อง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้  ก็เปน  ก ข  ก กา  สําหรับที่จะบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน  คือฝายดับทุกข,  แลวมันก็ไมมีที ่ตั ้งอะไรกันที ่ไหน  มันมี  
ที ่ตั ้งที ่น ามร ูป   ที ่ร างกาย   ที ่จ ิต ใจ   ที ่ข ันธ   ๕  อ ีกนั ่น เอง .  ถ าทํ าให ข ันธ   ๕  นี้ 
ไมเผลอสติ,  ไมปราศจากสติแลว  ไมมีอุปาทานยึดแลว  มันก็เปนขันธ  ๕  ที่ ไมมี 
ความทุกข.  และถามันเปนไดอยางนี้ตลอดไป   มันก็ไมมีความทุกขเลยก็เรียกวา 
เป นข ัน ธ   ๕  ที ่บ ร ิส ุท ธิ ์  ไม เป นที ่ตั ้งแห งอ ุป าทาน   ม ันก ็ไม ม ีค วามท ุกข เลย .  
นี่ เปนขันธ  ๕  อยางของพระอรหันต   ซึ่งไมมีกิ เลสเลย,  เปนวัตถุประสงคที่มุ งหมาย 
ในระดับสุดทาย. 
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นี้ เรียกวาเราไม รู เร่ือง  ก  ข  ก  กา  ของปรมัตถธรรม   อันได แกสิ่ งที่ เรียก 
วาธาตุ   วาอายตนะ   วาขันธ   วาอุปาทานขันธ   และวาความทุกขทั้ งปวง  ;  ฉะนั้น 
เราควรจะตั ้งต นเรียน   ก ข  ก กา  โดยเฉพาะเรื ่องธาตุ  เรื ่องอายตนะนี ้ก ันเส ีย 
ใหม   แลวก็จะรูจักกิ เลส   รูจักอุปสรรค   รูจักปญหาตาง  ๆ   ยางถูกตองตามที่ เปน 
จริง  แลวจะแกไขได.  สําหรับสิ่งที่ เรียกวาธาตุนั่นแหละสําคัญที่สุด  เพียงคําเดียว 
นี ้  จะเปนความรู ที ่แกป ญหาตาง ๆ  ไดหมด .  เดี ๋ยวนี ้เพราะเราไมรู จ ักสิ ่งที ่เรียก 
วาธาตุ   อยางเดียวเทานั้น   เราจึงเปนคนโงอยางบรมโง,  หรือจะวา  โง ๆ  โง ๆ  สัก 
หมื่นครั้ง   แสนครั้ง   ก็ยั งไมคุมกัน .  มันโง เพราะไม รูจักสิ่ งที่ เรียกวาธาตุ .  ถารูจัก 
สิ่งที่เรียกวาธาตุ  วาเปนสิ่งที่เปนไปสักวาธรรมชาติ  อยางนี้แลวมันก็ไมมีปญหา. 

 

เชน   เราไปหลงในรสอรอยที่ เกิ ดขึ้ นทางเนื้ อหนั ง   เพ ราะการสัมผั ส 
ระหวางเพศ,  เพศหญิง  เพศชาย  นี้ก็ เพราะโงในขอท่ีวาไม รูวา  โผฏฐัพพธาตุนั้น  พระ -  
พุทธเจาไดตรัสไว  วาเปนสักวาธาตุที่เปนไปตามธรรมชาติ  เกิดขึ้นตามเหตุตามปจจัย 
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ.  มันมีความรูสึกในจิตใจอยางนั้น ;  แตจิตใจนั้นมัน 
โง  มันไมประกอบไปดวยปญญา,  มันจึงเห็นไปวา  โผฏฐัพพะที่ เกิดขึ้นระหวาง 
เพศนั้นเปนของประเสริฐ   จนถึงกับหลงใหลบูชาตาง ๆ   นานา   ยกขึ้นเปนเรื่อง 
ประเสร ิฐ ที ่ส ุดของมน ุษย   ม ันโง ส ัก เท าไร ,  จะใช คําว าโง ส ักกี ่ร อย   กี ่พ ัน   กี ่หมื ่น  
กี่แสนครั้งจึงจะสมกัน  เพราะไมรูจักสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น  เพียงคําเดียวเทานั้น. 

 

รูปท่ีสวย ๆ  นั้นก็คือ  รูปธาตุ   ถารูวาเปนเพียงสักวาธาตุ   ก็จะไมหลงใน 
ความสวยของรูป ,  เสียงที่ ไพเราะนั้น   เสียงก็เปนสัททธาตุ  เปนธาตุตามธรรมชาติ 
อยางหนึ่ ง  ถารูขอ น้ีแลว  ก็จะไมหลงใหลในความไพเราะของเสียง,  กลิ่นที่หอม 
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นั้นก็เหมือนกัน  กลิ่นนั้นเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ  ถารูแลวก็ไมหลงในกลิ่นนั้น,  
รสที่อรอย  ที่ลิ้น  ความอรอยนั้น  รสน้ันก็สักวาธาตุ  เรียกวารสธาตุ,  ถารูวาธาตุ  
ก็ไมหลงใหลในรสนั้น.  ทีนี้โผฏฐัพพะธาตุ  สัมผัสทางผิวหนัง  ที่มีปญหามากก็คือ 
สัมผัสระหวางเพศ  ถารูวาเปนเพียงสักวาธาตุตามธรรมชาติก็ไมหลงใหล  ในโผฏ -  
ฐัพพะนั้น.  ทีนี้ธัมมารมณ   จะยกตัวอยางงาย ๆ  เชน  เกียรติยศชื่อเสียง  นี้ เปน 
ธัมมารมณเปนธัมมธาตุ.  ถารูวาสักวาธาตุตามธรรมชาติ  คนก็จะไมหลงใหลใน 
เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง,  อยางนี้เปนตน. 

 

นี่เพราะไมรูจักสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  ตามธรรมชาติ  หรือเปนไปตามธรรม -  
ชาติ  จึงไดหลงใหลอยาง  หลับหู  หลับตา.  ฉะนั้น  คนที่เขามาอยูวัด  วันแรกเพื่อจะ 
บวชในพุทธศาสนา  เขาจึงใหเรียนบทพิจารณาเรื่องธาตุ  คือบทที่เรียกวา  ยถาปจฺจยํ  
ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  ยทิทํ  จีวรํ  เปนตนนี้  ซ่ึงแสดงความเปนธาตุ  ที่ภิกษุ 
สามเณร  สวดกันอยูทุกวันนี่  จะรูหรือไมรูก็ไมทราบ  แตวาสวดกันอยูทุกวัน. 

 

ถารูเรื่องความเปนธาตุอยางนี้ดีแลวคงไมสึก  เพราะมันไมรู  มันจึง 
โงไปหลงในเรื่องหลอกของธาตุ  มันจึงตองสึก.  นี้พูดโดยไมตองเกรงใจ  จะเปน 
เร่ือง  ก ข  ก กา  กี่มากนอย  ก็ขอใหลองคิดดู  วามันมีความสําคัญเทาไร.  ฉะนั้น 
ขอใหเขาใจความหมายของคําวา  ยถา  ปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ที่เขาเขียนใหเรียนใน 
วันแรกที่ เขามาอยูวัด  เพื่อจะบวชนั้นใหดี ๆ  นี่  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม  มัน 
เปนอยางนี้. 
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๒.  เร่ืองที่เกี่ยวกับศีลธรรม. 

 

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่  ๒  คือเรื่องศีลธรรม  ก ข  ก กา  ของศีลธรรม  คือ  
ก ข  ก กา  ของเรื่องมีตัว  มีตน  มีสัตว  มีบุคคล  มีเรามีเขา  มีไดมี เสีย  มีทุกขมีสุข,  
ก็ควรจะเพงเล็ง  ไปยังเรื ่องสรณาคมน  เรื ่องทาน  เรื ่องศีล   ที ่เขาขวนขวาย 
กันนักสําหรับตัวตน  สําหรับของตนนั่นแหละ  และก็พูดกันมาก็มากแลว. 

 

สรุปเอาแตใจความ  วาสรณมาคมน  นั้น  ถาตั้งตนถูก  คือเรียน  ก ข  ก กา  
กันมาถูก  ก็รูวานั้นเปนสิ่งที่สูงสุดที่จะพึ่งได  พึ่งพาอาศัยได;  หรือวายิ่งกวานั้นก็คือ 
พระพ ุทธเจ านั ้นท านเป นผู รู และด ับท ุกข ได   และสอนคนอื ่น .  พระธรรมนั ้น 
เป นเครื ่องด ับทุกขโดยตรง,  พระสงฆคือผู ประสบความสําเร็จในเรื ่องนี ้.  ฉะนั ้น 
เราถือ  พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ   ในลักษณะอยางนี้  ก็เรียกวา  ถูกเรื่องของ 
สรณาคมนไมไขวเขว  วาสิ่ งสูงสุด  หรือบุคคลสูงสุด  วัตถุสูงสุด  ที่จะเปนที่พึ่ งได 
มันมีอยูอยางนี ้.  อยาไปถือใหกลายเปนของศักดิ ์สิทธิ ์ไปเสีย  จะเอามาแขวน 
ที่คอสักเทาไร  มันก็ชวยอะไรไมได  ถาไมรูใหถูกตองจริงตามความหมายของสิ่งนี้. 

 

ที่นี้เรื่องทาน  ถาเราจะมีความรูอยางถูกตอง  ในเบื้องตน  สักอยาง 
หนึ่งวา  สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ ้น 
เทานี้จะพอ  ไมตองรูอะไรมาก ขอใหรูจริง  เห็นจริงดวยใจจริงวา  สัตวทั้งหลายเปน 
เพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  เทานี้เอง,  แลวมันจะหยิบยื่นใหเอง 
มันจะชวยเหลือเอง  มันจะเมตตากรุณา  จะสงเคราะหอะไรเอง. 
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เดี๋ยวนี้ ไมไดใหทานดวยขอท่ีวา  สัตวทั้ งหลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ 
ตาย   ด วยก ันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น .  ไปให ทานเพื ่อจะแลกเอาสวรรค   เอามาเป นต ัวกู 
มาเปนของกู.  เขาเลยตองหลอกใหดวยสวรรคนั่นเองวา  ใหหยิบยื่นใหคนอื่นบาง ;  
แตความมุ งหมายอันแทจริงของเรื ่องนั ้น   ตองการจะให สละความเห ็นแกต ัว 
ของบุคคลผูมีตัว  อันยึดถือไวหนาแนนเกินไป. 

 

ถาผู ใดจะเรียน   ก ข  ก กา  ใหถูกตองในเรื่องเกี่ยวกับการใหทานแลว 
ขอใหภาวนาไวเถิดวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวย 
กันทั้งหมดทั้งสิ้น.  จงปฏิบัติตอสัตวทั้งหลายเหลานั้น  ใหถูกตองตามความหมาย 
อันนี้  หรือวาจะอยูกันในโลกนี้  ก็ใหอยูกันดวยความรูสึกอยางนี้  มันก็ใหทานเอง. 

 

[นี่ฝนจะตกแลว  เพราะฉะนั้นตองรีบลัดหนอย.] 

 

เรื่องศีล  ถารู  ก ข  ก กา  ในเบื้องตน  มันก็มาจากความรูสึกอยางเดียว 
กันอีก ;  วาถาเรารู ส ึกวา  สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น   เราก็เบียดเบียนเขาไมได,  ประทุษรายทรัพยสมบัติ 
รางกายของเขาก็ ไม ได .  มันก็มีศีลขอ ท่ี   ๑,  ศีลขอ ท่ี   ๒,  ไมประทุษรายของรัก 
ของเขาได  ก็มีศีลขอท่ี  ๓,  ไมประทุษรายสิทธิประโยชนอะไรของผูอื่นไดดวยวาจา  ก็มี 
ศีลขอท่ี  ๔,  ไมประทุษรายสติปญญา  สมปฤดีของตัวเอง  ก็ไมผิดศีลขอท่ี  ๕.  ก็แปลวา 
มันคงอยูในความสงบ  ปกติที่สุด  เพราะวาพอทําผิดในเรื่องนี้  มันผิดปรกติเทานั้น.  
เชนไปดื่มน้ําเมาเขามันก็ผิดปกติ,  หรือไปทําอะไรอื่นเขาเพราะการดื่มนํ้าเมา  ก็ผิด 
ปกติ,  รักษาความปกติไวไดอยางเดียว  ก็เรียกวามีศีล. 
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ฉะนั้น  เรื่องศีลนี้ก็คือความสงบ  ไมมีความวุนวาย  ตรงตามความหมาย 
ของคําวาศ ีล   สี - ละแปลวาปกติ  ถือศีลขอเด ียวพอ   จะทําใหม ีศ ีลจริงๆ  ทุกขอ ,  
ทีนี้คนที่ไมจริง  จะถือศีล  ๕  ศีล  ๘  ศีล  ๑๐  ศีลกี่รอยก็ตาม  มันไมจริงแลว,  มันก็ 
ไมมีศีลสักขอเดียว  ไมถูกตองตามจุดประสงคของศีลคือความสงบ ,  ฉะนั้นถายัง 
ไม ม ีความสงบ   ก็ย ังไม ม ีศ ีล .  ฉะนั ้นคนที ่ถือศ ีลจริงข อเด ียวเท านั ้น  คือความ 
สงบนี ้  แลวจะมีศ ีลท ุกขอได  แลวก็ม ีจริงดวย   ไมใชว าส ักวาอําพรางไวแต 
ขางหนา. 

 

เรื่องสรณาคมน  เรื่องทาน  เรื่องศีล  และเรื่องที่ บุคคลในระดับท่ีมีตัวตน 
จะตองรูนี้  มีอีกมากมาย  เราเอามารวมกันเขาหมดนี้  เรียกวา  ก ข  ก กา  หลาย ๆ  ตัว  
ก  ข   ก  กา  หลาย  ๆ  ตัว.  ถาทําเพื ่อให ได ด ี  วนเวียนอยู ในโลกนี ้  ก็เรียกวา 
วัฏฏคามินี   คือเวียนดี   ไดดี ,  หรือเผลอเขาก็ชั่ว  แลวก็ดี  ดีชั่ว  บุญบาป  สุขทุกข 
อยูในโลกนี้   เรียกวา  วัฏฏคามินี   เปนการปฏิบัติเพื่อใหวนเวียนอยูในโลกนี้ .  ทีนี้ 
ถาทําด ีกว านั ้น   เรื ่องทาน   เรื ่องศ ีล   เรื ่องสรณาคมน  ก็เถอะ   ถาทําด ี  คือทํา 
ถ ูกต อ งจร ิงแล ว   ม ันจะด ึงออกไปจากโลกนี ้  ซึ ่งเป น   ว ิฎ ัฎคาม ิน ี.  ว ิว ัฏฏะ 
แปลวา  มิใชวัฏฏะ  หรือ  ออกไปนอกวัฏฏะ.  ฉะนั ้นคนที ่มีสรณาคมน  มีทาน 
มีศีลดีนั้น  จะคอย ๆ  หลีกออกไปจากโลกนี้  หรือจากวัฏฏะนี้ไปสูโลกุตตระได. 

 

ฉะนั้นอยาทําเลนกับ   ก  ข   ก  กา  ไมกี่ตัวนี้ ;  ถาทําผิด   มันจะทําให 
วนเวียนอยู ในวัฏฏะนี ้  คือเกิดแลวเก ิดอีก   อยางนั ้นอยางนี ้  ภพนั ้นภพนี ้.  แต 
ถาทําใหดี  มันจะคอย ๆ  เกิดความเบื่อหนาย  ในการวายเวียนอยางนี้ ;  แมแต 
การใหทานนี้  มันก็จะผลักออกไป  จากโลกนี้  ไปหาโลกุตตระ.  การรักษาศีล 
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ก็ยิ่งผลัก  ไปจากโลกนไปสูโลกุตตระ.  นั่นเปน  ก ข  ก กา  ที่เขาเรียนดี  เขาเรียน 
ถูกตอง  มันจะชวยผลักใหออกไปจากโลกนี้  ไปสูโลกุตตระ. 

 

รูวา  "เกิดมาทําไม"  ถูกตอง,  จะดับทุกขได. 

 

ทีนี้มันมีสิ่งที่ตองคิดอยูอีกขอหนึ่ง  เกี่ยวกับเรื่องนี้  ที่เปนชั้น  ก ข  ก กา  
วาเรื่อง  ก ข  ก กา  นี้  มันจะมาขึ้นอยูกับความรูที่รูวา  เรานี้เกิดมาทําไม ?  ถาเราไมรู 
วาเกิดมาทําไม  เทานั้นแหละ,  มันก็ไมรูจะ  ก ข  ก กา  กันที่ตรงไหนถูก,  คือจะ 
ไมรูจักประโยชนของศีลธรรม,  ไมรูจักประโยชนของปรมัตถธรรม.  ฉะนั้น 
ก ข  ก กา  ของศีลธรรมก็ดี  ของปรมัตถธรรมก็ดี   มันจะตองมากลมกลืนกันกับ 
ความรู  ก ข  ก กา  ในขั้นที่วา  เราเกิดมาทําไม.  เดี๋ยวนี้การที่ รูวา  เราเกิดมาทําไม 
นี้มันก็ยาก   ยากแสนยากเหมือนกัน ,  แตถาไม รู   มันก็ตั้ งตนไมถูกเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น  มันจึงเปน  ก ข  ก กา  ชั้นลึก  ชั้นยาก. 

 

เนื่องจากการสังเกตอยูตลอดเวลา  ที่เรามีชีวิตอยู  แตตนจนบัดนี้  คอย ๆ  
รูวาอะไรถูก  คอย ๆ  รูวาอะไรผิด  และคอย ๆ  รูวา  อะไรมันเปนไปเพื่อความสงบ,  
อะไรไม เป น ไปเพื ่อความสงบ .  รู ว า เวลาที ่ควรปรารถนาที ่ส ุด   ก ็ค ือ เวลาที ่มี 
ความสงบ,  คือไมมีความทุกข.  ในที่สุดก็จะคอย ๆ  มองเห็นหรือวาเชื ่อไดดวย 
ตนเองวา  เราเกิดมาเพื ่อจะกําจัดความทุกข.  เราไมอยากจะเกิดมา  หรือเรา 
ไมไดเจตนาจะเกิดมา ;  แตมันก็ไดเกิดมาแลว.  ฉะนั ้นเมื ่อเกิดมาแลวอยางนี้ 
จะตองทําอยางไร  นี้ปญหามันเหลืออยูเทานี้. 
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ถารูวาเกิดมาทําไมอยางถูกตองแลว  ก ข  ก กา  นี่ก็จะตั้งตนดี 
จะตั ้งต นเร ็ว   คือจะเร ียนหน ังส ือ รู เร ็ว   เหม ือนคนฉลาดยิ ่ง .  คนฉลาดอย างยิ ่ง 
เรียนเดี๋ยวเดียวก็รู  รูมหาศาลทีเดียว  เปนอุคฆติตัญู   เพียงแตเขาเอยปากมันก็รู 
เสียแลว  เกิดมาทําไม;  แลวคนที่ไม รูวาเกิดมาทําไมนั่นแหละ  ควรจะถือวาเปน 
คนโงที่สุด. 

 

นี่ใครจะเปนคนโงอยูในจํานวนนี้  ก็ไปตัดสินดูเอาเองก็แลวกัน  เพราะ 
มันไมยาก.  เรารูวาเราเกิดมาทําไม,  หรือวาเราไมรูวาเราเกิดมาทําไม,  หรือวาเรา 
รูอยูผิด ๆ  วาเกิดมาทําไม .  มันพิสูจนไดตรงที่วา  ถาเรารูอยางนี้  แลวมันยังมี 
ความทุกขอยู  ก็หมายความวา  เรารูผิดแลว;  ถาเรารูเราเกิดมาทําไม  เราทํา 
อยางนั้นอยู  แลวไมมีความทุกขเกิดขึ้น  นี้ก็ เรียกวารูถูกแน.  ไมมีใครชวยตัดสิน 
ใหได  นอกจากผลที่มันเกิดขึ้นมา  ถาดับทุกขได  ก็เรียกวาเรารูถูก,  ความรู 
ของเราถูก. 

 

แตเดี๋ยวนี้ เรายังไดเปรียบอยูบาง  ที่วาเรามีพระพุทธศาสนาเปนหลัก 
เกณฑ.  ฉะนั ้น เราก็อาศัยพ ุทธศาสนาเป นเครื ่องชวย  ;  แตไม ใช ให ช วย 
อยางหลับหูหลับตา  คือไมตองเชื่ออยางงมงาย  ใหเชื่อประกอบดวยสติปญญา,  พอที่ 
จะรูว า  เก ิดมาทําไม .  แม ว าพระพ ุทธเจ าท านได ตรัสไว   ละเอ ียดลออในทุกแง 
ทุกมุม ;  แตทานก็ยังขอรองวา  อยาเชื่อทันที   ตองพิจารณาดู   ตองลองดู   ตอง 
ปฏิบ ัต ิด ู,  แลวม ันพ ิส ูจน ในตัวม ัน เอง   วามันด ับทุกข ได   และก็นั ่นแหละ 
เชื ่อได  ถือเอาเปนหลักได.  การที ่จะเชื ่ออะไรใหเด็ดขาดลงไปนั ้น   ตองอาศัย 
หลักเกณฑอยางนี้;  แมแตจะตัดสินลงไปวา  เราเกิดมาทําไม  นี้ก็ตองระวังใหดี. 
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ถ าม ัน โผงผางพรวดพราดลงไป   ม ันม ีส วนผ ิด   แล วม ันก ็จะเส ีย เวลา  ;  ฉะนั ้น 
คอย ๆ  ระวังใหมันมีแตถูกเรื่อยไปดีกวา. 

 

หลักปฏิบัติทั้งศีลธรรมและปรมัตถขึ้นอยูที่สติ. 

 

ทีนี้ เวลาเล็กนอยสุดทายนี้   ก็อยากจะพูดวา  ก ข  ก กา  ของการปฏิ บัติ 
ธรรม   ซึ ่งก ินความทั ้งส วนศ ีลธรรมและส วนปรม ัตถธรรม .  การปฏ ิบ ัต ิธรรมนั ้น 
อะไรเปน  ก ข  ก กา  เสียเวลาสักอึดใจหนึ่ง  ถามทานทั้งหลายวา  ทานทั้งหลายที่นั่ง 
อยูที่นี่   ทานรูสึกวา  ในการปฏิบัติธรรมนั้นมีอะไรเปนตัว  ก.  คงจะตอบตาง ๆ  กัน 
ตอบอยางไรก็เก็บไวในใจ ;  สวนอาตมานี้จะบอกวา  สติ  เปนตัว  ก ของการปฏิบัติ 
ธรรม,  แลวมันประหลาดที่วา  สตินี้จะเปนทุกอยาง  กระทั่งเปน  ฮ.  สุดทายของ 
พยัญชนะทั้งหลาย. 

 

มันเลยเปนของประหลาดที่วา  มันเปนทุกอยาง  เปนทุกเวลา  เปนทุก 
สถานที่  สิ่งที่เรียกวาสติ,  สติ  อยางเดียวเทานั้น,  คือความเปนผูมีสติ  คือรูสึกตัว 
มีสมปฤดีหรือปญญา,  รูสึกอยู กอนแตที ่จะคิด  จะพูด  จะทําอะไรลงไป .  
เดี๋ยวนี้ เราปลอยไปตามธรรมชาติเกินไป  อยากจะพูดก็พูด,  อยากจะทําก็ทํา, หรือ 
อยากจะค ิดก ็ค ิด   ไม ได สิ ่งที ่เร ียกว าสต ิ  มาเป นผู นํา   หรือ เป นผู ต ัก เต ือน   หรือ 
เปนผูยับย้ัง  หรือเปนอะไรก็สุดแท. 

 

แตสิ่งที่ เรียกวาสตินี้  ก็เปนสิ่งที่ เขาใจยาก,  และยิ่งกวานั้น  ก็ยังเปนสิ่ง 
ที่ จะมี ได โดยยาก  ;  เพราะคนเรามันหัดมาในทางที่ จะไมมี สติ .  คนดูตั้ งแต 
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เกิดมาจนบัดนี้  ไมไดเคยหัดที่จะมีสติ  ชอบอะไรก็ทํา,  ชอบอะไรก็พูด  ก็คิด  ก็ทํา,  
ไปตามอารมณทั้งนั้น,  ไมเคยมีสติ  ไมเคยยับยั้งดูกอนวา  ที่จะทําลงไปนี้เปนอยางไร,  
หรือวาคําพูดที่จะพูดลงไปนี้   มันจะเกิดอะไรขึ้น  ไมเคยฝกอยางนี้,  ไมเคยได รับการ 
สั่งสอนใหทําอยางนี้.  เราจึงฝกมาแตในทางที่จะไมมีสติ  ตั้งแตเกิดมาจนบัดนี้. 

 

ฉะนั้นสิ่งที่ เปนปญหาอันแรกที่สุดก็คือ  ความมีสติ  ขอใหมีหลักที่วา 
จะพ ูดอะไรออกไป   ก ็ม ีสต ิรู เรื ่อ ง ที ่จะพ ูดนั ้นด ีเส ียก อน ,  และจะทํ าอะไรก็ 
เหม ือนก ัน ,  หรือแม แต จะปล อยความค ิดให ไหลไปในกระแสไหน   ก ็จงม ีสติ 
กอนที่จะปลอยใหมันไปในกระแสนั้น.  นี่เรียกวา  สติจะมากอน. 

 

การฝกหัดสติอยางสมบูรณ  เรียกวา  อานาปานสติ,  คือความเปน 
ผูมีสติทุกครั้งที่หายใจออกเขา,  มีสติทุกครั้งที่หายใจออกเขา,  แลวคิดดูเถอะ  มันจะ 
ขาดตอนไดอยางไร.  ก็ความมีสติสมบูรณนั่นแหละเปนตัวแท  เปนเนื้อเปนตัว 
ของสิ่งที่เรียกวา  การปฏิบัติธรรม. 

 

คําวาสติ   เปนคําประหลาด   หมายถึงทุกอยางจะรวมอยูในนั้น   ไม 
โดยตรงก็โดยออม.  อยางปญญาก็รวมอยูในคําวาสติ;  เพราะวา  ถาไมมีปญญา 
มันก็ไมรูวาจะรูสึกตัววาอะไร.  ความรูสึกตัวนั้น  มันรูสึกวาผิดหรือถูก,  สุขหรือ 
ทุกข   ดีหรือ ช่ัวนี้   มันรูสึกตัวอยางนี้ .  ฉะนั้นตองมีปญญามันก็ทําใหมีปญญานี้ 
โดยตรง   หรือต องม ีก อนแลวม ันจึงม ีสต ิที ่ได .  มีสต ิแล ว   มันก ็เป นเหตุให ทํา 
ถูก  คิดถูก  พูดถูก   อะไรตอไปอีก;  แมจะมีชีวิตอยูก็ถูก  จะมีสมาธิก็มีได  มันก็ 
เล ยช วยย ึด โย งสิ ่ง ต า ง  ๆ   ไว   ค รบถ วนบ ร ิบ ูรณ .  นี ้เ ร ีย ก ว าม ัน เป น ต ัวก า ร 
โดยตรงก็มี  เปนอุปกรณโดยออมก็มี. 
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สิ่ งที่ เรียกวา   อัฏฐังคิกมรรค   ๘  ประการนั้น   อัฏฐังคิกมรรค   คือ 
มรรคมีองคแปดประการนั ้น  มันก็สําเร็จไดเพราะมีสติ;  แมวาจะมีสัมมาทิฏฐิ 
คือปญญา  เปนผูนํา  แตแลวการเปนไปได  การยึดโยงกันอยูไดนี้ เปนไปไดดวย 
อํานาจของสติ;  แมวาจะมีสมาธิเปนตัวกําลัง  แตวากําลังนั้นมันใชไปอยางถูก 
ตองดวยอํานาจของสติ,  และยังมีการเลี ้ยงชีวิต  การกระทําพากเพียรถูกตอง 
มันก็ทําไดดวยอํานาจของสติ. 

 

ตามความเห็นของอาตมา  จึงถือวา  ก ข  ก กา  ของสิ่งที่ เรียกวา  การ 
ปฏิบัติธรรมนั้น  คือสิ่งที่เรียกวาสติ,  ทุกอยางมีความสําคัญขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา 
สติ  และบางทีก็เรียกวา  ความไมประมาท,  มันมีคําแทนชื่อหลายอยางหลาย 
ประการ.  ถามีสติแลว   ก็เปนอันวา   ทุกอยางมันจะเดินไปยัง  มรรค   ผล 
นิพพาน  เปนแนนอน. 

 

ทีนี้ถึงแมวาในเรื่องศีลธรรม  สติก็ชวยทั้งหมด  คือจะไดมีตัวตนที่ดี.  
สต ินี ้จะช วยให เราไม ทําอะไรผ ิด   ม ีต ัวตนที ่ด ี,  ได ร ับแต ความด ี  อยู ในโลกนี ้,  
เวียนวายอยูในโลกนี้  ก็เวียนวายอยูแตในทางที่ดี.  ทีนี้อีกทางหนึ่ง  สตินี้จะชวย 
ใหออกไปพนจากความมีตัวตน,  ไมมีตัวตน  ไปสู โลกุตตร.  นี ้ก็ยังดวยอํานาจ 
ของสติ.  ขอใหมองเห็นสติในฐานะที่เปนทั้งตัว  ก ข  ก กา  และเปนสุดทายของทั้งหมด 
ดวยอยางนี้. 

 

เอาละ,  ขอสรุปความวา  เราตองยอนไปเรียน  ก ข  ก กา  กันใหม   แลว 
ใหดีที่สุด  ขออภัย  ตองใชคําวาเรียนใหม,  ออกจะเปนการดูถูกทานทั้งหลาย  วาจับ 
ตัวมาเรียนใหม.  แตความจริงมันอยางนั้น  มันตองเรียนใหม  เพราะวาที่ เรียนมา 
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กอนนั้นมันเลอะเทอะ,  มันเลอะเลือนหรือสับสน  ชนตนชนปลายไมคอยจะถูก.  
ขอใหเรียนใหม  แลวขอใหเรียนใหดีที่สุดดวย.  อยาใหใหมอยางเหลวไหลอยางที่ 
แลวมาอีก,  มันจะไมมีอะไรใหม.  เรียนกันใหมแตวาเรียนใหดีที ่สุด  ไมเหมือน 
กับท่ีแลวมา. 

 

ก็ตั้งตนปฏิบัติกันใหดีที่สุด  ตั้งตนสอนกันไปใหถูกตอง  นี้ก็จะพอทัน 
กับเวลา  หรือวาพอสมกับสถานการณ   แหงยุคปจจุบัน.  เรามีอายุเหลืออยู เทานี้ 
ถาเราทําถูกตอง  มาลงทุนเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหมใหถูกตองน้ัน  ก็ยังทันแก 
เวลา ;  เพราะวาถาทําไมถ ูกตองเอง  เรียนอีกกี ่ร อยกี ่ป กี ่พ ันป  มันก็ไม ถ ึงจุดที่ 
มุงหมาย.  ฉะนั้นถาเรียนใหม  ทําถูกตอง  บางที่  ๒ - ๓  ปก็ถึงจุดหมายปลายทางได ;  
ฉะนั้นจึงเรียนวาเรียนเสียใหม ใหดีที่ สุด   ยังพอทันแก เวลา ,  แลวก็ยั งพอสูกับ 
สถานการณ   ที ่กําล ังเป นอยู ในป จจ ุบ ันแม ว าโลกนี ้ม ันจะรอนเป นไฟอย างไร .  
มันอยูในลักษณะที่ลอแหลมจะตองฉิบหายวายวอดแน ;  เพราะวาคนในโลกไมมี 
ศีลธรรมยิ่งขึ้น  มีแตการเอาเปรียบ,  การบานการเมืองลวนแตเปนการเอาเปรียบ.  
โลกนี้จะตองวินาศดวยอาวุธแรงราย  ที่เขามี ๆ  กันอยู.  เราอยาทอใจ;  ธรรมะนี้ยัง 
สูกันไดกับสถานการณอยางนี้,  แลวเราจะตองไมเปนทุกขเลย  จนวาระสุดทาย.  
แมวาจะตองตายลง   มันก็ไมม ีความทุกขเลย .  นี ้เ รียกวามันยังทันแก 
สถานการณ. 

 

ขอใหสนใจไวเถอะ;  ถาเขาใจอยางนี้แลว  มันก็ยังเรียกวาเอาตัวรอดได 
ไมเสียทีที่เกิดมาชาติหนึ่ง  ยังเอาตัวรอดได.  สมมติวาจะตองตายดวยระเบิด 
ปรมาณูในปสองปขางหนานี้  เรายังมีการกระทําชนิดที่เอาตัวรอดได  โดยไมตองถูก 
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  ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๔๐๖

ลูกระเบิดชนิดนั้น   คือมันจะถูกไดก็แต รางกาย .  แตจิตใจมันถูกไม ไดมันไมยอม 
ใหถูกจิตใจของเรา  เพราะธรรมะนี้คุมครอง. 

 

นี่ เรียกวาเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหมใหดีที่สุด  ยังทันแก เวลา  ยังทันแก 
สถานการณ  ;  แมวาการตั้ งใจเรียนนี้จะลําบากบาง  ก็มีประโยชนมาก   ทนลําบาก 
เอ าหน อย .  อ านหน ังส ือ ให รู เรื ่อ งนี ้ม ัน สน ุก  ;  แต เร ียน ไวยาก รณ ม ันลํ าบ าก 
ม ันทรมานจ ิต ใจ   แต ก ็ขอร องให ทน เร ียนไวยากรณ ด วย   ม ันจ ึงจะรู หน ังส ือด ี.  
นี่ขอใหเรียน  ก ข  ก กา  ของปรมัตถธรรม  ของศีลธรรม  ของการปฏิบัติธรรม 
ในลักษณะอยางที่วามาแลว. 

 

นี้ เปนอันวาอาตมาไดพูดถึงเรื่อง  ก ข  ก กา  ของพุทธบริษัท  หรือสําหรับ 
พุทธบริษัท   หรือเพื่ อพุทธบริษัท   มาถึง   ๑๓  ครั้งแลวทั้ งครั้งนี้ ,  เพื่ อวาเราจะได 
เร ียนถ ึงต ัวพ ุท ธศาสนา   ให ถ ึงต ัวจ ร ิง   ต ัวแท ต ัวจ ร ิงขอ งพ ระธรรม   หร ือ ขอ ง 
ธรรมชาติกันเสียที .  แมจะเปนนักธรรมเอกแลว   แมจะเปนเปรียญ เอกแลว   ก็ยัง 
ตองเรียน   ก  ข   ก  กา   นี้ ;  ไม ใชวาจะดูถูกหรือดูหมิ่นคนเหลานั้น   เปนอันวาไม ได 
ยกเว นใครที ่จะต องเร ียน   ก  ข   ก  กา   นี ้.  ถ าย ังตอบป ญหานี ้ไม ได   ค ือไม ทํ า 
ความกระจางแจงให แกต ัว เองไดว า   อะไร   จะไปกันทางไหน ,  ก็ขอให 
เรียนกันเสียใหม  ในลักษณะอยางวามานี้ทุกประการ. 

 

นี่คําบรรยายนี้  ก็สมควรแกเวลาแลว  แลวก็เปนครั้งสุดทาย  ก็ขอ 
พระสงฆทั้งหลาย  สวดคณสาธยายอีกวาระหนึ่ง. 

 

_____________ 
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เรื่องที่  ๑ 
๑  มกราคม  ๒๕๑๗ 
ที่ลานหินโคง,  สวนโมกข. 

 
เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม. 

 
การบรรยายธรรมในวันนี้   ขอให เปนพิ เศษ   คือไม ใชแสดงตามปกติ 

เหมือนครั้งที่แลวมา.  แตก็อดไมได  เพราะวาเราไดตั้งใจไว  วาจะตองทําตามที่ เคย 
ทํา,  หรือทําตามที่กําหนดไว  ก็เลยรีบขอตัวจากหมอ  กลับมาใหทันวันปใหม  ซึ่ง 
ก็ ไดทราบวา   หลายคนตั้ งใจมา   เพื่ อจะได รับประโยชน   เนื่ องในวันป ใหมจาก 
สถานที่นี้.  อาตมาก็เลยพยายามมาใหทัน  แมจะพูดไดไมมากก็จะพูดตามที่จะพูด 
ได ,  แลวก็ตองพูดคอย  เพราะไมคอยจะมีเสียง  ฉะนั้นตองใชเครื่องขยายเสียงนี้ 
ชวยเต็มท่ี. 

 
ทีนี้ เพื่อจะใหประหยัดลงไปไดอีก  ก็ตองการบุคคลสักคนหนึ่ง  ซึ่งเปน 

ผูซักถาม  ตลอดถึงขยายความ  ก็จะประหยัดเรี่ยวแรงไดมาก  เทาที่ไดนอนฟงอยูที่ 
กุฏิสองสามวันมาแลวนี้  จะขอระบุคุณกัญญา  ใหเปนคนมาถาม  อยูที่ไหนก็ใหมา 
ที่ ไมโครโฟนตัวนั้น   เปนผูซักถามในฐานะที่ เปนผูซักที่ดี .  อยูที่ ไหน   ใครชวยไป 
ตามมาแลวปญหาก็จะเปนผูที่มีปญหาชนิดที่จะตองอธิบายอยูแลว.  ดวยคุณกัญญาเปน 
ผูซักถาม  แลวก็ที่อธิบายอยู เมื่อตะกี้นี้  เพื่อวาจะไดประหยัดการพูดคือจะแจมแจง 
หรือละเอียดลออได  ดวยการซัก.   

 
 
 
 

๔๐๙ 
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                                                             ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 

๔๑๐

ซอมความเขาใจที่จะพูดเร่ือง  ก ข  ก กา 
 
ทีนี้   ก็ เปนเรื่องเกี่ยวกับป ใหม   เพราะฉะนั้นก็จะไม ให เสียที   ที่ วามัน 

เปนวันปใหม .  ก็จะพูดเรื่องที่ เกี่ยวกับปใหม .  อยางที่ ได เคยบอกแลววา  ป   นี้มัน 
ใหมไปไมได ;  แตวาจิตใจของคน   หรือคนนี ้อาจจะทําใหใหมไดดวยการ 
ปรับปรุง .  ฉะนั ้นจึงถือโอกาสวา   จะพูด เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง   ที ่เปนการปรับ 
ปรุง  ใหวิชชาความรูของทานทั ้งหลายนี ้ใหมขึ ้นบาง,  ใหสมกับคําวา  มันเปน 
วันปใหม  ก็ดูจะไดผลดี. 

 
ทีนี้ เกี่ยวกับวันปใหม   ก็ควรจะมีอะไรใหมอยางที่วามาแลว  ก็เลยอยาก 

จะพูดวา   จะขอรองใหท านทั้ งหลาย   ตั้ งตน เรียนใหม ,  ตั้ งตน เสียใหม ,  ชําระ 
สะสางใหม  เร่ือง  ก ข  ก กา  กันเสียใหม.  ที่พูดวาจับตัวใหเรียน  ก ข  ก กา  กันเสีย 
ใหมอยางนี้  บางคนอาจจะนึกหงุดหงิดแลวก็ได.  ผูที่ตั้งตัวเองเปนครูบาอาจารย 
บางคน  กําลังจะไมชอบอาตมาแลวก็ได  ในการที่พูดวา  ตองจับตัวมาเรียน  ก ข  ก กา  
กันเสียใหม;  เพราะวานอนฟงอยูที่กุฏิ ๒ - ๓ คืนมานี้  ก็รูวา  เรียน  ก ข  ก กา มา 
ผิด .  ชวยฟ งใหดีวา   เรียน   ก  ข   ก  กา   มาผิด   อาจเรียนลัดอยางผู ใหญ   ไม เคย 
เรียน  ก ข  ค  ง  หรือ  กะ  กา  กิ   กี   ก็ ได   ซึ่ งเรียนแบบเบสิค  (basic)  เรียนจากขาง 
บนจากปลายมาหาขางลางก็ได.  อยางนี้ก็ตองปรับปรุงเรื่องการเรียน   ก ข  ก กา 
กันใหม,  แลวก็ไมใชดูถูก,  ไมใชดูถูกใครแมแตสักคนเดียววา  เปนคนไมมีความรู 
ขนาดที่ตองจับตัวมาเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหม. 

 
ที ่ว าเร ียนใหม  นี ้ก ็ไม ได เรียนใหมทั ้งหมด   เป นแต  ปรับปรุง  สวน 

ที่ยังไมทราบ  หรือวาทราบนอย  หรือวามันยังเขวอยู  เชนอะไรแลวจึงอะไร  เปนตน, 
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เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม ๔๑๑

มันควรจะเปนระเบียบเรียบรอย  เชน  ก  สระ  อะ  กะ,  ก  สระ  อา  กา,  ก  สระอิ  กิ  
ก  สระอึ  อานวากู  เปนเสียอยางนี้  มันก็ผิด.  ตองจับตัวมาทองกันใหม  ใหมันเปน 
ระเบ ียบ ,  เป น   ก  ข   ก  กา   ของธรรมะธรรมะนี ้ส ูงส ุด   เป นของพระพ ุทธ เจ า .  
ฉะนั้นการที่จะเรียน  ก ข  ก กา  ในธรรมะของพระพุทธเจาคงไมใชเร่ืองเสียเกียรติ,  
แล วแม จะจ ับมาเรียนอนุบาล   เร ียน   ก  กา  กิ  กี  อยางที ่น ักเรียนเร ียน   แตเร ียน  
ก ข  ก กา  อยางแบบของธรรมะ. 

 
เอาละ,  ก็ตองขออยางที่วามาแลวเมื่อตะกี้นี้   วาขอใหมีผูซักที่ดีสักคน 

หนึ่ง  แลวก็ระบุคุณกัญญา  เขามาหรือยัง ?  ชวยเปนผูซัก  ตามที่ เห็นวาควรจะซัก,  
แลวก็ตองซักในที่ที่ควรจะซักดวย   จึงจะเปนผูซักที่ดี .  ฉะนั้นคุณทําตัวเปนผูซัก 
ถาม   ซึ่งจะไดพูดกันไปทีละขอวา  วันนี้จะพูดใหเปนไปในทางที่จับตัว  แมครูบา -  
อาจารย  มาเรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหม,  ก ข  ก กา  ของธรรมะของพระพุทธเจา. 

 
เอาละ,  จะตั้ งตนไปจากคําวา  ธรรมะเสียกอน  แลวจะรูวา  ก ข  ก กา  

ของธรรมะนั้นเปนอยางไร,  ก็ขอเชิญใหผูซักมานั่ ง  ที่ ไมโครโฟนเลย   ซึ่งพรอมท่ี 
จะซักโดยไมตองเสียเวลาไปมา ๆ. 

 
ขอนมัสการทานนะคะ  ดิ ฉันก็ยังมิ ไดมีความสามารถอะไรลึกซึ้ งนัก  มีปญหาอยู วา 

∗ขณะนี้สวนมากมีนักศึกษาซึ่งเปนเด็กมาจากตรัง  ขอแรกก็จะเอาปญหาอันนี้กอน  เชนวา... 
 
ไมใช ,  ไมใช ...  อยางนั้น   เดี๋ยวกอนคงจะเขาใจผิดอยู   ขอใหนั่ งกอน ,  

ใหเตรียมตัวสําหรับซักและตอบ   นั่งขางไมโครโฟนนั่นแหละ  เพราะวาคุณจะตอง 
เปนผูยืนยันอีกทีหนึ่ง,  นอกนั้นก็ เปนผูฟง  วาธรรมะของพระพุทธเจาทั้ งหมด 
 

 
 

                                                
∗ตัวจิ๋วเปนคําพูดของผูอื่นตลอดเรื่อง 
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๔๑๒

ทั้งสิ ้น  มีเพียงเรื ่องเดียว  คือเรื ่องความดับทุกข.  นี้คุณเห็นแลวหรือไมเห็น 
ดวย ?  มาพูดที่นี่ เลย  อยาไปนั่งเสีย  ใหอยูที่ไมโครโฟนนี้  วาธรรมะของพระพุทธ -  
เจา  มีเพียงเรื่องเดียว  คือเรื่องความดับทุกขเทานั้น   จริงหรือไมจริง ?  เห็นดวย 
หรือไมเห็นดวย ?  ถาไมเห็นใหแยงเลย. 

 
อันนี้ เปนเรื่องจริงและเห็นดวย  ที่วายอมรับจริงและเห็นดวยนั่นก็คือวา  มนุษยเรา 

เมื่อเวลาทุกขขึ้นมา  ก็ตองมี ส่ิงที่ยึดเหนี่ยว  ทีนี้ปญหาวาส่ิงที่จะยึดเหนี่ยวนี้ เราจะทําอยางไร ?  
แลวก็ตองศึกษาวาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  ปฏิบัติอยางไรจึงมีความดับทุกขได ? 

 
ปญหายังไมถึงนั้น,  ขอใหไปตามลําดับทีละนิด ๆ,  เพราะวาเปนเรื่อง  

ก ข  ก กา,  จะถามใหมวา  ธรรมะของพระพุทธเจา  มีเพียงเรื่องเดียวเทานั้น  คือ 
เรื่องความดับทุกขจริงไหม ?  จริงคะ  เห็นดวย ?  เห็นดวย  แลวทําไมคุณหรือใคร...  
มักจะพูดวา  ธรรมะมีตั้งแปดหมื่นสี่พันเรื่อง. 

 
ที่วาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนี้   ก็หมายถึงวาเปนเรื่องที่มาก  ที่ ลึกซึ้ งจนรวมสรุป 

แลว  จับประเด็นวา  เร่ืองดับทุกขจริง ๆ  ก็ไมใชถึงชั้นนั้น. 
 
อาว,  ถามีแปดหมื่นสี่พันเรื่องแลว  จะมีเรื่องเดียวอยางไรละ ? 
 
คือสรุปลงมาแลว  อันนั้นเปนเรื่องที่เฟอ  หรือไมจําเปนก็ได  ในความรูสึกสวนตัว. 
 
ถาพูดวาเฟอไมถูก  เพราะตั้งแปดหมื่นสี่พันหัวขอน้ันตองมารวมเขมขน 

งวดลงที่คํา ๆ  เดียววา  เปนเรื่องดับทุกข  จะเปนขอไหนก็ตาม  ในแปดหมื่นสี่พัน 
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เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม ๔๑๓

ขอน้ัน   ตองเปนเรื่องความดับทุกข  หรือเปนอุปกรณของความดับทุกข.  แมแตจะ 
พูดเรื่องทุกข  ก็คือพูดใหรูเรื่องความดับทุกข  เราจึงพูดเรื่องความทุกขกันกอน. 

 
ทําความเขาใจเรื่องความทุกข. 

 
นี ้เป นอ ันว า   ให ท ุกคนรู   ก  ข   ก  กา  ขนาดที ่ว า  ธรรมะของพระ 

พุทธเจาทั้งหมดนั้นคือความดับทุกข.  หรือถาจะพูดเปนสองอยาง  จะวาอยางไร ?  
คุณนั่ งที่ เกาอี้ก็ ได   ตองเดินไปมาเหนื่อยตาย ,  นั่ งเกาอี้ที่ ไมโครโฟนนั่นแหละ   คือ 
วาจะพูดให เขาใจเปน   ๒  เรื่องจะไดไหม  ?  จะวาอยางไร ?  มันก็จะแยกออกเปน  
๒  เร่ืองได   ถา  ๒  เรื่องจะวาอยางไร ?  ถาเรื่องเดียวคือความดับทุกข   ถา  ๒  เรื่อง 
จะวาอยางไร ? 

 
ถ าเป น   ๒  เรื ่องก ็ค ือ   ความท ุกข   ก ับความด ับท ุกข .  แต ความ 

ทุกขนี้มันไมมีความหมายอะไร  ถาไมใชเพื่อความดับทุกข;  เพราะฉะนั้นเราจึงถือวา 
เรื่องความทุกขนั้นมันเปนเรื่องท่ี  ๒  อยูในความดับทุกข.  ถาจะแยกเปน  ๔  เรื่อง 
ก็ได ว า   ความท ุกข   กับเหต ุของความท ุกข อยางหนึ ่ง ,  แลวความดับท ุกข กับ 
ทางใหถึงความดับทุกข  นี่อีกอยางหนึ่งเปน   ๒  คู   เลยเปนเรื่อง  ๔  เรื่อง.  นี่พูด 
วาธรรมะของพระพุทธเจามี เพียง  ๔  เรื่องก็ได   ถูกไหม  ?  คือเห็นดวยไหม  ?  เห็น 
ดวยคะ. 

 
แตที่พระพุทธเจาทานตรัสเอง  ทานวา  แตกอนนี้ก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็ดี  ตถาคต 

จะกลาวแตเรื ่องทุกขกับความดับทุกขเทานั ้น ;  นี ่ขอใหจําไวดวย  ปุพฺเพ   จาหํ 
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                                                               ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 

๔๑๔

ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ  ทุกฺขณฺเจว  ปฺาเปมิ  ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธํ  วา  แตกอนที่แลวมาก็ดี 
บัดนี้ก็ดี  ฉันบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกขกับเรื่องความดับทุกขเทานั้น.  มันกลายเปน  ๒  
เรื ่อง   ถ าพ ูดแต เรื ่องเด ียวม ันอธ ิบายยาก ;  ฉะนั ้น   พระพ ุทธเจ าท านก ็จะแยก 
เปน  ๒  เรื่อง  :  เรื่องความทุกขเรื่องหนึ่ง,  กับเรื่องความดับทุกขเรื่องหนึ่ง. 

 
นี่ถ าพูดไมมี ใจความรวมอยูที่นี่   มันก็ เควงเปะปะแน   สองเรื่องนี้ รวม 

เป นเรื ่องเด ียว  คือความดับทุกขก ็ได  ;  แตเราจะดับทุกขโดยไมรู จ ักความทุกข 
นั ้น   มันก ็ทําไม ได .  เพราะฉะนั ้น   ตองพ ูดเรื ่องความท ุกข ก ันก อน  ;  ฉะนั ้น 
การตั้งตนพูดเรื่องความทุกขกันเสียกอนนี้  เปนความเหมาะสมไหม ? 

