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จัดพิมพดวยดอกผล ทุน “ เลื่อน เธียรประสิทธิ์ “ เปนอันดับที่หนึ่งแหงทุนนี้
เปนการพิมพครั้งแรก ของหนังสือนี้ จํานวน ๑,๕๐๐ ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๑๖

(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน , สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย)
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คํานํา
ของ ธรรมทานมูลนิธิ
-------------หนังสือเลมนี้ เปนเลมแรก ของชุดที่เปนการบรรยายประจําวันเสาร ในสวน
โมกขพลาราม อันจะจัดพิมพออกมาตามลําดับ เปนหนังสือขนาดใหญ เปนหนังสือชุด
พิเศษ, มีเลขลําดับเลม. เฉพาะชุดวันเสารนี้ ตั้งแตเลขที่ ๑๑ จนถึงเลขที่ ๒๐,และ
๑๑.ก จนถึง ๒๐.ก, เปนกลุมๆ ไป กวาจะหมดประเภทนี้.
ลําดับเลข จะมีอยูที่สันหนังสือ ริมลางสุด, หมายดวยพื้นสีแดง, มีตัวเลขใน
พื้นนั้น, และเลมนี้ หมายเลข ๑๒. ทั้งนี้ เอาตามความสะดวก ที่เรื่องหมายเลขที่
เทาใด จะสามารถพิมพออกมาไดกอน ก็พิมพออกกอน. ในที่สุดก็จะครบตามลําดับเลขถา
หากสามารถพิมพไปไดโดยไมมีการติดขัดอะไร.
เรื่องนี้เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทบรรยาย ซึ่งจะตองใชศึกษาควบคูกันไปกับ
เรื่อง “ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ” ซึ่งจะไดออกตามมา, จึงจะไดผลดีใน
การศึกษา. เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนเรื่องที่ยังมีปญหาสับสนอีกหลายประการคือ
ตีความไมตรงกันในสวนที่สําคัญที่สุดก็ตรงที่เปนเรื่องในชีวิตประจําวัน หรือเปนเรื่องกิน
เวลานาน ขามภพขามชาติ. ทางอื่น เห็นจะไมมี นอกจากทนศึกษากันไปกอนจน
ทั่วถึงขอความทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้, แมจะกินเวลาบาง ก็เห็นจะตองทนเอา.ธรรม
ทานมูลนิธิ แผนกทําตํารา มีความมุงหมายเปนพิเศษ ที่จะตีปญหาอันยุงยากนี้ใหแตก
ไป แมจะกินเวลานานสักเพียงใด, ในฐานะเปนการชําระสะสางปญหาอันเกี่ยวกับ
การศึกษาพระพุทธศาสนา
หนังสือเลมนี้ อาจจะใชใหเปนประโยชนไดอยางไร และเพียงไร มีคําอธิบายอยู
แลวในคําชี้แจงของผูบรรยายเองแลว, จึงหวังวาผูสนใจจะไดถือเอาประโยชนใหมากเทาที่
จะมากได ดวยความอดทน, มิฉะนั้นแลว เรื่องนี้ก็ยังคงเปนหมันอยู อยางลึกลับไป
ตามเดิม, คือเอามาใชเปนประโยชนประจําวันไมได
ธรรมทานมูลนิธิ
ไชยา ๔ มิถนุ ายน ๒๕๑๖
[๕]
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สารบาญ
๑. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน พุทธวจนะที่ถูกมองขาม
๒. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน วิชา หรือศาสตรทั้งปวงของโลก
๓. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน ตัวเรา ในทุกความหมาย ทุกอิริยาบถ
๔. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน พระเปนเจา
๕. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน วิวัฒนาการทุกแขนง แหงชีวิต
๖. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน ธรรม หรือสิ่งทั้งปวง รอบตัวเรา
๗. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน พระรัตนตรัย และ ไตรสิกขา
๘. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน สิ่งตอรองเพื่อทําความเขาใจระหวางศาสนา
๙. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน สิ่งที่ฆราวาสตองเรียนรู และปฏิบัติ
๑๐.อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน กฎ ที่เหนือกฎทั้งหลาย
๑๑.อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน กฎแหงกรรม, กรรม, และกัมมักขัย
๑๒.อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน กฎแหงกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ตอ)
๑๓.อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน ปฏิจจสมุปบาท ตางๆ แบบ

๑
๓๐
๕๙
๙๔
๑๒๙
๑๖๐
๑๙๖
๒๓๑
๒๗๕
๓๓๓
๓๖๙
๔๑๗
๔๕๙
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เพื่อความละเอียดในการคน พึงใชสารบาญละเอียดในหนาถัดไป

[๗]
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สารบัญละเอียด
๑. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปนพุทธวจนะที่ถูกมองขาม
การบรรยายเรื่องนี้เพื่อสนองพุทธประสงค สืบศาสนา และทําสวนบริสุทธิ์ใหคงอยู ๑
การนั่งพูดกลางดินกันอยางนี้ก็เพื่อไดเปนเกลอกับธรรมชาติ เหมือนพุทธกาล ๒
การเลือกพูดเวลาเที่ยง เพื่อใหหัดเอาชนะถีนมิทธะ แกนิสัย ฝนกิเลสที่เนื่องกัน ๓
หัวใจการปฏิบัติดับทุกขกันตรงๆ คือรู “ความที่สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้จึงมี” ๘
อิทัปปจจยตาคําเดียวคลุมหมวดธรรมที่วาเปนหัวใจๆ ของพระพุทธศาสนาไดหมด ๑๐
ทุกสิ่งในโลกลวนมีปจจัยเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ยอมมี ; ไมยกเวนอะไรหมด๑๓
สิ่งมีชีวิต -ไมมีชีวิต, ความนึกฝายทุกข - ฝายดับทุกข ลวนเนื่องเปนปจจัยกัน ๑๔
ทุกอยางมีความหมายที่อิทัปปจจยตา ตองตามกฎอิทัปปจจยตา แมพุทธองคก็จดจอ๑๗
ทรงอุทานทั้ง ๓ ยาม คราวตรัสรูและหลังจากนั้น ก็เพราะดื่มด่ําในอิทัปปจจยตานี้ ๑๙
คําสอนอริยสัจจ ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ ลวนมีหัวใจอยูที่อิทัปปจจยตาทั้งสิ้น ๒๑
คําที่ใชเรียกแทน : ธัมมฐิตตา ธัมมนิยามตา ธัมมธาตุ ก็ทรงประสงคย้ําความ ๒๒
ขณะจะปรินิพพานอยูแลว ก็ยังสรุปสั่งคําสุดทาย บอกเราเรื่องอิทัปปจจยตา ๒๓
อิทัปปจจยตาเปนเรื่องของตัวจริงของทุกสิ่ง หัวใจของทุกสิ่ง ไมมีตั้งตน ไมมีที่สุด ๒๔
เมื่อใดรูชัด เห็นทุกสิ่งวา มันเปนอยางนั้นเอง นั่นก็คือไมมีอวิชชา ไมหลง
๒๔
ทั้งไตรปฎก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ไมมีเรื่องอื่น มีแตชี้การอาศัยกันเกิด ๆ
๒๖
ทุกสิ่ง กฎของทุกสิ่ง การทําตามกฎ ลวนเปนอิทัปปจจยตา ถือเปน “พระเจา”ได ๒๗
เพราะเปนอิทัปปจจยตานี่เอง จึงไปยึดไมได :สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย ๒๘
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๒. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปนวิชา หรือศาสตรทั้งปวง
พุทธบริษัทเต็มรูป ตองเขาใจความทั้งหมดของพุทธศาสนา คืออิทัปปจจยตา ๓๐
ทุกคนควรรู จนคลองปากคลองใจ ใชในการพูดจกเปนประจําเหมือนพุทธองคเอง ๓๒
[๘]
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[๙]
อะไรก็อิทัปปจจยตา แมกอไฟหุงขาวกิน ก็แสดงอิทัปปจจยตาเปนทอด ๆ
๓๓
แตพุทธองคทางชี้ใหดูสวนที่เกี่ยวกับทุกขฝายใจกอน ตลอดมาเปนธรรมะขื่อเดียว ๓๖
เรื่องอะไรที่เกิดขึ้น อริยสาวกยอมดูออก วานั่นคืออิทัปปจจยตาธรรมดา ๆ นั่นเอง ๓๘
พระพุทธเจาออกบวช คนหา ตรัสรู เที่ยวสอน ก็เนื่องดวยอิทัปปจจยตานี้ทั้งสิ้น ๔๔
รูอิทัปปจจยตาดี จะไมบาไมขี้ขลาดไรเหตุผล : มีสติเห็นทางแก รูทําแตที่ถูก ๔๗
โดยอาศัยเรารูอิทัปปจจยตาสวนที่จะใชแกไขสวนที่เปนทุกขไมถึงปรารถนา
๕๐
อิทัปปจจยตาสวนนี้ก็คือมัชฌิมาปฎิปทา ไมเปนของคู ๆ ไมวาเปนอะไรโดยสวนเดียว ๕๑
วิชาอะไรบรรดามีในโลก ยอมอยูในกฎเกณฑ “ความที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้ ๆ จึงมี” ทั้งนั้น ๕๓
วิชาทั้งฝายที่จะโง และฝายจะฉลาด ก็ขึ้นอยูกับรูหรือไมรู อิทัปปจจยตานี้เทานั้น ๕๓
คํา”อิทัปปจจยตา” ในเรื่องดับทุกขนี้รวมความหมายของคําพวงแตละคําไวไดทั้งหมด๕๖
ความรูทั้งปวง ไมมีอะไรอีก นอกจากควรรูเรื่องนี้เรื่องเดียว
๕๘

๓. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน “ตัวเรา”
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อิทัปปจจยตา คํานี้เพิ่งนํามาพูดกัน จําตองพยายามอดทนใชพูดกันใหได
๕๙
เปนคําสําคัญในพระพุทธศาสนา ทําใหรูเรื่องอื่นไดทุกเรื่องอยางลึกซึ้งรวบสั้น
๖๐
คํานี้หมายถึงตัวกฎ, การตองเปนไปตามกฎ, ผลที่เกิดตามกฎ รวมเปน ๓ นัย
๖๒
ทุกนัย แมเปนสิ่งปรุงแตงไดหรือปรุงไมได ก็ตองเปนตถตา-อยางนั้นเอง
๖๔
ถารูวามันเปนอยางนั้นเอง ก็จะไมแปลก ไมหลง ไมเปนทาสสิง่ ใด เลยไมทุกข
๖๔
“เรา” ที่เกิดทางกายจากพอแม ก็เปน อิทัปปจจยตา ตามทางของรางกาย
๖๘
“เรา” ที่เกิดทางจิตใจ จากอวิชชา ก็เปน อิทัปปจจยตา ตามทางของกิเลส
๗๑
“เรา” ที่มีแตอิริยาบถ ไมมีกิเลสเชิด ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา สักวามีสิ่งนี้ แลวมีสิ่งนี้ ๘๗
“เรา” ในอิริยาบถที่มีกิเลสเกี่ยว ก็ยอมปรุงเปนเหตุเปนปจจัยกันไปเปนสาย
๘๘
เรามีรางกายมีชีวิต แมยังไมไดทําอะไร ก็ยังไมนอกไปจากกระแสแหง อิทปั ปจจยตา ๘๙
เมื่อไรมีอวิชชา ก็เปนอันทํากรรม เปนอิทัปปจจยตาเพื่อทุกขไปตลอดทุกอาการปรุง ๘๙
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[๑๐]
“ความที่มีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงมี”นี้ มันมีแกทุกสิ่ง ทั้งรูปธรรมนามธรรม
ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม สิ่งนี้มันเปนอยางนี้อยูเองแลว

๙๒
๙๓

๔. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปน”พระเจา”
การบรรยายเรื่องนี้ก็เพื่อใหแจมแจง จนกลายเปนเรื่องที่ใชสําหรับพูดจากันทุกวัน ๙๔
ที่เราเกิดมานี้ เพื่อเราเองไดรับประโยชนสุขชนิดควรพอใจถึงที่สุด
๙๗
ที่เราเกิดมานี้ เพื่อผูอื่นพลอยไดประโยชนจากการที่มีเราอยูดวย
๙๗
การที่เราจะเปนคนมีประโยชนครบตามนั้น ก็เพราะรูเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ ๙๗
คนเราจะตองรูจัก ตองเขาใจ ตองมี “พระเจา”
๙๘
สําหรับเด็ก พระเจาเปนใครที่ไมรูได นากลัว คอยใหคุณใหโทษอยู
๙๙
พระเจาจริง ๆ คือกฎหรืออํานาจธรรมชาติที่สราง-ควบคุม-เลิกลางสิ่งทั้งปวง ๙๙
กฎธรรมชาติเปนพระธรรมหรือธรรมธาตุ อันเปนสิ่งตั้งอยูอยางนั้นตลอดกาล ๑๐๑
อิทัปปจจยตาที่เปนตัวกฎเรียก อสังขตะ, ที่เปนสิ่งเปนไปตามกฎเรียก สังขตะ ๑๐๒
ทั้งพระเจาที่เปนตัวกฎ ทั้งสิ่งที่ถูกบันดาล ลวนเปนตถตา : มันอยางนั้นเอง ๑๐๓
คนที่พบอะไรก็รูซึ่งวา มันเปนอยางนั้นเอง ชื่อวาไดเขาถึงพุทธศาสนา ๑๐๔
คาถาพระอัสสชิที่ระบุวาพระพุทธเจาชี้เหตุและความดับ นั่นก็คือชี้”พระเจา” ๑๐๕
“พระธรรม” คําเดียวหมายถึงพระเจาดวย สิ่งที่พระเจาสรางดวย
๑๐๖
อิทัปปจจยตา ที่เปนกฎ อิทัปปจจยตา ที่เปนทุกสิ่ง รวมกันก็คือพระเจา ๑๐๙
“พระเจาอิทัปปจจยตา” ไดสราง-ควบคุม-ยุบเลิกเราและสิ่งทั้งปวง
๑๐๙
ไมมีอะไรที่ไมเกี่ยวของกับกฎที่วา เพราะมีส่ิงนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงมี
๑๑๑
ฉะนั้นมีจึงสําคัญขนาดเรียกวา “พระเจา” คือคนตองรูจักและทําตามใหถูก ๑๑๑
สรุปแลวพระเจาคือกฎ คือสิ่งเปนไปตามกฎ และคือที่สุดจบ-อนันตะ ๑๑๓
ความหมายที่สําคัญมากของ “พระเจา” ก็คือเปนสิ่งนากลัวและตองกลัว ๑๑๖
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[๑๑]
ฉะนั้นเราตองทําใหไดรับการคุมครองของพระเจา อันเปนการคุมที่เลิศ
๑๑๗
พุทธบริษัทตองรูอิทัปปจจยตา และปฏิบัติตามกฎ อิทัปปจจยตา ใหไดผลถึงที่สุด๑๑๙
โดยปฏิบัติถูกตออิทัปปจจยตา ทั้งนอกกาย,ในกาย,ในจิต, และในอนันตะ
๑๑๙
นอกกาย ตองรูจักมัน ดูมันเลนสนุก ๆ ใชใหเกิดประโยชน แตไมยินดียินราย ๑๒๑
ในกาย ตองรูจักมัน บริหารถูกทาง ใชเปนเรื่องศึกษา และไมยินดียินราย
๑๒๒
ในจิต ตองรูจักมัน ปองกันไวกอน ใหผัสสะสักวาผัสสะ ทั้งไมยินดียินราย
๑๒๓
อนันตะ ตองรูจักและเคารพที่สุด ซื่อตรงตอสัจจะนั้น แตก็ไมยินดียินราย
๑๒๖
การปฏิบัติอยางนี้ใหทําเมื่ออารมณกระทบ : มีสติสัมปชัญญะตอนผัสสะ
๑๒๖
การมี อิทัปปจจยตา เปนพระเจา ทําใหคนทุกพวกยอมรับ เพราะสากลตรงกัน ๑๒๗
เมื่อมีพระเจาที่แทจริงตรงกันแลว คนก็จะหยุดรบกัน เพราะกลัวกฎธรรมชาติ ๑๒๘
นี่แหละคือประโยชนของ อิทัปปจจยตา ที่เปนพระเจาแทจริงที่นี่เดี๋ยวนี้ในทุกแหง๑๒๘

๕. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนวิวัฒนาการของชีวิต
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ชี้ อิทัปปจจยตา ใหหลายแง เผื่อใครจะมองเห็นไดงายในแงใดแงหนึ่ง
๑๒๙
ทั้งหมดมีสิ่งที่วิวัฒนาการกับไมมีวิวัฒนาการเทานั้น แตก็ลวนอยูในกฎ อิทัปปจจยตา๑๓๑
วันนี้พูดแตสิ่งวิวัฒนถึงขั้นมีชีวิต ซึ่งนอกกายในกายมันตะโกนบอกความเปนอยางนั้น๑๓๑
ถาใครไดยิน ก็หมายวาเห็นไตรลักษณ เปนผูเห็นธรรม จะเปนผูคงที่ไดในที่สุด ๑๓๓
นี่แหละอยางนอยก็แกหนาชาวพุทธที่ถูกหาวาแกปญหาเด็กอมมือก็ไมสําเร็จได ๑๓๗
ดวย อิทัปปจจยตา ชีวิตจึงวิวัฒนมาเปนลําดับ ๆ : ตนไม-สัตว-คน-สูงกวาคน ๑๓๙
แตละชีวิตเปนอิทัปปจจยตาที่แสดงปรากฏเปนวัยตาง ๆ เด็ก-หนุมสาว-ผูใหญ-ชรา ๑๔๑
อิทัปปจจยตา สงผลใหคนเรามีการศึกษา ทําชีวิตใหวิวัฒนไปจนสุดจบได
๑๔๑
ที่ชี้วิวัฒนาการของชีวิต ก็เพื่อใหรูจักวา มันอยางนั้นเอง ไมไปหลงวิวัฒนาการใด ๆ ๑๔๕
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[๑๒]
วิวัฒนาการชีวิตดานวัตถุ วิทยาศาสตรแจงไวมาก ศาสนาก็พูดถึง พุทธองคก็ชี้ใหดู
วิวัฒนาการชีวิตดานจิต นับแตไมรูดีรูชั่ว จนรูและยึดดียึดชั่ว กระทั่งสามารถพนดีชั่ว
วิวัฒนาการชีวิตดานสติปญญา ดวยการศึกษาอบรมปฏิบตั ิ ทําใหกระเตือ้ งจนสูงสุดได
แตแลววิวัฒนาการดานกาย-ดานจิต-ดานสติปญญา ก็คือ อิทัปปจจยตา อยางนั้นเอง
พุทธศาสนาเลือกชี้แตอิทัปปจจยตาสวนที่จําเปนดวนแกชีวิตกอนคือ ปฏิจจสมุปบาท
ที่สําคัญก็คือตองรู จะไดไมตื่น ไหวหวั่นไปตามใครสิ่งใดในโลกที่มันอยางนั้นเอง

๑๔๖
๑๕๐
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๖
๑๕๘

๖. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปนธรรมหรือสิ่งทั้งปวงรอบตัวเรา
ชวนพูดทบทวนเรื่องนี้ไว เพื่อชินกับคําอิทัปปจจยตา จนไมยากเหลือวิสัย
เรื่องอิทัปปจจยตา นี้มุงชี้ภายในใจ แตวันนี้ชี้ดูขางนอก วามันก็อยางนั้นเอง
สิ่งขางนอกที่สําคัญ อันตราย ใกลตัวที่สุด ไดแกอะไร ๆ ที่เปนของกูทุกอยาง
ฉะนั้นเราจึงตองดูอิทัปปจจยตาที่สิ่งรอบ ๆ ตัว ที่มันจะทําใหเกิดเรื่องขึ้นมา
หัวใจของการปฏิบัติก็คือ ดูใหดี ถาดูดีแลว มันไมมีเรื่อง แลวจะดับทุกขได
กรรมฐานก็คืออบรมจิตใหเหมาะที่จะดู ตอจากนั้นก็คือวิปสนา ดูดี จนแกปญหาได
คนเราดูอะไรลึกผิดกันมาก จงพยายามดูธรรมใหเหมือนนายชางฉลาดดูเครื่องจักร
ดูดี มันเห็นอะไรมากกวาธรรมดา วาเทาไร เพียงไร อยางไร เท็จจริงแคไหน
ที่เราเห็นนอยเกิน เพราะกิเลสออกหนาเสียทุกที เปนอวิชชาสัมผัส ทุกขเกิด
ใหทําโดยประการที่สัมผัสอะไร ก็ไมเผลอสติใหเปนอวิชชาสัมผัสเสียทุกคราว
ความละอาย ความกลัว จะทําใหสํารวม ไมเผลอ เริ่มเปนผูเชี่ยวชาญทางนี้ได
ทุกขสุข ไดเสียที่เกิดจากของกูมีหลายรอยเรื่อง แตถาดูแงอิทัปปจจยตา ก็เรื่องเดียว
เพียงใหระวังจิตขณะสิ่งขางนอกมากระทบแลวใจยอนรูสึกอีกที ทุกขกอจุดนี้ !
เสียแตวาระวังจิตก็ไมเปน ระวังอารมณนอกตัวก็ไมเปน สติมันจึงไมพอเผลอเรื่อย
ฉะนั้นใหรูจักและควบคุมสิ่งที่แวดลอมเขามาในฐานะเปนสักวา อิทัปปจจยตา
ทุกอยางเปนอิทัปปจจยตาอยางเดียวแตพอมาถึงเราเปนไดตาง ๆ นี้แลวแตความโง

๑๖๐
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๖
๑๗๖
๑๗๘
๑๘๑
๑๘๑
๑๘๕
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[๑๓]
เชนเงินทองทํากิเลสเกิดก็ได ใชเปนประโยชนก็ได ไวเปนการศึกษาก็ได
ปุถุชนตอนรับอะไรก็เพื่อทุกข อริยสาวกตอนรับโดยการเขาถึงสิ่งลึกลับนั้นได
อิทัปปจจยตา ทําใหเราหงายของคว่ําได แลวทุกอยางมันก็เปนไปไดเองจนวิมุติ
รูเถิดวาเปนโชค ที่ไดฟงเรื่องนี้ ศึกษาอบรมดี ดูดี เห็นถูกตอง จนถึงวิมตุ ิ
ขอนี้มันอยูที่เรารู อิทัปปจจยตา, อะไร ๆ ก็มาเพื่อเปนประโยชนใหดับทุกขถายเดียว
ดูใหดีที่สุด ในฐานะมันเปน อิทัปปจจยตา ตถตาเปนมายาแลวจึงจัดการ
ทั้งหมดอยูที่เรา ถายังต่ํา เรียนธรรมะก็เหมือนไกไดพลอยจนกวาจะขึ้นถึงมนุษย
ขอพุทธบริษัทชวยกันทําหัวใจศาสนาใหปรากฎเปนประโยชนตน และเพื่อนมนุษย

๑๘๕
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

๗. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนพระรัตนตรัยและไตรสิกขา
อิทัปปจจยตาสําคัญ จนแมรัตนตรัย ไตรสิกขา ก็ยังไมพนไปจากความเปนอยางนั้น
ความรูสึกของผูแจงในอิทัปปจจยตา จะไดสติแมขณะสะเทือนใจและคราวจะตาย
ฉะนั้นเรามาคุน กับธรรมธาตุนี้ ทําใหเปนของหงาย ไมลึกลับอะไรอีกตอไป
อิทัปปจจยตา เกี่ยวของถึงตัวเลย ทัง้ ในและนอกตัวเรา ตัง้ แตอดีตถึงปจจุบัน
ผูที่ฉลาดดูจากความเปนมา จะทําใหไมมองในทางที่ทําใหโง รนไปตามกิเลส
คนเราลูบคลําอะไรอยูทุกวัน ก็ไมรูสึก จึงไปเกี่ยวของแตในแงที่ไมทําใหเฉยได
ที่เฉยไมไดเพราะอวิชชาสัมผัส ไปแตะเขากับอะไรก็ดวยความโง กอกิเลสร่ําไป
ถาไมอาจรูความหมายของคําไดลึกหรือถูกตอง ก็มีแตกระเดียดไปขางอันธพาล
คํา “อิทัปปจจยตา” ปลอดภัยกวาคําอื่น และกํากับใหรูคําสุญญตา ตถตาใหถูกทาง
รัตนตรัยเปนอิทัปปจจยตา ความสัมพันธกันของสิง่ ทั้ง ๓ ก็คือตัวอิทัปปจจยตา
ธรรม เปนปฐมเหตุมีอยูกอน ทําใหสิ่งตาง ๆ เปนไป จนเกิดพุทธะและสังฆะ
พุทธะ เปนเหตุใหธรรมปรากฏขึ้นมา แพรธรรมไป มีประโยชนจนเกิดสังฆะ
สังฆะ เกิดขึ้นเพราะธรรม รับผลของธรรม แลวเผยแพรสืบอายุธรรมะไป

๑๙๖
๑๙๗
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๑๙๙
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๒๐๑
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[๑๔]
พระรั ต นตรั ย เกิ ด ขึ้ น ในโลก ก็ เ พราะอํ า นาจของอิ ทั ป ป จ จยตาผลั ก ดั น เป น ทอดๆ:
นับแตโลกสมัยรูจักแตวัตถุ มีความรูสึกขั้นสัตวหรือคนที่ยังเปนเหมือนสัตว
๒๑๔
จนถึงสมัยที่ทนทําอยางสัตวตอไปอีกไมได ตองมีกฎศีลธรรม กฎหมาย
๒๑๕
ตอมาไมอาจพอใจแคนั้น ตองการสุขที่ไมเนื่องดวยวัตถุ คือฌาน-วิปสนา
๒๑๖
เมื่อยุควิปสนาถึงที่สุด เกิดปจเจกพุทธ แลวเกิดสัมมาสัมพุทธ จึงมีรตั นตรัย
๒๑๗
ทั้งหมดนี้คือการผลักดันของอิทัปปจจยตา วิวัฒนมาจนมีรัตนตรัยขั้นสุดยอด
๒๑๗
ความรูที่แทจริงนํามนุษยสูความเปนไทจากราคะ โกรธ กลัว โง ยึดนั่นนี่ ฯลฯ
๒๑๘
ถารูอิทัปปจจยตาดี ก็รูวาอะไรดี-อะไรบา รูวาสูงอยางถูกตองนั้นอยางไร
๒๑๘
อิทัปปจจยตาฝายถูกคือไตรสิกขา; ถามีไตรสิกขา ก็หมายวามีอิทัปปจจยตาฝายแท
๒๑๙
ไตรสิกขาคือระเบียบปฏิบัติเปลื้องทุกขไปเรื่อย ๆ ซึ่งนั่นก็คือกฎอิทัปปจจยตาแนวหนึ่ง ๒๒๐
โดยเริ่มจากถูกบีบคั้นกดดัน ทนไมได คนควาแกไขไมหยุดดวยเห็นวามีสุขที่ยิ่งกวา
๒๒๐
ไตรสิกขาเกิดมาในโลกยุคตน ๆ ก็ยังไมถึงที่สุด พุทธองคมาเสริมตอจนสุดยอด
๒๒๑
ไตรสิกขานี้เปนความตองการของธรรมชาติมนุษย ที่แสวงสิง่ ที่ดีขึ้น ๆ ไมหยุด
๒๒๑
ไตรสิกขาจึงเปนของสากลสําหรับทุกคน ไมวานับถือศาสนาใด:
ความเปนอยูอยางถูกตองทางกายวาจา ทั้งสวนตัวและสังคม คือศีล
๒๒๒
ความมีจิตใจที่อบรมดี มีสมรรถภาพพรอมที่จะมีความสุขตามธรรมชาติ คือสมาธิ
๒๒๓
ความรอบรูในสิ่งที่ควรรูอยางเพียงพอสําหรับมนุษยกระทั่งสิ้นทุกข คือปญญา
๒๒๔
สรุปดวยคําที่สําคัญ ๓ บริสุทธิ์ทางกายวาจา, บริสุทธิ์ทางใจ, บริสุทธทางทิฏฐิ
๒๒๖
คําพูดที่แยกไดชัด ๓ ชั้น ศีลคือถูกตองบริสุทธิ์ทางกายวาจา (ดานกาย)
๒๒๗
สมาธิคือถูกตองบริสุทธิ์ทางจิต (ดานจิต)
๒๒๘
ปญญาคือถูกตองบริสุทธิ์ทางสติปญญา (ดานวิญญาณ)
๒๒๘
ขอคนโงจงรูจักไตรสิกขาใหถูกตอง วามันเปนสิ่งจําเปนแกมนุษยทุกคนจริง ๆ
๒๒๙
ทั้งหมดนี้เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา ไมวามองที่ไตรสิกขา หรือมองที่รัตนตรัย
๒๓๐
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[๑๕]

๘. อิทัปปจจยตา ในฐานะเปนสิ่งตอรองระหวางศาสนา
หลักธรรมเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ มุงพูดใหแจมแจงเปนที่คุนหูเสียทุกแงมุม
๒๓๑
กฎหรือภาวะ อิทัปปจจยตา มีในทุกสิ่งของเกี่ยวกับทุกสิ่ง แมสิ่งที่เรียกวา “ศาสนา” ๒๓๒
ทุกศาสนามีความเปนมาตามกาลเทศะ มีเหตุการณลวนเนื่องกับกฎ อิทัปปจจยตา ๒๓๒
อิทัปปจจยตา นี้เองจะใชตอรอง จนทุกศาสนาเขากัน ไมตองขัดกันได
๒๓๓
ขอเท็จจริงมีวาเจาหนาที่ศาสนานั่นเองตาบอด รูแตทางจะขัดกันเพราะอามิส
๒๓๓
ทั้งนี้เพราะเขาไมถึงใจความของศาสนา มีกูมีมึง จึงวิวาทดวยศาสนาเสียเอง
๒๓๓
ขอนี้แกใหเขากันไดโดยใช อิทัปปจจยตาตอรอง แมในวิทยาธรรมเครืออื่น ๆ ดวย ๒๓๔
กลาวคือ ในวงศาสนา วงวิชาการ วงวิทยาศาสตร วงศิลป ลวนแกเขากันได
๒๓๕
เพราะ อิทัปปจจยตา เปนแกนกลางวิทยาธรรมเหลานั้น ซึ่งทุกแขนงก็วาของกูดี ๒๓๖
เครือศาสนาตอรองเขากันไดอยางไร เครืออื่นก็จะทําไดเชนเดียวกัน
๒๓๖
เชนศาสนามีตั้งโหล แตละศาสนาก็มากนิกาย ยิ่งมีทางขัดกันมาก ของกู-ของสู ๒๓๘
ในวงพุทธศาสนาก็ตองมีแกนตรงกลางคือ มีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี เปนอิทัปปจจยตาที่พอดี๒๔๒
ยิ่งระหวางศาสนา เราก็ตองเวนเปลือก เอาแตใจความสําคัญมาพูดกัน
๒๕๘
แงตอรอง ก็ไมมีอะไรดีไปกวาใชกฎเกณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติ คืออิทัปปจจยตา ๒๖๒
- ถาศาสนาใดดีมากแง ก็จงเลือกเอาแงที่แสดง อิทัปปจจยตา มาใชตอรอง
๒๖๓
- ถาดีเพียงแงเดียว ก็อยาเอาที่มันขัด อิทัปปจจยตา มาแสดง จะไดไมขวางใคร ๒๖๓
- ถาไมมีเดนทางใด ก็ขอใหยกแงที่ใชดับทุกขไดกี่มากนอย มาวากัน
๒๖๓
- ถาปฏิเสธ อิทัปปจจยตา ไหนเลยอะไร ๆ มันจะมีขึ้น จนเราแกปรับใหเหมาะได ๒๖๔
อยางไร ๆ ทุกศาสนาก็มุงทําลายความเห็นแกตัว ตองปรองดองเหมือนคน ๆ เดียวกัน ๒๖๕
แมคูที่หางไกลกันนัก อิทัปปจจยตา ก็ประนอมศาสนาชนิดซายจัด-ขวาจัดได
๒๖๖
ศาสนาที่มี-ที่ไมมีพระเจา อิทัปปจจยตาก็เปนพระเจาให ใหตรงกกกันเสียเลย ๒๖๗
สําหรับยายแกกับผูคงแกเรียน อิทัปปจจยตานั่นแหละชวยใหทั้งคูรูซึ้งมาตรงกันได ๒๖๘
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[๑๖]
ผูที่ถือเงินเปนใหญ กับมีธรรมเปนใหญ อิทัปปจจยตา ก็จะเปนศาสนาใหอยางดี
คนสมัยเกากับคนสมัยใหม อิทัปปจจยตา นั่นแหละจะทําใหไมใหมไมเกาแตถูกตอง
คนมั่งมีกับคนจน ศาสนาอิทัปปจจยตาจะชวยใหกลมกลืนกันได ไมเหลิงไมเศรา
ทั้งคอมมูนิสตทั้งนายทุน อิทัปปจจยตาจะชี้เรื่องกรรมจําแนก ถือศาสนาเดียวนี้ได
พวกสัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ ดูใหดี จะเห็นทั้งคูขึ้นอยูที่สิ่งเดียวคืออิทัปปจจยตา
กามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยค อิทัปปจจยตาจะอยูตรงกลางใหเขาหากัน
พวกถือวาเกิดอีกกับไมเกิด จะรูอิทัปปจจยตาตามจริง วามันแลวแตเหตุปจจัย
พวกถือแตศีลธรรม กับถือขั้นศาสนา อิทัปปจจยตาจะทําใหประพฤติดับทุกขได
นักศาสนากับนักปราชญา ก็จะมาตรงกันไดโดยมี อิทัปปจจยตาเปนแตอยูคนละรูป
คนถือสมมุติกับคนถือปรมัตถ จะเลิกเถียงกันโดยมีอิทัปปจจยตาทําใหพอดีจัดการถูก
รวมความแลวอิทัปปจจยตานี้ ทําใหคนรักใครสามัคคี ไมแบงแยกเอาเปรียบกัน
ฉะนั้นใหเขาใจดานจิตถูกเสียกอน ก็จะตอรองกันไดตั้งแตหนวยเล็กถึงใหญที่สุด

๒๖๘
๒๖๘
๒๖๙
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
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๙. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนสิ่งที่ฆราวาสตองรูและปฏิบัติ

ที่ใชคํา “ตอง” เพราะฆราวาสจําเปนตองแกปญหาทํา พูด คิดเปนประจําวัน
อิทัปปจจยตาก็คือปฎิจจสมุปบาท แตครอบกวางถึงตัวเหตุ ตัวผล ทั้งอาการเนื่องกัน
ความเกี่ยวของกันระหวางเหตุกับผลนั่นแหละ คือชีวิตของคนเราทุก ๆ ขณะ
ฆราวาสไมใชสัตวที่เกิดมามีชีวิตสําหรับทนทุกข ตกนรกทั้งเปน
แตฆราวาสเปนผูที่เกิดมาเพื่อไดสงิ่ ที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ดวยกันทุกคน
สิ่งจะชวยใหไดอยางนั้นก็คือรูจักใชและทําถูก กับความที่มันตองเปนอยางนั้น
แมอิทธิบาทสี่-หมวดธรรมใดที่ระบุเปนขอ ๆ นั่นก็คือใหเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา
พุทธองคตรัสถึงกามโภคี ๑๐ พวก พวกที่เลิศกวาทั้งหมดคือผูที่เปนฆราวาสชั้นดี
๑. จําเปนตองรูอิทัปปจจยตาเพราะฆราวาสชั้นดีตองบริโภคอะไรดวยจิตเหนือกาม
๒. จําเปนตองรูอิทัปปจจยตาเพราะฆราวาสชั้นดีตองตัดตนเหตุการทะเลาะวิวาท
๓. จําเปนตองรูอิทัปปจจยตาเพราะฆราวาสชั้นดีตองเขยิบถึงปติจากสงัดทางใจ
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[๑๗]
สรุปแลวผูตองการจะพนความบีบคั้นของกาม ของอกุศล ของกุศล ตองใชอาวุธนี้
แมตรัสเรื่องสุญญตา ไมใหยึดมั่นอะไร นั่นก็ตองพิจารณาความที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เปนฆราวาสสมบูรณแบบในศาสนานี้ ตองประกันตกนรกได โดยรู อิทัปปจจยตา
หัวใจพุทธศาสนา ไมยึดมั่นสิ่งทั้งปวง นั่นก็คือใหคุนเคยอยูกับ อิทัปปจจยตา
พุทธองคมอบโลกุตระสมบัติใหแกมนุษยทุกคน ฉะนั้นฆราวาสตองรูอิทัปปจจยตา
เทียบความไดเปรียบในการเสวยเวทนาแลว ฆราวาสจําตองรูอทิ ัปปจจยตาจึงจะได
เมื่อจิตปรกติ ไมเพลิน บูชาเมาหมกในอารมณ แมฆราวาสก็นิพพานไดที่นี้ เวลานี้
ไมวาใคร ที่จะไมยึดถืออะไรเพื่อไมมีทุกขโทษนั้นจําตองสนใจเรียนรูอิทัปปจจยตา
“ผูเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาท” นั่นก็คือไมเฉพาะพระที่เห็นอิทัปปจจยตาได
จะเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมก็ตองพิจารณาอิทัปปจจยตาแตละอาการนั่นเอง
ใครจะจับเงื่อนตนแหงพรหมจรรยใหถูกก็จงถือเอาที่ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปจจยตา)
บุคคลจะมีธรรมเปนเครื่องพาใหพนทุกขก็ดวยรูอิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท
รูอิทัปปจจยตา จะชวยใหเห็นอนัตตาชนิดสัมมาทิฏฐิ เปนมัชฌิมาปฏิปทาไดทันที
จิตของคนเรายุงเหมือนดวยยุง เพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท กลาวคือ อิทัปปจจยตา
อาการยุงนับครั้งไมได ก็คืออิทัปปจจยตาที่มองไมออก,ถามองออก มันก็ไมยุง
การที่อิทัปปจจยตาแกไดหมดทุกปญหา เพราะไมมีผูกระทบ ผูอยาก ผูยึดมั่นฯลฯ
ถาไมรู อิทัปปจจยตา จะตกนรกทั้งเปน ที่นี้และเดี๋ยวนี้, ถารู ก็ไดสวรรคทันที
สรุปแลวแม อิทัปปจจยตา เปนเรื่องโลกุตตระ ก็เปนของจําเปนสําหรับฆราวาสยิ่ง

๒๙๓
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๓๒๔
๓๒๖
๓๒๘
๓๓๐

๑๐. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนกฎที่เหนือกฎทั้งหลาย
บทนี้มุงกลาวอิทัปปจจยตาสวนที่เปนกฎซึ่งไมอาจมองเห็นอยางปรากฏการณ
คําอิทัปปจจยตาควรใชพูดกันประจําทุก ๆ วัน สมกับที่เปนเรื่องสําคัญในพุทธศาสนา
ใหสมกับที่เปนพุทธบริษัท ควรใชในการแกปญหาดับทุกขรายวันอยางช่ําชอง

๓๓๓
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[๑๘]
เรื่องนี้เปนสิ่งที่ใชอวดเขาได เสนอแลกเปลี่ยนตางชาติ-ตางศาสนาเขาได
คํา”ตถตา” “อิทัปปจจยตา” “ปฏิจจสมุปบาท” หมายกวางลดหลั่นใชพูดตางกรณี
เรามักใชวา ธรรมดา-ธรรมชาติ-ยถากรรม ฯลฯเหลานี้ ยังไมพอ ไมหมด
“อิทัปปจจยตา” เปนคําสําคัญที่สุดในภาษามนุษย ใชทุกกรณีทุกเหตุการณได
สิ่งที่ชื่อวา “กฎ” เปนสิ่งจําเปนตองมีใชในการมีชีวิตและในการดับทุกข
สิ่งที่เรียก “กฎ” เปนสิ่งที่ธรรมชาติกําหนดมาอยางตายตัวเด็ดขาดเหนือมนุษย
กฎที่มนุษยบัญญัติเองนั้น ไมตายตัว ไมแน, เวนแตกฎที่ผูรูถวนธรรมชาติบัญญัติ
กฎธรรมชาตินี้ มีตนตอมาจากธรรมชาติ จากพระเจา จาก “ธรรม”
สําหรับกฎโดยมนุษย มาจากสติปญญา, จากความจําเปนของมนุษย แลวแตมนุษย
นอกจากยังมีกฎยอยที่มีขึ้นจากสัมพันธกันระหวางกฎธรรมชาติกับที่มนุษยตั้งขึ้น
ความเปนกฎเหนือกฎทั้งหลาย ก็คือเปนกฎแหงกฎครอบซอนอยูเปนตนตอกฎใด ๆ
เชนอิทัปปจจยตายอมเหนือกฎวิทยาศาสตรทั้งฟสิกส เคมี เมแคนนิคส รีเลติพวิตี่
กฎอิทัปปจจยตาก็คือกฎความสัมพันธเชิงวิทยาศาสตรทั้งสี่ ดูการหุงขาวของแมครัว
ความเปลียนแปลงของสิ่งตาง ๆ ที่มีในโลกนี้ มันก็ยังไมคงที่ตามกฎแมบท
กฎธรรมชาติอื่น ๆ แมทางชีววิทยาหรือวิวัฒนาการก็ลวนออกไปจากกฎอิทัปปจจยตา
กฎแหงอิทัปปจจยตาเปนอสังขตะเปนธรรมธาตุเหนือเหตุปจจัยเหนือพระเจาใด ๆ
กฎที่มนุษยตั้ง หรือที่กฎอีกอันหนึ่งสราง แมจะมาจากกฎธรรมชาติ ก็เปนสังขตะ
ทางวัตถุ สังขตธรรมมีทั้งทีอ่ ยูในกฎอิทัปปจจยตา มีทั้งทีอ่ ยูในกฎโดยมนุษย
เชนนาฬิกา มันมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่แนนอนและไมแนนอน แลวแตดูที่แงไหน
ทางนามธรรม อนิจจํก็ยังอยูในกฎแหงอิทัปปจจยตา แลวแตสัมพันธของเหตุผลกับผล
อิทัปปจจยตา จึงเหนือกฎธรรมขอใด ๆ แมระบบปฏิบัติดับกิเลส ก็ครอบทุกหมวด
อิทัปปจจยตา มีทั้งฝายทําใหเกิด (สังขตะ), มีทั้งฝายเพียงใหปรากฏ (อสังขตะ)
พุทธองคแสดงอิทัปปจจยตา โดยมุงใหปรากฏความเปนมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อดับทุกข
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[๑๙]
ถามทุกปญหาจะตอบไดดวยคําวา อิทัปปจจยตา แมเรื่องที่ใครไมอาจตอบ
สรุปแลวเราอยาโง อยาอวดดี อยาทําเลนกับ อิทัปปจจยตา ตองสนใจจนคุนเคยกัน
๑๑. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนกฎแหงกรรม
คําอิทัปปจจยตาควรใชพูดประจําวันใหสมกับที่มันสําคัญ ใชแกทุกปญหาใหทันการณ
เรื่องกรรมมักเขาใจผิด ฉวยเอาแตหลักกรรมที่ไมใชของพุทธศาสนาเสียสวนมาก
กรรมในพุทธศาสนาพูดถึงกรรมที่ทําใหสิ้นกรรม ซึ่งเปนอีกชนิดหนึ่งยังไมสนใจกัน
กฎแหงกรรมเปนกฎของธรรมชาติ แตศาสดาบัญญัติสอนกันมาอยางไมสมบูรณ
ไมสมบูรณคือไมไดสอนถึงเรื่องสิ้นกรรมอยางในหลักพุทธศาสนา คนมักพอแคนั้น
ธรรมชาติของกรรมนั้น ดี-ชั่วยังทําใหลําบาก เหนือกรรมคนเราจึงจะอิสระ
กรรมชั้นศีลธรรม ทําใหสบายใจ สังคมเปนสุข, สวนกรรมชั้นสัจจะไมหยุดแคนั้น
เมื่อสับกันก็ทําใหเถียงกัน ปฏิบัติไมถูกเรื่อง เปนพุทธบริษัท”หัวมงกุฎทายมังกร”
โดยพยัญชนะคํา “กรรม” กับคํา “กิริยา” มันคนละอยาง ผลของมันก็ตางกัน
พุทธองคเปนกัมมวาที มีการทํากรรม โดยไมมีตัวผูทํา มีแตอิทัปปจจยตา
เปนกิริยวาที กรรมเปนการกระทํา มีผลโดยไมตองมีตัวผูทํา
เปนวิริยวาที มีวิริยะไดโดยไมตองมีผูวิริยะ มีแตอิทัปปจจยตา
ใครรูเรื่องกรรมตามที่ทรงสอน ก็จะรูวามีแตอิทัปปจจยตา คือมีเหตุปจจัยปรุงแตง
พระพุทธองคเปนที่เลื่องลือความประเสริฐตรงที่สามารถทําความสิ้นไปแหงกรรม
ถาไมพูดถึงความสิ้นกรรม มันก็จะเปนเพียงเรื่องของศีลธรรมประสาชาวบาน ๆ
จึงแบงเปนเรื่องมีกรรม กับ เรื่องหมดกรรม “มีตัวก็มีกรรม หมดตัวก็หมดกรรม”
ฝายมีกรรมก็มีเรื่อยไป เปนอิทัปปจจยตาสมุทยาวาร, ฝายหมดกรรมก็เปนนิโรธวาร
กรรมประเภทศีลธรรม
กรรมแบงตามผล ๓ กรรมที่ใหผลวนเวียนในกามภพ,ในรูปภพ,ในอรูปภพ
แวนใชสองกรรม ๒ วาเปนกุศลหรืออกุศล ดูที่เบียดเบียนตนผูอื่นหรือทั้งสอง
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[๒๐]
แบงตามการใหผล ๑๒ เอาเวลา เอาอาการ เอาหนักเบา เปนหลักการแบง
เครื่องสังเกตวากรรมจะไปทางชั่ว-ทางดี ใหดูที่มัจฉาทิฎฐิหรือสัมมาทิฏฐิเปนมูล
ตนเหตุแหงกรรม ๓ ฝายกุศล เกิดจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ, ฝายชั่วก็ตรงขาม
กรรมที่ทําดวยโลภะโทสะโมหะ มีแตงอกงาม, สวนทําดวยอโลภะฯลฯ ทําใหสิ้นสุด
บุคคลเนื่องดวยผลกรรม ๔ เกี่ยวกับพากเพียรเอาเดี๋ยวนี้และอาศัยผลกรรมเกา
ชาติสัตวตางจากชาติคน สัตวเปนไปตามพันธพอแม, คนมีกรรมเปนเกณฑ
พระองคชี้แงที่ใหไขวเขวเกี่ยวกับกรรม การทํากรรม และการรับผลของกรรม
แตสิ่งที่จะไมทําใหสับสนอุนใจได ก็คือมีสัมมาทิฏฐิ อยูดวยสัมมาทิฏฐิ มีแตทําถูก
บุคคลผูสมัครเปนไปตามกรรม จะรักษากรรมใหตนปลอดภัย ก็คือรักษาจิต
สิ่งที่ชวยใหรักษาจิต ก็คือเทวทูต แก เจ็บ ตาย โดยเห็นอิทัปปจจยตา
สรุปกรรมขั้นนี้ จะไมประมาทก็โดยที่อยูดวยสัมมาทิฏฐิ เห็นสัญญาลักษณของธรรม
๑๒. อิทัปปจจยตาในฐานะเปนกฎแหงกรรม (ตอ)
บรรยายอิทัปปจจยตาเปนชุดเชนนี้ ขอความมีเนื่องกัน ผูฟง ควรแสวงทําความเขาใจ
เพื่อคํา ๆ นี้กลายเปนภาษาชาวบานพูดกัน ใชเปนคําที่ชวยใหใจคอปกติได
หัวใจพุทธศาสนาคํานี้ แสดงความที่ไมเปนอยางที่คนโงวา เอาเอง แตชี้ใหรูตามจริง
พุทธบริษัทที่ไมหัวมงกุฎทายมังกร รูจักแยกเรื่องกรรม ๒ ประเภท ไมใหปนกัน
กรรมที่วาดี-วาชั่วนั้น คนวาตามกิเลสของตัว เปนเรื่องของผูที่รูสึกมีตัวตนอยู
กรรมที่เปนการปฏิบัติอัฏฐังคิกมรรคเปนกรรมที่ ๓ ใชเพิกถอนกรรมดี-กรรมชั่ว
เรื่องดีเรือ่ งชั่วตั้งตนเมื่อไร คนก็เริ่มบาป เปนทุกข มีปญหายุงยากเพราะยากดี
การอยูเหนือดีเหนือชั่วก็คือที่เรียกวาเหนือกรรม สิ้นกรรม พนจากบาปดั้งเดิม
กรรมประเภทสัจจธรรม
ขั้นศีลธรรมก็หลีกชั่วเอาดีไวเรื่อย ขั้นสัจจธรรมรูวาไมไหวทัง้ ดีทั้งชั่วตองเหนือนั้น
ดังเชนมูลเหตุของโสฬสปญหาก็เกิดจากการสนใจความสิ้นกรรมของพระพุทธเจา
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[๒๑]
กฎแหงกรรมที่วาไวแปลกเขาอื่น งาย และสมบูรณ มีดังนี้
-ลักษณะแหงกรรม ชี้กรรมที่การกระทําดวยเจตนา ทางกาย วาจา ใจ
-แดนเกิดขึ้นแหงกรรม ชี้ที่ผัสสะ คือการกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
-มาตรการตาง ๆ ของกรรม ชี้ที่กรรมอันใหเกิดเปนสัตว ๕ ชั้น
-วิบากของกรรม ชี้ที่การใหผล ๓ คือ ทันที, เวลาถัดไป, เวลานานตอไปอีก
-ความดับแหงกรรม ชี้ที่ผัสสนิโรธ คือผัสสะที่ไมมอี วิชชาเกี่ยว ดับไปเอง
-ปฏิปทาเพื่อดับกรรม ชี้ที่อริยอัฏฐังคิกมรรค ทําใหอวิชชาสัมผัสเกิดไมได
ถามีอัฏฐังคิกกรรมชั่วขณะ กรรมก็สิ้นชั่วขณะ. ถาตลอดกาล กรรมก็ถึงความสิ้นไป
ชีวิตเราถาเกิดเรื่องอะไรเปนขณะ ๆ เราใหจบลงดวยสัมมาทิฏฐิทุกที มันจะดีขึ้น ๆ
เพราะสัมมาทั้ง ๘ ทําใหไมเกิดกรรมใหม เกาก็สิ้นไป นี่แหละกรรมที่ใหสิ้นกรรม
กรรมเกาคือตาหูเปนตน พอกระทบมีอวิชชาประกอบดวย จึงเปนกรรมใหม
ธรรมชั้นลึก ไมมีใครทํากรรม ใครรับผลกรรม; แตก็มีการทํา การเสวยผล
ที่วาเปนคนเปนฉันอยูนี้เปนเพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตา กายใจผลักใสกันในตัว
เขาถึงเท็จจริงขอนี้ จะรูเรื่องความสิ้นกรรม คือไมมีผูทํากรรม ไมมีตัวผูรับกรรม
คนกลาวเกี่ยวกับอนัตตา อาจรูแตเพียงชื่อ ไมรูสึกในความไมใชตัวก็ได
จนกวาจะรูจักวาชีวิตนี้เปนเพียงอิทัปปจจยตาไมมีกู-ของกู เบื่อเรหาความสิ้นกรรม
ถึงกระนั้นเราก็ยังจัดทําถูกกับทุกสิ่งได โดยไมยึดมั่น ไมเกิดเปนมโนกรรมได
สรุปวากรรมมี ๓ ชั่ว ดี และไมชั่วไมดี คือเหนือชั่วดี เปนกรรมขั้นสัจจธรรม
สุขแทจริงไมไดอยูที่อะไร ๆ แตอยูที่เราไมยึดมั่น มีกรรมที่สาม เหนือสิ่งคู - คู
กรรมที่ทําใหเปนทุกขนั้น เนื่องดวยอวิชชา, กรรมที่ทําใหสิ้นกรรมนั้นเนื่องวิชชา
ขอใหจําเอาไปศึกษารายละเอียดอีก จะเขาใจยิ่ง ๆ ขึ้นจนรูจักกรรมไมดําไมขาว
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๑๓. อิ ทั ป ป จ จยตาในฐานะเป น ปฏิ จ จสมุ ป บาทต า ง ๆ แบบ
บรรยายครั้งสุดทาย เหมือนกับเปนการสรุปรวมความเรื่องอิทัปปจจยตาทั้งหมด
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[๒๒]
ดูตัวเองวาเปนพุทธบริษัทไดเทาไร แลวทําใหรู ใหตื่น ใหเบิกบานมาก ๆ ขึ้น
การดับทุกขไมอาจทําไดดวยหลักธรรมอื่น นอกจากอิทัปปจจยตา รูแลวกิเลสไมเกิด
เราจะแกความดานชินขางกิเลสก็ดวยมาเสพคุนกับอิปทัปปจจยตา จนขึ้นใจเปนประจํา
พุทธบริษัทควรกาวหนาในหนาที่ทําใหมีความปกติสุขปลอดภัย โดยมารูเรื่องนี้
อิทัปปจจยตาคํานี้ หมายความลึก บอกวาสิ่งทั้งหลายเปนธรรมชาติ เปนไปตามกฎ
“ความที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” นี้พูดไวกลางที่สุด ตัวมันไมดีไมรายไปตามที่มนุษยวา
ดี-ชั่วเกิดมีมากชั้น แลวแตความรูสึกของใคร ๆ สวนอิทัปปจจยตาวาแตที่มีอยูจริง
อิทัปปจจยตาคือทุกสิ่ง อยูในทุกแหง อยูตลอดเวลา ถือเปนพระเจาในพุทธศาสนา
อาการปรุงแตงเปนปฏิจจสมุปบาทนั้น ก็คืออิทัปปจจยตา ความที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เราคนหนึ่ง ๆ มีกายมีใจ ทั้งคูเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม พรอมที่จะถูกปรุงและปรุงตอ
ตาเห็นรูป พฤติทางจิตเกิด สงผลเปนทอด ๆ จนคิดทําตามตองการของโลภโกรธหลง
เมื่อรูจักอิทัปปจจยตาในฐานะกฎของสิ่งมีพฤติเคลื่อนไป ๆ ก็ชื่อวาเรารูปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทมีหลายแบบ ฝายอธิบายครอมภพชาติก็มี ฝายขณิกะวากันเดี๋ยวนี้ก็มี
อยางแรกใชสอนศีลธรรม ยังเนื่องสัสสตทิฏฐิ, อยางหลังสัจจธรรม สัมมาทิฏฐิ
อาการแมปรุงแตงชวงเดียวหรือหลาย ๆ ชวงในกรณีหนึ่ง ๆ ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท
ถาเห็นอิทัปปจจยตา ก็เห็นปฏิจจสมุปบาท ก็เห็นตถตา เห็นอวิตถตา ฯลฯ
อิทัปปจจยตาคําเพียงครอบหมด มีไวพจนมาก ลวนหมายถึงความไมมตี ัวตนทั้งนั้น
ปฏิ จ จสมุ ป บาทในรู ป อริ ย สั จ จ
ทุกข นี้มิใชสิ่งมีขึ้นไดลอย ๆ มันตองมีอะไรปรุงแตงขึ้น
เหตุของทุกข ก็คือปฏิจจสมุปบาทสวนสมุทยวาร
ความดับทุกข ก็คือปฏิจจสมุปบาทสวนนิโรธ
ทางดับทุกข คือมรรคมีองคแปดทําใหเกิดอาการดับ
โลกนี้คือวัตถุกับจิต หรือกายใจหรือรูปนาม ซึง่ เปนอารมณของผัสสะ
ผัสสะทําใหเกิดเวทนาชนิดเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น จนโลภโกรธหลง เลยเปนทุกข
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[๒๓]
เราอยูในโลกที่เปนทุกข จะตองทําใหถูกตองตามกฎอิทัปปจจยตา อวิชชาเกิดไมได
ดับทุกขแลวก็ยังไมจบกระแสปรุงแตงยังเกิดญาณเกิดสุข ฯลฯ เปลี่ยนรูปไมมีกิเลส
ดังนั้นในอริยสัจจทั้งสี่นี้ ไมมีอะไรนอกจากเต็มไปดวยกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท แบบที่ใหเกิดทุกข :
-แบบที่มี ๑๑ อาการ จากอวิชชาไลไปเปนอนุโลม และปฏิโลม
-แบบที่พระพุทธองคทรงทองเลน คือจับอาการแรกที่ผัสสะ ไลไปจนเปนทุกข
-แบบที่ขึ้นตนดวยเวทนา จากเวทนาเปนตัณหา ฯลฯ ไลไปจนถึงทุกข
-แบบที่เปลี่ยนกระแสกลางสาย จากอวิชชาไป พอถึงตัณหาก็กลับเปนฝายดับ
-แบบของอภิธรรมปฎก คือขยายขออายตนํ ระบุเปนอยาง ๆ แตก็ ๑๑ อาการ
-แบบที่ตั้งขึ้นจากความคิด คือทรงแยกชี้ที่อารมณของความคิด คิดเสร็จจิตฝง
-แบบที่ตั้งตนดวยอาหารสี่คือวิญญาณาหารทําใหเกิดภพใหม ปรุงตอเปนตันหา
ปฏิจจสมุปบาท แบบที่ไมเกี่ยวกับความทุกข
-ปฏิจจสมุปบาทของสัจจะ ๓ ระบุ สัจจานุรักขนา-สัจจานุโพธา-สัจจานุปตติ
-ปฏิจจสมุปบาทแหงการละราคะโทสะโมหะ จะละไดตองละเปนเปลาะ ๆ
ปฏิจจสมุปบาท แบบที่คาบเกี่ยวกันทั้งดีและชั่ว
-ปฏิจจสมุปบาทชื่อ อุปนิสธรรม คือสิ่งที่อาศัยกัน จากอวิชชาไปถึงทุกข
-ปฏิจจสมุปบาทแหงการทะเลาะวิวาทเริ่มที่เวทนาไลไปจนเกิดหึงหวงทะเลาะ
-ปฏิจจสมุปบาทที่เปนเงื่อนตน นับแตอวิชชาสัมผัส ไลไปจนเกิดตัวกูของกู
เทาที่นํามานี้ เพื่อเปรียบเทียบศึกษาเปนตัวอยาง สรุปเทาที่ควรรูประจําใจ
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คําชี้แจง
ของผูบรรยาย เรื่องอิทัปปจจยตา
---------------ผู บ รรยายเรื่ อ งนี้ มี ค วามมุ ง หลายส ว นใหญ เพื่ อ ให ผู ศึ ก ษาได ท ราบถึ ง
ข อสํ าคั ญที่ ควรทราบ หลายประการด วยกั น ที่ จํ าเป นสํ าหรั บการที่ จะเข าถึ งตั วพุ ทธศาสนา,
ดังตอไปนี้ :อิทัปปจจยตา
คือคํายอของเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยมีใจความแตเพียงวา
“ เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น”
ตลอดถึงปฏิปกขนัยที่กลับกัน
อยูดว ยในตัว คือ วา “ถา ไมมีสิ่ง นี้ๆ เปน ปจ จัย สิ่ง นี้ๆ ก็ไ มเ กิด ขึ้น ”
ถา จะ
กล าวในรู ปของปฏิ จจสมุ ปบาท ก็ กล าวยื ดยาว โดยขยายออกไป ตั้ งแต อวิ ชชาเป นป จจั ย
ใหเกิดสังขาร,
สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ ฯลฯ กระทั่งชาติเปนปจจัยใหเกิด
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาส,
พรอมทั้งฝายดับ ที่ เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ,
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ กระทั่งเพราะชาติดับ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จึงดับ, ดังนี้.
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อี ก อย า งหนึ่ ง คํ า ว า อิ ทั ป ป จ จยตา มี ค วามหมายกว า งทั่ ว ไป จะใช กั บ
รูปธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ยังได,
เปนกฎวิทยาศาสตรทั่วไป
ก็ไ ด,
สว นปฏิจ จสมุป บาทนั้น มุง หมายใชเ ฉพาะเรื่อ งเกิด ทุก ข และดับ ทุก ข
โดยตรง ในพุทธศาสนาเทานั้น.
แตถึงอยางนั้น ใจความสําคัญก็คงมีอยางเดียวกัน คือ
แสดงถึง กระแสแหงปจจัย และสิ่งที่เกิดตามปจจัย
เปนสายยืดยาวไป เทานั้น.
ถาเปนเรื่องทุกขโดยตรง ก็เรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปปาโท
ซึ่งอยูในรูป
ของพุทธภาสิต; แตเราไมคอยนิยมเรียก เพราะยาวเกินไป, เรียกปฏิจจสมุปบาท สั้นๆ.

[๒๕]
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[๒๖]
ความสําคัญของเรื่องนี้ ที่สังเกตไดจากพระพุทธภาษิตทั้งสิ้น ก็คือมุงหมาย
จะขจัดความเห็นผิด สําคัญผิดวามีตัวตน สัตวบุคคล ตามที่คนเรารูสึกกันไดเองตาม
สัญชาตญาณ, หรือที่ยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือ มุงแสดงใหเห็นวา ไมมีดี ไมมีชั่ว, ไมมีบุญ
ไมมีบาป, ไมมีการได ไมมีการเสีย, และอื่นๆ ที่เปนคูตรงกันขาม, เพราะนั่นมนุษย
บัญญัติขึ้นเอง ตามความรูสึกของมนุษย; โดยที่แทแลว ทั้งหมด ทุกๆคู ลวนเปน
เพียงกระแสแหง อิทัปปจจยา เสมอกันหมด, แมที่สุดแตปญหาที่วา คนตายแลวเกิด
หรือไมเกิด ก็จะหมดไปทันที ถาเขาเขาใจเรื่อง อิทัปปจจยตา: ไมมีคน, ไมมีการตาย,
ไมมีการเกิด, เปนเพียงกระแสแหง อิทัปปจจยตา, แลวก็ไปสมมติ หรือบัญญัติ เอาวา
ระยะนั้น เรียกชื่ออยางนั้นๆ, แลวก็รูสึกยึดมั่นถือมั่น จนรูสึก รัก โกรธ เกลียด กลัว
เศรา ฯลฯ หรือ อื่น ๆ อีก มากมาย ไปตามความเขลา ของบุค คลผูยัง ไมรูเ รื่อ ง
อิทัปปจจยตา นี้ เทานั้น.
สิ่งที่ตองเขาใจใหชัดเจน ยังมีอยูอีกวา เรื่องอิทัปปจจยตา นี้ เมื่อยังไมได
ปฏิบัติจนถึงที่สุด ยังเปนการศึกษาใหเขาใจอยู เรื่องนี้ก็จะปรากฏเปนเรื่อง ปรัชญา ;
ครั้นปฏิบัติจนควบคุมสติได รูเทาทัน ไมเกิดกิเลสไดถึงกับเปนพระอรหันตแลว ก็หมด
ความเปนปรัชญา, มาอยูในรูปของ ศาสนา หรือ การปฏิบัติในศาสนา เทานั้นเอง,
และยังแถม อาจจะลดลงมาอยูในรูปของการปฏิบัติขั้นศีลธรรม ก็ยังได, กลาวคือ
การมีสติไมเผลอ เมื่อตาเห็นรูปเปนตน ไมหลงรักหลงเกลียดในรูปที่เห็นนั้น ของบุคคล
ผู รั ก ษาอิ น ทรี ย สั ง วรเป น ต น นั่ น เอง ชาวตะวั น ตกศึ ก ษากั น แต ใ นแง ข องปรั ช ญา
ไมศึกษาไปในแงที่จะปฏิบัติได, จึงไมเขาถึงตัวพุทธศาสนา, เขาถึงแตตัวพุทธปรัชญา, และเทาที่เขาเขาใจ และบัญญัติกันขึ้นเอง ในรูปของปรัชญา.
การที่จะเขาใจความหมายของ อิทัปปจจยตา อยางลึกซึ้งทั่วถึง ตอง
ศึกษาความหมายของคําวา ตถตา : ความเปนอยางนั้น, อวิตถตา : ความไมผิดไป
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[๒๗]
จากความเปนอยางนั้น, อนัญญถตา : ความไมเปนไปโดยประการอื่น, ตลอดถึง
คําวา ธัมมัฎฐิตตา, และ ธัมมนิยามตา เปนตนดวย, ดังที่มีคําอธิบายอยางละเอียด
อยูในหนังสือเลมนี้แลว.
สําหรับรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนคําอธิบาย
คําบัญญัติที่ออกชื่อมาแลว เหลานั้น.
เรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา นี้ กล าวได ว าเป นเรื่ อง หั วใจของพุ ทธศาสนาที่ สุ ด
แตก็ถูกมองขามเสียที่สุด ราวกะวาไมสําคัญ หรือไมไดมีอยูในพระบาลี. ทั้งนี้สังเกตุ
เห็นไดวา เปนดวยเหตุ ๒ ประการคือ เขาใจไดลําบาก, นี้อยางหนึ่ง, อีกอยางหนึ่ง
มักถูกหามกันเสียวา อยาไปศึกษาเลย สูงเกินไป เชนเดียวกับเรื่องสุญญตา. แตโดย
ที่ แท แล ว เป นเรื่ องที มี อยู ในชี วิ ตประจํ าวั นของคนทุ กคน ไม ว าจะมองกั นที่ ส วนไหน
ของคน, ของการเคลื่อนไหวของคน, ของเรื่องที่เกิดขึ้นแกคน ไมวาที่ไหน เวลาไร
แกใครก็ตาม เปนเรื่องของอิทัปปจจยตาทั้งนั้น. แมที่สุดแตการที่แมครัวจะหุงขาวกิน
สักหมอหนึ่ง ก็เต็มไปดวยเรื่อง อิทัปปจจยตา, ดังที่ไดชี้ใหเห็นในคําบรรยายชุดนี้แลว.
สรุปความในขอนี้วา ในทุกๆ ปรมาณู หรืออนุภาคของปรมาณู ก็ตาม ของทุกสิ่ง
ในโลกนี้ ประกอบอยูดวย กฎเกณฑ และ อาการ ของอิทัปปจจยตา.
เรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ แมตรัสรูแลว พระองคก็ยังทรงนํามา “ทอง” เลน,
หรือคลายกับ “ฮัมเพลง” เลน, ดังที่ปรากฏอยูในบาลี อภิสมยสังยุตต, และ
สฬายตนสังยุตต, ซึ่งฟงแลวก็นาขัน, คลายกะวาทรงกลัววาจะลืม, เหมือนที่เด็ก
ทองสูตรคูณ, หรือมิฉะนั้นก็คลาย “เพลงที่ถูกใจ” ก็มักจะหลุดจากริมฝปากขึ้นมาเอง
อยูเสมอๆ . ขอใหทุกคนตระหนักถึงคาของเรื่อง อิทัปปจจยตา เรื่องเดียวนี้, เพราะ
เรื่องอื่น ไมเคยปรากฏวาทรงนํามาสาธยายเลนดังเรื่องนี้.
การออกผนวช ก็เพราะ
อยากทรงทราบเรื่องนี้, กอนตรัสรูก็คนหนักในเรื่องนี้, ตรัสรูเสร็จหยกๆ ก็ทรง
ทบทวนเรื่องนี้, สอนก็สอนแตเรื่องนี้ ในรูปแบบที่ตางกัน จนบางคนดูไมออก,
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[๒๘]
บางเวลาทรงนํามา “ฮัม” เลนดวยความเบิกบานพระทัยพระองคเดียว, ภิกษุบางรูปแอบฟง
ก็ตรัสเรียกมา ทรงบังคับใหศึกษาเรื่องนี้. แมที่สุดแตเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
อยูในนาทีสุดทายแลว ก็ยังตรัสบทสรุปความของเรื่องนี้วา “ขยวยธมฺมา สงฺขารา”
ซึ่งโดยใจความก็คือเรื่อง อิทัปปจจยตา นั่นเอง.
ขาพเจาผูบรรยายเรื่องนี้ เห็นวา คําวา อิทัปปจจยตา นี้ ควรติดอยูที่
ริมฝปากของพุทธบริษัททุกคน, เขาจึงจะเปนพุท ธบริษัทที่แทจ ริง; เมื่อ เขา
มีความกลัว หรือเจ็บปวดขึ้นมาอยางรุนแรง แทนที่จะรองวา “วาย ตายแลว”, เขาควร
จะรองออกมาวา อิทัปปจจยตา, แลวหายกลัว หรือบรรเทาเจ็บไปทันที. เมื่อไดลาภ
หรือของตองใจ แทนที่จะสูดปากแลวรองวา “แมคุณเอย วิเศษจริง”,
เขาควร
จะรองออกมาวา “อิทัปปจจยตา” อยางเดียวกัน แลวก็มีสติสัมปชัญญะ ไมหลงใหล
ในสิ่งนั้น หรือการบริโภคสิ่งนั้นๆ. ในกรณีแหงโลกธรรมทั้งแปดประการ ซึ่งแบงออก
เปนสองชุด คือนาพอใจ และขมชื่น, เขาจะรองออกมาวา อิทัปปจจยตา เสมอกัน
ไมวาสิ่งใดจะมากระทบ.
นั่นคือความเปนพุทธบริษัทอันแทจริง ถึงกับแมจะรอง
ในความฝน หรือละเมอก็ตาม เขาจะรองออกมาวา อิทัปปจจยตา เสมอ. ขอนี้
แสดงวาเขาอยูกับพระพุทธองคตลอดเวลา เพราะการเห็นพระพุทธองคนั้น คือการเห็น
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปปาโท, นั่นเอง.
ในวักกลิสูตร ตรัสวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา, แตก็มิไดตรัส
ไวใหชัดวา เห็นธรรมนั้นคือเห็นอะไร, หรือเห็นอยางไร? สวนในบาลีมหาหัตถิป โทปมสูตร มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย พระสารีบุตรไดกลาวไววา พระผูมีพระภาคไดตรัส
แลววา “ โย ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ, โย ธมฺมํ ปสฺสติ
โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสตี - ติ”. ดังนั้น เปนอันวา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท
ผูนั้นเห็นพระองค, และปฏิจจสมุปบาท ก็คือ อิทัปปจจยตา นั่นเอง, ดังที่ไดกลาวแลว
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ขางตน. ผูใดพลั้งปากเปน “อิทัปปจจยตา” ผูนั้นพลั้งปากเปนพระผูมีพระภาค
พระองคจริง, ยิ่งกวาที่จะพลั้งปากวา พุทโธ ๆ ๆ ไปเสียอีก, เพราะพระองคจริงนั้น
คือธรรม ดังที่กลาวแลว ในวักกลิสูตร.
ในบาลีสูตรที่หนึ่ง มหาวัคค ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย มีขอตรัสไวชัด
ระบุวา อริยสัจจสี่ ที่ตรัสไวในรูป ปฏิจจสมุปบาท ทั้งฝายสมุทยวาร คือเกิดทุกช, และฝาย
นิ โ รธวาร คื อ ดั บ ทุ ก ข นั้ น เป น ธรรมที่ ท รงแสดงแล ว ในลั ก ษณะที่ ใ ครข ม ขี่ ไ ม ไ ด
(อนิ คฺ ค หิ โ ต), ใครทํา ให เ ศร า หมองไม ไ ด (อสงฺ กิ ลิ ฎ โ ), ใครตํา หนิ ไ ม ไ ด
(อนูปวชฺโช), ใครคานใหหกคะเมนไมได (อุปฺปฎิกฺกุฎโ ), ขอนี้หมายความวา
อริยสัจจเปนสิ่งที่ใครคานไมได ก็เพราะเปนสิ่งที่อธิบายไดโดยหลักแหง อิทัปปจจยตา
นั่นเอง.
ที่ยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตานั้น เปนชื่อของ
มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง ชนิดสูงสุด ยิ่งไปกวาที่ทรงแสดงดวย
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค; คือไมเอียงไปทาง อัตถิตา และนัตถิตา
คือความมี และความไมมี. คนที่ยังถือ หรือ ยึด ในความมี หรือความไมมี นั้นชื่อวา
ยังแลนไปสุดโตง ขางใดขางหนึ่งอยู, และสุดโตงทั้งสองนั้น คือโตงไปทางมี หรือ
ไมมี ก็ตาม, เปนเพียง อิทัปปจจยตา เทากัน, ดังนั้น ผูที่เขาถึง อิทัปปจจยตา แลว
จะไมรูสึกในความแตกตางของ ความมี กับ ความไมมี แตประการใดเลย. เมื่อ
เปนดังนี้แลว อิทัปปจจยตา ยอมทําใหไมแลนไปสุดโตง ที่ ความได- ความเสีย, หรือ
ความแพ - ความชนะ, กระทั่ง หอม- เหม็น, สวย- ไมสวย, ฯลฯ ทุกๆคูของสิ่งที่
ปุถุชนยึดถือโดยความเปนของตรงกันขาม ทั้งหมด, สําหรับเรื่องอัตถิตา- นัตถิตา นั้น
ดูที่มาในบาลี สูตรที่หา อาหารวัคค แหงนิทานวัคค สังยุตตนิกาย.
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ในสูตรที่หก แหงวั คคเดียวกันนั้ น ทรงแสดงวา ผูที่แสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเทานั้น จึงจะเรียกวา ธมฺมกถิโก หรือ ธรรมกถึก อยางสมชื่อ, และผู
ปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทเทานั้น จึงจะชื่อวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน หรือผูปฏิบัติธรรม
อยางสมควรแกธรรม, อยางสมชื่อ เชนเดียวกัน. บางคนอาจจะสงสัยวา จะปฏิบัติ
ในปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา ไดอยางไรกัน เพราะที่ไดฟงกันอยูนั้น อยูในรูป
ของทฤษฎี หรือ ปรัชญาไปทั้งนั้น. ขอนี้ไมยากเย็นอะไร : การมีสติไมเผลอใหอวิชชา
เขาครอบงํา ในขณะที่ตาเห็นรูป, ในขณะที่หูไดยินเสียง เปนตน จนไมเกิดการยึดมั่น
ถือมั่นในเวทนาใดๆ จนเกิดทุกข, นั่นแหละคือ การปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาท, หรือ
ในหลักแหง อิทัปปจจยตา. ทั้งหมดนี้ ยอมแสดงวา การศึกษาก็ดี, การปฏิบัติก็ดี,
แมแตการแสดงธรรมตอไปก็ดี,
สูงสุดอยูที่เรื่อง อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปปาโท
นั่นเอง.
ในสู ต รที่ เ จ็ ด แห ง วั ค ค เ ดี ย วกั น อี ก นั่ น เอง ทรงแสดงไว ว า การเข า ถึ ง
ปฎิจจสมุปบาท หรือกระแสแหง อิทัปปจจยตา นั้น ไมทําใหเกิดความรูสึกวา ตัวเอง
หรือ ผูอื่น, ซึ่งเปนตนเหตุอันสําคัญที่ทําใหเกิดปญหานานาชนิดขึ้นมา และเบียดเบียนทั้ง
ตนเองและผูอื่น ถึงกับทําใหโลกนี้วินาศได. ผูที่เขาถึงธรรมในขั้น อิทัปปจจยตา นั้น
ไมมีทางที่เกิดความรูสึกเปน ตัว-ตน หรือ ของตน เสียแลว, จะมีตัวเอง หรือผูอื่น
ไดอยางไรกัน; ดังนั้น ธรรมขอนี้ นับวาเปนสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนา ขนาดที่เรียกวา
ผูใดเห็นปฎิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นตถาคต ดังที่กลาวมาแลวขางตน นั่นเอง.
ใครเปนคนที่มี เขา มี เรา จนนอนไมคอยหลับอยูเปนปรกติแลว จงรีบศึกษาเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทนี้เถิด.
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มิไดกําลังมีอยู, หรือ จักมี, คือไมมีทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต, ทําให
หมดความสงสัยทั้ง ๓ กาล ในเรื่องอันเกี่ยวกับตัวตน จึงไมมีปญหาที่จะตองถามขึ้นวา
ตายแลวจะเกิดอีกหรือไม ? เพราะวา ที่นี้เดี๋ยวนี้ ก็มิไดมีตัวตนอยูเลย.
ในบาลี พรหมชาลสูตร ตรัสไวชัดเจนวา ผัสสะ เปนตนตอแหงทิฐิ
ทั้ง ๖๒ ชนิด, ขอนี้ หมายถึง ผัสสะที่ใหโอกาสแกการเกิดของอวิชชา, ไดแก
ผัสสะในปฏิจจสมุปบาทสวนสมุทยวาร นั่นเอง. ถาผูใด มีสติในขณะผัสสะเสียแลว
ก็ยอมไมเกิดอวิชชา และจะกลายเปนนิโรธวารแหงปฏิจจสมุปบาทไปเสีย; หรือถาจะ
เกิดทิฏฐิ ก็กลายเปน สัมมาทิฏฐิ ไป หาใชมิจฉาทิฏฐิ ๖๒ เหลานั้นไม. การระบุ
จํานวนทิฏฐิ ๖๒ ในที่นี้ ยอมหมายถึงมิจฉาทิฏฐิทุกชนิด ไมยกเวนชนิดใด ๆ, ดังนั้น
เปนอันกลาวไดวา การเขาถึงปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนการกําจัดมิจฉาทิฏฐิทั้งปวง
ใหหมดไป นั่นเอง. (รายละเอียดเกี่ยวกับทิฏฐิ ๖๒ นี้ หาดูไดทันที ในหนังสือพุทธประวัติจาก
พระโอษฐ ซึ่งแพระหลายที่สุดอยูแลว)
พวกที่สนใจพุทธศาสนาในแงของปรัชญา ควรศึกษา
เรื่องนี้เปนอยางยิ่ง, โดยจะทําใหเขาใจขอที่พุทธศาสนาแทไมใชปรัชญา, แตเปนศาสนา
ที่เปนตัวการปฏิบัติ ซึ่งไมจําเปนจะตองอาศัยปรัชญาเปนอุปกรณเลย ก็ยังได, เพราะ
ตองการใหตั้งตนการศึกษาลงไปที่ สิ่งที่เรียกวาผัสสะ โดยตรง แลวเปนไปตามลําดับ
ทํานองของวิทยาศาสตร แทนวิถีทางของปรัชญา ซึ่งมีรากฐานอยูบนการคํานึงคํานวณ
อยางเดียว. ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะอิทัปปจจยตา เปนวิทยาศาสตรโดยแท.
บาลีอภิสมยสังยุตต นิทานวัคค สังยุตตนิกาย, สูตรที่หนึ่งแหงคหปติวัคค
ทรงแสดงไววา องคประกอบแหงการบรรลุโสดาบัน หรือที่เรียกเปนบาลีวา
โสตาปตฺติยงฺค นั้นเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับการรูปฏิจจสมุปบาทโดยตรง. โดยทั่วไปจะไดยิน
กันแตวา โสดาปตติยังคะนั้นประกอบดวยองคสี่ คือสัทธาไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา๑,
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ในพระธรรม ๑. ในพระสงฆ ๑, มีศีลไมดางพรอยเปนที่พอใจของพระอริยเจา
(อริยกันตสีล) ๑, นี้ยังกํากวมเกินไปก็ได คืออาจฟงเปนสัทธาของความเชื่ออยางงมงาย
เอาชีวิตเปนเดิมพันก็ได แตไมเปนองคแหงการบรรลุโสดาบันไปได. ตอเมื่อเริ่มมีความ
เขาใจในปฏิจจสมุปบาท ไมงมงายในเรื่องการเกิ ดขึ้น และดับไป แหงความทุกขตามกฎ
แหง อิทัปปจจยตา แลวเทานั้น ความเชื่อนั้นๆ จึงจะไมหวั่นไหว อยางถูกตอง, และ
ศีลนั้น จะเปนศีลบริสุทธิ์ ไมถูกลูบคลําดวยทิฏฐิ ซึ่งกลายเปน สีลัพพตปรามาส ไป.
จริงอยู, ที่ชาวบานบางคน หรือสวนมาก ที่บรรลุความเปนโสดาบันนั้น อาจไมเคย
ไดยินไดฟงคําวา ปฎิจจสมุปบาท หรือคําวา อิทัปปจจยตา เลยก็ได, แตความรูสึก
หรือเห็นแจงอยู ในใจของเขาในเวลานั้ น เป นไปอย างแจมแจงในกระแสแห งความจริงของ
อิทัปปจจยตา ที่เกี่ยวกับการเกิดทุกขดับทุกข. ขอนี้เชนเดียวกับการบรรลุพระอรหันต
ของคนจํานวนไมนอย มีขึ้นไดโดยไมตองพูดถึง,
หรือไมไดยิน คําวา รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เลย, ไปไดยินทํานอง ถอนความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง
เสีย, หรือในทํานองวา อยาติดอยูใน เบื้องตน – ทามกลาง - เบื้องปลาย, เหลานี้
ลวนแตหมายถึงขันธหา โดยไมเรียกวาขันธหา, ไปทั้งนั้น, ทานเหลานั้นไมเคยไดยิน
คําวาขันธหาเลยก็ได, แตมีความรูสึกตอสิ่งที่เรียกวาขันธหาโดยตรง ยิ่งกวาคนสมัยนี้
ที่ทองขันธหาไดจอ, หรือถึงกับแจกลูกขันธหา ไดเปนพวงยาวยืดไปทีเดียว. ทาน
เหลาโนน มองเห็นกระแสแหง อิทัปปจจยตา ในสิ่งที่ทานกําลังรูสึกอยูในใจจริง ๆ
จึงเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัดในระดับใดระดับหนึ่ง ของความเปนพระอริยเจา, และ
บรรลุความเปนพระโสดาบัน เปนตน.
ดวยเหตุผล หรือขอเท็จจริง ดังที่กลาวมาแลวขางบนนั้นเอง, จึงมีคําตรัส
ไวในสูตรที่หา วาการรูเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเปนจุดตั้งตนของตัวพรหมจรรย ซึ่งเรียก
เปนภาษาบาลีวา อาทิพฺรหฺมจริยํ. พรหมจรรยในที่นี้ หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตรงตอนิพพาน, ซึ่งบางทีก็เรียกวา อิรยอัฎฐังคิกมรรค นั่นเอง, หมายความวาใน
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องคตนของมรรค คือสัมมาทิฏฐินั้น จะตองมีการเห็นการเกิดดับแหงทุกข ตามกฎเกณฑ
แหง อิทัปปจจยตา, สรุปความวา จุดตั้งตนของพรหมจรรยนั้น คือความเปนคน
อยูในอํานาจแหงเหตุผล มีความรูความเขาใจแจมแจง ในกฎแหงเหตุผล, คือ ความที่
เมื่อสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น, ซึ่งทําลายสีลัพพตปรามาส ที่มีอยูกอน
เสียสิ้นเชิง. หรือจะกลาวใหสั้นที่สุดก็กลาวไดวา จุดตั้งตนของการลุถึงนิพพานนั้น
อยูที่การเขาถึงอิทัปปจจยตา นั่นเอง. การเขาถึงอิทัปปจจยตา จนรูความจริงขอนี้แลว
ก็เลิกความเห็นผิดที่วา “ กายนี้เปนของตน หรือตัวตน” เลิกความลังเลในธรรม
ทั้งปวง รวมทั้งในพระรัตนตรัย เสียได,
พรอมกับการเพิกถอนสีลัพพตปรามาส
ดังที่กลาวแลว.
นี้คือความสําคัญของความรูในอิทัปปจจยตา ซึ่งเปนเงื่อนตนของ
พรหมจรรย หรือ “ อาทิพฺรหฺมจริยํ” ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่ง ของการบรรลุมรรคผล
ในพุทธศาสนา.
ครั้นความรูในเรื่อง อิทัปปจจยตา กาวหนาไปตามลําดับ จนกระทั่งความรูสึก
ไม มี สั ต ว ไ ม มี บุ ค คล, ไม มี ค นๆ นั้ น , ไม มี ค นอื่ น จากคนนั้ น , ไม มี ผู
กระทํากรรม หรือผูรับผลแหงกรรม แลว ก็จะถึงซึ่งความสิ้นไปแหงกรรม ทั้งกรรมเกา
และกรรมใหม,
ไมกลับมาสูการเกิดใหม ดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน อีกตอไป,
อิทัปปจจยตา ยอมกําจัดเสียซึ่งตัวตน- ของตน สิ้นเชิง บรรลุความเปนพระอรหันต
อันเปนขั้นสุดทายของการบรรลุมรรคผล. ขอความนี้ ปรากฏอยูในสูตรที่หก คหปติวัคค
แหงอภิสมยสังยุตต สังยุตตนิกาย, ที่อางถึงขางตนอีกนั่นเอง.
สูตรที่หนึ่ง แหงทุกขวัคค อภิสมยสังยุตต, (ทั้งสูตร) มีขอความที่แสดงใหเห็น
วา เมื่อรูชัดปฏิจจสมุปบาท ทุกๆ อาการ โดยนัยแหง อิทัปปจจยตา ก็สามารถปฏิบัติ
เพื่อดับเสียซึ่งตนเหตุแหงสังขาร (กลาวคืออวิชชา) เสียได ก็สามารถดับทุกขทั้งปวงได
ตามลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทสวนนิโรธวาร, เปนการดับทุกขชนิดที่ในบาลีอิติวุตตก
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ขุททกนิกาย (ไตร. ล. ๒๕ น. ๒๕๙ บ. ๒๒๓ บรรทัดที่ ๖-๗-๘) เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดในชีวิตนี้, มิใชหลังจากดับขันธแลว คือตายแลว, นี้นับวาเปนอานิสงส
สูงสุด ของการปฏิบัติเกี่ยวกับ อิทัปปจจยตา. หวังวาทุกคนจะไดพยยามอยางสูงสุด
เพื่อการศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้.
สํารหับอานิสงสในเรื่องนี้ ที่ไดตรัสไวอยางกวางขวาง
นาสนใจที่สุดนั้น
ปรากฏอยูในมหาตัณหาสังขยสูตร มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย (บรรพ ๕๔๑ทั้งบรรพ) วา
การปฏิ บั ติ จนรู ชั ดในปฏิ จจสมุ ปบาทนั้ น ย อมมี อานิ สงส พิ เศษ ถึ ง ๘ ประการ คื อ
๑. ไมแลนไปสูปุพพันตทิฏฐิ (วาเคยมีตัว-ตนในอดีต), ๒. ไมแลนไปสูอปรันตทิฏฐิ
(วาจักมีตัวตนในอนาคต), ๓. ไมมีควาสงสัยในปจจุบัน (เกี่ยวกับเรื่องมีหรือไมมีตัวตน), ๔. ไมมีการกลาวตามคําแหงศาสดาของตนดะไป (โดยที่ตนเองมิไดเขาถึงความจริง
ขอนั้นดวยใจตน), ๕. ไมกลาวผิดไปจากพระศาสดากลาว (แมคํากลาวประเด็นนั้น
ตนไมเคยฟงมาจากพระศาสดาเลย), ๖. ไมมีทางที่จะหมุนออกไปถือศาสดาอื่นได
(เพราะจะไมมองเห็นวามีศาสดาอื่นใดที่ตรัสรูจริงเทาศาสดานี้), ๗. ไมตื่นตูมในมงคล
ตื่นข าวของสมณะพราหมณ เหล าอื่นวามี สาระอะไร (เพราะพนจากการถื อมงคลตื่ นขาว
ซึ่งลวนแตเปนสีลัพพตปรามาส), และ ๘. จะกลาวอะไรออกไป ก็กลาวตามที่ตน
รูอยูแกใจเอง, เห็นอยูแกใจเอง, รูแจงชัดอยูแกใจเอง (สามํ าตํ, สามํ ทิฏํ,
สามํ วิทิตํ, เพราะความรูของเขาไมมีทางที่จะผิดได ในสิ่งทั้งปวงอีกตอไป). ขอนี้นับวา
พิเศษนาสนใจอยางยิ่ง และเปนสิ่งที่จะเขาใจไดไมยากเลย วาการรูเรื่อง อิทัปปจจยตา นั้น
ไมเปดโอกาสใหกลาวอะไรผิดๆ, หรือกลาวโดยตองอางอิงผูอื่นแมแตพระศาสดาของตน,
เพราะไดรูสิ่งๆ เดียว อยางเดียวกันกับที่พระศาสดารู, หรือมองเห็นองคพระศาสดา
ที่แทจริง ที่กําลังมีอยูแลวในตน, คือเห็นธรรมที่เปนองคพระศาสดาเสียเอง นั่นเอง.
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เท าที่ กล าวมาทั้ งหมดนี้ ย อมเป นการเพี ยงพอแล วว า เรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา
ปฏิจจสมุปปาโทนั้น เปนเรื่องสูงสุดในระดับที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา,
และไมเหลือ
วิ สั ยของคนที่ มี สติ ป ญญาพอสมควร ทํ าให เข าถึ งนิ พพานได ในภพทั นตาเห็ น ไม ต อง
รอตอตายแลว ซึ่งไมมีประโยชนอะไรเลย. รูเรื่องนี้ ก็เรียกวาผูรูจริง, ปฏิบัติเรื่องนี้
ก็ เรี ยกได ว าผู ปฏิ บั ติ สิ่ งที่ ควรปฏิ บั ติ และถู กต องแท จริ ง,เมื่ อเผยแผ สั่ งสอนเรื่ องนี้ ก็ ทํ าให
ชื่อวา ธรรมกถึกแทจริง, แมแตพระผูมีพระภาคเจาเอง ก็ทรงนํามา “ทอง” เลน
ทํานองคนสมัยนี้ “ฮัม” เพลง ที่ตนพอใจติดริมฝปากอยูเสมอ, เพราะทําใหรูสึก
สบายใจยิ่งกวาสิ่งใด ในเมื่อไดเอยถึงสิ่งนั้น.
หวังวาทานทั้งหลาย จะไดพิจารณา
ตามขอเท็จจริง ดังที่ไดนํามาชี้แจงไวในที่นี้,
ตอสิ่งที่มีชื่อเรียกคอนขางจะแปลก วา
“อิทัปปจจยตา”.
นอกไปจากนี้ ก็ ยั งมี ส วนที่ อยากจะชี้ แจงให ท านทั้ งหลายสั งเกตให กว างขวาง
ออกไป จนถึ งกั บมองเห็ นได ด วยตนเองว า เรื่ อ อิ ทั ปป จจยตา นี้ มิ ได จํ ากั ดอยู แต ใน
ขอบวงของสิ่งที่เรียกวา “ พุทธศาสนา” เทานั้น, แตไดปกคลุมทั่วไปหมด เขาไปถึง
ขอบเขตของสิ่งที่เรียกวา ศาสตร หรือวิทยาศาสตร ของโลก,
เปนหลักวิชาทุกๆ แขนง
ที่ตองอิงอาศัยอยูกับความมีเหตุผล,
และเกี่ยวเนื่องอยูกับเนื้อตัวของมนุษยทุกๆคน
ในทุกๆอิริยาบถ. เมื่อตั้งอยูในฐานะที่เปน. กฎของธรรมชาติ, ก็มีอํานาจเทากับ
สิ่งที่มนุษยทั้งหลายเรียกกันวา “พระเปนเจา” นั่นเอง, ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่อาจจะใช
เปนเดิมพัน สําหรับการตอรองในการทําความเขาใจกันและกันในระหวางศาสนาทั้งหลาย
ในโลกนี้.
ไมมีอะไรในโลกทั้งมวล ที่มิไดเกี่ยวของอยูกับสิ่งที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา”
โดยปริยายใดปริยายหนึ่ง หรือหลายๆ ปริยายพรอมกันในคราวเดียว,
ยิ่งเปนฆราวาส
ยิ่งถูกผูกพันอยูดวยกฎแหง อิทัปปจจยตา มาก, หรือมีความทุกขมาก นั่นเอง, ดังนั้น
จึงตองยิ่งเรียนรูและปฏิบัติ ยิ่งกวาพวกบรรพชิตไปเสียอีก, ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา
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แมแตแมครัวจะหุงขาวกินสักหมอหนึ่ง ก็ยังตองเนื่องดวยสิ่งที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” นี้
ตั้งหลายซับหลายซอนทีเดียว
โลกนี้ ยังหมุนอยูเพียงใด, อะไรๆ ก็ยังเปลี่ยนแปลงอยูทั่วไปในสากลจักรวาล
ดังนี้แลว ก็พึงรูเถิดวานั้นเปนฝไมลายมือ ของสิ่งที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” สิ่งเดียวนี้
ทั้งนั้น. ความวินาศ หรือความเจริญรุงเรืองก็ตาม, สงคราม หรือสันติภาพก็ตาม
ของโลกทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับการการทําผิด หรือการทําถูก ตอสิ่งที่เรียกวา “ อิทัปปจจยตา”
ในที่นี้ นั่นเอง.
การที่คนพวกหนึ่ง สามารถเอาเปรียบคนอีกพวกหนึ่งไดสําเร็จ
ก็เพราะเขารูจักใชประโยชนจาก อิทัปปจจยตา อีกเหมือนกัน, ดังนั้น การปองกันไมให
ถูกเขาเอาเปรี ยบ หรื อตางฝ ายต างเป นมิ ตรตอกั น ไมมี ใครเอาเปรี ยบใคร ก็ เพราะ
สามารถใชกฎเกณฑอันนี้อยางถูกตอง คือใหเปนไปเพื่อสันติภาพโดยสวนเดียว.
ในที่สุดนี้ หวังวาทานทั้งหลาย จะไดสนใจในสิ่งที่เปนเหมือนกับผูสามารถ
บันดาลโลกใหเปนไปไดตามความประสงคทุกประการนี้, ใหสมกับที่เปนสิ่งสําคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด กระทั่งที่สําคัญทั่วๆ ไป จนถึงสําคัญนอยที่สุด โดยไมยกเวนสิ่งใดเลย
เพื่อจะสามารถแกปญหาทั้งปวง ทั้งฝายวัตถุ และฝายนามธรรม, กระทั่งฝายอสังขตธรรม
เหนือ โลกไปในที่สุด ,
ไมเ สีย ทีที่ไ ดเ กิด มาเปน มนุษ ย ไดพ บพุท ธศาสนาซึ่ง มี
“อิทัปปจจยตา” เปนหัวใจ บําบัดทุกขไดดั่งแกวสารพัดนึก นั้นเทอญฯ
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะของพระพุทธวจนะที่ถูกมองขาม
-๑เสารที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๕

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย
ในวันนี้เปนวันแรกของการบรรยายวันเสารของปใหม
ดังที่ทานทั้งหลายไดทราบกันอยูแลวเปนสวนมาก วาเรามีความ
มุงหมายจะบรรยายหลักพระธรรม ทุกวันเสาร ตลอดฤดูแลง
๙ เดื อ น จะหยุ ด แต เ ฉพาะฤดู ฝ น ๓ เดื อ น และเราก็ ไ ด
หยุ ด มาแล ว ๓ เดื อ น คื อ เดื อ น ตุ ล าฯ พฤศจิ ก า ฯ ธั น วา ฯ
นี้ก็ขึ้ น ปใ หม เริ่ม ฤดูแลว ; ตั้งแตเดือ น มกราฯ ไป ๙ เดือ นนี้
ก็จะบรรยายทุกวันเสาร.
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ทีนี้ ความมุงหมายของการบรรยายนี้ ก็ไดกลาวแลวตั้งแตปกอน
บางคนคงจะยังจําได แตบางคนก็อาจจะลืม และบางคนก็ยังไมเคยฟง. ความ
มุงหมายสวนใหญ
ก็คือวาเปนหนาที่
ที่เราจะสนองพระพุทธประสงคของ
พระพุทธเจา