 
ปญหาประเด็นที่ทานถามมานี่ก็คือวา  พวกที่นั่งอยูที่นี่  ก็ตองการฟงเรื่องนี้  เชน 
 
ฉะนั้น เราก็จะตั้ งตนพูดเรื่องความทุกขกอน   แลวจึงจะพูดเรื่องความ 

ดับทุกข. 
 
ฉะนั้น   ก ข  ก กา  ที่ เขยิบเขามาอีก  มันก็มี เร่ืองความทุกข ,  เหมือนกับ 

ตัว  ก   ยังไมไดใสสระ   อะ   อา  อิ   อี   อะไรเลย ,  ก็ตองพูดเรื่องความทุกขกันกอน ,  
แลวจะไมพูดใหเฟอเพราะวาเวลานอย.  แลวก็ไมคอยมีแรง  จะพูดแตจํากัดที่สุดเลย. 

 
ทีนี้ที่เมื่อพูดถึงความทุกข  ก็จะตองตั้งปญหาวา  อะไรเปนความทุกข ? 
 
ถามวาอะไรเปนความทุกข ?  ขอนี้ทานถามใชไหมคะ ?  ถามวาอะไร 

เปนความทุกข.  ปญหาที่วาความทุกขนี่  ถามหมายถึงผูศึกษา  หรือวาจะถามอยางคนฟงทั่วไป ?  
ไมตองนึกถึงใครหมด.  ถามคุณ  คุณตอบพอแลว  อะไรคือความทุกข ? 
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ความทุกขก็หมายถึงวาความเกิด  หมายถึงวาความเกิดกิ เลสขึ้นกับจิตใจ  คือวา 
เศราหมอง  นี่แหละ  หรือความอยาก  ขอนี้ที่ท านถามอยางนี้   จะใหตอบคําเดียวก็ รู สึกวา 
จะไมชัด. 

 
ตอบใหสั้นที่สุด  สั้นที่สุดเทาที่จะสั้นไดวา  อะไรเปนความทุกข ?เชนวา

ความอยากได  ส่ิงที่อยากได  ถาไมสมอยาก  อันนี้ก็ทําใหเกิดความทุกขข้ึน. 
 
ตอบใหตรงปญหาวา  อะไรเปนความทุกข ?  ไมใชถามวาอะไรเปน 

เหตุใหเกิดทุกข  ถามวาอะไรเปนความทุกข ?  อะไรเปนความทุกข  นี่  ก ข  ก กา 
ที่สุด  อะไรเปนความทุกข  ไมตองกลัววาจะผิดหรืออะไร  วาอะไรเปนความทุกข ? 

 
ตรงนี้ถาจะตอบวา  ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยางนี้. 
 
ถาตอบวาความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เปนความทุกข  ก็ไดเรียน  ก ข  ก กา 

ผิด  ทั้งที ่วามีบาลีอยูวา  ความเกิด  เปนทุกข  ความแก  เปนทุกข  ความตาย 
เปนทุกข  นี้ก็คือเรียนผิด,  แปลความหมายผิด. 

 
กอนหินกอนนี้มันหนักไหม  ?  กอนใหญนี้หนักไหม  ?  หนัก   ไมจริง.  

อยางนี้ตองขอประทานอภัย  อยางนั้นก็ขอตอบใหม  ขอตอบวา  อุปาทาน  เปนอะไร ?  คือ 
เราไปยึด .  พูดเป นประโยคให ช ัดซ ิ  คือวา   อะไรเป นต ัวท ุกข  ?  อะไรเป น 
ความทุกข.  เอา,  จะพูดใหเขาใจนะ  กอนหินกอนนี้หนักไหม ?  อยาเพอท้ิงเรื่องนี้ซิ,  
กอนหินกอนนี้กอนใหญเบอเรอน้ีหนักไหม ? 
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๔๑๖

ถาถามแบบนี้ตองขอประทานอภัย  เพราะวายังไมเขาใจปญหาที่ถามเริ่มตนใชไหม ?  
กอนหินนี่  ตัวของกอนหินเองมันไมมีความรูสึกวาหนัก  เรานี่ถาเราไปยก  เราก็ตองตอบวาหนัก.  
นั่นตอบวาหนัก  เดี๋ยวนี้คุณวามันหนักไหม  ?  ก็ความรูสึกเกิดขึ้นวาหนัก  แลวก็ไมเคย 
บอกใชไหมวา  กอนหินนี้มันหนัก ? 

 
อันนี้ความรูสึกที่ทานถามอยางนี้  เพราะวาเคยทดลอง  ไมใชอยางคนทั่วไป 

นั ่นม ันอน ุม านว าความ เก ิด เป นท ุกข   ความแก เป นท ุกข   ค ุณ อน ุมานนั ่น เอง 
เชนเดียวกับอนุมานวากอนหินนี้หนัก  ถาวากอนหินนี้หนัก  ก็หมายความวา  เรา 
เคยแบกกอนหินนี้  หรือวาอยางนอยกําลังแบกอยูก็รูวาหนัก. 

 
ทีนี้ก็ดูกอนหินนี้ เปนตัวอยาง  แลวเราจะตองตอบวา  การแบกกอนหิน 

มันเปนความหนัก.  ฉะนั้นความหนักนั้นเปนความทุกข  ฉะนั้นความหนักจะไมมี 
แกผูที่ ไมแบกใชไหม ?  ใช  นี้  ความทุกขจะไมมีแกผูที่ ไมยึดถือ  หรือผูที่ ไมมี 
อุปาทานในสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งใชไหม ?  ใช  เชนเดียวกับที ่วา  กอนหินนี ่จะไมหนักแก 
ผูที่ไมแบก  แตมันหนักแกผูที่แบก. 

 
นี่คือ  ก ข  ก กา  ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา -  

ขันธทั้ง  ๕  เปนของหนักเวย  นี่แหละ  ถาคนไมรูจักวา  ขันธ  ๕  คืออะไร  จะรูไดไหม 
วา  ขันธ  ๕  เปนของหนัก  ตอนนี้ก็ตองศึกษา  คือวา  นี่คนที่ไมรูวาขันธ  ๕  คือ 
อะไร  บางคน  จะรูไดอยางไรวา  ขันธ  ๕  เปนของหนัก ? 
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ถาคนไมศึกษา  ก็ยากแกการจะเขาใจ  เอาละยอมวาศึกษาแลวขันธ  ๕  เปน 
ของหนักใชไหม ?  ถาคนยังไมศึกษาก็จะตองคิดวาหนัก  คนยังไมศึกษาก็จะคิดเอาวา 
หน ักอย างนั ้นหรือ  ?  ค ือว าข ันธ ห านี ้หน ัก   ถ าไม แบกละไม แบกข ันธ   ๕  ไม ย ึดถ ือ 
ขันธ   ๕  จะหน ักไหม  ?  ไม หน ัก   ฉะนั ้น   ความหน ักนั ้นม ันอยู ที ่แบก   หรืออยู ที ่ย ึด 
หรือที่หิ้วขึ้นมา.  ตอนนี้ก็ขออภัยนะคะ  ขอถามทานสักครั้งหนึ่ง;  วาอยางไร ?  คือวา 
ขอถามทานวา  ปญหามีอยูวาที่กําลังแบกนี่  เรากําลังอยูกับโลกสังคม  หรือวาเรากําลังอยูกับขันธ  
๕  นี่  ถาจะไมใหหนัก  วิธีที่วาใหมีความรูสึกอยางไร ? 

 
นี่กระโดดพรวดพราดไปแลว  ไมใชเรียน  ก ข  ตองพูดวาเดี๋ยวนี้มันหนัก 

เพราะแบก  เพราะถือใชไหม ?  ถาไมแบกไมถือก็ไมหนัก  เชนที่วา  ภารา  หเว  
ปฺจกฺขนฺธา  - ขันธทั้ง  ๕  เปนของหนัก  และ  ภารหาโร  จ  ปุคฺคโลก  - คนนั่นแหละ 
เปนผูแบกของหนัก , ถาวาเราไมเกิดความคิดวาคน  แลวคนไหนมันจะมาแบก 
ของหน ักล ะ   เพราะว าคนต างหากจะเป นผู แบกของหน ัก .  ถ าม ันม ีแต ข ันธ   ๕  
เฉย ๆ  ในขันธ  ๕  นั้น  ไมมีความรูสึกเปนอุปาทานวาคน  วาฉัน  วากู  ก็ไมมีใคร 
ที่จะแบกขันธ  ๕  ก็เปนขันธ  ๕  ที่ไมไดมีการแบกมันก็ไมหนัก. 

 
ทานตรัสไวชัดวา  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก  -  การแบกของหนักนั้นเปนทุกข,  

ภาราทานํ  -  การถือแบกหิ้วของหนัก  ภาระนั่นเปนตัวทุกข,  ภารนิกฺเขปนํ  สุขํ 
-  เหวี่ยงของหนักทิ้งไปเสียไมทุกข. 

 
ฉะนั ้นเปรียบความแลว  ทุกขอยู ที ่ไหน ?  ทุกขอยู ที ่หิ ้วที ่แบก  หรือ 

ที่อุปาทาน .  ถาความเกิดเปนทุกข  ตองเปนความเกิดที่ เราหิ้ว,  เราแบกไวเปน 
ของเรา.  ความแกเปนทุกข  ก็ตองเปนความแกที่ เราแบก   เราหิ้วไวเปนความแก 
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๔๑๘

ของเรา.  ความตายเปนทุกข  ก็เปนความตายที่ เราแบกเราหิ้วเอามาเปนความตาย 
ของเรา.  ถาเราไมแบกไมหิ้ว  ความเกิดแกเจ็บตายมันไมเปนทุกข. 

 
แตที่พระพุทธเจาทานตรัสเฉย ๆ  อยางนั้น  ทานหมายถึงคนธรรมดาทั้ง 

หลายนั้นแบกความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  โลกะปริเทวะ  อะไรทั้งหมด 
ทั้งสิ้นนั้น  เปนของเขาเอง,  แลวก็ไดตรัสสรุปทายวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา 
ทุกฺขา - ถาจะสรุปความกันแลว  ขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน  ๕  ประการนั้นเปน 
ตัวทุกข   คือการมีอุปาทานคือยึดถือห้ิวหอบในขันธทั้ง  ๕  นั้นเปนตัวทุกข ;  เชน 
เดียวกับคําที่วา  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก  -  การแบกของหนักเปนทุกขในโลก. 

 
คําถามที ่ตั ้งเมื ่อตะกี ้ว า   อะไรเป นต ัวท ุกข  ?  หรือเป นต ัวหน ักก ็ได 

ก็ตองบอกวาการหิ้ว  การถือ  ยึดถือ  นั่นแหละเปนตัวหนัก  หรือเปนตัวทุกข. 
 
ยุติ ไหมขอ น้ี  ?  การหิ้ ว   หรือถือ   ที่ เรียกวาอุปาทานในสิ่ งใดก็ตามที่ 

อุปาทานวาเราวาของเรานั้นนะ,  การหิ้วการถืออะไรนั่นแหละเปนตัวทุกข. 
 
ขออภัยอีกครั้ง  คือวา  บางครั้งถาเราเดินหิ้วของ  จะไมมีความรูสึกวาหนัก  มันจะ 

เปนอยูชวงหนึ่งที่มีความรูสึกวาหนัก.  บางครั้งเราเดินคุยกันไปเพลิน ๆ   ถาเรามีเพื่อน  เราหาบ 
น้ําสักสองกระปอง  บางทีเราคุยไปเพลิน ๆ  แลวไมหนัก. 

 
เอาละ  เขาใจแลว ๆ  ไมตองพูดมากเวลานอย,  มือเปลา ๆ  กับมือท่ีถือ 

น้ํา  กระปองนมอยางนี้อันไหนหนักอันไหนรูสึกหนัก ?  มือเปลา. 
 
ถาจะเอามารู สึกละก็   ถามี ส่ิ งอื่ นอยูบนมือนี่ อันนั้ นก็หนัก  ถามือเปลา ๆ   ไมหนัก 
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ที่ เราวามือเปลา ๆ  ไมหนัก  เพราะวาน้ํากระปองนิดเดียว  มันก็ตองหนัก 
เพราะวามีการถือนี ่.  ฉะนั ้นเราจึงวาหนักที ่การถือ .  ถาสิ ่งของนั ้นแมส ักชิ ้นหนึ ่ง 
ถาเราไม ได ถ ือม ันก ็ไม หน ัก ;  แตเดี ๋ยวนี ้น้ํากระป องเด ียว  นิดเด ียว   ถาไปถ ือเข า 
มันจะมีความหนัก.  เบญจขันธ  ก็เหมือนกัน  ถาอยาไปถือเอามาเปนเรา  เปน 
ของเรา,  ขันธเล็ก ขันธนอย  ขันธใหญก็ตาม  มันไมหนัก. 

 
ยุติหรือยังวา  เพราะการถือ  จึงมีการหนัก  และมีความทุกข.  ถาไมถือ 

ก็ไมหนัก.  ถาจะซักก็ซัก,  ถาจะแยงก็แยง. 
 
ไม แย งคื ออยากจะหาความรู เพิ่ มขึ้น  คือเชนวา  อยางปญหาที่ ว า  บางครั้ งเราไม  

รูสึกตัววาอะไรที่ทําใหเราหนัก  มันจะมีชวงระยะหนึ่งที่วาพอมีความรูสึกขึ้นมา. 
 
นี่หมายความวา  เราถือไวโดยไมรูสึกตัววาเราถือใชไหม ? 
 
ชวงนั้นนั่นแหละจะเรียกวาอะไร 
 
มันก็ยังตองหนัก  กวาที่วาเราไมไดถืออะไร;  แมวาเราจะไมรูสึกตัววาเรา 

ถือไว  มันก็จะตองหนักกวาที่วาเราไมไดถืออะไร.  มันมีกิ เลสอื่นมาแทรกแซง  เชน 
วาเราจะถือกอนทอง  เพชรพลอยอะไรไป   นี้ความดีใจความอะไรตาง ๆ  มันทําให 
ไมรูสึกหนัก.  แตตองพูดกันโดยขอเท็จจริงกันแลว  ถามีการถือก็ตองมีความหนัก. 

 
เพื่อจะยุติกันเสียทีวา  ความทุกขนั้นเกิดขึ้นเพราะการถือ.  ยุติหรือ  

ไมยุติวาความทุกขตองเกิดขึ้นเพราะการถือ  ถาไมมีการถือก็ไมหนัก  ชีวิตรางกาย 
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อะไรทุกอยาง  ถาเราไมถือไววาเปนของเรา  มันก็ไมหนัก.  ยุติไหม  วา  หนักเพราะ 
ถือ  ถือจึงไดหนัก ? 

 
ก็ยั งขอถามอีกขอหนึ่ งเรื่องความหนัก  ความรู สึกนี่ อยากจะใหท านอธิบายวา  เชน 

บางครั้งเราจะถือทองคํานี่ สักกอนหน่ึง  กับกอนหินน้ํ าหนักเทากันนี่   ทีนี้ ความรู สึกที่ เกิดหนัก 
บางคนถาถือทองคําเทากอนหินแลวจะมีความรู สึกวาไมหนักเลย  พอถือกอนหินแลวจะรู สึกหนัก 
อยากใหทานอธิบายวา  ขณะจิตนั้น  เพราะอะไรจึงมีความรูสึกหนัก. 

 
นี่ เถลไถลไปนอกเรื่อง  ก็ในเรื่องตองการจะพูดวา  เพราะถือจึงไดหนัก 

หรือวาเพราะถือจึงไดเปนทุกข  ยุตินี้กันเสียทีกอน ,  เดี๋ยวก็จะไปถึงนั้นทีหลัง  นั้น 
มันเปนเรื ่องปลีกยอยวา  เพราะถือจึงไดหนัก  เพราะถือจึงไดเปนทุกข  นี ่ย ุติ 
หรือยั ง  ?  ขอนี้ ก็ ขอยุติ ได   ก็ เปนของจริงแลวที่ วา   เพราะถือจึ งไดหนัก   หรือวา 
เพราะวาถือจึงไดเปนทุกข. 

 
เดี๋ยวก็จะรอฟงทานเหมือนกัน  เรายังจะไมพูดเรื่องนั้น  บอกวากําลังจะสอน  

ก ข  ก กา,  กําลังจะสอน  ก ข  ก กา  แกคนเหลานี้ทุกคนแมที่เปนครูบาอาจารย. 
 
เอาละขอวายุติแลว  ถายอมรับวาเพราะถือจึงไดหนักหรือเปนทุกข. 
 
ทีนี้  อยางไรเรียกวาถือ ?  คือจะถามพรอมกันวาอยางไรเรียกวาถือ ?  

เดี๋ยวนี้คุณกําลังยึดถือเบญจขันธอันใดอันหนึ่งไหม ? 
 
ขณะนี้ ใช ไหมคะ ?  ขณะนี้   ดิ ฉันก็กําลังยึดถือขันธ   ๕  นี่ แหละคะ  เดี๋ ยวนี้ คุณ 

ก็กําลังเปนทุกข  แบกขันธ  ๕  อยูอยางนั้นหรือ  ก็ขณะนี้กําลังยกตัวอยางสภาวะความ 
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เปนจริงขณะนี้ลมพัดมา  ก็ รู สึกหนาว  นี่ก็ รู สึกวาจะมีอาการที่วายังไมปกติ   นั่นแหละเดี๋ยวนี้จึง 
จะพูดถึง  จะพูดให รูวา  เรามีความยึดถือ  หรือแบก  หรือถืออยูตลอดเวลาอยางนั้น 
หรือ ?  ขอตอบดวยสภาวะความเปนจริงวาไมตลอดเวลา  คนที่มาทั้งหมดนี้  ก็คงจะไมมี 
ใครไดแบกอะไรอยูตลอดเวลา  จะยึดถือแลวก็แบกอยูแตเพียงบางเวลา  เทานั้นใช  
ไหม ?  ขอประทานโทษบางทานที่นั่งอยูนี้  อาจจะตอบดีกวาดิฉันก็ได  โอย,  ไมไดดอก  เวลา 
ไม พอที ่จะ โยกโย คนนั ้นท ีนี ้ท ี  แล วค ุณ ก ็เป นน ักซ ักที ่ด ี  เอามาคนเด ียวก ็พอ .  
วาคนเราไมไดยึดถืออยูตลอดเวลาใชไหม  ?  ยังมี เวลาที่วาง  ที่ ไมยึดถือใชไหม  ?  
ใช,  ความจริงเปนอยางนั้นไมไดยึดถืออยูตลอดเวลา. 

 
  เชนวา  ลมพัดอยางนี้  หรือวาหนาวนี้ถาเราไมไดยึดถือเราก็ไมเปนทุกข,  

เพี ย งแต รูสึ กว าหนาว  ๆ ;  แต ก็ ไม ยึ ดถื อ เป นความหาว   เป น โม โห โท โส   จนมี 
อุปาทาน ,  ก็แปลวา  แมลมพัดบางทีก็ยึดถือบางทีก็ไมยึดถือ.  แตประเด็นสําคัญ 
จะตองการใหเห็นในขอที่วา  เมื ่อยึดถือจะตองเปนทุกข  แตวาโชคดีที ่วา  คนเรา 
มิไดยึดถืออยูตลอดเวลา  จริงใชไหม  ใชคะ  ถายึดถืออยูตลอดเวลา  ทุกครั้งหายใจ 
เขาออกทั้งวันทั้งคืน  ทั้งหลับ  ทั้งตื่นมันจะเปนอยางไร ?  ก็จะตองมีความทุกขเรารอน 
อ ยู ต ล อ ด ทั ้ง ว ัน   ม า ก ก ว า นั ้น   ม ัน จ ะ บ า ต า ย   ไ ม ไ ด ม า นั ่ง อ ยู ที ่นี ่  ล อ ง 
ไปคิดดูทุกคนซิ. 

 
ถายึดมั่น  ถือมั่นอยูในขันธใดขันธหนึ่ง  ตัวกู - ของกู  อยางใดอยู 

ตลอดเวลา  ทั้งวันทั้งคืน  แลวมันเปนบานานแลว  มันตายนานแลว ;  ถึงอยาก 
จะใหคํานวณดูใหมวา  เวลาของเรา  ๒๔  ชั่วโมงหรือเทาไรก็ตาม  เวลาที่เรายึดถือ 
กับเวลาที่เราไมยึดถือนั้น  เวลาไหนมากกวา ?  เวลาที่จิตของเรายึดมั่นถือมั่นขันธ 
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มีอุปาทานกับเวลาที่จิตไมไดยึดมั่น  ขันธอุปาทานนี้  เวลาไหนมันมากกวา ?  เวลา 
ที่ยึดถือมากกวา  หรือเวลาที่ไมยึดถือมากกวา ?  อันนี้ทานจะใหเฉพาะตัวดิฉันตอบใชไหม ?  
ที่คุยกอนซิ  ตอบแทนคนอื่น.  ก็หมายถึงวา  เวลาที่ยึดถือมากกวาเวลาที่ยึดถือ  ฉะนั้น 
จึงเปนคนอยู ได   ไม เชนนั้น   บาแลวตายแลว  ไมมาเปนอยางนี้อยู ได .  คนอื่นก็ 
เหมือนกันแหละ  คิดดูใหดีเถอะ  เวลาที่ เรากลัดกลุม  เปนตัวกู  -  ของกูนั้นมันมี 
เปนครั้งคราว  เหมือนกับเราหิ้วกอนหินหนัก ๆ  นี้   เราจะหิ้วอยูตลอดเวลาไมได 
มือมันหลุดแน,  แขนมันหลุดแน,  มันตองมีเวลาที่ทิ้ง  ที่วางที่อะไรบาง  มันจึงจะ 
หยิบข้ึนมาหิ้วชั่วขณะ. 

 
  ฉะนั้น  การที่จะถือเบญขันธ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ดวย 

อุปาทานวา  เรา  -  ของเรานั้น  มันมีเปนบางเวลา;  เวลาที่อวิชชาเขามาประสมโรง 
เราก็จะมีตัณหาอุปาทานยึดถือ;  ถาอวิชชามิไดมาประสบโรงแลวก็ไมมีการยึด 
ถือ.  ก็ไลมาโดยลําดับวา  เมื่อยึดถือก็มีความหนักและทุกข, เมื่อไมยึดถือก็ไมมีความ 
หนักและทุกข  แลวเราไมไดยึดถืออยูตลอดเวลา  และวา  เวลาที่ยึดถือน้ันมีนอย 
กวามาก  นอยมากกวาเวลาที่ยึดถือ.  เพราะฉะนั้นเราจึงเปนคนปกติอยางนี้อยูได 
คือมีความทุกขพอที่จะไมตาย,  มีความทุกขพอที่จะใหไดมีโอกาสหยุดพักผอนศึกษา 
คนควาหาความดับทุกขตอไปได.  ถามีความยึดถืออยูตลอดเวลา  เปนทุกขอยูตลอด 
เวลานี้  ไมมีระยะเวลาวางเวน  เราก็ไมมีระยะที่จะมาศึกษาสนทนาอยางนี้อยูได. 

 
เอ า ,  สร ุปว า   ต อ เมื ่อย ึดถ ือจ ึงจะเป นท ุกข .  นี ้เราไม พ ูดตามพระ 

พุทธเจา  เพราะวาพระพุทธเจาทานทรงประสงควาใหทุกคนมองเห็นเอง  ดวยตน 
เอง;  เชนวา  ความยึดถือเปนความทุกขอยางนี้   ก็จะมองเห็นเองวา  จิตเมื่อยึด 
ถืออะไรอยูมันเปนความทุกข,  เมื่อจิตไมยึดถืออะไรก็เปนความทุกข.  ถาพูดตาม 
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พระพุทธเจาก็ตรงกันพอดี  ทานวา  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก  -  การถือของหนักเปน 
ทุกข,  ภารนิกฺเขปนํ  สุขํ  -  สลัดของหนักทิ้งไป  ไมเปนทุกข. 

 
ทีนี้   อะไรเลาที่ เปนของหนัก   ที่มนุษย เรายึดถือกันอยู  ?  ตอบวา 

อยางไร ?  ถามวา  มีอะไร  มนุษยเรามีอะไรที่ เปนของหนัก  ที่ยึดถือกันอยู.  มนุษย 
ยึดถ ือ เป น ขอ งหน ัก   จึง ได ม ีค ว ามท ุก ข .  คนทั ่ว ไป   รวมทั ้ง ค ุณ เอ งด ว ย 
ยังยึดถืออะไรอยู  มันจึงไดเกิดเปนของหนักที่เปนทุกข ?  หมายถึงจะเอาเรื่องตัว  หรือ 
เอาภายนอกที่วัตถุ  ก็ได  เปนคําถามที่กลางที่สุด  วา  คนเรายึดถืออะไรอยูจึงได 
เปนทุกข  หรืออะไรเปนเรื่องที่เขายึดถือกัน. 

 
คําถามนี้  ก็ตอบไปเมื่อกี้นี้แลววา  หมายความวายึดขันธ  ๕  ยึดตัวเอง. 
 
จะเรียกวายึดขันธ   ๕  ยึดตัวเองก็ ได   จะเรียกวายึดขันธ   ๕  ก็ได   มัน 

เล็งถึงสิ่งเดียวกัน.  ขันธ  ๕  มีอะไรบาง ?  มีรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
 
ลูกเด็ก ๆ  เหลานี้จําไวใหดี  บางทีไมเคยไดยิน  วา  ขันธ  ๕  นี้มี  รูป 

เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ,  แลวก็เรียกวาขันธ  ๕. 
 
ขั น ธ ที่   ๑  คื อ   รู ป ขั น ธ   ขั น ธ ที่   ๒  คื อ เวท น าขั น ธ   ขั น ธ ที่   ๓  คื อ 

สัญญาขันธ  ขันธที่   ๔  คือสังขารขันธ  ขันธที่   ๕  คือวิญญาณขันธ  แลวยังไม รูวา 
อะไรใชไหม ?  เทาที่พูดจอมานี่  ลูกเด็กเหลานี้ยังไมรูวาอะไร.  คุณพอจะอธิบายให  
เขาฟงไดไหมวา  รูปขันธ  เวทนาขันธ  เปนตนนี้  คืออยางไร ? 
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๔๒๔

ทานจะใหอธิบายหรือคะ  บางขณะบางทีดิฉันอธิบาย  ทานอาจจะไมเขาใจ 
ก็ลองวาไปซิ  ถาทานอนุญาต  ถาผิดพลาดทานก็ชวยเสริมดวย. 

 
อยาเสียเวลาในเรื่องอยางนี้ซิวาไปก็แลวกัน. 
 
คืออยางนี้   ที่ ไดศึกษา  คือวา  รูปเปนส่ิงที่ เราจับตองได   จับไดหมายถึงวา  ความ  

รู สึก   เรียกวารูป   เชนวา  เย็น   รอน   ออนแข็งในรางกายเรานี่   ที่ สัมผัสได เรียกวารูป   แลว 
เวทนา  ก็คือความรู สึก  เชนวาความรู สึกในรางกาย  จะยกตัวอยางบางครั้งก็ตองยกตัวอยาง 
เหมือนกัน  เชนอยางนักศึกษานี่   ขณะที่ เรารู สึกวา  เราหนาว  ขณะนี้ เราก็ เกิดเวทนาขึ้น  หรือ 
เราจะไปเหยียบกอนดินรอน ๆ  เราก็ เรียกวาเวทนา  แลวเชนวาเราถูกน้ํ ารอนลวก  มันก็ เกิด 
เวทนาขึ้น. 

 
สัญญาในที่นี้ก็หมายถึงวา  จําไดหมายรู  เชนวา  นักศึกษานี่อาจจะอยูกันคนละตาง 

จังหวัด  แลวก็มาพบกันที่สวนโมกขนี่   เคยรูจักกันมากอน  แลวก็มาพบกัน  นี่แหละการทํางาน 
ที่ เรียกวา  จําไดหมายรูวาเพื่อนคนนี้ชื่อแดงนะ  นี่คือสัญญา  วาเพื่อนคนนี้ชื่อแดง  พอมาเจอกัน 
อีกครั้งหนึ่ งที่นั่น  อาจปที่แลวพบกันที่กรุงเทพฯ  ปนี้   เรามาพบกันที่สวนโมกข   เราก็จําได 
หมายรูนี้เรียกวาสัญญา 

 
ทีนี้ สังขารในที่นี้หมายถึงวา  ความนึกคิด  เชนวานักศึกษานี้จะมีความตองนึกคิด 

คิดจะทําอะไร  จะทําอยางไร  นี่ยังไมพูดถึงทุกขพูดถึงขันธหาที่ยังไมมีทุกข   สังขารตอนนี้ที่ เรา 
มีความนึกคิดนี่ เรียกวาสังขาร  คนเราจะตองทําอยางไร  และจะตองมีความนึกคิดวา  เราจะทําอะไร 
นี่เรียกวา  สังขาร. 

 
แลววิญญาณในที่นี้  ก็หมายถึงวา  จะเรียกวาจิตหรือความรูสึกวิญญาณในที่นี้  ก็ 

เปรียบงายเหมือนกับวา  การทํางานของจิตที่ เราไปรับความรู  เชนวา  ตาเราไปเห็นรูปลักษณะ 
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อะไรต าง ๆ   นี้   คือวาจิตเข าไปรับรู   หรือจะเรียกวาวิญญาณ   ๖  ก็ ได   ตา  หู   จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
จิตนี่เขาไปรับรู. 

 
นี่  คือ  เรียน  ก ข  ก กา  มาอยางไมเปนลําดับไมถูกตอง  ไมเรียบ 

รอย,  แลวก็ไปเอาฝอย  เอายอดอะไรไมรูมาพูดใหมันมากเรื่อง. 
 
เมื่อตะกี้บอกแลวนะวา  วันนี้ เราจะสอน  ก ข  ก กา  กันทีเดียว,  ตั้งตน 

ดวย  ก ข  ก กาเรียน  ก ข  ก กา  อยางแบบใหม  ใหสมกับปใหม.  ใหมีความรูเร่ือง  
ก ข  ก กา  อยางชัดเจนถูกตองเต็มท่ีตามท่ีเปนจริง.  คุณไมไดเรียน  ก ข  ก กา  มา 
อยางถูกตองตามลําดับ  ๆ ,  เรียนพรวดพราด   เรียนอยางผู ใหญ   เรียนหนังสือ 
หรือวาแบบเบสิค  ที่มันไมมีรากฐาน,  จึงพูดยกตัวอยางมากเกินไป  หรือออมคอม. 

 
สิ่งที่ เรียกวา  ขันธ  แลวก็สิ่งที่ เรียกวา  อายตนะ  และสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  

สามอยางนี้คือ  ก ข  ก กา  เดี๋ยวนี้ เรากําลังเรียนมาจากขางบน  คือเรียนขันธวา 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ;  เพระวาขันธนี้ เปนของหนัก  ถาเราเอามา 
ถือเมื่อไรเปนหนักเมื่อน้ัน  เปนมีความทุกขเมื่อน้ัน  มันกลายเปนปญจุปาทานขันธ 
ไป ,  มันเปนของหนักและเปนทุกข ,  ถายังเปนขันธ เฉย  ๆ   อยางขันธ   ๕  นี้ยังไม 
เปนทุกข.  ไมมีเลยที่พระพุทธเจาจะตรัสวา  ขันธ  ๕  เปนทุกข ;  แตจะตรัสวา 
ขันธ  ๕  ที ่ย ึดมั ่นดวยอุปาทาน  จึงจะเปนทุกข.  ถาตรัสวา  ขันธ  ๕  เปนของ 
หนัก  มันก็หนักอยูตรงนี้ เหมือนกอนหินนี้  มันยังไมมาเปนความทุกขแกเรา  เพราะ 
เราไมไดถือ. 
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๔๒๖

เราต อง รูจั กขัน ธนี้ เป น   ๒  ชนิ ด   คือ ขันธที่ เรามิ ได ถื อ   เหมื อนกอนหิ น 
ก อนนี ้  ที ่เ ร าม ิได แบ ก ,  อ ีก ชน ิด ก อ นห ิน ก อน นี ้ที ่เ ร า เอ าม าแบก ไว บ นบ า .  ม ัน 
เป น   ๒  ชน ิด   ก อนห ินที ่ม ิได แบก   เป นข ันธ เฉย  ๆ   เป น เบ ็ญจข ันธ เฉย  ๆ ,  ก อนห ิน  
ที่แบกอยูเรียกวา  ปญจุปาทานักขันธ  คือขันธที่  ๕  ที่มีอุปาทานแบกเอาไว. 

 
ถ าเป นร ูป   เร ียกว า   ร ูปข ันธ   ย ังไม เป นท ุกข ,  ถ าไปแบกรูปข ันธ ไว 

มันกลายเปนรูปูปาทานขันธ;  ขันธนี้แบกแลว  หนักแลว,  เปนทุกขอยูที่การแบก. 
 
เวทนาข ัน ธ   ก ็เหม ือนก ัน   ไม เป นท ุกข ;  แต ถ า ไปย ึด เอ า เวทนา 

เปนเวทนาของกูเขาเมื่อไร  ก็กลายเปนเวทนูปาทานขันธขึ้นมาที เดียวแลวก็ เปน 
ทุกข. 

 
  สัญญาก็เหมือนกัน  ถาใครมีสัญญาวของกู  เอาสัญญาเปนของกู  แลวก็  

เปนทุกข. 
 
สังขาร  ก็เหมือนกันอีก   ถาสังขารเฉย  ๆ   มันก็ไม ไดแบกมันก็ไม เปน 

ทุกข;  แตพอเอามาแบกมาถือเขา  เปนสังขารูปาทานขันธ  มันก็ทุกขอีก. 
 
วิญญาณ เฉย ๆ  ก็ไม เปนทุกข;  แตพอคนเอามาถือเปนวิญญาณของกู 

เปนตัวกูเขาเทานั้น  ก็เปนวิญญาณูปาทานขันธ  ก็เปนทุกข. 
 
คุณจะชวยอธิบายความแตกตางระหวางคําวาขันธ  กับ  อุปาทานขันธ 

ทีไดไหม ?  ไปทีละอยาง  เชนรูปขันธกับรูปูปาทานขันธนี้มันตางกันอยางไร ? 
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เมื่ อตะกี้ท านบอกวาใหอธิบายเรื่องขันธ   ๕  แตท านไม ไดหมายวา  ใหชวยอธิบาย 
เร่ืองขันธ  ๕  ที่เปนทุกข. 

 
นั ่นแหละเดี ๋ยวนี ้จะให ช วยเปรียบเท ียบให เขาฟ ง   ว าข ันธ   ๕  ที ่ถ ูก 

ยึดถือ  กับขันธ  ๕  ที่ไมถูกยึดถือนี้มันตางกันอยางไร ?  ใหนักศึกษาโดยเฉพาะ 
พวกลูกเด็ก ๆ  นี่ไดฟง  วารูปท่ีถูกยึดถือ  กับรูปท่ีไมถูกยึดถือน้ีมันตางกันอยางไร ?  
จะไดรูวา  ตอเมื่อยึดถือจึงมีความทุกข.  ยกตัวอยางรางกายนี้  ที่ยึดถือกับไมยึดถือ 
มันตางกันอยางไร ? 

 
รูปที่ไมมีอุปาทาน  ก็เมื่อกี้ก็อยูในประเด็นที่ทานอธิบายแลวไมใชหรือ 
 

ศึกษาใหเขาใจคําวาทุกข. 
 
ให ยกต ัวอย างที ่เห ็นช ัด   ในว ันหนึ ่ง  ๆ   ของคนท ุกคนว า   ส วนที ่เป น 

รางกายก็ดี,  สวนที่เปนจิตใจก็ดี,  สวนที่เปนความรูสึกก็ดี,  ที่มันมีอยูตามธรรมชาติ 
นั ้นม ันไมไดม ีความทุกขแกเรา   หรือแกจ ิตของเรา .  แตม ันมีความทุกขใน 
ความหมายอื ่น;  เพราะคําวา  ทุกขมันมี  ๒  ความหมาย.  พูดเสียเลยกอนก็ได 
นี่มันจะเปน  ก ข  ก กา  อันหนึ่ง  ที่ยังไมคอยจะเรียนกันใหดี  เพราะวาไมเคยเรียน 
บาลี ;  แมแตคนที่เรียนบาลี  ก็ยังสะพรา  ไมรูวาตัวไหนมีความหมายอยางไร. 

 
ยกต ัวอย าง   ก อนห ินก อนนี ้  เป นท ุกข แก บ ุคคลผู แบก  ;  ถ าเป น 

ทุกขแกบุคคลผูแบก  คําวา  ทุกขนั้นมันหมายถึงทําใหเขาเจ็บปวดรวดราวทนอยู 
ไมไหว.  คําวาทุกขนั้นหมายความวาทนยากเหลือ  เกินทนไมไหว  มันจะตายอยูแลว 
นี่ก็ทุกขเพราะแบกกอนหินอันนี้  การแบกนั้นทําใหเปนทุกข. 
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๔๒๘

ทีนี ้มีความทุกขอยูอีกหนึ่ง  ที่วา  ถาสังขารใดไมเที ่ยง  สังขารนั ้น 
เปนทุกข  คุณเคยไดยินไหม ?  สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข  กอนหินนี้เที่ยงไหม ?  
ไมเที่ยง  ถาไมเที่ยงกอนหินนี้ตองเปนทุกขใชไหม ? 

 
อันนี้ที่ทานหมายถึงจะให...  ที่ทานถามหมายถึงจะเอา  ทุกขภาวะ  หรือปกิณณกะ. 
 
อันนั้นเพราะฟงไมถูก .  ถามวา  เมื่อสิ่ งใดไม เที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข .  

เดี ๋ยวนี ้ก อนห ินนี ้ไม เที ่ยง   ก อนห ินนี ้ต องเป นท ุกข ไหม  ?  เป น   ถ าเป นท ุกข นี้ 
ความหมายอยางอื่น,  เปนทุกขเพราะวาดูแลวนาเกลียดนาชัง  นาอิดหนาระอาใจ 
คือม ันมีล ักษณะแหงความทุกข.  ถาพ ูดวาก อนหินนี ้เป นทุกข  คําวาท ุกขคํานี้ 
ตองแปลวามีลักษณะแหงความทุกข  ซ่ึงดูแลวนาระอาใจ. 

 
ถาเรามองเห็นความไม เที่ ยงของกอนหินกอนนี้   เราจะนึกระอาใจ 

สังเวชไหม  ?  วาแมแตกอนหินยังรูจักไม เที่ยง  เราก็สังเวช  เพราะมันมีลักษณะ 
แหงความทุกข.  นี ่คําวา  ทุกขัง  นี ้แปลวา  เปนตัวทุกขก็มี  คําวาทุกขังแปลวา 
มีลักษณะแหงความทุกขก็มี.  ทีนี ้คําวา  ทุกขัง  แปลวา  นํามาซึ่งความทุกข 
ก็มี  นี้อยางนอยสามอยาง  อยางนี้คําวาทุกขัง. 

 
ถาไมเรียน  ก ข  ก กา  นี้  กันเสียใหดีแลว  ทุกคนจะฟงไมถูก  เพราะทุกขัง 

แปลวา  เปนทุกขไปเสียหมด;  ไมถูก.  ทุกขัง  แปลวา  เปนทุกข;  ถาอยางนี้ 
ละก็ตองหมายความวา  ทุกขทรมานเพราะเราไปแบกอะไร  ถืออะไรเขาไว  ถาวา 
สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  นี้มีลักษณะแหงความเปนทุกข  ดูแลวสังเวชใจ 
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ทีนี้วา  นํามาซ่ึงความทุกข  เชนวา  ทุกฺโข  ปาป  จ  อุจฺจโย  อะไรก็ตาม  การทําบาปนั้นเปน 
ทุกข  คือนํามาซึ่งทุกข.  คําวาทุกข  แปลวา  นํามาซึ่งทุกข. 

 
ฉะนั้นขอใหทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาเด็ก ๆ  ใหรูวาคําวา  ทุกขัง  นี้อยาง 

นอยมี   ๓  ความหมาย   :  ๑.  แปลวาเปนทุกขทรมาน   แกผูที่ เขาไปยึดถือ.  ๒.  
แปลวา  มีลักษณะแหงความทุกขสองแสดงอยูที่นั่น,  ทั้งที่เราไมไดไปยึดถือมันเลย 
ไมไดไปแบกมันเลย,  มันมีลักษณะแหงความทุกข.  เชนกอนหินกอนนี้มีลักษณะ 
แหงความทุกข  เพราะมันไมเที ่ยงม ันเปลี ่ยนแปลงเรื ่อย ,  มันมีแลว  มันไมม ี,  
มัน   มีล ักษณะแหงความท ุกข   นี ้ก ็เร ียกวาท ุกขเหม ือนกัน .  ๓.  ทีนี ้การกระทํา 
บางอยางเปนทุกข  เพราะวามันนํามาซึ่งทุกข  คือ  ทําชั่วเปนทุกข  เพราะวามัน 
นํามาซึ่ งทุกข .  ทุกขัง  อยางนี้   หรือวา   ทุกโข   ทุกขา   อะไรก็ตาม   มันนํามาซึ่ ง 
ทุกข.  และยังมีความหมายอยางอื่นอีก. 

 
ขันธประกอบดวยอุปาทาน  เปนทุกข. 

 
ทีนี้ใน  ๓  ความหมายนี้  ที่วา  ขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน  ที่เปน 

ตัวป ญหานั ้น   มันหมายถึงเป นท ุกข .  มันเก ิดเป นป ญหา   เพราะม ันเป นท ุกข .  
ถามันไมเปนทุกข  มันไมมีปญหา,  ถามันเปนทุกขอยูแตมัน  มันไมมาเนื่องกันกับเรา 
มันก ็ไม เป นป ญหาแก เรา .  ฉะนั ้น เราไม ต องสนใจก ็ได ,  เราสนใจแต ในแง ที ่ม ัน 
มาบีบคั้นเรา  ทรมานแกเรา  เพราะวาเราไปยึดถือมัน.  ในเรื่องของอริยสัจจ  ๔  
ทรงแสดงการยึดเบญจขันธทั้ง  ๕  เปนตัวตนนี้วาเปนตัวความทุกข. 
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๔๓๐

นี้เราควรจะขยายแจกลูก  กะ  กา  กิ  กี  กึ  กื  ตอไปอีกวา  เมื่อไรมีเบญจขันธ 
เกิดขึ้น ?  แลวเมื่อเบญจขันธเกิดขึ้นแลว  ในกรณีอยางไรเรียกวายึดถือ ?  ในกรณี 
อยางไรเรียกวาไมไดยึดถือ ? 

 
ขันธ  ๕  มิไดเกิดตลอดเวลาและเกิดคราวละอยาง. 

 
เดี๋ ยวกอน   จะถามใหชัดกวานี้ วา   คุณถือเบญจขันธ เกิดอยูตลอด 

เวลาไหม!  ไม.  เบญจขันธจะเกิดขึ้นอยูเปนบางครั้งบางคราว.  เมื่อไรเบญจขันธเกิด 
ขึ้น ?  เมื่อไรสิ่งที่เรียกวาเบญจขันธลวน ๆ  ยังไมเกิดอุปาทาน ?  เมื่อไรเบญจ -  
ขันธทั้ง  ๕  นี้เกิดขึ้น  คุณจะถือวาเกิดพรึบเดียวทั้ง  ๕  หรือวาเกิดมาทีละอยาง ๆ ?  
เกิดทีละอยาง. 

 
นี่ชวยจําไวดวย  ตรงนี้แหละเปน  ก ข  ก กา  ที่ถาจําผิดแลวผิดหมด 

ถาใครถือวาเบญจขันธเกิดทีเดียวพรึ่บท้ัง  ๕  อยางนี่เขาวาเอาเอง.  แลวไมอาจจะ 
มองเห็นได,  แลวก็ผิดหลักพระบาลีอะไรไปหมดเลย. 

 
เบญจขันธ  ขันธ  ๕  นี้  ไมเกิดอยูตลอดเวลา,  จะเกิดแตบางครั้งเ  

มื่อมีเหตุปจจัยพอ,  และการเกิดของมันนั้นไมอาจจะเกิดพรึ่บเดียวทั้ง  ๕  จะตอง 
เกิดมาตามลําดับ,  หรือวาตามที่มันจะเปนปจจัยแกกันและกัน. 

 
ทีนี้ตามที่ใครจะพูดวา  เบญจขันธเกิดอยูตลอดเวลา  มันก็เปนเรื่องที่ 

พู ดกัน ไม รู เรื่อ งแน   ต องเลิ กพู ดกัน ;  เพ ราะบางคนพู ดมากไปถึ งกับ ว า   แม 
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เขานอนหลับอยู  เขาก็มีเบญจขันธอยางนี้.  แมเขานอนหลับอยู  เขาก็มีเบญจขันธ 
ครบทั้ง  ๕  ขันธอยางนี้ก็ไมตองพูดกัน ,  มันไมมีทางจะพูดกันรูเรื่อง ;  เพราะวา 
เบญจขันธนี้จะเกิดขึ้นอยูแตบางเวลา  แลวก็เกิดขึ้นมาตามลําดับ.  คุณยกตัวอยาง 
วาเบญจขันธทั้ง  ๕  เกิดขึ้นมาโดยอาศัยรูปทางตาเปนอารมณสักตัวอยางไดไหม ? 

 
จะขอตอบ   ไมทราบวาจะถูกหรือจะผิด.  วาไปเลยไมตองออกตัวให เสียเวลา.  

หมายถึงวา  เชนวา  ตาเห็นรูป  เบญจขันธที่จะเกิดขึ้นแตละคร้ังๆ  จะตองถูกผัสสะ  หมายถึงวา 
ผัสสะเหลานี้ไมใชผัสสะพรอมกันทีละครั้งเชน  เมื่อตาเห็นรูป  รูปนั้นก็เกิดขึ้น. 

 
นี่จะไม  กะ  กา  กิ  กี  กึ  กื  เสียแลว  มันจะแจกกลับถอยหลังไป  ตองตั้งตน 

ดวยตา   แลวอาศัยรูป ,  ตานี ้อยู ข างใน   เรียกวาตา ,  แลวรูปอยู ข างนอก  
ปฏิจฺจ  แปลวา  มาถึงกันเขา,  แลวอุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณํ  จะเกิดการเห็นทางตา 
ยอนไปไหม  ?  พระพุทธเจาทานยอมให  นี ้เป นพระพุทธภาษิต ;  จะยอนก็ได 
ตากับรูปอาศัยกันแลว   เกิดจักษุวิญญาณ   คือการเห็นทางตา .  ทุกคน 
เข าใจไหม   ระวังให ด ี ๆ   นะ   ตอนนี ้ม ันเป นตอนที ่จะเป นเรื ่องเป นราว .  ทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  มัน  ๖  ทาง.  นี้ยกตัวอยางทางแรกคือทางตา 
ตาเห็นรูป  ก็เกิดการเห็นทางตา,  คือจักษุวิญญาณ  นี่เพียงเทานี้เทานั้น.  ขันธอะไร 
เกิดแลว  รูปขันธเกิดหรือยัง ?  ขณะนี้พอตาเห็นรูป  ก็รูปขันธเกิดขึ้น. 

 
รูปขันธเกิด  แลวก็วิญญาณขันธเกิดหรือยัง ?  อยางนอยก็วิญญาณ 

ขันธในชั ้นหนึ ่ง  ชั้นเล็ก ๆ  ชั้นตน ๆ  นี ้  ไดเกิดแลว  คือวิญญาณทางตา  คือ 
การเห็นรูปทางตา,  แลวรูปขันธก็เกิดแลว,  กลุมของรูปก็เกิดแลว  คือกลุมรูปขาง 
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๔๓๒

ในคือตา.  กลุมรูปขางนอกคือธาตุตาง ๆ  นั้น  ก็เรียกวารูป,  มันคุมกันเขาเปนกลุม 
แลวก็เรียกวารูปขันธ.  มันติดแปป ๆ ๆ ๆ  เปนไปแตไมใชคราวเดียวกันได,  มันก็ 
เกิดวิญญาณขันธ.  ถา  ๓  ประการนี่เกิดขึ้นแลว  ก็เรียกวาผัสสะ  แลว,  ผัสสะ 
นี้จะเรียกวาสังขารขันธ  โดยออมก็ได. 

 
ทีนี้ถาเกิดผัสสะแลว  ตองเกิดเวทนา  คือความรูสึกสบายไมสบาย 

สุขทุกขอะไรตาง ๆ  นี้เรียกวา  เวทนาขันธจึงเกิด  หลังจากเกิดการเห็นทางตา,  คือ 
จักษุวิญญาณแลว ,  จึงจะเกิดผัสสะ   แลวจึงเกิดเวทนาขันธ ,  หรือวาจะแทรก 
สัญญาที่ตรงนี้.  ตาเห็นรูป  จําไดวารูปอะไรก็เรียกวา  สัญญาขันธเกิดแลว ;  แตที่ 
จริงสัญญาขันธ  ตัวนี้ไมสําคัญ,  สัญญาขันธตัวหลังสําคัญกวา  คือเมื่อมีเวทนา 
ขึ้นแลว  เวทนาเกิดแลว  มันไมสัญญาวาเวทนาของฉัน,  สัญญานี้ตัวรายกาจ 
มาก.  หรือวาเวทนาเกิดแลว  เกิดสังขารขันธ  คือความคิดจะทําอยางไรเกี่ยวกับ 
เวทนานี ้.  ถาเวทนานารักก็คิดจะเอา,  เวทนานาเกลียดก็คิดจะทําลาย.  นี ่ก็ 
เรียกวา  ความคิดอันนี้เปนสังขารขันธเกิดแลว. 

 
ทีนี ้เมื่อเกิดเปนเวทนา  ขึ้นมาแลว  สุขทุกข  ขึ้นในจิตแลว  มันยัง 

มีวิญญาณขันธ  อันอื่นที ่เปนมโนวิญญาณ ,  เปนมโนวิญญาณเขามาสัมผัส 
ลงไปบนสุขหรือทุกขเวทนา  ที่เกิดมาทางตานี้ทีหนึ่ง.  นี่วิญญาณตัวการ  ที่จะ 
ตองให ม ีเรื ่อ งเป นอว ิชชา   ต ัณหาได ง าย .  มัน เป นม โนส ัมผ ัส ,  เป นม โน 
สัมผัสสชาเวทนา  เปนตัวกิเลสไดงาย. 
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ทบทวนอุปาทานขันธ  ๕,  และขันธลวน. 
 