๑
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ในการที่จะชวยกันสืบอายุพระศาสนา และในการที่จะชวยกันทําความบริสุทธิ์ ความ
ถูกตองของพระพุทธศาสนาใหยังคงอยู. แตเนื่องจากเรื่องนี้มันมากมาย มันซับ
ซอนลึกซึ้ง ดังนั้นเราจึงตองใชความพยายามมาก จึงตองมีการบรรยายกันหลายครั้ง
หลายหน หรืออาจจะเปนหลายสิบครั้งหลายสิบหน จนกวาพวกเราพุทธบริษัทจะมี
ความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง
สมกับที่เปนพุทธบริษัทโดย
แทจริง; ไมเปนพุทธบริษัทแตปาก. นี้เปนความมุงหมายโดยเฉพาะ ความ
มุงหมายอันใหญยิ่ง ที่ไดมีการบรรยายนี้; จึงมีการบรรยายใหฟง แลวก็มีการเปด
โอกาสใหสอบถาม ซักไซ อภิปราย สัมนา ในหัวขอนั้น ๆ ที่ไดพูดไปในวันหนึ่ง ๆ
ใหเปนที่แจมแจง จนกวาจะครบถวนทุกหัวขอ ทุกแงทุกมุมเพื่อจะทําใหมีพุทธศาสนา
ที่ถูกตอง อยูในจิตใจของทานทั้งหลายไดทุกคน.
ทีนี้ เราก็เลือกเอาสถานที่นี้ ที่ตรงนี้ เพื่อวาเราจะไดเปนเกลอกันกับ
ธรรมชาติ เหมือนกับที่พระพุทธเจาทานเปน. พระพุทธเจาทานเปนเกลอกันกับ
ธรรมชาติ เพราะวา ทา นประสูต รกลางดิน , ทา นตรัส รูก ลางดิน , และทา น
ก็นิพพานกลางดิน, แลวทานอยูเปนสวนมากกลางดิน. วิหารของพระพุทธเจา
ก็พื้นดิน ไมมียกพื้น; ที่ประทับของพระพุทธเจาเปนพื้นดิน ไมมียกพื้น; มี
เสื่อหญา สําหรับลาด อยางดีก็จะมีเพียงที่เรียกวาตั่งเตี้ย ๆ ในบางครั้ง. ทาน
ประสูติที่ใตตนไม ที่สวนลุมพินีกลางพื้นดิน นี้อยาลืมเสีย. ทานตรัสรูที่โคนตนไม
ตนหนึ่ง ซึ่งตอมาไดชื่อวา “ตนโพธิ์”; กอนนี้มีชื่อวาตน อัสสัตถะ เปนไม
ตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่ง. เมื่อพระพุทธเจาไปตรัสรูที่ใตตนไมตนนี้เขา ตนไมตนนี้
ก็ไดเกียรติ ไดชื่อใหมวา “ตนโพธิ์” โพธิ์ แปลวา ความรู. ทานนั่งตรัสรู
กลางดินที่ริมตลิ่ง ของแมน้ํากวาง ๆ สายหนึ่ง. ที่นี้เมื่อทานนิพพาน ก็ใตตนสาละ
ในสวนที่เที่ยวเลนของพวกมัลละกษัตริย กลางดินอีกเหมือนกัน.
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ถาพูดกันอยางสรุปความก็วา เกิดกลางดิน ตายกลางดิน เปนพระพุทธเจากลางดิน สอนคนอื่นตามกลางดิน : ทานเปนเกลอกับธรรมชาติอยางนี้. พวก
เราทะเยอทะยานอยากจะไดอยูบนตึก บนวิมาน มันเดินกันคนละทาง ฉะนั้นจึงตอง
มานั่งกลางดินกันที่นี่ ใหเปนที่ระลึกแกพระพุทธเจา วาทานเกิดกลางดิน ทานตาย
กลางดินเราจะไดไมลืมตัว. ฉะนั้นขอใหรูสึกโดยประจักษแกใจวา นั่งกลางดินได
บุญมากกวานั่งบนอะไร ๆ มันไดเปนเกลอกับธรรมชาติ คือแผนดิน แลวก็ตนไม.
พระพุทธเจาประสูติใตตนไม ตรัสรูใตตนไม ทานเปนเกลอกับธรรมชาติถึงขนาดนี้.
นี่เราพยายามเปนอยูใหเหมือนทาน ความคิดนึกในจิตใจ มันก็จะเกิดไดงาย ในทางที่
มันคลาย ๆ กัน ฉะนั้นขอใหพอใจหรือยินดีเปนพิเศษ ในการที่ไดนั่งกลางดิน
อยางที่กําลังนั่งอยูที่นี่เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจา.
ทีนี้ทําไมจึงเลือกเอาเวลานี้ เวลา ๑๑ โมงครึ่ง? เพราะวามันเปนเวลา
ที่งวงนอน เปนเวลาที่รับประทานเขาไปมาก แลวก็งวงนอน อาตมาก็เลือกเอาเวลานี้
เพราะมันเปนเวลาที่มีประโยชนเพื่อจะไดตอสูกับสิ่งที่เรียกวา ถีนะมิทธะ; ถีนะมิทธะ
ความงวง ความซึมเซา ความงวงนอน ความมึนชา ความละเหี่ย; ตองการจะให
ทานทั้งหลาย ไดมีโอกาสรับประทานอิ่มแลว มานั่งงวงนอนซึมเซา
เปนความรูสึก
เกิดขึ้นมาในใจแลวตอสูใหชนะได
เหมือนพระพุทธเจาตอสูจนชนะมาร.
มารคือ
อวิชชา ความไมรู คลอดลูกออกเปนถีนะมิทธะ. ถาขจัดถีนะมิทธะไมได เปนอัน
วาจิตนี้ไมแจมใส. ดังนั้นการเจริญสมาธิ ตองกําจัดนิวรณ ๕ ประการ คือ กามะฉันทะ,
พยาบาท, ถีนะมิทธะ, อุทธัจจะกุกกุจจะ, วิจิกิจฉา; ฟงดูใหดีวาใน ๕ อยางนั้นมันมี
ถีนะมิทธะ อยูดวย. ถาผูใดใจออนแอ จนถึงขนาดที่ตอสู ถีนะมิทธะนี้ไมไดแลว
ยอมแสดงวาจิตใจของคนนั้นยังออนแอ
ยังไมแข็งกลาพอที่จะรูธรรมะได
ฉะนั้น
ขอใหเราทุกคน พยายามตอสูกับสิ่งที่เรียกวา ถีนะมิทธะ; รับประทานมาก ๆ แลว
เสร็จใหม ๆ มันเกิดงาย มันเกิดมาก จึงเลือกเอาเวลานี้ วาจะไดตอสูกับ ถีนะมิทธะ
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เต็มที่.
ฉะนั้นก็คอยจับตาดูซึ่งกันและกันก็แลวกัน
วาใครนั่งสับประหงกบาง
นั่นคือมี ถีนะมิทธะ. ถาคนนั้นยังนั่งสับประหงกก็แปลวาคนนั้นยังมี ถีนะมิทธะ
จิตใจนั้นยังไมไดรับการฝกฝนที่ดี
ที่จะเปนจิตใจที่แจมใสหรือเขมแข็งพอที่จะรูธรรมะ
ของพระพุทธเจาได. ฉะนั้นขอใหถือวา ถีนะมิทธะ เปนศัตรูอันรายกาจ ลึกซึ้ง.
กิเลสทั้งหลายมันเนื่องกันหมด: ถามีกิเลสประเภท ถีนะมิทธะ แลว ไมตองสงสัย.
กิเลสประเภทอื่นก็ยอมมี. ถากําจัดกิเลสอันนี้
ซึ่งกําจัดไดยากนี้ได กิเลสอันอื่น
ก็เปนอันวาจะตองกําจัดได.
ที่นี้ ขออภัยสักหนอยที่วาจะเลาเรื่องสวนตัว : เมื่ออาตมาไปศึกษาเลาเรียน
อยูที่กรุงเทพฯ ไปอยูที่วัด ๆ หนึ่ง วัดนี้มีระเบียบมาแตโบราณกาล ฉันเชา ๗ โมง
ครึ่งเศษ ๆ พอเสร็จฉันเชา ๘ โมงลงโบสถ ทําวัตรเชา ก็คิดดูซิฉันขาวใหม ๆ
๘ โมง ไปทําวัตรเชา. เราก็ไดมีโอกาสนั่งดูวา ใครมันสับประหงกบาง แตอาตมา
ขอยืนยันดวยเกียรติยศเวลานี้วา ไมเคยแพเลย มีแตไดนั่งหัวเราะคนที่สับประหงก
ตัวเองไมเคยสับประหงก.
ที่นี้ถาวาเปนวันอุโบสถคือวันพระ
กฎของวัดมีวา
ฉันเพลเวลา ๑๑ น. เศษ ๆ ก็เสร็จจวน ๆ ๑๒ น. พอถึง ๑๒ น.นั้น ไปอยูกันใน
โบสถหมดแลว พอนาฬิกาในโบสถตีเปงนี้
เขาผลักประตูดังโครมลั่นกลอนดังโครม
ทั้งประตูโบสถและประตูวิหารคดไมมีใครเขามาแลว
แลวก็ลงอุโบสถเวลา ๑๒ นาฬิกา
เที่ยงเชนอยางนี้. มีหลาย ๆ สิบองค เราก็ยังไดนั่งดูวาใครมันสับประหงกบาง.
การนั่งฟงปาฏิโมกขนั้นชวนงวง
ชวนสับประหงกงายที่สุด เพราะมันไมรูวาอะไร.
นั่งฟงอยางนี้มันยังรูเรื่อง มันยังสับประหงกยาก เพราะมันรูเรื่องอยูบาง; แตนั่งฟง
ปาฏิโมกขนี้ ถาไมใจแข็งจริง ๆ แลว ก็จะตองโงกงวงสับประหงก. อาตมาก็ไม
ยอมแพ นี่กลาพูด กลายืนยันวา ไมเคยสับประหงก ในการที่ลงโบสถฟงปาฏิโมกข
เวลา ๑๒ น. ฉันเพลเสร็จไปใหม ๆ.
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ทีนี้ก็มองเห็นอานิสงสอันนี้วา แหม! นี้มันเปนเครื่องทดสอบ เปนเครื่อง
สอบไล เปนเครื่องวัด วาถาเราเอาชนะ ถีนะมิทธะ อยางนี้ได เรามีจิตใจเขมแข็ง
พอสมควร มีความแจมใสพอสมควร ที่จะแจมแจงในธรรมของพระพุทธเจาได.
ทีนี้ เรามาถึงคนทั่วไป พอกินเขาไปอิ่ม ก็งวงนอน งวงนอนเขาก็นอน
ไมมีใครวาเขา ไมมีใครเปนนายเขา เขาก็นอนกันเสียงีบหนึ่ง. เมื่อฝรั่งมาเปนเจา
เปนนายอยูที่ประเทศอินโดจีน มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพวกทางนี้วา พอเที่ยง
ตี ๑๒ ก็ปดออฟฟศ นอนกันถึงบาย ๒ โมง ลุกขึ้นทํางานใหม. นี่ออฟฟศราชการ
ที่พวกฝรั่งเขามาจัดใหที่อินโดจีน; ในเมืองไทยเขาทําไมได เพราะเขาไมเปนนาย
ถึงขนาดนั้น.
เขามาแกนิสัยที่เคยอดทนของชาวตะวันออกนี้ใหกลายเปนคนขี้นอน
เหมือนพวกเขา. อางเหตุวาเปนเมืองรอน เปนฤดูรอน ตอนเที่ยงตองนอน
แลวมันก็นอน ๒ ชั่วโมง ตั้งแต ๑๒ ถึงบาย ๒ โมงนั้น ปดออฟฟศใหนอนกัน.
อยางนี้เปนการเพาะนิสัย ใหมี ถีนะมิทธะ มากขึ้น. ถาเราเปนพุทธบริษัทเราตอง
ตอสู ให ถีนะมิทธะ นี้วินาศไป อยาใหมีเหลือ. มันตองแจมใส แมแตเวลา
ที่รับประทานอาหารอิ่มแลวก็ตองแจมใส.
ถากลัวจะไมแจมใสก็อยารับประทาน
เขาไปมาก. หรือถากลัวมากกวานั้นอีกก็อยารับประทานเลยดีกวา มันจะไมงวงนอน.
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ระเบียบของพระพุทธเจา ทานไปบิณฑบาตตอนเชา ไปสาย ๆ ไปในเมือง
ไดแลวก็ออกมานอกเมือง แลวก็มาฉัน. มันก็สายมากจวนจะเที่ยง. แลวก็มีบาลี
กลาวไวชัดวา จากนั้นทานก็อยูทิวาวิหาร. ทิวา แปลวากลางวัน, วิหาร แปลวาอยู;
ทิวาวิหาร แปลวาอยูกลางวัน. ตอนบาย ตอนเย็นทานจึงจะไปวัด แลวไปทําหนาที่
สอนภิกษุอะไรตามเคย. ทีนี้คนขี้นอน มันก็เขาใจเอาเองวา ทิวาวิหารนั้นคือนอน;
นี่โกหกใสพระพุทธเจา. ทิวาวิหาร ของพระพุทธเจา ไมไดหมายความวานอน.
คือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จไปแลว อยูทิวาวิหาร คือนั่งดวยสมาธิ ถาพูดอีกที
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ก็คือนั่งตอสูกับ ถีนะมิทธะ นั่งกําจัด ถีนะมิทธะ ดวยอํานาจของสมาธิ. แตวาเรื่องนี้
มันเปนเรื่องที่ทานเคยชิน ทํามาแลวแตกาลกอน ดังนั้นจึงไมมีปญหาสําหรับทาน.
ฉะนั้น ทิวาวิหาร ของพระพุทธเจาตอนเที่ยงนั้น ไมใชนอน ไมใชหลับ แลวก็ไมใช
เอนตัวนอน. ลูกศิษยรุนหลังมันขี้เกียจ มันขี้นอน มันเลยอธิบายกันอยางนั้น;
มันโกหกใสพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาฉันแลว ก็นอนเสียพักหนึ่ง แลวจึงจะไป
ทําอะไร ๆ .
นี่ขอใหคิดดูถึงเรื่องเหลานี้ วาสิ่งที่เรียกวา ถีนะมิทธะ นั้นมันเปนปญหา
อยางบาง? เราควรจะตอสูกับมันอยางไรบาง? อาตมาก็มองเห็นประโยชนอันนี้
จึงเลือกเอาเวลาที่วามี ถีนะมิทธะ ไดงายนี้เปนเวลาบรรยาย; จึงเลือกเอาเวลา
๑๑ ครึ่ง หรือ ๑๒ น. เปนเวลาบรรยาย เปนเวลาที่เขานอนกัน หรือที่พวกฝรั่งมา
สอนใหพวกอินโดจีนนอน; ซึ่งเขาไมเคยนอน มาลบลางวัฒนธรรมของเขา.
นี่ขอใหสนใจคําวา ถีนะมิทธะ วามันเปนขาศึกอันรายกาจ ที่ทําใหคนเสีย
นิสัย มึนชา ซึมเซา ไมแจม ไมกระจาง; แมไมนอนมันก็ซึมเซา มันไมแจมใส
มันไมกระจาง; นี่คือตนเหตุที่ทําใหไมเกิดสมาธิ ไมเกิดญาณ ไมเกิดญาณทัศนะ
หรือแสงสวางในจิตใจ.
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เพราะฉะนั้นเปนอันวาการที่เรามานั่งฟงอะไร
ในเวลาเที่ยงซึ่งชวนใหงวง
นอนนี้ เปนการฝกจิตอยูแลวในตัว พูดใหชัดก็คือวา เปนการฝกสมาธิอยูแลวในตัว;
ถาไมมี ถีนะมิทธะ ก็แปลวาไมมีนิวรณ; ถาไมมีนิวรณก็แปลวาจิตเปนสมาธิ.
เพราะมีหลักอยูชัดเจนแลววา จิตที่เปนสมาธินั้น คือจิตที่ปราศจากนิวรณ. ถา
เดี๋ยวนี้เราไมมีนิวรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถีนะมิทธะ เราก็เปนผูที่มีจิตเปนสมาธิ
อยูแลวโดยประยายใดปริยายหนึ่งในลักษณะหนึ่ง.
ฉะนั้นควรจะพอใจแมวาจะมา
นั่งฟงในเวลาที่ชวนใหงวงนอน.
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นี้ขออยาไดคิดวาเปนเรื่องที่แกลงทําใหลําบาก; แตเปนเรื่องที่ฝกฝน
ชวนกันฝกฝนใหเขมแข็ง. ฉะนั้นก็เลยขอโอกาส ขอรองไปเสียดวยเลยวา ตอไปนี้
ไปที่บา นหรือ ไปที่ไ หนก็ต าม ถา ไมใ ชเ วลานอนแลว ก็ข อใหบัง คับ ไมใ หมัน มี
ถีนะมิทธะ คืองวงนอน. และถึงแมเวลานอนเปนเวลาที่ควรนอน แตถามันมีเรื่อง
ที่จะตองทําอะไร มันก็ตองทําได ตองไมงวงนอน; คือใหมันเปนไดทั้งที่วาจะทํา
หรือจะไมทํา. อาตมานี่ถาวา ไมมีธุระอะไร ก็นอนเหมือนกัน ขอสารภาพวา
ตั้งแตอายุมันมากเขานี้ ตอนบายมักจะนอนเหมือนกัน. แตพอมันมีเรื่องตองทํา
เชนไปบวชนาค ตั้งแตเที่ยงจนเย็นนี้ มันก็ไมนอน มันก็ทําได แลวก็ไมเสียหาย
อะไร. นี้เรียกวาเราจะตองทําไดตามตองการทุกอยาง.
ในเรื่องเกี่ยวกับ ถีนะมิทธะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะ
เกิดปญหาขึ้นมาเมื่อไร ตองศึกษาไดเมื่อนั้น; เดี๋ยวนี้พระเณรมันขี้นอน มันก็นอน
เสียมากกวาที่จะเรียน. แมเรียนมันก็เรียนอยางซึมเซา, อยางจิตใจที่ซึมเซา เพราะ
ฉะนั้นสวนมากมันจึงสอบไลตกทั้งนั้น เพราะอุปสรรคเพียงขอเดียวคือ ถีนะมิทธะ.
ฉะนั้นเปนถูกตองอยางยิ่งที่วาจะฝกฝนแกไข ถีนะมิทธะ ดวยการมีการกระทําเชน
อยางนี้. คือเราจะศึกษาหรือพูดจากันในเวลาที่มันชวนงวงนอน เชนเดียวกับที่วัด
ในกรุงเทพฯ ที่อาตมาเคยไปอยูนั้นทําวัตรเชา ในเวลาที่มันชวนงวงนอนที่สุด,
ลงปาฏิโมกขในเวลาที่มันชวนงวงนอนที่สุด. ทานจะมีเจตนาอยางไรก็ไมทราบ
แตทานทํากันมาอยางนั้น หลายชั่วทานเจาอาวาสแลว บอกไมถูก; อาตมาเห็นวาดี.
ดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็ขอใหถือวาดี ที่มานั่งตอสูกับถีนะมิทธะ เพื่อจะฟง. นี้ดูจะเปนเรื่อง
นอกเรื่องมากไปแลว เปนเรื่องสวนตัวดวย; แตวามันเปนเรื่องสวนตัวที่เกี่ยวเนื่อง
กันกับทานทั้งหลาย คือทานทั้งหลายจะตองเอาชนะความรูสึก มึนชา ซึมเซา งวงเหงา
หาวนอน นี้ใหได. ถาไมอยางนั้นไมมีทางที่จะเขาใจธรรมะของพระพุทธเจาได
เพราะธรรมะนี้ลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเชนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ที่เปนหัวใจของ
พุทธศาสนา.
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ทีนี้อาตมาจะบรรยาย เรื่องปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนเรื่องลึกซึ้ง เปนหัวใจ
ของพุท ธศาสนา เพื ่อ ใหท า นทั ้ง หลายนอน. ก็ค อยดูซ ิ เพราะเรื ่อ งนี ้ม ัน ฟง ยาก
มันเขาใจยาก คงจะมีคนหลับกันมากกวาเรื่องอื่น. ดังนั้นขอใหคอยเหลียวดูกันวา
ใครมันจะสับประหงกกอนใคร. มันเปนความจําเปนที่จะตองทําอยางนี้ เอาเรื่องที่
ฟงยากและไมชวนฟงทีสุดนี้มาพูด ในเวลาที่มันชวนงวงนอนที่สุดเหมือนกัน.
เอาละที นี้ ก็ จะได วกไปพู ดเรื่ องที่ เป นเรื่ องเป นราวกั นเสี ยที . การบรรยาย
ตลอดป ปนี้ จะพูดถึงเรื่อง หัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแทจริง ยิ่งขึ้นไปกวา
ทุก ๆ ป จะพู ดถึ งเรื่ องที่ เป นหัวใจของพุ ทธศาสนาโดยแท จริ งยิ่ ง ๆ ขึ้นไปกว าที่ พู ด
มาแลวทุก ๆ ป.
อะไรเปน หัว ใจของพุท ธศาสนา ที ่จ ะพูด กัน ตลอดปนี ้? ก็ค ือ สิ ่ง ที่
ทานทั้งหลายฟงไมรูเรื่องวาอะไร ที่พระทานสวดวา อิทัปปจจยตา. อิทัปปจจยตานี้
คือหัวใจของพุทธศาสนาที่แทจริงยิ่งกวาที่พูดมาแลวแตปกอน ๆ. ในสูตรที่เปนที่มา
ที ่ส วดไปเมื ่อ ตะกี ้นี ้ ในขนาด ๒ หนา กระดาษครึ ่ง เทา นั ้น แหละ; พระไตรปฎ ก
นั่น ๒ หน ากระดาษครึ่ งเท านั้น ซึ่ งเป นสูตรที่ ๑๐ ของวรรค ชื่ อว า อาหารวรรค
นิ ท านสั ง ยุ ต ต แห ง คั ม ภี ร สั ง ยุ ต ตนิ ก าย สู ต รนี้ เ ป น สู ต ที่ ๑๐ มี อ ยู ร าว ๒ หน า
กระดาษครึ่ง . ชั่ว ๒ หน า กระดาษครึ่ง นี้ เอ ย ถึง คํ าว า อิ ทัป ปจ จยตา ถึ ง ๑๒ หน
ขอใหฟงดูใหดี. ชั่วที่พระสวดเมื่อตะกี้มีคําวา “อิทัปปจจยตา” ถึง ๑๒ ครั้ง, มีคําวา
ธัมมนิยามตา, ธัมมัฏฐิตตา, อยางละ ๑๑ ครั้ง; มีคําวา ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา
อยางละ ๑๑ ครั้ ง. คําเหลานี้ที่ ออกชื่อวา ตา ๆ ๆ นี้ คือหัวใจของพุ ทธศาสนาถึงที่สุ ด
อยางยิ่ งที่แมจริง. แตวาท านทั้งหลายไม เคยได ยิน; จะไปโทษใครก็ไมได จะไปโทษ
บรรพบุรุษครูบาอาจารย แตกาลกอน วาทําไมไมเอามาให ไดยินไดฟง ก็โทษไมได
ไมมีเหตุผลจะไปโทษทาน ยกเลิกกันดีกวา; เอาเพียงแตวา เดี๋ยวนี้เราไมเคยไดยิน
คําที่สําคัญที่สุด คือคําวา “อิทัปปจจยตา” ที่เปนหัวใจอยางยิ่งของพุทธศาสนา.
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ในบรรดาสิ่งที่ลึกซึ้งเห็นยาก ที่ชื่อวา ทุทฺทสํ ; ทุทฺทสํ โข ภิกฺขเว านํ - ฐานะที่
เห็นไดยากอยางยิ่ง; ก็คือ อิทัปปจจยา ในปฏิจจสมุปบาท นี้อยางหนึ่ง; แลวก็คือ
สพฺพสงฺขาร สมโถ, สพฺพูปธิ ปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ
คือนิพพาน นี้อีกอยางหนึ่ง; เปน ๒ อยางเทานั้น. เรื่องที่พระพุทธเจาทานตรัสไว
เลยวา เห็นยากที่สุด เขาใจยากที่สุด ทุทฺทสํ นี่. ทุทฺทสํ เห็นยากที่สุดจนไมอยากจะ
สอนใคร ตรัสรูแลวไมอยากจะสอนใคร. เรื่องที่เห็นยากที่สุดนี้ มี ๒ เรื่องเทานั้น
คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ฝายเกิดทุกข แลวก็เรื่องนิพพาน ฝายดับทุกข; แตทั้ง
สองเรื่องนี้ มันเปนเรื่องเดียวกัน.
นี้ขอใหชวยจําไวหนอยวา ในพระไตรปฎก ฝายเถรวาทเรา ไมใชฝาย
มหายาน สูตรเพียง ๒ หนากระดาษครึ่ง มีคําวา อิทัปปจจยตา ในสูตรนั้นถึง ๑๒ ครั้ง,
แลวมีคําวา ตถตา, ตถตา นี่ ในสูตรนั้นมีถึง ๑๑ ครั้ง. แตวา ตถตาที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ไมไดเรียกชื่อในคํานี้ มีทั่วไปในพระไตรปฎก. ฝายมหายาน หรือฝาย
พวกจีนเขาเอาไปพูดกันมาก คําวา ตถตา ฝรั่งก็สนใจมาก คําวา ตถตา ไปเรียกวา
ความเปน อยา งนั ้น ตามพระบาลีเ ดิม . ตถตา แปลวา ความเปน อยา งนั ้น
ความไมเปนอยางอื่น. ภาษาฝรั่งแปลเปนคําสั้น ๆ วา suchness ความเปนอยางนั้น.
ภาษาจีนเรียกวา ยูสี. ยูสี แปลวาความเปนอยางนั้น. ยูไล คือพระตถาคต ยูสีคือ
ตถตา คือความเปนอยางนั้น. แลวไปอธิบายกันมาก หลาย ๆ แขนง มากมาย
ทีเดียว ซึ่งพุทธบริษัทไทยเราไมเคยไดยินดวยซ้ําไป คําวา ตถตา; นี่หัวใจของ
พุทธศาสนาที่จะพูดกันในวันนี้.
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ทีนี้ขอใหตั้งใจฟง วาในวันนี้จะไมพูดอะไร จะพูดแตสิ่งที่เรียกวาหัวใจ
อันแทจริงของพุทธศาสนา แตในนามที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” ที่แสดงความ
หมายลึกซึ้ง และสําคัญที่สุด.
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เมื ่อ พูด ถึง หัว ใจพุท ธศาสนา ผู ค งแกเ รีย นทั ้ง หลายก็จ ะนึก ถึง วา
สพฺพ ปาปสฺส อกรณํ กุส ลสํสูป สมฺป ทา สจิตฺต ปริโ ยทปนํ เอตํ พุทฺธ านสาสนํ
วานี้เปนหัวใจของพุทธศาสนา. แมนี้จะเปนพุทธภาษิต ก็ไมไดมุงหมายจะแสดง
ถึงหัวใจที่สุด แตแสดงหลักกวาง ๆ เพราะฉะนั้นทานจึงตรัสวา เอตํ พุทฺธานสาสนํ
นี้เ ปน คํา สั ่ง สอนของทา นผูรู ทั้ง หลาย. ทา นผู รูไ หนก็ไ ด ไมใ ชเ ฉพาะพระสัม มา
สัม พุ ทธเจ า. แต ถื อ เป นหลั ก ที่ท านกล า วได ว า ที่ ผู รูทั้ ง หลายจะสอน ๓ อย า งนี้
สพฺพ ปาปสฺส อกรณํ-อยาทํา บาปทํา ชั ่ว ; กุส ลสฺส ูป สมฺป ทา-ทํ า แตก ุศ ล ความดี
ใหถ ึง พรอ ม; สจิต ฺต ปริโ ยทปนํ-ทํ า จิต ใหบ ริส ุท ธิ ์; ๓ ขอ นี ้เ ปน คํ า สอน เปน
วิธ ีส อน เปน การสอนของทา นผูรูทั้ง หลาย. เราอยา ไปตะครุบ เอาวา นี้เ ปน
หัวใจของพุทธศาสนาใหมันมากนัก เพราะยังเปนคํา ที่ยังกวางมาก. เราก็รูไ ด
ทัน ทีวา สอนไมใ หทํา บาปนี้ ศาสนาไหนก็ส อน สอนใหทํา ดี ศาสนาไหนมัน
ก็สอน. สอนใหทําจิตบริสุทธิ์ ศาสนาไหนก็สอน, อยาไปโง; หากแตวาวิธีทําจิต
ใหบริสุทธิ์นั้น มันมีหลายอยาง วิธีของเราก็มี วิธีของศาสนาอื่นเขาทําจิตใหบริสุทธิ์
โดยวิธีอื่น; ในพุทธศาสนาเรานี้มีวิธีทําจิตใหบริสุทธิ์ ตามศาสนาของเรา. ถาทํา
จิตใหบริสุทธิ์ไดตามวิธีของพุทธศาสนาเรา ตองทําจิตใหแจมแจงใน อิทัปปจจยตา
มันจึงจะบริสุทธิ์จากกิเลสได.
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ทีนี้บางคนจะเถียงวา หัวใจพุทธศาสนานั้นคืออริยสัจจ ๔. นี้ทุกคน
ก็แทบจะไดยินมาแลว วาหัวใจพุทธศาสนา คืออริยสัจจ ๔ นี้ก็จริง และถูกที่สุด.
แตมันยังพรา มันยังตั้ง ๔ อยาง จะเรียกวาหัวใจมีตั้ง ๔ หัว อยางไรได; หรือวา
๔ อยางรวมกัน มันก็มากอยางเปน ๑ หัว เรื่องทุกข เรื่องเหตุใหเกิดทุกข เรื่องความ
ไมมีทุกข เรื่องทางใหถึงความไมมีทุกข เรียกอริยสัจจ ๔ นี้เปนหัวใจ. ทีนี้อยาลืมวา
ทุกขนั้นก็เปน อิทัปปจจยตา เหตุใหเกิดทุกขนั้นก็เปน อิทัปปจจยตา, ความดับ
แหงทุกขก็เปน อิทัปปจจยตา, หนทางใหถึงความดับแหงทุกขก็เปน อิทัปปจจยตา;
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ฉะนั้นอริยสัจจ ๔ นั้น ก็คือ อิทัปปจจยตา. อีกชื่อหนึ่ง ก็เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท
มีอยูสูตรหนึ่งในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาตรัสวา “ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เราจะ
แสดงอริยสัจจ๔ แกพวกเธอ จงตั้งใจฟงใหดี…” แลวพระพุทธเจาก็แสดง
ปฎิจจสมุปบาท แสดงความทุกขคือ เกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ ตามอยางในที่ทั่ว ๆ ไป
ก็แสดงอยางนั้น. พอทุกขสมุทัย ทานก็ขึ้นวา อวิชชา ปจจยา สังขารา;
สังขาระปจจะยา วิญญาณัง ฯลฯ จนเกิดทุกข; ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกขนั่นแหละ
คือทุกขสมุทัย. พอถึงทุกขนิโรธ ก็วา อวิชชายะ ตเววะ อเสสะวิราคะนิโรธา, สังขารนิโรโธ ฯลฯ เรื่อยไปจนเปนความดับทุกข คือ ปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร. นี่ดูซิ
อริยสัจจ ๔ ที่เต็มรูป ที่เต็มเปยม เต็มที่นั้น คงแสดงดวย ปฏิจจสมุปบาท; ไมใช
แสดงสั้น ๆ ลุน ๆ เหมือนที่เราไดยินไดฟงกันโดยมาก ซึ่งเรียกวาอริยสัจจยอหรือ
อริ ยสั จจ ธรรมดา. ถ าอริยสัจจสมบู รณ แบบ คื อเต็มที่แลว ทุกขสมุทั ยต องแสดงดวย
ปฏิ จจสมุ ปบาทฝ าย สมุ ทยวาร, แล วทุ กขนิ โรธต องแสดงด วยปฏิ จจสมุ ปบาทฝ าย
นิโ รธทวาร. ฉะนั ้น เรื ่อ ง ปฏิจ จสมุป บาท ก็ค ือ เรื ่อ งอริย สัจ จ, เรื ่อ งอริย สัจ จ
อันสมบู รณแบบก็ คื อ เรื่ อง ปฏิ จจสมุปบาท และเรื่ องปฏิจจสมุ ปบาทนั่นแหละคื อ
เรื่อง อิทัปปจจยตา
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ที นี้ เราก็ เปรี ยบเที ยบกั นดู ซิ ว า มั นเป นหั วใจอย างไร เป นหั วใจมากน อย
กว า กั น อย า งไร? ถ า ไปพู ด ถึ ง เรื่ อ งว า อย า ทํ า บาป ก็ มี เ รื่ อ งมาก, ทํ า แต บุ ญ ก็ มี
เรื่ อ งมาก, ทํ า จิ ต ให ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ ก็ ยั ง มี วิ ธี ม าก มี เ รื่ อ งมาก. ที่ นี้ พู ด ว า ให รู จั ก
อิทัปปจจยตา คือเห็นวา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัยสิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. นี่เปนหัวใจ
กวา; เพราะวาถารูอันนี้แลว มันมีความรูสึกที่เปนไปเอง ในตัวมันเอง มันทําบาป
ไมได. ถาคนเห็น อิทัปปจจยตา แลวทําบาปไมได, ทําบุญก็เปนบุญอยูในตัวโดยไม
ตองทํา, และจิตบริสุทธิ์อยูในตัวมันเองเมื่อเห็น อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้จะดูกันอีกทีหนึ่งก็วา ไอบาปนี้คือตัว อิทัปปจจยตา ในฝายบาป,
ฉะนั้นการทําบาป ก็คืออิทัปปจจยตา; ไดบุญกุศลก็เปน อิทัปปจจยตา ในฝายบุญ,
ฉะนั้นการทําบุญ ทํากุศล ก็เปน อิทัปปจจยตา; การทําจิตใหดีขึ้น ๆ ๆ จนเกิด
ปรากฏเปนความดับทุกข นี้ก็เปน อิทัปปจจยตา. ฉะนั้นในโอวาทปาฏิโมกข ๓ ขอนั้นก็
ดี ในอริยสัจจก็ดี หัวใจของมันนั้น คืออิทัปปจจยตา. แทนที่จะพูดถึง ๔ บรรทัด
ยาว ๆ พูดคําสั้น ๆ คําเดียววา “อิทัปปจจยตา”, ถาไมอยางนั้นเราจะตองพูดยาว
วาทุกข, วาเหตุใหเกิดทุกข. วาความดับแหงทุกข; วาทางถึงความดับแหงทุกข,
นี่ตองพูดถึงอยางนี้ ; กับพูดวา “อิทัปปจจยตา” คําเดียวนี้ เปนหัวใจกวา ; หรือ
จะพูดวา ไมทําบาป ทําแตบุญ ทําจิตใหบริสุทธิ์ นี้ มันก็สูพูดคําเดียวไมได.
ทีนี้ ถ าจะพู ดรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาท ตองพู ดถึ ง ๑๑-๑๒ ครั้ ง
อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยให
เกิ ดนามรู ป นามรู ปเปน ปจ จั ยใหเ กิด อายตนะ อายตนะเปน ปจ จัย ใหเ กิด ผัส สะ
ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา ตัณหาเปนปจจัยใหเกิด
อุปาทาน อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ ภพเปนปจจัยใหเกิดชาติ; ชาติเปนปจจัย
ให เ กิด ชรา มรณะ คื อ ความทุก ข ตั้ ง ๑๑ ชั้น ๑๑ ประโยค. ทั้ง ๑๑ ประโยคนี้
สรุปเปนคําพูดสั้น ๆ เพียงคําเดียววา “อิทัปปจจยตา”. พระพุทธเจาจะตรัสอยางนี้.
พอตรั ส ว า อิ ทั ป ป จ จยตา แล ว ปฏิ จ จสมุ ป ปาโท ก็ ติ ด ขึ้ น มาเลย, หรื อ พู ด ว า
ปฏิจจสมุปปาโท แลว อิทัปปจจยตา ก็ติดขึ้นมาเอง เปนไวพจน เปน synonym
ของกันและกันใชแทนกันได. ฉะนั้นเราอุตสาหสวดปฏิจจสมุปบาทกินเวลาตั้งนานนั้น
มันสรุปไดในคําสั้น ๆเพียงวา อิทัปปจจยตา ซึ่งตามตัวหนังสือ แปลวา เพราะมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. นี่คือกฎวิทยาศาสตรในสากลจักรวาลของ
cosmos, ของ logos, ไมยกเวนที่ไหน จะมีความหมายของคําวา อิทัปปจจยตานี้
เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; พระพุทธเจาทานตรัสวา นี้คือ
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ธรรมชาติ ธรรมธาตุ. ธรรมะ แปลวา ธรรมดา, ธา-ตุ แปลวา ธาตุ, ธรรมธาตุ
ธรรม ธา-ตุ เปนธาตุแหงธรรม คือ อิทัปปจจยตา นี้ถาพูดวา อิทัปปจจยตา
มันยาวนัก หลายพยางคนัก ยนอีกมันจะเหลือเพียง ๓ พยางควา ตถตา; ตถตา
แปลวา ความเปนอยางนั้น ก็คือ อิทัปปจจยตา ที่หลายพยางคยืดยาว นั้นแหละ:
ที่ยืดยาววา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ๒ ประโยคนอย ๆ นี้เอามารวม
กันเขาเปนวลีเดียว เปนคําพูดคําเดียววา ตถตา คือความเปนอยางนั้น. แลวก็มีคํา
กํากับหรือวาคําแทนกันไดวา อวิตถตา คือ ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น;
และวา อนัญญถตา คือ ความไมเปนไปอยางอื่น; นั่นแหละคือ อิทัปปจจยตา.
ดังนั้น พวกจีนเขาจึงเลือกเอาคําที่สั้นที่สุดคือ ตถตา นี้ไปใชกันมากที่สุดทางฝาย
มหายาน. แลวยิ่งเปนภาษาจีนก็เหลือเพียง ๒ พยางควา “ยูสี” ยังลดไดอีกพยางคหนึ่ง.
ภาษาบาลี มั นมี ถึ ง ๓ พยางค ว า ตถตา. นี้ ก็ ดู ให ดี : อิ ทั ปป จจยตา แปลว า เมื่ อมี
สิ่งนี้ๆเปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น.
ขอใหเห็นใจพระพุทธเจาหรือผูกลาว
ในการที่จะกลาวสรุปอะไร
ใหเหลือเปนคําสั้น ๆ นั้น มันก็ตองเวนคําบางคํา ซึ่งมันอาจจะฝากรวมไวกับคํา
ที่เหลืออยู เชนวา อิทะ แปลวา นี้; ปจจยตา แปลวา ความเปนปจจัย;
อิทัปปจจยตา แปลวา ความที่มีนี้เปนปจจัย “เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ
จึงเกิดขึ้น” เขาใจเสียกอนซิวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัยแลว สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
เหลี ยวไปทางไหนให รอบ ๆ ๆ ทั่ วโลก ทั่ วจั กรวาล ทั่ วสากลจั กรวาล หรื อว าจนหมด
อะไร ๆ ที่ มั น มี อ ยู มั น จะพบแต ว า “เมื่ อ มี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ”
เพราะฉะนั้ น จึ ง ถื อ ว า อาการอย า งนี้ คื อ อาการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ; คื อ ไม เ ป น อย า งอื่ น
จะเป นแต อย างนี้ จะไม เป นอย างอื่ น. นี้ เราก็ เลื อกเอาแต คํ าสั้ น ๆ คื อ ว าจะเป นแต
อยางนี้ จะเปนแตอยางนี้ คือตถตา มันก็ เลยใชคํานี้แทนคําวา อิทัปปจจยตา มันจะได
สั้นเขา เหลียวไปทางไหนก็มีแต ตถตา; นี้พูดถึงวัตถุลวน ๆ วัตถุมันเปนอยางนั้น
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คือมันเปนอยางที่มันเปน, มันไมเปนอยางอื่นจากที่มันเปน. มันเปนอยางนั้น
ก็เ พราะวา มีสิ ่ง นี ้ ๆ เปน ปจ จัย สิ ่ง นี ้ ๆ จึง เกิด ขึ ้น . เพราะมีม ีอ ะไรอยู
ประเภทหนึ่งเปนปจจัย กอนหินกอนนี้จึงเกิดขึ้น และมาตั้งอยูที่นี่; ฉะนั้นกอนหิน
กอนนี้จึงเปน อิทัปปจจยตา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ทีนี้
คําประโยคยาวนี้มันยอใหสั้นลงมาไดวา มันมีความเปนอยางนั้นเอง : จึงวา
กอ นหิน นี้เ ปน อะไร? เปน อยา งนั้น เอง. กอ นหิน นี้จึง เปน ตถตา นี่คือ สิ่ง ที่
ไมมีชีวิต ที่เราถือวาไมมีชีวิต มันก็เปน ตถตา ไปตามแบบของสิ่งมี่มันไมมีชีวิต
เพราะมันมีปจจัยสรางขึ้นมา. ชี้ไปถึงตนไมก็อยางเดียวกัน ตนไมก็เปน ตถตา
เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้นปรากฏอยูเปนตนไม. และจะเปนสัตว
เชนสุนัขและแมวก็เหมือนกันอีก เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ทีนี้มาถึงคนก็อยางเดียวกันอีก ทีนี้มาถึงความคิดนึกความรูสึก ในหัวใจอยางคน
ในหัวใจของคน ก็เปนอยางเดียวกันอีก เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ คือความ
คิดนึกอยางนี้มันจึงเกิดขึ้น. มันมีปจจัยอยางนี้ ๆ มันเกิดอยางนี้ ๆ , เพราะปจจัย
อยางนี้ ๆ มันจึงเกิดอยางนี้ ๆ. เมื่อมีปจจัยสําหรับจะเปนทุกข มันก็เกิดทุกข; เมื่อมี
ปจจัยสําหรับจะดับทุกข มันก็ดับทุกข มันก็ไมมีทุกข. เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาท
ฝายทุกข และฝายดับทุกขก็เปน อิทัปปจจยตา จึงไมมีอะไรที่ไมเปน อิทัปปจจยตา
จะเล็งไปในทางไหนก็เปน อิทัปปจจยตา; ความรูสึกคิดนึกหรือวาการกระทําการ
เคลื่อนไหวอะไรของใครก็เปน อิทัปปจจยตา.
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เหมือนอยางวา ทานทั้งหลายมาที่นี่ ความรูสึกที่มาที่นี่นั้นเปน อิทัปปจจยตา เพราะมันมีอะไรกระตุน เตือน แหย อะไรตาง ๆ ใหอยากมาที่นี่. ความ
ยากมาที่นี่ เปน อิทัปปจจยตา และทานก็มาที่นี่ แลวก็ตองเดินมา ขึ้นรถไฟมา
อะไรมา มันก็มีเหตุมีปจจัยที่ทําใหเดินมา ขึ้นรถไฟมา อาการอยางนั้นก็เรียกวา
อิทัปปจจยตา. ที่นี้มาเกิดฟง รูธรรมะ เขาใจธรรมะที่พูด รูธรรมะนี้; การรูธรรมะนี้
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ก็เ ปน อิท ัป ปจ จยตา เพราะมัน มีป จ จัย แหง การรู ธ รรมะ มีป จ จัย ที ่จ ะใหรู ธ รรมะ
มี ความฉลาดบ าง มี อะไรบ าง มั นจึ งรู ธรรมะ. เพราะฉะนั้ นความรู ธรรมะนั้ นก็ เป น
อิท ัป ปจ จยตา คือ ความที ่เ มื ่อ สิ ่ง นี ้ ๆ เปน ปจ จัย สิ ่ง นี ้ ๆ จึง เกิด ขึ ้น . เดี ๋ย วนี ้เ รา
มีค วามรู ธ รรมะเกิด ขึ ้น ก็เ พราะมัน มีป จ จัย ของการที ่จ ะใหรู ธ รรมะ. ทีนี ้ม ีศ รัท ธา
มี ศ รั ทธาอยากจะปฏิ บั ติ ธ รรมะขึ้ นมา ตั วศรั ท ธานี้ ก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา. มั นเกิ ด มา
จากป ญญา ความรู เห็ น ว าธรรมะนี้ ดี . การที่ ท านมี ศรั ทธาในพระพุ ทธ ศรั ทธาใน
พระธรรม พระสงฆ มั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา. ที นี้ พยายามพากเพี ยรอย างยิ่ งที่ จะ
ปฏิ บั ติ ธรรม ความพยายามนั้ นมั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา มั นเป นผลของเหตุ ป จจั ย
อันใดอั นหนึ่ง มันจึงเกิดความเพี ยรพยายามที่ จะปฏิ บัติ ธรรม. นี้ถ าปฏิบั ติได สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด ความสามารถปฏิ บั ติ ไ ด นี้ ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ มั น มี ป จ จั ย เพี ย งพอ
ที่ จ ะทํ า ให ป ฏิ บั ติ ธ รรมะได . ที นี้ ทํ า ได สํ า เร็ จ ความสํ า เร็ จ นั้ น ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา
เพราะมันมีปจจัยแหงความสําเร็จ.
นี้ขอใหดู ให ดีว าไม มีอะไรที่ มันไมใช อิ ทัปปจจยตา. ขออภั ย ที่พู ดกั นตรง ๆ
หนอยวา ความที่มนุษย สัตว ตองมีเพศผู เพศเมีย จะตองสืบพันธุ; ความจําเปน
ที่ จ ะต อ งสื บ พั น ธุ นั้ น ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา; ถ า ไม อ ย า งนั้ น มั น หายไปหมดแล ว
มั นไม มี สั ตว ไม มี คนเหลื ออยู ที่ นี่ . มั นมี ความจํ าเป นอะไรอั นหนึ่ งโดยเป นธรรมชาติ
หรื อ โดยกฎของธรรมชาติ อ ะไรก็ ต าม ความจํ า เป น ที่ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต จะต อ งสื บ พั น ธุ
สั ตว เซลล หนึ่ งก็ ต องสื บพั นธุ สั ตว หลายเซลล ก็ สื บพั นธุ สั ตว แมลงก็ สื บพั นธุ สั ตว มี
กระดูก สัน หลัง ก็ส ืบ พัน ธุ  กระทั ่ง คนก็ส ืบ พัน ธุ ; ความตอ งสืบ พัน ธุ  ความจํ า เปน
ที่ ต องสื บพั นธุ นี้ ก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา. แต ว ามั นมี ป จจั ยที่ ลึ กซึ้ งมาก ที่ เอามาอธิ บาย
ยาก แต แ ล ว ก็ ไ ม ต อ งกลั ว มั น เป น ป จ จั ย อั น หนึ่ ง ซึ่ ง ลึ ก ซึ้ ง มากที่ ทํ า ให สั ต ว ที่ มี ชี วิ ต
ต องสื บพั นธุ . ที นี้ มั นก็ เกิ ดความอยากที่ จะสื บพั นธุ ขึ้ นมาในสั ตว ที่ มี ชี วิ ต เมื่ อมั นถึ ง
กําหนด ถึงอายุ. นี้ความอยากสืบพันธุนี้ก็เปน อิทัปปจจยตา ที่รุนแรงขึ้น. ทีนี้
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เมื่อ มีก ารสืบ พัน ธุ การสืบ พัน ธุโ ดยความหมายก็ดี โดยการกระทํา ก็ดีนั้น ก็เ ปน
อิท ัป ปจ จยตา. มัน มีป จ จัย ที ่ทํ า ใหต อ งเปน อยา งนั ้น ตอ งทํ า อยา งนั ้น . ทีนี ้ก าร
ตั้งครรภ มี ท อง มี ครรภ มั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา ที่ ชั ดมากขึ้ นอีก. การคลอดลู ก
ออกมา มันก็ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา มากขึ้นไปอีก. ความเจริญเติบโตจนมาเปนพวกเรา
ที่มานั่งอยูที่นี่ก็ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา ; ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา หลายซับหลายซอน:
อยากมาที่นี่ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง, แลวก็มาไดดวยเหตุปจจัยอยางนั้นอยางนี้ มันยิ่งเปน
อิทัปปจจยตา ซอนกันหลาย ๆ ชั้น เราจึงไดมานั่งพูดกันอยูที่นี่. ขอใหดูความเปน
อิ ทั ป ป จ จยตานี่ ว า เป น อย า งนี้ มั น อยู ใ นสิ่ ง ทุ ก สิ่ ง ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม มี ชี วิ ต . แต
เนื่ องจากสิ่ งที่ ไม มี ชี วิ ต ไม มี ความรู สึ กนั้ น มั นไม มี ความทุ กข ฉะนั้ นอย าไปพู ดถึ ง
มั นไม มี ป ญหา มั นไม ใช ป ญหา; มั นจะต องพุ ดถึ งแต สิ่ งที่ มี ชี วิ ต มี ความรู สึ กที่ จะ
เปน ทุก ข. ฉะนั ้น พระพุท ธเจา ทา นจึง ตรัส วา “เรื ่อ งอริย สัจ จนี ้ ฉัน พูด เฉพาะผู ที่
มีเวทนา”. นี้จะเคยไดยินหรื อไมเคยไดยินก็ตามใจ พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนั้ น
วาเรื่อง อริยสัจจ ๔ นี้ฉันพูดสําหรับผูที่มีเวทนา คือมีความรูสึก. ถามันหมดความ
รู ส ึก ไมม ีเ วทนา หรือ เปน สิ ่ง ที ่ไ มม ีเ วทนา มัน ก็ไ มเ กี ่ย วแกเ รื ่อ งอริย สัจ จ เพราะ
เรื่ อ งอริ ย สั จ จ นี่ พู ด สํ า หรั บ คนที่ มี ค วามรู สึ ก และเป น ทุ ก ข หรื อ ต อ งการจะดั บ
ทุ ก ข . แต คํ า ว า อิ ทั ป ป จ จยตา มั น กว า งไปกว า นั้ น มี น แสดงความหมาย แม ว า
สิ่งนี้ไมมีชีวิตไมมีความรูสึก มันก็มีกฎแหง อิทัปปจจยตา อยูในนั้น. เหมือนวากอน
หินกอนนี้มาตั้งอยูไดที่นี้ มันมีเหตุปจจัยหลายอยาง คือมันใชเวลากี่ลาน ๆ ป จึงเปน
กอนหินขึ้นมา แลวกี่ลาน ๆ ป กี่รอยลานป มันก็สลายกลายเปนอันอื่นไป. อยาง
กอนหินทรายนี้มันก็คงหลายหมื่นลานป มันจึงจะเปนหินทรายอยางนี้ขึ้นมาได ; แลว
วันหนึ่งมันก็ จะสลายกลับไปเปนธาตุตามนั้ นของมั น. นี้เรี ยกวาสิ่ งที่ ไม มีชีวิ ตก็ เป น
อิทัปปจจยตา มีชีวิตก็เปน อิทัปปจจยตา ความคิดนึกของสิ่งที่มีชีวิตก็เปนอิทัปปจจยตา.
สวนใหญทั้งหมดรวมทั้งตัวเรานี้เปน อิทัปปจจยตา. ทีนี้แมสวนยอย แบงออกเปน
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ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ แตละอยาง ๆ ก็เปน อิทัปปจจยตา ตามแบบของมัน ของ :
ผม ขน เล็ บ ฟ น หนั ง ฯลฯ หรื อจะแบ งเป น ธาตุ ดิ น ธาตุ น้ํ า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม
แต ละธาตุ มั นก็ เปน อิ ทั ปปจจยตา ตามแบบของมัน คื อมั นต องเป นอย างนั้ น ต อง
เกิ ดมาอย างนั้ น : เพราะมี สิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ย ผลจึ งเกิ ดขึ้ น, เพราะมี สิ่ งนี้ ๆ เป น
ปจ จัย ขนจึง เกิด ขึ ้น , เพราะมีสิ่ง นี ้ ๆ เปน ปจ จัย เล็บ หนัง ฟน จึง เกิด ขึ้น ๆ ;
ทีนี้ ส วนร างกาย. พอมี สิ่งนี้ ๆเป นป จจั ย เวทนา ความรูสึ กแห งจิ ตจึ งเกิ ดขึ้ น ที นี้
สัญญาเกิดขึ้น สังขารเกิดขึ้น วิญญาณเกิ ดขึ้น อะไรเกิดขึ้น. าจะวาใหมันยอยลง
ไปอี ก เช น ว า ในเนื้ อ นี้ มั น ก็ มี เ ลื อ ด มี อ ะไรทุ ก อย า งแล ว ถ า ว า จะแยกเป น โมลิ คิ ว
เป นอะตอม เปนอี เล็ คตรอน โปรตรอน อะไรก็ ตาม ทุ กชิ้ นยิ่ งแยกไปเท าไร ก็ ยิ่ งมี
ความเป น อิ ทั ป ป จ จยตา. เพราะฉะนั้ น กระทั่ ง ว า ความที่ มั น ว า ง มั น ก็ อ ยู ใ น
กฎเกณฑข อง อิท ัป ปจ จยตา คือ มัน มีป จ จัย แหง การเกิด ขึ ้น ความวุ น ก็ไ มมี
มัน ก็เ ปน ความวา ง. ฉะนั ้น ความไมม ี มัน ก็เ ปน อิท ัป ปจ จยตา, ความมี
มัน ก็เ ปน อิทัป ปจ จยตา ไปแบบหนึ่ง มัน มีเ หตุมีปจ จัย สํา หรับ ความมี, มีเ หตุ
มีปจจัยสําหรับ ความไมมี.
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ที นี้ พระพุ ท ธเจ า ท า นก็ ฉ ลาดอี ก ท า นจึ ง ไม พู ด ว า มี ไม พู ด ว า ไม มี ;
ท านพู ดเสี ยว า อิ ทั ปป จจยตา. ถ าใครมาเสนอว า โลกนี้ มี ท านก็ จะพู ดว า นี่ ถ า
พูดอยางอาตมาพูด ก็พูดหยาบ ๆ วา “ไอบา”; ถามาเสนอวาโลกนี้ไ มมี ก็จะว า
“ไอบา”; นี้อาตมาเปนคนพูดหยาบ. แตพระพุทธเจาทานสุภาพ ทานไมพูดหยาบ
ทานพูดวา ไมใช-ไมใช มันเปน อิทัปปจจยตา อยาพูดวา มี อยาพูดวาไมมี.

ฉะนั้น เราจึงจับหลักไดทันทีวาทุก ๆ อยางมีความหมายอยูที่ อิทัปปจจยตา.
ทุกอยางจะตองเปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา. ถาไมอยากเรียกใหหลายคํานัก
ก็เรียกวา ตถตา ทุกอยางเปน ตถตา. ถาใครรูจัก ตถตา ก็คือรูจักทุกอยาง. ดังนั้น
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นอกจากจะตองรูจักตัวมันทุกอยางแลว จะตองรูจักกฎเกณฑของมันดวย. กฎเกณฑ
ก็เปนอิทัปปจจยตา. เดี๋ยวกอนจะพูดเสียใหหมดเลย วาความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีขึ้น
มานี้มันก็เปน อิทัปปจจยตา. นั่นมี นี่มี นี่เราพูดอยางนี้เราโง. หากเปนพระพุทธเจา
ทานไมตรัสวามี ทานตรัสวา อิทัปปจจยตา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น
หรื อปรากฎอยู . ฉะนั้ นการที่ มี สิ่ งนี้ ขึ้ น มั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา. ที นี้ ความที่ สิ่ ง
ทั้งหลายตองมีกฎ ความที่สิ่งทั้งปวงตองมีกฎ มีเกณฑ ก็เปน อิทัปปจจยตา. ทีนี้
ตัวกฎเกณฑนั้นก็เปน อิทัปปจจยตา แตตอนนี้กินเวลามากที่จะพูดใหฟงไดวา แมตัว
กฎเกณฑนั้น ก็เปน อิทัปปจจยตา อยางนอยก็เพราะมันมีเหตุปจจัยอยางนี้ ๆ กฎนี้
จึงเกิดขึ้น กฎวาอยางนี้จึงเกิดขึ้น : กฎวิทยาศาสตร กฎอะไรก็ตาม กฎธรรมะ อะไร
ก็ ตาม ที่ เป นกฎ เป นเกณฑ เป นสั จจธรรมแล ว มั นก็ อยู ในวิ สั ยแห ง อิ ทั ปป จจยตา
ด วยเหมื อนกั น. ที นี้ การที่ ทุ กสิ่ งต องเป นไปตามกฎนี้ ก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา ตั วกฎ
นั้ นมั นอย างหนึ่ ง . ตั วความที่ สิ่ งทุ กสิ่ งจะต องเป นไปตามกฎนี้ มั นก็ อี กอย างหนึ่ ง ;
แต แล วมั นก็ ยั งคงเป น อิ ทั ปป จจยตา. ที นี้ ความที่ มั นเป นไปตามกฎ เป นไปตามกฎ
เปนไปตามกฎ นี่มันก็เปน อิทัปปจจยตา. หรือวาเมื่อมันเปนไปถึงที่สุดที่มันจะเปน
ไปได ถ าว ามี ถ าว ามี ที่ สุ ด, มั นก็ ยั งคงเป น อิ ทั ปป จจยตา; มั นเป นไปไม ถึ งที่ สุ ด
มั น ก็ ยั ง เป น อิ ทั ป ป จ จยตา. มั น ไปทางนั้ น ก็ อิ ทั ป ป จ จยตา, มั น ไปทางนี้ ก็ เ ป น
อิท ัป ปจ จยตา, ไปทางโนน ก็เ ปน อิท ัป ปจ จยตา. เกิด ขึ ้น ก็เ ปน อิท ัป ปจ ยตา,
ดับลงก็เปน อิทัปปจจยตา.
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นี้อาตมาแกลงพูดคําวา อิทัปปจจยตา หลายสิบครั้ง หลายรอยครั้ง ใหมัน
ชินหูของทานทั้งหลายที่ไมเคยไดยินมาแตกาลกอน จึงใชคําวา อิทัปปจจยตา ใหชินหู
กันตั้ งแต วั นนี้ ไปจนถึ งวั นหลั ง ๆ ต อไปจะพู ดกั นง าย เป นคํ าที่ พระพุ ทธเจ าท านสอน
ทานรักของทานมาก ก็จะเลาเรื่องวาพระพุทธเจาทานรักของทานมากอยางไร คือวา
คราวหนึ่งทานนั่งเลน (พูดอยางนี้ขออภัยประหยัดเวลาหนอย พูดราชาศัพทมันลําบาก)
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ท านนั่ งเล นอยู พระองค เดี ยว เป นพระพุ ทธเจ าแล วท านก็ ยั งอยู นิ่ ง ๆ ไม ได ปากของ
ท า นก็ พึ ม พํ า ๆ ไป. ถ า อย า งพวกเราคนเดี๋ ย วนี้ มั น ก็ ร อ งเพลงเล น ผิ ว ปากเล น
เพราะปากมั นอยู ไม สุ ขนี่ มั นก็ ร องเพลงลามกอนาจารไปเลยก็ มี คนสมั ยนี้ เพราะ
ปากมั น อยู ไ ม สุ ข . ที นี้ วั น นั้ น พระพุ ท ธเจ า เมื่ อ ท า นนั่ ง อยู อ งค เ ดี ย วที่ นั่ น ท า นก็ ร อ ง
เพลงเหมื อ นกั น พึ ม พํ า ๆ อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ อาศั ย ตาเกิ ด รู ป เกิ ด จั ก ษุ วิ ญ ญาณ
ธรรม ๓ ประการเรียกว า ผัสสะ, มีผั สสะเป นป จจั ยจึ งมี เวทนา ฯลฯ คื อ ปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งมี ชื่ อเรียกอี กชื่ อหนึ่ งว า อิทั ปป จจยตา. แลวท านแจกในกรณี ที่ เกิ ดขึ้ นทางตาอย างนี้
จนตลอดสาย, แล วเกิ ดขึ้ นทางหู อย างนี้ จนตลอดสาย, ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย
จนตลอดสาย ; ท านร องเพลงเล นพระองค เดี ยวเรื่ อ ง อิ ทั ปป จจยตา. เพราะฉะนั้ น
จึงควรจะถื อวา มันเป นเรื่องสําคั ญเกิดกวาที่ จะสําคัญแล ว. ถาไม สําคัญพระพุ ทธเจ า
ไม เอามาพึ มพํ าเล นอยู พระองค เดี ยว. ที นี้ เผอิ ญคราวหนึ่ งภิ กษุ องค หนึ่ งแอบมาฟ งอยู
ท านเหลี ยวไปเห็ นเข า เอ า! ดี แล ว-ดี แล ว นี่ ต องเล าเรี ยน ต องศึ กษา ต องเรี ยน
ธรรมปริยายนี้ คือ อิทัปปจจยตา.
ทํ าไมมั นจึ งมี อาการหนั กถึ งขนาดนี้ ? นี่ ถ าพู ดหยาบ ๆ อย างพวกเราเรี ยกว า
มัน “ขึ ้น สมอง” ทํ า ไม อิท ัป ปจ จยตา มัน จึง เต็ม อยู ใ นจิต ใจของพระพุท ธเจา ?
ขอให ท านทั้ งหลายคิ ดดู . มั นก็ เพราะเหตุ ว าการที่ ท านสละราชสมบั ติ ออกไปบวชนั้ น
เพราะวาอิทัปปจจยตา มั นบังคับ, กฎเกณฑของ อิทั ปปจจยตามันบังคั บ, มันเปนความ
แกร อบสุก งอมของสติป ญ ญาที ่ต อ งการจะไปเรื ่อ ย ๆ ๆ ๆ นี ้ม ัน เปน กฎของ
อิ ทั ปป จจยตา; ท านจึ งทนอยู ไม ได จึ งต อ งไปบวช. พอท านบวชแล วท านก็ มี ป ญหา
ใหญยิ ่ง อยู ว า ทุก ขนี ้เ กิด มาจากอะไร! นี ้ถ า ทา นศึก ษาใหด ี ทา นจะพบวา
พระพุ ทธเจ าออกบวชเที่ ยวค นหา ๆ อยู ๖ ป จนกว าจะตรั สรู นั้ น มี แต การค นหาว า
ความทุ กข นี้ เกิ ดมาจากอะไร ตลอด ๖ ป นั้ นแหละมั น อิ ทั ปป จจยตา. ค น อิ ทั ปป จจยตา
ดวยอํานาจการบังคับของ อิทัปปจจยตา จนกระทั่งพบ อิทัปปจัจยตา วาความทุกขนี้
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เกิด มาจากชาติ; แลว ก็ค น ตอ ไปอีก วา ชาติเ กิด มาจากอะไร คน อิท ัป ปจ จยตา
ที่ ๒ ว า ชาติ เ กิ ด มาจากอะไร ก็ ม าจากภพ; ค น ว า ภพมาจากอะไร ก็ ม าจาก
อุ ปาทาน; อุ ปาทาน มาจากอะไร มั น ก็ อิ ทั ปป จจยตา ไปที ล ะอย าง ๆ ๆ เหมื อ น
ที่ พ ระสวดเมื่ อ ตะกี้ : ว า มั น เป น ธรรมธาตุ ที่ มี อ ยู ก อ นแล ว ที่ พ ระตถาคตทั้ ง หลาย
จะเกิ ดขึ้ นมา หรือจะไม เกิ ดขึ้ นมาก็ ตามใจ ไมรู ไม ชี้หมด ธรรมธาตุอั นนี้ มีอยูก อนแล ว.
พระพุ ท ธเจ า จะเกิ ด ธรรมธาตุ นี้ ก็ เ ป น อย า งนี้ , พระพุ ท ธเจ า จะไม เ กิ ด ธรรมธาตุ นี้
ก็เปนอยางนี้.
เพราะฉะนั้ นพระพุ ทธเจ าผู ค นหา อิ ทั ปป จจยตา จึ งได พบว า ความทุ กข
มาจากชาติ ชาติ มาจากภพ ภพมาจากอุ ปาทาน อุ ปาทานมาจากตั ณหา ตั ณหามา
จากเวทนา เวทนามาจากผั สสะ ผั สสะมาจากอายตนะ อายตนะมาจากนามรู ป นามรู ป
มาจากวิ ญญาณ วิ ญญาณมาจากสั งขาร สั งขารมาจากอวิ ชชา; เลยนั้ นไม ต องค น
เพราะค นเท าไรมั นก็ พบแต อวิ ชชา. นี่ ถ าพู ดเป นหลั กวิ ชา เป นทฤษฎี ก็ พู ดอย างนี้ .
นี่ คื อ อิ ทั ปป จจยตา แต ละข อ ๆ เป น ปฏิ จจสมุ ปบาท และเป น อิ ทั ปป จจยตา ว า
ทุกข มาจากชาติ ชาติ มาจากภพ ภพมาจากอุ ปาทาน ฯลฯ เหล านี้เป น อิ ทัปป จจยตา
หรื อเป น ปฏิ จจสมุ ปบาท ก็ เรี ยกอยู ทุ ก ๆ ตอน ฉะนั้ นมั นจึ งขึ้ นสมองท าน: เมื่ อก อน
แต ตรัสรู คืนที่ จะตรั สรู คื นที่จะตรั สรูนั้ นเปนคื นสํ าคัญที่ สุด พิ จารณา อิ ทัปป จจยตา
คือ ปฏิ จจสมุ ปบาท นี้ ในปฐมยาม. การพิ จารณา ปฏิ จจสมุ ปบาท นี้ ในบางคั มภี ร
ก็ พู ดว า พิ จารณาแต ฝ ายสมุ ทยวาร คื อ ปฏิ จจสมุ ปบาท ฝ ายที่ ให เกิ ดทุ กข อวิ ชชา
ให เ กิ ด สั ง ขาร, สั ง ขารให เ กิ ด วิ ญ ญาณ ฯลฯ นี้ เ รี ย กว า สมุ ท ยวาร. ในปฐมยาม
พิ จารณาแต ฝ าย สมุ ทยวาร. พอสิ้ นสุ ดของปฐมยาม เกิ ดความรู แจ งขึ้ นมาวาบหนึ่ ง
เป นอุ ทานออกมาทางปาก เป นพุ ทธอุ ทานบทหนึ่ งที่ ว า “เมื่ อใด ธรรมะมาปรากฏ
แก พ ราหมาณ ผู เ พ ง หาความจริ ง อยู . ..เพราะมารู ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายมาแต เ หตุ ” นี้ ก็ เ ป น
ผลของการพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา ตลอดปฐมยาม. พอตรัสรู
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หนอยหนึ่งเรียกวา พุทธอุทานที่หนึ่ง. มัชฌิมยาม ก็รู ก็พิจารณา ปฏิจจสมุปบาท
ฝายนิโรธวาร ตลอดมัชฌิมยาม. พอสิ้นสุดแหงมัชฌิมยามก็เปลงอุทาน อุทาน
ที่สอง วา “ ความสังสัยสิ้นไป เพราะรูความสิ้นแหงปจจัยทั้งหลาย”. ทีนี้พอถึง
ปจฉิมยามก็พิจารณา ปฏิจจสมุปบาท ทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายสมุทยวาร และทั้ง
ฝายนิโรธวาร ครั้นในที่สุดแหงปจฉิมยาม คือหัวรุง ทานก็เกิดอุทานที่สาม ที่วา
“…เดี๋ยวนี้ อวิ ชชาสิ้นไป
เหมือนดวงอาทิตยขึ้นมา กําจั ดความมื ดให หายไป”นี่ ก็
ตรัสรู ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดวยการพิจารณา อิทัปปจจยตา ทั้งคืน. ทั้งคืนนี่
ชวยจําไวดวยวาทั้งคืน : ปฐมยามก็พิจารณาสวนสมุทยวารตลอดยาม, มัชฌิมยาม
ก็พิจารณาฝาย นิโรธวาร ตลอดยาม, ปจฉิมยามก็พิจารณาทั้งฝาย สมุทยาวาร และ
นิโรธวาร ตลอดยาม; พอสวางพอดีพรอมกับตรัสรู. แลวทําไมจะไม “ขึ้นสมอง”ทาน :
กอนตรัสรูก็คนแต อิทัปปจจยาตา, ในคืนตรัสรูก็งวนกันอยูแต อิทัปปจจยตา. ที่นี้
มาถึงตอนที่วา พอทานตรัสรูแลวหยกๆนั้น คลาย ๆ กับวาทานกลัววามันจะหนีหาย
ไปไหนเสียอยางนั้นแหละ ทานกันงพิจารณาทบทวนอยูที่นั่น ไมลุกจากที่ ไมไปฉัน
อาหาร ไมไปบิณฑบาต นี่ตามพระคัมภีรกลาวอยางนั้น, อีก ๗ วัน; ย้ําหัวตะปู
อิทัปปจจยตา อยูอีก ๗ วัน ไมลุกไปบิณฑบาต ไมลุกไปถายอุจจาระ ปสสาวะ ไมลุก
ไปไหน.
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ข อ ความมั น มี อ ย า งนี้ ใ นพระคั ม ภี ร ท า นจะเชื่ อ หรื อ ไม เ ชื่ อ ก็ ต ามใจ;
แตอาตมาเชื่อ. การที่มันมีจิตใจจดจออยูแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินธรรมดานั้น มันไม
หิวขาว มันไมตองไปถายอุจจาระ ปสสาวะ ไมตองไปทําอะไรเลย ดังนั้นก็แปลวา
ทานย้ํา หรือยอมย้ําลงไปดวยอิทัปปจจยตา อีก ๗ วัน. ทีนี้ที่ทาน เที่ยวสอนทุกเรื่อง ๆ
ที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา มีหัวใจอยูที่ อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่อง
อริยสัจจทั้งหมดก็ คือกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา. และทานสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท
มากที่สุด แตเขาไมคอยเอามาพูดกันใหใครไดยิน เขาถือวามันยาก ไมตองเอามาพูด
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เอาแตเ รื ่อ งงา ยมาพูด เพราะฉะนั ้น เราจึง ไดย ิน แตเ รื ่อ งงา ยๆ ทั ้ง ๆ ที ่เ รื ่อ งที ่ย าก
ที่ สุ ดของเรื่ องทั้ งหมด คื อเรื่ อง ปฏิ จจสมุ ปบาท หรื อ อิ ทั ปป จจยตา นี้ เต็ มไปหมด
ในคั มภี ร พระไตรป ฎก แต เราเข าใจหรื อเราเห็ นแต เพี ยงว าที่ มั นออกชื่ อถ อยคํ าเหล านี้
โดยตรง แต ที่ มั น ไปอยู ใ นคํ า เหล า อื่ น นั้ น เราไม รู เราไม รู สึ ก ดั ง นั้ น ไม มี อ ะไรเลย
ที่วามันจะไมเปน อิทัปปจจยตา. ธาตุทั้ง ๔ ธาตุทั้ง ๖ อะไรมันก็เปน อิทัปปจจยตา,
อายตนะภายนอก อายตนะภายใน มันก็เปน อิทั ปปจจยตา, นามก็ เปน อิทั ปปจจยตา,
รู ปก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา, เวทนา สั ญญา สั งขาร วิ ญญาณ ก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา,
ความที่ สิ่ งทั้ งหลายเหล านี้ มั นสั มพั นธ กั นโดยอาการอย างนั้ นอย างนี้ ก็ เป นอิ ทั ปป จจยตา
ฉะนั้ นพระไตรป ฎกทั้ งหมด ทั้ งแปดหมื่ นสี่ พั นพระธรรมขั นธ ไม มี เรื่ องอะไรนอกจาก
เรื่อง อิทัปปจจยตา; ถาไมฝายเกิดก็ฝายดับ ฝายเกิดทุกขหรือฝายดับทุกข.
ที นี้ คํ าที่ แทนกั นได ยั งมี อี ก คื อคํ าว า ธั มมั ฏฐิ ตตา. เมื่ อตะกี้ พระได สวด
คํ าว า ธั มมั ฏฐิ ตตา ๑๑ หน ใครสั บประหงกเสี ยก็ ไม ได ยิ นทั้ ง ๑๑ หน แต เมื่ อตะกี้ นี้
พระได สวดคํ าว า ธั มมั ฏฐิ ตตานี้ ๑๑ ครั้ ง. ธั มมั ฏฐิ ตตา แปลว า ความตั้ งอยู ตามธรรมดา.
ความตั้ งอยู ตามธรรมดานี้ ใช แทนกั นได กั บคํ าว า อิ ทั ปป จจยตา. อิ ทั ปป จจยตา มั นก็
หมายถึ งปรุ งแต ง ๆ ๆ นั่ นแหละ คื อความตั้ งอยู ตามธรรมดา ไม ได มี อะไรอยู นิ่ ง มี แต
ปรุงแตงกันอยูเรื่อย.
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แล ว คํ า ที่ แ ทนกั น ได อี ก คํ า หนึ่ ง ก็ ว า ธั ม มนิ ย ามตา แปลว า กฎตายตั ว
ของธรรมดา. ความตั้ ง อยู ต ามธรรมดาก็ ดี กฎอั น ตรายตั ว ของธรรมดาก็ ดี นี้ ก็ คื อ
อิทัปปจจยตา.

เท าที่ สวด ที่ พระสวดไปเมื่ อตะกี้ นี้ คํ าว า ธั มมธาตุ ก็ คื อ อิ ทั ปป จจยตา.
ธั ม มธาตุ แปลว า ธาตุ แ ห ง ธรรม. ธรรมธาตุ นี้ ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา พระพุ ท ธเจ า
จะเกิดก็ตาม พระพุทธเจาจะไมเกิดก็ตาม ธรรมธาตุนี้มีอยูแลว ก็แปลวา อิทัปปจจยตา

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๒๓

นี่ มี อ ยู แ ล ว เป น ความตั้ ง อยู แ ห ง ธรรมดาบ า ง, เป น กฎตายตั ง ของธรรมดาบ า ง,
เปน ตถตา คือความเปนอยางนั้นบาง, เปน อวิตถตา คือความไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น
นอกจากความเป นอย างนั้ นบ าง, หรื อเป น อนั ญญถตา ความไม เป นไปโดยประการ
อื่ นบ าง, นี้ คื ออิ ทั ปป จจยตา. ฉะนั้ นคํ าสอนทั้ งหลาย มั นจึ งเป น อิ ทั ปป จจยตา
หมดทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ.
พระพุ ทธเจ าจะนิ พพานอยู หยก ๆ แล ว ประโยคสุ ดท ายพระพุ ทธเจ าท าน
ตรัสวาอะไร? ทุกคนก็คงจะนึกไดวา ทานตรัสวา “ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน
สมฺป าเทถ” สัง ขารทั ้ง หลายมีค วามเสื ่อ มไป สิ ้น ไปเปน ธรรมดา นั ่น แหละคือ
อิทัปปจจยตา สรุปทาย; คําสั่งคําสุดทายที่พระพุทธเจาบอกเราเรื่อง อิทัปปจจยตา
ว า สั ง ขารทั้ ง หลายเป น อิ ทั ป ป จ จยตา : ความสิ้ น ไปก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา, ความ
เสื่ อมไปก็เป น อิ ทัปปจจยตา; ทานทั้งหลายจงสรางความไม ประมาทใหเต็มพร อม
ในทุกแหง นั้นก็เปน อิทัปปจจยตา แลวพอสิ้นคําพูดคําสุดทายทานก็เงียบ แลวทาน
ก็นิพพาน.

www.buddhadasa.info
การที ่ส ัง ขารทั ้ง หลายตอ งดับ ไป นี ้ก ็เ ปน อิท ัป ปจ จยตา ฉะนั ้น
อิทัปปจจยตา นี้มันเปนเสียจนถึงกับวาไมมีตั้งตน หรือไมมีที่สุด มันเปนตลอดไป;
และเป นไปในทุ กสิ่ งทุ กอยาง ฉะนั้ นจึ งถื อไดว าเปนหัวใจของทุ กสิ่ ง. อิทั ปป จจยตา
คือตัวจริงของทุกสิ่ง หัวใจของทุกสิ่ง; อิทัปปจจยตา คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
อยางยิ่ง. ทีนี้ถ านอกไปจากนั้น อิทัปปจจยตา ก็ เป นทุกอยางที่มั นเป นอยู หรือมี
อยู ใ นโลกนี ้ อยา งที ่ไ ดบ อกแลว เมื ่อ ตะกี ้นี ้ว า อะไร ๆ มัน เปน อิท ัป ปจ จยตา
แมแตกอนหิน กอนดินขึ้นไป

ทีนี้ก็อยากจะใหย้ําหรือใหทําความเขาใจย้ําตรงคําวา ตถตา เพื่อประหยัด
เวลา. ดังที่ไดกลาวแลววา เราพูดวา อิทัปปจจยตา ๖ พยางค แตถาวาเรา
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พู ดว า ตถตา มั นจะมี ๓ พยางค . ถ าพู ดอย างจี นพู ดว า “ยู สี ” ก็ เหลื อ ๒ พยางค
ความเปนอยางนั้น. ถาพูดอยางบานนอก ภาษาบานเมืองนี้ก็วา พรรคนั้นแหละ
มีเทานั้นแหละ. ถามวาอะไรเปนยังไง อะไรเปนยังไง ก็มีคําตอบวา พรรคนั้นแหละ
ไม มี พ รรค อื่ น พรรค นั้ น แหละ. อย า ดู ถู ก คํ า ว า “พรรค นั้ น แหละ” นั่ น แหละคื อ
ความจริ งของสากลจั กรวาล คือคํ าว า ตถตา ในภาษาบาลี. ตถ แปลวา อยางนั้ น,
ตา แปลว า ความเปน ความเป นอย างนั้ น. พู ดภาษาบ านนอกธรรมดาว า “พรรค
นั้ น แหละ” เช น ถามว า ความตายคื อ อะไร? พรรค นั้ น แหละ; ความเกิ ด คื อ อะไร?
พรรคนั ้น แหละ; ความสุข คือ อะไร? พรรคนั ้น แหละ; ความทุก คือ อะไร?
พรรคนั ้น แหละ; คนฟง วา บา แลว บา แลว ! นี ่ค ือ ดีที ่ส ุด จริง ที ่ส ุด ไมบ า ที ่ส ุด
คือคํ าว า ตถตา. หมายความเมื่ อใดเห็ น ตถตา เมื่ อนั้ นจะไม มี ความหลง ไม มี อวิ ชชา
อีก ตอ ไป, จะไมม ีผู ห ญิง จะไมม ีผู ช าย, จะไมม ีไ ด จะไมม ีเ สีย , ไมม ีเ กิด
ไมมีต าย, ไมมีขึ้น ไมมีล ง, คือ ไมมีท ุก อยา ง; มัน เปน ตถตา เหมือ นกัน หมด
ไมมีอะไรนอกจาก ตถตา นั้น.
ฉะนั้นคนที่ มีการตรัสรู แล วก็คื อตรั สรู ตถตา เหลียวไปทางไหน ก็ เหมื อน
กั น หมด จึ ง ไม เ กิ ด ความรั ก ความชั ง ไม เ กิ ด ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ในสิ่ ง ใดได ; แล ว ก็ ไ ม ทํ า อะไรให ผิ ด หรื อ ให ถู ก ได มั น เหนื อ ความผิ ด เหนื อ
ความถูก; เรียกอีกอยางหนึ่งก็วา มันเหนือความทุกข ไมมีความทุกข เพราะเห็นตถตา
หรือวาเห็น อิทัปปจจยตา หรือวาเห็นปฏิจจสมุปบาท. เหลานี้จะมาขยายเปนอริยสัจจ
เป นทุ กข เป นสมุ ทั ย เป นนิ โรธ เป นมรรค ขยายออกไปเถอะ มั นก็ ไม พ นไปจาก
ความเปน อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ถาเปนนักภาษาบาลีสักหนอย ก็ขอใหนึกถึงคําวา “ตถาคตา” คําวา
ตถาคต นี้ไมใชหมายถึงแตพระพุทธเจา. ทิฏฐิ ๑๐ เชน อันตคาหิกทิฏฐิ จะใช
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คําวา ตถาคตทั้งนั้นเลย แตเรามาพูดเปนไทย ๆ แปลวา สัตว. โหติ ตถาคโต ปรํ
มรณา; น โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา แปลวา ตถาคตตายแลว-มี; ตถาคตตายแลว
-ไม มี . ที่ อ อกชื่ อ ว า ตถาคโต นั้ น ไม ใ ชบ ง ถึ ง พระพุ ท ธเจ า . คนที่ เรี ย นมาแคบ ๆ
จะคิดวาตถาคโต นั้นหมายถึงพระพุทธเจา เลยเกิดปญหาที่บาหลังที่สุดวา พระพุทธเจา
ตายแลว เกิด อีก หรือ ไม หรื อ ไม เกิ ดอี ก . ที่แ ม คํา วา ตถาคตา นั้น แปลวา สั ตว สั ต ว
ทั้งหลาย สัตวทั่วไปเลย; คือวา มาอยางนั้น หรือ ไปอยางนั้น เรียกวา “ตถาคโต”
มัน ก็ค ือ ตถตา. ในสัต วทั ้ง หลาย มีค วามเปน ตถตา คือ ความเปน อยา งนั ้น
เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงไดชื่อวา ตถาคต ไปอยางนั้น หรือมาอยางนั้น หรืออะไร
อยางนั้น. ตถาคต แปลวา สัตวทั้งหลายทั่วไป รวมทั้งพระพุทธเจา.
ทีนี้ พระพุท ธเจา ทา นเรีย กพระองคเ องวา “ตถาคต” ก็แ ปลวา ทา น
ไมไดยกตัวทานขึ้นใหสูงกวาเราแมแตอณูเดียว สัตวทั้งหลายเปนตถาคตอยางไร,
พระองคก ็เ ปน ตถาคตอยา งนั ้น . การที ่พ ระองคเ รีย กวา “เรา ตถาคต” นี ้เ พื ่อ
จะบอกวา เราก็คือสัตวเหมือนพวกเธอ คือเปน ตถาคต เหมือนพวกเธอ. นั่นคือ
สัตวทั้งหลายก็มีความเปน ตถตา อยูในความเปนสัตวนั้น เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลาย
จึงไดชื่ อวาตถาคตดวย. พระพุทธเจาก็แสดงไว ชัดเจนแลววา ฉันก็ ตถาคต แกก็
ตถาคต สัตว ทั้ งหลายก็ คือ ตถาคต; คื อท านไมสมั ครเรี ยกพระองค เองด วยคํ าอื่ น
นอกจากคําวา “ตถาคต”. นี้ก็แปลวา เปนการประกาศลัทธิ ตถาคต ไปในตัว; แลว
ทรงลดพระองค หรือวาจะเรียกวาจัดพระองคไวในฐานะที่เทากันกับสัตวทั้งหลาย
คือเปน ตถาคต เปนผูไปอยางนั้น มาอยางนั้น อยูอยางนั้น อะไรอยางนั้น คือวา
เป น ไปตามเหตุ ต ามป จ จั ยเหมื อ นกั น . เมื่ อ มี สิ่ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น
แปลวา เนื้อหนัง รางกาย กระดูก จิตใจ อะไรของทาน ก็เหมือนกัน คือมันมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ฉะนั้นขอใหเข าใจคําวา ตถาคต นี้ใหดี ๆ
แลวก็จะเขาใจ คําวา ตถตา ไดดี; หรือวาถาเขาใจคําวา ตถตา ดี ก็จะเขาใจคําวา
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ตถาคต ดี เพราะวาตถถาคตก็คือผูที่มี ตถตา มีความเปนอยางนั้น ไดแกสัตวทั้งหลาย.
นี้มั นก็ จะรวมไปถึงสั ตว เดรั จฉานด วย สุนั ขและแมวก็ เปนตถาคต เพราะมันมี ความ
เป น ตถตา. นี่ จ ะเป น เหตุ ใ ห พู ด ไปถึ ง ว า ในสุ นั ข ในพระพุ ท ธเจ า ในอะไรก็ มี
ความเปน ตถาตา เหมือ นกัน ; เราพูด ไมอ อก. เขาจะดา เอาวา เรานี ้ด ูถ ูก
พระพุทธเจา. แตพระพุทธเจาทานพูดเอง วาเปนตถาคต สัตวทั้งหลายก็เปน ตถาคต
เราก็ ต ถาคต ตั ว เราตั ว พระพุ ท ธเจ า เอง ก็ จั ด ไว เ ป น ตถาคต คื อ มั น เป น ตถตา
หรื อ เป น อิ ทั ป ป จ จยตา หรื อ ว า เป น สั ก ว า ธรรมธาตุ ธรรมธาตุ ล ว น ๆ ไม เ ป น
อะไรมากไปกวานั้ น. ธรรม-ธาตุ ธรรมธาตุ นี้ คื อ อิทั ปป จจยตา มี ความหมายว า
เมื ่อ มีสิ ่ง นี ้ ๆ เปน ปจ จัย สิ ่ง นี ้ ๆ จึง เกิด ขึ ้น ; แลว ความที ่ม ัน ไมเ ปน อยา งอื ่น เลย
มั น จะเป น แต อ ย า งนี้ คื อ เป น ว า เพราะมี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆจึ ง เกิ ด ขึ้ น
เพราะฉะนั้น จึงใชคํารวมคําหนึ่งวา มันมีความเปนอยางนั้น . ความเปนอยางนั้น ๆ ๆ
นี้ คื อ ตถตา. ผู ใ ดมี ค วามเป น ตถตา ผู นั้ น คื อ ตถาคต ฉะนั้ น จึ ง เสมอกั น หมด
ไมมีสัตว ไมมีบุคคลอะไรพิเศษอะไรไปจากไหน. เมื่อมันไมมีสัตว ไมมีบุคคลแลว
ก็ ไ ม ต อ งพู ด ถึ ง ความผิ ด แผกแตกต า งกั น เพราะมั น ไม มี สั ต ว ไม มี บุ ค คลเสี ย แล ว
ความตางกันระหวางบุคคลมันก็ไมมี มันจึงมีแต ตถตา มันเลยเห็นความจริงที่สูงสุด
วาไมมีอะไรนอกจากความเปน ตถตา หรือความเปน อิทัปปจจยตา; นี้คือหัวใจ
ของพุทธศาสนา.