ทบทวนกันอีกหนอย  วาพอตาทําหนาที่ขึ้นมาในการเห็นรูป  เรียกวา 

รูปขันธเกิดแลว,  วิญญาณขันธทางตาก็เกิดแลว,  เวทนาที่มาจากการสัมผัส 
ของตากับรูปน้ันก็เกิดแลว  และสัญญา  สําคัญมั่นหมายวาเวทนา  เปนสุข  สุขสัญญา 
ทุกขสัญญา  อัตตสัญญา  มมสัญญา.  สัญญาอะไรที่เนื่องจากเวทนา  นี่สัญญาที่ 
รายที ่ส ุด   ที ่ทําใหเก ิดทุกข  ไดเก ิดขึ ้นแลว,  แลวก็เก ิดความคิดเปนสังขาร -  
ขันธ  จะทําดีทําชั่วก็เกิดแลว  แลววิญญาณ  มโนวิญญาณ  มารวบรัดเอาทั้งหมด 
นั้น  เปนตัวกู - ของกู  :  รูปของกู  เวทนาของกู  สัญญาของกู. 

 
นี่มโนวิญญาณทําใหเกิด  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ประเภทที่ 

ปนความยึดมั ่นถือมั ่น .  นี ่ในกรณีที ่ยึดมั ่นถือมั ่นจะเปนอยางนี ้;  ถาในกรณีที่ 
ไมยึดมั่น  มันก็ไมมาถึงอยางนี้.  เชนเห็นรูปทางตาพอรูวาสวยไมสวย  แลวก็เลิก 
กันอยางนี ้,  หรือวาค ิดนิดหนอยก็ได แตไม ต องยึดถือ   ก็เล ิกกัน   อยางนี ้ ;  นี้ 
เปนขันธ  ๕  เฉย ๆ. 

 
เดี๋ยวนี้ใคร ๆ  ก็ลืมตาอยูทุกคน  ใครจะหลับตา  นั่งหลับตาอยูได  มันก็ 

ลืมตาอยูทุกคน.  ตามันก็เห็นรูปตนไมตนไลอยางนี้มันก็เรียกวา  ตาเห็นรูป  ก็เกิด 
การเห็นทางตา;  เมื่อมันไมมีปจจัยพอ  ที่จะทําใหเกิดเวทนาชนิดที่รักหรือ 
เกลียดแลวก็เฉยได. 

 
เหมือนเราเห็นกอนหินกอนนี้  ตนไมตนนี้  เราก็ไมมีความรูสึกรัก  หรือ 

ไม รัก,  ไมยินดี  ยินราย  แตมันก็เปนเวทนา.  นี้ความคิดจะเกิดบางก็ได  หรือ 
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๔๓๔

ไมเกิดก็ได,  แมเกิดก็ไมเกิดไปในทางยึดถือ  แมจะคิดวาตนไมนี้  มันเกิดมาเพราะ 
มันมีน้ํามีดิน  มีอะไร  มันจึงเกิดได.  นี้มันเปนความคิด  แตไมใชสังขาร  ที่เปน 
ความยึดถือ.  วิญญาณก็เห็นอยูแลวอยางนี้.  มันเปน  ขันธ  ๕  ลวน ๆ  ไมถูก 
อุปาทานยึดถือ  ไมเกิดกับอวิชชา. 

 
นี้ตัวอยางของขันธ  ๕  ลวน ๆ  :  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ 

สังขารขันธ  วิญญาณขันธลวน ๆ  ไมเกิดอุปาทาน  เกิดทางตา  แลวก็ดับไป.  รูปขันธ 
เกิดขึ้น  ทําหนาที่ เสร็จ  เปนวิญญาณขันธแลว  ทําหนาที่ เปนเวทนา  เปนสัญญา 
เปนสังขารอะไรก็ตาม.  เพราะวาจิตมันดวงเดียว  มันทําหนาที่หลายอยางพรอมกัน 
ไมได,  เพราะวาจิตมันดวงเดียว.  ฉะนั ้นตองมีอะไร ๆ  ปรุงแตงจิตใหทําหนาที่ 
ทีละอยาง ๆ  เพราะฉะนั้นขันธมันจึงเกิดขึ้นทีละอยาง ๆ  นี่เกิดขันธลวน ๆ  ซึ่ง 
วันหนึ่งเกิดอยูมากมาย.  นี่ลืมตาอยางนี้ก็เห็น.  บางทีมันไปครึ่งทอนไมครบ  ๕  ก็มี,  
แมแตไปครบทั้ง  ๕  มันไมเปนทุกขก็มี.  เดี๋ยวไดยินเสียงลมพัดทางหู  เดี๋ยวไดยิน 
นกรองทางหู ,  เดี๋ยวไดกลิ่นมาทางจมูก,  นี่ที่จะเปนงาย ๆ  ที่สุดก็สามอยางนี้   :  
ตา  หู  จมูก  นี้,  สวนเรื่องลิ้น  จะตองมีสัมผัสอะไรเขากอน  สวนทางจิต  ทางมโน 
นี้ เปนไดมาก  ไดงาย  ไดพรอม  ไดไว  ในทุก ๆ  อยาง;  แตถาไมยึดถือ  ไมเกิด 
ความรูสึกวาอะไรของกู  หรือตัวกูแลว  มันไมมีความทุกข. 

 
นี้ยกตัวอยางใหฟงแลววาขันธทั้ง  ๕  นี้เกิดขึ้นอยางไร.  ทบทวนอีกที 

ก็ได  เดี๋ยวลูกเด็ก ๆ  เหลานี้จะลืม  วาตานี้เปนพวกรูปอยูขางใน  ยังไมเกิดจนกวาจะ 
ไดมีภาพขางนอกเขามาเนื่องดวย  จึงจะเรียกวาตาเกิด.  รูปขางในก็เกิด,  รูปขาง 
นอกก็เกิด,  ตาอาศัยรูปแลวเกิดจักษุวิญญาณ  คือการเห็นทางตาไดเปน  ๓  อยางแลว 
คือตา  ๑  รูป  ๑  จักษุวิญญาณ  ๑  ได  ๓  อยางแลว  แลวก็มีพระบาลีวา  ติณฺณํ  ธมฺมานํ 
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สงฺคติ  ผสฺโส  - การมาพรอมกันแหงสิ่งทั้ง  ๓  นี้  เรียกวาผัสสะ,  ผัสสะเกิดแลว.  
เมื่อ  ๓  อยางนี้มาพรอมกันแลวก็เรียกวาผัสสะแลว. 

 
เพราะผัสสะนี ้เปนตนเหตุ  จึงมีความรู สึก  ที ่เรียกวาเวทนา,  เมื ่อ  

ตาเห็นสวยไมสวย  ยินดี  ยินราย  นี้เรียกวาเปนเวทนา,  เวทนาเกิดแลว  เพราะผัสสะ 
นั้นเปนตนเหตุ. 

 
ทีนี้เวทนานี้จะเปนอารมณใหสัญญายึดมั่น  อยางนั้น  อยางนี้  วาสวย 

วางาม  วาเราวาของเรา  เปนอัตตสัญญา  สุขสัญญาอะไรขึ้นมา  สําคัญมั่นหมาย 
วาเปนอะไร,  แลวโดยมากก็มักจะสัญญาวาเวทนานี้ของเรา,  เวทนานี้เปนของเรา.  
ถาไมสําคัญถึงขนาดนี ้ก็ยังไมเปนทุกข  สวนที ่จําไดวารูปอะไร  เสียงอะไร,  นี้ 
สัญญาอยางนั้นยังไมทําพิษทําเรื่องอะไร  ก็เรียกวา  สัญญาเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นสัญญามีอยู   ๒  ความหมาย   สัญญาจําไดวาอะไรเปนอะไร  

คืออะไร.  เรียกอะไรนี้สัญญาหนึ่ง  นี้ไมรายกาจ.  ทีนี้สัญญาอีกประเภทหนึ่ง  สัญญาวาสุข,  
สุขสัญญานี้ระวังใหดี.  สัญญาวาทุกข,  ทุกขสัญญา  นี้ระวังใหดี,  อัตตสัญญา 
สัญญาวาตัวกูนี้ยิ่งรายแลว,  พอไปยึดถือเปนแบบนี้เขาแลว  ก็จะตองไปเปนทาง 
แหงความทุกขแน. 

 
แตเดี๋ยวนี้ เอาเปนวา  เราไมไดพูดถึงกรณีที่มีความทุกข  เอาแตสัญญา 

จําไดวาอะไร.  แลวเกิดความพอใจ  ในสิ่งที ่เราเคยจําไดวานี ้ดี  นี้ไมอันตราย 
นี้นารัก  เกิดความคิดเลน ๆ  ไปอยางนั้น,  แลวก็เกิดวิญญาณซับซอนในรูปบาง ; 
 

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

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



                                                             ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 

๔๓๖

วิญญาณในเวทนานั้นบาง  มันเปนมโนวิญญาณ   ชีวิตวันหนึ่ง ๆ  ของเราเปนอยู 
อยางนี้เกือบตลอดเวลา  แตยังไมเปนทุกข. 

 
ลักษณะของอุปาทานขันธ. 

 
เอาละทีนี้จะยกตัวอยางคูที่เรียกวา  อุปาทานขันธทั้ง  ๕  วามันจะเกิด 

ขึ ้นมาอยางไร  ?  ก็ตั ้งตนดวยตาเห็นรูป ,  ตานี ้เปนรูปขางใน   รูปขางนอก 
พอเห็นกันเขาแลว  มันก็มีการเห็นทางตา  คือตาของเราเห็นคนที่ เราเกลียดน้ํา 
หนาที่สุดเลย,  ตาของเรา  เห็นภาพคนที่ เราเกลียดน้ําหนาที่สุดเลย.  พอเกิดการ 
เห็นทางตา  เกิดจักษุวิญญาณแลว,  ๓  ประการนี้  เรียกวาผัสสะ.  ผัสสะนี้มันไม 
ใชผัสสะตามปกติ  เหมือนที่วาเมื่อตะกี้ เสียแลว,  มันเปนผัสสะที่มาจากการเกลียด 
ของเรา  ในคนที ่เราเห็นนั ่น.  อยางนี ้เขาเรียกวา  มันเปนผัสสะที ่มาจากอวิชชา 
มาจากกิเลส ,  มันเปนโอกาสใหอวิชชาเกิดขึ้นผสมโรงตรงที่ผัสสะนั้น  มันจึงเปน 
การสัมผัสดวยอวิชชาเสียแลว  ไมเหมือนตัวอยางแรกซึ่งเปนขันธลวน ๆ. 

 
เดี๋ยวนี้ขันธ  ที่จะเกิดอุปาทาน   เพราะวาเรามันโงไปเที่ยวได รักคน 

นั้น,  เที่ยวไดเกลียดคนนี้อยู,  มีความมั่นหมายอยูในสัญญามั่นหมาย  พอตาเห็น 
รูปคนที่เราเกลียดมา,  สัญญาก็วิ่งปราดทันทีเลย  วานี่คือศัตรูของกู.  นั้นคือความโง 
นั ้นค ือกิเลส   เป นต ัวอวิชชา.  ฉะนั ้น   ผัสสะของเขาเป นอวิชชาสัมผ ัส ,  สัมผ ัสลง 
ไปดวยอวิชชา.  ดังนั้น   เวทนาของเขาจึงเปนเวทนาที่ เกิดมาจากอวิชชาสัมผัส  ;  
ฉะนั้นจึงเปนเวทนาที่ รุนแรงมาก   คือเดือดรอนเปนทุกข.  คือวาตัวสั่นเลย,  เพียง 
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แต ได เห็ นคนที่ เราเกลี ยด   นี่ มั น เป นทุ กขเวทนา ;  ฉะนั้ นจึ งเป นเวทนาเหมื อนที 
แรกไมได .  เดี ๋ยวนี ้เป นเวทนาที ่เก ิดมาจากอวิชชาสัมผ ัส   หรือวาถ าเห ็นคู ร ัก 
เห็นแฟนอะไรอยางนี้   มันก็ เกิดตรงกันขาม ,  มันเปนเวทนาที่ เกิดมาจากอวิชชา 
สัมผัสอีกชนิดหนึ่ง.  แตมันเปนไปในทางสุขเวทนา  นี้ก็ยึดถือเหมือนกัน,  นี้สัญญา 
มันก็มั่นหมายวาเปนขาศึกของกู  มันก็เกลียด,  สัญญาก็มั่นหมายวาเปนแฟนของเรา 
เราก็รักอยางนี้. 

 
ทีนี้สังขารที่ เกิดขึ้นมันก็เขารูปกันพอดี ,  มันก็คิดไปตามความเกลียด 

หรือตามความรัก,  มโนวิญญาณก็คอยสัมผัสอยูทุก ๆ  ตอนที่มันจะสัมผัสได  พอ 
เห็นเสร็จเรียบรอย  เราก็มีความทุกขเหมือนกับไฟเผา,  หรือวาเราสบายใจ  ยึดมั่น 
ถือมั่นแบกของหนักยิ่งกวากอนหินเราก็ยังไม รูสึก.  เหมือนคุณวาเมื่อตะกี้นี้  แบก 
ก อนเพชรก อนพลอย   แบกเท าไร   ก อนใหญ  ๆ   ม ันก ็ไม หน ัก   เพราะม ันไปรวม 
กับเวทนาที่ตองการ. 

 
นี่ให รูจักเปรียบเทียบเบญจขันธลวน  ๆ  กับ   เบญจขันธที่ประกอบอยู 

ดวยอุปาทาน   วาตางกันอยางนี้   เบญจขันธลวน  ๆ  ยังไมถูกยึดถือก็ไม เปนทุกข,  
พอถูกยึดเขาก็เปนทุกข. 

 
สร ุปความว าใน   ก  ข   ก  กา   ตอนนี ้  เราต องม ีข ันธ   หร ือ เบญจ  -  

ขันธ  ขันธ  ๕  นี้  เปน  ๒  ชนิด  คือ  ชนิดที่ไมถูกจับฉวยดวยอุปาทาน  นี้อยาง 
หนึ ่ง ,  และชน ิดที ่ถ ูกจ ับฉวยอยู ด วยอ ุปาทาน   นี ้อ ีกอย างหนึ ่ง   เป น   ๒  ชน ิด .  
อยางนี้คุณเห็นดวยไหม ?  เห็น.  มีอะไรอีกก็ใหวา  ใหมันเสร็จเปนตอน ๆ  ไป  อยา 
ใหตองพูดทีหลังอีก. 
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๔๓๘

ปญหาที่จะถามอีกสักขอหนึ่ งคือ  ที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ วา  ตาเห็นรูปในขณะชวงนี้ที่  
เรายังไมมีความทุกข   จะยกตัวอยาง  เชนเราเห็นรูปเปนผูหญิ ง,  ตาเห็นหรือคนเห็น ?  หมาย 
ถึงวาตัวดิ ฉันเปนคนเห็น  ทีนี้จะยกตัวอยางเปนผูหญิ งเห็นผูชาย  เชนวาเห็นเปนผูชายนี้   อยาก 
เรียนถามทานวา  อุปาทานนั้นเกิดแลวหรือยัง  ขณะที่เห็น  แตยังไมมีความเรารอน. 

 
อาว,  นี้แสดงวา  คุณไมเขาใจคําพูดที่อาตมาพูดเปนวรรคเปนเวร,  ปญหา 

นี้เปนปญหาทั่วไปที่สงสัย  แลวก็อยากจะถามทานใหตอบส้ัน ๆ. 
 
เขาใจปญหาแลว  ตอบเลย  วาผูหญิงเห็นผูชายก็ได,  ผูชายเห็นผูหญิง 

ก็ได,  มันก็แลวแตวา  การเห็นนั้นมันเปดโอกาสใหอวิชชาเกิดขึ้นหรือไม ?  
ถาผูชายเห็นผูหญิง  เปดโอกาสใหอวิชชาเกิดขึ้น  มันก็ตองมีความกําหนัด  อยางนี้ 
เปนตน.  แตถามันไมเปดโอกาสใหอวิชชาเกิดขึ้น  มันมีสติ,  หรือวาศึกษา 
มาดี  มันก็ไมเกิด.  หรือวาถาเห็นคนที่ เกลียด,  ผูหญิงเห็นผูชายที่ เกลียด  หรือผู 
ชายเห็นผูหญิงที่เกลียด,  มันก็ไมเกิดอยางนั้น,  แตก็เกิดอวิชชาทางที่จะใหเกลียด.  
ฉะนั้นเราเอาแนไมได;  เราตองเอาจิตเปนหลัก  เอาอายตนะเปนหลัก  มีความ 
สัมผัสแลวในขณะสัมผัสนั้น  เปนโอกาสแหงอวิชชาอยางใดอยางหนึ่งหรือไม ?  ที่จะ 
เก ิดขึ ้นมาผสม .  ฉะนั ้นเราเลยพ ูดได ว า   มันเป นอวิชชาส ัมผ ัส   หรือวาเป น 
วิชชาสัมผัส  คือมีสติสัมปชัญญะ.  ถาสัมผัสใดมีอวิชชาเขามาเกี่ยวของเปน 
อวิชชาสัมผัส  ตองไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทและเปนทุกข.  ถาสัมผัสใด 
มันไมเสียหลัก   มันมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ ้น ,  สัมผัสนั ้นมันเปนวิชชาสัมผัส 
หรือวาสติสัมปชัญญะสัมผัส  มันจะไมเปนไปในรูปของปฏิจสมุปบาทที่จะ 
ทําใหเกิดทุกขขึ้น.  มีอะไรอีก ? 
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ที่ ถามนี่   หมายถึ งว า  เราหยุ ดแค เห็ นผู ชาย   ยกตั วอย างเช นว า  ขันธ   ๕  เป น  
อพยากฤต  เปนกลาง ๆ   ยังไม ใช สัตว   ไม ใชบุคคล.  ปญหาสงสัยวา  ที่ ผัสสะ  เห็นเปนผูชายและ 
หยุดแค ผูชาย.  เร่ืองนี้ถามทานวา  ชวยอธิบายให เขาใจดวยวา  ขณะนี้อุปาทานเกิดแลวหรือยัง ?  
ก็ตอบมาเมื่อกี้นี้.  หมายถึงวา  ยังไมเกิดสายปฏิจจสมุปบาท. 

 
นั่นแหละยังไมเกิดอุปาทาน.  นี่ขอใหถือเปนหลักเถอะถามีอุปาทาน 

แลวเปนปฏิจจสมุปบาท.  ทีนี้เปนผูชายนี่ยังไมเกิดหรือ ?  ก็แลวแตจิตใจของการเห็นซิ 
มันจะรูสึกอยางไรบาง,  มันสําคัญอยูที่นั่น.  เมื่อเห็นเพศตรงกันขามอยางนี้  มันเห็น 
ดวยความรูสึกของอวิชชา  หรือเห็นดวยความรูสึกของวิชชา  คือสติสัมปชัญญะ.  
ถาเห็นดวยอวิชชาแลว  ไมพนที่จะเกิดเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน,  เปนปฏิจจสมุปบาท 
และเปนทุกข. 

 
เป นข อถกเถี ยง  หมายถึ งผู ที่ ศึ กษา  หมายถึ งที่ กรุงเทพฯ  เขาบอกว า  ถ าเห็ นเป น 

ปรมัตถนี้  ยังไมใชผูชาย  ถาเห็นเปนผูชายเมื่อไร  เมื่อน้ันแหละอุปาทานเกิดแลว. 
 
อาว ,  นั้ นก็ถูก ,  พูดอยางนี้ ก็ถูก ,  แลวคนธรรมดาอยางนี้   เห็น เปน 

ปรม ัตถ ได หร ือ  ?  คนเหล านี ้จะ เห ็นปรม ัตถ ได   ทั ้งที ่ไม รู ว าปรม ัตถ ค ืออะไร  ?  
มันก็ตองเล็งเห็นตามปกรติวิสัยของคนธรรมดา  ไมตองรูวาปรมัตถละ,  ในบางกรณี   มัน 
เปลี่ยนรูปเปนอยางอื่น ,  หรือวาเขาไมชอบ   เขาเกลียด  เขาเฉยได  เพราะเหตุอื่น 
ก็มีไดเหมือนกัน ,  การที ่เห็นเปนขันธ  เปนธาตุ  เปนอายตนะ  มันตองคน 
เลาเรียน ,  คนธรรมดาเหลานี้ เห็นไม ได .  ฉะนั้นเราจึงตองพูดวา  เมื่อมีการเห็น 
ทางตา   หรือได ย ินทางห ูเป นต นนั ้น   ในขณะแห งส ัมผ ัสนั ้น ,  มันสัมผ ัสด วย 
ความโง  หรือสัมผัสดวยความฉลาดตางหาก.  ถาสัมผัสดวยความโงมันก็หลง 
ไป,  ถาสัมผัสดวยความฉลาด  มันก็เหนี่ยวรั้งไวได,  เรื่องมีเทานั้น. 
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ที่ถามนี้  หมายถึงวายังไมศึกษาธรรม. 
 
นี่ก็ตองเปนอยางนี้  ผูที่ยังไมไดศึกษาธรรม   ตองใชคําอยางนี้  วาพอ 

สัมผัสทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เปนตนนั้น,  สัมผัสดวยความฉลาดหรือสัมผัสดวย 
ความโง,  ถาสัมผัสดวยความโง  เปนอวิชชาสัมผัส  ตองเกิดกิเลส  ไปตาม 
วิถีทางของปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดทุกข.  แตถาเขามีความฉลาดเสีย  เขารูทัน 
ดวยเหตุใดเหตุหนึ ่งก็ตาม  มันก็ไมมีกิเลสเกิดได,  มันก็ไมมีปฏิจจสมุปบาท 
เกิดขึ้น ,  มันก็หยุดชะงักแคนั้น,  หรือวาตอไปอีกนิดมันก็ชะงัก  ก็กลายเปนการ 
ศึกษา  เปนวิชชาความรู,  รูเรื่องคนนี่มันหลอกลวง,  คนนี่มันมาทําใหเราหลงใหล 
นี่มันก็รูไปเสียอยางนี้,  เปนการศึกษาไปเสีย  ไมเปนปฏิจจสมุปบาท  ที่จะทํา 
ใหเกิดทุกข. 

 
นี่ขอใหชวยจําใหดี ๆ  วา  ทุก ๆ  คนไมวาเด็ก  ผูใหญนี้ในวันหนึ่ง ๆ  มันมี  

ก ข  ก กา  อยูอยางนี้  คือจะมีทางตาบาง  ทางหูบาง  ทางจมูกบาง  ทางลิ้นบาง  ฯลฯ 
หกทางนั่นแหละ  มีการถึงกันเขาแลวก็เกิดความรูสึกทางตา  เปนตน  ก็เกิดผัสสะ,  
แลวก็เก ิดเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน .  ถาเผลอไปมันจะเป นทุกข   แลวแต สต ิม ัน 
จะมาทันที่ตรงไหน  สติมาทันที่ตรงไหนมันจะชะงักไดที่ตรงนั้น,  บางทีเปนเวทนา 
แล ว   ม ันก ็ย ังชะง ักไปได ,  เปลี ่ยนกล ับไม ร ัก   ไม โกรธ ,  หรือบางท ีเป นต ัณหา 
เปนทุกขเขาไปแลวตั้งครึ่งหนึ่งแลว  มันก็เกิดบาง  เอา  มันหยุดกระแสตัณหาได 
ดวยอํานาจของสตินั้น  อยางนี้ก็มี. 
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อุปาทานขันธหรือขันธ  ๕  เปนเรื่องชีวิตประจําวัน. 
 
นี่ เร่ือง  ก ข  ก กา  แท ๆ,  แลวเรื่องชีวิตประจําวันของคนทุกคน  คือวา 

มันเกิดขันธ  ก็ตองเมื่อมีการกระทบทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  เปนตน  แลวก็เกิดขันธ 
แลวเมื่อเราเกิดปญจุปาทานขันธ  ขณะนั้นเมื่อมีการกระทบแลว  อวิชชาเขาพลอย 
ผสมโรงดวย  ความโงเขาไปพลอยผสมโรงดวย  มันจะเกิดอุปาทานขันธ  ถามันยัง 
ไมโง  คือวามันยังมีสติสัมปชัญญะ  หรือวามันไมโงดวยเหตุใดก็ตามเถอะ  มันจะ 
เปนเพียงขันธลวน  ๆ  เหมือนที่ เดี๋ยวนี้ตาเราก็เห็นอะไร  หูเราก็ไดยินอะไร  จมูก 
เราก ็ได กลิ ่นอะไรแต เราย ังไม เป นท ุกข   เพราะม ันเป นเพ ียงข ันธ ล วน  ๆ   แต ม ัน 
เปนของหนักอยู ในตัว  เหมือนกอนหินกอนนี้   ถาเราไมไดไปแบกมัน   มันจะทํา  
อะไรเราได  ขันธลวน ๆ  นี้ก็เหมือนกัน  ถาเราไมไดไปแบกมัน  คือไมเขาไปเอามาเปน 
ของเรา  มันก็ทําอะไรเราไมได  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  การถือของ 
หนักเปนทุกข ;  ถาไมถือก็ไมเปนทุกข,  ของหนักก็หนักไป  เมื ่อฉันไมถือ  ฉันก็ 
ไมเปนทุกข,  หรือวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  -  เบญจขันธที่ประ  
กอบอยูดวยอุปาทาน  คือมีคนถือ  มีอุปาทานถือ  มันจึงจะมีทุกขแกจิตนั้นตาง
หาก. 

 
คนทุกคนจะตองตอบไดวา  เมื่อไรเกิดเบญจขันธลวน ๆ  นี้อยางหนึ่ง, 

เมื่อไรเกิดอุปาทานขันธ  ซึ่งเปนทุกขนี้อยางหน่ึง ?  อยางหลังเปนปฏิจจสมุปบาท ; 
อยางแรกไมเปน .  เมื ่อไรเกิดขันธ ?  ก็เมื ่อมีกระทบทางอายตนะ .  ดังนั ้น 
เรามิไดมีขันธอยู ตลอดเวลา  หรือวาถามีเราก็ตองมีขันธที ่สับเปลี ่ยนกัน . 
เมื่อตาเราไมทําหนาที่เห็น,  หูเราไมทําหนาที่ไดยิน,  เชนวาเราหลับอยู,  อยางนี้มัน 
ก็ไม ม ีข ัน ธ ได  ;  เว น ไว แต เราจะฝ นหรือละ เมอ   ม ันก ็ม ีแบบอื ่น .  บางท ีเรา 
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ลืมตาไปนั่ งเหมอ   มันก็ เหมือนกับเรามิ ได เห็นอะไร,  อยางนี้ก็ ไม เกิดขันธได .  นี้ 
เปนการพักผอน  ตรงที่ไมเกิดขันธ,  และไมเกิดอุปาทานขันธ. 

 
ขันธเกิดไดตองอาศัยอายตนะและธาตุ. 

 
ทีนี้จะมาถึง  ก ข  ค  ฆ   ง  ที่มันต่ําลงไปอีก  ที่ เขาใจผิดกันอยู   นอนฟง 

อยูรูสึกวา  นี้เรียน  ก ข  มาผิดแลว. 
 
ข ันธ จะต องได อาศ ัยอะไรจ ึงจะเก ิดข ันธ  ?  จะต องอาศ ัยอายตนะ .  

อายตนะจะตองไดอาศัยอะไร ?  ก็จะตองอาศัยธาตุ.  พูดไปแตตนที่สุดก็ตองพูดถึงธาตุ.  คุณวา 
ธาตุมีกี่อยาง ?  ธาตุมี  ๔  อยาง.  ถูกนิดเดียว  คุณหมายถึงดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ใชไหม ?  
มีธาตุรูอีกอยางหนึ่ง. 

 
เอ า ,  ย ัง เห ล ือ อ ีก   ม ัน ม ีตั ้ง   ๖  ก อ น   ถ า อ ย า งนั ้น   ด ิน   น้ํ า   ลม   ไฟ 

อากาศ   วิญญาณ .  ธาตุ   ๖  ปถวีธาตุ   อาโปธาตุ   วาโยธาตุ   เตโชธาตุ   อากาสธาตุ 
วิญญาณธาตุ  ธาตุทั้ง  ๖  กอน  อยางนี้ก็ถูก  แตไมเกง  คือมันยังเหลือธาตุอยูอีก. 

 
ถาตอบอยางที่ เลาเรียนมาแลว  ศึกษามาแลว  ขนาดเปนครูบาอาจารย 

แลว   ตอ งตอบวา   ธาตุม ีสอ ง ,  สองค ืออะ ไร   ก็ม ีส ัง ขตธาต ุ  อสังขตธาต ุ.  
นั่นแหละถูกที่สุด. 

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

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



เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม ๔๔๓

ถาถามวา  ธาตุมีกี่อยาง  แลวตอบอยางที่รูที่สุดก็ตองตอบวามี  ๒  ธาตุ :  
ประเภทหนึ่งเปนสังขตะ  คือ  ธาตุที่เปลี่ยนแปลงได  ปรุงแตงได  เปลี่ยนแปลงได 
เปนสังขตธาตุ ,  มีมากนับไมไหว  ไม รูวากี่รอยชนิด .  อีกธาตุหนึ่งเปนอสังขต  -  
ธาตุ  อะไรทําไมได  อะไรเปลี่ยนแปลงไมได ;  มี  ๒  ธาตุ. 

 
ทีนี้  อสังขตธาตุ  นี้ยังรูยาก  อยาเพอพูดถึงดีกวา  หยุดเอาไวกอน 

ฝากเอาไวกอน .  พูดถึงสังขตธาตุ  คือธาตุที ่ป จจัยกระทําขึ ้น   ปรุงขึ ้น ,  
นี้จะเรียกวามี   ๖  ธาตุก็ได .  มีดิน   น้ํา  ลม   ไฟ   อากาศ   วิญญาณ   ก็ได  หรือถา 
ไมเรียกอยางนั้น  ยังมีเรียกอยางอื่นได,  เชนเรียกวา  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น 
ธาตุกาย  ธาตุใจ.  คุณเคยไดยินไหม ?  ๖  อยางอยางนี้  คุณเคยไดยินไหม ?  นี่มันมี 
อยางนี้.  ในพุทธภาษิต  มันมีอยางนี้  ธาตุ  ๖  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น   
ธาตุกาย  ธาตุใจ,  แลวธาตุ  ๖  อีกพวกก็คือวา  ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส   
ธาตุโผฏฐัพพะ  และธาตุธัมมารมณ  นี้ก็ธาตุขางนอก. 

 
ทีนี้ธาตุขางใน  มีธาตุจากความหมายของกิเลสวา  กามธาตุ - ธาตุที่ทําใหเรา 

เกิดความรูสึกทางกาม ,  แลวก็รูปธาตุ – ธาตุที ่ทําใหเราเกิดความรูสึกพอใจ 
รูปบริสุทธิ์,  แลวอรูปธาตุ - ธาตุที ่ทําใหเราเกิดความรูสึกพอใจในสิ่งที ่ไมมีรูป,  
แลวนิโรธธาตุ - ธาตุที่ทําใหเกิดความดับ,  ดับกิเลสทั้งหลายดับ  ความพอใจทั้งหลาย 
ในสิ ่ง เหล านั ้น เส ีย ได .  อ ันนี ้ก ็เป น ธาต ุ  ๔  นะ   :  ธาต ุ  ๔  ค ือ   กามธาต ุ  ร ูปธาตุ 
อรูปธาตุ  นิโรธธาตุ. 

 
ถาบรรดาสัตวที่ยังต่ําอยู  พอใจในกาม  ก็เพราะวามีกามธาตุ  เปนตัว 

การปรุงแตงอยูในนั้น,  ทําใหจิตเกิดความรูสึกพอใจในกาม.  ถาจะใหสูงขึ้นไปถึง 
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รูปธาตุ  มันก็ไมพอใจในกาม  แตจะพอใจในสิ่งที ่บริสุทธิ ์,  เชนการเขาฌาน 
ในรูปฌานอยางนี ้.  ถาส ูงขึ ้นไปอีก   ก็เป นอรูปฌาน   อรูปธาตุ,  ทั ้ง  ๓  อยางนี้ 
ม ันบ าทั ้งนั ้น เลย ,  ทั ้งกาม   ทั ้ง ร ูป   ทั ้งอ ร ูป นี ้.  ถ าจ ิตน อมไป เพื ่อความด ับ 
เปนนิโรธธาตุ  ก็เปนไปเพื่อนิพพาน.  นี้ก็ธาตุ  ๔  ที่มีอยูในตัวเรา,  หรือบางเวลา 
เราชอบกาม   เพราะกามธาตุ เขามาเปนเจาเรือน .  คน  ๆ   เดียวบางเวลามันก็ไม 
ชอบกามเบื่อกาม   อยากอยูนิ่งๆ;  นี้ก็ เพราะวา  รูปธาตุหรืออรูปธาตุแทรกเขามา,  
หรือบางทีอยากจะอยูนิ่งยิ่งกวานั้นอีก  อยากจะไมยุงกับอะไรหมด  ก็เพราะนิโรธธาตุ 
เล็ก  ๆ   นอย  ๆ   ชั่วคราว   มันแทรกเขามา .  แตถาพูดกันอยางไม เปลี่ยนแปลง   ก็ 
ตองเปนอยางพระอริยเจาไปเลย  หรือวาเปนอยาง  พวกชั้นสูงกวาธรรมดา  พวกที่ 
เขาฌานสมาบัติ  หรือเปนพระอริยเจา  เปนพระอรหันตไปเลย. 

 
ฉะนั้นโดยพื้นฐานแลว  เราอาจจะพูดไดวา  เรามีธาตุอยูตลอดเวลา 

แมหลับและตื ่น ,  แตว าจะพูดวา   เรามีข ันธอยู ตลอดเวลา  พูดไมได .  เรามี 
ธาตุอยูตลอดเวลา  เชนวาเรามีธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุ -  
วิญญาณ   ก็เป นส ักแตว าธาต ุนะ ;  จําด ี ๆ   นะ   อยาเอาไปปนกันนะ .  ที ่เป นธาตุ 
นี ้เราอาจจะม ีอยู ได ตลอดเวลา ;  แต ที ่เป นข ันธ   ธาต ุที ่ไปปรุงเป นข ันธ นั ้น   เรา 
ไมมีอยู ไดตลอดเวลา ,  มันมีตอเมื่อมันปรุงเปนขันธ,  แลวธาตุนี้มันทําอะไรไมได 
มันตองปรุงเปนอายตนะเสียกอน. 

 
เชนวาเรามีธาตุดิน  ธาตุน้ํ า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ 

อะไรก ็ตาม เถอะปร ุง   ปรุงแล ว เป นล ูกตา   เป นก อนล ูกตา ,  รวมทั ้งป ระสาท 
สําหรับลูกตา,  แลวเราก็ตองมีธาตุตา  หรือจักษุธาตุ  สําหรับท่ีจะประจําอยูในนี้ ,  
ตานี้ จึงพรอม ท่ีจะเปนอายตนะทางตา   เมื่ อไดกระทบรูปขางนอก .  มิฉะนั้นมัน 
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จะเปนธาตุตา  ที่ประกอบอยูดวย  ดิน   น้ํา  ลม  ไฟ   ที่ เปนดวงตาลูกตา  อยู เฉย ๆ  
เท านั้ น ;  แตพอเห็นรูปขางนอก   มัน เปลี่ ยนจากความเปนธาตุ   ไปสู ความเปน 
อายตนะ,  แลวจึงจะเรียกวาอายตนะทางตา ,  กลายเปนจักขุอายตนะไป .  มันจะ 
เปนจักขุอายตนะได  ก็ตอเมื ่อไดรูปขางนอก  ที่เปลี ่ยนจากรูปธาตุ  มาเปน 
รูปายตนะแลว  และรูปายตนะขางนอกกับจักขุอายตนะขางในถึงกันเขาจึงจะเกิด 
จักข ุว ิญญาณ   แล วจ ึงเป นข ันธ ขึ ้นมาได .  ฉะนั ้น   ธาต ุต องปรุงเป นอายตนะ 
กอน,  อายตนะทําหนาที่แลว  จึงจะเกิดเปนขันธขึ้นมา. 

 
สามคํานี้จําใหดี   เปน  ก ข  ก กา  ถาเรียนผิดแลว  เปนผิดหมด,  จะทํา 

ใหเขาใจวา  กิเลสเกิดอยูตลอดเวลาบาง,  อวิชชาเกิดอยูตลอดเวลาบาง,  มันเกิด 
ไม ได . ไมมีสิ่ งใดที่ จะเกิดอยู ไดตลอดเวลา   โดยที่ ไมตองดับ  ;  เวนแตอสั งขต  -  
ธาตุพวกเดียว .  ในบรรดาสังขตธาตุ  แลวจะตองมีเกิด  - ดับ ,  อสังขตธาตุ 
เทานั้นที่จะไมมี เกิดและไมมีดับ ,  อาจจะเปนรูป   เปนนาม   เปนกิ เลส   ตัณหา 
อุปาทาน  อวิชชาอะไรก็ตาม  อะไรก็ตาม  มันเปนสังขตธาตุ  มันตองมีการเกิดดับ.  
มันไดโอกาสมันจึงเกิด,  หมดเหตุหมดปจจัย  หรือไมไดโอกาสมันก็เกิดไมได,  
หรือมันตองดับไป  อยางนี้. 

 
ศึกษาใหรูจักคุณลักษณะหนาที่ของธาตุ. 

 
นี้ศึกษาเรื่องธาตุใหดี ๆ  แลวใหรูวามันปรุงเปนอายตนะขึ้นมาอยางไร 

เมื่อไร,  แลวมันจะปรุงเปนขันธขึ้นมาอยางไร,  และเมื่อไร. 
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๔๔๖

นี่ทบทวนสําหรับลูกเด็ก ๆ  นี้อีกทีหนึ่งก็ได  วาเรามีธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 
อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  อยูเปนพื้นฐานในที่ทั่วไป  ทุกหนทุกแหง.  ที่สวนหนึ่ง 
มันมาประกอบกันเขาเปนลูกตาของเราในลูกตาของเรา,  ในลูกตาของเรานี้มีธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ   ธาตุลม   คือในเนื้อหนังของเรานี้   มันจะตองมีธาตุดิน   ธาตุน้ํ า 
ธาตุไฟ  ธาตุลม.  สวนที่แข็ง  กินเนื้อที่นี้เรียกวา  ธาตุดิน,  สวนความเหลว  ที่มี 
การเกาะกุมกันอยูเปนความเหลวก็เรียกวา  ธาตุน้ํา,  ในเนื้อน้ีก็มีเลือดมีน้ํา,  ในเนื้อ 
นี้ก็มี  ธาตุไฟ  คืออุณหภูมิ,  เดี่ยวนี้เปนไขนอย ๆ  มีอุณหภูมิตั้ง  ๙๙o  ฟาเรนไฮด  
อยางนี้เปนตน,  มันตองมีอุณหภูมิ,  แลวก็มีธาตุลม  คือสวนที่ระเหยไปมาอยูเรื่อย.  
๔  ธาตุนี้อยางนอยทําเปนเนื้อกอนลูกตาขึ้นมาได  แลวมี  ธาตุวาง  คือเปนอากาสธาตุ 
เปนพื้นรองรับ  ใหสิ่งเหลานี้มันมีที่ตั้งอยูได.  แลวยังจะตองมีธาตุที่สําคัญกวานั้น 
คือจักขุธาตุ  หรือ  ธาตุตา  มาสิงอยูในลูกตานี้ดวยในกอนลูกตานี้ดวย.  แตเราเรียก 
วามันยังไมมา  มันยังไมเกิดจนกวาจะมีการเห็นทางตา  เปนจักขุธาตุ  ซึ่งมาทําหนาที่  
เปนจักขุอายตนะ  ฉะนั้นเราจึงมีการเห็นไดทางตา. 

 
รูปธาตุขางนอก  รูปอะไรก็ตามที่ เห็นนี้  ตนไมใบไมอะไรก็ตามมันก็ 

เปนธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาสธาตุ  คุมกันอยูเปนอยางนั้น;  ถายังไมมากระทบ 
ตาเรา  มันก็ไมมีความหมายแกเรา,  มันยังไมเกิด.  พอมันมา  กระทบเรา  เรียกวา 
มันเกิด.  ก็เรียกวา  รูปธาตุขางนอกนี่  มันกลายเปนรูปายตนะขึ้นมา,  เปน 
อายตนะคือรูปขึ้นมา.  ครั้นพอมากระทบกับจักขุอายตนะขางใน  มันก็เกิด 
จักขุวิญญาณขึ้นมา,  เปนขันธขึ้นมา,  เปนจักขุวิญญาณ  เปนรูปขันธ  ที่ทํา 
ใหเก ิดวิญญาณขันธขึ ้นมา ;  มันเปนอันเดียวกันไมได,  ธาตุก็ด ี  อายตนะก็ดี 
ขันธก ็ด ี  เป นอันเดียวกันไมได ,  แลวขันธก ็ด ี  อุปาทานขันธก ็ด ี  เป นอันเดียว 
กันไมได. 
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การปรุงตั้งแตอวิชชาสัมผัสจนเปนทุกขเรียกวาปฏิจจสมุปบาท. 
 
ฉะนั ้นในขณะที ่ดวงตาเห็นรูป   เกิดอยู นี ้  ยังไมม ีก ิเลส ,  ยังไมใช 

กิ เลส   ยังไมมีกิ เลส .  ตองโงในขณะนั้น   ตองเผลอในขณะนั้น   ตองมี เหตุปจจัย 
อยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้น,  คือในขณะที่ตากระทบรูป  หูกระทบเสียง  เปนตนนี้ 
ถาได โอกาสของความโง  อวิชชา  เขามาผสมโรงดวยแลว,  สัมผัสอันนั้นจะเปน 
การสัมผัสดวยอวิชชา,  แลวมันก็จะมีเวทนา  ที่เกิดจากอวิชชาสัมผัส  แลวมัน 
ตองเกิดตัณหาแนๆ ,  แลวมันจะเกิดอุปาทานยึดมั ่นไปตามกระแสแหงตัณหา 
ก็จะเกิดภพ  คือปรุงเปนการกระทํามโนกรรมที่จะใหเกิด  เกิดเปนอุปาทาน,  เกิด 
เป นตัณหาแลวเก ิดเป นอ ุปาทาน   กิเลสที ่ทําหนาที ่ย ึดมั ่น   เป นต ัวก ู  -  ของกู,  
แลวมันจะเกิดชาติ  เกิดภพ  เกิดทุกข.  นี่เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  มันจะมาตาม 
ลําด ับอยางนี ้,  เป นอยางอื ่นไม ได .  นี ้เร ียกวาอุปทานขันธ  วันหนึ ่งม ีไม กี ่ครั ้ง 
และบางวันอาจจะไมมีก็ได.  ถาเราไมมีความทุกขเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้แลว  วันนั้น 
ไมไดเกิดอุปาทานขันธ.  ถาวันนั้น  เกิดความทุกขกี่อยาง  แลวก็แปลวา  วันนั้น 
มันเกิดอุปาทานขันธเทานั้นอยาง,  หรือเกิดปฏิจจสมุปบาทเทานั้นรอบ. 

 
นี่  ก ข  ก กา  นี่ถาเขาใจแลว  จะรูธรรมะแลวจะพูดไมผิด  จะสอนไม 

ผิด,  จะเปนครูบาอาจารยที่ไมตองพูดผิด.  ทีนี้ก็ตองพูดมาจากขางใน.  พระพุทธ -  
เจาทานตองการนัก  ตองการหนาวาสาวกทั้งหลายจงพูดออกมาตามที่รูสึกโดยประจักษ 
อยูขางใน.  อยาพูดตามคําของตถาคตเลย ;  สาวกที่แทจริงเขาจะไมพูดตามคําของ 
พระศาสดาของตน ;  แตสาวกนั้นเขาจะพูดตามความรูประจักษชัด  ที่เขารูประจักษ 
ชัดอยูขางใน,  แลวเขาพูดออกมา,  แลวมันจะไปเหมือนกับคําที่วาพระศาสดาตรัสดวย 
กันทุกคํา  ทุกอักษร. 
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๔๔๘

เดี๋ยวนี้ เราไปเที่ยวจําคําเขามาพูด  บางทีก็จําขี้ปากของเขามาดวยซ้ําไป,  
ไมใชคําที่ถูกตอง,  มันก็พูดกันมาก  แลวก็เปะ ๆ  ปะ ๆ  ไปหมด  เพราะวาไมไดเรียน  
ก ข  ก กา  ใหรูอยางถูกตองวาอะไรคือธาตุ  อยูที่ไหน  เมื่อไร  กี่อยาง ๆ,  แลว 
เมื่อไรธาตุนี้ประกอบกันเขาแลวเกิดขึ้นเปนอายตนะ  อายตนะภายนอกก็ตาม 
และอายตนะภายในก็ตาม  แลวเมื่อไรเกิดผัสสะ  เกิดเวทนาตามธรรมดา  เปนขันธ 
ลวน ๆ,  แลวเมื่อไรเลยไปถึงอุปาทานขันธ ;  คือ  เกิด  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ 
และเป นท ุกข .  สวนนี ้เขาเร ียกวา   ปฏิจจสมุปบาท   คืออาการที ่ม ันเก ิดขึ ้นจน 
เปนทุกข  กระแสสายอันนี้เขาเรียกวาปฏิจจสมุปบาท. 

 
ฟงใหดีวา  คําวา  ปฏิจจสมุปบาท  นี้  เขาใชแกเรื่องจิตใจเกี่ยวกับ 

ความทุกขเทานั ้น.  ถาเปนเรื่องของตนไม  กอนหิน  กอนดิน  อยางนี้ไมเรียก 
วาปฏิจจสมุปบาท  แตเรียกวาอิทัปปจจยตา  ทั้งหมดเลย.  แตถาเปนเรื่องเกี่ยว 
กับคนสัตวที ่ม ีความรู ส ึก .  จิตใจส ูงอยางนี ้  จะม ีความท ุกขอย างนี ้  ตองเรียกว า 
อ ิท ัปป จจยตาสม ุปปาโท   ชื ่อม ันยาวออกไปว าอ ิท ัปป จจยตาชน ิดปฏ ิจจ  -  
สมุปบาทนี ้เกี ่ยวกับเรื ่องในใจคน .  ถาอิทัปปจจตาเฉย ๆ   อะไรก็ได  กอนหิน 
กอนดินตนไมอะไรก็ได  มันเปนกระแสแหงอิทัปปจจตาไปทั้งสิ้น. 

 
ลักษณะของกิเลสและสั่งสมเปนอนุสัย. 

 
ทีนี้ก็มาถึงกิเลส   ที่ เปนตัวใหยึดถือสักทีแลวก็จะหมดเรื่อง  ก็ไดกลาว 

มาแลววา   ความทุกข เกิดขึ้น เมื่ อมีความยึดมั่นถือมั่น   ซึ่ งเปนกิ เลส   ก็ตั้ งตนวา 
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ตาเห ็น ร ูป   อาศ ัยร ูป   เก ิดการเห ็นทางตา   ค ือจ ักษ ุว ิญญ าณ   จก ฺข ุ ฺจ   ปฏ ิจ ฺจ   
รูเป  จอุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิญญาณํ  เพราะอาศัยตาดวยรูปดวยจึงเกิดจักษุวิญญาณ,  ติณฺณํ  
ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  - ความมาพรอมกันแหงธรรม  ๓  ประการนี้เรียกวา  ผัสสะ,  
ผสฺสปจฺจยา  เวทนา - เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา,  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  -  
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา,  ตฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ  -เพราะตัณหาเปน 
ปจจัยจึงเกิดอุปาทาน,  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  -  เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ,  
ภวปจฺจยา  ชาติ  -  เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ,  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ  โสกปริ 
เทวท ุกขโทมนสส ุปายาสา   ฯลฯ   (เรื ่อยไปจน )  ...สมุทโย   โหต ิ - ทุกข ทั ้งปวง 
เกิดขึ้นเพราะชาติเปนปจจัย. 

 
จําใหดี  ๆ   วา   ตากระทบรูปเกิดการเห็นทางตา ,  ทั้ งหมดนี้เรียกวา 

ผัสสะ.  ตอนผัสสะนี้เราตองระวังใหดี  ถาเปดโอกาสใหอวิชชาเขามาครอบงํา 
ผสมโรง  แลวมันจะเปลี่ยนรูปเปนอุปาทานเปนเบญจขันธที่มีอุปาทาน. 

 
ทีนี้ คุณ จะถามวา   อวิชชามาจากไหนใช ไหม  ?  คุณ จะถามอย างนั้ น 

ใชไหม ?  ไมไดถามอยางนั้น,  คุณเอาอวิชชามาแตไหน ? 
 
ระหวางมี การ   ประจวบแห งธรรม   ๓  ประการ   ที่ เรียกวาผั สสะนี้ 

ผัสสะนี้ก็จะตองมีผัสสะที่ประกอบอยูดวยอวิชชา  หรือผัสสะที่ประกอบดวย 
อวิชชา,  อวิชชานี้อยาไปเรียกมันวากิเลส  ถาไปเรียกอวิชชาวากิเลส  แลวมันสะเพรา,  
ม ันทําอย างสะเพรา .  อว ิชชาม ัน เป นอาสวะ   เป นอน ุส ัย ,  ก ิเลสนั ้น เร ียกว า 
โลภะ  โทสะ  โมหะ  หรือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  สามอยางนี้ เปนแมบท  เรียกวากิเลส. 
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๔๕๐

โลภะหรือ  ราคะ  นี้อยางหนึ่ง  เปนกิเลสประเภทลากเขามาหาตัว,  
เอาเขามา ๆ ๆ  ราคะก็ตาม   โลภะก็ตาม   มันลากเขามาหาฉัน .  โกธะหรือโทสะ 
มันเปนกิเลสที่ผลักออกไปและอยากจะตีใหตายดวย  มันผลักออกไป.  ถาโมหะ 
นี ้ม ันโงมันมืด  มันไมรู ว าจะทําอยางไรดี,  มันอาจจะวิ ่งอยู รอบ  ๆ  ก็ได.  ไมรู ว า 
จะรักดีหรือจะเกลียดดี. 

 
ถาราคะหรือโลภะละก็มันรัก  ถาโทสะหรือโกธะแลวมันเกลียด,  ถาโมหะ 

แลวมันยังโงยังมืดยังไม รูวาจะทําอยางไรดี  มันจึงไดแตพัวพันหลงใหลอยูรอบ  ๆ.  
นี้คือตัวกิเลส  ฉะนั้นกิเลสมีอยางเดียว,  ไมขอรองใหพูดวากิเลสมี  ๓  ชั้น  หรือมี 
กิเลสอยางหยาบ  กิเลสอยางกลาง  กิเลสอยางละเอียด,  แลวเอาโลภะ  โทสะ  โมหะ 
เปนกิเลสอยาง  กลาง  นี้วาเอาเอง.  ผูใดพูดอยางนี้ผูนั้นวาเอาเอง,  แลวก็วาตาม ๆ ๆ  
กันมา   เพราะกิเลสจะม ีแต   โลภะ  โทสะ  โมหะ   ๓  อยางนี ้,  ถาม ันออกมา 
เป นการฆ าการล ักข โมยการอะไรต า ง  ๆ   นี ้ม ันอาการของก ิเลส .  ชั ้นหยาบ 
ชั ้นนอก .  ทีนี ้ที ่เป นชั ้น ในล ึก เข าไป   ถ าว าม ันม ีความโลภ   หรือราคะท ีหนึ ่ง ,  
มันจะสรางราคานุสัย  เขาไว  คือความเคยชินที่จะราคะ  จะกําหนัดนั่นแหละเขาไว 
คร้ังหนึ่งแลวราคะหลายครั้ง ๆ  มันก็จะสรางความเคยชินหรืองายสะดวกดายที่จะราคะ 
เขาไว.  สวนนี้ก็เรียกวา  อนุสัย  คือความเคยชินที่จิตจะราคะ,  แลวเมื่อโกรธโทสะ 
หรือโกรธทีหนึ่งมันจะสรางปฏิฆานุสัย  เขาไวทีหนึ่ง,  โกรธอีกทีหนึ่งก็เพิ่มปฏิฆานุสัย 
ไวทีหนึ่ง,  โกรธอีกทีหนึ่งเพิ่มปฏิฆานุสัยไวอีก  มันก็มีความเคยชินที่จะโกรธจะปฏิฆะ 
จะโทสะ  นี้เรียกวา  ปฏิฆานุสัย  ทีนี้ถาวา  มันมีโมหะ  มันก็จะไปสราง  อวิชชานุสัย. 

 
หรือถ าพ ูดอ ีกท ีม ันใกล เข ามาอ ีกก ็ว า   อารมณ ที ่น าร ัก   เก ิดท ีหนึ ่ง 

ก็สรางราคานุสัย,  อารมณที่นาเกลียด  นาโกรธเกิดทีหนึ่ง  ก็เกิดปฏิฆานุสัย,  อารมณ 
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ที่เปน  อทุกขมสุข  ทีหนึ่ง  ก็  จะเปนอวิชชานุสัย,  อวิชชานุสัยเปนเพียงความเคยชิน 
ที่จะลุกขึ้นมาทําหนาที่คราว ๆ  หนึ่งเทานั้น  ไมไดมีอยูตายตัวตลอดเวลา.  นี่ราคา -  
นุสัยก็ดี  ปฏิฆานุสัย  ก็ดี  อวิชชานุสัย  มิใชมีอยูตลอดเวลา ;  เพราะวาบรรดา 
สังขตะธาตุทั้งหลายนี้  ไมมีสังขตธาตุอันใดจะมีอยูไดตลอดเวลาโดยไมเกิดดับ 
ฉะนั้นอวิชชาก็ดี,  พวกกิเลสคือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ก็ดี,  พวกอนุสัยคือราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย  ก็ดี,  อวิชชานุสัย  ก็ดี,  จะตองมีการเกิดดับ  ตามเหตุตามปจจัยตามกาล 
ตามเวลา,  ไมมีสิ่งใดที่จะเที่ยงตายตัวอยูได  นอกจากพวกอสังขตธาตุพวกเดียว 
เทานั ้น.  ทีนี ้สวนความทุกข  สวนกิเลส   สวนรูป   สวนนามนี ้  มันเปนสังขต -  
ธาตุทั้งนั้น,  แลวมันตองมีการเกิดดับตลอดเวลา. 

 
ทีนี้เราเอาอวิชชามาจากไหน ?  พอตาเห็นรูปเกิดการเห็นทางตา  สาม 

อยางนี ้เรียกวาผัสสะ  ผัสสะจะไดอวิชชามาจากไหน ?  ก็ไดมาจากความเคยชิน 
นี้จะความเคยชินมาทางไหน  มันก็จะชินมาทางนั้นคือชินที่จะรัก,  หรือชินที่จะโกรธ 
จะเกลียด ,  ที่จะโงจะหลง.  ถาชินอันไหนมา  ก็เรียกวาอาศัยอนุสัยอันนั้น  ;  แต 
ทุกอันนี ้จะเรียกไดว า   มันเป นความไมรู   เป นความโง ;  ฉะนั ้น   จึงเร ียกวา 
อวิชชาได  ดวยกันทั้งนั้น. 

 
อวิชชาสั่งสมมาจากอนุสัยและอาสวะ. 

 
ทีนี้ถาถามวาเอาอวิชชามาจากไหน ?  เมื่อตาเห็นรูป  มีการสัมผัสแลว 

เอาอวิชชามาแตไหนมาผสมเขามาในสัมผัส   ก็คือ   ความเคยชิน .  ความเคย 
ชินนี ้สะสมไวตั ้งแตเมื ่อไร ?  ตั ้งแตเมื ่อเปนเด็ก ๆ  แตออนแตออกมาทีเดียว. 
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๔๕๒

มันไวที่จะเกิดความโลภ  ไวที่จะเกิดความโกรธ  ไวที่จะเกิดความหลง  ไวมากจนดูไม 
ออกวา  มันเกิดขึ้นมา,  คลาย ๆ  กับวามันเกิดอยูแลว  นี่เรียกวาอนุสัย  อนุสัยแปลวา 
ติดตาม,  ผูติดตาม,  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา  อาสวะ  เชน  อวิชชาสวะ.  อวิชชาในฐานะ 
เปนอาสวะนั ้น   คือความเคยชินที ่จะสะสมอยางยิ ่ง;  ฉะนั ้นจึงไวป บ   ที ่จะโง.  
พอตาเห็นรูปก็โง,  หูฟงเสียงก็โง,  จมูกไดกลิ่นก็โง,  ดวยอํานาจของอวิชชาสวะ 
บาง  อวิชชานุสัยบาง.  นี่ผัสสะจึงมีทางที่จะแยกกันเดินเปน   ๒  ทาง  :  เปน 
อวิชชาสัมผัส  ;  เพราะวาอนุสัยอยางนี้  มันเขาผสมโรงเกิดขึ้นแลวเขาผสมโรงไดใน 
ทุกกรณี ;  เพราะพระพุทธเจาทานไดตรัสวา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อวิชฺชา  อนุปติตา  -  
อวิชชายอมตกตามไดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง.  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  -  ในธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวง,  อวิชฺชา  คือ อวิชชา,  อนุปติตา  - ตกตามได.  อวิชขานี้คลาย ๆ กับวามันอยู 
ไปเสียทุกหนทุกแหง  จะตกอยู ในที ่ไหนเมื ่อไรก็ได;  เหมือนกับวาบานของเรา 
นี้พอเจาะรูเขาที่ตรงไหน  ที่ฝา  แสงสวางจะเขามาทันที  เพราะแสงนี้มีอยูรอบพรอม 
อยูขางนอกแลว ,  เจาะรูตรงไหนก็ เขามาทันที .  จิตนี้ก็ เหมือนกัน   ในขณะแหง 
สัมผัสนั ้น  เผลอมีรูเขาอวิชชาจะเขาผสมเปนอวิชชาสัมผัส,  แลวตองเดินไป 
ตามกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร  คือเกิดทุกขขึ้นมาจนได.  ฉะนั้น 
จึงสอนใหมีสติ.  พุทธศาสนาสอนอยางยิ่งกวาสิ่งใดหมดก็คือใหมีสติ,  สติ  ระลึก 
ทันทวงที,  ปองกันทันทวงที,  คุ มครองทันทวงที,  ปดกั ้นทันทวงที,  อยางนี้ 
แลวอวิชชาไมมีทางที่จะเขามาผสมในการสัมผัส  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ก็ 
เลยเปนเบญจขันธลวน ๆ  ชั่วขณะ.  แลวก็ดับไปตามเหตุปจจัย  ไมเกิดทุกข.  นี่เบญจ -  
ขันธลวน ๆ  มันจะเปนอยางไรก็ตามใจ  มันไมเกิดกิเลสเขาไปยึดถือแลวมันก็ไมเปน 
ทุกข.  ทีนี ้ม ันมีรูรั ่ว   อวิชชานุสัยโผลขึ ้นมาได  ผสมในสัมผัสนั ้น ,  สัมผัส 
นั ้นก็ใหเกิด เวทนา   ชนิดที ่จะเปนเหยื ่อของตัณหา ,  ตัณหาก็สงใหเกิด 
อุปาทาน,  อุปทานก็ใหเกิดภพ  ภพก็ใหเกิดชาติ,  ชาติก็ใหเกิดทุกขทั้งหลาย. 
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ทุกสิ่งเพิ่งเกิดเมื่อผัสสะถามีสติทันจิตก็ประภัสสร. 
 
นี้ก็จะเห็นวา  มันเพิ่งเกิดทั้งนั้น ,  ไมมีอะไรที่จะเกิดเปนตายตัวอยู ได .  

ถาใครเห็นวาสิ่งใดเกิดอยูตายตัวไดคนนั้นก็เปนสัสสตทิฏฐิ,  คนนั้นมีมิจฉาทิฏฐิ 
ประเภทสัสสตทิฏฐิ  โดยถือวา  มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อยูตลอดเวลา  โดยที่ไมตองเกิด -  
ดับ .  แตว าเป นพ ุทธศาสนาแล ว  จะเป นส ัสสตทิฏฐ ิไม ได ,  จะตองม ีสิ ่งทั ้งหลาย 
ที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย  ตามโอกาส.  นี่ปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ 
เผลอสติ ;  ถาไมมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น  ไมเปนปฏิจจสมุปบาท  ไมเปนอุปาทานขันธ.  
ดังนั้นจิตยอมผองใส  เปนปภัสสร;  นี่ถือวา  ตลอดเวลากิเลสมิไดเกิดขึ้น  จิตยอม 
ผองใสเปนประภัสสร.  แมวาเราจะนั่งนอนยืนเดินกินอาหาร  ทําอะไรอยูก็ตาม  ถา 
กิเลสมิไดเกิดขึ ้นเพราะสัมผัส,  มีสติปองกันไวเปนอยางดีแลว  จิตนั ้นจะยัง 
คงเปนประภัสสร. 

 
นี่ถาถามวาจะหาดูจิตประภัสสรท่ีไหน ?  ก็ตองหาดูที่จิตในขณะที่มัน 

มิไดมีกิเลสเกิดขึ ้น ,  ที่นี ่ก็ได,  ที่ไหนก็ได,  เพราะวาตามธรรมชาติของจิตนั ้น 
มีประภา,  ประภา  แปลวา  กาววาว  แสงสวางกาววาว,  ส - ร  แปลวาวิ่งไป,  ประภัสสร 
แปลวามีประเภทที่แลนออก  วิ่งออกมา,  คือรัศมี,  พูดงาย ๆ  ก็คือรัศมี  เพราะวาไม 
มีกิเลสมาหุมหอปดบัง ;  เหมือนกับของเรา  ถาไมมีโคลนมาปด  เพชรก็สงแสงประ -  
ภัสสร  เดี๋ยวนี้ เพชรที่ยังมิไดเจือระไน  มันมีอะไรปดอยู  เพชรมันสงประภัสสรไมได.  
นี่ เปรียบเทียบทางวัตถุ  เหมือนอยางเพชรมันมีความเปนประภัสสรอยูในนั้น  ถามี 
อะไรขรุขระหุมเสียออกไมได   ฉะนั้นเจียระไนเสีย   มันก็ประภัสสร.  ทีนี้ เจียระไน 
แลว  ถาเอาโคลนไปปะเขาอีก   มันก็ไมประภัสสร,  ก็ตองเอาออกไปเสียทีหนึ่ ง . 
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๔๕๔

จิตนี้ก็เหมือนกัน  ธรรมดามันมีความเปนประภัสสร  แตวามันสูญความประภัสสร 
เพราะมันมีอะไรมาหอหุม .  เมื่อใดไมมีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในจิต   เมื่อ น้ันจิต 
เปนประภัสสร  เมื่อใดกิเลสมิไดเกิดขึ้นในจิตนั้น  เมื่อน้ันจิตเปนประภัสสร.  ดังนั้น 
จิตที่ไมเปนประภัสสรก็คือเปนทุกข  มันมีความทุกข  มันมีกิเลส. 

 
จิตประภัสสรกลับเศราหมองไดเพราะกิเลส. 

 
ถาจิตประภัสสรแลวทําไมจะตองกลับเศราหมองอีก ?  เพราะวามันยัง 

ไมม ีค ุณสมบัติอยางหนึ ่ง  ซึ ่งจะปองกันกิเลส  ;  เพราะเหตุนั ้น เราจึงมีการ  
อบรมจิตอีกสวนหนึ่งตางหาก  ที่จะปองกันมิใหเกิดกิเลส  จิตก็ประภัสสรตลอดกาล 
คือเปนพระอริยเจา,  เปนพระอรหันตไปเลย,  จิตไมกลับเศราหมองอีก. 

 
เรื่องนี้มีคําอยู  ๒  คํา  กุปปธรรม  กับ  อกุปปธรรม.  ความเปนประภัสสร 

ของจิตของพวกเราตามธรรมดานี้เปนกุปปธรรม  คือกลับเศราหมองเพราะกิเลส 
ไดอีก ;  แตความเปนประภัสสรของพระอรหันตนั ้นเปนอกุปปธรรม ,  กลับ 
เศราหมองอีกไมได.  แตถาในขณะที่มันวางจากกิเลสแลวมันพอ ๆ กัน  คือมีความ 
เปนประภัสสรพอ ๆ  กัน;  แตมันมีไดนอย,  ไดแวบเดียว;  ไดชั่วขณะ,  ไดบางเวลา 
มันมีอะไรมาแตะตองอยูเรื่อยไมมากก็นอย.  พระพุทธภาษิตมีอยูวา  จิตนี้เปนประ -  
ภัสสร,  ปภสฺสรม ิท ํ  ภิก ฺขเว   จิต ฺต ํ  -  จิตนี ้ม ีปกติเป นประภัสสร.  แตถ าถ ือเอา 
ตามคําของพระสารีบุตร  ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค   ทานพูดคลาย ๆ  กับวาพูดแทน 
พระพุทธเจาวา  ภิกษุทั้งหลาย,  ปกติปริสุทฺธมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ  - จิตนี้  มีความ 
บริสุทธิ์อยู เปนปรกติ  ;  ใชคํ าแปลอยางนี้   จิตนี้มีความบริสุทธิ์อยู เปนปรกติ 
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เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม 

 

๔๕๕

ปกติปริสุทฺธมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ  อาคนฺตุเกหิ  อุปกิเลเสหิ  อุปกิลิฏ ํ,  ตอนนี้ 
เหม ือนก ัน .  ที ่เป นพระพ ุทธภาษ ิตตรัสว าจ ิตนี ้เป นประภ ัสสร   แต ภาษ ิต 
พระสารีบุตร  ที ่พ ูดอยู ในรูปคลายกับรูปพระพุทธภาสิต  วาจิตนี ้มีความบริสุทธิ์ 
อยูเปนปรกติ. 

 
ฉะนั้นระวังเทานั้นแหละ  ไมตองทําอะไรมาก  หรือวาอยูใหดี ๆอยาให 

เกิดโอกาสที่จะใหอวิชชาเกิดขึ้น  ผสมผัสสะ,  หัดสติใหมาก;  เพราะวาทําผิด 
มาเปน  ๑๐  ป   ๒๐  ป   กวาจะโตเทานี้หลาย  ๑๐  ป   ชินแตใหเกิดอวิชชา,  จะมาตั้งตน 
ปองกันอีกฝกเอาในระยะอันสั้น  มันก็ลําบากหนอย,  แตก็ทําได .  ก็ทําใหดี  ทําใหมาก  
ดวยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา  มันก็จะมีความสามารถที่จะมีสติปองกันการ 
มาแหงอวิชชา. 

 
ปองกันไมใหอวิชชาเกิด  อนุสัย,  อาสวะจะออนกําลัง. 

 
ทีนี้ เมื่ออวิชชาถูกปองกันมิให เกิดได   ความเคยชินนั้นก็คอยสลายไป 

จางไป.  ความเคยชินที่จะเกิดจากโลภะ  โทสะ  โมหะ  มันจึงคอย ๆ  สลายไป,  มันจึง 
เกิดยาก  จนกระทั่งไม เกิดเลยในที่สุด.  นี่ เรียกวาสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  เพราะวาคอย 
กันไม ให ม ันเก ิดได ,  จนมันสูญเสียธรรมชาติที ่จะเกิด   หรือความเคยชินที ่จะเก ิด 
นี่คือการทําลายอาสวะ  ทําลายอนุสัย  อยูเรื่อยไปทุกคราวที่มีการเห็นรูปฟงเสียง 
ดมกลิ่นลิ้มรส  ฯลฯ. 

 
ฉะนั้นขอใหจํา  ก ข  ก  ก  า  กะ  กา  กิ   กี   บทสุดทายใหดี  ๆ   วา  ทุกคราวที่ 

ตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงก็ตาม  จงกระทําอยาใหอวิชชาเกิดมาได.  ระวัง 
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                                                             ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา 

 

๔๕๖

อยาใหอวิชชาเกิดได  ขอน้ีจะเปนการบั่นทอนอวิชชานุสัย,  และอวิชชาสวะลงไป 
เร่ือย ๆ  เร่ือย ๆ  จนออนกําลัง  จนหมดไป  ;  เหมือนกับเรา  ไมใหมันไดกินอาหาร 
ไมเพิ ่มอาหาร  มันก็ผอม,  ผอมก็ตาย  นี ่ป องกันอยาใหกิเลสอยาไดกินอาหาร 
นั่นคือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกตอง  เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา. 

 
พระพุทธเจาทานจึงตรัสไว  ฟงดูแลวมันงายเหลือเกินวา  ถาภิกษุ 

ทั้งหลายเหลานี ้จักเปนอยู โดยชอบไซร  โลกนี ้จะไมวางจากพระอรหันต.  
ทานจะปรินิพพานอยูหยก ๆ  แลวทานยังอุตสาหตรัสประโยคนี้  อิเม  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  
สมฺมาวิหาเรยฺยุ   อสุ ฺโ  โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺส  - ดูกอนภิกษุทั ้งหลายถา 
ภิกษุเหลานี้จักเปนอยูโดยชอบไซร  โลกนี้จะไมวางจากพระอรหันต.  เปนอยูโดย 
ชอบ  ในที่นี้ไมมีอะไร  คือเราทํา  อยาใหกิเลสไดโอกาสเกิด,  มันก็คอย ๆ  หมด 
อน ุส ัย ,  หมดอาสวะไปเอง ,  ก ็ค ือ   ระว ังท ุกคราวที ่ตาเห ็นร ูป   ไม ให ก ิเลสเก ิด 
หรือวาไดฟ งเสียงไมใหกิ เลสเกิด   จมูกไดกลิ่นไมใหกิ เลสเกิด   ฯลฯ .  ให เปนแต 
เบญจขันธลวน ๆ  ธรรมดา,  อยาใหเปนปญจุปาทานขันธ.  นี่เรียกวาเปนอยู 
ชอบ  กิเลสก็ผอมลง,  อาสวะก็ผอมลง,  อนุสัยก็จางลง,  มันก็หมดไปวันหนึ่ง  เปน 
การประภัสสรที่ตายตัว. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทั้ งหมดนี้   อาตมาเรียกวา  ก ข  ก กา  ในการศึกษาธรรมะของพระพุทธ 

เจาเปน  ก ข  ก กา  ของธรรมะ. 
 
คุณกัญญาวาอยางไร  จริงไหม ?  ตอนนี้ดิ ฉันที่ศึกษาและติดตามหนังสือท่ีศึกษา 

มาก็เขาใจวา  ที่ทานอธิบายมานี้ก็เห็นดวย  วาจิตนี้ประภัสสร. 
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เรียน  ก ข  ก กา  ในวันปใหม ๔๕๗

ไมใช,  นี้ เปน  ก ข  ก กา  หรือไม ?  ออ,  ใชคะ  คุณเรียน  ก ข  ก กา  มา 
ผิดใชไหม ?  ก็ผิดบาง  ถูกบาง  ก็ถูกแลวผิดบางถูกบาง. 

 
นี่ขอเตือนครูบาอาจารยทั้งหลาย  และผูฟงทั้งหลาย  วาปใหมนี้จงปรับปรุง 

กันเสียใหม,  เรียน  ก ข  ก กา  กันเสียใหม,  ถายังมีผิดอยูบาง  ก็เรียนเสียใหมใหถูก 
ใหหมด. 

 
นี่เรื่องปใหมที่อุตสาหตั้งใจจะพูดปนี้มันมีอยางนี้  ปใหมนี้เรียน  ก ข  ก กา  

กันใหม,  ปใหมนี้ปรับปรุงการเรียน  ก ข  ก กา  ที่ยังผิด ๆ  อยูนี้ใหมันถูกตองเสียใหม,  
แลวมันจะสมกับปใหม.  แลวก็พอกันทีใชไหม ? 

 
ทีนี้ปญหายังมีอยูอีก  จะถามทานอีกสักคําหนึ่ง  อีกสักขอหนึ่งใหทานอธิบาย  แตวา 

สวนตัวดิ ฉันไมมีปญหา.  อาวก็ไมตองถาม .  ทีนี้ ก็ยังลังเลสงสัยอยู   คือปญหาถกเถียงกัน 
วา  ขณะที่จิตที่ทํางานอยู เฉย ๆ   เชนยกตัวอยางวา  ขณะที่ตัวดิฉันกําลังพิมพดีดอยู เฉย ๆ   นี้   ขณะนี้ 
ดิฉันก็วา  นี่แหละจิตประภัสสร  ทีนี้ก็ยังลังเลสงสัยอยู   เพราะอีกทานหนึ่ งบอกวา  ขณะนั้นแหละ 
จิตมีโมหะ  อยากจะใหทานชี้ลงไป. 

 
ไมมีใครจะไปชี้ในจิตใจของใครได.  เมื่อเราพิมพดีดอยู เรามีความรูสึก 

ประเภทอุปาทานตัวกู - ของกู  จะได  จะเสีย  จะดี  จะเดนอะไรหรือเปลา ?  เฉย ๆ  คะ 
ก็เปนประภัสสร  แตถาเราพิมพดีดเราจะเอาดี,  พอทําผิดแลวโกรธหัวปนวามันมี 
แตเสีย  อยางนี้มันไมประภัสสร.  ฉะนั้นการที่จะถามวาเมื่อกําลังพิมพดีดอยูนั้น 
จิตประภัสสรหรือไม ?  มันก็ตองวาแลวแตจิตใจของคนนั้น,  วาทําอยูดวยอุปาทาน 
หรือทําอยูดวยสติสัมปชัญญะ ;  ถาเกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่งก็จิตไมประภัสสร,  ถา 
ไมเกิดกิเลสก็จิตประภัสสร.  นี้เปนหลักท่ีจะไปใชกับอะไรก็ได ;  แมแตจะรับประทาน 
อาหาร  จะอาบนํ้า  จะไปถาน  จะอะไรตาง ๆ  ก็ระวังจิตใหปรกติ  ก็ประภัสสร.  นี่แหละ 
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๔๕๘

เปนอยูชอบ   อยางนี ้  กิเลสก็คอยขาดอาหารตายไป  ๆ ,  ยากที่อวิชชาจะมาเกิด 
ขึ้นในขณะแหงผัสสะ.  ก ข  ก กา  มีอยูเทานี้  :- 

 
เร่ิมดวยธาตุ   มีอยูทั่ ว  ๆ   ไป   หลาย  ๆ   ธาตุ   ดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   อากาสธาตุ 

วิญญาณธาตุ  จักขุธาตุ  โสตธาตุ  สัททธาตุ   อะไรกระทั่งกามธาตุ  รูปธาตุ  อรูป  -  
ธาต ุ  มากมาย ,  ทั ้งหมดนี ้เป น   ส ังขตธาต ุ;  เหม ือนก ับด ิน เหน ียว   จะป น เป น ร ูป 
อะไรก ็ได .  สวนอีกธาต ุหนึ ่ง เร ียกวาอสังขตะ   ซึ ่งสวนใหญ เล ็งถ ึงพระน ิพพาน 
หรือนิโรธธาตุ  เป นที ่ด ับแหงท ุกขทั ้งป วง ;  นี ้ไม เหมือนดิน เหนีย ว   ป น เป น 
อะไรไม ได ม ันอยู ตามล ักษณะของม ัน เองโดยเฉพาะ ,  รู จ ักธาต ุทั ้งหมดนี ้แล วก็  
เรียกวารูหมด.  ถาไม รู  ก ข  ก กา  ที่มันเปาะ ๆ  ปะ ๆ  ยุงอยูที่ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
ของเราวันหนึ่ง ๆ,  เรียนเสียใหถูก. 

 
เอาละ,  ไมมีแรงจะพูดแลว,  หยุดกันที. 
 

__________________ 
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นักศึกษา  ผูสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายครั้งนี้  จะกลาวโดยหัวขอวา  ก ข  ก กา  สําหรับพุทธ -  

ศาสนา 
 

อะไรเปน  ก ข  ก กา  ก็หมายความวา  สิ่งนั้นเปนสิ่งที่ตองเรียนกอน,  
เรียนกอนสิ่งใดหมด  เหมือนกับคนเขาเรียน  ก ข  ก กา  เมื่อเรียนหนังสือ.  เมื่อถามวา 
อะไรเปน  ก ข  ก กา  ก็คงจะตอบกันไมไดนัก  แมที่เปนนักศึกษานี้  เพราะยังไมเคย 
ศึกษาพุทธศาสนามาอยางเพียงพอ,  ก็ถือเอาไดตามท่ีเขาพูด ๆ  กันก็แลวกัน ;  อยาง 
เมื่อคุณจะมาศึกษาพุทธศาสนานี้  เรียนเรื่องอะไรกอน,  หรือวาอานเรื่องอะไรกอน, 

 
๔๕๙ 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๔๖๐

เขาแนะใหอานเรื่องอะไรกอน  ?  บางทีก็จะเปนเรื่องพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ 
กอน .  มันก็ถูกอยางยิ่ ง,  ถาพูดอยางนั้นก็ถูกอยางยิ่ ง;  แตวาความหมายมันยังมี 
อะไรซ อนอยู   ว าอะไรเป นพระพ ุทธ   พระธรรมพระสงฆ   ที ่เราจะรู จะถ ึงได   หรือ 
จะมี  หรือถึงกับวา  เราก็จะเปนเสียเอง. 
 

เรียน  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนาตองเรียนที่  ตา  -  ใจ. 
 
เรื่อง  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนานี้  มันก็มีความลําบากอยู  ที่จะตอง 

ถามกันขึ้นวา  สําหรับจะเรียนโดยวิธีไหนกัน ?  ถาเรียนอยางวิชาทั่ว ๆ  ไป  ก็เรียน 
เรื่องแรก  ๆ   สําหรับจํา;  แตถาเรียนสําหรับปฏิบัติ   มันก็กลายเปนเรื่องสิ่ งที่ เรา 
มองขามอยูทุกวัน,  เราไมสนใจกับสิ่งนั้นวามันสําคัญ ,  นั่นแหละเราจึงไม รู  ก ข  
ก กา  ของพุทธศาสนา  ในแงของการปฏิบัติ. 

 
ลองตั้ งปญหาถามตัวเองดูวา  เพียงแต เรียนมันจะไดประโยชนอะไร?  

นอกจากจะรูห รือท อ งจําไว   มั นก็ ไม พอ   ที่ จะขจัดปญ หาของเราได ,  มั นต อ ง 
สามารถขจ ัดป ญหาของเราได   เราจ ึงจะเร ียกว าเรารู   หรือเราม ี.  เดี ๋ยวนี ้อะไร 
เปนปญหาของเรา  เราก็ยังไม รูเสียอีก,  ก็เลยไม รูวาจะตองเรียนอะไร,  จะตองทําอะไร,  
จะตองตั้งตนที่จุดไหน ? 

 
อยางเมื่ อวานก็ ไดพูดกันทีหนึ่ งแล ววา   จะเรียนพุทธศาสนาไปทําไม?  

และเรียนเพื่ อใหมีความรู,  หรือวาจะเรียนสําหรับเอาไปใชปฏิ บัติ   ให เรามีความ 
 

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

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



ก ข  ก กา  สําหรับพุทธศาสนา ๔๖๑

เหมาะสมที่จะทําการงานของเรา.  เชน ทําใหเราสามารถศึกษาประจําวันของเรานั้น 
ดีขึ้น,  หรือวาเราจะอยูในโลกในสังคมนี้  อยางที่ ไมมีปญหา  คือไมเดือดรอนไมมี 
ความทุกข,  หรือวาจะเรียนเพื่อรูจักขจัดความโลภ ,  ความโกรธ,  ความหลง  ที่มา  
รบกวนเรา,  หรือถึงกับทําความทุกขรอนใหแกเรานั้น  ใหมันออกไปเสีย. 

 
นี ่ควรจะมุ งหมายเร ียนอย างนี ้แหละ   ซึ ่งม ันยิ ่งกว าเร ียนข ีด เข ียน 

ทองจํา  คือมันเรียนอยางรู จักตัวจริง  เรียนดวยการสัมผัส  เรียนดวยการ 
เขาใจอยางซึมซาบ  หรือเรียนดวยการใชใหเปนประโยชนอยู. 

 
นี่ เราจะเรียนเพียงเพื่อรูก็ดี   เพื่อเอาไปชวยให เราทําการงานหนาที่ของ 

เราดีขึ้นดี,  หรือวาจะเพื่อปองกันกําจัดกิเลสก็ดี  มันก็ตองรูสิ่งที่ เรียกวา  ก ข  ก กา  
นี่เปนตนไป.  ขอใหสนใจใหสําเร็จประโยชนจะไดคุมคาที่มาลําบากและหมดเปลือง 
เราควรจะพ ูดถ ึงเรื ่องนี ้ก ันเป นเรื ่องแรก ;  แต บางท ีม ันก ็ไม สะดวก   มันด ึงเข ามา 
หาจุดนี้ยังไมได.  เดี๋ยวนี้ เขาใจวาพอจะเขาใจกันได,  พอจะพูดกันไดวา  จะเรียน 
พุทธศาสนานี้  ตองตั้งตนเรียนเปน  ก ข  ก กา  นี้  ลงที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ. 

 
คนทุกคนมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แตเขาก็ไมรูจักมันวาคืออะไร.  

นอกจากปลอยไปตามเรื ่องของมันเอง;  ก็ม ีตาไวด ู  มีห ูไว ฟ ง  มีจมูกไวดม   ฯลฯ ,  
ก็ทําไปอยางไมตองรูอะไร  นอกจากรู เพียงเทานั้น .  ทีนี้มันก็ เกิดความเขาใจผิด ,  
เกิดความหลงใหลในตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  และในเรื่องตาง ๆ  ที่มันเกี่ยวกันอยู 
กับตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 
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พอเอยชื่อเรื่อง  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  บางคนก็ไมอยากจะฟง,  มันก็ 
งวงขึ้นมาทันที.  นี่หมายความวามันลําบากแหละที่จะเรียน  ก ข  ก กา  ของพุทธ -  
ศาสนา,  หรือคิดเสียวารูแลว.  ฉะนั้นขอใหทนฟง,  ถาไมคอยจะสนใจก็ขอใหทน 
ฟงตอไปวา  :- 

 
ปญหาตาง  ๆ   ของมนุษย   มันตั้ งตนที่ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ  ;  นี่ 

ถากลาวตามหลักพุทธศาสนาก็ถ ึงกับกลาววา   โลกนี ้ม ันขึ ้นมาได  ก็เพราะ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ .  นี่กลาวอยางภาษาธรรมะในพุทธศาสนา,  มันตาง 
จากท่ีเราเคยไดยินไดฟง  หรือไดเลาไดเรียนมา  วาโลกนี้มันมาจากอะไรก็แลวแตครู 
เขาจะสอน  :  มาจากดวงอาทิตยก็มี,  มาจากการรวมตัวของหมอกเพลิงเหลานั้น 
ก็ม ี.  เราก็เข าใจแตอยางนั ้น ,  ก็เป นเรื ่องโลกที ่เป นวัตถุ.  แตป ญหาเรื ่องความ 
ทุกขของเรา   มันไมใชเรื ่องวัตถุ  มันเปนเรื ่องจิตใจ  รู ส ึกไดด วยจิตใจ .  ฉะนั ้น  
ก็ตองเรียนโลกในแงของจิตใจกันบาง. 

 
เรียนโลกในแงของจิตใจ. 

 
เรื่องทางวัตถุ   เขาก็วาโลกมันมีมาไม รูกี่ ล าน  ๆ   ปแลว ;  แตถาเรียน 

ทางพุทธศาสนา  หรือกลาวอยางพุทธศาสนา  ก็โลกนี ้ม ันเพิ ่งม ี,  แลวก็ม ันมี ๆ  
คือเกิด ๆ  ดับ ๆ  ไปตามครั ้งตามคราว  ที ่เราสัมผัสดวยตา  หู  จมูก  ลิ ้น  
กาย   ใจ .  นี ่ขอให เข าใจตอนนี ้แหละ   ที ่เป นเรื ่องที ่สําค ัญ   คือสมมติว า   ถาเรา 
ไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ขอใหทําในใจตามไปใหถูกตองดวยวา  ถาเราไมมีตา  หู 
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จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันจะเปนอยางไร ?  โลกนี้มันก็มีไมได  นี่ถาเขาใจคํานี้แลวก็จะ 
เขาใจไดตลอดไป;  มันเพราะเรามีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ตางหาก  โลกมันจึง 
มีขึ้นมาได.  ถาเราไมมีตา  เราก็ไมเห็นวามันมีอะไร,  ไมมีหู  ก็ไมไดยินเสียงอะไร ;  
ในสิ่งทั้ง  ๖  นั้น  คือรูปที่จะเห็นดวยตา,  เสียงที่จะไดยินดวยหู,  กลิ่นที่จะรูไดดวย 
จมูก,  รสที่จะรูดวยลิ้น,  สิ่งที ่มากระทบผิวหนังที ่จะรูไดดวยผิวหนัง,  กระทั่ง 
ความคิดที่ เกิดขึ้นในจิตที่ เราจะรูสึกไดดวยจิต .  นี่มันมีอยู  ๖  อยาง  อยางนี้ .  
ฉะนั้น  ถามันไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้นกาย  ใจ  เราก็ไมรูสึกอะไรเลย  เราไมมีอะไรเลย 
ทั ้งที ่ม ันมีอยู อยางนี ้.  นี ้ลอง  สมมุติด ู  ทุกอยางมันมีอยู อยางนี ้;  แตเราคนเดียว 
นี้ ไมมีตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   มันก็มี ไมได ,  มันเปนสิ่งที่มี ไม ได ,  มันก็มีชีวิต  
อยูไมไดดวย,  โดยแทจริงมันจะมีชีวิตอยูไมได,  เพราะมันไมสามารถจะปฏิบัติอะไร 
ในตัวมันเองได.  แตถาเราไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลวโลกนี้มันก็ 
เทากับไมมี. 

 
โลกมีเมื่อสิ่งทั้ง  ๖  ทําหนาที่. 

 
ทีนี้เมื่อไรตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันทําหนาที่ตามเรื่องของมัน ;  

เชนตาเห็นรูป ,  หูฟงเสียง  เปนตน  ;  เมื ่อนั ้นแหละโลก  ในสวนนั ้นมันก็มี :  
เมื่อตาเห็นรูป  โลกในสวนที่เปนรูปมันก็มี,  เมื่อหูไดยินเสียง  โลกในสวนที่เปนเสียง 
มันก็ม ี,  หรือม ันได กลิ ่น   โลกในสวนที ่เป นกลิ ่นม ันก ็ม ี,  อยางนี ้เรื ่อยไปจนครบ 
ทั ้ง   ๖  อยาง.  นี ้ม ันเปนขอเท็จจริงที ่ยิ ่งกวาจริง  ซึ ่งตองมองใหเห็นเสียกอน 
ถามองไมเห็นก็จะเขาใจตอไปไมได. 
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พูดอยางภาษาธรรมะ  เขาไมพูดเหมือนกับท่ีภาษาชาวบานพูด  เชนใน 
กรณีนี้  ชาวบานเขาพูดวาโลกมีอยูตลอดเวลา  ลาน ๆ  ปมาแลว.  สวนภาษา 
ธรรมะนี้  โลกมีเมื่อผัสสะดวยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  พอไมสัมผัสมัน 
ก็เทากับไมมี   คือดับไป ,  พอสัมผัสอีกมันก็มีขึ้นมา  แลวแตในดานไหน   คือตา  หู 
หรือ   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ .  ฉะนั้นเขาจึงเรียกวาโลกนี้มี เกิดดับอยู เรื่อย .  นี่ เปน 
ภาษาอะไร  บาหรือดี  ?  ลองพยายามคิดดู  ที่วาโลกนี้ เกิด - ดับอยู เร่ือย  ตามขณะที่ 
เรารูสึกมัน.  หรือไมรูสึกมัน. 

 
ทีนี้มันหนักยิ่งไปกวานั้นอีก  ซึ่งคนทั่วไปก็ชักจะสั่นหัว  ที่พูดวาแมแต 

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจนั ้นมันก็มิไดมีอยูตลอดเวลา,  มันมีการเกิดขึ ้นแลว 
ดับไป .  ทุกคนจะสงส ัยหรือไม เชื ่อ :  ฉันม ีตาอยู ตลอดเวลา ,  มีห ูอยู ตลอดเวลา ,  
มีจมูกอยูตลอดเวลา,  ฯลฯ  ทําไมจึงเรียกวา  มันเกิดขึ้น  แลวดับไป,  เกิด ๆ  ดับ ๆ  
อยู .  นี ่เป นภาษาธรรมะเขาพูดอยางนี ้;  หมายความวาเมื ่อตาทําหนาที ่ของตา 
ก็เรียกวาตามันเกิดขึ้น,  พอเสร็จหนาที่ของตา  ไมทําหนาที่ทางตา  ก็เรียกวาตาดับไป 
หูก ็เหม ือนกัน .  หูทําหน าที ่ทางหู  ก็ห ูเก ิดขึ ้น ,  เสร็จ เรื ่องแล ว   ไม ทําแล วก ็ด ับ 
ไป .  มันจึงเป นเรื ่องที ่ผลัดกันเก ิด  ผลัดกันดับ   ระหวางตา  หู  จมูก   ลิ ้น   กาย  
ใจ ,  มันละเอ ียดขนาดนี ้แหละ ;  จะน าสนใจหรือไม น าสนใจ   ก็ไปลองค ิดด ู.  แต 
ถาจะเขาใจธรรมะแลวก็ตองเขาใจเรื่องนี้,  คือเรื่อง  ก ข  ก กา  ของธรรมะ,  
เรื่องตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
เมื่ อคุณพูดวาอยากจะศึกษาธรรมะ  อยากจะรูธรรมะ  ก็ เปนหนาที่ ของ 

อาตมาที ่จะชวยใหรู ธรรมะ .  แตพอจะชวยใหรู ธรรมะ   มันก็ตองชวยใหรู  
ก ข  ก กา  ของธรรมะ  คือเรื่องตา  หู  จมูก  ลิ้น   กาย  ใจ;  ถาไมอยางนั้นก็ 
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ไมมีทางที่จะรูถึงธรรมะที่แทจริง.  ทุกเรื่องมันมารวมอยูที่ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  
ซึ่งควรจะฟงกันตอไป,  แลวควรจะจําไวดวย.  ถาจะมีความรูขนาดที่ เรียกวาพอตัว 
หรือมีความรูที่จะพูดกับคนตางชาติตางศาสนา  ฝร่ังมังคาอะไรก็ตาม,  เมื่อเขาใหเรา 
อธิบายพุทธศาสนา  เราก็ตองพูดจาใหมันถูกตอง. 

 
อายตนะ  ๖  คูกระทบกันทําใหเกิดวิญญาณและผัสสะ. 

 
เรื่องตอไปน้ีก็คือวา  เรามี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เรียกวา  อายตนะ 

ภายใน   เพราะมันมีอยู ในตัวเรา .  ทีนี ้ก็มีรูป   เสียง  กลิ ่น   รส   โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ,  อีก  ๖  อยางอยูขางนอก  ที่จะเปนคูกับตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  
คําวารูป  เสียง  กลิ่น  รส.  แตคําวา  โผฏฐัพพะ  นี้มันเปนคําภาษาธรรมะอาจจะ 
ไมเคยไดยิน;  อะไรที่มากระทบผิวหนังใหเกิดความรูสึกทางผิวหนัง  สิ่งนั้นเรียกวา 
โผฏฐัพพะ  คือสิ่งที่มากระทบทางผิวหนัง.  ทีนี้ธัมมารมณนั้นคือสิ่งที่มากระทบใจ 
คือความรูสึกตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในใจ. 

 
ชวยเขาใจไวใหดี ๆ  วา  ๖  คู:  ตา  คูกับ  รูป ,  ตาสําหรับเห็นรูป ,  รูป 

สําหรับ ให ตาเห ็น .  ห ูคู ก ับ เส ียง ,  เส ียงสําหรับห ูได ย ิน ,  หรือม ีห ูไว สําหรับ ได 
ย ิน เส ีย งฟ ง เส ีย ง .  จม ูก ม ีไ ว รู จ ักกลิ ่น .  ลิ ้น ม ีไ ว รู จ ัก รส .  ผ ิว ห น ังทั ่ว ไป 
ระบบประสาทที ่ผิวหนังทั่วไป  มีไวสําหรับรู สิ ่งที ่จะมากระทบผิวหนัง  ทั่วทั ้ง 
เนื้อท้ังตัวทีนี้ก็ใจมีไวสําหรับรูสึกความคิดนึกที่จะเกิดขึ้นในใจ. 
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นี้ เปนเรื่องจริงเกินกวาจริง,  เปนเรื่องที่ เราจะตองรูจักมันจริง ๆ.  เมื่อ 
กอนนี้ เราไมสนใจ   เราก็ไม รูจัก ,  เราก็คิดวารูจัก .  เดี๋ยวนี้ เรารูจักไปตามลําดับ 
ตามที่มีกลาวไวในพระพุทธวจนะ  คือ  ตา  ถึงกันเขากับ  รูป  ก็เกิดการเห็นทาง 
ตา ;  นี่พูดเรื่องตา  เปนตัวอยางกอน. 

 
ตา  มาถึงกันเขากับรูป  ก็เกิดการเห็นทางตา  เรียกวา  จักษุวิญญาณ 

หรือวิญญาณทางตา .  นี่วิญญาณก็เพิ่งเกิด เดี ๋ยวนี ้,  เมื ่อตามาถึงเขากับรูป 
ก็เกิดวิญญาณทางตา. 

 
เมื่อหูถึงเขากับเสียง  ก็เกิดวิญญาณทางหู. 
กลิ่นถึงเขากับจมูกก็เกิดวิญญาณทางจมูก. 
ลิ้นถึงกันเขากับรสก็เกิดวิญญาณทางลิ้น. 
ผิวหนังสัมผัสกันกับสิ่งที่มาสัมผัสผิวหนังก็เกิดวิญญาณทางผิวหนัง 

ซึ่งเรียกวา  กายวิญญาณ. 
 
ความรูสึกเกิดขึ้นในจิตกระทบจิต  รูสึกได  ก็เรียกวา  วิญญาณทางจิต 

แตเขาใชคําวา  มโน  วิญญาณทางมโน. 
 
ฉะนั้นเราจึงมี  จักษุวิญญาณทางตา,  โสตวิญญาณทางหู,  ฆานวิญญาณ 

ทางจมูก,  ชิวหาวิญญาณทางลิ้น,  กายวิญญาณทางผิวหนัง,  มโนวิญญาณในทาง 
จิตใจ. 

 
อยารูสึกหรืออยาเห็นวา  เปนเรื่องเหลวไหลครึคระบา ๆ  บอ ๆ.  ถาจะ 

รูจักพุทธศาสนาแลวก็รีบรูจักสิ่งเหลานี้เสีย ;  ที่วา  อายตนะภายใน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
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กาย   ใจ ,  อายตนะภายนอก   ค ือร ูป   เส ียง   กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะธ ัมมารมณ  
มาถึงกันเขาตามคูของมัน  แลวก็เกิดวิญญาณ  คือจักษุวิญญาณ  โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  ก็เลยไดเปน  ๓  เรื่อง 
ขึ้นมาแลว. 

 
นี้ยกตัวอยางดวยเรื่องทางตาตอไปอีก   ตา  ถึงเขากับ   รูป   เกิดจักษุ 

วิญญาณการเห็นทางตา,  เปน  ๓  สิ่งขึ้นมา  :  คือตา  สิ่งหนึ่ง,  รูป  สิ่งหนึ่ง,  จักษุ 
วิญญาณ   อีกสิ่งหนึ่ง.  การมาถึงกันเขาอยางเต็มที่ของสิ่งทั้ง  ๓  นี้  ก็เรียกวา 
ผัสสะ ;  ในกรณ ีนี ้ก ็เร ียกวา  จักษ ุส ัมผ ัส  คือ   สัมผ ัสทางตา ;  ถาม ันเป นเรื ่อง 
ทางหู  หูถึงเขากับเสียง  เกิดวิญญาณทางหู  ๓  สิ่งนี้มาถึงกันเขา  ทํางานรวมกันเขา 
ก็เรียกวา  สัมผัสทางหู.  กลิ่นกับจมูกถึงกันเขา  เกิดวิญญาณทางจมูก,  แลวก็เลย 
เรียกวา  สัมผัสทางจมูก   เรียกวา  ฆานสัมผัส .  ทางลิ ้นก ็เหม ือนกันอีก   ลิ ้นก ับ 
รส   ชิวหาวิญญาณ   รวมกันก็เรียกวา  ชิวหาสัมผัส .  แลวก็เรียกวา  กายสัมผัส 
มโนสัมผัส  จนไปตลอดเรื่องทั้ง  ๖. 

 
นี่ รู จั กสิ่ งที่ เรียกว าสั มผั ส ;  ทุ กคนมี สิ่ ง เหล านี้ ที่ ทํ าหน าที่   เป น 

วิญญาณหรือเปนสัมผัสอยูตลอดเวลา. 
 
สัมผัสขาดสติปญญาก็เกิดเวทนา,  ตัณหา. 

 
ทีนี้เมื่อเราสัมผัส   เราก็ไม รูสึกหรือสนใจที่จะควบคุมเรื่องสัมผัส   ก็ 

ปลอยไปตามเรื่อ ง .  ฉะน้ันสัมผัสของเราก็ เปนสัมผัส ท่ีปลอยไปตามเรื่อ ง   ไม 
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ประกอบไปดวยปญญา,  ไมประกอบไปดวยสติ,  เรียกวาสัมผัสของผูที่ ไมมี 
ปญญาไมมีสติ  มันก็เกิดเวทนา. 

 
เมื ่อมีสัมผัสแลวมันก็เกิดเวทนา  เราจะมีสติหรือไมมีสติในสัมผัส 

นั้นมันก็มีเวทนาเกิดขึ ้น  แปลวาความรูสึกใหรูสึกเปนสุข  คือ  ถูกใจก็มี,  เปน 
ทุกขไมถูกใจ  ก็มี,  หรือไมพูดไดวา  ถูกใจหรือไมถูกใจก็มี  นี้เขาเรียกกลาง ๆ  นี้ก็มี.  
ที ่เราสัมผัสสิ ่งนั ้น ๆ  แลวเกิดเวทนา.  ทีนี ้เกิดเวทนาแลวนี ้  ถายังไมมีปญญา 
ไมมีสติ  อยูตอไป  ก็จะเกิดตัณหา.  อยางคนธรรมดานี้  พอมีสัมผัสแลวมีเวทนา 
แลวก็ตองมีตัณหา; 

 
อยางสัมผัสทางตา  ก็เกิดเวทนาทางตา  สวยหรือไมสวย  แลวจะเกิด 

ตัณหาคือความอยาก  ไปตามความหมายของการที่มันสวยหรือไมสวย.  ถาสวยถึง 
ขนาดที่จับอกจับใจ  มันก็เกิดตัณหาชนิดที ่จะเอา,  เกิดความอยากได.  ถาไม 
สวยไมถูกใจ  ก็อยากจะใหไมมี,  อยากใหผานพนไปเสีย  หรืออยากจะทําลายเสีย,  
หรือบางทีความอยากมันก็เอียงไปในแงที่อยากจะเปน  เปนอยางสวยนั้นบางก็ได. 

 
ฉะนั้นความอยากหรือตัณหามันก็เกิดขึ้น  เพราะเวทนาของบุคคลที่ 

ไมม ีป ญญา   ไมม ีสติ  ไมม ีความรู ทางธรรมะ   ก็ค ือคนทั ่วไป .  ทุกคน ในโลก 
พอเกิดสัมผัสเกิดเวทนา,  แลวก็เกิดตัณหา  ไปตามการยั่วยุของเวทนา. 

 
นี่มันออกจะซับซอน   ถาไมจําใหดีก็ เลอะหมด ,  แลวก็วนเวียนหมด  

แลวจะไมได เรื่องอะไรก็ได ;  ฉะนั้นชวยจําใหมันแมนยํา.  เดี๋ยวนี้มันมาถึง  เกิด 
ตัณหา   คือความอยากแลว ,  ตัณหาที ่เปนเหตุใหเกิดทุกขนั ่นแหละ   มันก็ 
เกิดขึ้นมาแลว. 
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ตัณหาเกิดแลว  อุปาทาน,  ภพก็เกิด. 
 