www.buddhadasa.info
อยากจะย้ํ าเพื่ อกั นลื มด วยคํ าว า ให ดู จนเข าใจว าไม มี อะไรเลยที่ ไม ใช
อิทัปปจจยตา นี่เสียกอน; แลวก็มาดูอีกทีวาในพระไตรปฎกทั้งแปดหมื่นสี่พันหัวขอ
ที่ กล าวไว ไม มี เรื่ องอะไรนอกจากเรื่ อ ง อิ ทั ปป จจยตา. ในทางปริ ยั ติ ก็ ไม มี อ ะไร
นอกจาก อิทัปปจจยตา, ในการปฏิบัติก็ไมมีอะไรนอกจาก อิทัปปจจยตา, ในการ
ที ่ไ ดผ ลของการปฏิบ ัต ิม าเปน มรรค ผล นิพ พานอะไร ก็ไ มม ีเ รื ่อ งอื ่น นอกจาก
อิทัปปจจยตา. ฉะนั้น อิทัปปจจยตา คําเดียวนั้นเปนหัวใจของพุทธศาสนา ทั้งใน
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ส วนปริ ยั ติ ทั้ งในส วนปฏิ บั ติ ทั้ งในส วนปฏิ เวธ. ดั งนั้ นจึ ง ขอร อ งให ท านทั้ ง หลาย
ถือวา อิทัปปจจยตา เปนหัวใจของพุทธศาสนา.
เมื่ อพู ดอย างนี่ มั นกว างกว า มั นหมดกว า ที่ จะพู ดว าอริ ยสั จจ เป นหั วใจ
ของพุ ท ธศาสนา; หรื อ ว า ไม ทํ า บาป ทํ า แต กุ ศ ล ทํ า จิ ต ใจให บ ริ สุ ท ธิ์ เป น หั ว ใจ
ของพุท ธศาสนา อยา งนี้มั น ก็ยั ง ไม ม ากเทา ยั ง ไม เ กง เทา ยั ง ไม ดี เท า ที่จ ะพูด ว า
“อิทัปปจจยตา คือหัวใจของพุทธศาสนา”
จากคํ า ๆ นี้ แ ยกไปหาความทุ ก ข ก็ ไ ด , แยกไปหาความดั บ ทุ ก ข ก็ ไ ด ,
หรื อจะไม ไปไหนไม เกี่ ยวกับดั บทุ กข เป น อัพยากฤต ไปหมดก็ ได เหมือนกัน. ทุ กสิ่ ง
เปน อิท ัป ปจ จยตา, กฎเกณฑข องทุก สิ ่ง เปน อิท ัป ปจ จยตา, การกระทํ า ตาม
กฎเกณฑนั้ นก็เป น อิทั ปปจจยตา; ฉะนั้ นถ าพวกเราอยากจะมี พระเจากั บเขาบ าง
ก็ จงถื อ เอา อิ ทั ป ป จจยตา ว าเป นพระเจ า; แล วจะเป นพระเจ า ที่ เก งกว าพระเจ า
ไหน ๆ หมดเลย; อยางดีก็เสมอกัน. ถาเราถือเอา อิทัปปจจยตา เปนพระเจาแลว
เราจะมี พระเจ าที่ ไมมี พระเจ าไหนเหนื อกว า. พระเจ าที่ เขาถื อ ๆ กั นอยู นั้ น ถื อผิด ๆ.
พระเจาผูสราง มันก็ไม มีอะไรยิ่งไปกว า อิทัปป จจยตาพระเจ าผูทําลายก็ไมมี อะไร
ยิ่ง ไปกวา อิท ัป ปจ จยตา พระเจา ผูคุ ม ครองก็ไ มม ีอ ะไรยิ่ง ไปกวา อิท ัป ปจ จยตา,
พระเจาคืออยูในที่ทุกหนทุกแหง ก็ไมมีอะไรยิ่งไปกวา อิทัปปจจยตา, พระเจาคือ
ทุกสิ่ง ก็ไมมีอะไรยิ่งไปกวา อิทัปปจจยตา. ถาพุทธศาสนาจะมีพระเจากันบาง
ก็มีที่ อิทัปปจจยตา
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สิ่งนี้ มีอํ านาจที่สุ ด มี อํานาจบั นดาล ถึ งกั บวา พระพุ ทธเจ าจะเกิ ด หรื อ
พระพุทธเจาจะไมเกิด “ ฉันก็อยู” นั้น พระพุทธเจาตรัสเองวา อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว
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ตถาคตนํ, อนุป ฺป าทา วา ตถาคตานํ –ตถาคตจะเกิด ขึ ้น หรือ ตถาคตจะไม
เกิด ขึ้น ก็ต าม อิท ัป ปจ จยตานั ้น ยัง อยู แ ละมีอ ยูแ ลว มีอ ยูแ ลว โดยไมม ีจุด ตั ้ง ตน
นี ่ม ัน เหมือ นกับ พระเจา พระเจา มีอ ยู โ ดยไมม ีจ ุด ตั ้ง ตน ; คนมัน เขา ใจผิด เอง
วาเปนคนเปนอะไรมันก็มีการตั้งตนไปเสีย. พระเจาที่แมจริง ไมใชคน ยิ่งกวาคน
มันคือกฎเกณฑอันนี้ ที่เราจะเรียกไดวา อิทัปปจจยตา.
ทีนี้จะเอาอะไรกันอีกลองคิดดู ถาจะพูดวาพระเจาคือทุกสิ่ง หมายถึงทุกสิ่ง
ก็คือ อิทัปปจจยตา. แลวสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นทั้งหมดทุกสิ่ง มันก็คือ อิทัปปจจยตา.
กิริยาอาการของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็คือ อิทัปปจจยตา. ความรูในเรื่องเหลานี้ก็เปน
อิทัปปจจยตา. การปฏิบัติก็เปน อิทัปปจจยตา. ผลของมันก็เปน อิทัปปจจยตา.
พูดอีกที หนึ่ งก็ว า ตั วธรรมชาติ ทั้ งหลายคือ อิ ทั ปป จจยตา, กฎเกณฑ
ของธรรมชาติทั้งหลายก็คือ กฎอิทัปปจจยตา, หนาที่ของมนุษยจะตองปฏิบัติตอ
กฎเกณฑนั้นก็คือ อิทัปปจจยตา, ผลที่มนุษยจะไดรับออกมาเปนมรรค ผล นิพพาน
ก็คือ อิทัปปจจยตา; ฉะนั้นธรรมทั้งปวง ก็คือ อิทัปปจจยตา ไมควรยึดมั่นถือมั่น
โดยความเป นตั วกู หรื อเป นของกู . ในธรรมทั้ งหลายทั้ งปวง เป น อิ ทั ปป จจยตา
อยาพึงยึดถือวาเปนตัวเราหรือเปนของเรา นี้คือหัวใจของพุทธศาสนาที่แทจริง.
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เพราะฉะนั้น ประโยคที่วา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย นั่นแหละ
เปนหัวใจของพุทธศาสนา ที่เขมขนใกลเคียงกันที่สุดกับคําวา อิทัปปจจยตา. เพราะ
มันเปนอิทัปปจจยตา มันจึงยึดมั่นถือมั่นไมได หรือไมควรจะยึดมั่นถือมั่น. มันมา
อยูที่คําวา “อิทัปปจจยตา”. ที่นี้ประหยัดแรงสําหรับจะพูดจะออกเสียง ก็ลดเหลือวา
“ตถตา”. ขอใหทานทั้งหลายทุกคนจําคํา ๒ คํานี้ไวใหดี ตถตาคําหนึ่ง, อิทัปปจจยตา
อีกคําหนึ่ง วานี้คือทุกอยาง และนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาดวย.
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สําหรับวันนี้ อาตมาตองการจะพูดเพียงแงเดียวเทานั้น คือแงนี้เทานั้น
คือใหรูจักคําวา “อิทัปปจจยตา” นี้คืออะไร? เปนอันวาวันนี้เราพูดกันวา อิทัปปจจยตา
คือ อะไร. ทีนี้พ อรู จ ัก อิท ัป ปจ จยตา ดีแ ลว ตอ ไปก็จ ะพูด ในแงอื ่น มุม อื ่น
ที่มัน เกี่ย วเนื่อ งกัน ; จะไดมีก ารปฏิบัติที่ถูก ตอ ง หรือ วา มีค วามรูที่มัน แจม แจง
ยิ่งขึ้นไปอีก.
ในวันนี้พูดโดยหัวขอวา อิทัปปจจยตา คือหัวใจของ พุทธศาสนาดวย,
และพูดโดยกวางที่สุดวา อิทัปปจจยตา คืออะไรดวย. พูดวา อิทัปปจจยตา คืออะไร
ก็พ อแลว พอรูวา คือ อะไร มัน ก็รูไ ดเ องวา เปน หัว ใจของพุท ธศาสนา หรือ เปน
หัวใจของสากลจักรวาล เปนหัวใจของความจริงทั้งหมด เปนหัวใจของอะไรก็ไมมี
แรงจะพูด

วันนี้ขอหยุดไวแตเพียงเทานี้.
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ในฐานะวิชาหรือศาสตรทั้งปวงของโลก
-๒เสารที่ ๘ มกราคม ๒๕๑๔
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายวั น เสาร ใ นครั้ ง ที่ ๒ นี้ จะได ก ล า วถึ ง
เรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะที่ เ ป น วิ ช าหรื อ เป น ศาสตร
ทั้ ง ปวงของโลก. ขอให ท า นทั้ ง หลายพยายามทบทวนทํ า ความ
เขา ใจเกี ่ย วกับ เรื ่อ งนี ้ใ หด ีที ่ส ุด นับ ตั ้ง แตค วามมุ ง หมายของ
การเอาเรื่ อ งนี้ ม าบรรยาย. ขอให นึ ก ไว เ สมอว า มี ค วามประสงค
ที่ จ ะทํ า ให พุ ท ธบริ ษั ท เป น พุ ท ธบริ ษั ท ยิ่ ง ขึ้ น จนเต็ ม รู ป ของความ
เปน พุท ธบริษ ัท ซึ ่ง ประเดี ๋ย วจะไดพ ิจ ารณากัน วา ทํ า ไมจึง ตอ ง
เขา ใจเรื ่อ งอิท ัป ปจ จยตา; และที ่สํ า คัญ อยา งยิ ่ง อีก อยา งหนึ ่ง
ก็ คื อ ว า เรื่ อ งนี้ เ ป น หั ว ใจของพุ ท ธศาสนา และเป น ตั ว แท ทั้ ง หมด
ของพุทธศาสนา, แตแลวก็ไมมีใครรูจัก ไมมีใครเอามาพูด

www.buddhadasa.info

๓๐

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๓๑

ที่แทนั้นไมใชวาจะไมเคยเอามาพูดกันเสียเลย แตไดเอามาพูดอยูในถอยคํา
อยางอื่น คือไมใชถอยคําวา อิทัปปจจยตา หรือถอยคําที่เปนตัวสูตรโดยตรงของ
อิทัปปจจยตา. ที่จริงเราก็พูดกันอยูทุกวัน ถึงเรื่องเหตุ เรื่องปจจัย แตเราก็ไมไดเอย
ถึงคําวา อิทัปปจจยตา; โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอริยสัจจ นี้คือเรื่องเหตุเรื่องผล
และความที่ มั น เกี่ ย วเนื่ อ งระหว า งเหตุ กั บ ผล ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะของอิ ทั ป ป จ จยตา;
แตเราก็ไมเอยถึงคําวา อิทัปปจจยตา หรือไมยกเอาใจความสําคัญขอนี้ขึ้นมาพูด คง
พูดแตเรื่องอริยสัจจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. เมื่อเปนเชนนี้ เกรงไปวาคน
เหลานั้นจะไมมองเห็นความเปน อิทัปปจจยตา ที่มีอยูในสิ่งที่เรียกวา ทุกข หรือเหตุ
ใหเกิดทุกข หรือความดับทุกข หรือทางใหถึงความดับทุกข; ดังนั้นก็แปลวาไมลึก
ลงไปถึ งหั วใจ พู ดกั นแต ตัวข างนอก. นี่จึ งขอให สนใจตอไปอี ก ให เห็ นถึงลั กษณะ
ความที่มันเปนหัวใจของพุทธศาสนา และเปนเนื้อเป นตัวทั้งหมดของพุทธศาสนา.
นี ้ค ือ ขอ ที ่อ าจจะตอ งเตือ นกัน ทุก ครั ้ง ของการบรรยายก็ไ ด เพราะมัน ยัง ใหม
มันยังไมชิน.
ทีนี้ก็จะเตือนตอไปถึงขอที่วา พระพุทธเจา เมื่อทานจะวาอะไรเลน อยู
พระองคเดียว เหมือนกับเราสวดมนตเลน สวดมนตบทใดบทหนึ่งสั้น ๆ เลน อยางนี้
ก็ตาม หรือวาเมื่อคนหนุมคนสาวเขาจะรองเพลงเลนก็ตาม; พระพุทธเจาทานจะ
ออกปาก เอยออกมาเปน อิทัปปจจยตา พึมพํา ๆ อยูตามลําพังพระองค. ในสูตร
บางสูตรก็ไดกลาวไวชัดวา ทางไล ปฏิจจสมุปบาทไปทั้ง ๑๑ อาการ ทั้งฝายสมุทยวาร
และนิโ รธวาร; แตว า ยัง มีใ นสูต รอีก บางสูต ร เชน สูต รที ่ ๕ แหง คหปติว รรค
อภิสมยสังยุตต เปนตน ในสูตรนี้กลาววาพระองคจะทรงพึมพําเนื้อหาของ อิทัปปจ จยตา คื อ ข อ ความมี อ ยู ๔ ประโยคสั้ น ๆ ขอให ตั้ ง ใจฟ ง ให ดี แล ว ตอ ไปเราก็
จะเอามาสวดใหคลองปากกันทุกคน; มีเหตุผลอยางไรเดี๋ยวก็จะไดรู. เมื่อพระองค
ทรงพึมพําอยูพระองคเดียว ก็จะตรัสใจวา อิติ อิมสฺมึ สติ, อิทํ โหติ-โดยอาการอยางนี้
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เมื่อสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ก็ยอมมี; อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ-เพราะการเกิดขึ้น
แหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น; อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ-เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี;
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ- เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมดับไปดังนี้.
เปนบาลีก็มีแตเพียงวา อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ; อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ;
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ; อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. ถาเปนไทยก็วา
“โดยอาการอยางนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี, เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น;
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี, เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมดังไป” มีเทานี้เอง.
ที่ เ ป น ภาษาบาลี เราควรจะจํ า ให แ ม น ยํ า ทุ ก ตั ว อั ก ษร ทุ ก ตั ว พยั ญ ชนะว า อิ ติ
อิม สฺม ึ สติ อิท ํ โหติ; อิม สฺส ุป ฺป าทา อิท ํ อุป ฺป ชฺช ติ; อิม สฺม ึ อสติ, อิทํ
น โหติ ; อิ ม สฺ ส นิ โ รธา อิ ทํ นิ รุ ชฺ ฌ ติ . นี้ มั น เป น “คาถา” เป น ถ อ ยคํ า ที่ ค วรจะ
เรี ยกว าเป นคาถาที่ ควรจะภาวนาอยู เสมอ ในฐานะเป นหั วใจของพุ ทธศาสนาทั้ งหมด
แล ว พระพุ ท ธเจ า ท า นก็ ไ ด ต รั้ ส อย า งนั้ น คื อ ในสู ต รที่ ๗ แห ง กฬารขั ต ติ ย วรรค
นิทานสังยุตต มีขอความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในพระศาสนานี้ยอมทํา
ในใจดังนี้เสมอวา อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ; อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺป ชฺชติ;
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ; อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ “ อยางเดียวกันกับที่พระองค
ไดเคยทรง พึมพําเอง แลวก็มาตรัสวา อริยสาวกในศาสนานี้ พึงกระทําในใจดังนี้
อยูเสมอวา, คือวาอยางเดียวกัน. เพราะฉะนั้นขอใหถือวา สวนพระองคเอง ก็ยั ง
ทรงพึ ม พํ า อยู อ ย า งนี้ ; แล ว ก็ ยั ง ทรงสอนให อ ริ ย สาวกในพระศาสนานี้ พึ ม พํ า อยู
อยางนี้.
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คําว า “พึ มพํา” นี้ ไมได หมายความวา พู ดเล นเพอ ๆ ไป แต หมายถึ งมี
ความรูความเขาใจอยางยิ่งในใจ แลวมันดันออกมาเปนคําพูด. เมื่อเปนดังนี้
ก็หมายความวาทุกคนจะตองพิจารณาจนเห็นความจริงขอนี้เสียกอน แลวปลอยใหมัน
ออกมาทางปากเปนคําพูดวา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี, เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึง
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เกิ ด ขึ้ น ; เมื่ อ สิ่ ง นี้ ไ ม มี สิ่ ง นี้ ย อ มไม มี , เพราะสิ่ ง นี้ ดั บ ไป สิ่ ง นี้ ย อ มดั บ ไป”.
นี้เรียกวาตัว อิทัปปจจยตา มีขอความสั้น ๆ เพียงเทานี้.
สําหรับคําวา “อิทัปปจจยตา” ก็แปลอยางที่ทานทั้งหลายไดยินชินหูมา
เรื่อย ๆ วา ความที่เมื่อสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น; “เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น” จะทองแตเพียงเทานี้ก็ไดเหมือนกัน มันสั้นและ
จํ าง ายสํ าหรั บในครั้ งแรก ๆ ว า “เมื่ อมี สิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ย สิ่ งนี้ ๆ จึ งเกิ ดขึ้ น” นี้ มั น
สั้นหนอย ถาเอายาว ก็วา : เมื่อสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ยอมมี;
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น;
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี;
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมดับไป.
นี่ มั น เป น ๔ ประโยค ๔ ที . ถ า เราย น เหลื อ ๒ ที ก็ ว า : เมื่ อ มี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น. พระพุทธเจาเองก็ทรงพึมพําอยางนี้อยูเสมอ
ตลอดเวลาบอย ๆ ถาหากทานจะปลอยใหปากพึมพําอะไรเลน และทานก็สอนใหเรา
พึมพําอยางนี้ โดยความรูสึกอยางนี้.
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ทีนี้ก็จะมองกันใหลึกลงไปวา ทําไมมันจึงมีความสําคัญมากนัก จะถือโอกาส
พูดไปเสียคราวเดียวกันกับที่วา มันเกี่ยวกับวิชา หรือศาสตรทั้งหลายอยางไร :

แมครัวเขาไปในครัว แลวก็หยิบไมฟนมาติดไฟที่เตาไฟ แลวไฟมันก็ลุก
ขึ้น แลวนําเอาหมอขาวที่ใสขาวสารที่ลางแลว มีน้ํา ตั้งบนไฟแลว เมื่อรออยูครูหนึ่ง
น้ําก็เดือด เม็ดขาวก็ออนพอที่จะเช็ดน้ํา หรือจะไมเช็ดน้ํา แลวในที่สุด ก็เปนขาวที่สุก
แลวก็ตักเอามากินได. นี่ขอใหศึกษาดูวา มันเปน อิทัปปจจยตา ทางรูปธรรม
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อยางไร; เมื่อไมรูมันก็ไมเห็นวาเปน อิทัปปจจยตา หรือวามันเปนหลัก อิทัปปจจยตา
อยางไร; นี่ก็เพราะเราไมรู. เราเคยเห็นพอแมทํามาอยางนั้น เราก็ทําอยางนั้น
แลวก็ไดกินขาว. เด็ก ๆ เห็นผูใหญทํา ก็ทําอยางนั้น มันก็เลยไมตองรูเรื่อง อิทัปปจจยตา วาทําไมมันจึงเปนอยางนั้น.
ทีนี้ก็มานึกถึงกฎของ อิทัปปจจยตา วา “ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น” ในขั้นแรกเราก็เห็นวามีไมฟน หรือมันมีอะไรที่จะชวยสําหรับ
วางไมฟนดวย. ไฟจะลุกขึ้นมา ก็เพราะวามันจะตองมีเชื้อเพลิง เชนไมฟน มันตองมี
อากาศชนิดที่ไฟมันตองการ โดยเฉพาะก็อากาศออกซิเยน; แลวมันก็ตองมีความรอน
เล็กนอย เพื่อจะทําใหเชื้อเพลิงนั้นลุกเปนไฟขึ้นมานิดหนึ่ง แลวมันก็ลุกเปนไฟ
มากขึ้น เพราะการหลอเลี้ยงของอากาศ และสิ่งที่มีอยูในเชื้อเพลิงรวมกัน. นี่มัน
เกิดเปนไฟลุกโพลง ๆ ขึ้นมา โดยกฎอันนี้ “เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึง
เกิด ขึ ้น ”, นี ้เ พราะมีเ ชื ้อ เพลิง ที ่ม ีค ุณ ภาพดี มีอ ากาศออ กซิเ ยน มีค วามรอ น
ที่ เ ป น จุ ด ตั้ ง ต น ; อย า งน อ ยก็ มี ๓ อย า ง เพราะมี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย ๓ อย า ง,
สิ่ง ๆ นี้ คือไฟก็ลุกโพลงขึ้นมา.
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ทีนี้เราก็ไมตองรูถึงขนาดนี้ เพราะวา ที่จริงเรื่องนี้ก็ไมใชเปนเรื่องที่มุง
หมายจะใหรู แตมุงหมายจะใหเห็นเปนตัวอยาง เพื่อจะเขาใจคําวา อิทัปปจจยตา
ที่พูดวา “เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น”. นี่คนครัวก็ลองไปสังเกตดูวา
มีไมฟน มีอากาศออกซิเยน มีความรอนนิดหนอย รวมกันเขา ๓ อยาง เปนปจจัยแลว
สิ่งที่เรียกวาเปลวไฟก็เกิดขึ้นโพลง ๆ ทีนี้เราก็เอาหมอขาวที่มีขาวสารลางแลวมีน้ําดวย
วางเหนือกองไฟ. ทีนี้ไฟที่เคยเปนผลมาจากไมฟนมาจากอะไร, มันก็กลายเปน
เหตุ คือไฟมันมีความรอน มันก็ทําใหน้ําที่มีอยูในหมอขาวกับขาวสารนั้นมันพลอย
ร อ น อณู ต า ง ๆ มั น ก็ ข ยายตั ว . เมื่ อ ขยายตั ว มั น ก็ อ อ น แล ว มั น ก็ เ ป อ ยออกไป.
สิ่งที่ทําใหขาวสารนั้นเปลี่ยนตัว ก็เพราะวามันมีสิ่งที่เรียกวาความรอนในน้ํา ในหมอ;
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ขาวสารมันก็เปลี่ยนไปสูความเปนอยางอื่น; ความเปนอยางอื่นก็เกิดขึ้น ในที่สุดนั้น
ก็เห็นอยูแลววาขาวสุกมันเกิดขึ้น. แลวมันก็มีเรื่องตอไปไมมีหยุด คือเปนไปไดเรื่อย
เชนวา เพราะมันมีขาวสุก มันก็มีการกินเขาไป มันก็มีการดับความหิว ความกระหาย
แล ว มั น ก็ จ ะต อ งไปถ า ยอุ จ จาระ เป น แน น อน ใครจะเก็ บ ไว ไ ด . มั น เนื่ อ งกั น ไป
อยางนี้ในลักษณะอยางนี้ ซึ่งเรียกวา อิทัปปจจยตา ทางวัตถุธรรม.
ทีนี้ลองคิดดูวา หลักวิชาเกี่ยวกับฟสิคสเคมีอะไรก็ตาม มันก็คือกฎที่ซอน
อยู ในสิ่ งทั้ งปวงอย างนี้ เรื่ องความร อน เรื่ องอุ ณหภู มิ เรื่ องอะไรต าง ๆ ที่ เขาไป
ค นคว า เขาจึ งบั ญญั ติ ได ว า มั นเป นอย างนั้ น เมื่ อเป นอย างนั้ น แล วมั นจะเป น
อยางนั้ น; เมื่อเป นอยางนั้น แลวมันจะเป นอยางนั้น; จะตอ งมีความรอนเทาไร
สิ่งนี้จึงจะไหมไป หรือวาสิ่งนี้จึงจะเปลี่ยนแปลง หรือวาเพียงแตวาน้ําจะเดือดอางนี้.
เพราะเขารูเรื่องอยางนี้ละเอียดมากลงไปอีก ดังนั้นเขาจึงทํารถไฟได ทําเรือไฟได
ทําอะไรที่มากไปกวานั้นได; มีกฎเกณฑที่ละเอียดลึกซึ้งสําหรับจะทํา จนกระทั่ง
เขาไปโลกพระจันทรได. แลวอีกไมเทาไรในอนาคต การไปโลกพระจันทรก็จะเปน
เรื่องงาย ๆ เลน ๆ เหมือนกับเรื่องของเด็กอมมือ. แตวาเวลานี้มันยังเปนเรื่องที่ฟงดู
แลว ใหญโ ต ลึก ซึ ้ง มาก แตค อยดูเ ถอะ อีก ไมกี ่ส ิบ ป อีก ไมเ ทา ไร เรื ่อ งไป
โลกพระจันทรนี้ ก็จะเปนเหมือนกับเรื่องทําตุกตาเลน.
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ทั้งหมดนี้ขอใหมองดูใหดีวา เพราะอะไร? สรุปแลวมันอยูในคําพูดคําเดียว
ของพระพุทธเจา วา อิทัปปจจยตา “เพราะความที่มีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึง
เกิดขึ้น”. ขอใหนึกดูแตวา แมครัวเขาไปหุงขาวที่ในครัวนั้น มันก็เนื่องดวย
อิทัปปจจยตา ๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวก็เปนไปตามลําดับ ๆ ๆ นี้เรียกวาที่มันเกี่ยวกับคน.
สวนที่มันไมเกี่ยวกับคนโดยตรง ก็เปน อิทัปปจจยตา ทั้งนั้นไปเลย เชนวาตนไมที่มัน
ปรากฏอยูอยางนี้ มันก็เปนผลของ อิทัปปจจยตา มันตองมีดิน มีแผนดินเปนปจจัย
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ในดินนั้นมันเปนที่ตั้งที่อาศัยของน้ํา และของธาตุที่เปนอาหารของตนไม แลวมัน
ยังตองการน้ําในระดับเทานั้นเทานี้ มันตองการแสงสวางเทานั้นเทานี้ มันจึงจะเปน
ตนไมที่งอกขึ้นมาได แลวมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนเปนอยางนี้; ทุกกระเบียดนิ้ว
เปนเรื่องของอิทัปปจจยตา. แตวาเราไมเห็น เพราะวาเราไมจําเปนจะตองรูตองเห็น
เราเห็นวามันงอกขึ้นมาก็แล วกัน; ดังนั้น จึงเรียกวา เราไมรูไมเห็ นสิ่งที่ตําตาเรา
อยูทุกหนทุกแหงทุกเมื่อเชื่อวัน คือ สิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา. นี่สิ่งที่ไมมีชีวิต
มันก็ยังเปนอยางนี้ มันมีเหตุมีปจจัยที่ทําใหเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ เปนอยางโนน
เรื่อยไป.
ถาเราจะเชื่อตามที่เขาพูดกันไวในหนังสือ ตําราตาง ๆ วา : โลกนี้หลุด
ออกมาจากดวงอาทิตย มาเย็นเปนโลกนี้ นี้มันก็ไมพนไปจากกฎของ อิทัปปจจยตา.
หรื อจะเชื่ อตามอี กพวกหนึ่ งที่ ว า อาศั ยอณู ที่ เป นกลุ ม ๆ เป น Nebular หมุ นเคว ง
หนักเขา ๆ เขมขนจนเปนกอนวัตถุ จึงเปนโลกขึ้นมา อยางนี้ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา
โลกมัน จึง มีขึ้น มาได. มีโ ลกเปน ดวงไฟขึ ้น มา แลว มัน ไมอ ยู นิ ่ง มัน หมุน เรื ่อ ย
มันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อย จนกระทั่งมันคอยเย็นลงมา; จนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลง
จนถึงกับเกิดน้ํา เพราะวาอากาศที่จะรวมกันเปนน้ํานั้น มันก็มีอยูพรอมแลว เมื่อมี
อุณหภูมิพอสมควร มีความหมุนเวียนถูกตอง มันก็เกิดเปนสิ่งที่เรียกวาน้ําขึ้นมาในโลก
ทั้ ง ๆ ที่ ก อนหน านั้ นมั นเป นดวงไฟลุ กโพลง ๆเดี๋ ยวนี้ มั นเป นของแข็ งเย็ น ๆ ที่ มี น้ํ า
เพราะมัน มีสิ่ง หุม หอ เปน ไอน้ํา มีน้ํา ตกลงมา; เพราะฉะนั้น โลกตอ งมีน้ํา กอ น
จึงจะเริ่มตั้งตนมีสิ่งที่เรียกวามีชีวิตขึ้นมาในน้ํา เปนชีวิตประเภทพืชบาง ชีวิตประเภท
สัตวบาง. เหลานี้มันเปน อิทัปปจจยตา ทุกกระเบียดนิ้ว ทุก ๆ ลมหายใจเขาออก
หรือวาทุกเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงถี่ยิบ. นี้เราเรียกวามองดู อิทัปปจจยตาอยางทั่วถึง
คือทั้งหมด.
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ทีนี้พระพุทธเจาทานเห็นวา บางอยางมันไมจําเปน; เราจะดู อิทัปปจจยตา
เฉพาะแตที่มันเกี่ยวกับความทุกขของเรากอน; เหมือนกับที่พระองคตรัสวา สิ่งที่

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๓๗

ตถาคตรูนั้น มันมากเทากับใบไมทั้งปา; สิ่งที่เอามาสอนนี้ เทากับใบไมกํามือเดียว.
ที่วาเทาใบไมกํามือเดียวนี้มันจําเปน เพราะคนมันเปนทุกข เพราะคนมันจะบา คนมัน
จะตายอยูแลว
ฉะนั้นตองเอาเรื่องนี้มาพูดกันกอน เพื่อใหรูจักความดับทุกข. ขอนี้
เปนขอประเสริฐ. ดังนั้น อิทัปปจจยตา ที่ทรงเอามาสอนใหเราพึมพํากันอยูในใจเสมอ
นี้มันจึงระบุไปยังเรื่องความทุกขโดยตรง. เชนวา อาศัยตากับรูป เกิดจักษุวิญญาณ,
สามประการนี้ถึงกันเรียกวา “สัมผัส”. ทีนี้พอมีอวิชชาเขาไปแทรกแซง ก็เรียกวา
“อวิ ชชาสั มผั สส”. เพราะอวิ ชชาสั มผั สเป นป จจั ย จึ งเกิ ดอวิ ชชาสั มผั สสชาเวทนา
คื อเวทนา ที่ เกิ ดมาจากการสั มผั สด วยอวิ ชชา; เพราะเวทนาชนิ ด นี้ เป นป จจั ยจึ ง
เกิดตัณหา คือความยาก ความตองการไปดวยอํานาจของอวิชชาที่มันเจืออยูในเวทนา.
ทีนี้ตัณหาทําใหเกิดอุปาทาน ความรูสึกทํานองเปนตัวกูของกู. อุปาทานก็ใหเกิดภพ
กล าวคื อความคิ ดที่ มั นเด็ ดขาดลงไปอย างใดอย างหนึ่ ง ว ากู เป นอย างไร ของกู เป น
อยา งไร. ทีนี ้ภ พนี ้ม ัน ใหเ กิด ชาติช รา มรณะ โสกะ ฯลฯ ขึ ้น มา; คือ วา ชาติ
ชรา มรณะ มั นมี ความหมายขึ้ นมา กอนนี้ ยังไม มี ความหมายอะไร มั นอยู ที่ ไหน
ก็ ไ ม รู พอในจิ ต เป น ตั ว กู -ของกู แ ล ว ความเกิ ด ก็ มี ค วามหมาย, ความแก ก็ มี
ความหมาย, ความเจ็ บไข ความตาย ความได ความเสี ย ถู กทํ าให มี ความหมาย
ขึ้ น มาหมด; แล ว มั น ก็ เ ป น ทุ ก ข ; แล ว แต ว า มั น จะมี อ ะไรขึ้ น มา, หรื อ ว า แล ว แต
จิตมันจะไปยึดถืออะไรเขา. นี่คือความที่สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
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ไดแสดงใหเห็นตั้งแตทีแรกแลววา ถาเปนทางตา มันก็มีรูปกับตา ตากับ
รู ปอาศั ยกั นก็ จะเกิ ดจั กษุ วิ ญญาณขึ้ น คื อวิ ญญาณทางตา. ถ ามั นอาศั ยเสี ยงกั บหู
มักก็จะเกิดโสตะวิญญาณขึ้นมา คือวิญญาณทางหู; วิญญาณทางหูก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้.
ถาอาศัยกลิ่นกับจมูก มันก็จะเกิดฆานะวิญญาณ คือวิญญาณทางจมูกขึ้นมา. ถามัน
อาศัยลิ้นกับรส มันก็จะเกิดชิวหาวิญญาณ คือวิญญาณทางลิ้นขึ้นมา. ถาอาศัยสิ่งที่
สัมผัสทางผิวหนังกับผิวกายเขาดวยกัน แลวก็จะเกิดกายวิญญาณ คือวิญญาณทางผิวกาย
ขึ้นมา. ทีนี้ถามีความรูสึกในใจกับใจอาศัยกัน ก็จะเกิดมโนวิญญาณ คือ วิญญาณ
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ทางใจ รู สึ กต อความรู สึ กในภายในขึ้ น ก็เรี ยกว ามโนวิ ญญาณ. วิ ญญาณทั้ ง ๖ นี้
เราเรี ยกว า “วิ ญญาณ”. สิ่ งทั้ ง ๓ ประการนี้ รวมกั นก็ คื อ สั มผั ส; คื อ อายตนะ
ขางนอก อายตนะข างในและวิ ญญาณที่เกิ ดขึ้ นโดยอาศั ยอายตนะนั้ น รวมกันเรียกว า
ผัส สะ. ผัส สะเปน ปจ จัย ใหม ีเ วทนา; เพราะมีเ วทนาเปน ปจ จัย จึง มีต ัณ หา;
เพราะตัณ หาเปน ปจ จัย จึง มีภ พ มีช าติ. นี ้โ ดยนัย ของการปฏิบ ัต ิ ทา นแสดง
ปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ คือแสดง อิทัปปจจยตา ในลักษณะอยางนี้.
ถ าว าโดยหลั กวิ ชา ก็ จะทรงแสดงว า เพราะมี อวิ ชชาเป นป จจั ย จึ งเกิ ด
สัง ขาร, เพราะสัง ขารเปน ปจ จัย จึง เกิด วิญ ญาณ,เพราะวิญ ญาณเปน ปจ จัย
จึ งเกิ ดนามรู ป,เพราะนามรู ปเป นป จจั ย จึ งเกิ ดสฬายตนะ, เพราะสฬายตนะเป น
ป จจั ย จึ งเกิ ดผั สสะ, ผั สสะเป นป จจั ย จึ งเกิ ดเวทนา, เวทนาเป นป จจั ย จึ งเกิ ด
ตัณ หา, ตัณ หาเปน ปจ จัย จึง เกิด อุป าทาน, อุป าทานเปน ปจ จัย จึง เกิด ภพ,
ภพเป น ป จ จั ย จึ ง เกิ ด ชาติ , ชาติ เ ป น ป จ จั ย จึ ง เกิ ด ชรา มรณะ; แล ว ความทุ ก ข
ทั้งปวงก็เกิดขึ้นดวยเหตุนี้; นี้คือ อิทัปปจจยตา เทาที่มันเกี่ยวกับมนุษยอยางจําเปน
คือความทุ กข ต องรู ก อน แล วก็ต องคลองปากคล องใจ ดั งนั้นจึ งตรั สว า อริ ยสาวก
ในธรรมวิน ัย นี ้ย อ มกระทํ า ในใจอยู เ สมอวา อิต ิ อิม สฺม ึ สติ อิท ํ โหติ ฯลฯ
อยา งที ่ว า มาแลว ; “เมื ่อ สิ ่ง นี ้ม ีอ ยู  สิ ่ง นี ้ย อ มมี; เพราะความเกิด ขึ ้น แหง สิ ่ง นี้
สิ ่ง นี ้จ ึง เกิด ขึ ้น ; เมื ่อ สิ ่ง นี ้ไ มม ี สิ ่ง นี ้ย อ มไมม ี; เพราะความดับ แหง สิ ่ง นี ้ สิ ่ง นี้
ยอมดั บ” แต เดี๋ ยวนี้ มั นยั งไม คล องปากแก พวกเรา ดั งนั้ นจึ งขอใหเอาไปท องสํ าหรั บ
ให คล องปากก อน แล วต อไปนี้มั นก็ จะคล องใจว า “เมื่ อมีสิ่ งนี้ ๆ เป นปจจั ย, สิ่ งนี้ ๆ
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ”. ถ า นึ ก อะไรไม อ อก ก็ นึ ก ถึ ง เรื่ อ งหุ ง ข า ว : ไม ฟ น ทํ า ให เ ป น ความร อ น
ขึ้นมา จนทําใหขาวสุกกินได.
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ทีนี้ดูตอไปอีกวา ทําไมพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ยอมกระทําในใจถึง อิทัปปจจยตา อยูเปนประจํา? นี้เพราะมันมีเรื่องมาก
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ขอให คิ ดดู ว า มั น มี เรื่ องมาก. ถ าเราท องหรื อ ถื อ กั นอยู ว า : เพราะมี สิ่ ง นี้ ๆ เป น
ป จจั ย, สิ่ งนี้ ๆ จึ งเกิ ดขึ้ น จริ ง ๆ พอลู กเล็ ก ๆ มั นเกิ ดปวดหั วตั วร อนขึ้ นมา เราก็ รู ว า
เราจะไปหาอะไร จะแกไขอยางไร แตถาเราโงไมรู เรื่อง อิทัปปจจยตา พอเด็กตั ว
เล็ก ๆ มันปวดหัวตัวรอนขึ้นมา เราก็จะงงไมรูวา มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร แลวเราโง
ไม รู เรื่อง อิ ทั ปปจจยตา เราก็ จะถู กเขาหลอก ให ทํ าอย างนั้ น ให ทํ าอย างนี้ ไปหา
หมอผี มาไล ผี ก็ ได ทั้ ง ๆ ที่ มั นเป นเพี ยง อิ ทั ปป จจยตา มั นปวดหั วตั วร อน เพราะว า
มั นกิ นอาหารผิ ดเข าไป หรื อว ามั นไปอยู กลางแดดมากเกิ นไป มั นแช น้ํ านานเกิ นไป
นี่ มั นมี ลั กษณะของ อิ ทั ปป จจยตาอย างนี้ ; เพราะว ามั นไปแช น้ํ านานเกิ นไป แล ว
มั น มานอนปวดหั ว ตั ว ร อ นอยู . แต ถ า เราท อ งอยู ว า : เพราะมี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย ,
สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น เราก็ แ ก ไ ขได . ถ า ไม อ ย า งนั้ น ก็ ต อ งโง ไปหาหมอผี หาหมอ
รดน้ํ ามนต หาหมอสะเดาะเคราะห หมอต ออายุ . และที่ มี การต ออายุ กั นบ อย ๆ นี้
ก็เพราะมันไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา; ที่ตองเอาเงินไปใหคนเขาชวยตออายุให เพราะ
มันไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
ดั งนั้ นพุ ทธบริ ษั ทที่ เป นอริ ยสาวกในพระศาสนานี้ จะไม ทํ าอย างนั้ น เพราะ
ท า นรู อิ ทั ป ป จ จยตา ว า เมื่ อ มี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย , สิ่ ง นี้ ๆ ย อ มเกิ ด ขึ้ น ; โดย
ไม ต อ งเกี่ ย วกั บ เทวดา ผี ส าง อะไรที่ ไ หน; มั น เกี่ ย วกั บ มี สิ่ ง นี้ ๆ ที่ เ ป น ป จ จั ย ,
อะไรบางก็ดูใหมันเห็นวา มีอะไรเปนปจจัย.
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ถาจะไปพูดวา เพราะผีสางเปนปจจัย มันก็พูดได แตความจริงมันไมเปน
อยางนั้น ที่แมมันคือความโงของคนนั้น ผีสางจึงเขามาเปนเหตุ เปนปจจัยได. แต
ถาคนนั้นไม มี อวิ ชชาคือไม โง; ผีสาง เทวดา ก็ไม มี โอกาสที่ จะเข ามาเกี่ ยวข องกั บ
คนเราใหยุงยากลําบากไดเลย. ดังนั้นเรื่องผีสางเทวดา เขามีไวสําหรับคนโง ในถิ่น
ที่ยังโง ในยุคในสมัยที่คนมันยังโง คือหลายพันปหลายหมื่นปมาแลวกอนพระพุทธเจา
คนตองพึ่งผีสางเทวดา ทําใหเบาใจไปไดนิดหนอย แตแลวมันก็ไมแกไขอะไรได.
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ตอมาพระพุทธเจาเกิดขึ้น ทานบอกใหเราดูวา อะไรมันเปนเหตุ เปนปจจัยแหงความ
ทุกขโดยแทจริง; ฉะนั้นจึงกลายเปนบุคคลที่มีหูตาสวาง รูสิ่งตาง ๆ ตามที่เปนจริง
ขึ้นมา.
เรื่องนี้มันยากลําบากอยูหนอยตรงที่วา บางทีเขาบอกวา ผีสางเทวดา
เปนเหตุ แตพอถึงทีแกไข ก็ใหกินนั่น กินนี่ ทานั่นทานี่ เอายาใหกิน ที่นี้ถาเผอิญ
มันตรงกันเขา โรคมันก็หายไป แตบุญคุณมันไปไดที่ผีสางเทวดา มันไมไดที่หยูก
ที่ยาที่เขาเอามาใหกินเขาไป; นี้มันก็เปนทางใหสับสน เกี่ยวกับ อิทัปปจจยตา.
แตวาหลักของ อิทัปปจจยตา ยอมใหไดทั้งนั้น แมวาเหตุปจจัยนั้นมันอยูที่ผีสาง
จริง ๆ มันก็ยังเปนอิทัปปจจยตา อยูนั่นแหละ. เราก็ตองแกไขสิ่งที่เกี่ยวกับผีสางนั้น.
แตทีนี้ตามขอเท็จจริงแท ๆ มันไมเปนอยางนั้น; มันมีเหตุปจจัยของมัน
โดยเฉพาะซึ่งไมตองเกี่ยวกับเทวดา. เดี๋ยวนี้เขาไปโลกพระจันทรได เทวดามีสวน
ชวยตรงไหนบาง. เราจะตองดูใหดีวา สวนที่มันเปนจริง มันก็ตองเปนเรื่องจริง
ชนิดที่พิสูจนได ที่พอจะมองเห็นได. ถามอเห็นไมได มันก็ไมจําเปนจะตองไปรู
ไปชี้ก็ได. มันตองเปนสิ่งที่มองเห็นได มีเหตุผลแสดงอยู แลวก็เอามาใชใหถูกตอง
ตามเรื่องตามราวของเหตุผล ก็จะเปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตานั้น ๆ จะเปนเรื่อง
เจริญขึ้นก็เรื่อง อิทัปปจจยตา, จะเปนเรื่องเสื่อม ทราม ดับ ตายลงไปก็เปนเรื่อง
ของอิทัปปจจยตา; คือเปนไดทั้ง ๒ ฝาย ดังที่ ปฏิจจสมุปบาทนี้มีอยูทั้ง ๒ ฝายที่
มันจะเกิดขึ้น เปนทุกข, ฝายที่มันจะดับทุกขลงไป. ทั้ง ๒ ฝายนี้เปน อิทัปปจจยตา.
เห็นชัดอยูวา เมื่ออวิชชาเปนปจจัย ก็ไดความทุกขมา; เมื่อความดับของอวิชชา
มีอยูก็ไดความดับของความทุกข; เขาในบทที่วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี, เมื่อ
ความดับของอวิชชามีได ความดับของความทุกขก็มีได; ความดับของความทุกข
มีได ก็เพราะความดับของอวิชชา; ทีนี้ความเกิดของความทุกขก็มีไดเพราะความเกิด
ของอวิชชา; ทั้งฝายเกิด ทั้งฝายดับ ก็เปนเรื่องของ อิทัปปจจยตา ดวยกันทั้งนั้น.
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เด็ ก ๆ คลอดออกมาโตขึ้ น ๆ เป นหนุ ม เป นสาว ถึ งที่ สุ ด มั นก็ เป น
เรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ฝ า ยโตขึ้ น ; ที นี้ มั น ก็ จ ะแก ล ง ๆ จนเป น คนแก มั น ก็ เ ป น
อิท ัป ปจ จยตา ฝา ยที ่ม ัน แกล ง ๆ ๆ; ไมม ีอ ะไรที ่ไ มใ ช อิท ัป ปจ จยตา. ทีนี้
สว นใดเกี ่ย วกับ ความทุก ข สว นนั ้น สํ า คัญ มาก ตอ งรู จ ัก แกไ ขกอ น; สว น
นอกนั้นเปนเรื่องที่รองลงไป เชนการที่จะทํามาคาขายหรือวาจะทําการงานนั่นนี่ คน
ควาอะไรมันก็รองลงไป. ที่สําคัญกอนก็คือเรื่องที่จะดับความทุกขในจิตใจกันกอน
อยาใหเกิดความทุกขเหมือนกับมีนรกเขาไปอยูในจิตใจ อันนี้ตองสนใจกอน.
ทีนี้เมื่อปญหานี้มันแกไขไดหรือพอเปนไปไดแลว ก็สนใจเรื่องจะเลี้ยงปาก เลี้ยงทอง
เลี้ยงอะไรไปตามเรื่อง.
ตัวอยางเทานี้ ก็ น าจะพอแล วสํ าหรั บให ท านทั้ งหลายหลับตาคิดดู ว า
มี อิทัปปจจยตา อยูที่ไหนบาง? จะมองเห็นไดวามีอยูทั่วไปหมดทุกหัวระแหง ทุกเวลา
นาที ทั้งภายในตัวเรา และภายนอกตัวเรา. ภายนอกตัวเรานั้นนับไมหวาดไมไหว
นับตั้งแตดวงอาทิตยลงมา มันเปนเรื่องที่กําลังหมุนเปนเกลียวไปตามกฎ อิทัปปจจยตา
ทั้งนั้น. ทั้งหมดนั้นแมมากมายมหาศาลก็ยังไมสําคัญเทากับอิทัปปจจยตาใน
ตัวเรา เมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง เปนตนเขาแลว ระวังใหดี มันจะเกิด อวิชชาสัมผัส คือการสัมผัสดวยความโงดวยอวิชชา ตอสิ่งเหลานั้น แลวมันจะเปนทุกข.
ดวงอาทิตยดวงจันทร ผีสางเทวดาที่ไหน มันมาทําใหเราเปนทุกขไมได; แตเมื่อเรา
ไดเห็นรูป ไดฟงเสียง ไดดมกลิ่น ลิ้มรสเปนตน, ถาไปโงเมื่อไรจะมีความทุกขเมื่อนั้น.
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คําวาโง ในที่นี้จะเห็นได งาย ๆ ก็คือวา โง ไปหลงรักมันเข า หลงเกลียด
มัน เขา ; นี ่เ รีย กวา มัน โง. ไมจํ า เปน จะตอ งไปหลงรัก หลงเกลีย ด เอาแตว า
จัดการลงไปใหถูกตองตามที่มันจะเปนอยางไร. เขาไปรักก็โง เขาไปเกลียวก็โง
ระวังใหดี! รูสึกวาได ไดผลไดกําไรนี้ มันก็โงชนิดหนึ่ง, รูสึกวาขาดทุนเสียหายหมด
มันก็เปนความโงชนิดหนึ่ง. ความเปน อิทัปป จจยตา เปนกฎของธรรมชาติ ไม มี
ทางที่จะพูดลงไปวาอยางนั้นอยางนี้ คือวามันมีความเปนปจจัยปรุงแตงอยูอยางนี้
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จึง ไมเ รีย กวา คน แลว ก็ไ มเ รีย กวา ไมใ ชค น. ฉะนั้น ระวัง ใหดี! คํา พูด มัน หลอก
อิทั ปป จจยตา จะไมเป นอะไรเลยนอกจาก อิ ทัปป จจยตา. ถ าถามว ามีคนไหม?
ก็ต อบวา ไมใ ชค น ไมม ีค น แตเ ปน อิท ัป ปจ จยตา.ถา อยา งนั ้น ก็ไ มใ ชค นซิ?
ก็จะไมพูดวา มีคน หรือวาวางเปลาไมมีอะไรเลย; แตจะพูดวามีแตกระแสของ
อิทัปปจจยตา.
คนแก ๆ เคยฟ งเทศน เรื่ อง มิ ลิ นทป ญหา เมื่ อพระยามิ ลิ นท ถามพระ
นาคเสนวา คนนี้ตายแลวไปเกิดหรือ? พระนาคเสนก็ตอบอยางนักเลงวา “คนนี้
ก็ไมใช คนอื่นก็ไมใช” หายความวามันเปน อิทัปปจจยตา เมื่อคนตายลง คนนี้
คนที่ตายนี้ไปเกิดหรือ? ถาใครบอกวาคนนี้แหละที่ไปเกิด คนนั้นมันบา พูดอยางนั้น
มันบา. ถาตอบวาคนอื่นไปเกิด มันก็บา บาเทากัน ไปเกิดเปนอยางอื่นมันก็บา
เทากัน. ตามกฎเกณฑของพระพุทธเจาจะตองตอบวา “ไมใชคนนี้ แลวก็ไมใช
คนอื่น” แลวที่ตรงกลางนั้นเปนอะไร? ก็คือเปน อิทัปปจจยตา.
ดัง นั ้น อยา งพูด วา มี; อยา พูด วา ไมม ี; ที ่ถ ูก นั ้น มัน อยู ต รงกลาง
คือมันเปนอิทัปปจจยตา. ถาเราไปพูดตามอวิชชา เราจะพูดวา “รวยแลว” จะพูดวา
“ขาดทุนฉิบหายหมดแลว” เราจะพูดอยางใดอยางหนึ่ง ฝายใดฝายหนึ่ง มีความหมาย
ตรงกันขามเสมอ; เปนของที่ตรงกันขาม. ทีนี้ถาพูดอยางลูกศิษยของพระพุทธเจา
ตองพูดอยูตรงกลาง ไมพูดอยางใด อยางหนึ่ง. หรือวาถาพูด ก็พูดไปตามเขาพูด
สวนในใจของเรารูวามันไมใชอยางนั้น; เราพูดปากอยาง ใจอยาง.
เช นเราพู ดว า “ตั วเรา” อย างนี้ แต ใจของเรารู ว าไมใช ตั วเรา เป น
อิทัปปจจยตา เทานั้น รางกายจิตใจความรูสึกคิดนึกนี้ เปนเพียง อิทัปปจจยตา;
เพราะสิ่งนี้มีอยูสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; หรือวาเพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
ทยอยทอยกันไปอยางนี้เรื่อย. นี่เรียกวาผูรูผูเห็นอิทัปปจจยตา เพราะฉะนั้นจึงไม
กลัวความเจ็บไขไมกลัวความตาย ไมกลัวผี ไมกลัวอะไรที่เขากลัว ๆ กันนั้น; เพราะรู
อิทัปปจจยตานี้ จึงรูวาผีไมมี มันก็เลยไมกลัวผี.
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เพราะฉะนั้นผูที่เห็นธรรมะในพุทธศาสนา ก็คือเห็น อิทัปปจจยตา แลว
ก็ไมกลัวตาย เพราะมันไมมีความตาย ไมมีความอยูที่แทจริง; มันมีแต อิทัปปจจยตา
ที่กําลังไหลไป ปรุงแตงกันไป; มันจึงมีจิตใจที่ไมกลัวอะไร และไมอยากไดอะไร
ไมเกลียดอะไร ไมรักอะไรอยูได. แมวาเรื่องนี้พูดงาย แตเห็นยาก เขาใจยาก.
ถาไมเชื่อวายาก ก็จะตองอาง พระพุทธภาษิต มาใหไดฟง : พระพุทธเจาทานตรัส
เรื่องยาก เรื่องเห็นยาก เขาใจยาก อะไรที่ยากไว ๒ เรื่อง : ทุทฺทสํ โข ภิกฺขเว
อิทํ านํ ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท-ทานวาสิ่งนี้ หรือฐานะอันนี้เห็น
ได ย าก สิ่ ง นี้ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตาหรื อ ปฏิ จ จสมุ ป บาท; ว า ทุ ทฺ ท สํ โข ภิ กฺ ข เว
อิทํ านํ; ใชคําวา ปฏิจจสมุปบาทก็มี. ถาในที่ใดตรัสไว ๒ เรื่องพรอมกัน จะใชคําวา
ปฏิจจสมุปบาทดวย, และอีกอยางหนึ่งคือ ทุทฺทสํ เอตํ านํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ; นิพพานังเปนคําสุดทาย.
เปนอันวา เรื่องที่เห็นยากที่สุด ก็มีเพียง ๒ เรื่อง คือ อิทัปปจจยตา
เรื่ อ งหนึ่ ง กั บ นิ พ พานอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง . และน อ ยนั ก ที่ จ ะตรั ส ๒ เรื่ อ งพร อ ม ๆ กั น
มั ก ตรั ส แต เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มากกว า . ที่ เ ราจะชิ น หู กั น ที่ สุ ด ก็ คื อ เรื่ อ ง นิ พ พาน:
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ; เปน
คําพูดที่มันเนื่องกันไปหลาย ๆ คํา แตวาความหมายมันทีอันเดียวคือ นิพพาน นี้ลึกซึ้ง
เห็นยาก.
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ในที่บางแหงก็ตรัสเฉพาะ อิทัปปจจยตา อยางเดียววาเปนเรื่องเห็นยาก
คือ ปฏิ จจสมุปบาท. แล วก็ เรื่ องนี้ แหละที่ พระพุ ทธเจาทรงทอพระทัย ตรัสรูแล ว
ใหม ๆ วา ปวยการที่จะไปสอน สอนก็ เหนื่อยเปลา ไม สอนดีกวา. นี่มั นลึ กถึ ง
ขนาดนี้. เรื่อง อิทัปปจจยตานี้ และเรื่องนิพพานนี้ มันลึกถึงขนาดนี้. แตเผอิญวา
พระพุทธเจาทานมีบารมีที่บมมาในทางเมตตากรุณา ฉะนั้นทานจึงเปลี่ยนความคิดใหม
ไปในทางที่วา ลําบากก็ลําบาก ยอมลําบาก เพราะวาสัตวที่มันไมโงเกินไป คือมี
ธุลีในดวงตาแตเล็กนอย หมายความวานิสัยสันดานของมันมีความโงนอยนี้ มันก็
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มีอ ยู ใ นโลกนี ้ ฉะนั ้น จึง ทรงสอนเพื ่อ ประโยชนแ กส ัต วเ หลา นี ้. ถา ไมส อน
สัตวเหลานี้จะเปนผูเสียประโยชน คือเสียทีที่เขามีธุลีในดวงตาแตเล็กนอย แลว
ก็ไม ได รับประโยชนอะไร. ดั งนั้ นพระองคจึ งทรงสอนเรื่อง อิ ทัปปจจยตา หรื อเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทนี้
พูดมาถึ งตอนนี้ ก็ อยากจะขอเตือนย้ําใหรํ าคาญอยูบ อย ๆ อีกครั้งหนึ่ งว า
เมื่อพระพุทธเจาออกบวชก็ออกดวยความหวังวา จะคนเรื่อง อิทัปปจจยตา คือคนวา
ทุกขนี้ มาจากอะไร? ดับทุ กข ได อยางไร? การตั้งป ญหาอย างนี้ มันคื อตั้ งปญหา
อิทัปปจจยตา วาเพราะอะไรมี, อะไรจึงมี; เพราะอะไรไมมี, อะไรจึงไมมี; ทีนี้
พระพุ ท ธเจ าออกบวช ออกไปจากบ า นจากเมือ ง ก็ เ พื่ อ จะค น ว า ทุ ก ข มี เ พราะ
อะไร? ทุกขจะดับไดเพราะอะไร? ก็แปลวาทานออกบวชนี้เพื่อคน อิทัปปจจยตา
แลวทานก็เที่ยวคนตามสํานักนั้นสํานักนี้เรื่อยไป ก็ลวนแตคนเรื่อง อิทัปปจจยตา;
จนกระทั ่ง คืน ที ่ท า นตรัส รู  ก็ท รงพึม พํ า แต อิท ัป ปจ จยตา คือ ปฏิจ จสมุป บาท
นี้ : ในปฐมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา สวนสมุทยาวาร แลวก็เปลง
อุทานเสียทีหนึ่ง. พอถึงยามที่สองก็คน อิทัปปจจยตา สวนนิโรธวาร คือปฏิจจสมุปบาท สวนนิโรธวาร สุดยามที่สอง ก็เปลงอุทานเสียทีหนึ่ง. พอถึงยามที่สาม
ก็คน อิทัปปจจยตา สวนที่สัมพันธกันทั้งฝายสทุทยวารและนิโรธวาร, ตรัสรูแลวก็เปลง
อุทานออกมาอีกครั้งหนึ่ง เปนอุทานที่สามวา “พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนา
ใหสิ้นไป เหมือนอาทิตยอุทัย กําจัดความมืดฉะนั้น” พอดีสวางขึ้นมา. พระพุทธเจา
ก็ตรัสรู ดวยการแทงตลอดอิทัปปจจยตา คือปฏิจจสมุปบาทนี้.
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ทีนี้พอทานตรัสรูแลว พูดดูก็จะนาหวัว คลาย ๆ วาที่ทานกลัวจะลืม หรือ
อยางไร ทานกลัววามันจะลืมเลือนไปหรืออยางไร ที่จริงมันลืมเลือนไมได เพราะทาน
เปนผูสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ ลืมเลือนไมได; แตถึงอยางนั้นทานก็ยังพร่ําบน
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พร่ําทอง อิทัปปจจยตา นี้ คือพิจารณาทบไปทบมา ทบไปทบมา หลังจากตรัสรูแลว
อยูที่ตนโพธิ์ หรือที่ตนไทรอะไรก็ตาม หรือกระทั่งในเรือนแกว บริเวณตนโพธิ์นั้น
เป นสั ปดาห ๆ พร่ํ าอยู แตเรื่ อ อิทั ปป จจยตา จนกว าจะได เสด็ จออกไปจากต นโพธิ์
ทีนี้เมื่อทานไปสอนที่ไหน ทานก็สอนแตเรื่อง อิทัปปจจยตา.
แตเรามันหูหนวก หูใชการไมได มันไดยินเปนเรื่องอื่น ไมไดยิน ไมได
รูสึกวาเปนเรื่อง อิทัปปจจยตา. ขอใหเขาใจเถอะวา พระธรรมคําสอนพระพุทธวจนะ
ถาจะประมาณกันวา ๘๔,๐๐๐ ขอ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ทุกธรรมขันธนี้ ยืนยันวาทุก
ธรรมขันธลวนแตสอนเรื่องอิทัปปจจยตา. ถาสอนเรื่องกิเลสมันก็เปน อิทัปปจจยตา
ที่อ ยู ในสวนกิ เลส; ถา สอนเรื่อ งความทุ กข มัน ก็เ ปน อิทั ปป จจยตา ที่ อ ยู ในสว น
ความทุกข. ถาสอนเรื่องการปฏิบัติ นี้ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา เพราะปฏิบัติอยางนี้
ผลอยางนี้จึงเกิดขึ้น, เพราะปฏิบัติอยางนี้ ผลอยางนี้จึงเกิดขึ้น. เรื่องทาน เรื่องศีล
เรื่องภาวนา เรื่องอะไร มันลัวนแตเปนไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. ทีนี้
ถาวาเกิดเปนผลขึ้นมาเปนมรรค ผล นิพพาน นั้น ก็คือ อิทัปปจจยตา ในสวนที่เปน
ความดับทุกข. มันไมมีคําไหน ขอไหนใน ๘๔,๐๐๐ ขอ ที่จะไมใช อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ เราไมเคยไดฟงอยางนี้ เราไมเคยรูสึกอยางนี้ ทั้งที่พระพุทธเจาทาน
ทรงมุงหมายอยางนี้ วาใหอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทําในใจอยูเสมอ ถึง อิทัปปจจยตา.
อาตมาเห็นวาพวกเราหรือทานทั้งหลาย ไมเคยชินตอคํานี้ ไมประสีประสาตอคํา ๆ นี้
ฉะนั้นอาตมาจึงเอามาพูด เอามาบรรยาย เอามากระทําใหแจมแจงตามความประสงค
ของพระพุทธเจา. เมื่อตะกี่ทานทั้งหลายก็ไดยินพระสวด ถึงคําที่ควรจะสนใจ วา :
ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ - ตถาคตรูพรอมเฉพาะ ถึงพรอมเฉพาะ
ซึ่งธรรมนั้น (คือ อิทัปปจจยตา); อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา - ครั้นรูแลวครั้น
ถึงแลว; อาจิกฺขติ เทเสติ - ยอมบอกยอมแสดง; ปณฺเปติ ปฏเปติ -
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ยอมบัญญัติขึ้น ยอมตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น; วิวรติ - ยอมเปดเผย เหมือนเปดประตู
เป ด ของที่ ป ด ; วิ ภ ชติ -ย อ มจํ า แนกแจกแจง คื อ ผ า แล ง ออกไป ให มั น หมด
ความเปนกอนที่เขาใจยาก ใหมันเปนสวนละเอียดยอยออกไป ใหมันเขาใจงาย.
และคําสุดทายวา อุตฺตานีกโรติ - กระทําใหเหมือนกับการหงายของที่มันคว่ําอยู.
ถาของนั้นมันคว่ําอยู เราไมรูวาในนั้นมันมีอะไรหรือเปนอะไร ดังนั้นตองหงายดู.
นี่การกระทําของพระพุทธเจาเทาที่พระองคตรัสเอง เปนอยางนี้.
เมื่อทานรูแลว ถึงแลวในเรื่องนี้ ก็บอกกลาว แลวก็แสดง แลวก็บัญญัติ
แลว ก็ตั ้ง ขึ ้น ไว แลว ก็เ ปด ใหเ ห็น แลว ก็จํ า แนกใหเ ห็น แลว ก็ห งายใหเ ห็น ;
เราจึงถือวาขอนี้เปนพระพุทธประสงค ที่ตองการใหเราชวยกระทําสืบ ๆ กันไป; เมื่อ
ใครรูแลวถึงแลว ก็ใหทําอยางนี้ แกเพื่อนมนุษยตอไป. ถาไมอยางนั้นมันจะสูญไป
มันจะหายไป คือพรหมจรรยของพระพุทธเจาก็จะหายไป. เดี๋ยวนี้เราจะชวยกัน
สืบศาสนา สืบพรหมจรรย จึงขอใหชวยกันทําอยางเดียวกันกับที่พระพุทธเจาทานทํา
คือทานประสงคใหทํา วาถารูเห็นเทาไร ก็จงชวยบอกชวยแสดง ชวยชี้แจง ชวย
เปดเผยอยางที่วามาแลว. มันก็ควรจะกระทําใหไดแกคนที่ยังไมรู หรือวาลูกเด็ก ๆ
มันยังไมรู ก็ชวยทําใหรู; รูสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ อิทัปปจจยตา นี้.
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ถาหากว าครู เขาจะสอนเด็กในโรงเรี ยน เรื่องการต มน้ํ าใหเป นไอโดยกา
ตมน้ํานี้ ก็ควรสอนกันในแงที่ใหเห็น อิทัปปจจยตา ก็จะเปนการตั้งตนที่ดี ที่เด็กเขา
จะไดรูจักหัวใจของพุทธศาสนา. แตเดี๋ยวนี้เขาก็สอนโดยทําตัวอยางใหดู ตมน้ําใหเดือด
ใหดู แตสอนใหรูแตเพียงวา น้ํากลายเปนไอไดแลวมันกลับเปนน้ําได; เทานี้ก็เรียกวา
ยังสอนตื้นเกินไป เป นวิทยาศาสตรของเด็ กอมมื อของลูกเด็ก ๆ เล็ก ๆ; ยั งไม สมแก
ความเปนพุทธบริษัท. ดังนั้นจะตองสอนใหรูถึงสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา เพราะมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; อยางนี้เรื่อยไปเพราะมันไมมีหยุด เอาน้ํา
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มาตมใหเดือดเปนไอ แลวไอไปไหนเปนอยางไรตอไป นั้นมันก็ทางหนึ่ง. แตมัน
ก็ควรจะรูวา น้ํานี้มาจากไหน มันก็ควรจะถอยหลังไปในทางที่วา น้ํานี้มันมาจากไหน
มันก็จะเปน อิทัปปจจยตา; ถอยหลังไปหาตนเดิม ตนเงื่อนที่สุด คือไมรูจักจบอีก
เหมือ นกัน . ฉะนั้น เรื ่อ งน้ํ า เรื่อ งเดีย วนี้ก ็เ รีย นเรื ่อ ง อิท ัป ปจ จยตา ได เด็ก นั ้น
ก็กลายเปนผูที่มีเหตุผล อยูในอํานาจของเหตุผลชั้นสูงสุดคือชั้น อิทัปปจจยตา แลวเขา
ก็จะเจริญงอกงามไปขางหนา จนถึงกับรูจักสิ่งที่เปนเหตุและผลที่ลึกซึ้ง ๆ ๆ ที่ยากจะ
เห็นไดดวยตา ก็จะกลายเปนเรื่องทางจิตใจ คือดับทุกขได.
นี่ ขอให ตั้ ง ปณิ ธานกั นเสี ยใหม ว า พวกเรานี้ จะรวมหั ว กั น ตั้ ง ปณิ ธ าน
กันใหมที่จะทําใหคนในโลกไดรูสิ่งที่พระพุทธเจาทานทรงประสงคจะใหรู โดยบทวา:
อริยสาวก ในศาสนานี้ ยอมกระทําในใจอยูเสมอวา : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี, เพราะ
การเกิด ขึ้น แหง สิ่ง นี้ สิ่ง นี้ยอ มเกิด ขึ้น ; เพราะสิ่ง นี้ไ มมี สิ่ง นี้ยอ มไมมี;
เพราะการดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมดับไป. เทานี้มันจะมีประโยชน ทั้งทางโลก
ทั้งทางธรรม ทั้งทางอะไรหมด เด็ ก ๆ จะมี เหตุ ผล จะไมกลั วผี จะไมยึดมั่นทางนั้ น
ทางนี้ จะไมยึดมั่ นเกินไปในเรื่องอรอย หรือไมอรอย. พอเขาไดกินของไมอรอย
เขาโกรธเปนฟนเปนไฟ, พอเขาไดกินของอรอย เขาลิงโลดเปนบาเปนหลัง อยางนี้
คือมันไมมีความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา เสียเลย.
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ถาวาเด็ก ๆ ของเรารูเรื่อง อิทัปปจจยตา ดี; ใจจะไมเปนบา ขึ้น ๆ ลง ๆ เมื่ อ
อรอยและเมื่อไมอรอย. เขาจะเห็นเปนของธรรมดาวา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี;
เพราะใสน้ําตาลเขาไป มันจึงหวาน หรือวาใสเกลือเขาไปมันจึงเค็ม. แลวก็รูอะไร ๆ
ไดอีกหลายอยาง จนไมรูสึกประหลาดอะไรในของที่มันเคยหลง. ในสิ่งที่เคยหลง
เคยประหลาด เคยงงไปหมดนี้ ก็จะหายโง หายหลง หายงง; มันก็เปนเนื้อ เปนตัว
ขึ้นมาในทางของความเปนพุทธบริษัท ซึ่งแปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน. คนโงนั้น
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มันจะเบิกบานไดอยางไร จะตื่นไดอยางไร นี่แหละพวกคนโง คนไมรู จะตองรูอะไร
ก็ตองรู อิทัปปจจยตา.
เอากันอยางวา เมื่อรู อิทัปปจจยตา จริง ๆ นี้ มันจะไมขี้ขลาด จะไมวิ่งหนี
จะไมกลัวตาย. มีเจ็บ มีปวด ขึ้นที่เนื้อ ที่หนัง มันก็จะมองเห็นความเปน อิทัปปจจยตา
เพราะอยางนั้น จึงเปนอยางนั้น; เพราะอยางนั้น จึงเปนอยางนั้น; จึงไมกลัวมาก
แลวก็จะไมกลัวเสียเลย; ถาทําไดดีก็จะไมกลัวเสียเลย แลวก็จะแกไขเยียวยารักษาไป
โดยที่ไมมีความทุกขเลย.
คนเราเสี ยสติ เสี ยสติ แล วทําอะไรผิ ด ๆ นี่ ก็ เพราะมั นขาดความรู ข อนี้ :
มันไปกลัว มันไปหลง มันไปเห็นเปนของศักดิ์สิทธิ์. เดี๋ยวนี้เห็นวายังเปนกันอยูมาก
กลาพูดวา ยังเปนกันอยูมาก, ใครพูดวาไมเปน ก็ไมอยากจะเชื่อ, คือเรื่องถือโชค
ถือลาง เกิดอะไรหลนลงมาสักนิดหนึ่ง ความคิดก็นอมไปทางโชคทางลาง. จิ้งจก
ตกลงมาสักตัวหนึ่งตรงหนา มันก็ขนลุกขนพอง มันคิดวากูจะตองตายแลว นี่มันโง
ถึงขนาดนี้. หรือ พอผิดหวังอะไรนิ ดเดียวเทานั้ น มั นก็ส ะดุง มันถือ เปนลางรา ย
มันจะตองฉิบหายหมด; นี่มันโง โงเกินกวาเหตุ เพราะมันไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
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ฉะนั้น อิทัปปจจยตา จึงเปนสิ่งที่สูงสุด แลวก็เปนสิ่งที่มีคุณคาที่สุด.
ถาไมอยางนั้นพระพุทธเจาทานจะไมตรัสอยางนี้ จะไมตรัสอยางที่วานี้ วา อริยสาวก
ในศาสนานี้ ยอมกระทําในใจอยูเสมอ ในขอนี้ คือขอที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
แล วที่ พระองค ทรงเอามาพึมพํา ๆ อยูบ อย ๆ มี อยู ในสูตรหลายสู ตร ทั้งอย างยอและ
อย างพิ ศดาร. ถ าอย างย อก็ คื อประโยคสั้ น ๆ ๔ ประโยคนี้ , ถ าอย างพิ ศดารก็ คื อ
ปฏิจจสมุปบาททั้ง ๒ วาระที่ทรงเอามาพึมพําอยูบอย ๆ. สวนเรานี้ถาจะพึมพํากันบาง
มันก็ไปพึมพําเรื่องอื่น เปนเรื่องละเมอเพอฝนไปในเรื่องอื่น มันไมไดประกอบอยู
ดวยธรรม. ฉะนั้นถาจะพูดอะไร จะเพออะไร จะละเมออะไร ก็ขอใหมันเปนในทาง
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ธรรม. ถาไมละเมอ ไมตองเพออยางนี้ ใหทําทุกสิ่งดวยสติสัมปชัญญะ ใหเห็นอยูวา
อะไรเป นอยางไร ๆ ๆ เท านั้นเอง เพราะมี อะไรเป นป จจัย อะไรจึงเกิดขึ้น, เพราะ
มีอะไรเปนปจจัย อะไรจึงดับลง. ใหรูแตอยางนี้ จนมันฝนก็ฝนอยางนี้; จนมัน
ละเมอเอง ก็ล ะเมออยา งนี ้. แมที ่เ ปน ๆ อยู นี ้ ที ่ป กติอ ยู นี ้ มัน ก็รู แ จม แจง
แตอยางนี้.
อั น นี้ เ ป น หลั ก ของทุ ก สิ่ ง ในโลก หรื อ ทุ ก โลกทั่ ว จั ก รวาล แล ว มั น ก็ ดู
เอาเองเถอะวา มัน มีอํ า นาจสัก เทา ไร สํ า หรับ สิ ่ง นี ้. โลกเกิด ขึ ้น ก็เ พราะสิ ่ง นี ้;
หรือวาอะไรที่เปนเหตุใหโลกเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ เพราะ อิทัปปจจยตา นี้.
ใครอวดดีวา เขารูวาโลกมาจากไหน วาโลกมาจากดวงอาทิตย ดวงอาทิตย
มาจากไหน ทั้งหมดนี้มาจากไหน ถารูก็ยอมรับวารู; แตในที่สุดก็ไปดูใหดีเถอะจะเห็น
วามันมาจาก อิทัปปจจยตา. ทีนี้คน สัตวที่มีชีวิตนี้ มันกระเด็นออกมา เกิดขึ้นมา
ในโลกเปนสิ่งที่มีชีวิต มันก็เกิดขึ้นมาจากสภาพที่มันไมมีชีวิต นี่มันก็เพราะ อิทัปปจจยตา อีก. ถึงเราจะไมเชื่อพวกฝรั่ง พวกนักวิทยาศาสตรปจจุบัน เราก็ไมมีทาง
จะพูดอยางอื่นนอกจากจะพูดวา กอนนี้มนุษยในโลกไมมี, มนุษยไมเคยมีในโลกนี้
มาแตกอน มันเพิ่งมี มีเมื่อไรก็ตามใจ. ที่มันมีขึ้นมาไดก็เพราะอํานาจแหง อิทัปปจจยตา. แมจะเชื่อวา พรหมลงมากินงวนดินเกิดกิเลสตกคางอยูที่นี่ ก็ตามใจ;
นั่นก็ อิทัปปจจยตา. หรือจะเชื่ออยางนักวิทยาศาสตรวา มันเกิดขึ้นมาตามลําดับ ๆ
กันมา จนเปนสิ่งที่มีชีวิตนี้ มันก็ อิทัปปจจยตา. ทีนี้มาเปนคนขึ้นมาแลว ทั้งเนื้อ
ทั้งตัว ก็ลวนแตเปน อิทัปปจจยตา อีก.
ถามีเวลาวางบาง ก็ไปนั่งพิจารณาดู ผม ขน เล็บ ฟน หนัง กระดูก
เลือด เนื้อ อากกการที่เปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม; แตละอันนี้ มันก็ลวน
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เปน อิทัปปจจยตา จิตใจที่เปนความคิด ความนึก ความรูสึก เปนเวทนา เปนสัญญา
เป นอะไรก็ ตาม ก็เป นอิ ทัปปจจยตา; และเปนอิ ทัปปจจยตารุ นแรงยิ่ งกวาที่เป น
รูปกาย; คือสวนที่เปนนามหรือเปนจิตใจนั้น มันเปน อิทัปปจจยตารุนแรงรวดเร็ว
กวาที่มันเปนทางเนื้อหนังรางกาย; แตแลวมันก็ผสมโรงกันทั้งรางกาย ทั้งจิตใจเปน
อิทัปปจจยตาอื่น ๆ ตอไปอีก ไมหยุดความเปน อิทัปปจจยตา. ทีนี้ ถาไมรูเทาตอสิ่งนี้
มันก็จะมีความทุกข.
ฉะนั้น เรารู อิทัปปจจยตา เพื่อจะแกไข อิทัปปจจยตา. นี่ฟงดูใหดีวา
เรารู อิทัปปจจยตา นี้ ก็เพื่อจะแกไข อิทัปปจจยตา สวนที่ไมพึงปรารถนา.
อิทัปปจจยตา สวนที่จะทําใหเกิดเปนความทุกขขึ้นนี้ เราแกไขดวยอิทัปปจจยตาสวนที่
จะทําใหความทุกขดับลงไป. เราก็แสวงหาความรูหาวิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาทาน
ไดสั่งสอนไวอยางสําเร็จรูป. ใชคําวา “สําเร็จรูป” เพราะวาคนมันโงเกินไป จะบอก
ใหมันมากนัก มันก็ไมสําเร็จ. ฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา ทําแตอยางนี้เถอะ
ทําเทานี้ ทําอยางนี้ ทําเทานี้ เชนวา อยาทําบาป ทําแตบุญ ทําจิตใหบริสุทธิ์
อยางนี้ มันเปนสูตรสําเร็จ ที่ไมตองบอกเรื่อง อิทัปปจจยตา. แตวาที่แท นั่นแหละ
คืออิทัปปจจยตา สวนที่มันจะแกไขอิทัปปจจยตาอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเปนฝายความทุกข.
เพราะฉะนั้นมันก็ไมมีอะไร นอกไปจาก อิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.info
ทีนี้ ถาคนมันฉลาด ฉลาดมากเขา จนจะเทาพระพุทธเจาเอง พระพุทธเจาก็บอกวา ไมมีสุข ไมมีทุกขโวย! มีแตอิทัปปจจยตา. แกจะเรียกสวนไหน
วาสุข สวนไหนวาทุกขก็ตามใจ มันไมถูกทั้งนั้น มันมีแตอิทัปปจจยตา.

นี่วันนี้ก็ไดพูด ใหมองเห็นในลักษณะ ของอิทัปปจจยตาในฐานะที่เปน
กฎเกณฑของความรูทั่ว ๆ ไป.แลวมันยังมีตอไปอีกที่เราจะตองรู
คือรูความที่
พุทธศาสนานี้ มันมีแตเรื่องอิทัปปจจยตา กันอยางไรตอไปอีก; คือรูตอไปวา:
อิทัปปจจยตา นั่นแหละคือ มัชณิมาปฏิปทา.
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เราเคยได ยิ นแต ว า อริ ยมรรคมี องค แปด เห็ นชอบ ดํ าริ ชอบ พู ดจาชอบ
การงานชอบ เลี้ ย งชี วิ ต ชอบ พยายามชอบ สติ ช อบ สมาธิ ช อบ ว า เป น มั ช ฌิ ม า
ปฏิ ปทานั้ น มั นเปนสูตรสํ าเร็จรูปที่พระพุทธเจาทานทํ าใหง ายสําหรั บคนทั่ วไป ที่ ยังไม
มีปญญาลึกซึ้ง จึงวางสูตรสําเร็จวา ใหปฏิบัติ ๘ อยางนี้ เรียกวามัชณิมาปฏิปทา.
ที นี้ สํ า หรั บ ผู ที่ ฉ ลาดมาก ก็ ยั ง มี สู ต รอี ก มาก โดยเฉพาะสู ต รในกลุ ม
ปฏิจจสมุปบาทนี้ทรงแสดงวา มัชณิมาปฏิปทา คือ อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปปาโท.
มั ชฌิ มาปฏิ ปทา คื อ อิ ทั ปป จจยตา ปฏิ จจสมุ ปปาโท; คื อเมื่ อพู ดว า “เมื่ อมี สิ่ งนี้ ๆ
เปน ปจ จัย , สิ ่ง นี ้ ๆ จึง เกิด ขึ ้น ” ตามกฎแหง ปฏิจ จสมุป บาท นั ่น แหละ คือ
มั ช ฌิ มาปฏิ ป ทา. มั น อยู ต รงกลาง. มั น จะอยู ต รงกลางไปหมด. อิ ทั ป ป จ จยตา นี้
มัน ไมใ ชส ัส สตทิฏ ฐิ แลว มัน ก็ไ มใ ช อุจ เฉททิฏ ฐิ. ถา พูด วา คนมีอ ยู จ ริง ตาย
แล ว เกิ ด อย า งนี้ เ ป น สั ส สตทิ ฏ ฐิ . อย า งนี้ มั น ผิ ด หลั ก อิ ทั ป ป จ จยตา เพราะไปถื อ
เสี ยแล วว ามั นมี คนอย างตายตั ว มั นมี แน นอนอย างตายตั วนี้ เป นสั สสตทิ ฏฐิ . ที นี้
ถ ามั นเข าใจผิ ดตรงกั นข าม ว าว างเปล าไม มี อะไร ตายแล วก็ สู ญ เดี๋ ยวนี้ คนก็ ไม มี ;
เป นเรื่ องไม มี อย างมิ จฉาทิ ฏฐิ ก็ เรี ยกว า อุ จเฉททิ ฏฐิ . ที่ เป นอุ จเฉททิ ฏฐิ นั้ นก็ ไม ใช
อิ ทั ปป จจยตา. อิ ทั ปป จจยตา มั นจะมี แต เพี ยงว า :เมื่ อสิ่ งนี้ มี สิ่ งนี้ จึ งมี เมื่ อสิ่ งนี้ มี
สิ ่ง นี ้จ ึง มี; พูด แตอ ยา งนี ้. ถา ถามวา คนตายแลว เกิด หรือ ไม? ก็บ อกวา มีแ ต
อิทัปปจจยตา มันไมมีคน. เมื่อมันไมมีคน มันมีแต อิทัปปจจยตา. ก็อยามาตั้งคําถาม
บาๆ เชนนี้ เราตอบไมถูกโวย! เมื่อมันไมมีคน มันมีแต อิทัปปจจยตา ดังนั้นเราไมอาจตอบวา
คนตายแลวเกิด หรือคนตายแลวไมเกิด นี่คือความที่อิทัปปจจยตาเปน มัชฌิมาปฏิปทา
อยู ต รงกลาง. หรือ พูด วา อิท ัป ปจ จยตาแลว มัน ก็ไ มไ ดแ สดงวา “มี” หรือ วา
“ไมม ี” ถา พูด วา มี นั ่น เปน สัส สตทิฏ ฐิ, ถา พูด วา ไมม ี มัน เปน อุจ เฉททิฏ ฐิ ;
อิ ทั ปป จจยตา จะอยู ตรงกลาง ระหว างความ “มี ” กั บความ “ไม มี ”. แกอยากจะ
เรียกวามี หรือไมมีก็ตามใจแกซิ แตของจริงมันมีอยูอยางนี้เทานั้น. เพราะสิ่งนี้มี
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สิ่ งนี้ จึ งมี ; เพราะมี สิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ย, สิ่ งนี้ ๆ จึ ง เกิ ดขึ้ น; มั นจะมี คนได อ ย างไร
เพราะมันเปลี่ ยนเรื่ อย. ถ าอยากจะพู ดว า “มี ” มั นก็ มี ในลั กษณะ อิ ทั ปปจจยตา,
จะวา “ไม มี” มันก็ไมถูก เพราะมันมีอยู มันมี แตความเปลี่ยนแปลงที่ อยูในลักษณะ
ของ อิ ทั ปป จจยตา. จะพู ดว า มี โดยส วนเดี ยวก็ ไม ถูก, พู ดว าไม มี โดยส วนเดี ยว
ก็ ไ ม ถู ก ; จึ ง ต อ งพู ด ว า : เมื่ อ มี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย , สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น . แล ว เมื่ อ
มั นเป นอย า งนี้ เ รื่ อ ยไป มั นก็ คื อ การไหลไปของเหตุ และป จจั ย กั บผล; เหตุ ใ ห
เกิด ผล, ผลกลายเปน เหตุ ใหเ กิด ผล, ผลกลายเปน เหตุใ หเ กิด ผล. ผล
ก็ก ลายเป น เหตุ แล ว ก็ ใ ห เ กิ ด ผล; อย า งนี้ เ รี ย กว า อิ ทั ป ป จ จยตา. เพราะฉะนั้ น
มันจึ งอยู ตรงกลางเรื่ อยไป ไม เอียงไปซ าย ไม เอียงไปขวา ไม เปนอั ตตกิ ลมถานุ โยค
ไมเปนกามสุขัลลิกานุโยค เพราะมันเปน อิทัปปจจยตา. กระทั่งวา ที่ถามวา คนนี้
หรื อ ที่ ต ายแล ว ไปเกิ ด คนที่ ต ายแล ว ไปเกิ ด นี้ เ ป น คนเดี ย วกั น ไหม? พระนาคเสน
จึงตอบวา “ไมใชคนนั้น และไมใชคนอื่น” เพราะมันเปน อิทัปปจจยตา.
นี่เปนตัวอยางที่วา เราจะตองรูเรื่อง อิทัปปจจยตา เพื่อวาเราจะไดเดินอยู
ในมั ชฌิ มาปฏิ ปทา ไม ไปโง ไปหลงในของเป นคู ๆ, ของเป นคู ที่ ระบุ ไปยั งข างใด
ขางหนึ่ งโดยเด็ ดขาดนั้ นไม ใช อิ ทั ปปจจยตา; เป นสิ่ งสมมติ เทาที่ อิ ทั ปป จจยตา ว า
อยางนั้น; ที่แท อิทัปปจจยตา นั้นจะเปนอะไรก็ไมได มันเปน อิทัปปจจยตา เทานั้น.
ถาพูดใหเปนอะไรไปอยางใดอยางหนึ่ง เรียกวา “สมมติ” ที่พูดวาบุญวาบาป อยางนี้
พูดอยางสมมติ. ถาพูดวาเปน อิทัปปจจยตา ไมเปนบุญ ไมเปนบาป มันมีอยูแตวา :
เมื่อมีอยางนี้ แลวมันตองมีอยางนี้; เมื่อมีอยูอยางนี้ มันก็ตองมีอยางนี้; แมแตสิ่งที่
เรียกวาความสุขจะเกิ ดขึ้น เขาก็ยังเรียกวา อิทัปปจจยตา แตมันถูกใจคนนั้น หรื อ
ถูกใจมนุษย พวกนั้น มันเลยเรียกกั นวาความสุ ข ที่จริงมันเปนเพียง อิทั ปป จจยตา.
ฉะนั้ นคนที่ เห็ น อิ ทั ปป จจยตา ถึ งที่ สุ ดก็ คื อพระอรหั นต . ดั งนั้ นความหมายของสิ่ งที่
มันเปนคู ๆ กัน มันเลยหมดไป; พระอรหันตจึงไมมีความรูสึกที่เปนคู วาดี วาชั่ว,
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วาบุญ วาบาป, วาสุข วาทุกข, วาแพ วาชนะ, วาได วาเสีย, วานาย วาบาว;
อะไรที่เปนคู ๆ แมตั้งแต ๑๐๐ คูนี้ จะไมมีในจิตใจของผูที่เห็น อิทัปปจจยตา.
ดังนั้นจึงถือวามันเปนที่รวมของวิชา ทั้งฝายที่จะโง และฝายที่จะฉลาด.
วิชาของคนโงก็ขึ้นอยูกับคนที่ไมรู อิทัปปจจยตา, วิชาของคนฉลาดก็ขึ้นอยูกับความรู
อิทัปปจจยตา. ถารู อิทัปปจจยตา ถึงที่สุดก็เปนพระอรหันต พนความเปนอะไรไป
เสียเลย. ถาไมรูมันก็ไปจมอยูในของที่เปนคู ๆ เดี๋ยวยินดี เดี๋ยวยินราย, เดี๋ยวเปน
สัต ว นรก เดี๋ย วเปน สั ต ว ส วรรค นั่ ง อยู ต รงนี้ เ ดี๋ ยวก็ เ กิ ดเป น สั ตว น รก เดี๋ ยวก็ เ กิ ด
เปนเทวดาในกามาวจรอยางนั้น; นั่นเพราะไมรู อิทัปปจจยตา. พวกเทวดายิ่งไมรู
เพราะวาเทวดากําลังบากันใหญ คือหลงไหลในเรื่องทิพยสมบัติอะไรที่มันยั่วใจ;
อยางนี้ยิ่งไมรู อิทัปปจจยตา.
ฉะนั้นจึงมีเรื่องเลาวา พอเทวดาจะจุติ เทวดาองคหนึ่งแกจะตองจุติ แกก็มี
ปญหาขึ้นวาจะไปไหนดี? เพื่อนเทวดาทั้งหลายก็วาตองไปสูสุคติซิ. เทวดาองคที่จะ
ตองจุตินั้นก็ถามวา สุคติที่ไหนเลา? เพื่อเทวดาก็วาเราไมรู. ทีนี้เทวดาที่ฉลาด ๆ
หรื อ พระอิ น ทร เ องที่ ท ราบก็ บ อกว า ในมนุ ษ ย โ ลกเป น สุ ค ติ สํ า หรั บ พวกเทวดา;
เพราะวาในมนุษยโลกนั้นมีพระพุทธเจา มีพระธรรม มีพระสงฆ, มีการทําใหรูเรื่อง
ความทุกขและความดับทุกข; ฉะนั้นในมนุษยโลกเปนสุคติ ของเทวดา. เทวดา
นั้นก็วา เอา! ตกลงเราจุติไปเกิดในมนุษยโลก ซึ่งเปนสุคตินี้. ที่พวกเทวดาเขา
ปรารภกันอยูอยางนี้ เพราะวาไมรู อิทัปปจจยตา จึงหลงในเรื่องกามาวจร, รูปาวจร,
อรูปาวจร, วาดีกวาคนอื่น เปนสุขกวาคนอื่น. นี้มันจะยกหูชูหางแลว ไมตองสงสัย
ถาไมรู อิทัปปจจยตาแลว มันจะตองคิดวาดีกวาคนอื่นเรื่อยไป. หรือถามันแพขึ้นมา
จริง ๆ มันก็นอยใจวากูเลวกวาคนอื่น มันก็เปนทุกขอยูนั่นแหละ เพราะมันผิดหลัก
ของอิทัปปจจยตา; จะวามันดีหรือชั่วไมได นอกจากเปนอิทัปปจจยตา. ทีเรานี้
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เราไปวาเอาเอง สมมติเอาเอง วาดี วาชั่ว วาแพ วาชนะ มันก็เปนเรื่องหลอกลวงทั้งนั้น
คิ ดเอามั นก็ ยั งได ถู กเพื่ อนเขาหลอกมั นก็ ยั งสบายใจได . นี่ คื อเรื่ องที่ ไม รู อิ ทั ปปจจยตา ดังนั้น มันจึงไมมีทางที่จะดับทุกขอยางแมจริงได.
เอาละทีนี้ ถาหากวาเรามีสติปญญากันอยูบาง หรือจะตองจัดวา เราเปน
พวกที่มีสติปญญากันอยูบาง ก็อยาเปนพวก ปทะปรมะ เปนอาหารของเตา ปลา ใตน้ํา
ไปเสี ยหมด; ถ ามี สติ ป ญญากั นอยู บ าง ก็ จะต องเข าใจเรื่ องนี้ . หากพอจะเข าใจ
เรื่ อ งได ก็ ค วรจะเข า ใจเรื่ อ งนี้ คื อ เรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา นี้ ว า วิ ช าความรู ช นิ ด ไหน
เรื่องโลกก็ตาม เรื่องธรรมก็ตาม วิชานั้นก็จะต องเกี่ยวกั บ อิทั ปป จจยตา. การที่จะ
บัญญั ติ เปนศาสตรทั้ งหลายในโลกนี้ จะเป นวิ ทยาศาสตร เป นอะไรศาสตร ไม ว า
ศาสตรอะไรในโลกนี้ เนื้อแทของมันตั้งรากฐานอยูบน อิทัปปจจยตา มันจึงจะสําเร็จ
ไดตามที่ตองการ ไมวาดี ไมวาชั่ว
แตเดี๋ยวนี้ อิทัปปจจยตา ในโลกนี้มันสําเร็จผลไปในทางเห็นแกตัว คนใน
โลกนี้มันดีแตเห็นแกตัว เห็นแกตัวไดดี, เห็นแกตัวไดเกง มากยิ่งขึ้นทุกที
เพราะฉะนั้นจึงไดเบียดเบียนกัน ทะเลาะวิวาทกัน ทะเลาะกันจนไมมีเวลาอยูเปนสุข
เพราะวา เขามี อิทัปปจจยตา ไมถูกตามเรื่องราวของ อิทัปปจจยตา เนื่องจากไมรู
อิทัปปจจยตา, แตมันตองเปนไปตามอํานาจแหง อิทัปปจจยตา ฉะนั้นมันจึงมีแต
อิทัปปจจยตาสวนที่จะใหเกิดความทุกข
มาครอบงําคนในโลกในสมัยนี้ในเวลานี้;
ดังนั้นเขาจึงรักที่จะเบียดเบียนกัน.
คนในโลกเวลานี้มีความรักที่จะเอาเปรียบกัน
ใหมากที่สุด จะเบียดเบียนกันใหมากที่สุด ใหตัวไดเปนผูชนะเหนือคนทั้งหลาย
ทั้งหมด. นี่ อิทัปปจจยตา ของเขามันมุงไปในทางนี้ มันก็ตองเปน อิทปั ปจจยตา
ทางนี้ ไมเปนทางอื่น.
อิ ทั ปป จจยตา จะเป น อิ ทั ปป จจยตา เสมอ หากแต ว ามั นมี ให ทุ กแบบ :
จะไปตกนรกก็ได จะไปสวรรคก็ได, จะเลิกเสียใหหมด ไปนิพพานก็ได, หรือวา
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จะอยู กั น ในโลกนี้ ด ว ยการเบี ย ดเบี ย นให ยิ่ง ขึ้ น ไปอี ก ก็ ได นี้ ก็ เ ป น ไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตา และเปนไไดจริง ๆ. ฉะนั้นเราตองรู อิทัปปจจยตา สวนที่จะมาแกไข
อิทัปปจจยตา ที่ไมพึงปรารถนา. อิทัปปจจยตา ในทางที่ควรปรารถนานั้นตองเขาใจ
จะไดใชแกไข อิทัปปจจยตา สวนที่ไมพึงปรารถนา คือความทุกข. เรารู อิทัปปจจยตา
ในสวนที่ไมทุกข แตอยาไปหลงยึดมั่นถือมั่นวิเศษวิโส เปนของกู อะไรขึ้นมาอีก ;
มันเปนเพียงสิ่งที่จะทําให ไมทุ กข แล วก็เอามาถื อเปนหลักไว อยางนี้ความทุกข
ก็เกิดขึ้นไมได.
เพราะเหตุผลอยางนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสวา อริยสาวกในศาสนานี้ ยอม
กระทําในใจอยูเสมอวา “เพราะมี สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่ งนี้ ๆ จึงเกิ ดขึ้น”. เมื่อพระ
อริยสาวกทําในใจอยูอยางนี้ ความทุกขเกิดไมได ความไมมีทุกขจะปรากฏอยูแทน
เพราะเมื่อทําอยางนี้ ๆ มันไมหลง ไมอะไร ไมยึดมั่นถือมั่นในอะไร โดยประการ
ทั้ ง ปวง. เมื่ อ ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มั น ก็ ไ ม เ ป น ทุ ก ข มั น ไม มี จิ ต ใจชนิ ด ที่ ขึ้ น ลง เป น
กิเ ลสมัน ก็ไ มม ีค วามทุก ข; พอลืม อัน นี ้ม ัน ก็เ ปน ทุก ขไ ดท ัน ที. ดัง นั ้น ตอ งมี
สติใ หด ี คุม สติไ วใ หด ี อยา ไดไ ปหลงเรื ่อ งคู  ๆ : เรื ่อ งดี เรื ่อ งชั ่ว , เรื ่อ งบุญ
เรื ่อ งบาป, เรื ่อ งสุข เรื ่อ งทุก ข, เรื ่อ งได เรื ่อ งเสีย , เรื ่อ งหญิง เรื ่อ งชาย,
เรื ่อ งอะไรเหลา นี้; แตใ หม ัน ลัก ษณะเปน อิทัป ปจ จยตา ไมค วรยึด มั่น ถือ มั ่น
วาเราวาของเรา อยูเรื่อยไป.

www.buddhadasa.info
ในวันนี้ก็กลาวไดแตเพียงวา อิทัปปจจยตา ที่เปนขอสรุป บทสรุปของ
ความรูทั้งหมด ไมวาความรูชนิดไหน ชนิดจะนําโลกไปลงนรก หรือวาจะนําโลก
ไปสวรรค หรือ ว า จะนํ า โลกนี้ ไ ปใหถึ ง นิ พ พาน คื อ ความหมดทุ ก ข. ฉะนั้ น ขอให
ทุกคนจําคํานี้ไวใหแมนยํา. การบรรยายครั้งที่ ๒ ก็ไมหวังอะไรมากไปกวา ที่จะ
ใหทุกคนจําคํานี้ไวใหแมนยํา คือคําวา “อิทัปปจจยตา”.
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หรือถาใหดีกวานั้น ก็ใหจําไวทั้งพวง คําพูดที่เราพูดติดกันไปทั้งพวง
อยางนี้ก็มีในภาษาไทย, คือคําที่มันใชแทนกันได. สําหรับภาษาบาลี พระพุทธเจา
ทานก็ตรัสคําที่มันเนื่องกันเปนพวง ไมรูจะเรียกวาอะไรในภาษาไทยเรียกเอาเองวา
สมุหวลี. สมุหวลี คือวลีที่ตองเนื่องกันไป ฝรั่งเขาเรียก collective phrase คือ
phrase ที่ตามธรรมดามันจะพูดเนื่องกันไปเปนพวง; ภาษาอังกฤษมีนอย ภาษา
บาลีมีมาก เชนวา : สพพฺสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพฺพานํ; นี่พูดตั้งหลายคํานี้ ที่แทหมายถึงนิพพานคําเดียว. ภูเขาเลากา
นี้มันก็หมายถึงภูเขาเทานั้น; คําเหลานั้นมันเปนคําแทน ใชแทนกันได.
ทีนี้สําหรับคําวาอิทัปปจจยตา นี้มีคําที่พวงกันเปนพวงวลี, วลีพวง
เปนพวงวา ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา อิทัปปจจยตา; นี้ ๔ คําแลว ; นี่มัน
เหมือนกันโดยเนื้อความแตวาคํามันตางกัน. ตถตา-ความเปนอยางนั้น, อวิตถตาไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, อนัญญถตา-ความไมเปนอยางอื่น, อิทัปปจจยตา
-คือความที่เมื่ อสิ่ งนี้ ๆ เปนป จจั ย, สิ่งนี้ ๆ จึ งเกิ ดขึ้น; นี้ก็ คือพวงหนึ่งมี ๔ คํา.
ทีนี้ พวงที่จะพลอยพวงเขามาในพวงนี้ ก็ยังมี เชนคําวา ธัมมฐิตตา-การตั้งอยู
ตามธรรมดา, ธั ม มนิ ย ามตา-ความเป น กฎของธรรมดา, แล ว ก็ เ ลยออกไปถึ ง
สุญญตา-ความเปนของวาง, อนัตตตา-ความไมเปนของไมมีตัวตน; นี้ลวนแต
ลงคําวา “ตา-ตา-ตา” ดวยกันทั้งนั้น. ทีนี้คําอื่นที่มันไมลงดวยคําวา ตา มันมี
อีกมากเชน ยถาปจฺจยํ - เปนไปตามปจจัย, ธาตุมตฺตํ -เปนสักวาธาตุเทานั้นหามี
ตัวตนไม; นี้ก็คือ อิทัปปจจยตา ดวยเหมือนกัน แตคําพูดมันไกลออกไป ๆ.
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ถาเราเอาคําที่ใกลที่สุด ก็คือคําวา ตถตา-ความเปนอยางนั้น, อวิตถตา
-ไมพนไปจากความเปนอยานั้น, อนัญญถตา - ความไมเปนอยางอื่นไปได, อิทัปปจจยตา-ความที่มีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ทีนี้พระพุทธเจาทานเรียก
ภาวะอยางนี้วา ธัมมธาตุ; ธรรม ธา-ตุ ทรงย้ําวา พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นก็ตาม
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พระพุทธเจา จะไมเกิดขึ้ นก็ตาม ธรรมธาตุอั้นนี้มันมีอยูแลวตลอดเวลา; ฉะนั้ น
อิทัปปจจยตา ไมมีอดีต ไมมีอนาคต คือไมมีเกิด ไมมีดับ; อิทัปปจจยตา จะตองไมมี
เกิ ด ไม มี ดั บ , มั น เป น กฎเกณฑ ที่ ไ ม ต อ งเกิ ด ไม ต อ งดั บ . ฉะนั้ น พระพุ ท ธเจ า จะ
เกิ ด ขึ้ น มั น ก็ มี อ ยู แ ล ว . พระพุ ท ธเจ า จะไม เ กิ ด ขึ้ น ก็ มี อ ยู แ ล ว ; นี่ พ ระพุ ท ธเจ า
ทานจึงย้ําอยูเสมอวา : อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ, อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ,
ิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา; เลยไปถึง ตถตา อวิตถา อนัญญถตา,
อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปปาโท; ไปจบที่ คําว า ปฏิ จจสมุปปาโท. ถาเราชอบคํ าว า
ปฏิจจสมุปบาท ก็ใหรูเถอะวา นั่นแหละคือ อิทัปปจจยตา, อิทัปปจจยตา นั้นคือ
ปฏิ จจสมุ ปบาท. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจะเกิ ดขึ้ น หรื อพระพุทธเจ าจะไม เกิ ดขึ้ น
ปฏิจจสมุปบาท มันก็มีอยู มีอยูแลว และมีอยูตลอดไป. เราไดยินไดฟงกันแตเรื่อง
อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา; ธรรมนิ ยามสู ตร ที่ พ ระนํ ามาสวด ส วนแต เ รื่ อ งอนิ จจั ง
ทุกขัง อนัตตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา; มันเปนธัมมะนิยามตา ธัมมัฏฐิตตา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด สังขาร
ทั้ ง ปวงก็ ไ ม เ ที่ ย ง เป น ทุ ก ข เป น อนั ต ตา; ได ยิ น แต อ ย า งนั้ น . ส ว นที่ สํ า คั ญ กว า
หรือพิศดารกวามากกวาสูตรนี้ ไมเคยไดยิน.
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นี่เราจะโทษ ปู ยา ตา ยาย วาทําไมไมเอามาใหลูกหลานไดยิน มันก็อยาไป
โทษเลย เพราะวาปูยาตายาย ก็คงจะเห็นวาลูกหลานมันคงฟงไมรูเรื่อง ดังนั้นเอาแต
ที่ ง าย ๆ ตื้ น ๆ มาให ได ยิ นได ฟ งก อน. ที นี้ พอตกมาถึ งสมั ยพวกเรานี้ มั นไม ควร
จะเปนลู กหลานที่ตื้น ๆ แบบนั้ นอยูตอไป มันควรจะดีขึ้นมาบาง มั นจึงควรจะเขยิบไปให
รู เรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา ซึ่ งเป นหั วใจทั้ งหมดของพระพุ ทธศาสนา เป นตั วทั้ งหมดของ
พระพุทธศาสนา เปนตั วความจริ งในสากลจั กรวาล. วิชาความรู ทั้ งหลายในโลกนี้
ไมวาศาสตรไหน แขนงไหน ยอมขึ้นอยูกับกฎเกณฑ ของ อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น.
นี้คือความมุงหมาย ของการบรรยายในครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อใหทานทั้งหลายหมดความ
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เปนหวง หมดความสงสัย หมดความลังเล กันเสียที วามันไมมีอะไร นอกไปจาก
อิท ัป ปจ จยตา. ถา ไมรู เ รื ่อ งนี ้ด ี มัน ก็จ ะลํ า บาก; ถา รู เ รื ่อ งนี ้ด ี มัน ก็จ ะงา ย
ในการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน.
ถาเขาถามวา บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ยากหรืองาย? เราก็ตอบอยาง
อิทิปป จจยตา. ถาไปตอบวายากก็ “บา” ! ตอบวาง ายมัน ก็ “บา ”! ถาตอบว า
ตามแต อิทัปปจจยตา นี้มันถูกตองที่สุด. ถึงกระนั้นก็ยังมีวิธีที่เหมาะสมสําหรับ
คนขนาดนั้น สําหรับคนขนาดนี้ ซึ่งสติ ปญญา อินทรีย ความสามารถ อะไร ๆ มัน
ไมเทากัน; มันกอิทัปปจจยตา กันเปนระดับ ๆ ไป. ขอใหฝากความแนใจความหวัง
ความอะไรไวก ับ อิท ัป ปจ จยตา พยายามทํ า ใหถ ูก เรื ่อ งราว แลว มัน ก็จ ะเปน
ไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ในการที่เราจะดับทุกขใหสิ้นเชิงโดยไมยาก จะดับ
ทุกขไดในเวลาอันสมควร กอนแต จะเขาโลง.
นี่คือ ประโยชนของการรูเรื่อง อิทัปปจจยตา สําหรับจะไดปฏิบัติ ชนิดที่
ไมตองเปนทุก ขอีกตอไป ดวยอํานาจของกฎเกณฑอันเดียวกัน. ความทุกขและ
ความดับทุกข มันเปนกฎเกณฑอันเดียวกัน มันเนื่องกันอยู เปนอันเดียวกัน คือ
อิทัปปจจยตา; แลวแตจะเลือกเอาฝายไหน.
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อาตมาขอยุ ติ การบรรยายวั นนี้ เพี ยงเท านี้ ขอให สงฆ ทั้ งหลาย สวด
ตอทายธรรมบรรยายนี้ตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปน “ตัวเรา” ในทุกความหมาย ทุกอิริยาบถ
-๓เสารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายวันเสารในครั้งที่ ๓ นี้ จะไดกลาวโดย
หั ว ข อ ว า อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะที่ เ ป น “ตั ว เรา” ในทุ ก
ความหมายในทุกอิริยาบถ ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยูแลว.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทานทั้งหลายก็เห็นกันอยูทุกคนวา เปนเรื่องที่ไมเคยฟง;
เปนเรื่องที่เพิ่งจะเอามาพูดกันไดสัก ๒ วันเทานั้นเอง ดังนั้นมันก็มีความลําบากบาง
ในการที่จะเขาใจ แตแลวก็จําเปนที่จะขอรองทานทั้งหลาย ใหพยายาม ใหอดทน
ในการที่จะทําความเขาใจ เพราะวาเปนเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนา.
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สิ่งที่นํามาแสดงในที่นี้ เรียกวา “อิทัปปจจยตา” นั้น แสดงในฐานะ
ที่วาเปนหัวใจของพุทธศาสนา ในชั้นสูงสุด. เราไดเคยพูดถึงธรรมะที่เปนหลักสําคัญ
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ในพุทธศาสนา ในขั้นที่เรียกวาเปนหัวใจ มาโดยลําดับนานมาแลวและสูงขึ้น ๆ ในที่นี้
จนเขาใจไดยากยิ่งขึ้น คือลึกซึ้งยิ่งขึ้น และก็เปนสิ่งที่มีความหมายครอบงําทุกสิ่งหรือ
หมดทั้งพุทธศาสนายิ่งขึ้น.
การที่รูธรรมะในชั้นที่ลึกซึ้งอยางนี้
ก็คือรูพุทธศาสนาดีขึ้นนั่นเอง.
ถาเขาใจในคําวา “อิทัปปจจยตา” ก็หมายความวาเขาใจเรื่องอื่น ๆ ทุกเรื่อง เชนเรื่อง
อริยสัจจ เปนตน. เราพูดกันในฐานะที่เปน อริยสัจจ มันก็มีความหมายไปในทาง
เปนอริยสัจจ; แตเมื่อแนะหรือชี้ใหดูสิ่งที่เรียกวา อริยสัจจนั้น ใหลึกลงไป ใหกวาง
ออกไป ก็จะเห็นในแงของความเปนอิทัปปจจยตา; จึงยักมาเรียกกันเสียใหมวา
อิทัปปจจยตา เปนหัวใจของพุทธศาสนา เพื่อใหยนยอมากเขา แตใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ดังที่ไดกลาวมาแลว.
ในการบรรยาย ครั้งที่ ๑ วา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนหัวใจของ
พุทธศาสนานี้ จมเงียบอยูในพระไตรปฎก; ไมใชไมมี ก็มีอยูในพระไตรปฎก
แมในฝายเถรวาทเรา ไมใชฝายมหายาน; แตแลวก็ไมมีใครไดยิน มันจึงเหมือน
กับจมเงียบหายอยูในนั้น. อยางนี้ไมเปนการสมควรหลายอยาง แตวาไมอยากจะพูด
ใหมันมากไป มันจะเปนเรื่องที่มีความหมายไปในทางกระทบกระทั่ง. อยากจะพูด
แตเพียงวา อยาปลอยใหสิ่งนี้จมเงียบหายอยูในพระไตรปฎกอีกตอไป ควรจะเอาออกมา
เปนของที่เปดเผยแกคนทั้งปวง ตามความประสงคของพระพุทธองค ที่วา เมื่อตถาคต
รูพรอมเฉพาะ ถึงพรอมเฉพาะ ซึ่งธรรมธาตุนี้แลว ยอมบอก ยอมแสดง ยอมเปดเผย
ยอมจําแนก แจกแจง จนเปนที่เขาใจแกคนทั้งปวง.
นี้เปนพุทธประสงค ซึ่งเราจะตองชวยกันทํา ใหสมตามพระพุทธประสงค
ก็คือใหเรื่อง
อิทัปปจจยตาออกมาอยูในการพูดจาของพุทธบริษัทเปนประจําวัน
นั่นเอง. หัวใจนี้สั้นมาก ยอมาก: เมื่อ พูดออกไปคําหนึ่ง เพียง ๒ พยางค
๓ พยางคมันก็มีความหมายลึกซึ้งหมดทั้งพุทธศาสนา.
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ตรงนี้อยากจะขอเตือนวา มีคนเขาใจผิดวา สิ่งนี้มีไวสําหรับออกชื่อ
คลาย ๆ กับทองมนต. นั่นแสดงวายังไมเขาใจ. สําหรับบทธรรมะทํานองนี้
บทใดก็ตามไมไดมีไวสําหรับทอง หรือสําหรับเปนมนต แตมีไวสําหรับเตือนสติ.
และจะเตือนได ก็ตอเมื่อเราเขาใจในสิ่งนั้นดีแลว.
จะยกตัวอยางที่งายที่สุด เชนคําวา “พุทโธ” คนก็มักจะเขาใจวา ถารองวา
พุทโธ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตกอกตกใจ อยางนี้ก็พอแลว. แตที่แทเทานี้
ยังไมพอ ความมุงหมายของเรื่องนี้มีอยูวา เราจะตองรูจัก พระคุณของพระพุทธเจา
ในทุกแงทุกมุม จนซึมซาบแกใจอยางแทจริง แลวจึงสรุปคําพูดและความรูสึกทั้งหมด
นั้น ซึ่งเปนความหมายอันแทจริงของเรื่องนี้ เขามาไวในคําวา “พุทโธ” เพียงคําเดียว.
เพื่อวา ถาเราพลั้งปากวา “พุทโธ” ก็จะไดระลึกนึกถึงเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
พระพุทธเจา จะไดมีสติในพระพุทธเจา อยางนี้ตางหาก ไมใชสําหรับมาทอง หรือ
ไมใชมีไวสําหรับพลั้งปาก เหมือนที่เปนกันอยูโดยมาก.
คําวา อิทัปปจจยตา นี้ก็ดี โดยเฉพาะคําวา “ตถตา” นี้ก็ดี ไมใชสําหรับ
เอาไวพลั้งปาก หรือเอาไวทอง; แตตองเขาใจอยางละเอียดลออชัดเจนจริง ๆ วามัน
อยู ที่ ไ หน? มั น คื อ อะไร? มั น มี ฤ ทธิ์ มี อํา นาจอย า งไร? แล ว จึ ง จะพู ด ว า
อิทัปปจจยตา. เชนเมื่อเห็นสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นในลักษณะที่คนเขารองหมรองไหกัน
หรือถึงกับฆาตัวตายก็ดี; เราก็รูสึกแตวามันเปน อิทัปปจจยตา จริง ๆ อยางนี้ก็พอ.
หรือเมื่อคนเขายินดีสนุกสนาน บันเทิง รื่นเริงมัวเมากันมาก; ถาเราเห็นความจริง
ขอนั้น มันก็จะมีคําพูดสั้น ๆ วา อิทัปปจจยตา อีกเชนเดียวกัน. มันไมจํากัด
เฉพาะเรื่องฝายนั้นฝายนี้ ฝายบา หรือฝายดี ฝายสุข หรือฝายทุกข; มันลวน
แตเปนเรื่องอิทัปปจจยตา. ถาเห็นอยางนี้ จะไมเกิดความรูสึกแปลก มันก็
ไมเกิดความยึดมั่น ถือมั่น จนถึงก็สะดุงหวาดเสียว หรือจนถึงกับหลงใหล
มัวเมา; มันก็มีผลดี คือเปนผูที่มีจิตใจสะอาด สวาง สงบ อยูได เพราะการเห็น
อิทัปปจจยตา.
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นี้ขอใหถือวา มันไมใชเรื่องสําหรับทองเปนมนต และก็ไมใชเรื่องสําหรับ
เพียงพลั้งปากเลน วาพุทโธ ๆ เปนตน โดยไมรูวาอะไร. อิทัปปจจยตา ในฐานะ
ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา กําลังไมมีใครรูจัก อยูในลักษณะอยางนี้ ทีนี้ก็พยายาม
เอามาอธิบายทําความเขาใจกันในแงนั้นแงนี้ตามลําดับ. ในครั้งที่ ๒ ก็ไดพูดถึง
อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนที่รวบรวมของวิชา และศาสตรทั้งปวง ในโลกทั้งโลก,
ทุกโลก; ไมวากฎเกณฑอะไร วิชาความรูหรือศาสตรใดในโลก ลวนแตเปนไปตาม
กฎของ อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น มนุษยจึงเอามาใชเปนประโยชน คิดอะไร ทําอะไร
สรางอะไร ไดตามความมุงหมาย. สวนในวันนี้ ก็จะไดกลาว บรรยายใหเห็น
ใกลเขามาอีก คือใหมองเห็นที่ตัวเรา ที่สิ่งที่เราเรียกวาตัวเรา ในทุกความหมาย
และตัวเรา ในทุกอิริยาบถ.
ตรงนี้จะตองขอเตือนซ้ํา หรือย้ําใหระลึกอยูเสมอวา คําวา อิทัปปจจยตานี้
หมายถึงความมีกฎเกณฑ
และตัวกฎเกณฑของธรรมชาตินี้ก็ได;
หมายถึงการที่
มันตองเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
หรือความที่มันเปนไปตามกฎเกณฑของ
ธรรมชาตินี้ก็ได; แลวก็หมายถึงผลที่มันเกิดขึ้น จากความเปนไปนั้น ๆ อยางนี้
ก็ได. เราจะตองเขาใจของ ๓ อยางนี้ไวเสมอไป แลวเราจะพูดกันโดยรายละเอียด
อยางไรอยางหนึ่งมันก็งายเขา.
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นัยที่ ๑ อิทัปปจจยตา ในฐานะเปนกฎ; เชนกฎ ปฏิจจสมุปบาท
หรือกฎ อริยสัจจ หรือกฎ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือกฎอะไรก็ตามในทางศาสนา;
หรือวากฎในทางฝายวิชาโลก ๆ เรื่องดินฟาอากาศ
เรื่องความเปนไปในจักรวาล
อะไร ที่มันเปนกฎเกณฑอยางตายตัว ของธรรมดาธรรมชาติที่ตายตัว นั้นก็เรียกวา
“กฎ” ดวยเหมือนกัน. ตัวกฎอยางนี้ทั้งหมดนี้ ก็คือ อิทัปปจจยตา ในฐานะ
ที่เปนกฎ คือกฎที่มันตองเปนไปตามเหตุ ตามปจจัย
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ทีนี้กฎนี้ มันทีอํานาจเหนือสิ่งใด เราไมรูวา ใครสรางกฎนี้ขึ้นมา จน
ตองเรียกวาไมมีใครสราง คือมันเปนอยูเอง; เชนเดียวกับที่พระพุทธเจาทานตรัสวา
ตถาคตจะเกิดขึ้น. หรือวาตถาคตจะไมเกิดขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนั้นหรือกฎนั้น
มันมีอยูเสร็จแลว และบังคับสิ่งตาง ๆ ใหเปนอยูตลอดกาลอยางสม่ําเสมอแลว. นี่
กฎในลักษณะอยางนี้ไมอาจจะกลาวไดวาใครเปนผูตั้งขึ้น;
และกฎนี้มันตั้งอยูเหนือเหตุ
เหนือปจจัย ถาเหตุปจจัยปรุงแตงได กฎนั้นก็เปลี่ยน ก็เลยเปนกฎเก กฎที่ไมจริง.
ถาเปนกฎจริงมันก็ตองไมเปลี่ยน; เมื่อไมเปลี่ยนก็หมายความวา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
อะไรไปปรุงแตงได.
ดังนั้น อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎนี้ มันหมายถึงกฎที่สิ่งทั้งหลาย
จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย; กฎชนิดนี้ นิยมเรียกวา เปน “อสังขตะ” คือ
สิ่งที่ไมมีเหตุไมมีปจจัยปรุงแตง มันก็เปนของมันอยูเองได จนถึงกับวาพระพุทธเจา
ทานยอมรับวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด กฎนี้มันก็มีอยูแลว. นี้คือ อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่อยูในรูปของสิ่งที่เปนตัวกฎที่มีอํานาจเหนือสิ่งใด ๆ.
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อิทัปปจจยตา นัยที่ ๒ คือการเปนไปตามกฎ; กิริยา อาการ หรือภาวะ
ลักษณะ อะไรก็ตาม ที่มันกําลังเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาตินั้น กิริยาอาการ
เปนตนนั้น ก็ชื่อวา อิทัปปจจยตา คือความที่ตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย. อยางนี้
มีลักษณะตางกัน คืออยางหลังนี้มีลักษณะที่มีเหตุ มีปจจัยปรุงแตง ผลักไส
ใหเปนไป ดังนั้น จึงไดแกฝายที่เปน สังขตธรรม คือธรรมที่มีเหตุ มีปจจัยปรุงแตง
ขึ้นมา. นี้เราก็รูจักสิ่งเหลานี้วา เปน อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนความเปนไป
ตามกฎ หรือตามเหตุ ตามปจจัย; นี้ก็อยางหนึ่ง พวกหนึ่ง ไมเหมือนกับตัวกฎ.
อิทัปปจจยตา นัยที่ ๓ ในฐานะที่เปนผล; สิ่งที่เปนผลนี่แหละ คือ
สิ่งที่มนุษยตองการ หรือวาเปนสิ่งที่กระทบกระทั่งมนุษยมากที่สุด เพราะวาผลนี้
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เปนสุขก็มี เปนทุกขก็มี เปนสุขมันก็กระทบกระทั่งไปอยางหนึ่ง, เปนทุกขมัน
ก็กระทบกระทั่งไปอีกอยางหนึ่ง; แตแลวมันก็มีการกระทบกระทั่งแกมนุษย ทําให
มนุษยไดรับความรูสึก เปนสุขหรือเปนทุกข แลวแตกรณี. ผลชนิดนี้ ก็อยูใน
ลักษณะที่เรียกวา มีเหตุ มีปจจัยปรุงแตง; มันจึงเปนพวก สังขตะ ดวยเหมือนกัน.
แตโดยเหตุที่ทั้ง ๒ ฝายนี้ ทั้ง สังขตะ และอสังขตะ นี้มันมีความ
เปนอยางนั้น เสมอกัน เพราะฉะนั้นจึงเรียกเสียวา ตถตา คือความเปนอยางนั้น.
ตถตา ที่อยูเหนือเหตุ เหนือปจจัยก็มี, ที่เปนไปตามเหตุ ตามปจจัยก็มี; แตมัน
เหมือนกันตรงที่วา มันมีความเปนอยางนั้น. ถาเรารูจักความเปนอยางนั้น หรือ
ความที่มันตองเปนอยางนั้น ดีแลว เราจะไมประหลาดใจในสิ่งใด; ไมหลงไหล
ในสิ่งใด ไมเปนทาสของสิ่งใด.
เดี๋ยวนี้คนเราก็เปนทาสของอารมณ อันเปนที่ตั้งแหงความรัก; แลว
ก็เกิดเปนยักษเปนมารขึ้นมา
สําหรับอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความโกรธหรือความ
เกลียด; อยางนี้เรียกวามันกระทบกระเทือนมนุษย ถึงกับสูญเสียความเปนมนุษย
คือใจคอไมปกติอยางมนุษยที่ควรจะเปน.
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มนุษยควรจะมีจิตใจสูงพอที่อะไร ๆ กระทบกระทั่งไมได; ใหมนุษยมี
จิตใจปกติ อยูในความสงบสุข สิ่งที่นารักก็มายั่วใหรักไมได, สิ่งที่นาเกลียดก็
มายั่วใหเกลียดไมได, สิ่งที่นากลัวก็มายั่วใหกลัวไมได, สิ่งที่นาเศราก็มายั่วให
เศราไมได, ไมวาอะไรหมดมันมายั่วใหเปนอยางไรไมไดทั้งนั้น เพราะเขารูจัก
มันดี;เรียกวา รูจัก ถึงธาตุแทของมัน รูจักกําพืดของมัน รูความจริงถึงที่สุด
ของมันวา ไมมีอะไรนอกจากความเปน อิทัปปจจยตา คือมันเปนอยางนั้นตาม
ธรรมชาติ ตามกฎของธรรมดา; นี้ก็เรียกวามนุษยคนนั้นเปนผูรูถึงที่สุด. เมื่อ
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เขารูถึงที่สุดแลว ก็สามารถดํารงจิตใจไว อยางถูกตองที่สุด. เมื่อดํารงไวถูกตอง
ที่สุด ก็ไมมีทุกขเลย จึงกลาวไดวาเปนผูที่ไดรับประโยชนอันสูงสุดที่มนุษยควรจะ
ไดรับ; สรุปสั้น ๆ ก็คือวา ไมรูจักทุกข.
จิตใจนี้ไมรูจักทุกข
เพราะวาไดรูความจริง
ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ในฐานะที่เปนกฎเกณฑก็ดี,
ในฐานะที่มันเปนไปตามกฎเกณฑก็ดี,
ในฐานะที่
เปนผลเกิดขึ้นมาจากการเปนไปตรมกฎเกณฑนั้นก็ดี;
เมื่อจะพูดโดยสมมติก็พูดวา
เรารูจักหมดกระทั่งถึงพระเจา พระเปนเจา ถาจะมีพระเปนเจาผูสราง ผูทําลายลาง
ผูควบคุม ผูอะไรกันแลว มันก็คือกฎแหง อิทัปปจจยตา นั่นเอง. เพราะฉะนั้น
ในพระพุทธศาสนานี้ ก็มีพระเปนเจาในลักษณะอยางนี้; ไมใชพระเจาที่เปนคน
ที่มีไวสําหรับพวกเด็ก ๆ. พระเจาที่เปน อิทัปปจจยตา นี้ไมเปนมนุษย ไมใชมนุษย
ไมเปนอะไร นอกจากเปนตัวมันเอง คือเปน “ตถตา” ซึ่งสามารถจะบันดาลอะไรได
ทุกอยางตามกฎเกณฑในตัวมันเอง.
นี่ พิจารณาดูเถอะจะเห็นไดวา ไมมีพระเจาชนิดไหน ไมมีพระเปนเจา
ชนิดไหน จะสูงหรือจะยิ่ง หรือจะเกงไปกวาพระเปนเจาชนิดนี้. ความเปนอยางนี้
เรียกวา “ตถตา” บางทีก็เรียกวา ธรรมธาตุ ธรรมะธา-ตุ; หรือบางทีก็เรียกวา
“ธรรม” บางทีก็เรียกวา “พระธรรม”. ฉะนั้นเราจึงพูดไดวา ในพุทธศาสนานี้มี
พระธรรมนี้แหละ
เปนพระเจาหรือเปนสิ่งสูงสุด
แมพระพุทธเจาก็เคารพพระธรรม.
ทานตรัสของทานเองวา พระพุทธเจาทุกพระองค ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต
เคารพพระธรรม. นี่คือความหมายของ อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎสูงสุด.
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ทีนี้มาเรียกใหสั้น แตกินความกวางก็เรียกวา ตถตา คือความเปนอยางนั้น
แลวมีความหมายประกอบอีก ๒-๓ คํา วา อวิตถตา คือความไมผิดไปจากความเปน
อยางนั้น, อนัญญถตา ความไมเปนไปโดยประการอื่น; ๓ คํานี้เหมือนกัน. ขอใหจําไว
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ใหดีวา ตถตา ความเปนอยางนั้น; อวิตถตา ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น;
อนัญญถตา ความไมเปนไปโดยประการอื่นจากนั้น. เมื่อเขาใจดีแลวก็จะรวมไวใน
คํา ๆ เดียววา ตถตา คือความเปนอยางนั้น ; พูดภาษาสะดวก ๆ ของเราก็วา
“มันเปนอยางนั้นเอง.” เมื่อผูใดเขาใจสิ่งทั้งปวงจนมองเห็นวา มันเปนอยางนั้นเอง,
นั่นแหละ คือคนที่รูจัก ตถตา, นั่นแหละคือคนที่รูจัก อิทัปปจจยตา. คนนั้น
อาจจะไมเคยไดยินคําบาลี แตในใจของเขาไดเห็นถึงสิ่งซึ่งคําบาลีนั้นหมายถึง คือตถตา
หรืออิทัปปจจยตา เปนตน.
ถาเราจะนึกดูใหดี เราจะเห็นวา มันมีอยูเปนชั้น ๆ หลายชั้น ชั้นที่งาย ๆ
พวกเราโดยมากก็จะเห็นอยูแลวตามสัดสวนในชั้นที่มันงาย ๆ เพราะฉะนั้นในบางกรณี
เราจึงรูสึกขึ้นมาไดหรือพูดออกมาไดวา
“มันอยางนั้นเอง.”
อยาไปสนใจกับ
มันเลย อยาไปยินดีรายกับมันเลย มันอยางนั้นเอง; นี้ก็มีพูดกันอยูบอย ๆ
ชาวบานก็พูดเปน. นั่นแหละคือตัวแทของ ตถตา หรือ อิทัปปจจยตา ในบางระดับ
ที่บุคคลนั้นไดเห็นแลว.
ที่นี้เราก็มีหนาที่ที่จะเห็นใหยิ่งขึ้นไปๆๆๆ จนถึงที่สุด
จึงจะมาถึง ตถตา ในความหมาย ที่พระพุทธเจาทานทรงมุงหมาย.
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อยาไดลมื เสียวา
พระพุทธเจาทานสรุปเรื่องที่สําคัญทุก ๆ เรือ่ งไวใน
คําสั้น ๆ คํานี้ วา ตถตา “เปนอยางนั้น” บาง; หรือวา ธรรมธาตุ “เปนธาตุแหง
ธรรม” หรือเปนธาตุตามธรรมชาติบาง; อยางใหมอี ะไรที่เปนความหมายวา เปนตัวตน
ตัวกู ตัวเขา ตัวเรา ของเขา ของเรา ของตนอะไรขึ้นมา. นั้นเปนอวิชชาเปน
ความโง แลวก็เกิด กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ แลวก็เปนความทุกข. ถาคนเห็น
ความเปนอยางนั้นตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ความเปนธรรมดาอยูแลว ก็คือไมโง
คือไมมีอวิชชา; แตวามันมีสิ่งที่ตรงกันขาม คือวิชชา แสงสวาง ปญญา จักษุ
มันก็เลยไมมีทางที่จะเกิดกิเลส เปนความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไมมีทางที่
จะเปนทุกข; นี้คือคุณคา หรือประโยชนของสิ่งนี้ในเมื่อเรารู.