ทีนี้เมื่อเกิดตัณหา  มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา  อุปาทาน  คือความยึด 

มั่นถือมั่นในสิ่งที่มันอยาก,  มันอยากในอะไร  มันก็จะยึดมั่นในสิ่งนั้นที่มันอยาก ;  
เชนรูสึกสบายตาเพราะรูปสวย  มันก็อยากที่จะยึดครองความสวยนั้น,  มันมี  อยาก 
ไดขึ ้นมากอน  เรียกวาตัณหา  แลวหลังจากนั้นมันจะเกิดความรูสึกวากูมีอยู ,  
กูอยาก ,  อยากไดมาเปนของกู;  แตมันเปนเรื ่องที ่ไวยิ ่งกวาสายฟาแลบ   ที่ 
มันจะเกิดความรูสึกอยาก,  แลวก็เกิดยึดถือวา  มีกูเปนผูอยาก,  อยากไดมา 
เปนของกู;  นี ่เร ียกวาอุปาทาน .  ความรู ส ึก เป นตัวฉัน   เป นของฉัน   ตัวกู -  
เปนของกู  มันก็เกิดขึ้นมา  พระพุทธเจาทานทรงแสดงใหมันละเอียด,  ใหเห็นอยาง 
ละเอียด  ซึ่งไมมีใครแสดงกันอยางละเอียดกันอยางนี้. 

 
นี้ เกิดอุปาทาน   รูสึกเปน  กู  เปน  ของกู  แลว  ก็เรียกวา  เกิดภพ 

แหละ,  มีภวะ  มีภพ  คือมีความเปนแหงบุคคล .  ความอยาก ,  ความยึดมั ่น  
ถือมั่น   แลวความรูสึกเปนตัวฉัน   เปนตัวกู   นั่นแหละเขาเรียกวา  ภพ   คือมีขึ้น 
แหงบ ุคคล .  กอนนี ้บ ุคคลไม ม ี  เพราะม ันไม รู ส ึกว าก ูม ี.  เดี ๋ยวนี ้ม ันเก ิดรู ส ึก 
วากูมี  กูเปน  กูอยู  กูอยากได  ขึ้นมา  ก็เรียกวาภพ. 

 
นี่ภพเพิ่ งมี เดี๋ยวนี้ ,  นี่ภาษาธรรมเปนอยางนี้ ,  ภพเพิ่งมี เดี๋ยวนี้ ,  ไมใช 

มีอยูตลอดเวลาตั้งแตคลอดออกมาจากทองแม,  แลวมีอยูตลอดเวลากวาจะเขาโลง.  
นั้นภาษาชาวบาน  ไมใชภาษาพระพุทธเจา  หรือภาษาทั่วไปที่พระพุทธเจาทานก็ใช 
เหมือนกัน ;  แตเมื่อถึงคราวที่ทานจะแสดงเรื่องของทาน  ทานมีความหมายอยางนี้ 
ก็มีภพขึ้นมา. 
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นี้ ก็มีภพขึ้นมา  ที่ เขาเรียกวา  existence  คือความมีอยู แห งบุคคล ,  
ความหม ายแห ง บุ ค คล   เป น   individuality  ที่ เรี ย ก ว าภ าษ าจิ ต วิ ท ย า   เป น 
individuality  ไดเกิดขึ้น  หลังจากความรูสึกยึดถือเปนตัวกู - ของกูแลว  มันก็  
มีตัวตนที่ตรงนี้. 

 
นี่ความสําคัญมันก็อยูตรงที่วา  ตัวตนนั้นมันเพิ่งเกิด,  เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ 

เพราะสําคัญวาตัวตน;  และเพราะเกิดมาจากสําคัญมั่นหมาย  เพราะฉะนั้น  ตัวตน 
ไมใชของจริง,  ไมใชของมีอยูจริง  เปนเพียงความรูสึกหมายมั่นดวยความไมรู,  
สําคัญเปนตัวตน   มันก็มีตัวตน   นี่ตัวตนมันจึงมี   แลวก็มีอยางมายา ;  มีภพ   นี่ 
เรียกวามีภพ. 

 
ตอจากภพก็เกิดชาติ  มีตัวตนและทุกข. 

 
แลวก็มีอันสุดทาย   คือ   ชาติ   คลอดหรือเกิดออกมาโดยสมบูรณ 

อยางกับเขาคลอดลูกออกมา,  อยางมารดาคลอดบุตรออกมาทางกําเนิด  นั้นมัน 
คลอดชน ิดนั ้น .  แตเดี ๋ยวนี ้ม ันคลอดชนิดนี ้  มันคลอดชนิดนามธรรม ,  มันเก ิด  
เปน  ตัวกู  ขึ้นมาในความรูสึกทั ้งเนื ้อทั ้งตัว ,  เปนตัวฉัน   ตัวกู  ขึ้นมา.  ก็มี 
ตัวตนโดยสมบูรณนั่นแหละ  พูดอยางนั้นดีกวา;  เรามีภพ  มีชาติขึ้นมาแลว. 

 
ตามหลักของพระพุทธภาษิตเปนอยางนี้  ภพ  หรือชาติ  นี้มีบอย ๆ  คือ 

มีทุกคราวที ่ม ันมีอุปาทาน   มีตัณหา  มีเวทนา  ที ่ส ัมผัสดวยความไมรู .  
ฉะนั้นเราจึงมีภพ   มีชาติ   เปนตัวกูโดยไม รูสึกตัว,  เราไม รูสึกตัว.  แตตามความ 
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จริงหร ือธรรมชาต ินั ้นม ัน เป นอย างนั ้น .  ฉะนั ้น เราจ ึงม ีต ัวก ู  ต ัวฉ ันนี ่  ว ันหนึ ่ง 
หลาย  ๆ   คร้ัง   หลาย  ๆ   สิบครั้ง   ก็ได ,  หลายสิบครั้งก็ ได ;  เพราะเดี๋ยวทางตา 
เดี๋ยวทางหู   เดี๋ยวทางจมูก   ฯลฯ   คือใน   ๖  ทางนั้น   เราก็ยังมี   ตา  หู   จมูก   ลิ้น 
กาย  และผิวหนังอยู  นี้ก็มีสัมผัสทางตา  หู   จมูก  ลิ้น  และผิวหนังอยู  วันหนึ่งก็ 
สลับกันไปไดเรื่อย .  นี้แมวาไมไดสัมผัสทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง 
มันก็นึกไดทางจิตใจ;  เชนกลางคืนค่ํา ๆ  มืด ๆ  ก็อาศัยจิตคิดนึกเอาไดมันก็รูสึก 
ได ;  ฉะนั้นเราจึงมีตัวตนชนิดนี้,  ตัวตนที่เปนอนัตตา  ตัวตนที่มิใชตัวตนอยู. 

 
แลวทุกคราวที่เรารูสึกเปนตัวตนชนิดนี้  เราจะตองรูสึกเปนทุกข 

เพราะมันเกิดเปนภาระขึ้นมาทันที  จะตองทําตามความตองการของตัวตน ;  
ความไดความเสีย  ความแพความชนะ  ความเจ็บความไข  ความตายอะไร  มันก็ 
เปนของตัวตนขึ้นมา.  ถาไมมีความรูสึกวา  ตัวตน  แลวเราจะรูสึกเปนทุกข 
ไมได  หรือเปนสุขก็ไมได.  สุขหรือทุกขนี ้ม ันหลอกเทากันแหละ ;  ถามีตัวตน 
ถูกใจตัวตน  มันก็เรียกวา  เปนสุข,  ไมถูกใจตัวตน  มันก็วาเปนทุกข. 

 
ถาเราสอบไลตก  เราเสียใจอยู  ก็เพราะวาเรามีความรูสึกเปนตัวตน,  

ตัวเรา   ตัวตน   ที ่สอบไล,  แลวม ันก็ตก ;  ถาเราไม ม ีความรู ส ึกเป นตัวตน   มันก็ 
ไมมีใครสอบไล,  แลวมันก็ไมมีไดหรือตก .  นี ้ถ าเราจะมีตัวตน   ชนิดที ่เรา  
รูเทารูทัน  ไมตองใหเปนภาระหนัก  คือไมตองยินดียินรายไปตามไดหรือตก,  
นี้มันสบายกวา. 

 
ถึงเรื่องอื่นก็เหมือนกัน  เร่ืองไดเงินไดของ  ไดของถูกใจ  หรือวาสูญเสีย 

ของถูกใจ  หรือวาอะไรก็ตาม  มันจะเปนสุขหรือเปนทุกขหรือไม ,  จะมีความหมาย 
หรือไม  ก็เพราะมันมีความรูสึกกวาตัวตนหรือไม.  ถามีความรูสึกวาเปนตัวตน 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๔๗๒

แลวมันตองมีความหมายแหละ   ซึ่งเปนสุขหรือทุกข  :  วาไดหรือเสีย ,  วา 
แพหรือชนะ  เปนคู ๆ  คู ๆ  กันไป,  แลวทั้งหมดนั้นเปนภาระหนักแกจิตใจ  และ 
เปนความทุกข. 

 
ไดความสุข  มันก็ตองยึดถือหนักขึ้นไปอีก  มันก็มีความรูสึกเปนหวง 

หวงและหวง,  แลวมันก็มีความทุกขเพราะหวงและหวง,  วิตกกังวลในสิ่งที่เรารูสึกวา 
เปนสุข  เพราะวามันมีตัวตน .  ถาไมมีความรูสึกที่ เปนตัวตน   จะไมมีความรูสึก 
หวงหรือห วง   หรือว ิตกก ังวล ,  จิตม ัน เป นอ ิส ระ   ก็สบายด ี.  เดี ๋ย วนี ้เรามี 
ความรูสึกไปในทางที ่จะใหหนักอึ ้ง;  ผิดหวังก็หนักอึ ้งไปแบบหนึ่ง,  สมหวัง 
ก็หนักอึ้งไปอีกแบบหนึ่ง. 

 
ถาไมเขาใจตรงนี้แลวไมเขาใจธรรมะ;  เพราะคนไรธรรมะจะรูสึกวา 

ถาสมหวังแลวก็สบายไปเลย  เปนสุขไปเลย,  ไมมองเห็นความหนักอึ้งเพราะความ 
สมหวัง.  เชนเรื่องของความรักที่เขาใจกันผิด ๆ  แลวก็บูชากันนัก  เพราะไม 
มองเห็นเปนความหนักอึ ้ง,  หรือความวิตกกังวล  หรือความทนทรมาน  ที ่เกิด 
ขึ้นมาจากสิ่งที่ เรียกวาความรัก.  มันมีแบบของมันอยางนั้น .  ความไม รักมันก็มี 
แบบของมันอีกอยางหนึ ่ง  ;  แตแลวมันก็เป นเรื ่องของความหนักอึ ้งเหมือนกัน 
มันหนักอึ้งเพราะมันมีตัวตน  มีความหมายเปนตัวตนและของตน. 

 
นี่มันละเอียดกวากันสักกี่มากนอย  ชวยคิดกันตรงขอน้ี,  คนธรรมดา 

เขาวา  ถาไดแลวก็ดีเขาไมมีความทุกข.  แตทางธรรมะนี้  ถายึดถือแลวเปนทุกข 
ทั้งนั้น  ไดก็เปนทุกข,  เสียก็เปนทุกข.  ไดอยางใจก็เปนทุกข  ไมไดอยางใจก็เปน 
ทุกข ;  เพราะวามันยึดถือ   มีความหนักอึ้ งบนจิตใจ .  ฉะนั้นเราจึงเห็นคนเปน 
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ทุกขเพราะได,  หรือคนที ่ย ึดมั ่นในเรื ่องดีเรื ่องชั ่ว,  ยึดมั ่นในเรื ่องของความดี 
จนเปนทุกข  จนฆาตัวตายเพราะความยึดมั่นในความดี  นี้ก็มีอยูมาก,  ก็เปนเรื่อง 
ของความทุกข.  นี ่ฟ งเรื ่องนี ้ออกหรือไมออก   มันเปนเรื ่องตั ้งต นมาแต  ก  ข  
ก  กา   ทีเด ียว ,  แลวก ็ขึ ้นมาจนถึงเป นเรื ่องต ัวเรื ่อง ,  แลวขึ ้นมาจนถึงเป นต ัว 
ความทุกข  เปนตัวปญหา.  นี้ถาวามันกลับตรงกันขาม  มันก็เปนเรื่องไมมีทุกข. 

 
ตองมีสติสัมปชัญญะเมื่อสัมผัส. 

 
ทีนี้จะตองฟงใหดีวา  เราจะอยูกันอยางไรในโลกนี้;  เพราะเรามี  ตา 

ห ู  จม ูก   ลิ ้น   กาย   ใจ   แล วร ูป   เส ีย ง   กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ   ธ ัมมารมณ   ก็ 
คอยมาสัมผัสอยู เสมอ ;  นี้ เมื่อสัมผัสน่ันแหละ  เมื่อตาเห็นรูป  เมื่อหูฟงเสียง  จมูก 
ไดกลิ ่น   ฯลฯ   นั ่นเรียกวาสัมผัส  ;  เมื ่อสัมผัสนั ่นแหละ   จะตองมีธรรมะ ,  คือ 
จะตองเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา  และมีธรรมะ  มีสติสัมปชัญญะ  มีปญญา 
เมื่อมีการสัมผัส. 

 
ตะกี้บอกไปแลววา   เปนคนโงนะ ,  ไม ใชลูกศิษยพระพุทธเจา ,  เปน 

ปุถุชนคนธรรมดา  ไมรูธรรมะไมใชลูกศิษยของพระพุทธเจา.  พอสัมผัสเกิดเวทนา 
สุขหรือท ุกข   มันก ็ม ีต ัณหา   มีความอยากไปตามเรื ่องของได หร ือ เส ีย   ส ุขหรือ 
ทุกข  สวยหรือไมสวย  อรอยหรือไมอรอยก็สุดแท,  มันก็เกิดอุปาทาน  เปนยึดมั่นถือ 
มั่น  เปนตัวเปนตน  เปนของตน  มีความหนักอกหนักใจตลอดสาย. 
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เดี๋ยวนี้คนเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา  ได รับคําสั่งสอนมาเพียงพอ  
รูเรื่องของสติสัมปชัญญะและปญญา.  ฉะนั้นพอมีการสัมผัสทางตา ทางหู  ฯลฯ 
ก็ตาม  สติสัมปชัญญะ  ปญญามันมาทันที  บอกวานี่มันสัมผัส  เกิดเวทนาขึ้น 
สบายตาไมสบายตา  สบายหูไมสบายหู  หอมแกจมูกเหม็นแกจมูก  ฯลฯ  อะไรก็ 
ตามเปนคู ๆ  กันไป  ก็เรียกวาเวทนาเกิด  มีสติปญญาตามแบบของพระพุทธเจา 
วา  นี่มันสักวาเวทนาเทานั้น. 

 
คํานี้ฟงยาก  แตสําคัญมากกวา  สักแตวาเวทนาเทานั้น;  เวทนาทาง 

ตาสวยเหลือประมาณ  ไดเกิดขึ้นสบายตาที่สุด.  คนที่มีธรรมะก็บอกวา  นี่มันสักแตวา 
เวทนาเทานั้น,  สักแตวาความรูสึกเทานั้น,  สักแตวาความรูสึกวาสวยเทานั้น ;  ถา 
ไมสวย  ถานาเกลียด  มันก็อยางเดียวกันอีกแหละ.  นี้มันสักวาเวทนาเทานั้น  คือ 
ไมสบายตา  มันเปนเพียงความรูสึกไมสบายตา. 

 
ทีนี้ เสียง   ไพเราะหรือไม ไพ เราะ   มันสัมผัสเขาเปนเวทนา   ไพเราะ 

หรือไมไพเราะ  จิตใจที่มันฉลาดมันก็วา  โอย  มันสักวาเวทนาเทานั้น. 
 
คุณชวยจําขอน้ีไวเถอะ  จะเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาทันที   ตั้งครึ่ง 

ตั้งคอนทีเดียว,  คือสามารถที่จะรูสึกทันทวงทีวา  นี่มันสักแตวาเวทนาเทานั้น.  
เมื่อทางตารูสึกสวยไมสวย,  ทางหูรูสึกไพเราะหรือไมไพเราะ,  ทางจมูกรูสึกหอมหรือ  
เหม็น,  ทางลิ้นรูสึกอรอยหรือไมอรอย,  ทางผิวหนังรูสึกนิ่มนวลหรือกระดาง  ทาง 
จิตรูสึกวาระคายใจหรือไมระคายใจนี้,  ความรูสึกทั้ง  ๖  คูนี้  มีปญญามองเห็นวา 
มันสักวาเวทนาเทานั้น;  พระพุทธเจาทานสอน. 
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สักว าเวทนา   ค ือม ันส ักว าความรู ส ึกที ่เก ิดขึ ้นตามธรรมชาติ 
ธรรมดาเท านั ้น .  เมื ่อตามันกระทบรูปสวย  ๆ   มันก็รู ส ึกสวย ,  สักวาความรู ส ึก 
ที ่เก ิดขึ ้นตามธรรมชาต ิ  ที ่จะต องเก ิดขึ ้นอย างนั ้น เท านั ้น .  นี ้เมื ่อม ันกระทบรูป 
ที่ไมสวย  มันก็รูสึกไมสวย,  มันรูสึกเกลียดชังขึ้นมา  มันก็สักวาความรูสึกเทานั้น.  
อยาไปเอาอะไรกับมันนัก,  หรือไมเอาอะไรกับมันเลยเสียดีกวา,  แลวเราก็จะไมหลง 
รักและไมหลงเกลียด. 

 
เดี๋ยวนี้เรามันอยูดวยความหลงรักในที่นารัก,  แลวหลงเกลียดใน 

ที่ เรารูสึกวานาเกลียด ,  เรามันโงทั้งขึ้นทั้งลอง,  ฉะนั้นอยูดวยจิตใจที่ไมหลงรัก 
และหลงเกลียด  นั่นแหละคือความมุงหมายของธรรมะของศาสนา. 

 
ทีนี้ในขณะที่สัมผัสและมีเวทนา  เรามีสติปญญา  อยางนี้แลว  มันก็ 

ไม เกิดตัณหา   ซึ่ งเปนเหตุให เกิดทุกข   ไม เกิดอุปาทาน   ไม เกิดภพ   ไม เกิดชาติ 
อยางที ่ว าเมื ่อตะกี ้นี ้  ซึ ่งม ันเป นท ุกข   มันกลับมาเป นความรู   ความฉลาด   วาโอ 
นี ่ม ันสักวาเวทนาเทานั ้น .  แลวดูตอไปอีก   เอา ,  ไมเที ่ยงโวย   ทรมานใจ 
ผู เข าไปมองโวย  แลวไมม ีต ัวไมม ีตนโวย  มันกลายเปนเรื ่องการศึกษาชั ้นสูงส ุด 
ไปเสีย. 

 
นี่ รูจั กแยกทางกันตรงนี้   เมื่ ออารมณ มากระทบ   เกิด เวทนาแล ว 

ปุถุชนคนไมมีความรูมันก็ เกิดตัณหา   เกิดอุปาทาน   เกิดภพ   เกิดชาติ   เปนทุกข 
ไปทางโนน .  สวนฝายนี้ผัสสะ   มี เวทนา   แลวมันก็ เกิดการศึกษา ,  รูวานี้สักวา 
เวทนา  หรือวาม ันเป นตามธรรมชาติอยางนี ้  แลวไม เที ่ยง  คือหลอกลวงที ่ส ุด .  
เมื่ อตะกี้ ไม มี   เดี๋ ยวนี้ มี   มี แล วก็ เปลี่ ยนอยู เรื่อย ,  แล วดู แล วน า เกลียดน าชั ง  ; 
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นั่นแหละเขาเรียกวาความทุกข  ไมสบายแกการดู  เรียกวามันเปนทุกข  ถึงมันไม 
ไดทําอะไรเรา  มันก็มีลักษณะที่ดูแลวนาชัง  คือหลอกลวง,  แลวมันมีความเปน 
อนัตตา  ไมใชตัวตนที่ไหน,  เพิ่งเกิดมาดวยความรูสึกเทานั้น,  สักวาความ 
รูสึกเทานั้น  เพราะมันเปนสักวาความรูสึกเทานั้น  ก็เรียกวามันเปนอนัตตา. 

 
นี้คือความรูสู งสุด   สุดยอดในพุทธศาสนา   หรือสุดยอดในโลก .  

คุณไมชอบก็ได ,  คุณอาจจะไมชอบมันก็ได   ความรูชนิดนี้ .  นี้ความยากลําบาก 
มันจะอยูที่ตรงนี้ .  คุณวาอยากจะเรียนธรรมะของพระพุทธเจา ;  แตธรรมะของ 
พระพุทธเจาทานเปนอยางนี้  จะชอบหรือไมชอบ ?  ถาตองการจะไมใหเปนทุกข 
มันก็มีทางนี ้เทานั ้นแหละ  คือรู จักสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง  ตามที ่มันปรุงแตงกัน 
ขึ้นมาอยางไร,  แลวก็ไมมีตัวตนอันแทจริง  นอกจากความรูสึกเทานั้น. 

 
ความรูสึกทุกรูปแบบก็เปนสักวาความรูสึกเทานั้น. 

 
เวทนา  สักวาความรูสึกเทานั้น ,  เวทนาที่ รูสึกเปนสุขคือพอใจ  เปน 

ทุกขคือไมพอใจ  หรืออยูระหวางกลาง  ไมสุขไมทุกขนี้  มันสักวาความรูสึกเทานั้น,  
ไม เอาตัวตนอะไรที ่ไหนได.  แตเราก ็หลงรักจนยอมพลีช ีว ิต ;  คนหนุ มคนสาว 
ที ่บ รมโง   จะหลงรักสิ ่งนี ้จนยอมพลีช ีว ิต   คิดด ูก ็แล วก ัน   มันจะเป นอย างไร 
นี่เรียกวาเวทนาเทานั้น. 

 
ถามันเปนเรื่องของความสําคัญมั่นหมายตอไปอีก ;  สําคัญวาสวย 

สําคัญวาดี  แลวแตจะสําคัญวาอะไร  ก็เรียกวาสัญญา.  นี ้ก ็ส ักวาความรู ส ึก 
เทานั้น  เรียกวาสัญญา. 
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พอรูสึกหลงใหลอยางนี้แลว  มันก็เกิดความคิด  จะทําอยางนั้น  จะทํา 
อยางนี ้,  มีตัวกูต องการจะทําอยางนั ้นอยางนี ้  ก็เรียกวาสังขาร.  สังขารนี ้มี 
ความหมายพิ เศษ   หมายถึงความคิด .  แตเราจะรูสึกวาเรา  กู  คิด   นั่นแหละเปน 
ตัวกูคิด  เชนโกรธ  เชนเกลียด  เชนจะฆามัน  หรือวารักจะเอามันอะไรนี้  ก็เรียกวา 
ความคิด  เขาเรียกวาสังขาร  มันก็สักวาความรูสึกเทานั ้น  ไมใชตัวตนอะไร 
ที่แทจริง. 

 
ฉะนั ้น  ความรูสึกทุกรูปแบบ  จะเปนเวทนาก็ดี  สัญญาก็ดี  สังขาร 

ก็ดี  มันเปนสักวาความรู ส ึกเทานั ้น   ก็เลยไมม ีอะไรที ่จะตองหลงใหล   ถึงกับไป 
รัก   ไปโกรธ   ไปเกล ียด   ไปกล ัว   ไปเป นท ุกข เป นรอน   ใจคอปรกต ิอยู ตามเด ิม .  
นี้ทําอะไรก็ได  เปนคนมีใจคอปรกติเปนอิสระอยูตามเดิม .  ลองไปเทียบดูซิ 
มันไม เส ียเวลาเปล า ,  มันคุ มค าที ่ส ุดไปเท ียบกันด ู  ของเราเองก ็ได .  เวลาที ่เรา 
โง ไปม ัน เป นอย าง ไร   เวลาที ่เรา ไม โง ม ัน เป นอย างไร ,  เวลาที ่เรา ร ักม ัน เป น 
อยางไร,  เวลาที่ เราหลงเกลียดมันเปนอยางไร,  เวลาที่ เราหลงอยางใดอยางหนึ่ง 
กับไมหลงอยางใดอยางหนึ่ง  มันเปนอยางไร  มันตางกันมาก,  เวลาไหนสบาย  เวลา 
ไหนจิตเปนอิสระ  เวลาไหนจิตหลุดพน  เวลาไหนจิตถูกกักขัง  ถูกจับกุม. 

 
เมื่ อ เรารูสึ ก รัก   หรือไม รัก   คือ เกลียด   รักหรือ เกลียด   หรือสนใจอยู 

อยางยิ่ง  ก็เรียกวาถูกจับกุม,  จิตนี้ถูกจับกุม  ถูกผูกพัน  ดวยกิเลส  ไมเปนอิสระ 
มันเปนอยางไรบาง.  เมื ่อใดจิตของเราเปนอิสระ,  ไมถูกความรูสึกอะไรจับกุม,  
ไมหลงรัก  ไมหลงเกลียด  ไมหลงโกรธ  ไมหลงกลัว  ไมหลงเศรา  ไมหลงอะไรตาง ๆ  
นี้มันเปนอิสระอยางไร ? 
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ศึกษาธรรมะสูงสุดเพียงทําจิตใหเปนอิสระ. 
 
ถาเราไมตองการจิตชนิดนี้  ก็ไมรูวาจะศึกษาธรรมะไปทําไม!  ธรรมะ 

มันสูงสุดเพียงแคทําจิตใหเปนอิสระเทานั ้น  บางทีเขาเรียกอีกคําหนึ ่งวาหลุด 
พน,  วิมุตติ - หลุดพน  คือหลุดพนจากโลก  จากสิ่งตาง ๆ  ในโลก  ที่มันคอย 
จับกุมเรา.  สิ่งตาง ๆ  ในโลกที่มันคอยจับเรา  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  ทั้งที่สวยและไมสวย  ทั้งที่ถูกใจและไมถูกใจนี้  มันคอยจับกุมเรา,  จับกุม 
เราใหรักก็มี,  จับกุมเราใหเกลียดก็มี,  คือใหเราถูกใจหรือไมถูกใจ  เปนสุขหรือเปน 
ทุกข  เรียกวาจับกุมทั้งนั้น,  ไม เปนอิสระ,  แตเราไม รูสึกวานี้ถูกจับกุม,  ความโง 
ของเราทําใหเรารูสึกสบายเสียอีก  เมื่อมันถูกจับกุม.   

 
ฉะนั้นคนที่ตกหลุมของความรัก  หรือตกหลุมของของความเกลียด 

ก็ตาม  มันไมรู สึกดอก  วาเราถูกทําราย  ถูกทรมาน,  มันรูสึกสบายไปเสียอีก.  
มันอยากจะหมกจม  อยูในกิเลสแหงความรักหรือความโกรธ  ความอาฆาตอะไรก็ตาม 
เถอะ  มันสบายไปเสียอีก.  ถามันรูสึกสบายไปเสียอีก  ก็ไมตองพูดกัน  คือ 
มันเปนปุถุชนมากเกินไป  คือ  พอใจในความทุกข. 

 
ไปสังเกตดูใหดี  ในกรุงเทพฯ  นั่นจะมองดูไดทั่วทุกหัวระแหง  ที่พวก 

อันธพาลทั้งหลายเขาพอใจในการตกอยูใตอํานาจของกิเลส,  แลวก็ทําสิ่งที่ไม 
ควรทํา  มีความทุกข  แตเขากลับตองการ. 

 
นี่พูดอยางที่ เรียกวา   คุณตั้ งใจจะศึกษาธรรมะ   ถาคุณยังยืนอยูวา 

อยากจะศึกษาธรรมะ  แลวก็  มันก็ตองทนฟงเรื่องอยางนี้  มันจึงจะเปนธรรมะ 
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จริง.  เรื ่องอื ่นเป นธรรมะเล นหมด .  ให รู ความจริงว า  ตัวเรา   คนเรา   ที ่ย ังโง อยู 
นั้นเปนอยางไร,  ที่วามันลืมตาแลว  เปนพุทธะ  เปนสาวกของพระพุทธเจาขึ้นมา 
แลวนี่มันเปนอยางไร,  มันรูไดตรงที่ เมื่ออารมณมากระทบ ,  เปนเวทนา  เปน 
ผัสสะเปนเวทนา  นั่นแหละเรามีจิตใจอยางไร.  ถาเราโงมีตัวเราก็หลงรักหลงชัง 
เก ิดต ัณหา   อ ุปาทาน   จนเป นท ุกข ไปในที ่ส ุด .  นี ่ค ือคนทั ่วไป   แต ถ าเราเป น 
สาวกของพระพุทธเจา   เปนพุทธมามกะสมชื่อ   เราก็มีความรู  มีสติสัม  -  
ปชัญญะ  มีปญญาเมื่อสัมผัสและมีเวทนา.  เอา,  นี้สักวาความรูสึกเทานั้น 
เวย  จะมาหลอกเราไมได,  จะมาหลอกเราใหหลงรักหลงเกลียดไมได. 

 
นี่คือขอที่พูดวา  จําเปนแมแกนักเรียนนักศึกษา  ที่จะไมตกหลุม 

ของความรักความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  อะไรตาง ๆ ,  แลวเขาก็จะ 
เรียนไดดี,  แลวตอไปขางหนาเมื่อไปมีสังคมกวางออกไป  เขาก็จะรูจักทําจิตไมให 
ตกไปในทางความทุกข  ใหทรงตัวอยู ไดเปนอิสระ.  สังคมไมทําใหเขารอนใจ 
ได,  กระทั่งวากิเลสภายในของเขา  คือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ของเขา 
ก็ไมไดทําใหเขาเปนทุกขได. 

 
พุทธบริษัทตองมีชีวิตอยูดวยสติปญญา. 

 
นี้คือ  ก ข  ก กา  รู เร่ืองตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลวรู เร่ืองคู   partner 

ของมัน  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   มันมาถึงกันเขาทีไร  มัน 
จับคู ก ันท ีไร   แล วเป นเก ิดเรื ่อง ,  คือ   จะม ีผ ัสสะ   มีเวทนา .  ถาคนนั ้นโง   มันก็ 
ไปตามสายของความทุกข,  ถาคนนั้นฉลาด  มันก็มาอีกฝายหนึ่งตรงกันขาม  ไมมี 
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ความท ุกข   เลยได ความรู   ความฉลาด   ในสิ ่งทั ้งปวงขึ ้นมา .  ฉะนั ้นถ า เป น 
พุทธบริษัท  วันคืนมันเจริญดวยความรูความแจมแจง  ความสวางไสว ;  
ถาเปนปุถุชนคนโงคนเขลา  วันคืนมันก็เจริญไปดวยกิเลสตัณหาและความทุกข. 

 
นี้คือเร่ืองที่ เราจะเรียนธรรมะกัน   เพื่อให รูธรรมะและเปนพุทธบริษัท 

มีชีวิตอยูดวยสติปญญา;  เหมือนกับลืมตา  คําวา  พุทธะ  แปลวาผูตื่น  คือลืมตา 
ไมใชหลับอยู  คนที่ไมใชพุทธะมันหลับอยู,  หลับอยูดวยกิเลส,  หลับอยูดวยอวิชชา 
หลับอยูดวยความโง.  ฉะนั้นถาพุทธะ   มันตื่นอยูดวยปญญา  ไมมีอวิชชาแตมี 
วิชชา  ;  ปุถ ุชนหลับอยู ด วยอวิชชา  ;  อริยบ ุคคลตื ่นอยู ด วยวิชชา   คือความรู .  
การที่เรามาศึกษาธรรมะกันนี้  ก็เพื่อใหมีวิชชา  สําหรับจะไดเปนผูตื ่นอยู 
ตอไป. 

 
นี่โดยยอ  ก ข  ก กา  มันมีอยูอยางนี้  ขอรองวาไปชวยจําใหแมนยํา.  

อยาเห็นเปนเรื่องไรสาระ,  แลวมันเปนที่รวมของทุกเรื่องในธรรมะ.  เรื่อง  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนที่รวมของทุกเรื่องในทางธรรมะ  แลวนี้ก็คือเรื่อง  
ปฏิจจสมุปบาท  คือเรื่องการเกิดขึ้นแหงความทุกข  และการดับลงแหงความทุกข.  
ตองศึกษาใหเขาใจวา  เกิดขึ้นแหงความทุกขอยางไร,  แลวดับลงแหงความทุกข 
อยางไร. 

 
ทบทวนเพื่อใหเขาใจถูกตอง. 

 
เอา,  ทบทวนอีกที  ฟงใหดี  เมื่อตะกี้อาจจะยังฟงไมถนัด.  ยกตัวอยาง 

เรื่องตา   หู   จมูก   ลิ้ น   กาย   ใจ   มัน เหมือนกันแหละ   เข าใจเรื่องหนึ่ งก็ เขาใจ 
 

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

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



ก ข  ก กา  สําหรับพุทธศาสนา ๔๘๑

ทุกเรื่อง:  ตา  มันจับคูของมันคือ   รูป   แลวเกิดวิญญาณทางตา  คือการเห็นรูป 
ทางตา,  ทั้ง  ๓  อยางนี้ทํางานรวมกันเรียกวาผัสสะ.  ขณะแหงผัสสะ  นี้สําคัญ 
มาก   ถ าม ีธรรมะ   มีสต ิป ญญา   มันก ็ไม โง ไม หลงล ืมต ัวไม เผลอต ัว ,  รู ส ึกอยู 
นี้สักวาผัสสะ  เทานั้น. 

 
ทีนี้พอผัสสะแลว  มันก็ตองเกิดเวทนา  คือสบายแกตา  ไมสบายแกตา 

ถาโงมันก็หลงรักหรือหลงเกลียด  แลวแตวาเวทนานั้นจะเปนอยางไร.  ถามีธรรมะ 
มันไม โง   มันก็ว า   โอ ย !  นี ้ส ักวา เวทนาเท านั ้น ,  สักวาความรู ส ึก เท านั ้น 
ตรงนี้จะแยกกันแหละ  ฝายโนนมันหลงรักเวทนา  มันเกิดตัณหา  คืออยากไปตาม 
เวทนา ,  เกิดอุปาทาน   ยึดมั่นในเวทนา ,  เกิดภพ   มีตัวกูผูยึดมั่น   ผู เปนอยู ,  เกิด 
ชาติสมบูรณแหงตัวกู  มีความทุกข  นั่นไปสายของความทุกข. 

 
ทีนี ้ฝายนี ้ม ันจะดับทุกข  ก็คือ  พอมีผัสสะ  มันรู ส ึกตัว   มีเวทนา 

มันก็รูสึกตัว  ตัณหามันก็เกิดไมได  ตัณหามันดับแหละ.  ตัณหามันดับ,  อุปาทาน 
มันก็ เกิดไม ได   ภพเกิดไม ได   ชาติ เกิดไม ได   ความทุกข ไม เปนของใครได   ไมมี 
ความทุกข ;  นี่ ฝ ายดับ ทุกข .  วันหนึ่ ง  ๆ   มันจะเกิดทุกข   หรือมันจะดับ ทุกข   ก็ 
เพราะอาการ  ๒  อยางนี้. 

 
นี้ เปนเรื่องพูด  ตัวจริงก็ตองไปกําหนดเอาเอง;  ฉะนั้น  จะตองปฏิบัติ 

ธรรม   ที ่ใชคําวาปฏิบัติธรรม  มาอยู สวนโมกขจะปฏิบัติธรรม  ก็คือตองกําหนด 
ตั ้งสติอารมณใหด ี  เพื ่อคอยจับสิ ่งเหลานี ้,  หรือวากลับไปจากสวนโมกข  ไปถึง 
ที ่อยู เดิมก็เหมือนกัน ;  ถาจะปฏิบัติธรรม   ตองสํารวมใหเกิดความสงบ  พอที่ 
จะคอยจ ับสิ ่งเหล านี ้ ;  จ ับความเก ิดขึ ้นแห งผ ัสสะ   แห ง เวทนา   แห งต ัณหา 
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อุปาทาน   เหลานี้,  เพราะมันเกิดอยู เปนประจํา.  แตถาเราไมคอยสังเกต   ไมคอย 
จับ   เราก็ ไม เห็น   เราก็ปลอยไปตามเรื่องของมัน   ก็หลงใหลไปตามเรื่องของกิ เลส 
ตัณหา,แลวก็เปนทุกขโดยไมรูสึกตัว  บางทีก็รูสึกตัว  บางทีก็นั่งรองไหอยู. 

 
ถาเรามาอยูกับธรรมชาติสงบเย็นอยางนี้  อยามากระโดดโลดเตน  หัวเราะ 

หยอกลอกันเสีย  ก็จะมีจิตใจเหมาะสมที่จะจับสิ่งเหลานี้ได.  ฉะนั้น  การที่มาอยู 
กับธรรมชาติอันสงบ  มันมีโอกาส  อยางนี ้;  แตถาเรามาเลนหัวกันเสีย  หยอก 
ล อก ัน เส ีย   อะไรก ัน เส ีย   ม ันก ็เหม ือนก ันอ ีกแหละ   ม ันจ ับไม ได  ;  เพราะจ ิตใจ 
มันไปหลงอยู ในอารมณ เหลานั้นเสียแลว   ไมมี เวลาสําหรับจะมากําหนดคอยรู 
คอยจับ. 

 
ฉะนั้นที่วาจะมาอยูสวนโมกข  จะปฏิบัติธรรม  กันบาง  ก็จงดํารงตนใหดี,  

ใหมีความสงบทางกายเขาไป  สงบทางวาจา  สงบทางจิต,  แลวก็พรอมที่จะ 
คอยจับความรูสึกคิดนึกที่จะเกิดขึ้นในจิต  ก็จะเห็นธรรมะ  เขาใจธรรม. 

 
นี ้เรียกวาปฏิบัต ิธรรมะขั ้นสูงแลวแหละ   ไมใชเพ ียงแตถ ือศีล ; ๘  

แตปฏิบัติในเรื่องทางจิตทางสมาธิทางปญญาแลว  ก็จะไดความรูเชนในระดับสูง.  
ฉะนั ้นจึงบอกใหรู ว า  ก ข  ก กา  มันมีอยู อยางนี ้,  แลวเราก็ใชใหม ันเปนเรื ่อง 
อานเรื ่องเขียนอะไรขึ ้นมา,  จนรู เรื ่องความทุกขและรู เรื ่องความดับทุกข  จน 
มองเห็นชัดวาความทุกขเกิดขึ้นมาอยางนี้ ๆ  เลย  แลวก็เขาใจแมนยําไมตองถามใคร,  
ไมตองจดไวในสมุด  จดไวในสมุดนั้นมันไวตอบสอบไล.  แตถาปฏิบัติธรรมะแลว 
จดไวในสมุดไมสําเร็จประโยชนอะไร  ตองจดอยูในใจ. 
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ฉะนั้นก็ไปทําความเขาใจเสียใหดี  วาอายตนะขางใน  คือตา  อายตนะ 
ขางนอก   คือรูป   พอถึงกันเขาเกิดวิญญาณทางตา  ๓  อยางนี ้ทํางานรวม 
กันเรียกวาผัสสะ,  คือสัมผัสทางตา.  พอมีสัมผัสทางตา  มันก็จะเกิดเวทนาทางตา  
สวยหรือไมสวย .  พอเวทนาเก ิดแลว  มันก็จะเกิดตัณหา  อยากไปตามความที่ 
มันสวยหรือไมสวย,  เกิดตัณหาอยากเต็มท่ีนี้แลว  จะเกิดความรูสึกอีกอันหนึ่งแซง 
เขามาวา  ฉัน  ฉัน   ฉันอยาก   ฉันตองการ  เอามาเปนของฉัน ,  สําหรับท่ีมันสวย  ;  
หรือฉันอยากจะขยี้มันใหแหลกไปในเรื่องที่มันไมสวย .  มันมีฉัน   อยางนี้ก็   เกิด 
อุปาทาน  แลวก็เกิด  ภพ   คือความมีแหงตัวฉันเต็มที่ขึ้นมา,  แลวมันก็สมบูรณ 
เปนชาติ  ชาติแหงคนชนิดนั้น  ที่มันกําลังโงอยู  หรืออะไรอยูก็ตาม ,  มันเปนชาติ 
แหงคนคนนั้นในขณะนั้น. 

 
เมื่อมันมีตัวตนสมบูรณ  อยางนี้แลว  อะไร ๆ  ตาง ๆ  มันก็จะเปน 

ปญหาของคนคนนั้น ;  ความเจ็บของเขา  ความแกของเขา  ความตายของเขา  
เขามีความหวนระลึกไปถึงทุกสิ่ง,  แลวมันก็จะเปนปญหาของเขาเปนความทุกข 
ของเขา,  ความทุกขเกิดขึ้นอยางนี้. 

 
ฉะนั้นเราอยามาสรางตัวตนอยางนี้ ;  ทําจิตใหเปนอิสระ  แลวก็ตั้งหนา 

ตั้งตาเรียนอยางดีที่สุด,  อยามาตกอยูใตอํานาจของกิเลสตัณหา  เรื่องรัก  เรื่องชัง 
เรื่องอะไรเหลานี้. 

 
เรื ่อ งนี ้เร ียกวา   ปฏิจจสมุปบาท   ถามันมาในทางให เก ิดทุกข 

ก็เรียกวาฝายเกิดทุกข;  ถามันมาในทางฝายตรงกันขาม  คือมันไมเกิดทุกข  ก็เรียก 
วาฝายดับทุกข.  เรารูจักไวทั้ง  ๒  ฝาย,  รูจักควบคุมใหมันเปนไปแตในฝายดับทุกข. 
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พระพุทธ  -  ธรรม  -  สงฆ  เปน  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนา. 
 
ทีนี้ก็จะพูดใหฟงตอไป  วา  ทําไมเขาจึงถือวา  เรื่องพระพุทธ  พระธรรม  

พระสงฆ  นี้เปน  ก ข  ก กา  ของธรรมะ  ของพุทธศาสนา. 
 
เราจะมีพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   จริง  ไม ใชสักวามี   สักวาพูด 

หรือส ักวา   พุท ฺธ ํ  สรณ ํ  คจฺฉาม ิ  แลวก ็ม ีพระพ ุทธ   อยางนั ้นไม พอ ,  คือให รู ว า 
เมื่อใดจิตมันมีสติปญญา  สัมปชัญญะ  รูแจงชัด  ในขณะที่มีสัมผัส  มีเวทนา 
เมื ่อนั ้นจิตที ่รู แจง  ที ่ตื ่น   ที ่เปนอิสระนั ่นแหละเปนพระพุทธ .  จิตนั ้นเปน 
พระพ ุทธเส ียเอง   จิตที ่รู แจ งถ ึงที ่ส ุดนั ่นแหละเป นพระพ ุทธ ;  ถาเราจะถ ือว าจ ิต 
ของเราเปนพระพุทธ  หรือถาเราเปนผูรูแจง  เราก็เปนพระพุทธเสียเอง. 

 
นี่ เราจะมีพระพุทธจริง ๆ  ในเรา  หรือถึงกับวาเรานี่ เปนพระพุทธเจาเสีย 

เอง .  ถาจิตนี ้ม ันรู แจงนี ้  จนความทุกขเก ิดไมได   เวลานั ้นอยางนอยที ่ส ุด 
เรามีพระพุทธเจาจริงอยูในเรา,  คือในจิตของเรา,  หรือเราอาจจะมาเรียกรองมาก 
กวานั้นวา  เวลานั้นเราเปนพระพุทธเจาเสียเอง,  คือจิตนั้นมันเปนพระพุทธเจา 
เสียเอง.  นี่จะมีพระพุทธเจาจริงกวาอยางนี้  ไมตองรองวา  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ. 

 
ทีนี ้ความรู นั ้น แหละ   ที ่ปฏ ิบ ัต ิอยู อย างนั ้น   ที ่ค วามท ุกขเก ิด 

ไมไดที่ปฏิจจสมุปบาทมันปรุงกันไมได  นั่นคือตัวพระธรรม,  ตัวความรูอยู  จนความ 
ทุกขเกิดไมได  นี ้เป นตัวพระธรรม .  เราก็ม ีพระธรรมจริงอยู ในจิต ,  หรือจิต 
เปนพระธรรมเสียเอง  เกิดมีพระธรรม  โดยไมตองรองวา  ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ. 
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ความที่มันมีความดับแหงทุกข   อยู ในการปฏิ บัติควบคุม   ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย  
ใจ   ไว ได   ความท ุกข ไม เก ิดนั ้น เร ียกว าพระธรรมจร ิง ,  เราก ็ม ีพ ระธรรมจริง  
หรือกลาพ ูดวา  เราก ็เป นพระธรรมเส ียเองเลย .  นี ่เราก ็ม ีพระธรรมจริงโดยไม 
ตองรองวา  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ. 

 
ทีนี ้จิตอีกสวนหนึ ่ง  ซึ ่งจะเรียกวาตัวเด ียวกันนั ่นแหละมันปฏิบ ัต ิอยู ,  

มันปฏิบัติอยู  พยายามอยู  รักษาสติสัมปชัญญะใชปญญาอยู;  นี้เรียกวา  ปฏิบัติอยู 
นี ้เป นต ัวพระสงฆ .  ฉะนั ้น จ ิตนั ้นม ีพ ระสงฆ   หรือ เป นต ัวพ ระสงฆ เส ีย เอ ง  
แลวเราก็มีพระสงฆ  หรือเปนพระสงฆ  โดยไมตองรองวา  สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
ก็ได,  แตมันเปนเสียจริง ๆ. 

 
นี่ความที่จะมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   เสียจริง ๆ  มันมีไดอยางนี้ 

เพราะรู เรื ่องนี ้.  เรื ่องนี ้สําค ัญมาก   ที ่เร ียกวาเรื ่องปฏ ิจจสมุปบาทนี ่  ถาเรารู 
เรื่องนี้เราเปนพระพุทธ  เรามีพระธรรม  เราเปนพระสงฆ  เพราะเราปฏิบัติ 
ไมใหเกิดทุกขได. 

 
เรื ่อ งนี ้ม ันสําค ัญมากจนถ ึงก ับว า   แม แต พ ระพ ุทธเจ า เอง   ทํา เป น 

พระพุทธเจาแลว  ทานยังเอาเรื่องนี้มาสาธยาย,  มันสาธยายคือมาพูดตามลําพัง 
พระองค   เหม ือนก ับท องเล นอย างนั ้นแหละ ;  เหม ือนก ับพวกค ุณรองเพลงเล น 
คนเด ียว   เพลงไหนที ่ชอบ   ชอบเอามาร องเล นคนเด ียวอย างนี ้.  พระพ ุทธเจ า 
ทานก็ทรงกระทํากับเรื่องนี้อยางนั้น ,  คือเอาขอความนี้   มากลาวอยู โดยพระองค 
เอง  พระองคเดียว  ไมตองมีใครอยู  ถาเปนบาลีก็จะมีวา  จกฺขุญจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ   
อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณํ  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา 
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เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,  อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา 
ชาติ,  ชาติปจฺจยา  ขรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสสุปายาสา  สมฺภวนฺติฯ  นี่ 
เร่ืองตาจบแลวก็วาเรื่องหูอีก  จมูกอีก  ฯลฯ  ไปจนกระทั่งทั้ง  ๖  เร่ือง.  นี่ถาวาเปน 
ภาษาบาลีคืออยางนี้. 

 
ปฏิจจสมุปบาทเปนอาทิพรหมจรรย. 

 
ไมมี เร่ืองไหน  ที่พระพุทธเจาทานทรงเอามารองเลนอยางนี้ ,  หรือนอก 

จากเรื่องนี้  คือเร่ืองปฏิจจสมุปบาทนี้.  ในพระไตรปฏกเราสํารวจดูหมดแลว  ไมมี 
เรื่องไหนที่มีเกียรติสูง  ถึงกับพระพุทธเจาทรงเอามาทองเลน  นอกจากเรื่องนี้. 

 
ทีนี้วันหนึ่งทานทองโดยพระองคเองอยูอยางนี้   มีพระองคหนึ่งเองมา 

ขางหลัง  มาแอบฟงอยู  ดวยเจตนาอะไรก็ตามใจเถอะ  ทีนี้พระพุทธเจาเผอิญทาน 
ทรงเหลียวไป เห็นพระองคนั้ น เข า   ก็ว า   เอ า ,  นี่ ดี แล ว .  นี่ ดี แล ว ,  มา ,  นี่ เรื่อ ง 
สําคัญที่สุด.  ทานตรัสบอกภิกษุนั้นวา  เอา,  นี่เรื่องสําคัญที่สุด  เรียกวา  อาทิ 
พรหมจรรย  แปลวา  เง่ือนตนของพรหมจรรย.  อาตมาเลยเอามาเรียกใหคุณฟงวา 
ก ข  ก กา  ของพระพุทธศาสนา  ถาพระพุทธเจาทานเรียกทานเรียกวา  อาทิ 
พรหมจรรย  แปลวา  เง่ือนตนของพรหมจรรย  ของพระศาสนา  นั่นแหละ. 

 
เร่ือง  ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   คูกับ รูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ  

ธัมมารมณ   ถึงกันเขาเกิดวิญญาณ  – แลวเกิดผัสสะ - เกิดเวทนา  - เกิดตัณหา  –  
อุปาทาน – ภพ  – ชาติ - จนเปนทุกข.  นี่คือเรื่องอาทิพพรหมจรรย  เรื่องเง่ือน 
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ตนของพรหมจรรย  เราเรียกวา  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนา.  แตมันไมหยุดอยู 
เพียงความเปน  ก ข,  มันกลายเปนตัวแทตัวจริง  แลวกลายเปนดับทุกขได,  เปน  
ตัวหัวใจของพุทธศาสนาไปเลย.  นี้ประหยัดมาก  เปน  ก ข  ก กา  แลวก็เปน  
ตัวแท,  แลวเปนตัวปลาย  ตัวผล  ตัวผลสุดทายไปเลย.  ควรจะสนใจอยางยิ่ง. 

 
ฉะนั้นเราตองการจะศึกษาธรรมะ  ก็จับตัวธรรมะใหถูกตอง  ตั้งแต 

ตัว   ก .  ตัว   ข .  ตัว   ง .  ไปเลย ,  แลวเข าไปตามลําด ับ   ถูกตัว  ถูกหัวใจ   ได 
รับผลไดรับประโยชน  จนดับทุกขได  จนกระทั่งวามีพระพุทธ  มีพระธรรม  
มีพระสงฆ ,  หรือจนกระทั่ งวาเปนพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ เสียเอง   นี่มัน 
วิเศษถึงอยางนี้. 