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๖๗

เพราะฉะนั้นเราตองรู หรือวารูแลวแตมันนอยไป ก็ตองรูใหถึงที่สุด
เพื่อใหความเปนพุทธบริษัทของเรา มันรูจักเลื่อนชั้นกันเสียบาง; แลวมันก็จะเลื่อน
ขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุด มันก็จบกัน. ชั้นสูงสุดนี้ก็เรียกวาชั้นที่จบพรหมจรรย ไมมี
อะไรเหลืออยูสําหรับจะตองศึกษา หรือประพฤติปฏิบัติอีก นี้เรียกวา ชั้นที่จบ
พรหมาจรรย; โดยใจความก็หมายถึงความเปนพระอรหันต คือเห็น อิทัปปจจยตา,
ตถตา ถึงที่สุด ไมมีเหลือ; ก็เลยสิ้นกิเลส สิ้นอาสวะทั้งปวง แลวก็ดับทุกข
ทั้งปวง. นี้เราก็กําลังเรียนตามหลังทานไป เพื่อใหเรารูจักเลื่อนชั้นของความเปน
พุทธบริษัท ดังนั้นจึงตองพูด.
ธรรมะที่เปน อิทัปปจจยตา หรือตถตา โดยตรง นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาท
อยางที่พระสงฆไดสวดสาธยายจบไปแลว เมื่อตะกี้นี้. ในการสวดเพียง ๔๐ นาทีนั้น
มันมีคําวา อิทัปปจจยตา ตั้ง ๒๒ หน, มีคําวา ตถตา เปนตนตั้งอยาง ๑๑ หน;
ขอใหนึกดูเถอะวา พระพุทธองค ทรงประสงค จะย้ํา จะย้ํา ย้ําแลวย้ําเลา ย้ําแลวย้ําอีก
ในเรื่องนี้อยางไร เทาไร นี่มันคือปฏิจจสมุปบาท และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
เชนเรื่องอริยสัจจ มันก็คือปกิจจสมุปบาท.
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เรื่องนี้เคยบอกใหทราบแลวที่ตรงนี้เอง
บางคนที่เคยฟงก็ยังคงจําได
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ไดแกเรื่องอริยสัจจ โดยพระพุทธเจาทานตรัสวา:
ภิกษุทั้งหลาย เราจะไดแสดงอริยสัจจแกเธอ แลวทรงแสดงเปนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท. ดังนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องอริยสัจจ มันเรื่องเดียวกัน.

เพราะฉะนั้น ในที่บางแหงเมื่อพระพุทธเจาทานทรงแสดงเรื่องอริยสัจจ ๔
โดยตรงนี้ ทานเคยเรียกวา “ตถา หรือ ตถตา” นี้เอง; ตรัสวา ธรรมที่เปน ตถา
๔ อยางคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค;บางครั้งที่เรียก ตถา อวิตถา อนัญญถา โดยที่
ไมตองเติมคําวา ตา เขาไป; ก็เพราะตรัสเรียก ในฐานะเปนคุณนามของสิ่งซึ่งมีอยู
คือธรรม, วาธรรมที่เปนตถา คือธรรมที่เปนอยางนั้น, ธรรมที่เปน อวิตถา
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คือธรรมที่ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, แลวก็ธรรมที่เปน อนัญญถา คือธรรม
ที่ไมเปนอยางอื่น, แตถาเอาคํานี้มาใชเปน นามนาม เสียเอง หมายถึงภาวะนั้น ๆ
โดยตรงแลว ก็ตองเติมคําวา “ตา” ลงไป; จึงเปน ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา
เปนตน.
ดังนั้นเมื่อทานทั้งหลายไดยินคําวา ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา ก็ตาม
หรือไดยินแตเพียงวา ตถา อวิตถา อนัญญถา ก็ตาม ขอใหรูวามันเปนเรื่องเดียวกัน
ไมใช ๒ เรื่อง ๓ เรื่อง. ใน สังยุตตนิกาย สวนนิทานวรรคก็มีคําวา ตถตา อวิตถตา
อนัญญถตา อิทัปปจจยตา; แตในมหาวารวรรค ซึ่งเปนเรื่องอริยสัจจ นั้น
พระพุทธเจาทานใชคําเรียกเปน ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา. ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค
ชั้นหลังตอมาก็ใชคําเหลานี้; แลวคัมภีรชั้นหลังเขาหมด คือคัมภีรอภิธรรมพวก
คัมภีร กถาวัตถุ ก็ยืมคําเหลานี้จากในสุตตันตะนี้ไปพูด. ดังนั้นในคัมภีร กถาวัตถุ
ก็เต็มไปดวยคํา ตถา อวิตถา อนัญญถา บาง, ตถตา อนัญญถตาบางเหมือนกัน;
มีอยูทั่วไป แตเราก็ไมเคยไดยิน เพราะวาเราไมสนใจ; แลวคนแตกอน ครูบาอาจารย
แตกอน ก็ไมชอบเอาขอความเหลานี้มาพูดใหฟง หรือแนะใหเราไปดูเอง; ไมรูวา
เพราะเหตุไร ก็ไมตองวินิจฉัย. แตเดี๋ยวนี้มันเปนหนาที่ของเราเองแลวที่เราจะตองรู
จะตองชวยกัน ทํากันและกันใหรูฉะนั้นจึงเอามาพูด มาขอรองใหกําหนด จดจํา.
นี่ความสําคัญของ สิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา ที่ยอลงแลวเหลือแต ตถตา นี้มันเปน
อยางนี้.
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ทีนี้ที่วา จะใหมองดู อิทัปปจจยตา ที่อยูในฐานะที่เปน “ตัวเรา” ในทุก
ความหมายและทุกอิริยบถนี้ มันก็มีเรื่องละเอียดอยู. แมวาเปนเรื่องที่จะไดเคยพูด
มาบางแลวแตกอน มันก็ไมเคยเอยถึงคํานี้ คือไดเคยพูดกันถึงเรื่องความเกิดชนิด
พิเศษ คือเกิดทางจิตใจมาแลวหลายครั้งหลายหน ในเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
แตไมเคยเอยถึงคําวา อิทัปปจจยตา นี้. เพราะฉะนั้นขอใหทานผูฟงทุกคน ทบทวน
ลงไปถึงเรื่อง “ชาติ” -ความเกิดที่เกิดทางจิตใจ ที่ไมตองเกิดจากทองแม ที่เคยพูดมา
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หลายครั้งหลายหนนั่นแหละ มาทําความเขาใจกันใหม; ถารูจักคําวา ชาติ ชนิดนั้น
ก็จะมองเห็นอิทัปปจจยตา ที่นั่น. เมื่อใดเกิดความรูสึกเปนตัวเรา เปนตัวกู ใน
ความรูสึกเปนชาติ; เกิดแลวอยางนี้ นั้นคือ อิทัปปจจยตา.
ทีนี้มันลําบากที่วา ในภาษาไทยเรานี้คําวา เกิด หรือ ชาติ นี้มันมี ๒ ชนิด;
ชวยจําไวใหดีวา สิ่งที่เรียกวา “ชาติ” ชา-ติ ความเกิดนี้มีอยู ๒ ชนิด คือเกิดทางกาย
ทางเนื้อหนัง ทางวัตถุนี้ชนิดหนึ่ง, เราจะเรียกกันสั้น ๆ วา เกิดทางกายหรือ
ทางรูป. ทีนี้ชาติอีกชนิดหนึ่ง เกิดทางจิตใจ หรือทางนาม ก็คือเกิดแหงความ
รูสึกคิดนึกวาตัวกูทีหนึ่ง ๆ; มันเปน ๒ ชาติ กันอยูอยางนี้. เราจะตองพิจารณา
ดูใหดี จนรูวา ๒ ชาตินี้ ชาติไหนรายกาจ ชาติไหนมีอันตรายรายกาจมาก ขอให
คอยฟง. แตชาติทั้ง ๒ ชนิดนี้ ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา ดวยกันทั้ง ๒ ชนิด.
เราดูกันในเรื่องชาติ ชนิดที่เปนทางกาย หรือทางวัตถุ ทางรูปกันกอน.
นี้หมายถึงเนื้อหนังรางกาย. ชาติอยางนี้ มีทีเดียวสําหรับคน ๆ หนึ่ง เกิดมาจาก
ทองแม ใครอายุเทาไร ก็นับถอยหลังลงไปเทานั้นป เกิดจากทองแมวันแรกนั้น
เรียกวา “ชาติ” รองแง ๆ ขึ้นมา เพราะมันเสร็จกันแลว นี่เรื่องชาติในทางรางกาย;
แลวก็อยูไปจนกวาจะเขาโลง. นี้เอาเนื้อหนังรางกายเปนหลัก แตชาติอยางนี้มันก็
ยังเปน อิทัปปจจยตา. ในพระบาลีก็มีตรัสวา อาศัยบิดามารดาเปนแดนเกิด เจริญ
เติบโตขึ้นดวยขาวสุกขนมสด; นี้พูดอยางธรรมดา ๆ อยางนี้ หมายความวาตองอาศัย
การอยูรวมของบิดามารดาถูกตองตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา แมจึงจะตั้งครรภ
แลวจึงจะคลอดออกมาได.
ความอยูรวมของบิดามารดาก็ตองอาศัยเหตุปจจัยตาม
กฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ทานจะอยูรวมกันดวยอํานาจ ของกิเลสตัณหา หรือดวย
สติสัมปชัญญะรูสึกผิดชอบชั่วดี ตองการจะสืบพืชพันธุหรืออะไรก็สุดแท ทั้งหมดนั้น
มันเปน อิทัปปจจยตาทั้งนั้น ตองการดวยกิเลส มันก็เปน อิทัปปจจยตา, ตองการ
ดวยสติปญญา มันก็เปน อิทัปปจจยตา, มันพนไปไมได. บิดามารดาตองการบุตร
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มันก็เปนเรื่องของ อิทัปปจจยตา; บิดามารดาไมไดตองการบุตร เกิดออกมาเปน
ผลพลอยได มันก็เปนเรื่องของ อิทัปปจจยตา ดังนั้นการเกิดทางเนื้อหนังของเด็ก
นี้ก็เปนอิทัปปจจยตา. ทีนี้เกิดออกมาแลวมันก็ตองเติบโต มาเปนเด็กโต เปนหนุม
เปนสาว นี้ก็คือตัว อิทัปปจจยตา; แลวมันก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย ทุกอาการนี้
มันเปนอิทัปปจจยตา.
แตวาทั้งหมดนี้มันยังเนื่องกันอยู แตฝายรางกายหรือฝาย
รูปธรรม. มันไมนากลัว ไมนาอันตราย ไมทําอันตรายจิตใจมากนัก เวนเสียแตวามันจะ
เกิดดวยความเกิดอีกชนิดหนึ่ง คือความเกิดทางนามธรรม ทางจิตใจนั่น.
ถาเกิดในทางนามธรรม ทางจิตใจ วาตัวเราวาของเรา วาตัวกู วาของกู
ขึ้นมาแลว
ความทุกขทางรางกายทางเนื้อหนัง
ก็จะเปนทุกขอยางยิ่งขึ้นมาทันที.
ฉะนั้นระวังใหดี
อยาใหมันเกิดชนิดที่เกิดทางจิตใจ
ที่เกิดไดวันหนึ่งไมรูกี่ครั้ง
กี่สิบครั้ง คือเกิดทางจิตใจ เปนความรูสึกวาเปนตัวกู-ของกูขึ้นมาครั้งหนึ่ง นี้เรียกวา
เกิดครั้งหนึ่ง.
ทีนี้เราก็ตองพิจารณากันถึงชาติชนิดที่ ๒, คือ ชาติทางนามธรรม ทาง
จิตใจ ที่เปนตัวรายนี้ใหดี ๆ กันตอไปอีก. สําหรับการเกิดทางวัตถุ ทางกายนั้น
เด็กคลอดออกมาจากทองแมตามธรรมชาติแท ๆ ก็เปน อิทัปปจจยตา เปนไปตาม
ธรรมชาติแท ๆ แลวก็มีครั้งเดียว. ทีนี้เด็กเกิดมาแลวทางรูปกาย ทางรางกายเกิด
เสร็จแลว ตอไปนี้ก็จะมีแตเกิดทางนามธรรม หรือทางจิตใจ. แตพระพุทธเจา
ทานไดตรัสไวชัดเจน ในมหาตัณหาสังขยสูตรเปนตน วาเด็กนั้นจะตองโต พอที่
จะรูความหมายของสิ่งที่เรียกวา”กามคุณ”;
เด็กนั้นจะตองโตพอที่จะรูความหมาย
ของสิ่งที่เรียกวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ, มันจึงจะสามารถ
เกิดชนิดที่ ๒ ได. พระพุทธเจาทานก็ไมไดตรัสวาอายุกี่ป; แตทานก็คงจะ
หมายความวามันเปนเด็กที่เดียงสาในทางกามคุณ.
ตอนแรกที่รูจักเลนทรายตวง
ทราย เลนรถนอย ๆ ๆ ๆ เลนเรื่อนอย ๆ อยางนี้อยู ตอนนี้ยังไมเกิด. แลว

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๗๑

ตอมามันรูจักความหมายของความเอร็ดอรอยทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส
ที่จะเปนไปในทางกามคุณนี้; ตอนนี้มันจึงจะเกิด; ก็คือวาเด็กนั้นไดรับสุขเวทนา
เปนตน
แลวก็ยึดมั่นในเวทนานั้นดวยอุปทาน
มันเกิดความอยากอยางนั้นอยากอยางนี้ แลวก็ยึดมั่นในสิ่งที่มันอยาก; มันจึงเกิดความรูสึกวา “กู” กูตองได
กูตองเอาใหได กูอรอย หรือกูสูญเสียของอรอยไป. ถาความรูสึกวาเปนกูอยางนี้
เกิดขึ้นเมื่อไร, เมื่อนั้นกลาวไดวาเด็กคนนั้น รูจักความเกิดชนิดที่ ๒ แลว คือเกิด
ทางนามธรรมหรือทางจิตแลว;หมายความวาสิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท
ที่พระ
สวดกันเมื่อตะกี่นี้ เริ่มมีปรากฏในจิตใจของเด็กนั้นแลว คือมีอวิชชา มีตัณหา
มีอุปาทาน เปนกับเขาแลว จะเปนวันไหนเปนวันตั้งตน ก็บอกยาก แตถาวามัน
เกิดความรูสึกชนิดที่เปนตัณหา อุปาทานได แมในระดับนอย ๆ มันก็เปนปฏิจจสมุปบาท แลว เด็กคนนี้รูจักเกิดชนิดที่ ๒ แลว คือเกิดทางจิตใจ.
ทีนี้เราก็ควรจะศึกษาในเรื่องการเกิดทางจิตใจนี้
กันใหเปนที่เขาใจกัน
ตอไป
จะเขาใจเรื่องการเกิดทางจิตใจ มันก็ตองรูจักการเกิดขึ้นแหงสิ่งที่เรียกวา
“จิตชนิดนี้”. จิตชนิดนี้ไมใชจิตตามธรรมชาติธรรมดา ที่ไมมีกิเลส. จิตชนิดนี้
หมายถึงวาจิตที่มันจะมีกิเลส หรือมีกิเลส. เด็กเกิดมาจากทองแม หรือวาอยูใน
ทองแมมามันก็มีจิต คลอดออกมาเปนเด็ก ๆ ยังไมรูจักกิเลสมันก็มีจิต; แตจิตชนิดนั้น
ยังไมใชจิตชนิดนี้; พูดแลวก็นาหวัว. สําหรับจิตชนิดที่เราจะพูดนี้ คือจิตชนิด
ที่มันงอกงามออกไปจนเปนความรูสึกที่เปน “ตัวกู-ของกู”.
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ถาจะรูเรื่องนี้ดี มันก็ตองรูไปถึงวา จิตตามธรรมดานั้นเขาเรียกวา
“ภวังคจิต” คือสิ่งที่มีชีวิต มันก็ตองมีจิตประเภทภวังคจิต; แตไมไดนึก ไมไดคิด
ชนิดที่จะเปนกิเลส. ทีนี้พอมันมีอะไรเขามาเกี่ยวของ ทางตา ทางหู เปนตน
จิตธรรมดานั้น มันก็เปลี่ยนเปนจิตอีกชนิดหนึ่ง ที่มากําหนดสิ่งเหลานี้ คือละสภาพ
ตามธรรมดาตามปกติ มาเปนจิตที่จะกําหนดอารมณเหลานี้. ถาอยางนี้เขาไมเรียกวา
ภวังคจิตแลว เขาเรียกวา สมันนาหารจิตบาง อาวัชชนจิตบาง คือจิตที่มันมาจอเขาที่
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ; นี้มันไมใชภวังคจิต แตมันเปนจิตที่ลุกขึ้นมาตะครุบ
เอาอารมณ เชน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนตน; เขาเรียกวา “สมันนาหารจิต”;
จิตที่มันกําหนดเหนี่ยวไปตามอารมณเรียกวา “อาวัชชนจิต”. ถาภาษาบาลีจํายาก
จะจําไวในภาษาไทยก็ได วา จิตที่มันลุกขึ้นมาตะครุบเอาอารมณ. ตลอดเวลา
เหลานั้นมันประกอบอยูดวยอวิชชา คือไมรู คือปราศจากความรู; ขอนี้จําไวใหแมน ๆ;
วาจิตของบุคคลที่ไมไดรับการศึกษา ไมไดฟงธรรมะของพระอริยเจา ไมไดถูกอบรม
ในธรรมะของพระอริยเจานั้น จิตนั้นมันปราศจากวิชชา มันไมมีวิชชา ไมมีความรู
เพราะฉะนั้นจึงถือวามันมีอวิชชา ความไมรู อยูโดยปริยายไป.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระพุทธเจาทานไดตรัสไวอยางที่เราฟงทีแรกสะดุง คือ
ทานเรียกวา กุมารนอย ๆ นี้ยังไมมีความรูเรื่อง เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ชนิด
ที่จะทําใหกิเลสไมเกิดขึ้นได. นี้หมายถึงสิ่งที่เรียกวาวิชชา คือความรูที่ทําให
กิเลสเกิดขึ้นไมได แลวหลุดพนจากกิเลสกรณีนั้น ดวยอํานาจจิต หรือดวยอํานาจ
ปญญาก็ตาม; นี่วิมุตติอยางนี้ เด็กนอย ๆ นั้นไมรู, หนุม ๆ สาว ๆ ก็ไมรู;
มันก็อยูในพวกที่ไมรู
เปนความไมรูประจําอยู.
ดังนั้นพอจิตมันไปตะครุบเอา
อารมณอะไรเขา มันก็มี “อวิชชา” นั้นติดไปดวย คือความไมรูนั้นจะเกิดที่จิต
แลวจิตที่ปราศจากความรู ไปตะครุบเอาความรูสึกที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เปนตน ก็เกิดอาการที่เรียกวา สัมผัสอารมณนั้นดวยอวิชชา เรียกวา
“อวิชชาสัมผัส” -สัมผัสดวยอวิชชา.
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ทีนี้ก็ควรจะรูเรื่อง “สัมผัส” กันบาง. สิ่งที่เรียกวา สัมผัสนี้ ก็มีเปน
๒ อยาง หรือเปน ๒ ชั้น. มันอาจจะเกินควรที่จะรู หรือวาอยูในลักษณะที่ควรที่จะรู
ก็ลองคิดเอาเอง ตัดสินเอาเองวา เรือ่ งสัมผัส ๒ ชนิดนี้มันเปนของเกินหรือไมเกิน:
เมื่อเราเห็นรูปดวยตา ตามองไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขานี้ ตาเห็นรูปนั้นอยางนี้เขาเรียกวา
สัมผัสที่แรก คือสัมผัสดวยการกระทบทางตาเปนตน; สัมผัสเพียงเทานี้ยังไมเกิดเรื่อง
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คือวามันเพียงแตวาตาสัมผัสกับรูปเทานั้น เรียกเปนบาลีวา “ปฏิฆะสัมผัส” สัมผัส
แหงการกระทบ ตากระทบรูป. อยางเดี๋ยวนี้ ทุกคนก็ลืมตาอยูหันหนาไปทางไหน
มันก็เห็นรูปเหลานั้น รูปตนไม รูปกอนหิน รูปคน รูปอะไรตาง ๆ นี้; ตามสัมผัสสิ่งที่
เรียกวารูป นั่นเปนเพียง ปฎิฆะสัมผัส สัมผัสดวยการกระทบ; นี้ยังไมเปนไร.
ทีนี้พอมันเห็นรูปแลว รูปนั้นสวยหรือไมสวย เชนรูปหญิง รูปชาย สวยไมสวยอะไร
อยางนี้ มันมีการสัมผัสชั้นที่ ๒ คือทีนี้ใจลวน ๆ เขาไปสัมผัสความสวยหรือความ
ไมสวยของรูปที่เห็นนั้น.
ขอใหรูจักแยกกันใหดีนะ
วาการสัมผัสทีหลังนี้มันไมไดไปสัมผัสที่ตัว
รูปนั้น แตจิตมันสัมผัสที่ความหมายหรือคุณคา ของสิ่งที่เห็นนั้น เพราะฉะนั้น
จึงไมเรียกวา ปฏิฆะสัมผัส ไมไดสัมผัสดวยการกระทบ; แตจะเรียกวา “อธิวจนะ
สัมผัส” สัมผัสดวยเหตุสักวาชื่อ; สัมผัสชนิดสักวาเรียกชื่อ , คือ วาใจไมได
ไปสัมผัสเขาที่รูปนั้น แตสัมผัสเขาที่ความหมายของรูปเปนตนนั้น ที่ลูกตามันไดสัมผัส
ไปทีหนึ่งแลว.
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นี่ เดี๋ยวจะยุงกันหมด ฟงใหดี ๆ วาตาสัมผัสรูปภายนอกเขาแลว นี้เปน
ปฏิฆะสัมผัส; จากปฏิฆะสัมผัสนี้ ทําใหเกิดความรูสึกสวยไมสวย หญิงหรือชาย
นารักหรือไมนารัก มีความหมายในของนั้นขึ้นมาแลว จิตจะสัมผัสลงไปที่สิ่งนี้ ซึ่ง
เรียกวา สัญญาบาง เวทนาบาง; นี้เปนมโนสัมผัสลวน ๆ ไมใชจักษุสัมผัสแลว.
ระวังใหดี มันเปนมโนสัมผัสแลว มโนสัมผัสที่ไปสัมผัสสิ่งที่จักษุสัมผัสไดทําไปแลว.

สัมผัสทีหลังนี้เรียกวา อธิวจนะสัมผัส นี้คือตัวราย ตัวที่จะทําใหเกิด
ความทุกข เพราะตอนนี้จิตหรือมโนนี้ มันสัมผัสสิ่งนั้น ๆ ดวยอวิชชา มันปราศจาก
วิชชา มันมีอวิชชา มันก็เลยสัมผัสรูปบาง เสียงบาง กลิ่นบาง ฯลฯ ซึ่งตาบาง
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หูบาง จมูกบาง ลิ้นบาง ไดสัมผัสมาแลว เปนสัญญา เปนเวทนาอะไรขึ้นมา;
นี้เรียกวา อธิวจนะสัมผัส มันเปนการสัมผัสของจิตใจ จึงไมเรียกวา สัมผัสแหง
การกระทบ แตเรียกวาสัมผัสสักวาคําพูด สักวาเรียกชื่อ. แตสักวาเรียกชื่อนี้
กลับราย รายกวาตัวสัมผัสดวยการกระทบเสียอีก.
นี้เปนเรื่องสัมผัสที่มีอยูในพระบาลี
ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้
เดี๋ยวนี้เรามันพูดกันแตเรื่องสัมผัส ๆ เฉย ๆ ก็เปนเหตุใหไมรูวา มันมีอะไรกี่อยาง
แลวสัมผัสชนิดไหนที่มันทําอันตราย ที่มันทําใหเกิดความทุกข.
เดี๋ยวนี้เราก็สรุปความไดวา สัมผัสดวยอวิชชา เปนการสัมผัสของมโน
ตอความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ที่เกิดมาจาก อายตนะทั้ง ๕ ขางนอกไดสัมผัสแลว
เชน ตาสัมผัสรูป หูสัมผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส ผิวหนังสัมผัสกับสิ่งที่
มาถูกผิวหนัง นี่มันกระทบโดยตรง อยางนี้เขาเรียกกระทบโดยตรง; ทีนี้หลังจาก
ที่สัมผัสทั้ง ๕ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งมันกระทบกันแลวนั้น จิตมันยังจะทําการสัมผัส
ลงไปยังคุณคาหรือความหมายที่เกิดมาจากการกระทบดวยอายตนะ ๕ นั้นอีกทีหนึ่ง;
สัมผัสที่ ๒ นี้ เรียกวา “อธิวจนะสัมผัส”; สัมผัสนี้แหละคือ สัมผัสที่จะผสม
อยูดวยอวิชชาไดเต็มที่. เมื่ออวิชชาสัมผัสแลว อะไร ๆ มันก็จะเปนไปตามทางของ
อวิชชาทั้งสิ้น.
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สัมผัสดวยอวิชชามันก็ใหเกิดเวทนา;
เวทนานั้นมันก็เปนเวทนาที่เจืออยู
ดวยอวิชชา มันก็ใหเกิดตัณหา คือความอยากดวยอวิชชา มันใหเกิดอุปาทาน
ยึดมั่นดวยอวิชชา มันใหเกิดภพ คือสําเร็จความเปนนั่นนี่ จนรูสึกเปนตัวกู ของกู
ขึ้นมาดวยอวิชชา; แลวมันเกิดเปนตัวกูของอวิชชา เปนชาติขึ้นมา. พอชาติ
ชนิดนี้เกิดแลว สิง่ ตาง ๆ จะเปนความทุกข ความแก ความเจ็บ ความตาย ความได
ความเสีย จะเปนทุกขหมด; ตองเกิดสิ่งที่เรียกวา “ชาติ” ชนิดนี้กันเสียกอน.
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ฉะนั้นขอใหนึกไปถึงขอที่วา ชาติปจฺจยา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัย,
ชรา มาณะ โลกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส จึงเกิดขึ้น. ถาไมมีชาติ
เปนปจจัย อันนี้ก็ไมไดเกิดขึ้น หรือไมไดมี. ทีนี้พอชาติชนิดนี้คือชาติที่เปน
ความรูสึกวาตัวกูของกู นี้มันเพิ่งเกิดมาจากอวิชชา นับตั้งแตเมื่อมันสัมผัสสิ่งภายนอก
เขาแลว. กอนนั้นก็ไมเกิด; อวิชชาไมมี อวิชชาไมปรากฏ ไมเกิดตัวกู ของกู
ที่ไหน.
อยาเขาใจวา อวิชชาเกิดอยูตลอดเวลา; หรือตัวกู-ของกู เกิดอยู
ในจิตใจตลอดเวลา; อวิชชาก็เพิ่งเกิด แลวตัวกู-ของกู ก็เพิ่งเกิดตาม. อวิชชา
แมวามันจะเปนความไมรู ซึ่งเหมือนมีอยูในจิตใจของคน แตก็ไมถือวามันเกิด;
ถือวามันเกิดตอเมื่อทําหนาที่ คือมันทําหนาที่.
ฉะนั้นเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะแลว มีการสัมผัสทางมโน คืออายตนะ
ภายในอีกทีหนึ่ง; ตอนนี้ อวิชชา คือสภาพที่มันวางจากความรูไมมีความรูนั้น มันจะ
ผสมโรง ใหการสัมผัสนั้นปรุงใหเกิดเปนผลชนิดที่ทําอันตรายแกคน. ดังนั้น เมื่อใด
มีการสัมผัสครบบริบูรณทั้ง ๒ ชั้นนี้แลว เมื่อนั้นจะเกิดกระแส ปฏิจจสมุปบาท ใน
ตอนที่จะเปนตัวกู ของกู; คือพอสัมผัสดวยอวิชชาแลว มันก็มีเวทนา รูสึก
เปนสุขเปนทุกข หรือไมสุขไมทุกข. ถารูสึกเปนสุข มันก็เกิดกิเลสประเภท โลภะ
หรือ ราคะ, ถาไมรูสึกเปนสุข คือเปนทุกข มันก็เกิดกิเลสประเภท โทสะ
หรือโกธะ, ถามันยังไมสุข ไมทุกข มันก็เกิดกิเลสประเภท โมหะ. ฉะนั้นเวทนา
ที่รับเอามาดวย อวิชชา แลว ตองเกิดกิเลสทั้งนั้น.

www.buddhadasa.info
ทบทวนอีกทีหนึ่งวา ถาเกิดสุขเวทนา ก็เกิดกิเลสประเภท ราคะ หรือ
โลภะ, ถาสมมติวาเปนทุกขเวทนา มันก็เกิดกิเลสประเภท โทสะ หรือ โกธะ,
ถาเปนเวทนา ที่ไมจัดวาเปนสุข หรือเปนทุกข มันก็เกิดกิเลสประเภท โมหะ;
มันมีไวเปนคูกันพรอมหมด.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ฉะนั้นเวทนาที่มาจากอวิชชา เพราะวาสัมผัสอารมณดวยอวิชชา มันก็ได
เวทนาชนิดที่มาจากอวิชชา; เวทนานี้มันก็ใหเกิด กิเลส โลภ โกรธ หลง อยางใด
อยางหนึ่ง. ทีนี้เราไมเรียกวา โลภ โกรธ หลง, เราเรียกวา ตัณหา เปนความอยาก
: ถารักก็อยากจะได, ถาเกลียดก็อยากจะตีใหตาย; นี่เกิดเปนกามตัณหา ภวะตัณหา
วิภวะตัณหา ขึ้นมาทํานองนี้.
จิตรูสึกอยาก; ในความรูสึกอยากนั้น มีความหมายแหงตัวตน. เมื่อ
จิตไมรูสึกอยากดวยอวิชชา จิตนั้นไมมีความรูสึกที่เปนความหมายแหงตัวตน.
นี้เปนกฎงาย ๆ ตามธรรมชาติ พวกฝรั่งก็รู. ในหนังสือที่ฝรั่งเขียนปรัชญาเรื่อง
เกี่ยวกับตัวตนนี้ เชน ปรัชญา ของนักปรัชญาชื่อ เดสกาตส คนฝรั่งเศสนี้ เขาวา
“เพราะฉันคิดได ฉันจึงมีอยู” นี้ก็ถูกของ เปนภาษาละตินวา cogito ergo sum
“ฉันคิดได ดังนั้นฉันมีอยู”.
ขอใหเขาใจตรงนี้ใหดี ๆ วา เพราะฉันรูสึกวาฉันอยาก ฉันตองการอันนี้;
ตัวความรูสึกวา ฉันอยาก ฉันตองการนี้ เพิ่งมีเมื่อไดเกิดความอยากขึ้นมาแลว มัน
ก็เกิดมีตัณหาคือความอยากขึ้นมา แลวสิ่งนี้มันกอปฏิสนธิเปนตัวกูขึ้นมา; พออยาก
แลวก็ยึดมั่นในสิ่งที่อยากดวยอุปาทานอยางนี้
ปฏิสนธินี้มันเขมขนมาแลว
มันตั้ง
ครรภแลว มันเปนภพเปนชาติ มันก็เบิกบานเปนตัวกู-ของกูเต็มที่แลว. ดังนั้น
อยาไดคิดวา “ตัวกู” นี้มันเปนของจริงจัง แลวก็มีอยูตลอดเวลา มันเพิ่งมีเมื่อ
อวิชชา ทําใหเกิดความอยาก.
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เมื่อมีการสัมผัสอารมณดวยอวิชชา มีเวทนามาจากอวิชชา มันก็อยากดวย
อวิชชา. ในความอยากดวยอวิชชานั้น มีความรูสึกอยูสวนหนึ่ง ที่เปนความรูสึก
แหงตัวกู. ถามีอะไรเนื่องดวยตัวกูมันก็เปนของกู มันจึงมีทั้งตัวกู มีทั้งของกู
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อิทัปปจจยตา
อยากเพื่อตัวกู อยากเพื่อของกู อะไรก็ตาม
ตัวกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้หยก ๆ นี่เรียกวาเกิด.

๗๗
มันมีตัวความรูสึกซึ่งมีความหมายเปน

ฉะนั้น เดี๋ยวก็เกิดเพราะอาศัยอารมณทางตา เดี๋ยวก็เกิดเพราะอาศัยอารมณทางหู
ฯลฯ ที่มีอวิชชาเขามาเกี่ยวของ. ถาไมมีอวิชชาเขามาเกี่ยวของมันไมเกิด.
นี่ขอทบทวนอยูเสมอวา เหลือบตาไปดูซิ ทางไหนก็ได; ถาอวิชชา
ไมเขามาเกี่ยวของ ตาเห็นรูปแลว มันก็เลิกกัน. ไดยินเสียงนกรอง โดยมากเรา
ก็ไมไดสนใจอะไร ไมเกิดตัณหา ไมเกิดอุปาทานอะไรมันก็เลิกกันไป. จมูกไดกลิ่น
ก็เหมือนกัน
ไดกลิ่นอะไรมันก็แลวไปอยางนั้นแหละ;
แตถามันเปนกรณีที่มัน
จะเกิดตัวกู-ของกู มันไมแลวไปอยางนี้. พอเห็นรูปนี้มันนึก ๆ ๆ ไปจนเปนได
เปนเสีย เปนประโยชน เปนอยางนั้นอยางนี้จนเกิดกิเลส. หรือวาไดยินนกรองนี้
ถาเขาเปนคนหลงในนก
หรือหลงในเสียงนก
หรือมันคิดจะจับนกไปขายหรืออะไร
ทํานองนี้ มันก็ไมใชเฉย ๆ แลว มันไมใชวาเกิดแลวดับไปเฉย ๆ มันจะมีความรูสึก
ที่อยาก ที่ยึดถือ ที่ตองการ.
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เพราะฉะนั้นการไดยินนกรองนั้น มันก็ทําใหเกิดตัวกูไดเหมือนกัน เชน
มันจะดักจะจับไปขายอยางนี้เปนตน
แตถาเรานั่งอยูที่นี่ไดยินนกรองแลวมันก็เลิกกัน
มันก็ไมมีอะไรตอไปจากนั้น; เพราะวาไมไดสัมผัสเสียงนกนั้นดวยอวิชชา
คือ
ความโงความหลงอะไร; มันเหมือนกับไมไดสัมผัสอยูนั่นแหละ.
นี่ระวังใหดี สัมผัสที่หนึ่งยังไมมีอันตราย เปนเพียงกระทบทางอายตนะ
ลวน ๆ เรียกวาปฏิฆะสัมผัส. พอถึงสัมผัสที่ ๒ เปน อธิวจนะสัมผัส นี่ตองระวัง
เปนขณะที่วาอวิชชาจะผสมโรง แลวก็จะเกิดเวทนา แลวก็เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน
แลวก็จะเกิดตัวกู-ของกู.
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ฉะนั้นขอใหมองใหเห็นชัดวา ตัวกู-ของกูนี้ เพิ่งเกิดที่นี่ เดี๋ยวนี้;
ทั้งหมดนี้โดยหลักแหง อิทัปปจจยตา
อยางยิ่งอยางสูงสุด.มันเกิดจากการกระทบทาง
อายตนะขางนอก แลวเกิดการกระทบทางอธิวจนสัมผัสขางใน แลวมันก็เกิดเวทนา
เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพเกิดชาติ คือเกิดตัวกูเต็มที่. นี้เรียกวาเกิดในทางจิต
หรือเกิดในทางนามธรรม. นี่คือตัวเรา; ตัวเราในทางจิต ตัวเราในทางนามธรรม:
ที่เกิดงายเกิดเร็วเกิดไดบอย ๆ; กวาจะตายมันเกิดนับไมถวน. ตัวเราทางรางกาย
ทางเนื้อหนังนั้น เกิดจากทองแมทีเดียวแลวเลิกกัน รอไปกวาจะเขาโลง ฉะนั้นมัน
ครั้งเดียวเลิกกัน มันเกิดไดทีเดียวเทานั้น. แตเกิดทางนามธรรม ทางจิต ทางกิเลส
นี้จะเกิดไดมากมาย วันหนึ่งไมรูกี่ครั้ง กี่สิบครั้งแลวแตกรณี.
สัมผัสครั้งแรก เปนสัมผัสของอายตนะลวน ๆ นั้น ภาษาอภิธรรม
เขาเรียกวา สัมผัสหยาบ; สัญญาหยาบ เวทนาหยาบ เรียกวา โอฬาริกา. ทีนี้สัมผัส
ครั้งที่สองดวยมโนลวน ๆ นี้ ละเอียดประณีต เรียกวา สุขุมา. ถาเราไปฟงพระสวด
อภิธรรมงานศพนี้ จะไดยินคําวา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วาปณีตา วา, นี้.
คําวา โอฬาริกา วา ของสัญญา ของเวทนา ของอะไรนี้ คือวาสัมผัสวาสัมผัสขางนอก
เปนปฏิฆะสัมผัส. นี้มันหยาบกระดาง แลวก็ยังไมมีความหมาย; แตพอมโนเขาไป
สัมผัสเอาความหมายของสัมผัสทีแรกนี้ มันก็เปนของละเอียดประณีต จนตองเรียกวา
สักแตวาชื่อ, คืออธิวจนะนี้เปนสักแตวาชื่อ, มันไมเปนกอนเปนดุนอะไร; สัมผัสนี้
สัญญานี้ เวทนานี้ มันสุขุมาคือประณีต. และที่สุขุมานี้ปองกันลําบาก เพราะมัน
ละเอียด มันประณีต มันควบคุมยาก มันเห็นยาก มันเขาใจยาก; สวนโอฬาริกา
นั้นมันคลาย ๆ กอนหิน กอนดิน. เหมือนกับเอากอนหินขวางเขาที่ตนไมดังโผง
อยางนี้มันก็เปนสัมผัสหยาบ เพราะมันเปนเรื่องปฏิฆะสัมผัส. แตถาเอาความหมาย
ที่ไดมาจากนั้น จิตใจเขาไปสัมผัส นี้จะกลายเปนสัมผัสละเอียด แลวจะเขาใจยาก
แลวจะเกิดกิเลสไดไมทันรู.
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๗๙

ทีนี้ตัวเรา เกิดเมื่อไรคิดดูซิ ตามกฎแหง อิทัปปจจยตา ตัวเราชนิดที่สอง
เกิดชนิดที่สอง เกิดเมื่ออายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอก แลวก็เกิดวิญญาณขึ้น
ทางตาก็ได ทางหูก็ได; อายตะภายใน ภายนอก วิญญาณ รวมกันแลว เกิดผล
อะไรขึ้นมา จิตก็ไปรับเอา อยางนี้จึงจะเรียกวาสัมผัสที่แทจริง; ไมใชกระทบกัน
ระหวางของขางนอกแลว. สัมผัสนี้มันแทจริงแลว เพราะวากระทบดวยจิตใจแลว
กระทบถึงใจดวยใจแลว; แลวมันประกอบอยูดวยอวิชชา แลวมันก็เกิดเวทนา
ตัณหา อุปาทาน; ในความรูสึกนั้นจะมีตัวฉัน มีตัวกู.
ที่มันเปนไดอยางนี้ ละเอียดอยางนี้ ซับซอนอยางนี้ เนื่องกันเปนสาย
อยางนี้ นี้คือความเปนอิทัปปจจยตา ถาเกิดจากทองแมก็เปนอิทัปปจจยตา
ไปตามแบบของรางกาย เนื้อหนัง; ถาเกิดจากอวิชชา อยางนี้ก็เปนอิทัปปจจยตา ไปตามแบบของกิเลส ของจิตใจของนามธรรม. เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดวา ตัวเราชนิดไหนก็ตามก็เปนอิทัปปจจยตา ตัวเราที่เกิดมาจากทองแม
ก็อิทัปปจจยตา, ตัวเราที่เกิดจากนามธรรม จากอวิชชานี้ก็อิทัปปจจยตา. ตัวเรามี
๒ ความหมายเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา “ตัวเรา” ในทุกความหมาย เปน
อิทัปปจจยตา; อิทัปปจจยตาในฐานะที่เปนตัวเราทุกความหมาย.
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ทีนี้ เราควรจะเขาใจตัวเราชนิดหลังนี้ การเกิดชนิดหลังนี้กันใหละเอียด
ขึ้นไปอีกสักหนอยหนึ่ง คําวา “ชาติ” นั่นเอง. คําวาชาติ ชา-ติ นี้เกิดจากทองแม
ก็ได เกิดจากกิเลสอวิชชานี้ก็ได. ชนิดหลังนี้เกิดจากอวิชชา เกิดจากกิเลส เกิดจาก
นามธรรม เปนตัวกู-ของกู ในความรูสึก. ขอนี้พระพุทธเจาทานไดตรัสไวใน
มหาตัณหาสังขยสูตร อีกเหมือนกันวา ยา เวทนาสุ นนฺทิ แปลวา ความเพลินใด
ในเวทนาทั้งหลาย; ตทุปาทานํ-ความเพลินนั่นแหละคืออุปาทาน. อุปาทานปจฺจยา ภโว-เพราะอุปาทานแหงความเพลินนั้นเปนปจจัย ภพจึงเกิดขึ้น.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ฟงดูซิ! นันทิใดในเวทนาทั้งหลาย, นั้นคืออุปาทาน. เมื่อใดเรามี
เวทนา คือทุกขเวทนา สุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม เราก็มี
ความรูสึกพอใจ เพลิดเพลินในเวทนานั้น โดยตรงบางโดยออมบาง. ถาวามัน
เปนทุกขเวทนา มันก็ไปเพลินโกรธ เพลินเกลียดอยูนั่นแหละ; ถาเปนสุขเวทนา
มันก็ไปเพลินรัก เพลินหลงไหลอยูนั่นแหละ; ก็เรียกวา “นันทิ” ดวยกันทั้งนั้น.
เมื่อเขาไปเพลินในเวทนานั้น นั่นแหละคือตัวอุปาทาน; และอุปาทานนั่นแหละ
ใหเกิดภพ. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกวา “ภพ” เกิดที่นั่น เดี๋ยวนั้น เวลานั้น คือ
เมื่อจิตไปเพลิดเพลินในเวทนานั้น. ไมใชมีภพตอเมื่อเขาโลง แลวจึงจะมีภพไมใช; มันเกิดที่นี่เดี๋ยวนี้ คือเมื่อใดมีเวทนา แลวมีความเพลินในเวทนานั้น
ความเพลินนั้นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานนั้นเปนปจจัยจึงมีภพ; พระพุทธเจา
ทานวาอยางนี้.
ทีนี้ ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพนั้นเปนปจจัย, ชาติ-ความเกิดจึงมี.
นี้คือความเกิด-ชาติชนิดที่สองคือเกิดตัวกู-ของกูเรา ๆ อยู; เปนตัวกู เปนของกู
เตนเรา ๆ อยู; นี้เรียกวาชาติ.
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ตองมีชาติอยางนี้เสียกอน จึงจะมีความทุกขตอไปได. ถาชาติคือตัวกูนี้
ไมมีแลว ชรา มรณะ ก็ไมมี มีไมได; แมจะมีก็ไมมีความหมายอะไร. ทั้งที่เรา
ชรา หรือแก เจ็บไขอยูทุกวัน มันก็ไมมีความหมายอะไร จนกวา “ชาติ” วา ตัวกู
ของกูนี้จะเกิดขึ้นในใจเสียกอน มันจึงจะไปกลัวความเจ็บ กลัวความไข กลัวความ
ตาย แลวก็มีปญหาเรื่องความเจ็บ ความตายขึ้นมา.

ชวยจําไวใหดี ๆ วา ความทุกขที่เรียกวา ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาส อะไรตาง ๆ นานา สารพัดอยางนั้น มันไมมีความหมาย จนกวา
วาเมื่อไรมันเกิดชาติชนิดที่เปน “ตัวกู” นี้เสียกอน; คือ “ตัวกู” ที่มาจากภพ
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มาจากอุปาทาน มาจากตัณหา มาจากเวทนา. เพราะฉะนั้นเมื่อใดมีเวทนาเพราะ
อวิชชา มีเวทนาดวยอวิชชา ในอวิชชา, เมื่อนั้นก็จะมีตัณหา มีอุปาทาน มีภพ
แลวก็มีชาติที่ตรงนั้นเอง.
พอมีชาติมีตัวกูแลวเดี๋ยวก็จะไดมีความทุกขรอบดาน:นึกถึงสิ่งนั้นก็ทุกข นึกถึงสิ่งนี้ก็ทุกข ไดมาก็ทุกข เสียไปก็ทุกข มันทุกขไปหมด
ถามันเกิดสิ่งที่เรียกวาชาติชนิดนี้ขึ้นมา คือชาติชนิดที่สอง คือชาติทางนามธรรม
ที่เกิดเปนตัวกู-ของกูนี้. ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา “กองทุกขทั้งมวล มีได
ดวยอาการอยางนี้”.
นี้เรียกวา ชาติทางจิตใจ เกิดจากกิเลส; เกิดจากพอ แม คืออวิชชา
ตัณหา; ถาชาติทางรางกาย เกิดจากพอแมจริง ๆ พอแมที่เปนคน. แตถาเปน
ชาติทางจิตใจทางนามธรรมที่จะเปนทุกขนี้ เกิดจากพอแมอีกชนิดหนึ่งคือ อวิชชา
ตัณหา; นั่นแหละเปนพอแมที่จะเกิดตัวกู-ของกู มาเตนเรา ๆ อยู. นี่การเกิด
ชาติ เกิดไดอยางนี้ ในลักษณะอยางนี้ เปนลําดับอยางนี้ แนนอนมั่นคงอยางนี้ นี้ก็คือ
อิทัปปจจยตา คือความเปน อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ จะพูดกันถึงสูตร อีกสักสูตรหนึ่ง เพื่อใหมันเขาใจชัดยิ่งขึ้นไปอีก
ในสูตรนี้จะใชคําวา อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ; มันชัดดีวา “การเกิดขึ้นใหม
ตอไป”; อายตึ แปลวาตอไป, ปุนพฺภวา-ภพใหม, อภินิพฺพตฺติ-เกิดขึ้นกระทันหัน
เกิดในภพใหมตอไปหมายความวาอยางไร คอยฟงซิ; คือไมตองรอตอเขาโลงแลว,
หมายความวาที่นี่ เดี๋ยวนี้ ที่ตรงนี้.

ทีนี้จะมีการเกิดในภพใหมตอไปไดอยางไร? พระบาลีนิทานสังยุตตมีวา:
ยฺจ ภิกฺข เว เจเตติ ยฺจ ปกปฺเ ปติ ยฺจ อนุเ สติ; อารมฺม ณเมตํ โหติ
วิ  ฺ  าณสฺ ส  ิ ติ ย า; อารมฺ ม เณ สติ ปติ ฏ  า วิ  ฺ  าณสฺ ส โหติ ; ตสฺ มึ
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ปติฏิเต วิฺาเณ วิรุฬฺเห อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ. ใจความก็มีสั้น ๆ
เทานี้ที่เปนบาลี. ทีนี้ความหมายมีวา ยฺจ ภิกฺขเว เจเตติ ยฺจ ปกปฺเปติ ยฺจ
อนุเสติ -”ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย! ถาจิตคิดซึ่งอารมณอะไร สําเร็จความคิดใน
อารมณอะไร ฝงตัวเขาไปในอารมณอะไร; อารมณนั้นจะเปนอารมณเพื่อความตั้งอยู
แหงวิญญาณ”. ฟงใหดีวา จิตคิดซึ่งอารมณอะไร-เจเตติ; แลวก็จิต ปกปฺเปติมันสําเร็จความคิดความใครไดในอารมณอะไร; แลวยฺจ อนุเสติ-จิตมันฝง
ตัวเขาไป หรือไปตามนอน อยูในอารมณอะไร; อารมณนั้นยอมเปนอารมณเพื่อ
ความตั้งอยูแหงวิญญาณ. วิญญาณในที่นี้หมายถึงมโนวิญญาณ ที่จะทําหนาที่
อธิวจนะสัมผัส อยางที่สอง อยางที่กลาวมาแลวเมื่อตะกี้นี้. นี้ดูจะงง ๆ กันไปหมด.
ขอย้ําอีกทีหนึ่งวา จิตมันคิดเขาไปที่อารมณอะไร, มันสําเร็จ ตามความคิด
ไดในอารมณอะไร, แลวมันก็ฝงตัวเขาไปอยูในอารมณอะไร; อารมณนั้นจะเปน
อารมณเพื่อความตั้งอยูไดแหงวิญญาณ คือมโนวิญญาณที่จะทําหนาที่แบบ อธิวจนะสัมผัส. อารมฺมเณ สติ ปติฏา วิฺาณสฺส โหติ-เมื่ออารมณเพื่อความ
ตั้งอยูไดแหงวิญญาณมีอยูแลว ที่ตั้งที่อาศัยแหงวิญญาณยอมมี; ตสฺมึ ปติฏเ
วิฺาเณ
วิรุฬฺเ ห-เมื่อวิญ ญาณมีที่ตั้ง ที่อ าศัยเจริญ งอกงามแลว ; อายตึ
ปุนพฺภวภินิพฺพตฺติ โหติ-การเกิดขึ้นในภพใหมตอไปยอมมี คือมีที่ตรงนั้นเอง.
อารมณนั้น ๆ กลายเปนอารมณเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ. เมื่ออารมณชนิดนั้น
มีที่ตั้งที่อาศัย วิญญาณยอมมี; เมื่อวิญญาณไดที่ตั้งที่อาศัย จนเจริญงอกงามอยาง
นั้นแลว การเกิดในภพใหมตอไปยอมมี คือมีที่ตรงนั้น.
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ภพใหมในที่นี้ คือ ภพใน ปฏิจจสมุปบาท แลวก็จะเกิดชาติ คือตัวกูของกู. ทีนี้เมื่อภพใหมตอไปมีแลว ก็ไมตองสงสัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ก็มีที่ตั้งที่อาศัย แลวก็มีขึ้นมา.
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ทีนี้ถาจิตมันไมคิดอารมณอะไร มันไมสําเร็จตามความคิดในอารมณอะไร
มันไมฝงตัวเขาไปในอารมณอะไร
อารมณนั้นไมเปนที่ตั้งที่อาศัยแหงวิญญาณ;
วิญญาณไมมีที่ตั้งที่อาศัยไมงอกงาม ตลอดเวลานั้นการเกิดในภพใหมไมมี.
นี่เรานั่งอยูตั้งชั่วโมง ยังไมเกิดอารมณ สําหรับจะเกิดเปนภพใหม เปน
ตัวกูอันใหม. แตถาเราเผลอไปเมื่อไร จิตมันไปฝงลงไปในอารมณอะไร มันก็มี
ที่ตั้งใหเกิดภพใหม คือเกิดตัวกูครั้งที่สอง ตัวกูครั้งที่สาม ตัวกูครั้งที่สี่เรื่อยไป
นั้นเรียกวาเกิดใหม เปนภพใหมตอไป; เกิดไดทุกครั้งที่มันเผลอไป จิตมันไปคิด
ไปสําเร็จความคิด มันไปฝงตัวลงไป คือไปตามนอนในอารมณใดเมื่อใด เมื่อนั้นก็มี
อาการเกิดขึ้น แหงภพใหม.
การเกิดขึ้นแหงภพใหมนี้ก็เรียกวา ตัวกู - ของกูที่ ๑, ตัวกูที่ ๒, ตัวกู
ที่ ๓. ฯลฯ ของวันนี้. วันนี้เกิดตัวกูกี่ตัว มันก็เกิดภพใหมเทานั้น. แตทุกชนิดทุกครั้ง
นั้นก็เปนอิทัปปจจยตา. ตัวเราชนิดนี้ก็คือ อิทัปปจจยตา.ไมมีอื่น ไมใชผีสาง
เทวดา ไมใชวิญญาณมาจากไหน ไมใชมาจากโลกอื่น หรือโลกไหน; มันกระทบ
กันดวยอํานาจของ อิทัปปจจยตา แลวมันก็ปรุงเปนความคิดขึ้นมาโดยไมรูสึก ไมมี
ทางที่จะใหรูสึก; แตเมื่อเปนตัวกู-เปนของตัวกู แลวก็จะตองเปนทุกข. นี้เรียกวา
“การเกิดในภพใหม” มาเปนตัวเรามาเปนอะไร นี้ก็คือ อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้บาลีนี้ยังมีวา จะเรียกวา “การเกิดใหม ในภพใหมตอไป” ก็ได;
จะเรียกวา “การกาวลงแหงนามรูป” ก็ได, นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ; บางทีก็เรียกวา
นะติ แปลวา เครื่องนําไปสูภพ. เมื่อเราเผลอไปอยางนี้ จะเกิด นะติ คือเครื่อง
นําไปสูภพใหมนั้นเอง. เมื่อเผลออยางที่วาเมื่อตะกี้นี้ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกวา
การเกิดในภพใหมตอไปก็ได, การกาวลงแหงนามรูปใหมก็ได, เกิดสิ่งที่จะนําไปสู
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ภพใหมคือนะติ ก็ได, ซึ่งไดแกตัณหานั่นเอง. เมื่อนะติหรือตัณหานี้มีแลว
มันก็จะตองเกิดตัวกู-ของกูจนได. นี้มันก็ไปพบกันเขากับความทุกขอยางเดียว.
ดังนั้นการไดอัตตภาพนี้ มันก็มีการไดอัตตภาพใหมอยางนี้เรื่อย มีเรื่อย
ไปทุกคราวที่โง ที่เผลอ ดวยอํานาจของอวิชชา; นี้จะเรียกวาการไดอัตตภาพก็ได,
อตฺตภาโว คืออัตตภาพ, อตฺตภาวลาโภ-การไดซึ่งอัตตภาพ ดังนั้น จะเรียกวา
ความเกิดก็ได, จะเรียกวาการบังเกิดภพใหมตอไปก็ได, จะเรียกวาการกาวลง
แหงนามรูปใหมก็ได.
ที่เรียกวา “การไดอัตตภาพ” นี้ ยิ่งงายมาก ยิ่งเห็นไดงายมากในพุทธภาษิต:
พระพุทธเจาตรัสวา ยํ โข ภิกฺขเว กามยมาโน ตชฺชํ อตฺตภาวํ อภินิพฺพตฺเตติ
ปฺุภาคิยํ วา อปฺุภาคิยํ วา ตชฺชํ วุจฺจติ ภิกฺขเว กามานํ วิปาโก -ใจความวา
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อบุคคล (หมายถึงจิต) ใครอยูในกามใด มีความใครอยูใน
กามารมณใด เขายอมยังอัตตภาพใหเกิดขึ้นจากอารมณนั้นจากกามนั้น” หัวใจใคร
อยูดวยกามกิเลส ในกามคุณใด เขายอมสรางอัตตภาพขึ้นมาไดใหมจากกามคุณนั้น.
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นี่ฟงถูก หรือไมฟงถูก ที่วา กามยมาโน-ใครอยู, นี้เปนกิเลสกาม
คือกิเลสที่เปนตัวกาม ที่เปนตัวใหใคร แลวมันใครอยูซึ่งวัตถุกามใด มันจะสราง
อัตตภาพขึ้นมาใหมจากกามนั้นได; ปฺุภาคิยํ วา-เปนสวนแหงบุญก็มี, อปฺุ
ภาคิยํ วา - เปนสวนแหงบาปก็มี; “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี่คือผลอันสุกวิเศษ
ที่มาจากกามทั้งหลาย.”