 
นี่มันจะตองลงทุน   ดวยการตั้งอกตั้งใจระมัดระวังสํารวม  ;  ถาเราจะ 

มัวแตปลอยตามอารมณกระโดดโลดเตน  สรวลเสเฮฮา  ไปตามอารมณ   แลวจิตนั้น 
หยาบมาก   ไม อาจจะเข าใจเรื ่องอ ันละเอ ียดประณ ีตนี ้ได .  ฉะนั ้นขอให ลงท ุน 
ดวยการสํารวมระวัง  ดํารงการเปนอยูใหถูกตอง  การกิน  การนุง  การหม  
การอยูอาศัย  การอะไรตาง ๆ  แหละ  ใหมันสงบรํางับ,  แลวจิตมันก็จะประณีต 
ละเอียดพอที่จะเขาใจเรื่องนี้ได  มีเหลือวิสัย. 

 
เรียนพุทธศาสนาตองเรียนอยางวิทยาศาสตร. 
 
ขอรองใหสังเกตดูใหดี   ในฐานะที่ เปนนักศึกษา  วาเราเรียนเรื่องจริง 

ไมใชเร่ืองสมมติ,  คนโง ๆ  วา  ธรรมะเปนเรื่องสมมติ ;  แตเดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องจริง 
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จริงยิ่งกวาวิทยาศาสตร  :  มีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  มีรูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  มาถึงกันเขา  เกิดความเปลี่ยนแปลงรูสึกเปนลําดับ  
เปนในภายใน  ซึ่งเรารูสึกได  เปนเรื่องที่ไมตองคํานวณ ,  ไมตองคาดคะเน  ไมตอง 
สมมติ  มันเปนเรื่องจริง  มีอยู  ปรากฏอยู. 

 
นี้เราจะถือวา  พุทธศาสนาที่แทนี้  มันเปนเรื่องจริง  ถาเปรียบกับวิชา 

สมัยปจจุบัน  พุทธศาสนาก็เปนวิทยาศาสตร  ไมเปนปรัชญา,  ปรัชญาเรื่องคํานวณ 
ตองสมมติในเบื้องตน ,  ตองตั้งสมมติฐานวาเราจะเอากันอยางไร.  แลวคอยหา 
เหตุผลคํานวณไปตามนั้น  ใหไดผลอยางนั้น ๆ  เรื่องปรัชญา  เอามาใชกับพุทธ -  
ศาสนาไมได  ทํากับพุทธศาสนา  ตองทําอยางกับวาเปนวิทยาศาสตร  :  มอง 
เห ็นอยู อย างนี ้,  แลวม ันเปลี ่ยนไปอยางนี ้,  แลวม ันเปลี ่ยนไปอยางนี ้  โดยการ 
ระทําของเราแท  ๆ   เราควบคุมได   จนเราไดผลตามที่ เราตองการ   เหมือนกับ 
วิทยาศาสตร.  ฉะนั้น  ธรรมะ  จึงเปนวิทยาศาสตร  ไมใชปรัชญา. 

 
แตถาคนไหนยังไมเขาใจ  มันก็ตองเปนปรัชญาไปกอน  คนไหนไมเขา 

ถึงตัวธรรมะ,  จะเห็นธรรมะเปนปรัชญาไปพลาง,  อาศัยการคาดคะเนคํานึงคํานวณ 
ไปพลาง.  ฉะนั้นคนโดยมาก  พวกฝรั่งก็เถอะ  เขาเรียนพุทธศาสนาอยางคํานวณ 
ไปพลางเปนปรัชญาไปพลาง.  เรียนเรื่องนี้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  ฝร่ังเขาเรียน 
อยางเปนปรัชญา ;  ถาอยางนี ้ไมถูกตัวพุทธศาสนา   จนกวาเมื ่อไร  จะ 
มองเห็นจริง  ชัด  อยางเปนวิทยาศาสตร;  เมื่อนั้นเขาก็จะเขาถึงตัวพุทธ -  
ศาสนา. 
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เร่ืองปรัชญานี้มันเปนเรื่องคํานวณ   จะพูดงาย ๆ  ก็วาเปนเรื่องลม  ๆ  
แลง ๆ,  เอาจริงอะไรกันมันไมได.  แตถาเปนวิทยาศาสตรนี้ เอาจริงกันมันได  ทําให 
ไดผลตามที่ เราตองการได,  หากแตวามันเปนเรื่องทางจิตใจ.  เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ เขารู 
วิทยาศาสตรกันแตในเรื่องทางวัตถุ  เรื่องทางจิตใจเขาไมไดสนใจ. 

 
นี้พระพุทธเจาทานมีเรื่องวิทยาศาสตร  ทั้งทางวัตถุและทั้งทาง 

จิตใจ  และยกเอาเรื่องจิตใจเปนเรื่องสําคัญกวา;  เพราะวาความทุกขมันเกิด 
ที ่จิตที่จิตใจ  มันเปนความรูสึกของจิตใจ ;  ฉะนั้นเราจะตองทําใหมันเปนเรื่องของ 
จิตใจ  อยาใหความทุกขมันเกิดได. 

 
นี่ทานออกบวชขวนขวายจนตรัสรูมาตามลําดับ  วาความทุกขนี้มา 

จากอะไร ?  มาจากชาติ.  ชาติมาจากอะไร ?  มาจากภพ.  ภพมาจากอะไร ?  มาจาก 
อุปาทาน.  อุปาทานมาจากอะไร ?  ก็มาจากตัณหา.  ตัณหามาจากอะไร ?  มาจาก 
เวทนา.  เวทนามาจากอะไร ?  มาจากผัสสะ.  ผัสสะมาจากอะไร ?  ก็มาจากการ 
ทํางานรวมกันของตากับรูป  และวิญญาณ  คือมาจากการทํางานรวมกันของอายตนะ 
ภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  และวิญญาณ  ๖  นี่เปนเรื่องวิทยาศาสตร  ตรงนี้. 

 
เอาละเปนอันวา  วันนี้มีความตั้งใจที่จะใหคุณรูจักตัวแทของพุทธศาสนา 

เร่ิมตนดวย   ก ข  ก กา  อันถูกตอง.  ฉะนั้น   ขอใหสนใจ   เหมือนกับท่ีเราสนใจ 
เรียน   ก ข  ก กา  สมัยเด็ก,  เราก็รูมาตามลําดับ   จนรูหนังสือดี.  นี้ขอใหทุกคน  
สนใจเรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ใหดี  สนใจเรื่องรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  ใหดี,  สนใจมันที่มันเกิดเปนวิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน 
ภพ  ชาติ  และความทุกขใหดี  ก็เปนอันวา  เขาถึงหัวใจของพุทธศาสนา  จนมี 
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พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   จริง ,  หรือจนกระทั่ งอาจจะกลาวได โดยไมมี ใคร 
คานได วา   เราก็ เป นพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   อยู ส วนหนึ่ ง เหมือนกัน   โดย 
แทจริงดวย,  ก็เรียกวาไม เสียทีที่ตั้ งใจจะศึกษา  จะปฏิบัติ   เพื่อใหได รับประโยชนอัน 
สูงสุดจากพระพุทธศาสนาเปนแนนอน. 

 
ฉะนั้นจึงอยากจะกลาววา  ถาเขาใจเรื่องนี้ แลวคุมคาไปจนตาย,  มีประโยชน 

ไปจนตาย ,  ไมตองเรียนเรื่องอะไรอื่นอีกก็ได .  เรื่องนี้จะมีประโยชนคุมคา  คุมครอง 
ไปจนตลอดชีวิต .  ถาไม เขาใจละเอียด   ก็ไปศึกษาสวนที่ยังไม เขาใจใหมันละเอียด ,  
เนื้อแทมันมีเพียงเทานี้. 

 
เอาละ,  การบรรยายมันพอสมควรแกเวลาแลว  ตอไปนี้ก็ใหเปนการ 

ถามตอบ  เอา  ใครมีปญหาอะไรก็ถาม. 
 

….    ….    ….    …. 
 

ถาม :  ขอเรียนถามหลวงพ อว า   การที่ เรากํ าหนดรู การกระทบของอิ นทรีย ทั้ ง  ๖  ทั้ งวั น   วัน 
หนึ่ ง  ๆ   เราจะได ยิ นได ฟ ง  ได พบได เห็ นสิ่ งต าง  ๆ   เหล านั้ น   อารมณ เหล านั้ นมากมาย 
เหลื อเกิ น .  ผมเกรงว าเราจะไม มี สติ ป ญญาที่ จะมากํ าหนดรู ส่ิ งเหล านั้ นเท าทั น   เพราะ 
บางที เราก็ ได   ยิ น   ได เห็ น   ได อยู กั บ ส่ิ งเหล านั้ น   คื อ รู สึ กกั บ ส่ิ งเหล านั้ นพรอมกั นทุ ก 
อายต - นะอยางนี้  มันจะมีสติที่ไหน  กําลังอะไรมากําหนดได  จนใหทั่วถึงส่ิงเหลานั้น. 

 
ตอบ:  เอา,  ปญหานี้ดี  ปญหานี้เปนปญหาที่ดี  คือเปนปญหาที่มันเกี่ยวกับความ 

จริง   เป น   practical  จ ริง  ๆ   คื อ เขาถามวา   แต ละวัน  ๆ   เรื่ อ งมั นมาก   ทาง 
ตา  หู   จมูก  ลิ้ น   กาย   ใจ  เราจะเอาความสามารถที่ ไหนมาควบคุมมัน   นี่ ทุ กคนคง 
จะรูสึกวาเปนปญหา  แลวมันก็เปนปญหาจริง ๆ  ดวย. 
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นี้มันตองรูถึงขอเท็จจริงอันอื่นตอไปอีก  ลึกลงไปอีก  คือวาเราฝกฝนอยู 
เปนประจํา   คือฝกฝนในการใหมีสติหรือสมาธิอยู   แลวก็ฝกฝนใหรอบรูในทาง 
ของปญญาอยู  ในทางปญญานั้นใหรูเรื่องที่วามันเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา.  เราคิด -  
นึกทบทวนอยู  ศึกษาอยู  ทําวิปสสนาในสวนนี้อยู  เรามีความเขาใจเรื่องความจริง 
ของสิ่งทั้งปวงอยู  นี้สวนหนึ่ง  ฝกอยูจนทําได. 

 
อีกสวนหนึ่ง  ฝกทางสมถะ  ทางสติเราฝกใหเปนคนที่มีสติสมบูรณ   และ 

วองไว,  ใหมีสติวองไวในการที่จะเอาปญญา  เอาความรูเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
มาใชใหทันทวงที ,  แลวเราฝกชํานาญในแงที่ วา   มันมีสติจะไม ให เกิดความคิด 
ความนึก  ความรูสึก  หรือการตัดสินใจอะไรลงไป  กอนแตที่จะมีสติเสียกอน. 

 
นี้ เมื่อทําไดอยางนี้ เปนนิสัยแลว  มันก็ควบคุมสิ่งตาง ๆ  ได   คือความ 

คิดมันจะไมเกิดขึ้น  หรือจะไมตัดสินตั้งใจลงไป   เจตนาลงไป   วาจะทําอะไร  โดย 
ที่ไม รูสึกตัวเสียกอน  มันเปนอยางนั้น  ฉะนั้นถามันเกิดขึ้น  มันไมเขาไปถึงในจิตใจ 
ก็ไม เปนไร.  เชนตาเห็นรูปอยูนี้   มันไมได เขาไปถึงจิตใจมันก็ไม เปนไร;  แตถามัน 
เปนเรื่องที่ เขาไปในจิตใจ  เรามีสติสัมปชัญญะพอที่จะรับหนากับมัน  มันเคยชินที่ 
จะมองเห็นเปน  สักวาเวทนาเทานั้น  สักวาผัสสะเทานั้น  ไมเกิดตัณหา  ไมเกิดอุปาทาน. 

 
นี่ เขาเรียกวาฝกวิปสสนาในสวนที่มีสติ   เรียกวาสติปฏฐาน   ถาใคร 

ฝกในสวนสติปฏฐานจนเสร็จสําเร็จไปแลว   เขาก็จะมีอันนี้   :  มีสติพอที่ จะรับ 
อารมณสะกัดกั้นอารมณหรือกีดกันอารมณ   หรือกลั่นกรองอารมณ   ไมใหมันไป 
ในทางใหเกิดกิเลสได.  ฉะนั้นเราจึงสามารถอยูไดในโลกที่เต็มไปดวยอารมณ. 
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เดี๋ยวนี้มันมีปญหาที่ เราเหลานี้  เราไมมีสติสัมปชัญญะไมมีปญญาพอ 
เพราะไม ไดฝกสติปฏฐาน   ไม ไดฝกวิปสสนาในสวนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   ไม 
ชํานาญเชี่ยวชาญในการที่จะควบคุมความรูสึก.  ฉะนั้นไมตองกลัวคอย ๆ  ทําคอย ๆ  
ไป  ถามีโอกาสก็ทํามากเปนพิเศษ ที่จะฝกสติปฏฐาน  ฝกวิปสสนาตามโอกาส. 

 
แลวก็มีจิตใจอันใหมที่ เขมแข็ง  ที่วองไว  ที่รวดเร็ว  คือมีสมาธิ  มีปญญา 

รับอารมณ เหลานั้น  มันจะไมผาเขาไปได  เพราะความที่ เรามีสติมีปญญา  มันอยู 
ขางนอก   ก็ ไม เปนไร;  หมายความวา   มันไมทํ าอะไรแกจิตใจของเรา   ก็ใช ได .  
มันเต็มไปดวยเรื่องนารัก   นาเกลียด   นาอะไรก็ตามใจมัน   มันก็อยูที่นั่ นแหละ ,  
มันก็เกลื่อนอยูในโลก   ไม เขามาในจิตใจของเราได.  ถามันจะเขามาได  เล็ดลอด 
เขามาไดก็ลวนแต เปนสิ่งที่ทําให เราเกิดความรู  ความฉลาด   เห็นอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  เร่ืองที่มันยังไมเคยรู  มันละเอียดเกินไป   มันก็จะได รูขึ้นมา 
แตที่จะเขามาใหเรารูสึกรัก  รูสึกชัง  เกิดตัณหา  อุปาทานนี้ไมได  เปนไปไมได. 

 
ฉะนั้น   ไมตองกลัวจะอยูที่กรุงเทพฯ   หรือยิ่ งกวาที่กรุงเทพฯ   ถามีสติ  

สัมปชัญญะพอแลวมันก็ปองกันได  สติมันกั้นไวไมใหเขามาในจิตใจได.  ถาอันไหน 
จําเปนจะตองรู  รับรู  ที่จะตองจัดการ  จะตองเกี่ยวของ  มันก็ปลอยเขามา,  แลว 
มันก็ รู  แลวก็ทําถูกตองหมด .  ถาเปนเรื่องที่ตองทําที่ตองจัด   เปนปญหาที่ตอง 
แก  หรือมันเปนหนาที่การงานของเรา,  เราตองทําเราตองจัดใหถูกตอง  ก็จัดดวย 
จิตที่ เปนอยางนี้ .  จิตที่ เฉลียวฉลาดมีสติสัมปชัญญะ  ไมมีความทุกขเลย   ทําสิ่ ง 
ตาง ๆ  ใหลุลวงไปดวยดี  ตามที่ควรจะทํา.  สิ่งนอกนั้นก็ไมตองทํา  ไมตองสนใจ,  
นี่ เปนอุบายอยางยิ่ ง   เปนศิลปะอยางยิ่ ง  ที่จะมีชีวิตอยู ในโลกอันแสนวุนวายนี้ 
แลวก็ไมวุนวาย. 
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สรุปความวา  มันปองกันได   หรือทําได   แกปญหาได   ดวยการปรับปรุง 
ตนเอง  ใหมีคุณสมบัติสูงขึ้นไป  คือมีสติสัมปชัญญะมีปญญาที่ เพียงพอ  มีสมาธิอยู 
ในคําวาสติ,  เอา,  มีอะไรอีก. 

 
ถาม   :  ในเมื่ อจิตเราตามรักษา   หรือตามดู อารมณ ที่ มากระทบอยู   รูอยู อย างนั้ น   ขณะนั้ น 

เวลานั้ น,  แลวสมมติวาถ าเกิดเหตุการณ ภายนอก  เหตุการณ เลวราย,  เหตุการณ ที่ ไมน า 
พึ งเกิ ด   เหตุ การณ ที่ ไม พึ งปรารถนา  ของหมู ของสั งคมขึ้ นมาในขณะนั้ น   แล วก็ ใกล 
ตั วเรา,  เราจะใช จิตระดับนี้   จิตที่ ตามรูอารมณ รู เหตุ การณ แกปญหาที่ มั นเกิ ดขึ้ นนั้ น 
การแก ของเรานั้ นเราจะเชื่ อมั่ นได ไหมว า  จิตเราในขณะนั้ นจะแก ปญหาอย างนั้ นได ถู ก 
ตอง. 

 
ตอบ   :  เราจะตองเชื่อมั่นทําไมเลา  เราทําใหมันถูกตอง  มันก็แกได .  หรือจะถาม 

เดี๋ยวนี้วา  เราจะเชื่อไดไหมวา  เราจะสามารถใหมันแกไขไดถูกตองมัน 
ตองเชื่อวาเรามันทําถูกตองหรือไม  ถาทําถูกตองแลวมันก็แกปญหาได. 

 
เรื่องสับสนวุนวายนั้นมัน เปนเรื่องที่ ทํ ายากแหละ   ถาเรามันออนแอ ,  

จิตใจมันออนแอ  คือมันไปรับอารมณจนรูสึกกลัว  รูสึกโกรธ  รูสึกเกลียด  หรือรูสึก 
ตองการเสียอยางใดอยางหนึ่งแลวมันทําไมได .  เราตองควบคุมใหมันมีอิสระ  มัน 
จะคิดถูก   ตัดสินถูก   ทําถูก   ตอสู ถูก   ปองกันถูก   อะไรถูกได ,  ก็ ไมตองกลัว   ให 
ปญญาอยูกับเนื้อกับตัวตลอดเวลาที่มันมีปญหา,  หมายถึงมีสติดวย  มีสมาธิดวย 
มีสวนที่จะตองประกอบกันดวย.  มีปญญา,  มีปฏิภาณ   มีสติ  มีสัมปชัญญะ  เหลา 
นี้ สํ าคัญมาก .  ทีนี้ มันจะชาหรือ เร็วอยูที่ ฝ ก   ถาฝกใหดี เขามันก็ เร็ว   สติมันก็ เร็ว 
สมาธิมันก็คลองแคลว  ปญญามันก็คลองแคลว. 
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ถาม   :  การฝกอาการของจิต   หรือวาการฝกทางจิตอยางนี้   วิธีการฝก   วิธีการทําของเรา 
นี่   มันใช   ฝกอยู ในขณะเวลาการทําการทํางานเท านั้ นหรือ   หรือวาเราจะตองมา 
ใชเวลาฝกเปนอยูในที่สงัด ? 

 
ตอบ  :  นั่นควรจะเห็นไดแลว  มันเปนหลักทั่วไป   เราควรจะเห็นได  มองเห็นได 
โดยไมตองถามก็ได ;  เหมือนกับเราซื้อปนมา  จะใชปองกันตัวตอสูขาศึก  ถาซื้อมา 
เก็บไวเฉย ๆ  ไมฝ กการใชป นใหถึงที ่ส ุด  แลวมันจะใชไดหรือ ?  ฉะนั ้นเราก็ตอง 
ฝกการใชปนใหถึงที่สุด  เมื่อถึงเวลาที่จะตองใช  ก็ใชไดทันทวงที. 

 
เดี๋ยวนี้จะเปนพระ   เปนเณร  เปนชาวบานก็ดี   ถามี เวลา   จะฝกจิต 

เตรียมไว  ก็ตองฝกเตรียมไว  พอถึงเวลามันจะไดใช,  ก็แปลวาเวลาที่จะตองฝก 
มันก็มี อยู ส วนหนึ่ ง   เวลาที่ จะใชมั นใหทันท วงที   มันก็มี ส วนหนึ่ ง .  ฉะน้ันขอ 
ใหทุกคนพยายามสละเวลาที่จะไปโรงอาบอบนวด  ไปบางแสน  ไปอะไร  สละเสีย 
บาง,  แลวเอามาฝกจิตใหมันอยูในอํานาจของเรา  ใหใชมันไดทันทวงที  อะไรเกิด 
ขึ้นก็จะไดใช .  นี่ เขาเรียกวาการฝก   เราฝกแลวมันก็ใช   ก็ใชไดตามที่ตองการ,  
เครื่องมือทุกอยางตองฝกการใชทั้งนั้นแหละ  แมจะมีรถยนตมันก็ตองฝกขับรถยนต 
มันจึงจะใชรถยนตได   อาวุธก็ เหมือนกัน   เครื่องใชไมสอยอยางอื่นก็ เหมือนกัน 
ตองการฝกการใชใหถึงที่สุด. 

 
ถาม  :  ทําไมศาสนาจึงเกี่ยวของกับชีวิตนอยเหลือเกิน  มีปญหาที่เพื่อน ๆ  ถามมา 
ตอบ  :  ทําไมศาสนาจึงเกี่ยวของกับชีวิตนอยเหลือเกิน  เพราะเจาของชีวิตมันโงตอบ 

สั้น ๆ  อยางนี้.  เอา  อะไรอีก. 
 

ถาม  :  โปรดอธิบายวัตถุวิภาษกับจิตนิยม  ใหเขาใจวาอันไหนมีความสําคัญมากกวากัน ? 
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ตอบ  :  คนนี้เอาศัพทการเมืองปจจุบันมาถาม  คนเขียนควรจะรูแลวนา  เขา 
จึงเขียนได  ไมอยางนั ้นมันจะเขียนไดอยางไร  วัตถุว ิภาษคืออะไร,  แลว 

จิตตนิยมคืออะไร.  เขาควรจะใชคําวา  วัตถุนิยม  วัตถุนิยมที่ประกอบไปดวยเหตุผล 
ทางปรัชญาเขาเรียกวา  dialectic  materialism  วัตถุนิยมวิภาษ  คือเขาพยายามจะ 
โนมนาวความคิดของคน  ใหไปนิยมวัตถุ  ดวยเหตุผลที่ละเอียดลออทางปรัชญา  
ทางชีววิทยา  ทางอะไรอีกหลาย ๆ  ทาง  เพื่อจะใหเกิดเปนพวกที่นิยมวัตถุ  ไปยุงกัน 
แตเรื่องวัตถุ  พัฒนาวัตถุใหถึงที่สุด ;  เพราะคนพวกนี้ เขาถือวา  เราจะแกปญหา 
ของโลก  โดยการพัฒนาวัตถุใหถึงที่สุด  พวกวัตถุนิยมเขาถือวา  เราจะทําสันติภาพ 
ในโลกนี้ได  ดวยการทําวัตถุใหมันถึงที่สุด  ก็เกิดปรัชญาทางวัตถุนี้ขึ้นมา  เรียกวา 
วัตถุนิยมวิภาษ. 

 
ทีนี้ทางจิตตนิยม  ก็ควรจะมีวิภาษดวยเหมือนกันแหละ  คือเขาถือวาไม  

ได  เราตองมาศึกษาและพัฒนาเรื่องจิต ;  เราจึงจะทําโลกนี้ใหมีสันติภาพได  ก็มุงกัน 
แตเรื่องจิต  โดยไมคํานึงถึงวัตถุ. 

 
สวนพุทธศาสนานั้นไมเอาอยางนั้น  เอาความพอดี  ความถูกตอง  ทั้งจิต 

และวัตถุ  จึงไมเรียกวาวัตถุนิยมหรือจิตตนิยม,  จะเรียกวาความถูกตองนิยม  นิยม 
ความถูกตอง  คือธรรมเนียม  หรืออะไรก็แลวแตจะเรียก  ใหมันเปนความถูกตอง 
ระหวางวัตถุกับจิตก็แลวกัน.  นี่คือความมุงหมายของพุทธศาสนา  เปนธรรมนิยม 
ดีกวา. 

 
วัตถุนิยมมันก็เหวี่ยงไปสุดโตงฝายหนึ่ง  จิตตนิยมมันก็เหวี่ยงไปสุดโตง 

ฝายหนึ ่ง  ;  แตคนเรายังม ีทั ้งกายและทั ้งจิต .  ฉะนั ้นเราตองอยู ที ่ความถูกตอง 
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ระหวางกายกับจิตดีกวา.  พระพุทธศาสนาก็อยูที่ตรงนี้  สนใจความถูกตองท้ังทาง 
ฝายวัตถุและทั้งทางฝายจิต  คือท้ังทางฝายรางกายและทั้งทางฝายจิต  ไมแยก. 

 
นี่ เรียกวาจะตางกันอยางไรก็ไปดู เอาเอง  แลวเราก็ไมตองการจะเอา 

ประโยชนจากความตางของมัน.  เราจะเอาประโยชนจากการที่ เราทําใหมันถูกตอง 
เกี่ยวกับสิ่งทั้ง  ๒  นี้,  อยาทําผิดพลาด ,  อยาใหเกินในทางวัตถุ.  เดี๋ยวนี้ทางวัตถุ 
มันจะเกินโลกนี้   จนทําให โลกเต็มไปดวยกิ เลส   สวนทางจิตนั้นไมคอยมี   เพราะ 
มันไมสนุก .  คนที่ เกิดมาในโลกยุคปจจุบันนี้   ไมคอยชอบทางจิต   เพราะมันไม 
สนุก   ไมอรอย   ไมสนุกสนาน   ก็เลยหันไปทางวัตถุกันหมด ,  จนทางวัตถุมันเกิน 
มันก็เปนที่ตั้งแหงกิเลสมันก็เกิดปญหาทางจิตขึ้นมาอีก.  เอามีปญหาอยางไรอีก. 

 
ถาม   :   ผมหมดปญหาแลวครับ  เพื่ อน  ๆ   มีปญหาอะไรก็ เชิญเขามาถามหลวงพอได เลยครับ 

มีเพื่อน  ฝากถามมาวา  มังสวิรัตนั้นอยูในธรรมะประเภทไหน ? 
 
ตอบ  :เรื่องมังสวิรัติไมไดเปนปญหาทางธรรม  หรือไมใชเรื่องที่จะเปนปญหาใน 

พุทธศาสนา   ควรจะถ ือว าเป น เรื ่องทั ่วไป ,  เป นเรื ่องความจริงทั ่ว  ๆ   ไป 
พระพุทธเจาทานไมทรงบัญญัติใหถือมังสวิรัต  ก็หมายความวา  ไมไดบัญญัติ 
เรื่องนี้ .  ถาใครเห็นวามีประโยชน   ก็ถือได   ทานก็ ไมห าม   ถามันพิสูจนความมี 
ประโยชนแลวก็ถือได  มังสวิรัติ. 

 
แตสํ าหรับภิกษุนั้ น เปนบุคคลประเภทหนึ่ ง   มีชีวิตอยู ใน โลก   เนื่ อง 

ดวยอาหารหรือวัตถุปจจัยที่ผูอื่นให  แลวก็ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองวา  เอาอยางนั้น 
เอาอยางนี้   ไมมีสิทธิ.  ฉะนั้นจึงไดปลอยไปตามท่ีเขาจะให   แลวเมื่อเขาใหมาแลว 
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ก็อยาไปทําความสําคัญมั่นหมายวาเนื้อ   หรือวาผัก   ไมถูกทั้ งนั้น .  ใหมองดูใน 
ลักษณะที่เปนสิ่งที่เปนอาหารที่มีประโยชน  ที่ควรจะบริโภคก็แลวกัน. 

 
การไปทําความหมายวาเนื้อหรือผักนั้น  มันเปนเรื่องเพื่อกิเลส  เพื่ออรอย 

หรือเพื ่อไมอรอย  เพื ่อดีหรือเพื ่อไมดี  อะไรไปทํานองนั ้นเสีย.  อยาไปสรางความ 
รูสึกอยางนั้นขึ้นมา  หมายมั่นเปนการกินเนื้อก็ไมถูก  หมายมั่นเปนการกินผักก็ไม 
ถูก.  ควรจะหมายมั่นเพียงการกินอาหารที่บริสุทธิ์.  แตเดี๋ยวนี้ถาใครสามารถจะ 
จัดอาหารใหตัวเองได  และรูสึกวามันมีประโยชน  ก็จัดได  เขาอยากจะเวนอาหาร 
สวนที่เปนโทษเสีย  เชนถือวาเนื้อเปนโทษ  เขาก็เวนเสียสิ  เขาก็กินแตผัก. 

 
ฉะนั้นก็ไปหาความจริงเอาเอง  ไปพิสูจนทดลองเอาเอง  วากินเนื้อมี 

ประโยชนทางจิตใจทางรางกาย  ทางอะไรก็กิน  ถาไมมีประโยชนใหโทษก็ไมกิน 
กินผักมีประโยชนก็กินผัก  แตอยาใชคําวาเนื้อวาผักดวยความยึดถือหมายมั่นเลย 
ใหมองไปในแงที่วา  เปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับเราก็แลวกัน. 

 
ถาม   :  คือกระผมนะครับ  อยากจะถามเรื่องเกี่ ยวกับชาติหนา  หรือวากรรมเกา  คือหลังจาก 

ตาย  ไปแลวนะครับ  ที่ ถ ามี ผู ถามพระพุทธเจาท านไมตอบ  อยากทราบวามันมีจริงหรือ 
เปลา ?  ถา  มีจริงอยากใหอธิบายครับ  ใหเขาใจ  ขอบคุณมากครับ. 

 
ตอบ  : เร่ืองนี้มีอะไร ๆ  ที่ยังไขวกันอยูมาก  เชนวาพระพุทธเจา  บางคนเขาใจเอา 

เองวา  พระพุทธเจาปฏิเสธเรื่องนี้  ที่จริงทานไมไดปฏิเสธ  เรื่องชาติหนา 
เร่ืองนรก  สวรรค  อะไรอยางที่เขาพูดกันอยูกอน ๆ  นั้น  ทานไมไดปฏิเสธ,  ก็ทิ้งไว.  
ถาใครมาชวนคุยเรื ่องนี ้  ทานบอกวารอไวก อนยังไม จําเป น   มาพูดกันวาเดี ๋ยว 
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นี ้ม ีความทุกขหรือไม  เดี ๋ยวนี ้แกมีความทุกขหรือไม ?  แลวก็พูดเรื ่องนี ้ก ันกอนซิ.  
ท ีนี ้ถ าด ับท ุกข ที ่นี ่ได   ชาต ิหน าก ็ไม ต อ งกล ัว   ฉะนั ้น เรา ไม พ ูดถ ึงชาต ิหน า 
เพราะวาเราไปทําอะไรกับมันไมได.  ยิ่งชาติที่แลวมาดวยแลว  เรายิ่งทําอะไรกับมัน 
ไมได   เราจะไปพูดใหเส ียเวลาทําไม .  เราก็พ ูดที ่นี ่และเดี ๋ยวนี ้  ที ่เราจะทําได   ที่ 
เราจะควบคุมได  จะจัดจะทําได  แลวเราก็ทําใหถูก.  ทีนี้เร่ืองชาติหนาถามันมี  มัน 
ก็ถูกไปหมดแหละ  เพราะวามันไดทําไวถูก  เปนเหตุเปนปจจัยของความถูก. 

 
ฉะนั้นอยาเขาใจวา  พระพุทธเจาทานปฏิเสธสิ่งเหลานี้  ทานไมไดพูด 

ปฏิเสธหรือยอมรับ ,  แตทานวายังไมใชเรื ่องดวนที ่จะพูดกัน ,  มาพูดเรื ่องดวนที่ 
จะพูดกัน  แลวทําใหเสียใหถูก.  ถาที่นี่ทําถูกแลวชาติหนาก็ถูก  เร่ืองนรกก็เหมือนกัน 
อยาตกนรกกันในมหาวิทยาลัยก็แลวกัน.  แลวมันไมตกนรกโลกหนาโลกไหนอีก 
แหละ.  ที ่นี ่อยาตกนรก  อยาทําใหม ันมีความหมายแหงนรก  ถาตองการสวรรค 
ก็ทําใหมันมีความหมายแหงสวรรค  ที่นี่ เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาไป,  ตายแลวไมตองกลัว 
จะตองไดสวรรค   อยาทําผิดที่มันเปนความทุกขความรอนใจท่ีนี่   ทําแตที่ถูกที่ 
สบายใจ  ที่ยกมือไหวตัวเองได  อยูตลอดเวลา  ตายแลวไมตองกลัว.  ถาสวรรคมี 
เปนไปสวรรคแน  ถาไมมีก็จะทําอยางไรได;  ทานไมไดปฏิเสธวาไมมีหรือรับวามี 
แตมันขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่ เราจะทํากันเดี๋ยวนี้,  แลวปญหาที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือ 
ความทุกข,  ความทุกข  เดี๋ยวนี้มีความทุกขหรือไม ?  ไฟกําลังไหมหัวอยูหรือไม ?  
นี่มาจัดเรื่องนี้กันกอน  เมื่อจัดเรื่องนี้ไดเรื่องอื่นก็หมดปญหา. 

 
ทานไมไดปฏิเสธเรื่องนรกเรื่องสวรรคเรื่องอะไร  อยางที่เขาพูด ๆ  

กันอยูในเวลานั้น .  แตบางทีทานก็ผสมโรงเลยไปกับเขาดวยเหมือนกัน  วาถา 
ตองการจะมีความสุขในชาติหนา  ก็ขอใหปฏิบัติอยางนี้ ๆ  นี้ก็มี ;  เพราะถือเสียวา 
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คนเหลานั้นเขาชอบชาติหนามีความสุข.  ทานก็แนะไดวาตองทําอยางนี้สิ  เพื่อมี 
ความสุขในชาติหนา  แตทานไมไดยืนยันมั่นหมาย  อยางที่คนธรรมดาเขายืนยัน 
กันวามีแน  วาไมมีแน,  วาตายแลวเกิด  ตายแลวไมเกิด  ทานไมยืนยัน,  แลวไม 
ชวนพูดเรื่องอยางนั้น.  ชวนพูดแตวา  เดี๋ยวนี้มีความทุกขหรือไม  ไหนเอามาดูจะ 
ไดชวยกันแกไข. 

 
ฉะนั้นเราอยาไปเสียเวลากับเรื่องที่เรายังทําอะไรไมได  เรามาใชเวลากับ 

เร่ืองที่ เราจะทํามันได  จะจัดมันได  จะควบคุมมันไดกันกอน  คือรางกาย   จิตใจ 
ความคิด  ความเห็น  ความรูความเชื่อน้ี  เรารีบทําใหมันถูกเสียกอนเถอะ  แลวมัน 
จะรับประกันตลอดไปเลย. 

 
ถาม  :  คือวาสัตวเปนสิ่งที่มีชีวิตนะครับ  ตนไมก็เปนสิ่งที่มีชีวิต  กระผมอยากทราบวา  ตนไม 

นี่มีจิต  และวิญญาณหรือไมครับ ? 
 

ตอบ   :  นี่ถามวาตนไมมีจิตมีวิญญาณหรือไม  ?  ก็ตอบวาปญหานี้ ไมใชปญหา 
ทางธรรม   ไม ใช ป ญหาทางพ ุทธศาสนา ,  และไม ม ีการบ ัญญ ัต ิไว โดยตรง .  
แตถาอาศัยศึกษาสังเกตประมวลมาดู   เราก็พอจะพูดไดเหมือนกัน .  แตถาถาม 
อยางนี้มันเปนปญหาทางวัตถุ  หรือทางชีววิทยามากกวา.  คุณไปติดตามความรูทาง 
ชีวว ิทยา   โดยเฉพาะสม ัยป จจ ุบ ันนี ้  เขาก ็อธ ิบายกันได มาก   พอที ่จะทําให เรา 
เขาใจได. 

 
สําหรับอาตมานั้น  เทาที่ศึกษาคนควาทดลอง  เทาที่อะไรมาเรื่อย ๆ  นี้ 

อยากจะพูดวา  มันก็มีหากแตวามันคนระดับ  สิ่งใดมีชีวิต  สิ่งนั้นจะตองมีจิตหรือมี 
 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๕๐๐

วิญญาณ เปนแนนอน .  หากแตวามัน เปนระดับ ท่ีนอยมาก   หรืออะไรมากก็ ได 
เพราะมันมีความรูสึก,  เพราะมันมีความรูสึก.  ไปศึกษาทางชีววิทยา  จะมีผล  ให 
รูไดวาตนไมก็มีความรูสึก.  ไปศึกษาทางชีววิทยา  จะมีผลใหรูไดวาตนไมก็มีความรูสึก. 

 
เดี๋ยวนี้ เขาตั้งสมาคมคนควาเรื่องนี้กันขึ้นมามาก  สถาบันบางแหงทําแต 

เรื่องนี้ เรื่องเดียว  :  พิสูจนถึงเรื่องตนไม   มีความรูสึกหรือไม  ?  พิสูจนกันถึงวามี 
ความรู ส ึกร ัก   รู ส ึกกล ัว   รู ส ึกต อสู   อะไรนี ่  ม ีรายละเอ ียดพอใช ท ีเด ียว .  แต ว า  
เราไมไดเปนสมาชิก  หรือเราไมไดติดตอเพื่อจะรับความรูอันนี้มา  ตองไปติดตอกับ 
พวกนั ้น   พ ิส ูจน ได ว าต น ไม นี ้ม ีกล ัวตายเหม ือนก ัน .  เขาม ีเครื ่อ งว ัดความรู ส ึก 
ของต นไม   คนที ่เกล ียดต นไม เข ามาในห องนั ้นแล ว   เครื ่องว ัดม ันก ็แสดงท ีเด ียว 
คนที่รักตนไมเขามาในหองนั้น  เครื่องวัดนั้นก็แสดงทีเดียว. 

 
หรือทดลองให เด็ก ๆ  แบงเปน   ๒  พวก  ใหปลูกเมล็ดพืชลงไปในจาน 

แลวพวกหนึ่งใหไปเยี่ยม   ใหกลาวคําไพเราะออนหวาน  เหมือนกับนองเหมือนกับ 
เพื่อนอะไรทุกวัน  แลวอีกพวกหนึ่งใหไปดา  ใหไปสาปแชงอะไรทุกวัน   ปรากฏวา 
เมล็ดพืชน้ีออกหนอมาไม เหมือนกัน ;  ฝายหนึ่ งมันเจริญดี ,  ฝายหนึ่ งมันเหมือน 
มันเกือบตาย  หรือมันตาย. 

 
ดูตนไมสิ   เราดูดวยความรูธรรมดาชาวบานธรรมดาเถอะ  ตนไมนี้มัน 

ตอสู เพื ่อรอด   อยู รอดทั ้งนั ้น ;  พอเราไปทําให ม ันตกใจแล วม ันก ็จะต อสู   แลวม ัน 
ก็จะเริ่มออกดอกออกผลเพื่อการตาย   เพื่อจะทิ้งพืชพันธุไว.  นี้ชาวสวนเขารูดีทุก 
คนแหละ  ถาตนไมนี้มันไมออกลูก  เขาก็พยายามไปทําเหมือนกับจะแกลงใหมันตาย 
เอามีดไปสับบาง  เอาไฟไปลนบาง  อะไร  มันก็ออกผลมา  แลวบางทีก็ตายไปเลย. 
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ม ัน รู จ ัก ต อ สู   ม ัน รู จ ัก จะส ืบพ ัน ธุ ให เห ล ือ ไว   ก ็ด ูส ิ  ม ัน รู จ ักห าก ิน   รู จ ัก โน ม 
เงื ้อมไปหาแสงแดด   รู จ ักแขงขัน   รู จ ักอะไรก ัน ,  แลวยิ ่งต นไม บางชนิดพวกที ่ม ัน 
มีความรูสึกไว   มันก็ รูสึกได   เชนมันรูสึกหุบ   รูสึกเบิกบาน   รูสึกอะไรอยางหญ า 
ไมยราพ   หรือว าต น ไม ชน ิดที ่ม ันก ินแมลงอย างนี ้  พอแมลงตกลงไปในหล ุม 
ในดอกของมันมันก็หุบ  แลวมันก็ละลายน้ํายอยนี้.  นี้แสดงวามันมีความรูสึก  ตอง 
ใช ว าอย างนั ้น   ม ันม ีความรู ส ึก   ม ีความหมายก ับค ิดน ึกและรู ส ึก   ม ันม ีช ีว ิต 
แลวมันรูสึกคิดนึก  มันรูสึกสัมผัส  วามันมีอะไรมาถูกหรือไม .  นี้ก็ เรียกวามันรูสึก 
มีวิญญาณที่เปนสัมผัส. 

 
ถาม   :  ปญหาตอไป  การที่มีคนไปกราบไหวพระพุทธรูปนั้น  เปนการประพฤติผิดหลัก  

ธรรมหรือไม ? 
 

ตอบ   :  ถามเอาเปรียบ   คือไม ไดบอกวาไปกราบไหวพระพุทธรูปดวยความรูสึก 
อยางไร  นี่ไมไดบอกนี่.  การที่ใครจะไปกราบไหวพระพุทธรูปน้ัน 

มีความหมายหลายอยาง  แลวแตความรูสึก. 
 
ถาเขาไปกราบไหวสัญญลักษณของพระพุทธเจา  ไปขอบคุณพระพุทธ -  

เจ า ,  ไปหาความรู ส ึกอะไรที ่เกี ่ยวก ับธรรมะ   นี ้ม ันก ็ไม ผ ิด .  ถ าถ ือพระพ ุทธเจ า 
เปนรูปเคารพ  แลวก็ไปไหวพระพุทธรูปอยางรูปเคารพ  อยางนี้ ไม เปนพุทธศาสนา.  
แตถาไปกระทําอยางวัตถุสัญญลักษณของพระพุทธเจา  เพื่อใหเรามีจิตใจใกลชิด 
หรือดี   หรือยิ่ง  หรือสูงขึ้นไป   มันก็เปนพุทธศาสนา.  ไหวรูปเคารพนั่นเขาเลิกกัน 
ไปนานแลว,  เลิกกันไปเสียหลายพันปแลว.  เขาประณามวามันโงเขลา .  ฉะนั้น 
คุณอยาจัดการไหวพระพุทธรูปน้ี  วาเปนการไหวรูปเคารพ   มันจะเสียหายแกพระ 
พุทธศาสนา  หรือพุทธบริษัทนั่นเอง. 
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เราไปกราบไหว พ ระพ ุทธร ูป   ให ถ ือว า เป นการแสดงความ เคารพ 
พระพุทธเจา  ทางสัญญลักษณของพระองค  ถึงเมื่อพระองคยังมีชีวิตอยู  รางกาย 
ของพระพุทธเจาก็เปนเพียงสัญญลักษณ เทานั้นแหละ;  เพราะวาพระพุทธเจาตัว 
จริงอยู ข างใน.  เห็นธรรมะจึงจะเห็นพระพุทธเจา  เห็นพระพุทธเจาคือเห็น 
ธรรมะ .  ฉะนั้นเราจะไหวที่นั่น   ที่นี้สําหรับคนที่ทําอยางนั้นไมได   ก็ไหวผานทาง 
สัญญลักษณ .  เมื่อพระพุทธเจาทานยังมีชีวิตอยู  รางกายของทานเปนสัญญลักษณ 
ของพระพุทธเจา   เราก็ ไหว .  ตอมาทานปรินิพพานไป   พระธาตุนี้ก็ เปนสัญญ  -  
ลักษณ ,  แลวตอมาเขาเอาพระพ ุทธรูป   หรือพระเจดีย   พระอะไรเป นสัญลักษณ 
ก็ไหวไดเหมือนกัน ;  แตอยามองไปในแงของรูปเคารพ. 

 
ถาม   :   ปญหาตอไปที่ เพื่ อน  ๆ   ถามมาครับ  การที่พระพุทธเจาตรัสวา  ความสุขในโลกนี้ ไมมี 

มี แต ทุ กขน อยกับทุ กขมาก  หมายความว าอย างไร  ช วยอธิบายให เข าใจแจมแจ งด วย 
ครับ ? 

 
ตอบ   :  คือเขาตองการใหมองใหลึก  จนเห็นวา  สิ่งที่ เรียกวาความสุขนั้น  มันเปน 

เร่ืองความสําคัญผิด,  เรามีความทุกขเปนเรื่องจริง,  แลวก็ทุกขนั้นก็ 
ลดลง  ๆ   จนไม ม ีท ุกข เหล ือ   นั ้นม ันก ็เป น เรื ่องจร ิง .  ถ าจะให เป น เรื ่องส ุข   ม ันก็ 
ตองเรียกวาสวมลงไปที่ความมีทุกขนอยหรือไมมีทุกขเลย,  ความที่ ไมมีทุกขเลย 
เราสมมติบัญญัติเรียกวาเปนความสุข. 

 
ทีนี้ คํ าว า   สุ ข   หรือ ทุ กข   นี้ มั นมี อี กคู หนึ่ ง   มี อี กคํ าหนึ่ ง   เป น เพี ย ง 

เวทนา  สุขเวทนา  ไดอยางใจเอร็ดอรอย ,  นี้ เราเรียกกันวาความสุข,  เปนเวทนา 
เทานั้น .  เวทนานั้นเปนทุกข  ผูมีปญญาเขาชี้ให เห็นวา  สุขเวทนา  เวทนาที่กําลัง 
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เป นสุขนั ้นมันก็เป นทุกข  คือดูแลวมันนาเกลียดนาชัง  มันไมเปนความสบายใจ 
ที่จะไปดูสิ่งที่หลอกลวงเปลี่ยนแปลง.  สุขเวทนานั้นหลอกลวงและเปลี่ยนแปลง 
แลวก็ครอบงําจิตของใครแลว  คนนั้นมันจะยึดหนักอยูดวยอุปาทาน .  ฉะนั้นสุข 
เวทนาก็เป นสักวา เวทนาที ่หลอกลวง ,  ไม ควรจะเรียกวาความสุขที ่แท จริง .  
ถาจะมีความสุขที่แทจริงกันแลว  ก็ขอใหไปเอาที่ความหมดทุกข  สิ้นทุกข  ดับทุกข 
หมดความรูสึกวาตัวตน   หมดความรูสึกวาตัวตน ,  ทุกข เกิดไมได .  เอานั้นเปน 
ความสุขได. 

 
ทีนี้ถาวาเปนภาษาต่ําลงมา  เปนภาษาชาวบานชาวโลก  ก็เอาที่วา  ไมมี 

ใครเจ็บปวดเดือดรอนรําคาญนั้นแหละ  เปนความสงบสุขอยางภาษาโลก ๆ.  ทุก 
คนอยูดวยกันดวยความสงบ  จัดเปนสุข.  แตอยาไปพูดถึงความตองเกิด  ตองแก 
ตองเจ็บ  ตองตาย  นี้อยาไปพูดขึ้น.  เอาความสุขเพียงภาษาชาวบาน  มีกินมีใช 
สบายกันไปได  ก็เรียกวาความสุขอยางชาวบาน  แตไมใชความสุขในความหมาย 
ที่แทจริง.   

 
ฉะนั้นถาวาพูดกันในความหมายที่แทจริงแลว  มันก็จะพูดกันอยางที่วา 

แหละ   มีทุกขกับไมมีทุกข.  มีความทุกขมันก็ เปนทุกข,  แลวนอยลง ๆ   จนไมมี 
เหลือ  ก็เปนความสิ้นสุดแหงความทุกข.  ใหสมมติหรือบัญญัติอันนี้วาเปนความ 
สุขดีกวา  พระนิพพานคือสิ้นสุดแหงความทุกข. 

 
ถาม   :  ปญหามี ว า  ตามหลั กศาสนาพุ ทธว า  การฆ าสัตว เป นการบาปใช ไหมครับ  ?  แล ว  

ทําไมมีพระ  บางองค   หรือคนบางกลุม  วาการฆ าคอมมิวนิสต ไมบาป  กระผมอยาก  
ทราบวา  มันเปนความจริงมากนอยแคไหนครับ ? 
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ตอบ  :  โอ  ตอบแทนคนเหลานี้เราไมตอบ  ไปถามเขาเถอะ,  ไมตอบแทนใหเขา, 
แลวคําพูดมันกํากวม   เจาของคําพูดนี้ เขาก็เปลี่ยน ,  เขาก็เปลี่ยนวา  ฆา 

ลัทธิคอมมิวนิสตตางหาก  ไมใชฆาคน  มันเลนตลก  ตองไปถามเจาของคําพูด. 
 
แตเรามีวิธีนะ  ฆาคอมมิวนิสตแลวไมบาป  คือวาเราชวนกันปฏิบัติธรรม 

ศีลธรรม   ใหมี เต็มไปในโลก   แลวคอมมิวนิสตตายหมดเอง,  มันเลิกความเปน 
คอมมิวนิสตกันเอง.  นี ่ไม บาปดวย,  แลวคอมมิวนิตสก็ไมม ีด วย,  พวกนายทุน 
นั่นแหละกลายเปนใจบุญเอื้อเฟอใหเต็มท่ีเถอะ  คอมมิวนิสตก็ตายหมดเอง  คือ 
ไมมีใครเปนคอมมิวนิสต. 

 
ถาม  :  ขอโทษนะครับ  คือมีเพื่อนถามวา  พระพุทธเจารูปรางอยางไร ?  เปนเจาชายสิทธิธัตถะ 

หรือเปลา ? 
 

ตอบ  :  พระพุทธเจามีรูปรางอยางไร  เปนเจาชายสิทธิธัตถะหรือเปลา  ก็แปลกดี 
พระพ ุทธ เจ า ไม ม ีร ูป ร า ง   ค ุณ ฟ งถ ูก ไหม  ?  พระพ ุทธ เจ าจะม ีร ูป ร า ง 

อย างไรไม ได  ;  เพราะว าเป นนามธรรม   ไม ม ีม ิต ิ  ค ือไม ม ี  dimension.  ฉะนั ้น 
พระพุทธเจาที่แทจริงไมมีรูปราง  สวนรางกายของทานนั้น  มันเปนเพียงเปลือกนอก 
ของทาน. 

 
พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั ้นเห็นเรา,  ผูใด 

เห็นเราผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็น 
ธรรม  ผูนั ้นเห็นปฏิจจสมุปบาท,  เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องที่พูดเมื่ออตะกี้ 
นี้แหละเรื่องปฎิจจสมุปบาท ,  ทานตรัสวาผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้น 
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เห็นธรรม   ผูใดเห็นธรรม   ผูนั ้นเห็นเรา.  ฉะนั ้นพระพุทธเจาแทจริงมีรูปราง 
ไมได   ไมมี   dimension  ก็เรียกวาไมมี รูปรางอยางไร.  ถาวาจะมี รูปรางก็มี รูปราง 
อยางธรรม .  พระธรรมมี รูปรางอยางไร  ก็ไมมีใครบอกได   คือไมมี รูปราง  เพราะ 
ไมใชสิ่งที่มีรูปราง. 

 
ท ีนี ้พ ระส ิตธ ัตถะ   เป นชื ่อสมมต ิ  สําหร ับ เปล ือกของท าน   เมื ่อย ัง 

ไมทันจะเปนพระพุทธเจา 
 
นี้ขอเรียกวามันเกี่ยวกับภาษา  ถาเราพูดกันภาษาคน  ภาษาเด็ก ๆ  เรา 

ก็วา  พระพุทธเจาประสูติ   แตเมื่อพระพุทธเจาประสูตินั้นยังไม เปนพระพุทธเจา,  
จะเรียกวาพระพุทธเจาประสูติไดอยางไร  แตถาเราพูดอยางภาษาชาวบาน  ภาษาคน 
ธรรมดา   ก็เร ียกวา  พระพ ุทธเจ า   ตั ้งแต ย ังอยู ในท อง  ตั ้งแต จ ุต ิมา,  ไม ถ ูก .  ขอ 
ใหยึดหลักที่วา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา  ผูใดเห็นพระพุทธเจา  
ผู นั ้น เห ็นธรรม   ฉะนั ้นพระพ ุทธเจ าย ังอยู กระทั ่งเดี ๋ยวนี ้,  ยังอยู กระทั ่งเดี ๋ยวนี้ 
แตคุณก็มองไมเห็นพระพุทธเจา. 

 
ถาม  : ขอกราบเรียนครับ  วาผูที่มีจิตวางแลว  แตวามีภรรยา  และอารมณที่ผูนั้นกระทําตอ 
              ภรรยาถือวาเปนกิเลสหรือเปลา ? 

 
ตอบ : มันจะขัดกันอยูในตัวเอง  ถามีจิตวางมีภรรยาไมได  คือไมมีตัวตนที่จะมี 
          ภรรยา. 
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ถาม   :   ถาอยางนั้นศาสนาพุทธก็ไมสงเสริมใหมีครอบครัวสิครับ ? 
 

ตอบ   :   จะไมพูดถึงเรื่องวา  มีครอบครัวหรือไมมีครอบครัว  อยางไหนไมเปนทุกข 
แลวก็เอาอยางนั้นแหละ.  มีครอบครัวนั้นมันก็จําเปนจะตองมี   สําหรับผูที่ 

จะต องม ี,  ถาไม ม ีครอบครัวแล วม ันเด ือดรอนเป นท ุกข ;  หรือไปทําชั ่วอย างอื ่น 
ก ็ม ีครอบครัวเส ียด ีกว า   ทั ้งที ่ว าครอบครัวม ันก ็ม ีเรื ่องยุ งยาก   ม ีเรื ่องเป นท ุกข .  
ถาแนะนําเขาก็แนะนําวา  ไมมีครอบครัวดีกวา,  แตถามันทําไมได   ก็มี ,  แลวก็มี 
ให ม ันถูกว ิธ ี  ที ่ให ม ีความทุกขน อย ,  คือให ม ีอยางเพื ่อน   ที ่จะศ ึกษาปฏิบ ัต ิธรรม 
ดับทุกขกันดีกวา,  อยาไปมีเพื่อสนองกิเลสหรือวาสงเสริมกิเลส. 

 
ถาม    :   สมมติ วา  ถาหากวาทุกคนกระทํ าในจิตวางไดหมด  ในโลกนี้   หรือวาในประเทศไทย 

นี้ก็ไม  มีผูที่สืบทายาทตอสิครับ ? 
 

ตอบ  :  นั่นแหละมันก็ควรจะถามได  แตขอเท็จจริงไมเปนอยางนั้น.  ขอเท็จจริง 
คือไมมีใครสามารถจะมีจิตวางไดทุกคน  ในโลกนี้.  มันเปนไปไมได.  นี้เราพูดกัน

ถึงวาอยาเปนทุกข  เพื่ออยาใหเปนทุกข  ใหรูจักทําจิตใหวาง,  แลวก็ไมไดหมายความวา  
ทุกคนมันจะทําไดกันทั้งโลก,  เพียงแตบวชกันทุกคนนี้ก็ทําไมไดเสียแลว  แลวบวชแลวยัง
ทําจิตใหวางไมไดอีกละ,  เพียงแตจะบวชกันทุกคนมันก็ยังทําไมไดแลวเอาสิมีอะไร ? 

 
ถาม  :  ผมขอถามวา  อานิสสงสของการสรางพระพุทธรูปมีอะไรบาง ? 

 
ตอบ   :  พวกที ่หล อพระพ ุทธรูปขายจะตอบได ด ี,  เราที ่ม ีอยู ก ัน เดี ๋ยวนี ้  เราทํา 

พระพุทธรูป ข้ึนเปนพระพุทธรูปองคใหญ   องคนอย   องค เล็ก   พระเครื่อง 
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พระอะไรก็ตาม  เรียกวา  สรางขึ้นมาเพื่อสะดวกแกการเคารพบูชา  แกการทําใน 
ใจถึงพระพุทธเจา  เพ่ือพุทธานุสสติ .  ถาเขาใชกันอยางนี้   ก็มีประโยชนอยางนี้ 
เพื่อสงเสริมความมีพุทธานุสสติใหงายใหสะดวก  ก็เปนบุญเปนกุศล  จิตนอมไป 
ตามทางของพระพุทธเจา.  ถาเปนพระเครื่องรางก็ช วยทํ าใหบางคนที่ ขี้ ขลาดหาย 
ขลาด. 

 
นี้คงจะไม เปนปญหา   เพราะเราก็ไม ไดคิดจะสราง  เขาสรางกันมาก 

เหลือเกิน .  มองในแงดีก็จะใชเปนพุทธานุสสติ   โดยเฉพาะสําหรับผูตั้ งตน   ผู เริ่ม 
ตั้งตนที่จะตองใชสิ่งเหลานี้ เปนเครื่องชวยประกอบ .  ถาผูที่สูงไปดวยธรรมะแลว 
เขาก็ ใชธรรมะเปนพระพุทธเจา   เปนพระพุทธรูป .  ถามแต เพี ยงวามีประโยชน 
อยางไรบางใชไหม ?  ก็แปลวา  ผูถามก็ยอมรับวามันมีประโยชนแลวใชไหม  แลวจึง 
ถามวาอะไรบาง ? 

 
ถาม   :   ถามวา  อานิสสงส  อยางชาติหนาอะไรอยางนี้. 

 
ตอบ  :  เกี่ยวกับพระพุทธรูป  เกี่ยวกับสรางพระพุทธรูปหรือ ? 

เอาถาจิตเปนบุญมันก็มีประโยชนเร่ืองชาติหนา  เมื่อชาติหนามันมี   เรา 
ก็มีบุญที่ทําไวแลว  มันก็มีประโยชน  ชาติหนามันก็จะดี.  

 
ทําไมชอบไปถามถ ึงชาต ิหน าน ัก เล า   ถ าชาต ินี ้ด ีให ม ันถ ึงที ่ส ุด   มี 

พระพุทธรูปก็ใชให เปนประโยชนที่นี่ เดี๋ยวนี้   ชาตินี้ ให เต็มท่ี   ชาติหนาไมตองหวง 
มันดีเอง. 

 
ถาม   :   ขอนมัสการถามอีกขอวา  การที่มีผูนั่งแลวเห็นพระพุทธรูปอะไรนี้ใชพระพุทธเจาหรือ 

 เปลา ? 

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

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



 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๕๐๘

ตอบ   :   เขาเห็นวาอยางไร  
 

ถาม   :  เห็นรูปเปนคลายพระพุทธรูป  นั่นใชพระพุทธเจาตัวจริงหรือเปลา ? 
 

ตอบ  :  อาว  เมื่อตะกี้บอกแลว  พระพุทธเจาตัวจริงไมมีรูป.  เมื่อกี้บอกแลว ถา 
เขาหลับตาเห็น  เขา  ก็เห็นอยางที่ เขาคิด  ที่ เขาสรางขึ้น  เอาพระพุทธรูป 

มาเพ ง  เพ ง ๆ  ๆ   เดี๋ ยวก็ติดตาก็ เห็นหลับก็ เห็ น  เพราะเขาเคยเห็นพระพุทธรูปมานม  -  
นานแลว.  เขาก็หลับตาให เห็ นพระพุ ทธรูปได โดยงาย  เพี ยงจิตน อมไปนิดเดียวก็ 
เห็ น .  แต มั นแปลกอยู ที่ ว า  ต างคนต างเห็ นเป นไปตามแบบของตั ว  อาซิ้ มก็ จะ 
เห็ นพระพุ ทธเจ าเป นรูปแบบอย างจี น,  คนอิ นเดี ยก็ จะเห็ นพระพุ ทธเจ าอย างรูปแบบ 
อินเดี ย ,  เราก็ เห็ นพระพุ ทธเจ าเป นรูปแบบอย างพระพุ ทธรูปไทย  ๆ .  คุณคิ ดว า 
อะไรสรางขึ้นมาอยางนี้   มโนภาพสรางขึ้นมาตามสัญญา,  ความสําคัญมั่ นหมายวาเปน 
อย างไร.  อาตมายืนยันวาพระพุ ทธเจ าไม มี รูป  ถ าเป นพระพุ ทธเจ าที่ แท จริง  ไม มี 
รูปไมมีภาพ. 

 
ถาม   :  ท านครับ  อยากจะทราบเรื่องเกี่ ยวกับพลังจิต  คือพลังจิตนี่ เกี่ ยวของกับศาสนาพุ ทธ 

หรือไมครับ  ?  ถาสมมติ วา  มีคนคนหนึ่ งเกลียดชังอีกคนหนึ่ งมาก  สาปแช งทุกวัน ๆ  
แบบนี้  แลวจะมีผลถึงคนที่เขาเกลียดชังไหมครับ ? 

 
ตอบ  :  เร่ืองจิต,  กําลังจิต  อะไรจิต  นี้มันก็เปนเรื่องจิต  ไมใชเร่ืองธรรมะ 

เรื ่อ งธรรมะก ็จะด ับก ิเลสด ับท ุกข   เรื ่อ งธรรมะ .  ถา เป น เรื ่อ งจ ิตม ันก็ 
เป น เรื่องวิชาอีกอันหนึ่ งเกี่ ยวกับเร่ืองจิต.  ถ าเขาสามารถคนควารู เอามาประพฤติ 
กระทํา  มันก็ ไดผล  คือมี จิตที่ มี กํ าลั ง  จิตนี้ มี กํ าลั งแลวก็ เป นเรื่องทางจิตไม ใชทาง 
ธรรม .  เขาถื อว ามั นส งไปบั งคั บให เบี ยดเบี ยน   ไปอะไรกั นได .  วิ ชานี้ เขาค นเขา 
พบ  เขาสนใจกันก อนพุ ทธกาล  กอนพระพุ ทธเจ า,  ความรู เรื่องจิต  ใชกํ าลั งจิตให 
ไปทําใหคนตาย  ใหคนอะไรก็สุดแท,  มันมีอยูกอนพุทธกาล  ไมใชเร่ืองธรรมะ. 
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อบรมคณะนักศึกษา 
จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
๒๑  มกราคม  ๒๕๒๒ 
ณ  โรงเรียนหินธรรมชาติ 
สวนโมกขพลาราม  ไชยา 
 

 
เคาโครงของพุทธศาสนา. 

 
นักศึกษา  ผูสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
ชั่วเวลาเล็กนอยนี้  เราอาจจะพูดกันไดแตเร่ืองที่มันเปนเคาโครงใหญ  ๆ  

ของพระพุทธศาสนา,  แลวก็เปนความจําเปนดวย  ที่เราจะตองจับเคาโครงของ 
พุทธศาสนาใหได  รายละเอียดนั้นอาจจะศึกษาไดเอง  คนควาไดเอง  จากหนังสือ 
ตาง ๆ  เรื่องเคาโครงนั้นสําคัญมาก  มันเหมือนกับการทําบานเรือน  แมวาเราจะมี 
ไมมากพอ;  แตถาเราไมมีความรู  ที่จะเอามาชนกันใหเปนบานเปนเรือนได  ก็ไม 
สําเร็จประโยชน.  ฉะนั้นการที่ทานทั้งหลายตั้งใจมา  วาจะหาความรูทางพุทธ -  
ศาสนาในวันนี้  เห็นวาเราควรจะพูดกันถึงเรื่องเคาโครง. 
 

พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  แตกอนก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็ดี  ฉันบัญญัติเฉพาะ 
เรื่องทุกขกับความดับทุกขเทานั้น.  คําวา  บัญญัติ  ในที่นี้  หมายถึงเรื่องที่ทรง 
เอามาพูด  มากลาว  มาทํา  ใหมันเปนเรื่อง  หรือเปดเผยใหเปนที่เขาใจแกคนทั่ว 
 

 
 
 
 

๕๐๙ 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๕๑๐

ไป ,  ก็หมายความวา  เอามาสอนนั่นเอง.  ทานทรงยืนยันวา   จะพูดกันแตเรื่อง 
ทุกข ก ับความด ับท ุกข ;  ฉะนั ้น เราจงถ ือ เป นหล ักวา   ถา เรื ่อ งนี ้นอกไปจากนี้ 
ยังไมตองพูดก็ได,  จะตองจับเรื่องความทุกขกับความดับทุกขใหได.   

 
เร่ืองตนของเรื่องความทุกข. 

 
นี้อะไรเปนเงื่อนตนของเรื่องความทุกข  จะตองเขาใจกันเสียกอน,  แลว 

จึงทําในเรื่องที่ตรงกันขาม  มันก็จะดับทุกข. 
 
ถาจะถามขึ้นวา  เราจะตั้งตนเรียนเรื่องความทุกข  รวมทั้งความดับทุกข 

ดวยนี้  กันที่ไหน ?  ทานทั้งหลายจงรูไว  และมีความเขาใจหรือเห็นอยางแจมแจงวา 
เราจะตองตั้งตนกันที่เรื่อง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ใหถือวานี่เปน  ก ข  ก กา 
ของพระพุทธศาสนา  ที่ เราจะเรียนกอนสิ่งใด ๆ  หรือถาเราจะเรียนภาษาอังกฤษ 
เราก็ตั้ งตนที่   A  B  C  D,  เรียนภาษาไทยก็ตั้ งตนที่   ก ข  ก กา.  ถาเรียนพุทธศาสนา 
ทํานองนั้น   ก็ตั้ งตนที่   ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ  แลวก็ไม ใช เรียนจากหนังสือหรือ 
เรียนที ่หนังสือตองเรียนที ่ต ัวจริงของมัน .  ตัวจริงของมันอยู ที ่คนทุกคน .  
คนทุกคนมีตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   แลวก็พอที่จะรูได เองวามันทําหนาที่อะไร;  
ถาใครไมรูไดในขอน้ี  ก็ดูจะวิปริตมาก. 

 
ตามปรกติทุกคนจะรู ได วา   ตา   สําหรับ เห็นรูป   คือทําหนาที่ การเห็น 

ภาพ   เห็นรูป ,  หู   ทําหนาที่ ไดยินเสียง,  จมูก  ทําหนาที่ รูสึกกลิ่น,  ลิ้น  สําหรับรูสึก 
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รส,  กายคือผิวกายทั่วไป  สําหรับจะรูสึกตอสิ่งที่จะมากระทบกาย  คือมากระทบผิว 
หนัง,  ใจ  มีหนาที่จะรูสึกเรื่องที่จะเกิดรูสึกขึ้นมาในทางใจ  เปนความคิดนึกความ 
รูสึก. 

 
เราก็จะมองให เห็นละเอียดลงไปวา  เมื่อตาเห็นรูป   มันก็เกิดผลขึ้นมา 

วาเห็นรูปท่ีถูกใจหรือไมถูกใจ ,  หูไดยินเสียง  ก็ไดยินเสียงที่ถูกใจ   หรือไมถูกใจ ,  
จม ูกที ่ได กลิ ่นก ็เหม ือนก ัน .  นี ่รู เอาเองได ทั ้ง   ๖  ให รู เรื ่องทั ้ง ๖ นี ้ว าเป นสิ ่งที่ 
สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย. 

 
ถามนุษยไมมีตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันจะเปนอยางไรบาง ?  ก็ลอง 

คิดดูเอง  มันก็เทากับไมมี เรื่องอะไร  หรือวาไมมีอะไรทั้งหมดเลยก็ได,  คือไมมีโลก 
ทั้งโลกเลยก็ได;  เพราะถาเราไมมีตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  สําหรับรูสึกสิ่งเหลานี้ 
แลว  มันก็เหมือนกับไมม ี.  ลองคํานวณดูบาง  ใหเห ็นชัดลงไปวา.  อะไร ๆ  มัน 
มีสําหรับเราทั้ง  ๖  ทางนี้  ก็เพราะมันมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี่เองทานจึง 
เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้วา  อินทรีย - อินทรียะ. 

 
คําวา  อินทรีย  นี้มันแปลวา  สิ่งที่สําคัญ.  เรามีสิ่งที่สําคัญ     ๖  อยาง 

คือ  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  ถาไมมีสิ่งทั้ง  ๖  นี้แลว  อะไร ๆ  มันก็ไมมีไปหมด,  
หรือถาเรื่องมันจะเกิดก็เพราะเกี่ยวกับสิ่ง  ๖  อยางนี้.  เรื่องไมเกิดก็เพราะควบคุม 
สิ่งทั้ง  ๖  นี้ไวได ;  ฉะนั้นจึงจัดทั้ง  ๖  นี้วาเปนสิ่งสําคัญ   เลยเรียกวา  อินทรีย  ๖  
ในฐานะเปนเรื่องสําคัญ. 
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อีกทางหนึ่ง  เราเรียกสิ่งทั้ง  ๖  นี้วา  อายตนะภายใน   คือสิ่งสําหรับ 
ทําหนาที่สืบตอหรือกระทบ   ที่อยู ในภายใน .  ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ  นี้หมาย  -  
ความวามันอยูในตัวเรา,  อยูภายในตัวเรา,  แลวมันก็คูกันกับสิ่งภายนอก   ซึ่งจะ 
เรียกวาอายตนะภายนอกอีก  ๖  ก็คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และธัมมารมณ .  
รูปสําหรับตาเห็น ,  เสียงสําหรับหูไดยิน ,  กลิ่นสําหรับจมูกรูสึก,  รสสําหรับลิ้นรูสึก 
ที่สําหรับผิวหนังจะรูสึก   นั้น  เขาเรียกแปลกไปหนอย  ไมคอยคุนหูกับภาษาไทย  เรียก 
วาโผฏฐัพพะ,  ชวยจําไวดวย  เขียนใหอานไดวา  โผฏฐัพพะ  แลวสวนที่ใจจะรูสึก 
นั้น   เขาเรียกวา   ธัมมารมณ   มันแปลกอยู   ๒  คํา ,  รูป   เสียง   กลิ่น   รส   นี้ เราเขา 
ใจกันดีแลว  เปนภาษาไทยธรรมดา,  โผฏฐัพพะ   กับธัมมารมณนี้เอาคําบาลีเดิม 
มาใช. 

 
นี ้สิ ่งที ่อยู ข างนอก   เรียกวาอายตนะภายนอก   จะมากระทบกับสิ ่ง 

ที่อยูภายใน   ที่เรียกวาอายตนะภายใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่เปนสิ่ง 
ภายนอก   อายตนะภายนอกนั้น   ก็เรียกอีกอยางหนึ่ งวาอารมณ ,  อารมณะ ,  
อารมณ   ในภาษาไทยเราเอาคําวา  อารมณไปใชหมายถึงความรูสึกในใจเปนอารมณ 
ดี  อารมณเสีย  นั้นก็คําหนึ่ง,  เปนภาษาไทย  ไมเอามาปนกับคําวา  อารมณ  ๖  นี้. 

 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   นี้บางทีเราก็เรียกวา 

อารมณ  ๖  แปลวา  เปนที ่หนวงเอา,  คําวาอารมณ  นี ้แปลวา  เปนที ่หนวงเอา;  
รูปารมณ   คือ   รูปเปนที่หนวงเอาแหงตา,  สัทธารมณ   เสียงเปนที่หนวงเอาแหงหู ,  
กลิ ่น   ค ันธารมณ   นี ้เป นที ่หน วง เอาแห งจม ูก ,  แล วก ็  รส   นี ่เร ียกว า   รสารมณ 
เปนที่หนวงเอาแหงลิ้น,  สัมผัสผิวหนัง  โผฏฐัพพารมณ   นี้ เปนที่หนวงเอาแหงกาย 
แหงผิวกาย,  แลวธัมมารมณ  ความรูสึกภายในนั้นเปนที่หนวงเอาแหงใจ. 
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นี่  ก ข  ก กา  มีอยู  ๖  คู  :  ขางใน  กับขางนอก  เปนคูกัน,  ขางใน  ๖  
คือ  ตา  หู  จมูกลิ้น  กาย  ใจ  เรียกวาอินทรีย  ก็ได,  เรียกวาอายตนะภายใน  ๖  
ก ็ได .  ข างนอกม ีอยู   ๖  ค ือร ูป   เส ียงกลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ   ธ ัมมารมณ   นี้ 
เรียกวา  อารมณ  ๖  ก็ได,  เรียกวา  อายตนะภายนอก  ๖  ก็ได.  เราไดสิ่งเหลานี้ 
มา  ๑๒  สิ่ง  ขางใน  ๖  ขางนอก  ๖  ก็ตองรูจักมันจริง ๆ  อยาเพียงแตจําชื่อได,  
หรือจดไวในกระดาษ,  ก็ตองรูจักมันจริง ๆ  ซึ่งเราก็ใชมันอยูตลอดเวลา. 

 
เอาละ,  ทีนี้เรื่องก็จะเดินตอไป  ซึ่งเรียกวา  ก ข  ก กา  แลวก็จะตองมีการ 

แจกลูกไปเรื่อย ๆ  จนกวามันจะผันเปนเสียงตาง ๆ. 
 

อายตนะใน  -  นอกกระทบกันเกิดวิญญาณและผัสสะ. 
 
ที่เราจะตองรูตอไปก็คือวา  อายตนะภายใน  กับอายตนะภายนอก 

มาถึงกันเขาแลว  ก็จะเกิดสิ ่งที ่เรียกวาวิญญาณ .  คู แรก  คือ  ตา  มาถึงกันเขา 
กับรูป  ก็เกิดจักษุวิญญาณ  คือวิญญาณทางตา,  หูถึงกันเขากับเสียง  ก็เกิดวิญญาณ 
ทางหู  เรียกวา  โสตวิญญาณ,  จมูกถึงกันเขากับกลิ่น  ก็เกิดวิญญาณทางจมูกเรียก 
วาฆานวิญญาณ ,  ลิ้นถึงกันเขากับรส   ก็เกิดวิญญาณทางลิ้น   เรียกวาชิวหา 
วิญญาณ,  กายสัมผัสกันเขากับสิ่งที่มาถูกกาย  ก็เกิดวิญญาณทางผิวหนัง   เรียกวา 
กายวิญญาณ,  ความรูสึกในใจมาถูกกันเขากับ  ใจ  หรือใจมาถูกกันเขากับอารมณ 
ของใจ  เกิดอารมณทางใจ  เรียกวา  มโนวิญญาณ 
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เราก็ไดวิญญาณ   ๖  ขึ้นมา.  ดูใหดี  จดไวถูกไหม ?  มันจะเกิดจักษุ 
วิญญ าณ   โส ต วิญญ าณ   ฆานวิญญ าณ   กายวิญญ าณ   ม โน วิญญ าณ 
ขึ้นมาอีก  ๖  ชนิด  ตามจํานวนของอายตนะ.  อยางที่สรุปความสั้น ๆ  ไดวา  อายตนะ 
ภายใน  ถึงกันเขากับอายตนะภายนอก  มันก็เกิดวิญญาณ,  อายตนะภายใน 
มี  ๖  อายตนะภายนอกมี  ๖  ถึงกันเขาก็เกิดวิญญาณ  ๖. 

 
เอา,  ทีนี้เรื่องตอไปมันก็มีวา  เกิดวิญญาณแลว  ทําหนาที่ทางวิญญาณ.  

ของสิ่งทั้ง  ๓  นี้,  ของสิ่งทั้ง  ๓  นี้  ที่จดลงไปแลววา  อายตนะภายใน  อายตนะ 
ภายนอก  แลวก็วิญญาณ  ๓  อยางนี ้ทํางานรวมกัน,  ทํางานดวยกัน  ก็เรียก 
วา  ผัสสะ,  เราก็เลยมีผัสสะ  ๖  อีก  :  ผัสสะทางตา  เรียกวาจักษุสัมผัส,  ผัสสะ 
ทางหู  ก็เรียกวาโสตสัมผัส,  ผัสสะทางจมูก  เรียกวาฆานสัมผัส,  ผัสสะทางลิ ้น 
ก็เรียกวาชิวหาสัมผัส,  สัมผัสผิวหนัง  ก็เรียกวากายสัมผัสะ,  สัมผัสทางใจ  ก็เรียกวา 
มโนสัมผัส,  ก็ไดมาอีก  ๖  อยางที่เรียกวา  สัมผัส. 

 
ดูใหดีวาจดถูกไหม ?  ตั้งแตแรกมาก็มี  อายตนะภายใน   ๖  อายตนะ 

ภายนอก  ๖  ถึงกันเขาเรียกวา  วิญญาณ  ๖.  ๓  อยางนี้ทํางานรวมกันเมื่อไร  ก็เรียกวา 
ผัสสะ  แลวก็มีผัสสะ  ๖. 

 
นี้จะเรียนจากของจริง  ก็คือเมื่อเราตาเห็นรูป  เมื่อหูไดยินเสียง  ก็เรียน 

จากสิ่งนั้นแหละ  ไมใชเรียนจากหนังสือดอก.  ใหรูจักตัวสิ่งที่ เรียกวา  ผัสสะ,  สิ่งที่ 
เรียกวา  ผัสสะ  นั ้นแหละมีความสําคัญ ,  เปนจุดที ่สําคัญที ่จะตองควบคุมให 
ได .  ถาควบคุมผ ัสสะไม ได   แลวก ็จะต องเก ิดเรื ่องเป นความทุกข ,  ถารู เท าท ัน 
ควบคุมผัสสะได   ก็ ไม เกิด เรื่องเปนทุ กข .  ผัสสะจะให เกิด เรื่อ งเปนความ 
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ทุกข  ก็ตอเมื่อขณะแหงผัสสะนั้นเรามันโง  เราปราศจากสติ  เราปราศจากวิชชา 
ปราศจากปญญา. 

 
จากผัสสะโงจะเกิดสิ่งอ่ืนตอไป  กระทั่งเปนทุกข. 

 
เมื่อตาเห็นรูป  เกิดจักษุวิญญาณ  ๓  ประการนี้เรียกวาผัสสะทางตา;  

เวลานี้เปนเวลาที่สําคัญที่สุด  ถาเราโงไป  ผัสสะทางตามันก็จะทําใหเกิดเวทนา.  
แตเป นเวทนาที ่จะทําใหเกิดความรู ส ึกเปนทุกข;  ถามันสวยก็เป นเวทนาที ่เปน 
สุข,  ถามันไมสวยก็เปนเวทนาที่ เปนทุกข,  และเวทนาคือความรูสึกที่ เกิดมาจาก 
สัมผัสทางตา  เวทนาก็เลยมี  ๖  ดวยเหมือนกัน.  เวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสทางตา 
เวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสทางหู  เวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
ทางใจ  ตอไป 

 
เมื่อรูปท่ีเห็นนั้นมันสวย  มันก็เกิดความรัก  ถารูปท่ีเห็นนั้นมันไมสวย 

มันก็เก ิดความเกลียด .  นี ่กิเลสมันจะตั ้งต นที ่ความรักหรือความเกลียด  ;  
อธิบายตอไปก็คือวา  เมื่อเกิดเวทนา  รูสึกพอใจหรือไมพอใจแลว  มันก็จะเกิด 
ตัณหา,  ตัณหาไปตามลําดับจากเวทนา.  ถาเวทนาเปนที่ถูกใจ  มันก็เกิดตัณหา -  
ในทางที่จะเอา  จะได  จะมี  จะเปน,  ถาเวทนานั้นไมถูกใจ  มันก็เกิดตัณหาในทาง 
ที่จะไมเอา  ไมเปน  ไมได  หรือจะตีเสียใหตายอยางนี้.  ตัณหาแปลวา  ความอยาก 
แตวามันเปนความอยากโดยความโง. 
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นี่ตัณหาก็พลอยมี  ๖  ไปตามจํานวน  ๖  ของอายตนะอีกเหมือนกัน 
คือตัณหาในรูป,  ตัณหาในเสียง,  ตัณหาในกลิ่น,  ตัณหาในรส,  ตัณหาในโผฏฐัพพะ,  
ตัณหาในธัมมารมณ .  ถาจดอยูแตในหนังสือ   ก็ไมมีประโยชนอะไร,  แตถาคอย 
เอามาทําไวในใจ   เราเกิดตัณหาอะไร  เมื ่อไร  ใหรู เทาทันทวงที  นั ่นแหละ 
จะมีประโยชน. 

 
นี้จะพูดตอไปใหจบเสียกอน  พอเกิดตัณหา  คือความอยาก  อยากเอา 

อยากได  อยากเปน  ในเมื่อมันพอใจ  อยากไมได  ไมเอา  ไมเปน  อยากจะทําลาย 
เสีย,  เมื่อมันไมพอใจ  นี้ก็เกิดตัณหาแลว,  เปนความอยากอยางโงแลว  ก็จะเกิดยึด 
มั่นถือมั่น  เกิดความรูสึกวากู  วาฉัน  ขึ้นมาทีเดียว  ซึ่งเปนผูอยาก. 

 
เรื่องนี้มันออกจะแปลก   นักเรียนที่ เคยมาตามหลักวิชาสามัญทั่ วไป 

เขาก็จะถือวา  มันตองเกิดมีผูอยากกอนซิ  จึงจะเกิดมีความอยากได.  แตในทางธรรมะ 
ทางจิตใจนี้  มันไมเปนอยางนั้น,  มันเกิดการปรุงแตงจนเกิดความอยาก  รูสึก 
อยากกอน ;  พอความรู ส ึกอยากเก ิดแลว  มันจึงค อยเก ิดความรู ส ึก   วาฉ ัน ,  กู 
ซึ่งเปนผูอยาก  ผูจะได  ผูจะเอาขึ้นมา.  อยางนั้นก็จะเรียกวาอุปาทาน,  อุปาทาน 
เกิดมาจากตัณหา ,  ความยึดมั ่นถือมั ่นเปนตัวตน  เปนของตน ,  เปนตัวกู 
ตัวฉัน  ขึ้นมา  คือเปนผูอยากนั่นเอง. 

 
ถาเรียนอยาง  logic  มันก็ขัดกับ  logic  วา  ผูอยากมาทีหลังความอยาก ;  

เหตุผลธรรมดาวามี ไม ได   มันตองมีผู อยากกอนแลวจึงจะมีความอยาก .  แตนี้ 
ธรรมะนี้มันเปนธรรมชาติที่แทจริง   ก็จะบอกให รูวา   ตัวผูอยากนั้นมันไมไดมี 
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จริง  มันหลอก ๆ  มันเปนเพียงความรู สึกเทานั ้นเอง,  มันเปนความรูสึกวาตัวกู 
ไมใชมีตัวกูจริง  ไมใชมีตัวตนจริง  แตมันก็รูสึกมีตัวกูที่อยาก 

 
นี่เรารูกันไวเสียเดี๋ยวนี้เปนการลวงหนาวา  ตัวกู  ผูอยากนั้นมิใชตัวจริง 

เปนความคิดผิด  สําคัญผิด  เขาใจผิด  ของอวิชชา  ของความโง  ซึ่งจะตองเกิด 
ขึ้นตามหลักความอยาก.  ความอยากเรียกวาตัณหา,  มีความอยากหรือตัณหา 
แลว  ก็จะเกิดอุปาทาน - ยึดถือตัวกูผูอยาก. 

 
นี ่ก ็เรียกวามันมี  ตัวกู  ขึ ้นมาแลว.  พอมีอุปาทานเปนผู อยากแลว 

ก็เรียกวาภพแหละ  คือความมีอยู แหงตัวกู  เก ิดตัวกู  แลวเกิด  ความมีอยู แห ง 
ตัวกู  เรียกวาภพ.  อุปาทานก็ใหเกิดภพคือความมีอยูแหงสิ่งที่ยึดถือน้ัน. 

 
ภพนี ้เปนไปเต็มที ่แลว  ก็เรียกวาเกิดชาติ  โดยสมบูรณขึ ้นมา  คือ 

เปนตัวตนที่เต็มท่ี  เต็มขนาด  เต็มระดับ  เปนตัวฉันที่คิดนึกอะไรในแบบตัวฉันเต็มท่ี. 
 
พอมีตัวฉันแลว  อะไร ๆ  มันก็จะเปนปญหาลอมตัวฉัน   ซึ่งจะทําให 

ต ัวฉ ัน เป นท ุกข ;  ถ า ไม ม ีต ัวฉ ัน   สิ ่ง เหล านี ้ก ็ไม ม ี;  เพ ราะม ีต ัวฉ ัน   สิ ่งที ่ม ัน 
เกี ่ยวข องก ับต ัวฉ ันม ันก ็ม ีป ญหาขึ ้นมา ;  เช นวา   ความเก ิดของฉ ัน   ความแก 
ของฉัน  ความตายของฉัน  ความไดอยางใจ  ความไมไดอยางใจ  อะไรก็เกิดขึ้นมา 
เกาะอยูที่ความรูสึกวาตัวฉันที่สมบูรณนั่นเอง. 
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นี่เรา  เปนทุกขกันตอนนี้  :  มีตัณหาความอยาก  ใหเกิดอุปาทาน 
ผูอยาก,  เกิดความมีอยูแหงบุคคลผูอยาก,  เกิดความเต็มเปยมแหงความเปน 
บุคคลผูอยาก,  แลวก็ตองเปนทุกข  ดวยสิ่งตาง ๆ  ที่เขามาพัวพันอยูกับบุคคลผู 
อยาก.  เราจึงมีความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ความรูสึกตาง ๆ  ที่ทํา 
ใหเปนทุกข.  ความทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นไดเพราะเหตุอยางนี้  นี่พระพุทธเจาทาน 
ตรัส. 
 

ขอให รูจักสิ่ งนี้   เรื่องนี้   เปน เรื่องแรก .  อยาจดไปเฉย  ๆ   เอาไปทํา 
ความเขาใจอยูตลอดเวลานาน ๆ  หนอย,  แลวจะเขาใจพุทธศาสนาตัวจริง  คือพุทธ -  
ศาสนาที่แทจริง  ที่เรียกวาความทุกขมีอยูอยางไร,  เกิดขึ้นอยางไร,  นี่เรียกวาเรื่อง 
ความทุกข 
 

ความดับทุกขมีไดโดยทางตรงขามกับขางตน 
 

นี้อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องความดับทุกข  คือตรงกันขาม  ก็ตั้งตนมาอยาง 
ตะกี้อีกและ.  ดูทบทวน ที่จดมาแลว  วาอายตนะภายใน  กับอายตนะภายนอกถึง 
กันเข า  ก็เก ิดว ิญญาณ   ๖  ของ   ๓  สิ ่งนี ้ทํางานรวมกัน   เร ียกวาผ ัสสะ   ๖.  ทีนี้ 
ในขณะแหงผัสสะนี้มันเกิดมีสติปญญา,  มีสติและมีปญญาขึ้นมา  ก็เปนผัสสะ 
คนละชนิดกับชุดแรกที ่เปนผัสสะโง  ผัสสะไปสัมผัสอะไรดวยความโง  นั ้น 
เรียกวาอวิชชาเขาไปเกิดอยูในผัสสะ.  ทีนี้ในกรณีนี้  กรณีหลัง  ที่จะไมเกิดทุกข 
นั ่น   ม ันม ีผ ัสสะฉลาด   ค ือ เมื ่อตาเห ็นร ูปก ็ฉลาด ,  เมื ่อห ูได ย ินก ็ฉลาด ,  เมื ่อ 
จมูกไดกลิ่นก็ฉลาด,  เมื่อลิ้นรูสึกรสก็ฉลาด,  เมื่อสัมผัสผิวหนังก็ฉลาด  เมื่อจิตคิด 
 

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

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



เคาโครงของพุทธศาสนา ๕๑๙

อะไรก็ฉลาด,  มันฉลาดในขณะแหงผัสสะ,  ก็เปนวิชชาสัมผัส  สัมผัสอะไร ๆ  ดวย 
ความรูสึกตัวและฉลาด. 

 
อยางนี้มันก็เกิดเวทนา  ดวยเหมือนกัน  แตเปนเวทนาที่ความฉลาด 

ของเราควบคุมอยู  มันจึงไมทําใหเกิดตัณหา  คือ  ความรัก  หรือความเกลียด  ไป 
ตามอํานาจของเวทนา;  เพราะเวทนานี้ถูกความฉลาดของเราควบคุมอยู,  ควบ 
คุมมาแลวตั้งแตผัสสะโนน.  เมื่อมีผัสสะสัมผัสมีความฉลาด  คือ  สติมาทันทวงที,  
เวทนานั ้นไมทําใหเกิดตัณหา  รักหรือตัณหาเกลียดได,  มันก็ไมเกิดตัณหา.  นี่ 
เขาเรียกวา  ตัณหาดับ,  ตัณหาไมเกิด,  หรือถามันเกงมากกวานั้น  ก็เวทนามันก็ 
ดับ  เวทนามันไมเกิด  เพราะผัสสะมันฉลาด  แตตามปรกติเราฉลาดไมคอยจะทัน 
ในขณะแหงผัสสะ. 

 
นี่ทุกคนไปยอนระลึกถึงสิ่งที่เปนมาแลว  หรือจะเปนตอไปก็ได  วา 

เมื ่อตาเราเห็นรูป  นั ่นเราโงหรือเราฉลาด,  เมื ่อหูไดฟงเสียง  เราโงหรือฉลาด,  
เมื่อจมูกไดกลิ่น  ฯลฯ  ไปจนถึงอันสุดทาย  เราโงหรือเราฉลาด. 

 
เมื่อตาเห็นรูป  ที่นารัก  เราไปรักเขาแลว  หรือเห็นรูปท่ีไมนารัก  เห็น 

รูปศัตรูเห ็นอะไรนี ้  เราก็ไปโกรธเข าแลว  เห ็นรูปคู ร ักมันก็ไปรักเส ียแลว  มันไม 
มีอะไรที่จะยับย้ังได. 

 
หรือฟ งเส ียงที ่ไพ เราะ   เช น เส ียงเพลงที ่เราชอบ   เราล ุกขึ ้นไปเต น 

ตามเพลงนั้น เสียแลว   ไม รูตั้ งแต เมื่ อไร.  นี่มันไมมีสติ   มันไมมี เครื่องควบคุม 
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มันไมมีการยับยั้ง  เมื่อเสียงนาเกลียดนาชัง,  เสียงของคูศัตรูคูอาฆาต   เราก็โกรธ 
เราก็เกลียดเสียแลว. 

 
กลิ ่น   ก็เหม ือนกัน   เมื ่อกลิ ่นหอม   ก็ย ินด ีเส ียแล ว ,  เมื ่อกลิ ่นเหม ็น 

มันก็ข ัดใจเสียแลว.  นี ่ม ันเปนเรื ่องที ่ให เก ิดเวทนา  แลวก็เก ิดตัณหาเกิดความ 
ทุกข  เสียแลว. 

 
เดี๋ยวนี้มาเอากันใหม   มาเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา  มาฝกตนให 

เปนคนที่มีสติ  เมื่อตาเห็นรูป  เมื่อหูฟงเสียง  เมื่อจมูกไดกลิ่น  ฯลฯ  ทั้ง  ๖  อยาง;  
มีสติ  พอเห็นรูปสวย   มีสติพอที ่จะไมไปรักมัน ,  เห็นรูปไมสวย  ก็ม ีสติพอที ่จะ 
ไมไปเกลียดมัน  รองดามันวา  โอย  สักวารูปเทานั้น  โวย,  สักวารูปเทานั้นโวย  จะ 
ไม ให ม ันม ีความหมายเป นสวยหรือไม สวย .  พอได ย ินเส ียงก็เหม ือนกันแหละ 
มันสักวาเสียงเทานั้นโวย  จะไมยอมใหมาครอบงําใจของกูวาเพราะหรือไมไพเราะ,  
กลิ ่นก ็เหม ือนก ัน   ส ักว ากลิ ่น เท านั ้นแหละ ,  จะหอมหรือจะ เหม ็นก ็ส ัก ว า 
กลิ่นเทานั้นแหละ,  รสที่ลิ้นก็เหมือนกัน  อรอยหรือไมอรอยก็มันสักวารส  เทานั้น,  
สัมผัสผิวหนังนิ ่มนวลหรือกระดาง  อะไรก็ตาม  ก็มันสักวาสัมผัสผิวหนังเทานั้น.  
ทีนี้สัมผัสในใจ  ก็โอ  สักวาสัมผัสรูสึกในใจเทานั้นแหละ. 

 
นี่อยางนี้มันจะเรียกวา  มีสติสัมผัสทุกอยางในโลก  เปนสัมผัสท่ีฉลาด 

คือมีความรูที่ถูกตอง,  มีสติระลึกในความรูอยางถูกตองนั้นได   ในขณะที่สัมผัส .  
สัมผัสอะไร  อันนั้นมันมากลายเปนสิ่งที ่เราจะศึกษาหรือเรียนรูไปหมด  ไม 
ให เกิดเวทนา  ไม ให เกิดตัณหา ;  เชน เห็นรูปอยางนี้   มันก็ รูสึกวารูป   เราจะ 
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ตองทําอะไรกับรูปน้ีไหม ?  เราจะตองจัดการกับรูปท่ีเราเห็นนี้ ไหม ?  ถามันไมมี 
เรื่องที่เกี่ยวของกันก็เลิกกัน,  ไมตองไปสนใจ. 

 
ถามันมีเรื ่องที ่จะตองเกี ่ยวของกันก็ทําไปสิ,  รูปอะไรที ่ม ันเห็นอยู 

จะตองทําอะไรกับรูปท่ีเห็นอยูนี้,  กับเสียงที่ไดยินนี้,  กับกลิ่นที่ ได รับสัมผัสอยูนี้.  
สวนมากมันไมตองทําอะไรดอก   คืออยาไปยินดียินรายกับมัน  มันก็หายไป 
ตามเรื ่องของมันเอง.  แตถามันเปนเรื ่องที ่เราตองทํา  ก็ทําสิ  แลวตองทํา 
ดวยสติ  ดวยปญญา  อยาไปหลงใหเกิดตัณหา  ใหเกิดอุปาทาน .  นี ่ผัสสะ 
อยางนี้เรายังไมเคยมี  เรามีแตจะยินดีหรือยินราย  เกิดเวทนาตอผัสสะ,  เราก็ตกเปน 
ทาสของเวทนา ,  เปนทาสของตัณหา  ก็ได เปนทุกข.  เดี๋ยวนี้มันจะกลับตรงกัน 
ขาม  คือจะไมตกเปนทาสของเวทนา  ไมเปนทาสของตัณหา  เพราะรูเทา 
ทันในขณะแหงผัสสะ. 

 
พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  ผัสสะนั่นแหละเปนเรื่องสําคัญทั้งหมด 

ของทุกเรื่องแหละ  :  ที่จะไดเสีย  จะเปนทุกข  หรือจะเปนสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ 
อะไรก็อยูตรงที่ผัสสะนั่นแหละ.  ใหรูเรื่องผัสสะ  ใหควบคุมผัสสะใหได. 

 
นี่คือ  รูพุทธศาสนาจริง ๆ  มารูที่ตรงนี้  :  รูเรื่องผัสสะ  และควบ 

คุมผัสสะได,  ก็ไมเกิดเวทนาที่จะหลอกใหเรารักหรือเกลียด,  แลวมันก็เกิดตัณหา 
ไมได  คือตัณหาดับ .  ตัณหาดับ   อุปาทาน   ตัวกูผู อยาก   มันก็ไมเกิด   คือ 
ดับ  ภพ  คือความเปนแหงตัวกูมันก็ดับ,  ชาติ  ความสมบูรณแหงตัวกูมัน  ก็ดับ,  
ความทุกข  ทั้งหลายมันก็  เกิดไมได,  มันไมมีอะไรมาเปนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของกู 
หรือ  ไมมีอะไรที่เปนทุกขมาเปนของกู  ทุกขมันก็ดับ. 
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ฉะนั้นเราเหลือบตาดูใหดีวา  มันตั้งตนมาจากจุดเดียวกัน  แลวมาแยก 
ทางกันตรงกลาง  อันหนึ่งไปทางที่จะเปนทุกข,  อันหนึ่งมาในทางที่จะไมเปนทุกข. 

 
ทบทวนซ้ําเพื่อใหรูจักดับทุกข. 

 
อยาเพิ่ งเบื่อนะ  จะขอซ้ําอีกทีวา  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้อยูขางใน,  

แลวก็  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   อยูขางนอก  มันมาเนื่องกันเขา 
แลว  ก็จะเกิดวิญญาณทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  นี้เรื่อง  ขางใน  กับเรื่อง  ขาง 
นอกวิญญาณ  มาทํางานพรอมกันเขาเรียกวาผัสสะ. 

 
ตรงนี้ เปนจุดแยก   เปนทาง   ๒  แพรง ;  ถาตรงนี้ ไมมีสติ ไมมีปญญา 

มันก็ไปทางเวทนาที่จะใหเกิดตัณหาอุปาทาน  ภพ   ชาติ  และเปนทุกข  แตถาตรง 
จุดผัสสะนั้นเกิดมีสติและปญญา  มันก็ไมเกิดเวทนาที่จะใหเกิดตัณหา  หรือ 
อุปาทาน  หรือภพ   หรือชาติ  ที่จะเปนทุกข,  มันแยกมาเสียในทางที่ไมเปนทุกข,  
แลวเราก็ทําอะไร ๆ   ไดทุกอยาง  ตามที่ เราควรจะทําในเรื่องนี้   มันก็ไม เปนทุกข 
เพราะรูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ .  บางเรื่องนั้นเราตองไปเกี่ยว 
ของ  เราตองทําตองจัด  กับมัน  ตามที่มันจะตองทําสําหรับมนุษย  เราก็ทําดวย 
สติและปญญา  มันก็ไมเกิดความทุกข. 

 
ขอใหหลับตามองเห็นภาพ   วามันตั้งตนมาจากจุดเดียวกัน ;  พอมา 

ถึง  ระดับแหงผัสสะมันเกิดแยกทางกัน  ฝายหนึ่งมันสําหรับคนโง,  ไมมีสติ  ไม 
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มีปญญา  ก็เปนเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  และเปนทุกข.  สวนฝายนี้มัน 
สําหรับคนฉลาด  มันก็ไมเกิดเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  และเปนทุกข;  
แมวามันจะเกิดเวทนา  ก็เกิดเวทนาสําหรับใหเรารูจัก  วาจะตองทําอยางไร,  ไมเกิด 
เวทนาใหเราหลงรัก  หลงชัง  เหมือนฝายโนน. 

 
นี่คือตัวความทุกขกับความดับทุกข  มันมีอยูอยางนี้  พระพุทธเจาทาน 

ตรัสวา  ฉันพูดแตเรื่องความทุกขกับความดับทุกข ;  เรื่องอื่นชวนพูดดวยไม 
เอา  เชนมีคนมาชวนพูดวา  ตายแลวเกิดหรือตายแลวไมเกิด  พระพุทธเจาทานวายัง 
ไมจําเปน  ยังไมพูด,  มาพูดเรื่องความทุกขกันเถอะ,  แกมีความทุกขอยางไรวามา 
แลวฉ ันก ็จะบอกวิธ ีที ่จะไม ให เป นท ุกข ได   แล วม ันก ็หมดเรื ่อ งก ัน ไป .  ไม ต อง 
ไปเสียเวลา  เรื่องตายแลวเกิดหรือตายแลวไมเกิด. 

 
มีเรื่องอีกมากมาย  ที่พระพุทธเจาทานจะไมตรัสตอบหรือไมคุยดวยที่ทาน 

วาไม จําเป น .  ไม จําเป น   แตเรื ่องนี ้  คือ เรื ่องที ่จําเป น   เร ียกวาเรื ่องปฏิจจ - 
สมุปบาท  ชื่อน้ีจํายากหนอย,  เขียนก็ดีเหมือนกัน  ปฏิจจสมุปบาท  คือเร่ืองท่ีพูด 
เมื ่อตะกี ้นี ้.  ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข  ก็เปนทุกข,  ปฏิจจสมุปบาทฝาย 
ดับทุกข  ก็ไมมีทุกข,  จําคําวา  ปฏิจจสมุปบาท  ไวใหดี ๆ. 

 
ควรศึกษาปฏิจจสมุปบาททั้งฝายทุกขและไมทุกข. 

 
แปลกไหม ?  คําวา  ปฏิจจสมุปบาท  คํานี้มัน  แปลวา  อาศัยกันแลว 

เกิดขึ้น .  คําวาปฏิจจสมุปบาทนี้แปลวาอาศัยแลวเกิดขึ้น ,  คือทุกสิ่งที่มันตอง 
อาศัยเหตุปจจัย   อะไรอันหนึ่ ง   แลวจึงเกิดขึ้นทั้ งนั้น ;  เปนเรื่องของสิ่ งอื่น  ๆ 
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ที ่ม ิใช มน ุษย ก ็ได .  แต เดี ๋ยวนี ้เราพ ูดสําหรับ เรื ่องมน ุษย ในใจ .  เช นว า   ตา   ก ับ 
รูป  อาศัยกันแลวเกิดวิญญาณ,  ๓  ประการ  นี้อาศัยกันแลวเกิดผัสสะ  เพราะมี 
ผัสสะจึงมีเวทนา  เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา  เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิด 
อุปาทาน  เพราะอาศัยอุปาทานจึงเกิดภพ  เพราะอาศัยภพจึงเกิดชาติ  เพราะ 
อาศัยชาติจึงเกิดทุกข  ทั้งปวง,  แปลวาเพราะอาศัยกันจึงเกิดขึ้น,  หรืออาศัย 
กันแลวเกิดขึ้น  เรียกวาเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ที่จะเกิดความทุกข. 