ผลอันสุกวิเศษที่ออกมาจากกามนี้คือ “อัตตภาพใหม” : พอจิตนี้ใครใน
กามใด มันเปลี่ยนสภาพจิต เปลี่ยนสภาพตัวบุคคลนั้นไปเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาไดอัตตภาพใหมที่ตรงนั้นเอง ตรงที่นั่งนั้นเอง; บางทีในนาทีนั้นเอง เขา
เปลี่ยนอัตตภาพจนไปไดอัตตภาพใหม; เปนอัตตภาพที่เปนบุญก็มี เปนบาปก็มี.
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พูดภาษาชาวบานธรรมดาก็วา จิตคิดเปนบุญ มันก็เกิดเปนคนมีบุญ, จิต
คิดเปนบาป มันก็เกิดเปนคนมีบาป ที่ตรงนั้นเอง; นี่เรียกวาไดอัตตภาพใหมใน
ความหมายนี้.
ทีนี้ มันไมใชเพียงแตกามอยางเดียว พระพุทธเจาจึงตรัสวา ยํ โข
ภิกฺขเว เวทยามโน ฯลฯ -”ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลเสวยเวทนาใดอยู เขายอม
ยังอัตตภาพใหเกิดขึ้นมาเฉพาะจากเวทนานั้น
เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญบาง
เปนอัตตภาพมีสวนแหงบาปบาง;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
นี้คือวิบากแหง
เวทนา”. นี่อยาทําเลนกับเวทนา. นี้คือวิบากแหงเวทนา หมายความวา เวทนา
ใหเกิดวิบากเปนอัตตภาพขึ้นมาใหมที่นี่เดี๋ยวนี้ เปนอัตตภาพบุญบาง เปนอัตตภาพ
บาปบาง.
แลวก็ตองนึกถึงเวทนาที่พูดกันเมื่อตะกี้นี้ คือเวทนาที่เกิดมาจาก อธิวจนะ
สัมผัส ประกอบอยูดวยอวิชชา เปนอวิชชาสัมผัส ซึ่งไดพูดมาละเอียดแลว; แลว
ก็นึกถึงเวทนานั้น. เมื่อใดบุคคลเสวยเวทนาชนิดนั้น เขายอมไดอัตตภาพใหม
เขายอมทําอัตตภาพใหมใหเกิดขึ้นจากเวทนานั้น. “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี่แหละ
คือวิบาก (ผลที่สุกงอม) ออกมาจากเวทนานั้น”.
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ที่นี้ขอที่ ๓ ก็เหมือนกันอีก แตใชคําวา อาสวะ ยํ โข ภิกฺขเว อวิชฺชาคโต
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
บุคคลถึงแลวซึ่งอวิชชา
คือประกอบอยูดวยอวิชชาใน
อาสาวะใด เขายอมยังอัตตภาพใหเกิดขึ้นจาก อาสวะนั้น เปนอัตตภาพอัน
เปนบุญบาง เปนอัตตภาพอันมิใชบุญบาง; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้คือวิบาก
ผลที่เกิดออกมาจากอาสวะทั้งหลาย”.
ที่นี้สิ่งที่เรียกวา “อาสวะ” นี้เคยพูดใหฟงหลายหนแลว แตดูจะไมคอยสนใจ
กันวา มันคืออะไร; ไปเขาใจผิดกันเสียวา เปนสิ่งที่นอนนิ่งอยูในสันดาน ไมเกิด
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ไมดับ; นั้นมันเปน สัสสตทิฏฐิ. ถาอนุญาติใหพูดตามใจ ก็จะพูดวานั้นมันบา
นั้นมันบาที่สุดที่ไปพูดวา อาสวะ นั้นนอนนิ่งอยูในสันดาน เปนของเที่ยงไมเกิดไมดับ
นอนรอคอยอยูในสันดาน ไดอารมณก็ลุกขึ้นมา; อยางนั้นไมถูก.
อาสวะ คือสิ่งที่เกิดดับ, และเพิ่งเกิดเหมือนกัน แตวามันเกิดเพิ่มเรื่อย;.
เพิ่มความเคยชินเรื่อยๆ พอเรารักทีหนึ่ง มันก็เกิด อาสวะ ประเภทราคะ; กามาสวะ
หรือ อาสวะประเภทราคะ; นี่มันสะสมความเคยชิน ที่จะรัก. พอโกรธทีหนึ่งมัน
ก็เพิ่มความเคยชินที่จะโกรธคือทีหนึ่ง.
ทีนี้ความเคยชินนี้มันหนาขา ๆ คือมันเกง
เขาที่จะเกิด; หรือวา เมื่อลังเลสงสัยไมแนใจวาจะโกรธหรือรัก คือไมแนวาสุขหรือ
ทุกขนี้ ก็จะเกิดพวกอวิชชาสวะ ถาเปนอารมณสุขนารัก เกิดกามาสวะ เพิ่มกิเลส
ประเภทที่จะใหรัก,
เพิ่มความเคยชินใหแกกิเลสประเภทที่จะรักนั้นไหลออกงายขึ้น;
ถาพบอารมณที่เปนทุกข เวทนาที่เปนทุกข มันจะเกิดหมักหมม ปฏิฆานุสัย;
ถามันไดอารมณที่ไมแนวาจะเปนสุข หรือทุกข มันก็จะเพิ่มอวิชชานุสัย หรืออาสวะ
ประเภทที่ไมใชรักหรือเกลียดนั้น;
นี้คือพวกอาสวะแยกออกมาไดจากกามหรือจาก
เวทนา ซึ่งพูดไวในวงจํากัด
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ทีนี้ ถาคนมีอวิชชา, อวิชฺชาคโต, คือประกอบอยูดวยอวิชชา, ไปแลว
ดวยอํานาจของอวิชชา ก็นําไปสูอาสวะได; อวิชชานําเขาไปสู อาสวะ คือความ
เคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดไหน เขาก็จะยังอัตตภาพ ใหเกิดขึ้นจากอาสวะนั้น ๆ เปน
อัตตภาพที่มีสวนแหงบุญบาง เปนอัตตภาพที่มีสวนแหงบาปบาง. “ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! นี้คือวิบากผลของอาสวะทั้งหลาย”. : จะอาศัยกามก็ได อาศัยเวทนาก็ได
อาศัยอาสวะก็ได
เมื่อคนมันเขาไปรูสึกอยูในกาม, ในเวทนา, ในอาสวะ; นั้นมัน
ก็สรางอัตตภาพใหมทันทีที่นั่นเดี๋ยวนั้น. นี้คืออัตตภาพแบบนามธรรมแบบทางจิต.
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ฉะนั้นวันหนึ่ง ๆ คนสรางอัตตภาพใหมไดมากมาย คือเกิดเปนชาติ เปนตัวกู-ของกู
ไดมากมาย; แตเดี๋ยวนี้ก็เรียกวา อัตตภาพ แทนที่จะเรียกวาการเกิดหรือการกาวลงสู
ความเกิด; หรือแทนที่จะเรียกอยางอื่นก็เรียกวา อัตตภาพ; ไดอัตตภาพ คือภาวะ
แหงอัตตา. ภาวะแหงอัตตา คือภาวะแหงตัวตน; ภาวะแหงตัวตนคือภาวะแหง
ตัวกู. อัตตภาโว คือภาวะแหงตัวกู.
อัตตภาพ หรือภาวะแหงตัวกูมันเกิดได วันหนึ่งหลาย ๆ หน แลวเขาไป
เสวยกามอยางใดอยางหนึ่งบาง, เขาไปเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่งบาง, เพราะโง
เขาไปหาอาสวะอยางใดอยางหนึ่งบาง; นี่เรียกวาไดอัตตภาพใหม วันหนึ่งหลาย ๆ หน
อยางนี้แหละคือตัวเรา; นี้ก็คือ อิทัปปจจยตา ไมมีอะไรมากไปกวานั้น. ไมมีตัวตน
ที่แทจริง เปนเพียงความรูสึกคิดนึกวา เปนตัวเปนตน. ตัวเราในสภาพนี้คือ
อิทัปปจจยตา อยางยิ่ง ทุก ๆ สวนทั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต.
นี่แหละขอใหจําไวใหดีวา เมื่อใดมันมีอวิชชาเขามาเกี่ยวของ กับการ
สัมผัสของมนุษยเรา ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางอะไรก็ตาม
มันจะเกิดสัมผัสภายใน ซึ่งเปนเรื่องของกิเลส ยึดถือเอาความหมาย แหงเวทนานั้น ๆ
แลวมันก็สรางชาติ สรางอัตตภาพ สรางการเกิดใหม สรางตัวกู สรางอะไรขึ้นมา
ที่นั่น เดี๋ยวนั้นทันที; แลวแตจะเรียกอยางไหน. นี่เรียกวา ตัวเราในทุก
ความหมาย แตที่แทก็คือ อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ในทุกอิริยาบถ. นี่ขอเพิ่มเติมสักหนอยวา ในทุกอิริยาบถหมายความ
วา เรามีการเปนอยูดวยการเคลื่อนไหว ที่เรียกวา อิริยาบถ. อิริยาบถใด เวลาใด
เราเคลื่อนไหวชีวิตรางกายอยูดวยจิตที่ยังไมมีกิเลส มันก็เปนเรื่องของรางกายลวน ๆ
เชนเราไปกินขาว อาบน้ํา ไปถาน ไปอะไรก็ตาม ไปตามธรรมดาอยางนี้ นี้ไมมี
กิเลส คือหมายถึงวาในกรณีที่ไมมีกิเลสเขามาเกี่ยวของ เราเดิน เรานั่ง เรายืน
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เราทําอะไรอยูเปนประจําวัน. เวลาที่เราไมมีกิเลส มีอิริยาบถตาง ๆ อยู, ยืน เดิน
นั่ง นอน นี่ก็คืออิทัปปจจยตาตามแบบของรูปธรรมนามธรรมที่ยังไมมีกิเลส; แตมัน
ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา; เพราะวากิเลสมันยังไมไดเกิดเทานั้น.
ทีนี้ในเวลาใดกิเลสมันเกิด มันทําใหเราอยูนิ่งไมได มันก็ยืน เดิน นั่ง
นอน ไปตามเรื่องตามราว ที่เต็มอยูดวยกิเลส งวนหมกหมุน กลัดกลุมอยูดวยกิเลส
ทุก ๆ อิริยาบถ มันก็คือ อิทัปปจจยตา.
พวกหนึ่ง มันเคลื่อนไหวอยูดวยจิตลวน ๆ ไมไดมีกิเลส; พวกหนึ่ง
เคลื่อนไหววุนวายอยูดวยจิตที่มีกิเลส; อิริยาบถของคนเรามีเทานี้.
ก็ลองถามตัวเองดูวา เดี๋ยวนี้นั่งอยูที่นี่ นั่งอยูดวยกิเลส หรือนั่งอยูดวย
ความวางจากกิเลส; แตวานั่งทั้ง ๒ นั่งนี้ ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา มีเหตุมีปจจัยทําให
นั่งอยูที่นี่ นั่งอยูดวยกิเลส หรือนั่งอยูโดยไมมีกิเลส จะยืน จะเดิน จะนอน จะหลับ
จะตื่น จะกิน จะอาบ จะถาย จะเปนอิริยาบถไหนก็ตามเถอะ มันเปน อิทัปปจจยตา
ทั้งนั้นเลย. มีอยูแตวา อิทัปปจจยตา ที่เต็มไปดวยกิเลส มันเปน อิทัปปจจยตา
ที่เปนสักแตวาตามธรรมชาติ. นี่ขอใหนึกกันอยางนี้ คือใหมองเห็นอยางนี้ เพื่อจะ
รูจักสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
ทีนี้ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเสียเลย ก็คือเรื่องกรรม. ถาเรามี
กิเลสมันก็ทํากรรม; ถาทํากรรมก็มีผลกรรม. ถาจิตมีกิเลสมันก็ทํากรรมกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม. ถามีการทํากรรม มันก็มีวิบากคือผลกรรม. กิเลสก็เปน
อิทัปปจจยตา, กรรมก็เปนอิทัปปจจยตา, ผลกรรมก็เปนอิทัปปจจยตา. แลวเรา
จะอยูไดอยางไร โดยที่ไมมีกรรม หรือไมมีผลกรรม. เพราะพระพุทธเจาตรัสวา
“อัตตภาพรางกายนี้ นามรูปนี้ เปนกรรมเกา”; ทานจะหมายความวาอยางไร
ก็สุดแท แตมีคําตรัสวา นี้คือกรรมเกา; มันก็คือผลของกรรมเกา อยางนอยมัน
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ก็เปนผลของกรรมเกา นับเนื่องอยูในกระแสแหงกรรม. เรามามีรางกายมีชีวิต
มานั่งอยูที่นี่ นามรูปนี้เปนกรรมเกา, พระพุทธเจาทานตรัสวาอยางนั้น; มันก็ยัง
เปน อิทัปปจจยตา. ทีนี้เมื่อเรามีกิเลส ก็เปนอิทัปปจจยตา, เราทํากรรมใหม
ก็เปน อิทัปปจจยตา, แลวมันก็ใหไดผล เปนคนชนิดที่ทํากรรมเสร็จแลว มาอยูใน
รูปนี้อีก หรือเปลี่ยนแปลงไปบาง ตามสมควร มันก็ยังเปน อิทัปปจจยตาอีก.
ทีนี้เมื่อไร ทํากรรม เมื่อไรเรียกวาทํากรรม? เมื่อไรมีอวิชชา เมื่อนั้น
ทํากรรม. เมื่อใดอวิชชาเกิด เมื่อนั้นทํากรรม. ถาจิตอยูเฉย ๆ ไมมีอวิชชาเกิดขึ้นมา
ก็ยังไมไดทํากรรม; พออวิชชาเกิดเมื่อนั้นทํากรรม.. เมื่อไรอวิชชาเกิด? ก็เมื่อตา
เห็นรูป หูฟงเสียง เปนตน เกิดสัมผัสแลว จิตรับเอาความหมายของสัมผัสเปน
อธิวจนะสัมผัสประกอบดวยอวิชชา เพราะปราศจากความรู; เมื่อนั้นเรียกวาอวิชชา
เกิดแลวแกบุคคลนั้น; บุคคลนั้นเปน อวิชฺชาคโต-ผูไปดวยอวิชชา. มันเปน
อันเดียวกับอวิชชาไป.พระพุทธเจาตรัสในขอนี้วา อวิชฺชาคโต ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! บุรุษบุคคล
ผูไปแลวดวยอวิชชา;
ปฺฺุเจ สงฺขารํ อภิสงฺขโรติ - ยอมปรุงแตงซึ่งสังขาร อันเปนบุญ;
ปฺุูปคํ โหติ วิฺาณํ - วิญญาณของเขาก็เปนวิญญาณที่เขาไปแลวสูบุญ;
อปฺฺุเจ สงฺขารํ อภิสงฺขโรติ - ยอมปรุงแตงสังขารอันมิใชบุญ;
อุปฺุูปคํ โหติ วิฺาณํ - เมื่อนั้นวิญญาณของเขาก็เปนวิญญาณที่
เขาไปแลวสูอบุญ;
อเนฺชฺเจ สงฺขารํ อภิสงฺขโรติ - ยอมปรุงแตงซึ่งสังขารอันเปน อเนญชา;
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อเนฺชูปคํ โหติ วิฺาณํ -เมื่อนั้นวิญญาณของเขาก็เปนวิญญาณที่เขา
ไปแลวสูอเนญชา.

ผลของกรรมนี้แบงเปน ๓ อยาง คือ บุญ อยางหนึ่ง, อบุญ อยางหนึ่ง,
แลวอเนญชา อยางหนึ่ง.บุญก็อยางที่รูจักกันดีอยูแลว, อบุญก็คือบาป. สวนอเนญชา
นั้นเกินกวาที่จะเรียกบุญ; สิ่งนี้หมายถึงภาวะแหง อรูปาวจรภูมิ หรือ อากิญจัญญา ยตนะทั้งหลาย คือจิตที่ไมหวั่นไหวอยูดวยอํานาจของบาปบุญ ในขั้นสูง; แตวา
มิใชวาไมหวั่นไหวอยูเพราะหมดกิเลส มันไมหมดกิเลส แตมันไมหวั่นไหว ได
เหมือ นกั น ; มันไม ห วั่ นไหว เพราะอํานาจของสมาบัติ ยึด เอาไว ; อยางนี้
จัดใหสูงกวาบุญ; เรียกวาเปนอเนญชา.
ทีนี้คนเราทํากรรมวนเวียนอยูแตใน ๓ อยางนี้ สรางสังขาร เครื่อง
ปรุงแตงที่เปนไปทางฝายบุญบาง, ฝายบาปบาง, ฝายอเนญชาบาง. เมื่อใดเขา
ปรุงแตงสังขารฝายบุญ เมื่อนั้นวิญญาณของเขาเขาไปแลวสูบุญ คือเปนบุญ หรือ
ดีไปแลวทันที.
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นี่ขอใหนึกถึงขอที่วา อาตมาพูดหลายครั้งหลายหนไมมีใครเชื่อวาพอทําดี
ก็ดีเทานั้น พอทําชั่วก็ชั่วเทานั้น พอทําดีก็ดีเทานั้น ไมตองรอสักอึดใจเดียวเลย.
นี่พระพุทธภาษิตนี้มีอยูเปนหลัก “พอเขาปรุงแตงสังขารอันเปนบุญ, วิญญาณ
ของเขาก็เขาไปสูบุญ” ทันควันที่นั้น ทันควันเลย. ฉะนั้นเราจึงพูดวาพอทําดี
มันก็ดีเทานั้นแหละ, พอทําชั่วมันก็ชั่วเทานั้นแหละ; ทําดีมันจึงไดดีจริง ทําชั่ว
มันจึงไดชั่วจริง.

แตทีนี้พวกคนงกเงินนั้น มันวาเอาเอง วาเสียใหมวาตอเมื่อไดเงินโนน
จึงจะดี เมื่อทําบุญไดเงิน ไดวิมานนั้นจึงจะดี. แตพระพุทธเจาทานไมวาอยางนั้น;
พอปรุงแตงสังขารที่เปนบุญ มันก็เปนบุญทันที, ปรุงแตงสังขารที่เปนบาป มันก็
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เปนบาปทันที. ฉะนั้นถาใครอยากจะเชื่อวา พอทําดีมันก็ดี พอทําชั่วมันก็ชั่วแลว
ก็จงเชื่อพระพุทธภาษิตนี้ ที่ตรัสไวอยางนี้.
แตแมวามันจะแนนอนอยางนี้ จริงอยางนี้ มันก็ยังเปน อิทัปปจจยตา :
บุญก็ อิทัปปจจยตา, บาปก็ อิทัปปจจยตา, อเนญชาก็ อิทัปปจจยตา, กิเลสที่
เปนเหตุใหทํากรรม ก็เปนอิทัปปจจยตา, ตัวกรรมเองก็เปน อิทัปปจจยตา, ผลกรรม
ก็เปน อิทัปปจจยตา; เอามาพวงกันทั้ง ๓ อยาง ก็ยิ่งเปนอิทัปปจจยตา คือ
อิทัปปจจยตาในขั้นปฏิจจสมุปบาท.
ทีนี้ก็มีขอที่ตองระวังอยูวา พระพุทธเจาตรัสวา สิ่งที่เรียกวา อวิชชา นั้น
มันอาจจะเกิดไดในทุกสิ่งทุกอยาง. พระพุทธเจาไดตรัสวา อิเมสุ อานนฺท ธมฺเมสุ
อวิชฺชา อนุปติตา ดูกอนอานนท! อวิชชานี้ยอมตกตามในธรรมทั้งหลาย ที่ใหเกิด
อุปทาน สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เหลาใด ที่ใหเกิดอุปทานได อวิชชาจะคอยติดตอย
หอยตามอยูที่นั่น คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ที่นารักก็ตาม
ไมนารักก็ตาม นี้เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.

www.buddhadasa.info
ในธรรมทั้งหลายเหลานี้; อวิชฺชา อนุปติตา อวิชชาคอยติดตาม
คอยตกตาม พลัดตกตาม; อนุปติตา แปลวาตกตามคือพลัดตกลงไปในนั้น;
อวิชชาจะตกตามอยูในธรรมเหลานี้ ซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.

ในโลกทั้งหมดนี้ ลองคิดดูซิ มันไมมีอะไร นอกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ที่เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ไมวาอะไรสักอยางเดียวในโลกนี้ กี่รอยอยาง พันอยาง
หมื่นอยาง แสนอยาง ลานอยาง นับไมไหว ทุกอยางเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน;
ในสิ่งเหลานี้ทั้งหมด วิชฺชา อนุปติตา. ดูเถอะมันก็ไมมีอะไรนอกจากวา มันจะมีแต
อิทัปปจจยตา อวิชชา เขาไปที่ไหน ก็ อิทัปปจจยตาที่นั่น!
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ทีนี้ทุกสิ่งที่มันเปนเหยื่อของอวิชชานี้ มันก็เปน อิทัปปจจยตา อยูเองแลว
คือเปนสิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้น แลวก็เปลี่ยนแปลงไป. สังขารทั้งหลาย
เปน อิทัปปจจยตา. สิ่งใดเปน อิทัปปจจยตา สิ่งนั้นก็เปน ตถตา ในฝายสังขตธรรม คือฝายที่มีเหตุ มีปจจัย.
นี่จึงเห็นวา ในตัวคนเรา มีการกระทําที่เปนกรรม บุญก็ตาม บาปก็ตาม
อเนญชา ก็ตาม เราก็มีกรรมเหลานี้อยูทุกอิริยาบถแหงเจตนา : ไมบุญก็บาป
ไมบาปก็ อเนญชา มันก็เลยมีทุกอิริยาบถ; มันก็เปน อิทัปปจจยตา ในความหมายใด
ความหมายหนึ่ง.
เพราะฉะนั้นหวังวา เทาที่พูดมาหลายครั้งหลายหนนี้ คงจะทําใหเกิดความ
เขาใจลาง ๆ ขึ้นมาบางแลว สําหรับความหมายของคําวา “อิทัปปจจยตา”; แมจะ
ไมเขาใจ แจมแจงชัดเจน แจมใสเหมือนกับเรื่องอื่น ๆ ที่เคยฟงมามาก ก็หวังวา
ทานทั้งหลายจะเริ่มเขาใจความหมายหรือลักษณะอาการอะไรของ อิทัปปจจยตา ขึ้นมา
ลางๆ แลวเพราะวาเราไดพูดกันถึง ๓ ครั้งแลวเกี่ยวกับเรื่อง อิทัปปจจยตา. ลอง
นับดู อาตมาไดเอยคําวา “อิทัปปจจยตา” มากี่รอยครั้งแลว จะถึงพันครั้งแลวกระมัง.
พูดกันคราวนี้ไดพูดคําวา อิทัปปจจยตา เกือบถึง ๑,๐๐๐ ครั้ง; ฉะนั้นจึงหวังวาทาน
ทั้งหลายคงจะมีความเขาใจลางๆ กันขึ้นมาบางแลวในเรื่อง อิทัปปจจยตา ซึ่งแปลวา
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น; ใชไดแกสิ่งทุกสิ่งทั้งที่เปนรูป
เปนนาม, ทั้งที่เปนกิเลส เปนกรรม เปนวิบาก, ทั้งที่เปนเหตุ เปนปจจัย
หรือเปนผล, ไมมีอะไรที่จะอยูนอกออกไปจากกระแสแหงอิทัปปจจยตา. มันเปน
กฎอันหนึ่ง, มันมีการเปนไปตามกฎอันนั้น, แลวมันมีการไดผล ที่เปนไปตาม
กฎนั้น; นี่คือตัวเรา ตัวคนตัวเราที่กําลัง เกิด แก เจ็บ ตาย เคลื่อนไหว เวียนวาย
อยูทุกอิริยาบถ. นี้คือกระแสแหง อิทัปปจจยตา.
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ถามองเห็นแลว จะรูสึกวาไมมีตัวกู ไมมีของกู ไมมีตัวตน ไมมีของตน
มีแตธรรมชาติ ซึ่ง ตถตา ความเปนอยางนั้นเอง, อวิตถตา ไมผิดไปจากความเปน
อยางนั้น, อนัญญถตา ไมเปนไปโดยความเปนไปอยางอื่น, อิทัปปจจยตา คือความที่
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ก็ตองเกิดขึ้น, เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ
ก็ตองเกิดขึ้น; อยางนี้เรื่อยไป. นี้เปน ธมฺมฏิตตา คือการตั้งอยูแหงธรรมดา,
นี้เปน ธมฺมนิยามตา คือความเปนกฎตายตัวของธรรมดา, นี้เปน ธมฺมธาตุ คือ
เปนธาตุแทแหงธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตาม ตถาคตจะ
ไมเกิดขึ้นก็ตาม สิ่งนี้มันเปนอยางนี้อยูแลว; นี้คืออิทัปปจจยตา.
ขอใหนําไปคิด ไปนึก ไปพิจารณาคําพูดคํานี้ แลวก็จะรูจักพระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้น อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป. นี้คือ อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปน
ตัวเราในทุกความหมาย และทุกอิริยาบถ. นี้เปนการบรรยายที่พอสมควรแกเวลาแลว.
ขอยุติการบรรยายไว ใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดคณสาธยายตอทายธรรมเทศนา
ในวาระตอไป. [สวดธัมมปหังสนปาฐะ]
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-๔เสารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายเรื่อง อิทัปปจจยตา ลวงมาถึงวาระที่ ๔
ในวันนี้ และจะไดกลาวโดยหัวขอวาอิทัปปจจยตา ในฐานะ
ที่เปน “พระเจา” ดังที่ทานทั้งหลายก็ไดทราบกันดีอยูแลว.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะทบทวน
ความมุงหมาย
ของการบรรยายเรื่องนี้
ใหเปนที่แจมแจงอยูในใจของทาน
ทั้งหลายตลอดไป นับตั้งแตขอที่วา เรื่องนี้ซึ่งเปนหัวใจทั้งหมด
ของพระพุ ท ธศาสนานั้ น
จมหรื อ นอนจมเป น หมั น อยู ใ น
พระไตรปฎก หรือในพระบาลี เปนสวนที่ไมเอามาพูดกันทั้งที่
เปนตัวแทและเปนหัวใจของพุทธศาสนาดวย; และเราก็ไดตั้งใจ
กันมาแลววา จักยอมเสียเวลาพูดกันแตเรื่องนี้ อยางนอยก็สักหนึ่งภาคของการ
บรรยาย; ดังที่อาตมาไดตั้งใจไวแลววา ตลอดภาคมาฆบูชานี้ จะพูดแตเรื่องนี้
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ซึ่งคงจะเปนการบรรยายกวา ๑๐ ครั้ง. ทั้งนี้มิใชหวังอะไรอื่น นอกไปจากวา
จะรีบ รีบที่สุดที่จะรีบได เพื่อใหเรื่อง อิทัปปจจยตา มากลายเปนเรื่องธรรมดา
สําหรับพูดจากันอยูทุกวัน และสําหรับจะไดชื่อวา พุทธบริษัทนี้ ไมเสียทีที่เปน
พุทธบริษัท คือเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาไดดังกลาวแลว.
ขอทบทวนตอไปวา เรื่อง อิทัปปจจยตา ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท;
ไมมีเรื่องใดที่พระพุทธเจาจะโปรดปรานมากเทาเรื่องนี้.
การออกบวชก็เพื่อคนหา
เรื่อง แลวก็คนหาเรื่อยไป จนถึงวันที่จะตรัสรูก็คือการคนเรื่องนี้, ตรัสรูไปแลว
หยกๆ ก็ทรงพิจารณาอยูแตเรื่องนี้, ตลอดชีวิตของพระองคก็ทรงสอนอยูแตเรื่องนี้,
ถึงวาระที่จะปรินิพพานอยูหยกๆ แลว ก็ยังพร่ําเปนคําสุดทายถึงเรื่องนี้ คือเรื่อง
อิทัปปจจยตา,-วา “ขยวยธมฺมา สงฺขารา” ดังนี้.
มี เรื่องที่นาหวัวสําหรับคนสมัยนี้ก็ได อีกเรื่องหนึ่ง คือวา ครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระพุทธองคประทับอยูในที่เงียบ พระองคเดียว ก็ทรงกลาวเรื่องนี้
เหมือนกับที่วา เราสมัยนี้รองเพลงเลน ผิวปากเลน; ถึงทีที่พระพุทธองคจะทรงทํา
อยางนั้นบาง ทานทรงสาธยายเรื่อง อิทัปปจจยตา ซึ่งมีใจความวา เมื่อตาได
อาศัยรูป ยอมเกิดจักษุวิญญาณ; การประจวบ แหงธรรม ๓ ประการ นี้ชื่อวา ผัสสะ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา; เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา;
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน; เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ;
เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ; เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรามาณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ความทุกขทั้งปวงยอมมีดวยอาการอยางนี้.
เมื่อไดทรงสาธยายในสวนเกี่ยวกับตาเสร็จแลว
ก็ทรงสาธยายในสวนที่
เกี่ยวกับหู วาอาศัยเสียงกับหู จึงเกิดโสตะวิญญาณ แลวก็ไลไปอยางเดียว
กันอีกจนครบทั้ง ๙ อาการ ในเมื่อนับตามแบบนี้; หรือครบทั้ง ๑๒ อาการ
ในเมื่อนับตามแบบปฏิจสมุปบาท แบบที่รูจักกันแพรหลายซ้ําๆซากๆ กัน ทํานอง
เดียวกับเด็กเขาทองสูตรคูณ.
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นี่ขอใหเขาใจเถอะวา
ไมมีเรื่องอื่นที่พระพุทธเจาจะทรงนํามาทองเลน
หรือวาเลน หรือวาคลาย ๆ กับวา “รองเพลงเลน” มีแตเรื่อง อิทัปปจจยตา
นี้เทานั้น. เมื่อพิจารณาดูอยางนี้แลว ก็จะเห็นวามันสําคัญ.
คําวา อิทัปปจจยตา คือหัวใจของพุทธศาสนา นั้นยังไมพอ; แต
อิทัปปจจยตา คือเรื่องของสิ่งทุกสิ่ง ทุกเรื่องในโลกนี้ ในสากลจักรวาลนี้มีความสําคัญ
ถึงขนาดนี้; เพราะฉะนั้นในสูตรที่ตรัสไวในตอนหลังนี้ อยางที่พระสงฆนํามาสวด
เมื่อตะกี่ชั่วเวลา ๔๐ นาทีนี้ มีคําวา “อิทัปปจจยตา” ถึง ๒๒ ครั้ง. ทานที่ไมชอบ
และฟงไมถูก คงจะรําคาญ ที่เมื่อตะกี้นี้สวดสูตรนี้ ๔๐ นาที มีคําวา อิทัปปจจยตา
ถึง ๒๒ ครั้ง; และมีคําสําคัญอื่น ๆ ที่เปนที่สรุป เชนคําวา ธัมมัฏฐิตตา, ธัมมนิยามตา
หรือ ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา เปนตน ถึงอยางละ ๑๑ ครั้ง; เพราะวาสูตรนี้เปน
หัวใจทั้งหมดของธรรมะ จึงมีอาการอยางนี้ เหมือนกับสูตรซึ่งเรียกวา เปนบรรทัดฐาน
ก็ไ ด
มัน มีคํา ยอ
เปน ที่ส รุป ของเรื่อ งทั้ง หมด.นี้คือ ความสํา คัญ ของเรื่อ งนี้
ซึ่งอยากจะขอรองใหทานทั้งหลาย ทน อดทน แมจะลําบาก แมจะรําคาญ ก็ขอให
อดทน เพื่อจะเขาใจเรื่องนี้ ในเวลาพอสมควร.
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ทีนี้ เราจะตองรูสึกใหกวางออกไปกวานั้นวา
ประโยชนอยูไดในโลกนี้ ก็ตองเพราะรูเรื่องนี้.

การที่เราจะเปนคนมี

เกี่ยวกับขอนี้ ขอทบทวนอยูเสมอ ไมเกรงใจ ไมกลัววาจะรําคาญ;
วาทุกคนจะตองสนใจอยูเสมอวา เกิดมาทําไม? ถาใครไมสนใจเรื่องนี้ คนนั้นจะ
ไมไดสิ่งที่ควรจะไดในการที่เกิดมา. หรือจะพูดไดอยางไมเกรงใจวา คนนั้นจักไมเปน
มนุษย เพราะไมรูวาเกิดมาทําไม? มันตองรูวาเกิดมาทําไม? แลวทําใหไดสมตามที่วา
มันเกิดมาทําไม? นั้นจึงจะเปนมนุษย. ถาไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา ก็ไมสามารถ
จะรูวา เกิดมาทําไม? และมีอะไรที่เปนสิ่งที่จะตองทําและทําใหได.
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ในตอนนี้ ขอย้ําอยูเสมอวา ขอใหทานทั้งหลายทุกคน ไมยกเวนบรรพชิต
หรือฆราวาส จงรูวา เราเกิดมาจะตองไดรับประโยชนที่เราควรจะพอใจถึงที่สุด ในสวน
ตัวเราเอง; และเราเกิดมา เพื่อวาผูอื่นจะพลอยไดรับประโยชนจากการที่มีเรา
อยูในโลกนี้กับเขาดวยคนหนึ่ง.
นี้คือประโยชนสวนตัวเราและประโยชนผูอื่น;
มันเปน ๒ ประโยชนอยู. ตอเมื่อไดทั้ง ๒ ประโยชน อยางนี้แลว จึงจะเรียกวา
ไมเสียทีที่เกิดมา.
ทีนี้เรื่องทั้งหลายไมวาประโยชนตน
หรือประโยชนผูอื่น
ก็ลวนแต
เนื่องกับความจริงที่วามันเปน อิทัปปจจยา ; คําวา “อิทัปปจจยตา” ตามตัวหนังสือ
ก็แปลวา “ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น”. คนที่ไมรูเรื่อง
ก็จะหาวาเปนคําพูดบา ๆ บอ ๆ เพราะเขาไมรูความหมายที่ลึกซึ้ง ของคําพูดประโยคนี้.
พระพุทธเจาทานทรงยืนยันคําพูดประโยคนี้วา เปนทั้งหมดที่เราจะตองรู ความที่
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้นนั่นแหละ มันมีอยูทั่วไปทุกแหงในตัวเรา
นอกตัวเรา นี้อยางหนึ่ง; แลวมันมีอยูอยางนากลัวที่สุด คือมีอยูในฐานะที่เปนกฎที่ตายตัว
เปนกฎที่มีอํานาจ เปนกฎที่บังคับใหทุกสิ่งตองเปนอยางนี้; นี้ก็อยางหนึ่ง. เพราะ
มันเปนกระแสแหงการเปนอยางนี้ คือการที่สิ่งตาง ๆ ตองเปนไปตามกฎนั้น,
แมนั้นก็ยังคงเปน
อิทัปปจจยตา;
แลวผลที่เกิดขึ้นแกมนุษยอยูในทุกวันนี้ เปน
ความสุขก็ดี เปนความทุกขก็ดี หรือเปนอะไรก็ดี ทั้งโดยสวนตัวและสวนรวม
กันทั้งโลก, ผลอันนั้นก็คือตัว อิทัปปจจยตา ในบทที่วา ความที่เมื่อสิ่งนี้ ๆ มีอยู,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
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ถาเราฟงไมถูก มันก็เปนแตเพียงคําพูด แลวฟงดูก็บา ๆ บอ ๆ.
ถาพุทธบริษัทคนไหนรูสึกอยางนี้แลว คนนั้นยังไมเปนพุทธบริษัท; เปนพุทธบริษัท
แตเปลือกบาง เปนพุทธบริษัทแตปากบาง. ถาเปนพุทธบริษัทจริง จะตอง
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เขาใจคํานี้ จะตองซึมซาบคํานี้; จะตองมีความรูสึกหวั่นไหวในจิตใจอยูตลอดเวลา
ในเมื่อมันมีสิ่งตางๆ ที่เปน อิทัปปจจยตา ปรากฏขึ้น; แตถาไมรูจักความจริงอัน
ลึกซึ้งนี้ มันก็เหมือนกับไมมีอะไรเกิดขึ้น.
ทีนี้มาถึงวันนี้ ก็อยากจะชี้ใหเห็นสิ่งที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” ใน
ฐานะที่เปน”พระเจา”.
ทานทั้งหลายจะตองทบทวนถึงเรื่องที่พูดมาแลวแตวัน
แรก ๆ วา ครั้งที่ ๑ ไดพูดวา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา
แตยังจมหายอยูในพระไตรปฎก; ครั้งที่ ๒ อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนวิชาหรือ
ศาสตรทั้งหลายของสิ่งทั้งปวงในโลก; และครั้งที่ ๓ ที่แลวมา ก็ไดชี้ใหเห็นวา
สิ่งที่เรียกวาอิทัปปจจยตา นั่นแหละคือตัวเรา,-ตัวเราเองในทุกความหมาย และใน
ทุกอิริยาบถ; หมายความวาตลอดเวลา สิ่งไรที่เราเรียกวาตัวเราในความหมายไหน
ในอิริยาบถไหน ทั้งหมดนั้นคือตัว อิทัปปจจยตา. ทีนี้ ในวันนี้ จะไดพูดวา
อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนพระเจา. ขอใหตั้งใจฟงใหสําเร็จประโยชน.
สําหรับสิ่งที่เรียกวา “พระเจา” นี้ มันเปนปญหามาก มากเหลือ
ที่จะนับ; แตแลวมันก็สรุปไดวา ปญหาทั้งหมดนั้น มันเกิดมาจากความโงที่
ไมรูจักพระเจา ไมรูจักพระเจาเอาเสียเลยก็มี, รูจักพระเจาอยางผิด ๆ ก็มี;
หรือบางทีก็แสดงความโงออกมาวา ฉันมีพระเจาบาง ฉันไมมีพระเจาบาง อยางนั้น
อยางนี้ สําหรับเปนขอทุมเถียงกัน. แตตามความเปนจริงนั้น สิ่งที่เรียกวา
“พระเจ า ” มี ไ ด โ ดยที่ ค นเหล า นั้ น ไม ต อ งรู สึ ก ก็ ไ ด . พระเจ า ที่ ว า นี้ ก็ คื อ
อิทัปปจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เ ปน กฎนั่น แหละ คือ พระเจา . ขอใหตั้ง ใจสัง เกตศึก ษาใหดี ๆ
ใหรูจักสิ่งที่มันไดมีอยูจริง โดยไมตองเถียงกัน. เราจะตองรูจักพระเจา เราจะตอง
เขาใจพระเจา และเราจะตองมีพระเจาดวย; สวนการที่เราจะรูจักไดอยางไร?
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เมื่อไร? ที่ไหน? นั้น มันก็เปนเรื่องที่จะตองศึกษา ดังที่กําลังศึกษาอยูเดี๋ยวนี้. เอาละ
ทีนี้เราก็จะพูดถึงคําวา “พระเจา” พอใหรูจักวาสิ่งที่เรียกวา “พระเจา” นั้นมันคืออะไร?.
พระเจาคืออะไร? เด็กอมมือ หรือคนที่ไดรับคําสั่งสอนมาตั้งแตเด็ก
จนโตเปนผูใหญ มีความรูอยางเด็กอมมือ ก็จะสรุปเอางาย ๆ วา พระเจานั้นคือ
อะไรก็ไมรู ซึ่งมีลักษณะเหมือนบุคคลที่นากลัว หรือวาเปนผี หรือวาเปนเทวดา
หรือวาเปนอะไรสักอยางหนึ่ง; จะวาเปนคนก็ไมใช จะวาไมใชคนก็ไมใช. พวกเรา
ในโลกเวลานี้ ทั้งที่เปนฝรั่ง ทั้งที่เปนไทย ไดยินไดฟงเรื่องของพระเจา ก็เขาใจเรื่อง
พระเจากันในลักษณะอยางนี้
คือเขาใจพระเจาในฐานะที่เปนบุคคล
มีความรูสึก
เหมือนคน ก็เรียกวา พระเจาอยางบุคคล หรือ Personal God นี่รูจักกันแตอยางนี้.
พวกหนึ่งก็วาดีและนับถือ; พวกหนึ่งก็วาไมเอา; แตทั้ง ๒ พวกนั้นยังเขาใจวา
พระเจานี้เปนเหมือนอยางกับผีที่นากลัวอะไรสักอยางหนึ่ง
ไมรูวาจะเรียกวาอะไรแน
คือคนก็ไมใช ไมใชคนก็ไมใช. ถาใครรูจักพระเจาในลักษณะอยางนี้ ก็ขอใหถือวา
เขายังรูจักพระเจาอยางเด็กอมมือ;
พระเจาชนิดนั้นก็พลอยเปนพระเจาเด็กอมมือ
ไปดวย สําหรับคนชนิดนั้น.

www.buddhadasa.info
ทีนี้เราจะรูจักพระเจาที่แทจริงกันอยางไร?
ทั้งที่อาตมาก็ไดบอกลวงหนา
ไวแลววา พระเจาที่แทจริงก็คือกฎแหงอิทัปปจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น. พูดเพียงเทานี้ฟงไมเขาใจ เพราะฉะนั้นเราจะตอง
รูจักคุณสมบัติ ของสิ่งที่เรียกวา “พระเจา” กันเสียกอน แลวเราจึงจะรูจักตัวพระเจา
โดยความหมายทั่วไปของทุกศาสนา.

แมไมใชในเรื่องของศาสนา ก็ยังตองยอมรับวา พระเจานั้นมีหนาที่สําหรับ
สรางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใหเกิดขึ้น,
แลวก็ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยูตลอดเวลา,
แลวก็จะลบลางหรือเลิกจางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นออกไปเสียใหหมด ในบางคราว บาง
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โอกาส; ดังนั้นจึงเกิดมีพระเจาที่ประกอบอยูดวยคุณสมบัติ ๓ อยางนี้ เปนหลักกอน:
สรางอะไรขึ้นมา, ควบคุมสิ่งทั้งหมดนั้นไว, แลวก็ยุบหรือเลิกเสียเปนคราว ๆ
เพื่อสรางใหม.
ทีนี้ คนเรานั้นมันตางกันมาก ในความเปนคนโง หรือเปนคนฉลาด:
สําหรับคนโงตองพูดใหเปนตัวตน เปนบุคคล เหมือนกับเรา เหมือนกับตัวผูฟง
วาพระเจาก็เปนคน แลวก็มีอํานาจสราง. ควบคุม และทําลาย; เพราะวาพูดมาก
ไปกวานี้ หรือวาพูดผิดไปจากนี้ มันเขาใจไมได. นี้คือพระเจาของเด็กอมมือ.
และถาพูดวา พระเจาไมใชคน ซึ่งจะเปนอะไรก็ยังไมทราบ ไมใชเทวดา ไมใชผี
ไมใชอะไร ลวนแตยังไมทราบ แตวามันเปนสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่ทําใหสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงเกิดขึ้น, แลวก็ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไว, แลวก็ทําใหสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เหลานั้นสลายตัวไปเปนยุค ๆ เพื่อจะเกิดขึ้นมาใหม;
ถาใครยอมรับวาสิ่งนี้มี และมีคุณสมบัติอยางนี้ นั้นก็เรียกวา เขาได
รูจักพระเจาที่ถูกตองตามความหมาย ทั้งที่ไมรูวาเปนคนหรือเปนผี; แตยอมรับวา
มีอะไรอยางหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจพอที่จะบันดาลใหสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแลวก็ใหเปนไป.
แลวก็ใหสลายไปแลวก็ใหเกิดขึ้น แลวก็ตั้งอยู แลวก็ดับไป อยางนี้. สิ่งนี้ก็คือ
สิ่งที่เราเรียกกันในเวลานี้วากฎ คือ กฎของธรรมชาติ. เชนวาดวงอาทิตย
ดวงจันทร ดวงดาวทั้งหลายทั้งหมดทุกอยางในสากลจักรวาลนี้ เกิดขึ้นไดอยางไร?
กําลังเปนไปตามกฎอยางไร? จะสูญหายไปอยางไร? แลวจะเกิดใหมอยางไร? ดวย
อํานาจของอะไร? กฎนั้นคือพระเจา.
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สําหรับเด็กอมมือก็ตองพูดวา พระเจาเปนคน; บางทีเขียนรูปหนวดยาว
ดวยซ้ําไป ถือไมเทา; แตถาวาโดยกฎนั้น ก็บอกแลววา ไมใชคน ไมใชผี ไมใชเทวดา
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เพราะฉะนั้นมันจึงเปนเพียง กฎ หรือ อํานาจ; ไมใชรูปธรรม จึงไมอาจจะเขียน
เปนรูปรางได. พุทธบริษัทเราก็เคยฉลาดถึงอยางนี้ อยางหินสลักที่ติดรอบฝาผนัง
ตึกหลังใหญนั้น ไมยอมทํารูปพระพุทธเจา ไมยอมทํารูปพระธรรม และไมยอมทํารูป
พระสงฆดวย; เพราะเขาถือหลักตายตัววา พระพุทธจริง พระธรรมจริง พระสงฆ
จริงนั้น แสดงไมไดดวยรูปภาพ คือไมมีรูป; แลวก็ระบุลงไปยังพระธรรมมากกวา:
มากวาพระพุทธ หรือมากกวาพระสงฆ. เพราะธรรมะเปนสิ่งที่แสดงไมไดดวย
รูปภาพ เพราะมันไมมีรูป และธรรมะนั้นคือพระพุทธเจา อยางที่พระพุทธเจา
ทานตรัสเองวา “ใครเห็นเรา คนนั้นเห็นธรรม; ใครเห็นธรรม คนนั้นเห็นเรา”;
นี้คือการที่ไมเอารางกายเปนประมาณ.
ดังนั้น พระพุทธเจาก็คือพระธรรม, พระธรรมก็คือสิ่งที่แสดงดวยรูป
ดวยภาพไมได ดังนั้นเขาจึงไมแสดง; เขาถือหลักอยางนี้. เดี๋ยวนี้ก็ยังตะโกนอยูอยางนี้
ในหมูบุคคลผูรูสึกอยางนี้ในประเทศอินเดีย. ขอใหจําไวสั้น ๆ วา พระธรรมเปนสิ่ง
ที่แสดงไมไดดวยรูปภาพ จะเปนรูปปน รูปเขียน รูปอะไร ก็ไมไดทั้งนั้น
ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองทิ้งวางไว ตรงนั้นเปนพระพุทธเจา หรือเปนพระธรรม
หรือเปนพระสงฆก็ตาม; ในภาพนั้นจะตองทิ้งวางไวเฉย ๆ; สวนภาพของคนอื่น
สิ่งอื่นเขียนได.
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ทีนี้ ก็ดูตอไปวา พระธรรมนั้นคืออะไร? พระธรรมนั้นคือกฎ. เมื่อ
พูดวากฎ นั้นก็ควรจะนึกไปถึงคําวา “ธรรมธาตุ” อยางที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้ ที่สวดวา
พระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมธาตุ จักตั้งอยูแลวอยางนั้นเสมอไป;
นี่เรียกวา กฎ นั้นจะตั้งอยูอยางนั้นเสมอไป พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นก็ตาม พระพุทธเจาจะไมเกิดขึ้นก็ตาม ตัวธรรมธาตุซึ่งเปนกฎนั้น จะตั้งอยูอยางนั้นเสมอไป.
คําพูดประโยคนี้ ไมใชใชแตทางธรรมะในทางพุทธศาสนา มันใชไดทั่วไปหมด
แกบรรดาทุก ๆ สิ่งที่มีกฎ และเปนไปตามกฎ.
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ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายดูใหดีเถอะ วามันไมมีอะไร ที่จะอยูนอกเหนือ
ไปจากกฎเหลานี้ บรรดาสิ่งของทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้ คนสมัยนี้รูจักกันแตฝายวัตถุ
หรือแมที่เปนพลังงาน. ถาเขารูจักทั้งสสารทั้งพลังงาน เขาก็ยอมรับวา มันก็เปน
สิ่งที่เปนไปตามกฎอยางแนนอน ๑๐๐ เปอรเซ็นต. เราตองรูกฎของสิ่งเหลานั้น
เราจึงจะเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น เพื่อใหไดรับประโยชนจากสิ่งเหลานั้น.
ยังมีสิ่งที่คนสมัยนี้ไมรู ก็คือพวกนามธรรม คือความเปนไปในทาง
ธรรม ไมเกี่ยวกับรูปธรรม. แมสิ่งที่เรียกวานามธรรมนี้ ก็ยังมีกฎ และตองเปน
ไปตามกฎ. ฉะนั้นรูปธรรมก็ดี นามธรรมก็ดี มันมีกฎ และตองเปนไปตามกฎ;
สวนที่เปนกฎ หรือความที่ตองเปนไปตามกฎ นั้นมันเฉียบขาด จนถึงกับตอง
เรียกวา พระเจา; เพราะเราไมมีคําอะไรที่สูงสุด ที่มีคาพอกับที่จะเอามาเรียกมัน.
จะเรียกวาสถาบันก็ได กฎนี้มันเปนสถาบัน คือมันตั้งตนเองอยูอยางเด็ดขาดโดย
ไมตองมีใครชวยตั้ง.
สวนสถาบันในเมืองมนุษยนี้
มนุษยชวยกันตั้งชวยกันทํา
จึงเกิดขึ้น; แตวากฎหรือสถาบันของพระเจานั้น พระเจาหรือกฎนั้นเองมันตั้งขึ้น
คือมันมีอยูจนเราไมรูวา มันเกิดขึ้นไดอยางไร. กฎตาง ๆ ทางฟสิคส ทางเคมี
ทางวัตถุ นี้ก็เหมือนกัน, กฎทางจิตใจ คือเกิดกิเลสแลวเปนทุกขนี้ก็เหมือนกัน,
ไมรูวามันเกิดขึ้นไดอยางไร แลวใครตั้งขึ้น. ดังนั้นในทางพระคัมภีรนี้ เขาถือ
ว า เป น สิ่ ง ที่ เ ป น เอง;
แล ว ยั ง เรี ย กว า เป น อสั ง ขตะ
คื อ ไม ไ ด มี ใ ครทํา ขึ้ น
แลวใครก็ไปทําไมได
ตรงนี้ สําหรับผูที่ยังไมเคยฟง ก็ขอใหฟงคํา ๒ คํานี้กอน วา อสังขตะ
คือสิ่งที่ไมมีใครไดทําขึ้น และไมมีใครอาจจะทําได; แลวอีกสิ่งหนึ่งก็คือ สังขตะ
คือสิ่งที่มีอะไร ๆ หรือใครทําขึ้น และเปนสิ่งที่ทําได แตะตองได เปลี่ยนแปลงได.
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สิ่งที่เรียกวากฎนี้ กฎธรรมชาตินี้ เปนสิ่งที่ไมมีใครไดตั้งขึ้น หรือใคร
เปลี่ยนแปลงได. นี้คือกฎ; นี้คือสิ่งที่เราจะตองเรียกวา “พระเจา” เพราะวา
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มีอํานาจที่จะทําใหสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้น
แลวมีอํานาจทําใหสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เปนไปตามกฎ คือตัวมันเอง. ทีนี้สิ่งทั้งหลายนั่นแหละคือตัวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได
และเปนไปตามกฎ มันจึงถูกจัดไดเปนพวกที่เรียกวา “สังขตะ” คือมีเหตุปจจัยปรุง
แตง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัย. อาการอยางนี้เรียกวา”อิทัปปจจยตา” คือ
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา ยกตัวกฎเสียอยางเดียว นอกนั้นเรียกไดวาเปน
อิทัปปจจยตา ในสวนสังขตะ คือสิ่งที่ตองเปนไปตามกฎ. สวนตัวกฎเองนั้นก็เรียกวา
อิทัปปจจยตา ไดเหมือนกัน แตในฐานะที่เปนกฎ คือเปนฝาย subjective ที่จะ
กระทําตอสิ่งอื่น เพราะมันมีอํานาจเหนือ. ทีนี้ สิ่งที่เปนไปตามกฎนั้นมันถูกกระทํา
ก็เรียกไดวา อิทัปปจจยตา โดยตรง; เปนสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ;
หรือแมตัวกฎ มันก็คือกฎของสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกความเปนอยางนี้ใน
ฐานะที่เปนกฎ.
อิทัปปจจยตา แปลวา ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึง
เกิดขึ้น. ถาคํานี้ตั้งอยูในฐานะที่เปนกฎ นั่นคือพระเจา; ถาวาสิ่งนี้ ๆ ที่
ตองเปนไปตามกฎ นี้คือ สิ่งที่ถูกพระเจาสรางขึ้น, ควบคุม และใหเปนไป.
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ทีนี้
ก็มีคําพิเศษที่จะตองเตือนกันอีกสําหรับวันนี้
ทั้งที่เตือนแลว
เตือนเลาวา ขอใหจําไวใหดี คือคําวา “ตถตา” หรือ “ความเปนอยางนั้น”.
อิทัปปจจยตา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; นี้เพราะมันเปน
อยางนั้น มันจึงถูกเรียกวา “ตถตา”. ทีนี้ สวนตัวกฎเองมันก็เปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา “ตถตา” ดวยเหมือนกัน; เพราะฉะนั้นตัวพระเจาที่บันดาล
ใหสิ่งทั้งหลายเปนไปก็ดี, ตัวสิ่งทั้งหลายที่ถูกพระเจาบันดาลใหเปนไปก็ดี เรียกวา
“ตถตา” เสมอกันหมด.
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คําวา “ตถตา” แปลวา ความเปนอยางนั้น ฟงดูคลายกับคําพูดของคนบา
คือไมไดพูดวาอะไรเลย นอกจากพูดวา เปนอยางนั้น. สําหรับพุทธบริษัทที่ไมเขาใจ
คํานี้ ก็คงไมใชเปนพุทธบริษัท แมจะบวชเรียนเปนมหาเปรียญ ๙ ประโยค ตอให
๑๐๐ ประโยค ๑๐๐๐ ประโยค ถาไมเขาใจคําวา ความเปนอยางนั้น แลวก็ยังไมเปน
พุทธบริษัท; สูยายแกไมรูหนังสือตามปาตามดงคนหนึ่งก็ไมได ถาวายายแกคนนั้น
อาจพูดออกมาวา “โอย! อยารองไหรองหมไปเลยลูกเอย! มันเปนอยางนั้นเอง!”
ยายแกคนนี้ชื่อวาถึงพุทธศาสนายิ่งกวาพวกทานทั้งหลายที่นั่งอยูที่นี่ ทั้ง ๆ ที่แก
ไมรูจักคําวาตถตาคืออะไร. แตพูดไดวา “อยารองไหรองหมไปเลย มันเปนอยาง
นั้นเอง!”หรือวาถูกล็อตเตอรี่แกก็วา “โอย! อยาบาไปเลย มันเปนอยางนั้นเอง”
อะไร ๆ ก็มีแตคําวา มันเปนอยางนั้นเอง อยาไปแปลกใจวา นารัก หรือนาเกลียด;
นี้คือผูที่รูจัก อิทัปปจจยตา; แลวจะไมรักอะไร จะไมเกลียดอะไร จะไมขึ้นจะไมลง
จะไมยินดี จะไมยินราย.
ดังนั้นเราก็จะเห็นอยูวา คนแก ๆ บานนอกไมรูหนังสือ อยูตามปาตามดง
บางทีก็พูดเปนเหมือนกัน คือพูดวา “อยาดีใจไปเลย มันอยางนั้นเอง”, หรือวา
“อยารองไหไปเลย มันอยางนั้นเอง”. สมมติวาพอเขาตาย ลูกมันรอง; แลวคุณยา
หรือ คุณยายก็บอกวา “อยารองไปเลย มันเปนอยางนั้นเอง”. ถาอยางนี้
ก็หมายความวายายแกคนนั้นเขาถึงตัว อิทัปปจจยตา คือ ความเปนอยางนั้น; ฉะนั้น
คําวา อิทัปปจจยตา ที่สรุปเหลือเปน ตถตา นี้คือหัวใจของพุทธศาสนา. ตถตา
แปลวา “อยางนั้นเอง”.
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เพราะฉะนั้นถาใครเห็นอะไร ไดยินอะไร ไดฟงอะไร เหลียวไปทางไหน
มีความรูสึกวา มันอยางนั้นเอง; ไมไปหลงรักหลงเกลียดแลว ก็เรียกวาเขารูเรื่อง
อิทัปปจจยตา; ใชสิ่งที่เรียกวาอิทัปปจจยตา ใหเปนประโยชนได คือทําใหตัวเปน
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อิสระอยูได ไมไปเปนทาสของสิ่งที่นารัก หรือนาเกลียดนากลัว. นี้เราพูดกันถึง
คําวา ตถตา คือความเปนอยางนั้น ความเปนอยางนั้น ที่เปนตัวกฎ นั้นคือ
พระเจา; ความเปนอยางนั้นที่เปนตัวสิ่งทั้งหลาย ที่ตองเปนไปตามกฎนั้น คือสิ่งที่
พระเจาสรางและควบคุม.
ฉะนั้นทานทั้งหลายคิดดูเถอะวา พระเจามีหรือไมมี? ถาทานไมยอมเชื่อวา
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้น แลวเปนไปเพราะอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทานก็ปฏิเสธ
ไดวาพระเจาไมมี. แตถาทานคิดวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ ปรากฏขึ้น เปนไปอยู
และสลายไปในที่สุดนั้น เพราะมีตนเหตุอยูที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว นี่ก็จะถือไดวา
ตนเหตุดังที่วา นั่นแหละ คือพระเจา.
เดี๋ยวนี้เราพุทธบริษัท
เชื่อตามคําสอนในพุทธศาสนามาแตกอนอยูแลว
มันก็ไปตรงกันพอดี; แตถาไมเขาใจ มันก็เหมือนกับไมรู เหมือนกัน อยาง
หัวใจพุทธศาสนา ที่เรียกวาคาถา ของพระอัสสชิวา “สิ่งทั้งหลายมีเหตุเปน
แดนเกิด พระตถาคตทรงแสดงเหตุของสิ่งเหลานั้น และทรงแสดงความดับ
ของสิ่งเหลานั้น เพราะหมดเหตุ” คาถาที่พระอัสสชิ บอกแกพระสารีบุตร
กอนมาบวชในพระศาสนานี้
นั้นแหละคือพระอัสสชิไดแสดงถึงสิ่งที่เรียกวา
“พระเจา”
ใหแกอุปติสสะกุลบุตรที่มาบวช แลวเปนพระสารีบุตรในพุทธศาสนา;
คือแสดงวา สิ่ง ทั้งหลายทั้งปวง มีเหตุเปนแดนเกิด พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงเหตุแหงสิ่งเหลานั้น และความดับแหงสิ่งเหลานั้น เพราะหมดเหตุ
ก็หมายความวา พระพุทธเจา ไดแสดง “พระเจา” แลว คือเหตุที่ทําใหเกิดสิ่ง
ทั้งปวง และเหตุที่ทําใหมีความดับไปแหงสิ่งทั้งปวง; แตเราไมเรียกวาพระเจา
เราเรียกวาธรรม. ในภาษาบาลีเรียกวา ธมฺม หรือ ธมฺมา; สวนในภาษาไทย
เราเรียกวาพระธรรม; เพราะฉะนั้นพระธรรมนั่นแหละ คือพระเจา - พระเจาใน
ฐานะที่เปนตนเหตุ; สวนพระธรรมในฐานะที่เปนสิ่งที่ถูกกระทํา นั้นคือตัวโลก
หรือตัวสิ่งทั้งปวง.
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นี้มันเปนเพราะวาคําวา “ธรรม” หรือ “ธรรมะ” นี้มันใชไดแกสิ่งทุกสิ่ง:
เปน subjective ก็ได, เปน objective ก็ได, เปนกรรมก็ได, เปนกัตตุก็ได เปน
กิริยาอาการก็ได เปนอะไรก็ได; ใชคํา ๆ เดียวเพียงคําวา “ธมฺม”; ธรรมะ หรือ
ธรรฺม มาเปนภาษาไทยเราวา “พระธรรม”. ดังนั้น “พระธรรมในสวนที่เปนตนเหตุ
ของสิ่งทั้งหลาย นี้มีคาเทากันกับ “พระเจา” แลวสิ่งนั้นก็คืออิทัปปจจยตา
คือกฎที่เฉียบขาด ไมมีอะไรตานทานได วา “เมื่อมีสงิ่ นี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึง
เกิดขึ้น” กฎอันนี้ไมมีใครตานทานได, ดังที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ตถาคต
จะเกิดขึ้น หรือตถาคตจะไมเกิดขึ้น ธรรมธาตุอันนี้เปนอยูแลวอยางนี้ และไม
เปลี่ยนเปนอยางอื่น.
นี่ก็หมายความวา มีสิ่งซึ่งพระพุทธเจาก็เลิกลางไมได, ไมมีใคร
บังคับได คือกฎแหง อิทัปปจจยตานี้เราจะตองรูจักมัน ในฐานะที่เปนพระเจา
ที่แทจริง; ไมใชบุคคล ไมใชเทวดา ไมใชผี ไมใชอะไรหมด; แตแลวบุคคล
หรื อ เทวดา หรื อ ผี เ หล า นั้ น นั่ น แหละคื อ สิ่ ง ที่ จ ะต อ งเป น ไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตา, คือเปนสิ่งที่ถูกพระเจาสรางขึ้นมา. อิทัปปจจยตาในฐานะที่เปน
ตัวกฎ นั่นคือพระเจา; แลวสิ่งที่ตองเปนไปตามกฎนี้คือ สิ่งที่พระเจาสรางและ
ควบคุม. นี่เราจะตองรูจักพระเจากันในลักษณะอยางนี้ โดยถือเอาความหมาย
เปนหลัก. สวนที่จะเรียกวาพระเจา หรือไมเรียกวาพระเจานั้น ก็เปนเรื่องที่แลวแต
สมมติ แลวแตบัญญัติ.
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พวกที่เปนพวกอื่น ใชภาษาอยางอื่น เชนคําวา God ในภาษาตาง
ประเทศ, มันก็มีความหมายอยางเดียวกับคําวา “พระเจา” ในภาษาไทยของเรา:
ทั้งนี้ก็เพราะมันมีความหมายหลายชั้น คนโงเขาใจอยางหนึ่ง, คนไมสูจะโงเขาใจ
อยางหนึ่ง, คนฉลาดก็เขาใจอยางหนึ่ง. เรายอมเปนเด็กอมมือ แลวอวดดี ไปตี
ความหมายของคําวา God ในศาสนา เชนศาสนาคริสเตียนเปนตน จะเปนคนโง
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อิทัปปจจยตา
ดักดานยิ่งขึ้นไปอีก. เพราะวาถาเรารูจักคําวา God
ตรงกันกับคําวา “พระธรรม” ในพระพุทธศาสนา.