 
ทีนี ้  ปฏิจจสม ุปบาทที ่จะไม เก ิดท ุกข   ค ือจะเก ิดสิ ่งที ่ไม เป นท ุกข 

มันก็อาศัยกันแลวเกิดขึ้น เหมือนกัน   พอมาถึงผัสสะแลวก็มันอาศัยสติและ 
ปญญานี้  แลวก็เกิดเวทนาที่จะไมเปนตัณหา,  เวทนาที่จะไมเกิดตัณหา,  แลวมัน 
ก็อาศัยอันนี้ไมเกิดตัณหา  ไมเกิดอุปาทาน  ไมเกิดภพ  ไมเกิดชาติ,  มันไดอาศัยสิ่งนี้ 
มันก็มีความดับลงแหงสิ่งนั้น  ก็ไมเปนทุกข  นี้เปนเรื่องสําหรับสิ่งที่มีชีวิต. 

 
ถาสําหรับสิ่งที่ ไมมีชีวิต  เชนกอน  ดิน  หิน  ทราย  เหลานี้ก็ เหมือนกัน 

แหละ,  มันตองมีเหตุปจจัยอยางใดอยางหน่ึง  มันจึงเกิดขึ้นมาในโลกนี้;  เพราะแมแต 
โลกนี้ทั้งโลก  อยางที่ เราเรียนมาในวิทยาศาสตรนั้น  มันก็มีเหตุปจจัยอันใดอันหนึ่ง 
ที่ทําให โลกนี้ เกิดขึ้นมา;  พระจันทรเกิดขึ้นมา,  อะไร ๆเกิดขึ้นมา,  แลวสิ่ งตาง ๆ  
เกิดขึ้นมาในโลก   จนมีสัตว  มีคน   มีอะไรเต็มไปหมด   กระทั่งสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
มาเพราะมนุษยมันสรางขึ้นมา  ตึกรามอะไรตาง ๆ  เหลานี้,  มันมีเหตุปจจัย  อาศัย 
เหตุปจจัยแลวมันจึงเกิดขึ้นมา. 

 
ขอที่อาศัยเหตุปจจัยแลวจึงเกิดขึ้นมานี้เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท.  

มีความสําคัญถึงกับมีคํากลาวไววา  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใด 
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เห็นธรรมผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท,  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม.  แลว 
ก็มีตอไปวา  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคตผูนั้นเห็นธรรม.  
ตถาคตในที ่นี ้หมายถึงพระพุทธเจา ;  ผู ใดเห็นพระพุทธเจาผู นั ้น เห็นธรรม ,  
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท. 

 
เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้คือเห็นดวยปญญาภายในตามเรื่องที่ไดพูดมา 

แลว  ที่เรียกวา  ก ข  ก กา  :  เห็นขางใน  ๖  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  เห็นขาง 
นอก  ๖  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  แลวเห็นวิญญาณที่เกิดมา 
จากการเนื ่องก ันของอายตนะนั ้น ,  แล วเห ็นผ ัสสะ   ๖,  เห ็นเวทนา   ๖,  เห ็น 
ตัณหา  ๖,  กระทั่ งเห็นอุปาทาน   ภพ   ชาติ   นั่นแหละเห็นวามันเกิดทุกขขึ้นมา 
อยางนี ้.  นี ้เรียกวาเห ็นปฏิจจสมุปบาท ,  เห ็นความจริงฝายเกิดทุกขแลวก็เห ็น 
ฝายตรงกันขาม  คือไมเกิดทุกข  เห็นชัดอยู  รูสึกอยูไมใชเขียนตัวหนังสือแลวอาน 
เห็นดวยความรู ส ึกดวยปญญาของเรา ;  นี ้เรียกวาเห็นปฏิจจสมุปบาท .  
อยางนี้เรียกวาเห็นธรรม,  เห็นธรรมอยางนี้เรียกวาเห็นพระพุทธเจา. 

 
มันจะมากไปกวาเห็นพระพุทธเจาก็ ได   คือเมื่ อ เรารูอยางนี้   เรารู 

เหมือนที ่พระพุทธเจาทานรู ;  นี ่เราจะเปนพระพุทธเจาเสียเองก็ได  ถาเราเห็น 
อันนี ้ช ัดลงไปจริง  ๆ   เหม ือนก ับที ่พระพ ุทธเจ าท านเห ็น ,  คือตรัส รู แล วเป นพระ- 
พุทธเจา   เพราะทานเห็น เรื ่องนี ้.  ฉะนั ้นจิตของเราที ่เห ็น เรื ่องนี ้เป นพระ  -  
พุทธเจ าสําหรับเรา  เร ียกว าเห ็นพระพ ุทธเจ า ,  หรือม ีพระพ ุทธเจ า   หรือเป น 
พระพ ุทธเจ า   ให ก ับเรา .  จิตที ่เห ็นปฏ ิจจสม ุปบาทชัด  ๆ   นี ้ค ือเป นพระพ ุทธเจ า 
จิตนั้นเปนพระพุทธเจานอย ๆ. 
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ทีนี้ธรรมะที่เห็นนี้เปนพระธรรม  พระธรรมก็อยูกับเรา  มีกับเรา. 
ท ีนี ้จะมาถ ึงพระสงฆ ,  เราต องปฏ ิบ ัต ิเพื ่อม ีสต ิ  ม ีป ญญา   ในขณะ 

แห งผัสสะ ,  ถาเราปฏิ บัติถูกตองในขณะแห งผัสสะ   ไม โงไมหลง  เปนผัสสะที่ 
ลืมหูลืมตา  มีปญญา  แลวนี่คือพระสงฆแหละ  คือปฏิบัติได. 

 
นี้จิตของเราเปนพระพุทธจริง  เปนพระธรรมจริง  เปนพระสงฆ 

จริง  อยูกับเรา  มีในเรา .  เรามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริง  ไมใช 
ม ั ว ต ะ โ ก น ว  า   พ ุท ธ ํ   ส ร ณ ํ   ค จ ฺ ฉ า ม ิ ,   ส ง ฺ ฆ ํ   ส ร ณ ํ   ค จ ฺ ฉ า ม ิ ,   
นั้นมันเปนพิธี   มีพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   อยางเปนพิธี ,  ก็ดีกวาไมมี เสีย 
เลย.  แตถามีกันจริงๆ  ก็ตองมีที่จิต  ที่เห็นอยูอยางนี้  รูอยูอยางนี้,  แลวก็สามารถ 
ที่จะหยุดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทเสียได. 

 
พระพุทธเจาตรัสรูเพราะเห็นปฏิจจสมุปบาท. 
 
นี้จะพูดความสําคัญของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  ใหฟงอีกเรื่องหน่ึงวา  วาแม 

วาพระพุทธเจาทานตรัสรู เรื ่องนี ้,  และเปนพระพุทธเจาเพราะรู เรื ่องนี ้.  นี ่ชวย 
ฟงจําไวดวย  วาเปนพระพุทธเจาเพราะรูเรื่องนี้.  นี่ตามที่พระพุทธเจาทานตรัส 
เอง ,  ทานตรัสรูเพราะมองเห็นปฏิจจสมุปบาท .  ตรัส รูเปนพระพุทธเจา .  
นี้แมวาเปนพระพุทธเจามานานแลว  ทานก็ยังทรงชอบธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
นี้มากที่สุด  จนทานเอามาทองเลน,  ตองใชคําวา  ทองเลน ;  ถาเรียนกเปนบาลีก็ 
เรียกวา  มาทรงสาธยายอยู  ไมมีเร่ืองอื่น  ในพระไตรปฎกเทาที่เราจะสํารวจดูหมด 
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พระไตรปฎก  ไม เห็นมี เร่ืองไหนที่มี เกียรติมาก  จนถึงกับพระพุทธเจาทรงนํามา 
สาธยายเลน  นอกจากเรื่องนี้. 

 
วันหนึ่งทานประทับอยูพระองคเดียว  เปนอารมณที่สบาย  ทานที่ทอง 

เรื่องนี้  เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  เลนอยูตามลําพัง;  เหมือนกับพวกคนสมัยนี้  เขา 
จะรองเพลงอะไรที่ เขาชอบที่สุด  รองเพลงที่ เขาชอบที่สุด  ฮึมฮัม ๆ  อยูตามลําพัง.  
พระพุทธเจาทานก็ทรงสาธยายเรื่องปฏิจจสมุปบาท  แตก็วาเปนภาษาบาลี  แลว 
ก็วาไปทีละหมวด ๆ,  คือหมวดตาจบ  แลวก็หมวดหู  แลวก็หมวดจมูก  หมวดลิ้น 
หมวดกาย  หมวดใจ  แลวก็หมวดฝายเกิดขึ้นมาเปนทุกข,  แลวก็หมวดดับลงจนไม 
ม ีท ุกข   แล วเก ิดขึ ้นแล วด ับลง .นี ้ม ันม ี  ๖  หมวด   หมวดละ   ๒  ม ันก ็ม ีถ ึง   ๑๒ 
เที่ยวแหละ ,  ๖  เที่ยวอยางเกิดขึ้น , ๖  เที่ยวอยางดับลงแตไม ใชทองอยางทอง 
สูตรคูณ   สูตรคูณนั้นกลัวจะลืม   แลวเด็กก็ทองสูตรคูณ .  นี้พระพุทธเจาทานไม 
ตองลืมดอก   ไมมี เรื่องลืมไมมี เรื่องหลงอะไรอีกแลว  แตทานก็ยังอุตสาห เอามา 
สาธยายเลน. 

 
ถาวาเปนภาษาบาลี  ก็จะวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุ- 

วิฺญาณํ  ติณฺณํ  ธมฺมมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยจา  เวทนา  เวทนาปจฺจยา  
ตณฺหา  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  ภวปจฺจยา  ชาติ  ชาติ  
ปจฺจยาชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสสุปายาสา  สมฺภวนฺติ  เอวเมสสฺส 
เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ.  นี่วาเรื่องตา  แลวก็วาเรื่องหู  ฯลฯ  นี่ถา 
วาเปนบาลีก็วาอยางนี้. 
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เพื่อใหมองเห็นวา  เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  เปนตัวพุทธศาสนา,  ตรัสรู 
เปนพระพุทธเจาก็เพราะตรัสรูเรื่องนี้,  ตรัสรูเรื่องนี้แลวยังมาทองเลนอยูบอย ๆ.  นี่ 
เรื่องทุกขกับเรื่องดับทุกข  คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท.  ฉะนั้นขอใหจําไวเปนหลัก. 

 
ถาทานเคยเรีนยเรื่องอริยสัจจ  ๔  ก็เรียกวา  ทุกขคืออยางนั้น ๆ  คือชาติ 

ชรา  มรณะ,  แลวเหตุใหเกิดทุกขคือตัณหา,  ดับทุกขคือไมมีตัณหา  มรรคมีองค  ๘  
ทําให เก ิดความด ับท ุกข .  นั ้นม ันก ็เรื ่องเด ียวก ันแหละ   แต นั ้นพูดอย างสั ้นว า 
ตัณหาใหเกิดทุกข.  นี้ทรงแสดงละเอียดวาทําอยางไรจึงจะเกิดตัณหา ?  พอเกิด 
ตัณหาแลวเกิดอุปาทาน  เกิดภพ  เกิดชาติ  ซอยโดยละเอียดจนกวาจะเกิดทุกข,  ก็ 
แปลวากลาวใหมันละเอียดถี่ยิบเลย .  เรื่องเปนปฏิจจสมุปบาทนั่น   คือเรื่อง 
อริยสัจจ  แตกลาวอยางถี่ยิบ.  อริจยสัจจธรรมดาสั้น ๆ  ลุน ๆ  ก็วา  ตัณหาใหเกิด 
ทุกข;  แตถาเรื่องปฏิจจสมุปบาทใหเกิดทุกขอยางละเอียดถี่ยิบ   ก็ตองวา 
มีอายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ  เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  เกิดตัณหา 
ตรงนี้ ;  พอเกิดตัณหาแลวลําดับของมันจะเกิดอุปาทาน   เกิดภพเกิดชาติ   เกิด 
ทุกข  นี้มีรายละเอียดถี่ยิบไปอยางนั้น  แตมันเรื่องเดียวกัน. 

 
ฝกมีสติตรงผัสสะและเดินใหถูกทาง. 

 
ทีนี้ก็มาดูตรงที่วา  ทางสองแพรง  คือตรงผัสสะ.  ตรงจุดของผัสสะ 

มีอายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  เกิดวิญญาณ  แลวเกิดผัสสะ,  ตรงนี้เปน 
จุดทาง  ๒  แพรง  จะไปฝายความโงก็เกิดทุกข,  จะมาฝายความฉลาดก็ไมเกิดทุกข. 
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นี้ เราก็ตองมาทําตนใหเปนคนฉลาด   ก็ทําใหเปนคนฉลาดนี้  โดย 
เฉพาะใจความของเรื่องนี้  ก็คือทําใหมีสติและปญญา.  ฉะนั้นเขาจึงมีระเบียบ 
สอนใหทําสมถะและวิปสสนา;  ชาวบานเขาเรียกกันทั ่ว ๆ  ไปวา  ทําวิปสสนา 
คือทําใหเกิดสมาธิ  ใหเกิดปญญา.  นี้มันมีสติและปญญามาก  และคลองแคลว 
วอ งไว ,  สําหรับสติป ญญานี ้ม าเกิดทัน ในขณะแหงผัสสะ .  พอมีผัสสะ 
กับอารมณแลวก็  จิตนี้วองไวมากที่จะมีสติปญญาเขามาควบคุมผัสสะทันที. 

 
ถาเราตองการอยางนี้  เราก็ตองไปลงทุนหนอย  ฝกสติ  ที่เรียกวา  สติ 

ปฎฐาน ;  ฝกใหม ีสติ,  ฝกวิป สสนาชนิดที ่ทําใหม ีสติ,  แลวก็ม ีป ญญาพรอมกัน 
อยู ในต ัว   นั ้นม ัน เป นอ ีก เรื ่อ งหนึ ่ง .  ถ า เราฝ กจนม ีสต ิแล ว   ผ ัสสะของเราก็ 
จะถูกควบคุมดวยสติปญญา  ก็เดินมาในทางแพรงนี้,  แพรงที่จะไมเกิดทุกข;  
ถาเราไม ม ีสต ิป ญญา   มันก ็ไปในทางแพรงที ่จะเก ิดท ุกข.  ฉะนั ้นการฝกสติ,  
สติป ฏฐาน   นั ้นมีประโยชนมาก   สําหรับจะดับทุกข โดยตรงในกระแสแห ง  
ปฏิจจสมุปบาท .  นี้วเจาะจงวาจะจะตัดกระแสแหงความทุกข  ในสายของ  
ปฏิจจสมุปบาทนั้น  เราตองมีสติ  ที่เรียกวาสติปฏฐาน. 

 
ดํารงชีวิตอยูในมรรคมีองค  ๘  ก็ดับทุกขได. 
 
แตทีนี้ทานยังตรัสไวอีกรูปแบบหนึ่งวา  ถาอยูกันโดยทั่ว ๆ  ไปสําหรับ 

ทุกคนนี้  ก็ใหมีอริยมรรคมีองค  ๘.  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้เขาใจวาทุกคนคงจะ 
เคยไดยินมาแลว  ไดฟงมาแลว,  ไดฟงมาแลว,  และบางคนคงจะจําได  :  สัมมา -  
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ทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.  นี่ไปหารายละเอียดเอาจากหนังสือเรื่องนั้น ๆ  โดยสมบูรณ 
ในที่นี้จะบอกแตหลักที่เปนใจความสําคัญ  วาเราจะดํารงชีวิตของเรา  อยางที่เรียกวา 
อยูในรูปแบบของมรรคมีองค  ๘. 

 
องคที ่  ๑  คือเราจะตองมีความเห็น  ความรู   ความเขาใจ  ความ 

เชื ่อถ ือ   อะไรอย างถ ูกต อง   ก ็เร ียกว าส ัมมาท ิฏฐ ิ  ม ีความเห ็นชอบ   ในช ีว ิต 
ป ระจํา ว ัน ขอ ง เราตลอด เวล านี ้  ขอ ให ม ีส ัม ม าท ิฏ ฐ ิค ือ ค วาม เห ็น   ความ 
เชื่อ  ความเขาใจ  อยางถูกตอง  เรียกสั้น ๆ  วามีความเห็นถูกตอง. 

 
แลว  ๒  มีสัมมาสังกัปโป  คือมีความหวัง  ความดําริ  ความใฝฝนอยาง 

ถูกตอง  คือมีความประสงคที่ถูกตอง. 
 
ขอท่ี  ๓  มีสัมมาวาจา  มีการพูดจาที่ถูกตอง. 
ขอท่ี  ๔  มีสัมมากัมมันโต  มีการทําการงานที่ถูกตอง. 
ขอท่ี  ๕  มีสัมมาอาชีโว  ดํารงชีวิตเลี้ยงชีวิตอยางถูกตอง. 
ขอท่ี  ๖  มีสัมมาวายาโม  พากเพียรพยายามอยูอยางถูกตอง. 
ขอท่ี  ๗  สัมมาสติ  นี่คือตัวนี้ที่วาเมื่อตะกี้นี้  สัมมาสติ  มีสติอยางถูกตอง. 
ขอท่ี  ๘  สุดทาย  สัมมาสมาธิ  มีสมาธิอยางถูกตอง. 
 
มันมาสําคัญอยูที่วามีสติ  สัมมาสติ  อยางถูกตอง  นั้นแหละมันจะไป 

ควบคุมผัสสะ  ใหมันเปนผัสสะที่ฉลาด,  อยาเปนผัสสะที่โง,  แลวปฏิจจสมุปบาท 
นั้น  ก็จะไมเปนไปเพื่อความทุกข,  มันจะยอนกลับมาหาความดับทุกข. 
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ทําอยางไรจะมีสติเพียงพอ   มีสมาธิเพียงพอ  ?  เราก็ตองฝกซิ  เรา 
อุตส าห ฝ กเรื ่องสต ิ  เรื ่องสมาธิ  จนมันทําได ถน ัด   มามีประจําอยู ก ับ เรา 
ตลอดชีวิตของเรา,  เปนผูมีสติเปนผูมีสมาธิ  อยางเพียงพอสําหรับควบคุมผัสสะ. 

 
แตอยางไรก็ตาม  จะตองมีครบทั้ ง  ๘  นะ  ไปศึกษาใหละเอียดเถอะ  จะมี 

ประโยชนที่สุด ,  แลวก็ทองเปนบาลีไวใหไดดวย ,  รูความหมายรูอะไรหมด   แลวก็ 
ปฏิบ ัต ิให ม ันม ีสิ ่งนั ้นจริง ๆ .  ถาอยู ด วยอริยมรรคมีองค   ๘  อยางนี ้แล ว  ผัสสะ 
จะโงไมได,  ไมวาจะไปสัมผัสอะไรทางไหน  ก็เลยไมเกิดความทุกข. 

 
นี้ เปน เรื่องตั้ ง   ๘  เรื่อง   เอามารวมกันเปน เรื่องเดียว   เรียกวา   มรรค 

คือหนทางที่จะดับทุกข  แตถาจะพูดเฉพาะเจาะจง  ที่ตองการโดยดวน  โดยจําเปน 
แลวก็คือสติ  มีสติในขณะแหงผัสสะ   แลวความทุกขก็เกิดไมได.  แตนี ้เพื ่อ 
จะเปนอยูใหสมบูรณแบบ  ก็จะตองมีครบทั้ง  ๘  ประการ. 

 
ชวยจําไววานี้ เปนสิ่ งประเสริฐท่ีสุด   ที่พระพุทธเจาทานประทานใหแก 

เรา  ซึ่งเราจะตองศึกษาให เขาใจ   และปฏิ บัติอยู เปนประจําตลอดชีวิต ,  คุมครอง 
ไมให เปนทุกข  เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา - หนทางที่จะเปนสายกลาง  มีองค 
ประกอบ  ๘  องค  เรียกวามรรคมีองค  ๘,  เรียกอยางอริยสัจจก็เรียกวาทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา - ปฏิปทาเปนเครื่องยังสัตวใหถึงความดับแหงทุกข.  มรรค 
มีองค  ๘  นี้บางทีก็เรียกวาพรหมจรรย,  ขอปฏิบัติ  ๘  อยางบางทีเรียกวาพรหม -  
จรรย.  ถาประพฤติในองค  ๘  นี ้อยู   ก็เรียกวาประพฤติพรหมจรรยแลว  
จะทําลายกิเลสที่เปนตนเหตุแหงความทุกข,  หรือปองกันไมใหเกิดขึ ้นมาได 
มันก็เลยไดบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนา  รวมความวา  ไมตองเปนทุกข. 
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แมเราจะเปนนักเรียนนักศึกษา  ก็ลองประพฤติธรรมะ  ๘  ประการนี้ 
ดูเถอะ  เราก็จะรับผลดีทุกอยางแหละ.  เรื่องการเรียนก็ดี   การเปนอยูที่ดี   อะไร 
ก็ดี  มันจะมีผลดี  ถาตั้งอยูในมรรคมีองค  ๘,  และถาเราสามารถมีสติเพียงพอ 
ใชสติทันแกเวลาทันทวงที  แลวเราจะไมเกิดความทุกขเลย  เราจะไมโง,  
จะไมมัวโงเที่ยวหัวเราะในบางกรณี   มารองไหอยูในบางกรณี .  เรื่องโงมีอยู   ๒  
เรื่อง  :  ชอบใจก็หัวเราะรวนเหมือนกันคนบา,  ไมชอบใจก็มานั่งรองไหอยู;  มัน 
มีอยู  ๒  อยาง  อยางนี้,  เราไมตองเปนใน  ๒  อยางนี้  เราก็ปรกติ  มีความปรกติ. 

 
ฉะนั้น  หัดใหมีสติเร็ว ๆ  เพียงพอ,  มีปญญาอยูในสตินั้น  มาทัน 

ในขณะที่ผัสสะ .  ที่มีผัสสะทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย   ทางใจ 
ซึ่งเราตองมีอยู เสมอ ;  อยางนอยที่สุดเราก็ตองหัดยับยั้ง,  อยาทําอะไรผลุน 
ผลันลงไปตามเรื่องที่มากระทบ. 

 
อะไรกระทบตา  ก็ยับยั้ง  พอที่จะรูสึกวามันคืออะไร  อยาไปหลงรัก 

หลงเกลียดมัน,  อะไรมากระทบหู  ก็ยับย้ังความรูสึกไวไดกอน  อยาไปหลงรักหลง 
เกลียดมัน,  อะไรมากระทบจมูกก็เหมือนกัน,  กระทบลิ้น  กระทบผิวกาย  กระทบจิต 
ก็เหมือนกัน  ยับยั้งไวกอน,  ยังไมไปพลุงพลานที่จะไปรักมัน  หรือเกลียดมัน  คือไม 
ยินดีไมยินราย.  ควบคุมความยินดียินรายใหได  ใหใจคอปรกติ,  แลวมาดู 
อีกทีวาเรื่องนี้จะตองทําอยางไร.  ถารูเห็นวา  จะตองทําอยางไรก็ทําไปตามที่ 
ควรจะทํา   เป นผลดี.  ถา เห ็นวา เรื ่องนี ้ไม ต องทําอะไร   ไมเกี ่ยวของกันก็ได 
ก็เลิก  ก็ไมตองสนใจมันก็ได. 
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นี่คือ  การเปนอยู  มีชีวิตอยู  อยางถูกตองตามแบบของพระพุทธ- 
ศาสนา  แลวเราก็จะไมเปนทุกขเลย,  มันก็จะจบเรื่องพระพุทธศาสนา  อยางที่ 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  ฉันพูดแตเรื่องความทุกขกับเรื่องความดบัทกุขเทานัน้  มนั 
มีเทานี้. 

 
ปญหาของมนุษยเรา  ก็มีเรื่องความทุกข,  แลวเราจะตองดับทุกข 

ใหได  แลวเราก็ตองรูวาความทุกขนั้นเปนอยางไร,  ความทุกขนั้นเกิดมาจากอะไร 
แลวเราจะทําอยางไรสิ่งนั้นจึงจะไมเกิด.  เหตุใหเกิดทุกขจะไมเกิด  แลวความทุกข 
ก็ไมเกิด. 

 
บอกแลววา  วันนี้จะพูดกันไดแตเคาโครงของเรื่อง  หรือหัวขอของเรื่อง 

โดยรายละเอียดไปหาเอาเองเถอะ.  ความทุกขมีอะไรบาง  แจกลูกไดมากมาย 
หลายสิบหลายรอยชนิด  เรื่องของรูป   เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ  นี้ก็มีมาก  ราย 
ละเอียดมันมีมาก  แตใจความมันมีเทานี้. 

 
เร่ืองที่ควรทราบอีกก็คือทํากรรมฐาน. 

 
นี้ถาจะพูดกันอีก  มันก็ตองพูดเรื่องทําสติ   ที่ เรียกวา  ทํากรรมฐานเพื่อ 

จะได ม ีสต ิท ันท วงท ีในขณะแห งผ ัสสะ ,  ถ าผู นั ้นม ีสต ิท ันท วงท ี  ในขณะแห ง 
ผัสสะ  แลวเปนอันวารอดตัว  จะไมมีความทุกข เลย .  เรื่องทําสติอยางไร 
ก็มี หนั งสื อหนั งหา   ตํ า รับตํ ารา   ที่ ละ เอี ยดลออมากเหมื อนกัน   ไปหาอ านดู ,  
เดี ๋ยวนี ้ก ็จะพ ูดได เฉพาะเค าโครงอ ีกเหม ือนกัน ,  ที ่ว าทําสต ินั ้น   เขาฝ กอยางที่ 
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เรียกวาฝกสมาธิ;  ถาฝกสมาธิสําเร็จ  มันก็มีสติอยูดวย  รวมอยูในคําวาสมาธิ 
นั้น .  มันมีหลักวา  เราจะฝกใหเปนคนรูตัว  รูสึกตัวกอน   จึงจะคิดจะพูด 
จะทํ าอะไรลงไป ,  เราหัดบทเรียนบทนี้ วา   เราจะเปนผู รูสึกตั วใหดี เสียกอน 
แลวจึงจะพูดจะคิดจะทําอะไรลงไป,  คือเราจะตองรูสึกตัวทันควันกับเมื่อมีเรื่อง 
มากระทบซึ่ งมัน เร็วอยางสายฟาแลบ .  ความรูสึกเกิดขึ้น   เปนความชอบ 
เป นความไม ชอบ   มั น เร็ว เหมื อนกับสายฟ าแลบ ;  ฉะ น้ันก็ฝ กสติ ให เร็ ว 
เหมือนกับสายฟาแลบ  คือจะไมคิด  ไมพูด  ไมทํา  อะไรลงไปโดยปราศจากสติ.  
นี้เราก็มาฝกตนใหมีสติ  ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อยูจนสําเร็จ,  ฝกใหมีสติในสิ่งใดสิ่ง 
หนึ่งอยู  แลวก็มีการฝกเมื่อมันจะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่ง  มันก็มีสติ.  ที่นิยมกัน
โดยมากนั้นก็ฝกกําหนดลมหายใจ  เมื่อเราหายใจมีสติกําหนดลมหายใจอยูตลอด
เวลา  นี้เปนบทเรียนทีแรก. 

 
คนธรรมดาเขาทําไมได  ที่จะใหสตินั้นไปกําหนดอยูที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอด 

เวลา  เขาทําไมได   มันก็หนีไปเสีย,  เอามากําหนดลมหายใจเขาออก ๆอยูนี่มันก็ 
หนีไปเสีย,  มันไปมัวติดอยูกับลมหายใจเขาออก ๆ  เปนเวลานาน ๆ  ได  นี้เรียกวาเรา 
บังคับจิตไม ได   บังคับสติไม ได .  เราก็ตองฝกในขั้นตนที่สุดวาเราจะบังคับ 
มันใหไดเสียกอน  ก็กําหนดสติที่ลมหายใจ,  ลมหายใจ  หายใจออก  -  เขาอยูออก
เขาอยู   กําหนดลมหายใจดวยสตินี้   หรือมีสติกําหนดลมหายใจนี้   เขา - ออก  ๆ  
อยู.  ลองไปทําดู  มันก็มีบทเรียนเทานี้แหละขอแรก. 

 
ทีนี้กําหนดลมหายใจ  ใหมันละเอียด ๆ  ละเอียด,  ลมหายใจที่ละเอียด 

เขา  ละเอียดเขารางกายมันก็รํางับลงดวย  ก็เรียกวามีความสุขในทางความรูสึก ;  
เพราะรางกายมันสงบรํางับ,  พรอมกันทั้งจิตมันก็มีสมาธิ  กําหนดอยูที่ลมหายใจ 
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หรือจะใหกําหนดอยางอื่นแทนลมหายใจ  นั้นมันเปนเรื่องเปนราวไปตามวิธีฝกซึ่งมี 
อยูถึ ง  ๑๖  ขั้น   ๑๖  ตอน ,  มันพูดกันที่นี่ ไม ไดดอก   เพราะมันละเอียดอยางนั้น .  
ถาพูดตองพูดกันคราวอื่น  หรือไปหาหนังสือหนังหามาอานดู  หรือวาจะใหเปดเทป 
ใหฟงเมื่อเวลามี.  การบรรยายเรื่องนี้มีบันทึกอยูในเทป  ที่เรียกวาสมบูรณก็มี,  
ถาสนใจก็ขอใหทานเปดเทปฟง. 

 
นี้จะพูดแตหัวใจของมันวา  กําหนดที่สิ่ งใดสิ่งหนึ่ ง  จนกําหนด 

ได ;  หมายความวาเราบังคับจิตได .  พอเราบังคับจิตได   เราก็บั งคับจิตให 
มีสติเมื่อมีสัมผัส,  เราก็ควบคุมสัมผัสได,  มันก็ไมเกิดเวทนา  ตัณหา  และเปน 
ทุกข. 

 
ฝกวิปสสนานี้วิเศษมาก  ดีมาก  ไมใชเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  เหมือนที่ 

เขาพูดกัน,  คือเราฝกที่จะเปนผูบังคับจิตได,  แลวก็สามารถบังคับจิต  ใหมีสติ 
ในขณะแหงผัสสะ  ในชีวิตประจําวันของเราตลอดวันตลอดเดือนตลอดปนี้.  เรา 
ไม สัมผัสอะไรด วยความโง   หรือ เผลอสติ ;  ฉะน้ัน เราจึ งควบคุมสติ ได   เมื่ อ 
กระทบอารมณทุกอยางทุกชนิด  กิเลสเกิดไมได  ไมมีการทําผิดพลาดใหเสียหาย 
อยางคนที่ไมมีสติ.  แลวก็ทําการงานก็จะดีที่สุด,  จะศึกษาเลาเรียนก็จะดีที่สุด,  จะ 
พักผอนก็สบายที่ สุด ,  จะมี ชี วิตอยู เป นคน   จนกวาจะตายนี้   มันก็ เปน ไปใน 
ลักษณะที่ดีที่สุด  เพราะอํานาจของสิ่งที่เรียกวาสติ. 

 
เราควบคุมโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดเพราะสติ,  เราควบคุมความรัก 

ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความโศกเศราอะไรไดดวย 
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อํานาจของความมีสติ ,  อยางที่ วามาแลว .  ฉะนั้นควรจะสนใจเปนเรื่องคูกัน 
กับเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  บอกใหรูวาความทุกขเกิดขึ้นอยางไร,  ความทุกข 

จะดับไปอยางไร ;  แตความทุกขจะดับลงไปไดนั้ น   ตองด วยอํ านาจของ 
ความมี สติ .ฉะนั้ น ไปฝกสติ   เราก็ จะมีพ ระพุ ทธ   พระธรรม   พระสงฆ   อ ยู ใน 
ใจเรา  หรือจิตใจของเรานั้นจะเปนพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   นอย  ๆ ขึ้นมา 
เสียเอง  ดวยการมีสติอยางที่กลาวนี้. 

 
ขอที่ เรารูนั้น  เปนพระพุทธเจา ,  สิ่ งที่ เรารูนั้น   เปนพระธรรม ,  

สิ่งที่ เราปฏิบัติหรือการปฏิบัตินั้นเปนพระสงฆ .  เรามีจิตที่ รู  เรามีสิ่งที่สําหรับ 
จิตรู,  แลวมีการปฏิบัติจิตนั้นใหถูกตอง.  นี่คือการมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ที่แทจริง  เราเรียกวา  ก ข  ก กา  ของพุทธศาสนาที่แทจริง  มีอยูอยางนี้. 

 
นี่วันนี้ก็ตั้ งใจวาจะพูดแต เคาโครงของพระพุทธศาสนา   ก็พูดได เทานี้ 

โดยรายละเอียดไวแสวงหาทางอื่น  คราวอื่น,  หรือถาจะพูดก็พูดกันคราวอื่น  นี้เปน 
จุดตั้งตนที่จะมีไวเปนหลักพื้นฐาน  สําหรับศึกษาตอไป. 

 
ขอใหทุกคน  รักษาหลักพื้นฐานนี้ไวใหดี  ใหชัดเจนแจมแจงอยูในใจ 

เสมอ ,  แลวจะศึกษาพุทธศาสนาเรื่องอะไรตอไปก็ได .  แมจะมีศีล  มีศีลธรรม 
มีอะไร  มันก็เพราะควบคุมความรูสึกเหลานี้ไวได.  ทุกเรื่องมันจะมาขึ้นอยู 
กับการมีสติในขณะแหงผัสสะ;  ถาเราไมมีสติในขณะแหงผัสสะ  แลวจะไมมี 
อะไร  เหลือเปนความถูกตองอยูได เลย.  ธรรมะจะมีอีกกี่รอยกี่พันอยาง  มันสําเร็จ 
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อยูตรงที่วามีสติในขณะแหงผัสสะ.  ขอใหจําไวใหดี  เปนผูมีสติในขณะแหงผัสสะ 
ใหมากที่สุดเทาที่ เราจะมีมากได ,  แลวเราเพ่ิมใหมากขึ้นดวยการฝกสติตอ ๆ 
ไปอี ก .  เดี๋ ย วนี้ เรายั งมี ก ารฝ กสติ น อย   ก็ ใช ต ามน อยก อน ,  มี สติ ใน ขณ ะ 
แหงผัสสะใหทันแกเวลา  ก็จะคุมครองไดมาก,  แลวตอไปฝกสติใหสมบูรณ 
ยิ่งขึ้น,  ก็คุมครองไดมากยิ่งขึ้น  กวาจะถึงที่สุด  คือความทุกขเกิดไมไดโดยแทจริง. 

 
เอาละ,  การบรรยายนี่รูสึกวาพอแลวสําหรับวันนี้  เวลาเหลืออยูบาง 

ตอไปนี้ก็เปนเวลาสําหรับตอบคําถาม  ถาใครมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถามได 
แลวก็จะตอบให. 

 
....     ....     ....     .... 

 
พระพุทธเจาทานประสูติกลางดิน  สอนสาวกกลางดิน  นิพพานกลางดิน.  

พระไตรปฎกตั้ง ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธนั้นเกิดขึ้นเพราะการนั่งสอนกันกลางดิน.  
นี่ เราเรียกวาโรงเรียนของพระพุทธเจา,  แลวแผนดินนี้ เปนที่ประสูติ   เปนที่ตรัสรู 
เปนที่ป รินิพพาน .  พระพุทธเจาทานเกิดกลางดิน   ตรัสรูกลางดิน   ตายกลางดิน 
นี่พูดกันธรรมดา,  กุฏิของทานตลอดเวลาก็พื้นดิน;  ฉะนั้นขอใหชอบพื้นดินกันบาง  พอได
นั่ ง ก ล า งดิ น ที ไ ร แ ล ว ก็ ข อ ให จิ ต นึ ก ถึ งพ ร ะ พุ ท ธ เจ า ทั น ที   เรี ย ก ว า 
พุทธานุสสติ  ไดบุญ  ไดกุศล  จะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจาไดยิ่งขึ้น. 

 
นี่ โรงเรียนกลางดิน   มันมีอะไรพิ เศษกวาโรงเรียนที่ เปนตึกเปนอะไร 

แบบท่ีเขามีกันทั่ วไปในโลก .  ฉะนั้นขอใหถือวา   เรานั่ งหรือเราใชโรงเรียนอยาง 
พระพุทธเจาก็แลวกัน ,  มันมีจิตใจแปลกกันกวาที่จะไปใชโรงเรียนอยางธรรมดา. 
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สามัญ ;  ฉะนั้นชวยจําความรูสึกในใจที่เกิดขึ ้น  ในขณะที่เรานั ่งอยูตรงนี้ 
วามันมีอยางไร,  อยางนอยมันก็มีลักษณะที่สะอาด  สวาง  และสงบ  บางตาม 
สมควร .  ถาความรู ส ึกอ ันนี ้ได เก ิดขึ ้นแล ว   ขอใหจําไว ให แม น   รักษาไวให ด ี ๆ  
ใหอยูกับเราตลอดไปนาน ๆ,  แลวเพิ่มเติมไวเรื่อย  ใหมันติดกันไวเร่ือย  วามีความ 
สะอาด  มีความสวาง  มีความสงบ  แหงจิตใจ,  ก็จะไดรับประโยชน  ไดรับกําไรใน 
ชีวิต  คือมีธรรมะเปนเครื่องทําความเยือกเย็นแกจิตใจตลอดไป. 

 
เอาละ,  ถาไมมีปญหาอะไรก็ปดประชุมได. 
 

....      ....      ....      .... 
 

ถาม  :  ขอกราบเรียน  มีนักศึกษาถามวา  ตามธรรมดามนุษย เราทุกคนเมื่ออยู ในครรภมารดา 
นั้น  จิตยอมวาง,  แตพอลืมตาขึ้นมองโลก  ยอมมี   ๓  ตัวคือ  โลภโกรธ  หลง  เขามาอยู 
ทั้ งสิ้น.  แต เมื่ อเรารูจักตัวเอง  กําจัดได   ๑  ตัว  ผลตอมาจะกําจัดไดหมดหรือไม  ?  
ขอใหทานจง  ชวยอธิบายให เพื่ อน ๆ  นักศึกษาไดฟ งดวย  วามีวิธีกําจัด  ๓  ตัวนี้ ได 
อยางไร ? 

 
ตอบ   :  คือวาเมื ่ออยู ในทองมารดา  มันไมม ีทางที ่จะเกิดกิเลส ;  กิเลสจะเกิดก็ 

ตอเมื่อคลอดออกมา  แลว  แลวก็มีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ทํางานได 
แลว .  ฉะนั ้นทารกนั ้นจะตองเติบโตพอสมควร  จะเติบโตพอที ่จะรู ว า  อรอย 
หรือไมอรอย  พอใจหรือไมพอใจ  ก็เรียกวา   ตองมีผัสสะเปนแลว,  แลวก็มีเวทนา 
เพราะวาทารกนี้ยังไมมีสติ  ยังไมมีปญญา  ยังไมมี   ความรู.  ฉะนั้นเขาก็มีผัสสะ 
ตามแบบของความไมรู   มันก็เกิดความรูสึกที่ เปนกิเลส   ประเภทใดประเภท 
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หนึ่ ง ,  รักหรือตองการความโง   ก็ เกิดความโลภ .  เมื่ อ ไม ไดอย างใจด วยความโง 
ก็เกิดความโกรธ  อยูดวยความโง  ก็เรียกวาความหลง. 

 
นี้ เด็กโตขึ้นมาก็คอย ๆ   มีความโลภ  ควาาโกรธ  ความหลง  เติบโตขึ้นมาตาม 

ที่ ผั สสะมันขยายตั วกวางขวางอย างไร .  เวทนากวางขวางอย างไร ,  ก็ เกิ ดกิ เลส 
กวางขวางเรื่อยขึ้นมา  จนกวาจะเปนผูใหญ  มันก็มีกิเลสเกิดขึ้นเต็มท่ีและสมบูรณ. 

 
ทีนี้ที่ถามวา  จะกําจัดมันอยางไร ?  ก็เรื่องเดียวกับเมื่อตะกี้นี้พูดไปแลววามีผัสสะ

เมื่ อ ไ ร   ก็ มี ส ติ เ มื่ อ นั้ น ,  มี ส ติ ค ว บ คุ ม ผั ส ส ะ   กิ เ ล ส ก็ ไ ม เ กิ ด .  เ ร า 
ศึกษาจนรูวาความทุกขเปนอยางนี้,  กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนี้,  แลวเราก็ไม
ป ระส งค .  ก็ มี ส ติ ค วบ คุ ม ผั ส ส ะ   กิ เล ส ก็ ไม เกิ ด .  กิ เล ส ไม เกิ ด   มั น ก็ ไม มี 
ความชินที่จะเกิด  มันก็งายดาย  เปนอยูอยางที่ไมมีกิเลส. 

 
ขอใหจํ าไวว า   มัน เรื่องเดี ยวกัน   คือควบคุมผัสสะไว ให ได   กิ เลสก็ ไม 

เกิด   มีสติมีปญญาพอ   ก็ควบคุมผัสสะไวได .  ขอให ไปเพิ่มพูนสติหรือปญญา 
ฝกฝนใหมีมากและเร็ว  พอที่จะควบคุมผัสสะ  ใจความมันมีเทานี้. 

 
ถาม   :  ขอเรียนถามอีกขอ   กระผมไดอ านหนั งสือมา   คํ าวา   ชาติป   ทุกฺ ขา  ชราป   ทุกฺขา 

และมรณมฺป   ทุกฺ ขํ   ในหนั งสือบางเลมของเขาอธิบายวา  หมายถึ งวาการเกิดจากทอง 
แม   จากครรภ   ของมารดา  การตี ความหมายอย างนี้   กระผมคิ ดว าไม ค อยน าจะถู กนั ก 
ไมทราบวาถูกตองเปนอยางไรครับ ? 

 
ตอบ  :  มันก็ถูกตองทั้ง  ๒  อยางแหละ  จะตีความหมายธรรมดาภาษาคน  วาเกิด 

จากท องแม   แล วก็ ชราไปตาม เรื่อ ง   นั้ นก็ ถู ก เหมื อนกัน ,  มันก็ เป นทุ กข 
เหมือนกัน. 
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แตวาที่มันเปนทุกขกวานั้น,  มันเปนทุกขเมื่อมีความยึดถือวาความเกิด 
ของเรา  ความแกของเรา  ความตายของเรา.  นี่เปนความเกิดอีกความหมายหนึ่ง 
ซึ่ งเปนทุกขวา   เปนทุกขจ ริงกวา .  ถาเราไมถือวาความเกิดของเรา   ความแก 
ของเรา  ความตายของเรา  มันก็ไมเปนทุกข  ทั้งที่มันเกิด  แก  ตาย  อยูนั่นแหละ.  
ผูที่ เปนพระอรหันตแลว  ก็ยังมีรางกายที่ เรียกวาแก  เจ็บ  ตาย  อยูนั่นแหละ;  แต 
ทานก็ไมเปนทุกข  ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของทานมันก็ไมเปนทุกข  เพราะวา 
ทานไม ไดถือวาความเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   ของเรา .  นี่ เขาเรียกวาความ 
ปลอยวางหรือความหลุดพน.  แตถาใครไปถือวาความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของ 
เรา  คนนั้นจะเปนทุกขทันที และทุกทีที่มีความยึดถืออยางนั้น. 

 
ทีนี้ความเกิดจากทองแมนั้น  ยังไมมีความหมายอะไรนัก  จนกวาเมื่อไร 

มันถูกยึดถือวาความเกิดของเรา  มันจึงจะแสดงบทบาท  แสดงฤทธิ์ใหเห็น;  
เกิดจากทองแมมันก็แลวไปแลว,  แตถาเอามายึดถือวาความเกิดของเราเมื่อไร  ก็จะ 
เปนทุกขเมื่อน้ัน.  ฉะนั้นความเกิดจากทองแมไมมีความหมายที่สมบูรณ   จนกวา 
เมื่อไรจิตใจจะเกิดความยึดถือวา  ความเกิดของเรา.  เกิดมาจากทองแม  มันก็เปน 
เรื่องครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ไมสมบูรณ   จนกวาจะมีความยึดถือความเกิดนั้น  วาความเกิด 
ของเรา,  เมื่อ น้ันแหละสมบูรณ .  ยึดถือเมื่อไรมีการเกิดเมื่อ น้ัน ,  ยึดถือเมื่อไร 
มีการเกิดเมื่อนั้น,  และเปนทุกขเมื่อนั้น  และเปนทุกขทุกที. 

 
จะเรี ยกว าถู ก  มั นก็ ถู กทั้ ง  ๒  ความหมายแหละ  แต ว ามั นไม เท ากั น 

ความหมายเล็ก ๆ  ความหมายอยางภาษาเนื้อหนังวัตถุ  มันก็เปนอยางหนึ่ง,  ความ 
หมายทางจิตใจ  คือความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง,  แลวสําคัญวา, 
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แลวก็เปนทุกขกวา.  ความเจ็บปวดที่ไมโงไปหลงยึดถือวา  ความเจ็บปวดของเรา 
นั้นมันเจ็บนอยกวา. 
 

ชวยจํากันไปดวย วาเจ็บอะไรก็ตามเถอะ  เจ็บแผล  เจ็บอะไรก็ตาม 
ตามธรรมดาจะมีความทุกขตามแบบนั้นอยูแลว;  แตถาไปยึดถือวาความ 
เจ็บของเราเขาไปอีก  จะเจ็บมากกวานั้นเขาไปอีก,  จะเจ็บจนถึงกับจะเปนบา 
หรือวาทรมานถึงสวนลึกสุดของจิตใจ. 

 
ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข  ตอเมื่อมันมีความหมายวาเปน 

ของเรา  ถาไมถูกยึดถือวาเปนของเรา  มันก็จะเรียกวาไมเปนทุกขก็ได  หรือมันเปน 
ทุกขชนิดเดียว  ถามันมีเวทนา  ถามันมีเวทนาเชนความแก  ความเจ็บ  มันมีเวทนา 
ก็เปนทุกขชนิดเดียว  แตถาไปยึดถือวา  ความแกของเราความเจ็บของเรา  จะทุกข 
มากกวานั้น  หรือวาทุกขชนิดเดียวความรูสึกธรรมดานี้  ถาไปยึดถือเขาอีก  มันจะมี 
ความรูสึกเปนทุกขมากกวานั้นอีก. 

 
นี่เรียกวา  ตัวจริงของมันอยูที่ตรงยึดถือ;   เมื่อใดไปยึดถือ  เมื่อน้ัน 

จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น  โดยความเปนของเรา,  แลวก็จะมีความทุกข  มีหวง  มีวิตกกังวล 
เกี่ยวกับความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นั้นมาก  กวาที่จะปลอยมันไปตามเรื่อง. 

 
ตะกี้ถามวา   อันไหนจะถูกกวา  มันก็ถูกกันทั้ง  ๒  แหละ  แตมันถูกกัน 

คนละระดับ,  แลวระดับที่มีปญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาคืออยางหลัง  อยางที่มันถูก 
ยึดถือวา  เปนความเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   ของเรา.  ทานสอนใหมีปญญารู  สลัด 
ออกไปโดยความไมใชเปนของเรา  ใหเปนของธรรมชาติ.  เอา, มีปญหาอะไรอีก? 
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 ก ข  ก กา  ของการศึกษาพุทธศาสนา ๕๔๒

ถาม:  มีปญหาอีกขอหนึ่ง  ถามวา  ผมมีความทุกขอยู  ๒  อยาง  คือ  ๑  ผมกลัวผีหลอก  ทํา 
อยางไรจึ งจะหายกลัวผี?  อีกขอหนึ่ งถามวาผมกลัวโจรผู ราย   แลวทํ าอยางไรจึ งจะ 
หายกลัวโจร? 

 
ตอบ:  ถามีสติมีปญญาพอ  ก็ไมมีความกลัว  ไปฝกใหมันมีสติปญญาพอ  ไดเห็น 

ไดรูสึกอะไร  ก็อยาไปเขาใจวาเปนผี,  แลวเรายึดมั่นถือมันใหมันเปนผีขึ้น 
มา.  ใหศึกษาใหรูวา  กลัว  มันก็เปนทุกขเปลา ๆ ไมกลัวดีกวา,  หรือวาถาจะตอง 
ทําอยางไรก ็ทําไป   จะปองกันหรือหลีกหนีโจรผู ร ายอยางไร  ก็หล ีกหนีไปโดยที่ 
จิตใจไมตองกลัว  จะไดไมเปนทุกข,  มีสติมีปญญาสําหรับท่ีจะไมกลัว  แลวก็ไมเปน 
ทุกข.      เอา,   มีอะไรอีก? 
ถาม   :  ยังมีอีก  แตวารูสึกวาตรงกับคําอธิบายที่ทานไดอธิบายไปแลวเมื่อกี้  เชนเขาถามวา 

วิญญาณที่พระพุทธเจาไดกลาวไวนั้นหมายความวาอยางไร  ก็รูสึกวาก็ตรงกับที่ทาน 
ไดอธิบายผานมาแลว. 

ตอบ  :  เมื่ออายตนะภายนอก  กับอายตนะภายในเนื่องกัน  มันจะเกิดวิญญาณขึ้น 
ทางอายตนะนั้น ๆ คือทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  นี่วิญญาณที่ 

พระพุทธเจาทานสอนเปนอยางนี้ .  สวนวิญญาณเจตภูติที่ชาวบานพูด  ลอยไปเกิด 
ลอยมาเกิด   นั้นอีกความหมายหนึ่ ง  พระพุทธเจาทานไม ไดตรัสถึงเรื่องนี้   เราก็ 
ไมพูด. 

แตถาเราเชื่อวามีวิญญาณที่เปนผี  อยางนั้นอยู,  แลวเราก็จะแกปญหา 
นั้นได  ดวยมีสติมีปญญา  เมื ่อเกิดการกระทบชนิดที่ใหเกิดความรูสึกวาผี,  
มีสติมีปญญาใหพอ  แลวจะไมเกิดความรูสึกวาผี, หรือถามันเกิดความรูสึกวาผี 
ก็ขอใหถือวา  มันเปนเพียงผลแหงการกระทบทางอายตนะทานั้น  ไมใชผี 
จริง ๆ.  ถาศึกษาใหถึงที ่สุด  มันเปนเรื ่องไมมีตัวไมมีตน  ศึกษาเรื ่องอนัตตา 
เรื่องสุญญตา  แลวจะไมมีผีเหลืออยูเลย. 

 
_____________ 
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