๑๐๗
นั้นถูกตองแลว

เราจะพบวา

อยางคัมภีรโยฮันของพวกคริสเตียนบรรทัดแรกวา
แรกเริ่มเดิมทีเดียว
มี word, word คือ Light, คือ “แสงสวาง” แลว The Light นั่นแหละคือGod;
คิดดูซิ! ตัว Light ที่แปลวาแสงสวางนี้ พอไปตีความเปนแสงสวางนี้เขามันก็ผิด;ที่
แทแลวมันไมใชแสงสวางอยางนี้. เขาใชคําวา WORD แรกเริ่มเดิมทีมีสิ่งที่เรียกวา
THE WORD (ที่แปลวาคําพูดนั่นแหละ)กอน; THE WORD นั่นคือ The Light,
The Light นั่นคือ God. นี่ถาเราไปถือตามตัวหนังสือที่เด็ก ๆ เรียนในโรงเรียน
มันก็ผิดหมด word แปลวาคําพูด, Light แปลวาแสงสวาง, god ไมรูจะแปลวา
อะไร. แตคัมภีรของเขากลาววา THE WORD มีอยูกอนสิ่งใดทั้งหมด; THE
WORD นั่นคือ The Light; The Light นั่นคือGod. นี้เปนคัมภีรชั้นหลัง
ที่เขาเขียนขึ้นใหมในสวนที่เกี่ยวกับพระเยซูที่เรียกวาคัมภีรใหม.
สวนคัมภีรเกามีวา
วันแรกทีเดียวพระเจาสราง The Light ขึ้นมากอน ตอวันที่ ๔ จึงจะสรางดวงอาทิตย
สรางดวงจันทร. พวกคนโงมันก็หาวา บาแลว! สราง The Light ในวันที่ ๑;
วันที่ ๔ สรางดวงอาทิตย ดวงจันทร; แตแลวคนพูดมันบาเอง The Light
นั้นไมใช Light ที่เปนของดวงอาทิตย ดวงจันทร; แตมันคือกฎที่จะทําใหเกิด
ดวงอาทิตย
และดวงจันทร.
นี้มันอาจจะเกิดจากการแปลภาษา ฮิบรู;
ที่แรกผิด;
แปลภาษากรีก
เปนภาษาอังกฤษผิดไวก็ได
เพราะคัมภีรมันเดินมาอยางนั้น;
แตขอใหรูวา ที่มาแปลคําวา The Light กันวาแสงสวางนั้น สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งอื่นใด
พระเจาสรางไวแตวันที่ ๑; วันที่ ๔ จึงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทร. ก็แปลวา
The Light นี้เปนสิ่งที่มีอํานาจที่จะสรางสิ่งตาง ๆ.นี้เปนขอความที่มีในคัมภีรเกา.
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ทีนี้ พอมาถึงคัมภีรใหม ที่เกี่ยวกับพระเยซู แรกเริ่มทีเดิมมี THE
WORD, คือมี “พระคํา” พระคํานั้นคือ The Light คือแสงสวาง; The Light เอง
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คือ God. THE WORD นั้นแหละคือกฎ คําวา Word ที่แปลวาคําพูดนั้น คือคําพูด
ที่เปนกฎ; แลวพูดโดยใคร? ก็พูดโดยกฎนั่นแหละ. แลว THE WORD คําพูด
หรือพระโองการนั้นคือ The Light; The Light นี้คือ Source ของสิ่งทั้งหลาย.
ตัวอยางทางวัตถุ
ทางรูปธรรมทางวัตถุนี้
เราถือวาแสงสวางมาจาก
ดวงอาทิตย
แตแสงสวางมาจากอะไรก็ตาม
มันก็เปนตนเหตุของสิ่งทั้งปวง.
นี่ทางวัตถุมันเปนอยางนี้. แมในวิชาฟสิคสเคมีใหม ๆ เดี๋ยวนี้ ก็ยังพูดอยางนี้
วา The Light นั้นคือ Source ของสิ่งทั้งปวง; แตอยาลืมวา เขาพูดกันไวเปน
พัน ๆ ปแลว วา The Light นั้นแหละคือ God ซึ่งเปนตนเหตุของสิ่งทั้งปวง.
ดังนั้น The Light นั้น ไมใชแสงแดด แตเปนตัวเหตุที่จะทําใหสิ่งทั้งปวงตั้งขึ้น
แลวงอกงามไป. ทีนี้ The word นั่นคือกฎหรือโองการ ที่มันมีอํานาจเหนือสิ่งใด.
หนังสือที่พวกคริสเตียนเขาพิมพ เดิมเขาแปลคําวา THE WORD นี้วา “พระคํา”
อาตมาบอกวาเห็นจะไมถูก;
เมื่อไปพูดกันที่เชียงใหม
บอกวาสิ่งนี้ในพุทธศาสนา
เรียกวา
“พระธรรม”
ไมใชพระคํา.
ถาเปนพระคํา
มันก็ไมมีความหมายอะไร
เพราะมันเปนเพียงคําพูด;
พระธรรมในฐานะที่เปนกฎ,
เปนคําพูดก็ได
แตตอง
เปนคําพูดของสิ่งที่เปนกฎ.
แตทีนี้เขากลับเขาใจวา
เปนคําพูดของบุคคลไปเสีย
อยางนี้มันไมถูก. และตอมาเห็นเขาแก คือแปลคําวา The word ในหนังสือของเขา
เปน “พระธรรม” หมด; ที่เคยแปลประโยค At the beginning the word was นั้น,
WORD คํานั้นเดี๋ยวนี้เขาแปลวา “พระธรรม” แลว, เขาไมแปลวาพระคําอยางเดิม
คือเขาเห็นดวยกับที่อาตมาไปบอกวา “พระคํา” นั่นคือกฎ.
ที่ศาสนาคริสเตียนกลาวไวชัดวา ทีแรกทีเดียวมี THE WORD หรือ
The Light, ไมใชคน ไมใชผี ไมใชเทวดา นั่นแหละคือ God; God นั่นคือกฎ;
กฎนี้คือกฎแหง อิทัปปจจยตา. ฉะนั้นอิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎ จึงตั้งอยู
ในฐานะเปนพระเจาผูสรางสิ่งทั้งปวง.
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ทีนี้สําหรับสิ่งทั้งปวงที่ถูกพระเจาสรางมานั้น
ทางฝายคริสเตียนเขา
ก็ยังมีพูดวา พระเจาคือสิ่งทั้งปวง จะเปนกฎ หรือสิ่งที่เปนไปตามกฎ ก็เรียกวาสิ่ง
ทั้งปวง; พระเจารวมอยูในสิ่งทั้งปวงเสียดวย. เราก็เลยวา ถาอยางนั้นสิ่งที่พระเจา
สรางหรือเปนไปตามกฎของพระเจาก็คือสิ่งทั้งปวงดวย;
ก็พอดีตรงกับคําในพุทธ
ศาสนาคือคําวา “ธรรมะ” หรือ “ธมฺมา” นี้ ซึ่งใชไดกับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่ง ทั้งที่เปน
ตัวกฎ และตัวสิ่งที่เปนไปตามกฎ คือทั้งฝาย อสังขตะ และฝาย สังขตะ นั่นเอง.
ฉะนั้นคําวาธรรมะ หรือพระธรรมในพุทธศาสนา ก็ยิ่งตรงกับคําวา God ในเมื่อ
ใหความหมายวา God คือสิ่งทั้งปวง คือผูที่สรางและสิ่งที่ถูกสราง.
นี่เราจะเห็นไดวา โดยเนื้อความ โดยใจความ โดยขอเท็จจริงนั้น
อิทัปปจจยตา คือพระเจา. อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎ นี้คือพระเจาผูสราง;
และอิทัปปจจยตา คือทุกสิ่งที่กําลังเปนไปตามกฎ นี่ก็คือสิ่งทั้งปวง ที่นับรวมอยูใน
พระเจาดวย; ทางฝายคริสเตียนเขาก็วาอยางนั้น วาพระเจา คือทุกสิ่ง ไมยกเวน
อะไร. ทีนี้พระธรรมก็คือทุกสิ่งไมยกเวนอะไรเหมือนกัน จะเปนสังขตธรรม หรือ
อสังขตธรรม ก็คือทุกสิ่ง; มันก็เลยตรงกันอยางนี้. นี้คือ “พระเจาอิทัปปจจยตา”.
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คิดดูทีวา จะเปนคนโง หรือจะฉลาดเทาไร ในการที่จะไมรูจักสิ่ง
ที่เรียกวา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนสิ่งทั้งปวง; เปนพระเจาก็ได เปนสิ่งที่ถูก
พระเจาสรางก็ได. แลวทานก็ลองคิดดูทีวา พระเจามีหรือไมม.ี ทําไมมานั่งอยูที่นี่?
ทุกคนทําไมมานั่งอยูที่นี่? มาจากไหน? ใครสรางมา? ถาตอบอยางพุทธบริษัท
ก็ตอบวา อิทัปปจจยตา สรางมา จะสรางตนโคตร ตนตระกูลมนุษยคนแรก
ก็ อิทัปปจจยตา, หรือวาพอแมที่เพิ่งสรางมาเมื่อไมกี่ปนี้ ก็ อิทัปปจจยตา, เพราะ
พอแมนั้นก็คือตัว, อิทัปปจจยตา อาการที่สรางมาก็คือ อิทัปปจจยตา. ไมวาจะมอง
กันในแงไหนก็ตาม มนุษยทุกคนนี่ อิทัปปจจยตา สรางขึ้นมา แลวควบคุม
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เอาไว แลวก็จะยุบเลิกเมื่อถึงคราวที่ควรจะยุบเลิกเปนคราว ๆ ไป; คือ “พระเจา
อิทัปปจจยตา” มีหนาที่สรางขึ้นมา แลวควบคุมไวตลอดเวลา แลวก็จะยุบเลิก
ใหสลายไปเปนคราว ๆ แลวก็เพื่อสรางใหม เพื่อเกิดใหม. นี้คิดดูซิวา เรามี
พระเจาหรือไมมีพระเจา?
ฉะนั้นอาตมาจึงเห็นวา พวกที่ไมมีพระเจานั้น มันหลับหูหลับ
ตาพูด; แมพูดก็พูดอยางเด็ก ๆ. มันตองพูดอยางยุติธรรม ไหความเปนธรรม
แกทุกฝาย วาถามีสิ่งใดที่ทําหนาที่สราง, ควบคุม และยุบเลิกเปนคราว ๆ สิ่งนั้น
เรียกวา “พระเจา”. สวนเราก็เรียกวา “พระธรรม” ในวงพุทธบริษัทนี้จะเรียกวา
“พระธรรม”; สวนหนึ่งเปน อสังขตะ คือเปนตัวกฎ, สวนหนึ่งเปน สังขตะ
คือสวนที่ตองเปนไปตามกฎ.
ทีนี้ก็จะพูดสักนิดหนึ่งวา
เราเคยถือสับสนปนเปกันหมด
คําวา
“พระเจา” ในภาษาไทยก็ดี คําวา God ในภาษาโนนก็ดี พระเจาในภาษาไทยนี้
ชั่วสมัยกรุงศรีอยุธยาเทานั้นแหละ หมายถึงพระพุทธเจา. นี้ฟงใหดี วาตามขอ
เท็จจริงนั้น พระพุทธเจาไมใชพระเจา แตภาษาพูดในภาษาไทยเรา ที่ใชพูดกันอยูนี่
ในประเทศไทย ชั่วแคสมัยอยุธยานี้ คําวาพระเจานี้ ใชเล็งถึงพระพุทธเจา. เชน
ในกฎหมายตราสามดวงบทหนึ่งวา “ภิกษุนั้นอยารับมรดกเลย เพราะวาทาน
เปนลูกพระเจาแลว” นี่ฟงดูซิ กฎหมายนั้นวา ภิกษุนั้นอยาไดรับมรดกเลย
หรือวา อยาไดถือสิทธิอะไรบางอยางเกี่ยวกับกฎหมายเลย. นี่เพราะวาทานเปน
ลูกพระเจาเสียแลว คือทานบวชในพุทธศาสนานี้ ก็เรียกวาเปนลูกพระเจา ทั้งนั้น.
นี้ภาษาไทยคนไทยเรียงเอง ไมใชพวกฝรั่งมาเรียงกฎหมายเหลานี้ให. ฉะนั้นชั่วไม
กี่ปนี้ คําวาพระเจาหมายถึงพระพุทธเจา แลวยังมีความหมายอยางอื่นอีก.
ดังนั้นอยาเอาแนนอนกับตัวหนังสือที่ใชพูดจา
ที่มนุษยบัญญัติ
เฉพาะครั้งเฉพาะคราว; ตองเอาความหมายอันแทจริง วาสิ่งใดเปนกฎอยูในตัวมันเอง
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ไมมีใครสรางขึ้น แลวไมเชื่อฟงใคร แลวบันดาลใหสิ่งทั้งหลายเปนไป คือเกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป นั้นแหละคือพระเจาที่แทจริง. ใครจะเรียกวาอะไรก็ตามใจ จะเรียก
วาพระธรรม หรือเรียกวา God หรืออะไรก็ตามใจ แตสิ่งนั้นมันมีอยู. พระพุทธเจา
ก็ตรัสวา มีสิ่งนี้อยู; คืออวิตถตา, ตถาคต จะเกิดหรือตถาคตจะไมเกิด สิ่งนี้มีอยู
คือตถตา, คือ อวิตถตา, คือ อนัญญถตา, คือ อิทัปปจจยตา. สิ่งนี้คือ ตถตา
คือความเปนอยางนั้น; สิ่งนี้คือ อวิตถตา คือความไมผิดไปจากความเปน
อยา งนั้น ; สิ่ง นี้คือ อนัญ ญถตา คือ ความไมเ ปน อยา งอื่น ; อิทัป ปจ จยตา
คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆจึงเกิดขึ้น.
ถาทานฟงใหดี กําหนดใหดี เมื่อตะกี่นี้พระไดสวดคํา ๆ นี้ถึง ๑๑ เที่ยว
คือคําวา ตถตา, อวิตถตา เปนตน. ตถตา มันเปน “อยางนี้” มันเปนอยางอื่น
ไมได, แลว อวิตถตา มันไมผิดไปจากความเปนอยางนี้. อนัญญถตา ไมเปนอยางอื่น,
อิทัปปจจยตา คือเมื่อมีปจจัยอยางนี้ ๆ สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้นตามกฎ แมแตกฎวิทยาศาสตร.
เมื่อมันมีเหตุอยางนี้ ผลมันก็จะตองเกิดขึ้นตามสมควรแกกฎนั้น.
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เดี๋ย วนี้ม นุษ ยเ ราในโลกนี้ทํา อะไรไดม าก
ไปโลกพระจัน ทรไ ด
ไปไหนก็ได เพราะรูจักใชกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา. แมแตจะทําไร ทํานา
งาย ๆ อยูที่นี่ ก็ตองรูจักกฎเกณฑเรื่อง อิทัปปจจยตา ขาวจึงจะงาม. จะเลี้ยงหมู
เลี้ยงไก มันก็ตองรูจักกฎเกณฑเรื่อง อิทัปปจจยตา มันจึงจะไมตาย มันจึงจะเอาไปขายไดดี.
มันไมมีอะไรที่จะไมเกี่ยวของกับกฎอิทัปปจจยตา! มันสําคัญมากถึงขนาดนี้
เราจึงเรียกวา “พระเจา”; แลวมีความจําเปนแกเรามาก ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุก
เหตุการณ ทุกวัย ทุกเพศ.เพราะวาเรามีชีวิตอยูในโลกนี้ มีเวลาที่มันตาง ๆ ๆ กัน
เวลาที่เราทําอะไรอยู หรืออิริยาบถไหน ทําอะไรอยู มันก็ลวนแตอยูใตอํานาจ,
อํานาจของ อิทัปปจจยตา ซึ่งเราจะตองทําใหถูกตองตามกฎเกณฑของมัน:
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เราจะไปอาบน้ํา ก็ตองทําใหถูกตองตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา มิฉะนั้นจะ
ไมไดผลของการอาบน้ําเลย. เราจะเขาไปในสวม ไปในถาน ก็ตองทําใหถูกตอง
ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; มิฉะนั้นจะเกิดอันตราย ไมไดผลไมไดประโยชน
นี่ สิ่งที่ต่ําที่สุด ที่เลวที่สุดอยางนี้แลว ก็ยังจะตองถูกตองตามกฎเกณฑของ “พระเจา
คือ อิทัปปจจยตา”. ฉะนั้นเวลาที่เรา จะกิน จะนอน จะยืน จะเดิน จะหลับ
จะอะไรทุก ๆ เวลา จะตองถูกตองตามกฎเกณฑนี้ เพราะวา “พระเจา” องคนี้
ควบคุมเราอยูทุกเวลา แลวก็ทุกสถานที่.
พวกเราเปนพุทธบริษัท ก็จะเคยไดยินไดฟงเรื่อง “กรรม” เมื่อ
ทํากรรมแลว จะหนีผลของกรรมไปที่ไหน ไมพน ไมมีทางพน เพราะวากรรมหรือ
“พระเจาของกรรม” นั้น อยูในที่ทุกหนทุกแหง ใหไปอยูในเหว หรือในใตสมุทร
หรือไปอยูที่ไหนก็ตามใจ จะไมพนจากอํานาจของกรรม. นั่นแหละ “พระเจากรรม”
มันเปนอยางนั้นเอง
ทีนี้ในการงานที่เราทํา แตละคนมันก็ตางกัน ๆ ๆ แลวแตใครมีหนาที่
อยางไร. ในโลกนี้ ลวนแตมี อิทัปปจจยตา เฉพาะหนาที่ของตน จะเปน
เพศหญิงเพศชายก็ตาม จะเปนวัยเด็ก วัยหนุม วัยคนแก ก็ตาม พระเจานี้จะตาม
ไปควบคุมอยูตลอดเวลา ในที่ทุกหนทุกแหง.
เอาละทีนี้แมวาตัวกฎที่บังคับใหสิ่งตาง ๆ เปนไป มันก็คือ อิทัปปจจยตา,
ตัวสิ่งที่ตองเปนไปตามกฎ ก็คือ อิทัปปจจยตา, ทีนี้ตัวผลที่จะเกิดขึ้นมา ก็ยังคง
เปน อิทัปปจจยตา, เพราะวาผลที่เกิดขึ้นก็เปน อิทัปปจจยตา แตวาอยูใน
ฐานะที่เปนผล; และถาเล็งถึงจุดหมายปลายทาง มันก็คือผลที่มนุษยควรจะไดรับ
อยางเปนที่นาพอใจที่สุด.
ถาพูดอยางครีสเตียน หรือศาสนาที่มีพระเจา เขาก็วา ในที่สุดเรา
จะไดไปอยูกับพระเจา เขาถึงความเปนอันเดียวกันกับพระเจา นั่นแหละเปนจุดหมาย
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ปลายทางของเขาคือพระเจา.
พระเจาเปนจุดหมายปลายทางของพวกที่ถือพระเจา
เพื่อเขาจะเขาไปเปนพระเจาเสียเลย; แลวเขาจะไมตองเที่ยวเวียนวายตายเกิด หรือ
ถูกพระเจากระทําใหเปนไปอยางนั้น อยางนี้ตอไป; เรียกวา จุดหมายปลายทาง
คือพระเจา.
ทีนี้ จุดหมายปลายทางของพุทธบริษัท คือนิพพาน คือเขาถึง
ความเปนอันเดียวกันกับกฎของอิทัปปจจยตา ไมตองถูกสรางอีกตอไป. ถาพระเจา
เปนจุดหมายปลายทาง ในพุทธศาสนานี้ก็มี นิพพานเปนพระเจา.
อาตมาเคยเขียนเคยพูดไปวา
นิพพานนั้นคือพระเจาในพุทธศาสนา
หรือ พระเจานั้น คือนิพพานในพุทธศาสนา. นักศึกษาชนิดเด็กอมมือบางคนเขา
หัวเราะ แลวเขาเขียนคาน อยางนี้เปนตน; เพราะเขาไมฟงใหดีวาพระเจาคืออะไร:
พระเจาในฐานะที่เปนกฎ, พระเจาในฐานะเปนสิ่งที่ทําใหทุกสิ่งตองเปนไปตามกฎ, และ
พระเจาในฐานะที่เปนผลอันสุดทาย เปนจุดหมายปลายทาง; พระเจาเปนตั้ง ๓ อยาง.
ทีนี้ไปดูกันแตพระเจาอยางของเด็กอมมือ
ไมรูวาเปนผีหรือเปนคน
หรือเปน
เทวดา; คือรูจักแต Presonal God เทานั้น ไมรูจักพระเจาที่เปนสภาวธรรม;
เขาก็เลยพูดออกมาอยางนั้นได โดยถือเอาตัวหนังสือเปนหลัก ถือเอาความรูที่เขา
สอนเด็ก ๆ นั้นมาเปนหลัก. เพราะเหตุฉะนั้นเราทุกคนจะตองศึกษาใหเขาใจเรื่อง
อิทัปปจจยตา เพื่ออยาใหโงเหมือนนักศึกษาประเภทนั้น วานิพพานไมใชพระเจา,
หรือ พระเจาไมใชนิพพาน เปนตน.
เพราะฉะนั้ นขอให ทุ กคนสรุ ปความว าอิ ทั ปป จจยตาในฐานะที่ เป นกฎ
ก็มี คือ อสังขตธรรมทั้งหลายที่เปนกฎ; แลวอิทัปปจจยตา ในฐานะที่ตองเปนไป
ตามกฎก็มี คือสิ่งทั้งปวงที่เปนสังขตะ ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎ; นี้ก็คือสิ่งที่พวก
ถือพระเจาเขาถือวา พระเจา คือสิ่งทั้งปวง แมที่เปนไปตามกฎ; แลวพระเจา
คือจุดหมายปลายทางที่เราจะตองเขาถึง แลวเปนอันเดียวกัน ไมตองเวียนวายตายเกิด
อีกตอไปนั้น; นี่คือนิพพาน.
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นิพพาน ซึ่งที่แทก็เปนสภาวะผลของ อิทัปปจจยตา. ในฐานะที่วาเปนอนันตะ
มีความเปนกฎชนิดหนึ่ง ซึ่งมันตรงกันขามจากการที่จะตองเวียนวายตอไป มันจะ
กลับไปสูสภาพ อสังขตะในที่สุด. เรื่องมันก็เกือบจะคลาย หรือคลาย ๆ กับพวกที่ถือ
พระเจา เขาพูดเปนอุปมาวา มีพระเจา หรือมีปรมาตมัน หรือ บรมอัตตา ตัวใหญนั้น
แลวก็แบงยอยออกมาเปนตัวเล็ก ๆ สําหรับเวียนวายไปในวัฏฏสงสารจนฉลาดพอ
แลวก็จะสลายกับไปหารกราก อันเปนที่มาดั้งเดิม คือปรมาตมันอีก; อยางนี้
พวกเวทนาตะเขาวา; คือพวกศาสนากลุมฮินดู เขาวา.
แตถาเราจะมองดูใหดีแลว มันมีสิ่งเดียวเทานั้น คือมันมีแต อิทัปปจจยตา
สิ่งเดียวเทานั้น. เรื่องมันแลวแตวาเราจะมองดู อิทัปปจจยตา ในเหลี่ยมไหน
แงไหน มุมไหน ถาดูอิทัปปจจยตา ในแงที่วา เปนผูสราง มันก็คือพระเจาผูสราง;
อิทัป ปจ จยตา
ในแงเ ปน สิ่ง ที่ถูก สรา ง
มัน ก็คือ เปนสิ่ง ทั้ง ปวง ที่ถูกสรา ง;
อิทัปปจจยตา ในแงที่เปนผลอันสุดทาย จุดปลายทางที่จะตองเขาถึง มันก็คือสิ่งที่ไมรู
จะเรียกวาอะไร กลาวคือ การจบลงของ อิทัปปจจยตา นี้ มันก็คือ นิพพาน ใน
พุทธศาสนา.
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นี่แหละ ถาเราถืออยางอุปมานั้น มันก็เปนไปนานตลอดหลาย ๆ กัปป
หลาย ๆ กัลป. แตถาเราจะถือใหใกลที่สุด ที่เปนจริงอยูเดี๋ยวนี้ เมื่อไรเราทําผิด
ตอกฎ อิทัปปจจยตา เรามีความทุกข; พอเราทําถูกตอกฎ อิทัปปจจยตาเราก็ไมมี
ความทุกข. แตวาทั้งสุขและทั้งทุกขนั้น ก็ลวนแตเปนอิทัปปจจยตา. มันแลวแต
วาจะเปน อิทัปปจจยตา ในแงไหน หรือมุมไหน เราไปแตะตองกับ อิทัปปจจยตา
ในสวนที่มันเปนของทนยาก มันก็ตองเปนทุกข; แตถาเราไปแตะตองกับอิทัปปจจยตา
ที่ไมตองทน ที่สบายดีมันก็เปนสุข; แตแลวก็ยังเปน
อิทัปปจจยตาอยูนั่นเอง;
ดังนั้น ควรเลื่อนขึ้นไปยัง อิทัปปจจยตาสวนที่ไมตองสุขไมตองทุกข เสียดีกวา;
นั้นคือเรื่องนิพพาน, อันเปนสิ่งที่จะปรากฏออกมาเมื่อ อิทัปปจจยตา สวนนิโรธวาร
เปนไปถึงที่สุด.
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ขอที่เกี่ยวกับพระเจา อยากจะกลาวอีกนิดหนึ่งวา เมื่อตะกี้พูดถึงคําวา
“พระเจา” ในภาษาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ภาษากฎหมาย พระเจาคือ พระพุทธเจา;
อยางนี้ไมเอานะ คือวาไมใชเปน “พระเจา” ที่ถูกตองตามหลักของธรรมะนี้. ความ
ถูกตองตามหลักของธรรมะนี้. พระเจาคือสิ่งที่ตองสามารถสราง, ควบคุม และยุบเลิก;
นั่นแหละคือพระเจาจริง.
ดังนั้นเราจึงมีคําที่พวกอื่นเขาเรียกพระเจาในภาษาบาลี,
ในภาษาสันสกฤต; ซึ่งไทยเราเรียกวา “พระเจา”, พวกฝรั่งเรียก God, พวกอินเดีย
เขาเรียกวา อีศวระ หรือ อิศวร; ภาษาบาลีมีคําวาอิสฺสร ตรงเปนคําเดียวกับคําวา
อีศฺวระ ในสันสกฤต. แตพอบอกวาอีศฺวระคือพระอิศวร เราก็ใหความหมายไป
อยางหนึ่ง. พอพูดวา อิสระ ในภาษาไทยก็หมดความหมายไปเลย อิสรภาพ,
เสรีภาพ ซึ่งเปนจุดมุงหมายของประชาธิปไตย, หรือวา อิสระชน คนผูเปนนาย
อะไร ๆ ก็ตาม มันไมมีความหมายแหงคําวาพระเจา.
ที่จริงคําวา “อิสฺสร” นั่นแหละ คือความหมายของคําวา พระเจา อีศฺวระ
หรือวา อิสฺสร ก็ตาม แปลวา “เปนอิสระ” คือใครทําอะไรไมได. คําวา “อิสระ”
นั้นอยาไปถือเอาความหมายที่ต่ํา ๆ ใหถือความหมายวา อะไรทําไมได ใครทําอะไร
ไมได จึงจะเรียกวาอิสระ. ถาเปนอยางนั้น นั่นแหละคือพระเจา. ดังนั้นในภาษา
บาลีมีอยูหลายแหงเหมือนกันที่ใชคําวา “อิสฺสร” ในความหมายที่ตรงกับคําวาพระเจา
ในฝายอื่น.
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ทีนี้ ในบางถิ่นบางยุค ที่วัฒนธรรมอินเดียสาขานี้เขามา เขาสอนให
ประชาชนทั้งประเทศถือวา
พระราชาเปนพระอิศวร
ใหพระราชาเปนพระเจาไป
เลย; ใหพระราชาที่เปนคน ๆ นั่นแหละ ตั้งอยูในฐานะเปนพระเจาหรือตัวแทนเปน
อยางนอย. อยางปราสาทนครวัตที่ประเทศเขมรนี้ เขาเขาใจกันวาสรางขึ้นเพื่ออุทิศ
แกพระเจาที่เปนคน ทั้งนั้น คือพระเจาแผนดินองคหนึ่งก็เปนพระเจา เขาก็สราง
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เพื่อพระเจาองคนั้นแหละ. นี้เปนความยุงยากลําบากของภาษา. บางถิ่นและบางยุค
พระราชานั่นแหละคือพระอิศวร หรือพระเจา. นี้ก็ยังแสดงความหมายอยางต่ํา ๆ
ทางโลก ๆ เพราะวาพระราชาเปนอิสระตามความหมายของโลก, คือพระราชา
สามารถจะบันดาลอยางนั้นอยางนี้ไดตามใจชอบเหมือนกับพระเจา.
นี้คือสมัยราชา
ธิปไตยถึงที่สุด. ถาในวัฒนธรรมอยางนั้นแลว พระราชานี้ก็เปนพระเจาแบบหนึ่ง
คือแบบฝายชาวโลก ๆ นี้เอง.
นี้เราก็จะเห็นไดวา
พระเจานี้คือสิ่งที่มีความหมายหลายอยาง
แตวาอยางหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ ตองกลัว; มีความหมายวานากลัว และตองกลัว.
ถาเกี่ยวกับพระเจาจริง ๆ แลว นากลัว และตองกลัว คือตองเชื่อฟง ตองทําตาม.
พระเจา อิทัปปจจยตา มีกฎเกณฑไวอยางไร ทุกคนตองเชื่อและทําตาม;ไมอยางนั้น
จะฉิบหายเอง จะเดือดรอน; จะทําเลน ๆ กับพระเจา อิทัปปจจยตา ไมได จะตอง
รูจัก จะตองกลัว จะตองเชื่อฟง. สวนสิ่งที่เรากลัวกันเดียวนี้ เรากลัวไมมี
สตางคใชมากกวากลัวพระเจาใชไหม? นี่พูดกันตามจริง พูดไมตองออมคอม
วาทุกคนนี้กลัวไมมีสตางคใชมากกวาที่จะกลัวพระเจา;
นี้ก็เพราะวาไมรูจักพระเจา.
ที่จริงเมื่อพระเจาจะลงโทษเราแลว
จะลงโทษมากวาสภาพที่เราไมมีสตางคใชเสียอีก.
ลองไปทําผิดใหจัง ๆ กับพระเจาคือ อิทัปปจจยตา เขาซิ. มันจะยิ่งกวาตาย มันจะ
ฉิบหาย หรือยิ่งกวาตาย; ฉะนั้นพระเจาคือสิ่งที่นากลัว และตองกลัว. ทีนี้เราจะ
ทําอยางไร? ก็ตองรูจักเทานั้นแหละ และก็ทําใหถูกตอง จนไดรับสิ่งที่เรียกวา
การคุมครองของพระเจา.
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ถาเรารูจักกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา อยางที่สวดนี้ดี คือ ปฏิจจสมุปบาท
นี้ดีแลว
เราไมมีทางที่จะทําผิด
ไมมีทางที่จะทําความทุกขใหเกิดขึ้นมาไดเลย;
นั้นแหละคือ การคุมครองของพระเจาอิทัปปจจยตา. เมื่อเรารูจักมัน แลวเรา
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ไปกลัวกัน แลวก็ทําใหถูกตองตามกฎเกณฑของมัน พระเจานั้นก็คุมครองเรา
เทานั้นแหละ; เราก็ไมตองเปนทุกขไปตามกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาท อยาง
ที่สวดเมื่อตะกี้นี้.
เราควรจะมองเห็นอีกสักนิดหนึ่งวา สําหรับการคุมครองของพระเจานี้
เปนการคุมครองที่ดีที่สุดยิ่งกวาการคุมครองใด ๆ. ความคุมครองของพอแม
ที่รักเราที่สุด ก็ยังไมเทากับการคุมครองของพระเจา. การคุมครองของเจานาย หรือ
ของผี ของเทวดา ของอะไรก็ตาม ถามันมี มันไมจริงจังเทากับการคุมครองของ
พระเจาชนิดที่แทจริง โดยเฉพาะคือพระเจา อิทัปปจจยตา รูจักแลว กลัวแลว
ทําตามแลว เชื่อฟงแลว จะคุมครองไมใหมีความทุกขไดเลย. ความโลภจะเกิดขึ้น
ในใจไมได, ความโกรธจะเกิดขึ้นในใจไมได, ความหลงจะเกิดขึ้นในใจไมได,
ความโงก็เกิดขึ้นในใจไมได, ฉะนั้นจึงไมมีความยินดียินราย ไมมีทุกข ไมมีสุข
ไมมีอะไร แตจะอยูเหนือทุกสิ่งไปหมด; นี้คือคามคุมครองของพระเจาอิทัปปจจยตา
ที่เราเขาใจดี เรารูจักดี.

www.buddhadasa.info
ดังนั้นเราหวังกันอยูวา เราจะกระทําใหถูกตองตามกฎของพระเจา
ขอหนึ่ง, และอีกขอหนึ่งเราจะเปนอันเดียวกันกับพระเจาเสียเลย, คือเรา
ขอเปนพระเจาเสียดวยเลย. ในชั้นแรกเราจะเปนพระเจาเสียเลยไมได เราก็เปนไป
ตามกฎของพระเจา จนถึงที่สุด คือรูจักสิ่งนี้ดี รูจักกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดี
วาเปน อิทัปปจจยตา วา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น มีเทานั้นเอง
;
แลวก็เกิดความไมยึดมั่นถือมั่นตามหลักขอพุทธศาสนา
เรียกวาความไมยึดมั่น
ถือมั่นสิ่งใด โดยความเปนตัวกู หรือเปนของกู; ไมถือ ไมโง ไมหลง วาสิ่งใดเปนตัวตน
และเปนของของตน, ก็เกิดวางจากตัวตน วางจากของตน ก็เลยเปนพระเจาแบบ
อสังขตะ, คือเปน อิทัปปจจยตา แบบที่นําไปสู อสังขตะ คือมีอะไรปรุงแตงไมได

www.buddhadasa.info

๑๑๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

อีกตอไป; จิตใจนี้มีนหลุดพน มันอยูเหนือสิ่งทั้งปวง
ของสิ่งทั้งปวง; นี้ก็คือเปนพระเจาเสียเอง.

หลุดพนจากความเหนี่ยวรั้ง

ทีแรก เราลงทุนทําไปใหถูกตองตามกฎเกณฑของพระเจา จนหลุดพน
จากสิ่งทั้งปวง ก็เลยกลายเปนพระเจาเสียเอง; แลวจะมีปญหาอะไร มันก็อยูเหนือสุข
เหนือทุกข เหนือบุญเหนือบาป เหนือดีเหนือชั่ว เหนือแพเหนือชนะ เหนือไปทั้ง
หมดเลย ไมวาคูไหน มันอยูเหนือไปหมด; นี่เรียกวา อิทัปปจจยตา ในขั้นสุดทายคือ
ปฏิบัติตามกฎนี้ จนหลุดพันออกไปจากสิ่งทั้งปวงไดเรียกวา อยูรวมกันกับพระเจา.
ฉะนั้นขอใหสังเกตใหดีวา พระเจานี้คือ อิทัปปจจยตา อิทัป
ปจจยตา นี้คือพระเจา. อยาไปพูดตามภาษาเด็ก ๆ เราเปนคนโตหัวหงอกแลว
มีปริญญายาวเปนหางแลว ก็ยังพูดวาพระเจานี้เปนผีหรือเปนเทวดา หรือเปนอะไร
ที่นากลัว อยางที่เขาเขียนรูปภาพใหเด็กกลัว. พระเจาเพียงเทานั้น ก็ไมนากลัว:
มันมีอะไรไมมากกวาคนสักกี่มากนอย; แลวพระเจาอยางนั้น มีกิเลส เดี๋ยวโกรธ
เดี๋ยวรัก; อยางนี้เปนพระเจาไมได. ทีนี้เรามารูจักพระเจา อิทัปปจจยตา ใหถูกตอง
ก็รูจักพระเจาที่แทจริง ซึ่งที่แทมันเปนอันเดียวกัน อิทัปปจจยตา ในฐานะ
ที่เปนกฎนั้น คือพระเจาผูสราง, อิทัปปจจยตา ในฐานะสิ่งทั้งปวงที่ตองเปนไปตาม
กฎนั้น นี้พระเจาคือสิ่งทั้งปวง, อิทัปปจจยตา ที่ปฏิบัติดีแลวจนไมยึดมั่นถือมั่นอะไร
แลวนี้ จะเปนพระเจาที่เปนจุดหมายปลายทางของคนทุกคน. “ออกมาจากพระเจา
แลวกลับไปหาพระเจา” พูดอยางนั้นก็ได มันก็มีสัทธิที่เขาพูดกันอยางนั้น.
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แตในพุทธศาสนาเรา มีพระธรรมสวนหนึ่งซึ่งสรางเรามา ใหเกิดเปนรูป
เปนนาม เวียนวายไปในวัฏฏสงสาร จนมันหายโง มันฉลาดขึ้นแลว มันก็ไมยึดมั่น
ถือมั่นอะไร มันก็หยุดความเปนธรรม ประเภทวายเวียน; ในที่สุดก็เขาถึงธรรม
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ประเภทที่เปนนิพพาน คือไมวายเวียน; เรื่องมันก็คลาย ๆ กับวา ออกมาจาก
พระเจาแลว ก็กลับไปหาพระเจา; แตนี้เรียกวา พูดโดยอุปมา.
ใหรูจักพระเจาใหดี ๆ เถอะ มันมีอยางนอย ๓ สวนอยางนี้ พระเจาผูสราง,
พระเจาที่เปนสิ่งทั้งปวงที่ถูกสรางขึ้นมา, แลวพระเจาที่เปนจุดหมายปลายทาง. แตถา
พูดเปนภาษาธรรมะในพุทธศาสนาแลวงายที่สุด
คือธรรมะในฐานะเปนเหตุสรางสิ่ง
ทั้งปวง หรือเปนตัวกฎเชนกฎอิทัปปจจยตา ที่อยูเหนือสิ่งทั้งปวง ก็เรียกวาธัมมะ
ประเภทหนึ่งเปนพวกอสังขตะ; แลวที่ถูกสรางก็เปนพวก สังขตะ; แลวจุดหมาย
ปลายทางนี้กับเปนอสังขตะอีก คือจะไมถูกสรางอีกตอไป. ความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา
และการปฏิบัติตามกฎของ อิทัปปจจยตา จนถึงที่สุดแลว มันไดผลอยางนี้.
พุทธบริษัทเราจะตองรูเรื่องนี้
แลวก็ตองเอาชนะใหไดดวย
คือวา
เอาชนะใหไดในการที่จะไมตองเปนไปตามกฎชนิดที่ทําใหมีความทุกข
แตใหเปนไป
ตามกฎชนิดที่จะออกมาจากทุกข จนพนทุกข จนเหนือทุกข จนวางไปไมมีตัวตน.
พอเปนสุญญตา เปนอนัตตาแลว พระเจาอยางไหนก็สรางไมได พระเจาชนิดไหน ๆ
ก็สรางคน ๆ นี้ใหเปนคนขึ้นมาไมได เพราะมันรูและอยูเหนือกฎของการที่จะ
เวียนวายอีกตอไป ก็เรียกวา “สุญญตา” หรือ “อนัตตา”. ถาจิตเขาถึงความจริง
ขั้นสุญญตา ขั้นอนัตตาแลว จะอยูเหนือการสรางของพระเจา แลวก็จะเปนพระเจา
เสียเอง.
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ทีนี้ เราจะตองพูดถึงการปฏิบัติกันบาง วาจะปฏิบัติตอพระเจานี้อยางไร?
ถาไมอยางนั้นมันไมสมบูรณ หรือมันจะไมมีประโยชนอะไร. ถาจะพูดวาปฏิบัติตอ
พระเจานี้อยางไร ก็ตองนึกถึงที่เคยพูดกันมาแตวันกอน ๆ วา อิทัปปจจยตา นั้น
อยูในฐานะเปนอะไร ที่ไหน ไดบาง. นี้ก็ตองทบทวนวาอิทัปปจจยตา ที่นอก
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กายเราก็มี อิทัปปจจยตา ที่เปนกายเราก็มี และอิทัปปจจยตา ที่เปนจิตซึ่งไมใช
กายก็มี อิทัปปจจยตา ในความเปนอนันตะ คือไมใชที่ไหน ไมใชเมื่อไร นั้นก็มี
เปนอนันตะ.
ขอที่ ๑ อิทัปปจจยตานอกกายเรา : ก็พูดกันแลววา กอนหินนี้
ก็เปน อิทัปปจจยตา ตามกฎเกณฑของกฎของธรรมชาติ หรือกฎพระเจา หรือกฎ
อิทัปปจจยตา มันสรางขึ้นมา เมื่อกี่พันลานปแลวก็ไมรู; บัดนี้มันจึงมาปรากฏ
เปนกอนหินกอนนี้ เปนตนไม เปนกอนดิน กอนกรวด กอนหิน ทุกอยางในโลก
ที่เปนสสารในโลกนี้ในรูปตาง ๆ กัน; บัญญัติไปตามความสัมพันธระหวางเวลากับ
เนื้อที่. นี่จึงเปนรูปรางตางๆมากมาย นอกตัวเรานี้ก็ลวนแตเปนตัว อิทัปปจจยตา
ที่กําลังเปนไปตามกฎ. เพราะฉะนั้นในสิ่งนั้น มันมีทั้งกฎ และมีทั้งตัวสิ่งที่ตองเปน
ไปตามกฎ. นี่ก็แปลวากอนหินนี้เปน อิทัปปจจยตา นอกตัวเรา ซึ่งเราก็ตองรูจักวา
นี้คือ อิทัปปจจยตา ที่อยูนอกตัวเรา.
ขอที่ ๒ อิทัปปจจยตา ที่อยูที่รูปกาย หรือรูปธรรมของเรานี้
ที่วา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อะไรก็ตามที นี้มันมาอยูในตัวเราแลว
แตมันเปนฝายรูปธรรม; มันก็เปน อิทัปปจจยตา. เพราะวารางกายนี้ทีแรก
มันก็มิไดมี มันอาศัยบิดามารดาเปนแดนเกิด เติบโตขึ้นดวยอาหาร ขาวสุก
ขนมสด จนมาเปนอยางนี้ นี้คือสวนรางกาย; มันก็เปน อิทัปปจจยตา ที่เนื่องอยู
กับกาย หรือในกายนี้ มันก็มีกฎเกณฑของมันโดยเฉพาะ.
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ขอที่ ๓ ลึกเขาไปกวานั้น คือสวนจิต. จิตคือความคิด เมื่อ
ตาเห็นรูป จิตชนิดหนึ่งรูวารูปอะไร แลวก็มีความหมายอยางไร ยินดียินราย เปน
รูปสวย รูปไมสวย ก็เกิดความรักขึ้นมา เกิดความอยากขึ้นมา แลวกระทําไปตาม
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ความอยากนั้น
ไดมาก็ดีใจบาไปพักหนึ่ง ไมไดก็เสียใจเปนทุกข ทั้งหมดนี้
ก็เรียกวาเรื่องฝายจิต; ทั้งหมดนั้นเปน อิทัปปจจยตา ที่เกี่ยวของกับจิตหรือมีอยูในจิต.
นี่เราจึงได อิทัปปจจยตา นอกกายเรา, อิทัปปจจยตา ในกายเรา,
และอิทัปปจจยตา ในจิตของเรา, เปน ๓ ชั้นแลว.
ทีนี้ขั้นสุดทายนั้นมันพิเศษ มันเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวกับเวลา ไมเกี่ยวกับ
การกินเนื้อที่ ไมเกี่ยวกับความสัมพันธกันในระหวางเวลากับเนื้อที่ อยางนี้เรียกวา
อนันตะ; แมนั้นมันก็เปน อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎ เราก็ตองรูจักมัน.
ทีนี้ เราดูมันทีละอยางวา อิทัปปจจยตา นอกกายเรา, ในกายเรา,
ในจิ ต เรา, และในอนั น ตะนั้ น เราจะต อ งปฏิ บั ติ อ ย า งไร? ถ า พู ด อย า ง
“นักเลง”, นี่ขอใชคําคอนขางจะโสกโดกวา นักเลง.สําหรับนักเลงพุทธบริษัทนั้น
สิ่งแรกที่จะตองมากอน ก็คือวาตองรูจักมัน. อะไรก็ตามที่เราจะไปเกี่ยวของกับมัน
เราตองรูจักมัน ใชคําวา อภิฺาย อภิฺาย ตองรูจักมัน; อภิฺาย เพื่อให
รูจักมัน แลวก็รูจักมันใหได. อิทัปปจจยตานอกกาย-ก็ตองรูจักมัน, อิทัปปจจยตา
ในกายนี้-ก็ตองรูจักมัน,
อิทัปปจจยตาในจิตนี้-ก็ตองรูจักมัน,
อิทัปปจจยตา
ในอนันตะทั้งหมด-ก็ตองรูจักมัน. ดังนั้นขอแรกจะตองมีคําวา ตองรูจักมัน;
ไมเชนนั้นโง และไมใชเปนพุทธบริษัท. เพราะวาคําวา “พุทธะ-พุทธะ” นี้
แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน; จงจําไวอยางนี้.
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ฉะนั้นกฎแหงธรรมทั้งหลาย ขั้นแรกจะตองมีคําวา “อภิญญาย” บาง,
“ปริญญาย” บาง เพื่อจะรูจักมันเสียกอนวามันเปนอะไร. เพราะฉะนั้นในสวนนี้
จึงสอนกันแตเพียงวา อะไรเปนอะไร? อะไรคืออะไร? อะไรเปนอยางไร?
เทานั้นแหละ, คือรูจักมันใหไดเสียกอน.
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ทีนี้พอรูจักมันแลว เราก็ปฏิบัติตอมันใหถูก อิทัปปจจยตา นอกกาย
จะปฏิบัติตอมันอยางไร เชนกอนหินกอนนี้จะเอาไวดูมันเลนสวย ๆ ก็ได แตไมตอง
ไปเปนทุกขกับมัน. หรือวา อิทัปปจจยตา กอนหินนี้จะใหใชเปนประโยชนอะไร
ก็ได เอาซิ! จะใชใหเปนประโยชนในแงไหนก็ได; กระทั่งวาจะเอาไปบดไปปน
เปนวัตถุ ใชเปนประโยชนทางเคมีทางอะไรก็ได หรือจะใชเปนวัตถุศิลปะอยางนี้
ก็ได. นี้เรียกวาเราตองปฏิบัติตอมัน ใหมันเหมาะสมในฐานะที่มันเปนอยางนี้.
รวมความวาดูเลนสนุกก็ได, ใชเปนประโยชนก็ได, แตวาผลสุดทาย
อยาใหเกิดความยินดียินรายกับมัน. มันจะเปนไปอยางไร จะไดหรือไมไดตามที่
ตองการ ผลสุดทายตองไมทําใหเกิดความยินดียินรายแกเราได. นี่สิ่งนอกกายทั้งหลาย
เราจะตองทําอยางนี้ทั้งนั้น คือรูจักมัน แลวก็ใชมันใหเปนประโยชน หรือวาไมมี
อะไรที่จะเปนประโยชนโดยตรง จะเอาไวดูเลนสนุก ๆ ก็ได.
ทีนี้ อิทัปปจจยตา ที่มันเขามาถึงในกาย คือเลือดเนื้อรางกายนี้ เราก็ตอง
รูจักมัน วามันเปนอยางไรกอนเหมือนกัน แลวทีนี้เราก็มีหนาที่วา ตองบริหารมัน
ใหถูกวิธี. เดี๋ยวนี้พวกเราบริหารไมถูกวิธี จึงเปนโรคความดันโลหิตสูงบาง เปน
โรคเบาหวานบาง เปนโรคกระเพาะบาง เปนโรคหัวใจบาง นับตั้งแตนอน
ไมคอยหลับเปนตน เพราะเราโงในเรื่องนี้ บริหารมันไมถูกวิธีของ อิทัปปจจยตา
ที่มันมาเปนรางกายนี้ จะเปน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง กระดูก เอ็น เนื้อ อะไร
ก็ตามนั้น รูกันอยูแลว. นอกจากบริหารใหถูกวิธีแลวยังตองใชเปนวัตถุ
แหงการศึกษาตอไป. เราจะตองรูจักมันใหดี บริหารมันใหถูกวิธี แลวก็ใชเปน
วัตถุสําหรับศึกษาตอไป เพื่อผลประโยชนที่มากขึ้นไป สูงขึ้นไปกวานั้น แตแลวมัน
ก็ไปจบลงที่คําวา อยายินดี ยินรายกับมัน. เชนเดียวกับสิ่งภายนอก ก็อยาไปยินดี
ยินรายกับมัน; ในรางกายนี้ก็อยาไปยินดียินรายกับมัน. ในที่สุดจะทําอะไรก็ทําไป,
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จะทําอะไรก็ทําไป, แตวาจิตใจอยาไป เกิด ยินดียินรายกับมัน; ตองการประโยชน
อยางไรก็ทําอยางนั้น จะบริหาร จะสรางสมรรถภาพ หรือจะทําอะไรก็ตามใจ ก็ทําไป
แต อยาใหเกิดความยินดียินรายกับมัน มิฉะนั้นมันจะเปนทุกข มันจะกัดเอา!
ใชคําที่จํางาย ๆ. ถาไปทํากับมันไมถูกวิธี แลวมันจะกัดเอาทั้งนั้น คือจะทําใหมี
ความทุกข.
ทีนี้ ก็มาถึง อิทัปปจจยตา ที่ลึกเขาไปอีกถึงจิตใจ จิตใจของเรา
มีอยู ๒ สวนประกอบกันเรียกกันวา จิตอยางหนึ่ง เจติสิกอีกอยางหนึ่ง. จิตนี้ก็หมาย
ถึงตัวที่จะเปนตัวคือ
ตัวที่ทําหนาที่คิด.
สวนเจติสิกนั้นหมายถึงตัวความรูสึกที่จะมา
ประกอบกันใหเกิดความคิด รวมแลวก็เรียกวา “จิต” วา “ใจ” วา “มโน” วาอะไร
ก็แลวแตจะเรียก แตมันเปนจิต แลวเปนไปตามกฎของมันเอง ในฐานะที่เปน
อิทัปปจจยตา ชนิดหนึ่ง. เรื่องเมื่อตะกี้ไดยกตัวอยางใหฟงแลววา เมื่อตาเห็นรูป
เกิดวิญญาณ เกิดผัสสะ เกิดเวทนาเกิดตัณหา เกิดอุปาทานเกิดกิเลส; เพราะฉะนั้น
เราตองรูวามันคืออะไร? ตองรูจักมันเสียกอนวา มันคืออะไร? มีลักษณะอยางไร?
มีความเปนอยางไร?
จนกระทั่งรูวา
ปลอยไปตามเรื่องไมได.สิ่งที่เรียกวา
จิตนี้ ปลอยไปตามเรื่องไมได เพราะวาตนทุนเดิมของเรา คือความไมรู ไมรูวาอะไร
เปนอะไร;
ถาปลอยไปตามเรื่อง
ก็คือปลอยไปตามความไมรูวาอะไรเปนอะไร.
ดังนั้นจึงตองศึกษาใหรูวา
ถาเราไมมสี ติสัมปชัญญะที่จะควบคุมมันอยางเพียงพอ
ใหถูกตองตามเรื่องของมันแลว
ในที่สุดมันก็จะไปเกิดความโลภบาง
ความโกรธบาง
ความหลงบาง
แลวจะรอนเปนไฟทั้งนั้น;
ฉะนั้นเราตองรูวา
มันเปนอะไร?
มันเปนอยางไร? แลวเราก็ปองกันอยาใหรอนเปนไฟอยางนั้น.
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เรียนพุทธศาสนาใหรู เพื่อจะใชวิธีปองกันไมใหเกิดกิเลส; แลวก็จะไมเปนทุกข.
ถามันเกิดกิเลสแลวมันเปนทุกข. แมความเจ็บไขนี้ก็เหมือนกัน เราถือระบบปองกัน
ดีกวารักษาแกไข. ดูเหมือนจะพูดกันอยูทั่ว ๆ ไปในทุก ๆ กรณี ไมวาอะไร วา
“กันไวดีกวาแก!” นี่คนโบราณพูดอยางนั้นวา “ปองกันไว ดีกวาแกไข”. เพราะ
วาเมื่อถึงขนาดที่ตองแกไขแลว มันแยแลว. ดังนั้นปองกันไว อยาใหมันเกิดขึ้น.
เรื่องเกี่ยวกับกิเลส เปนอยางนี้ มันมีหลักใหญ ๆ อยูอยางนี้ ศึกษาใหรู
ก็จะรูวิธีปองกัน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจเอง ที่จะไมให
เกิดกิเลส; แลวฝกฝนในการที่จะมีสติสัมปชัญญะใหเพียงพอ แลวก็ไมเกิดกิเลส;
เราก็สบาย; ไมอยางนั้นเราจะเปนทุกข ใครชวยไมได เพราะวาพระเจาเปนผู
ลงโทษเสียเอง; คิดดูซิ! เมื่อพระเจาเปนผูลงโทษเสียเอง แลวใครจะชวยได;
มันก็มีวิธีวาอยาทําใหผิดกฎเกณฑอันนี้ พระเจาจะไมลงโทษ; นี้คือปองกัน.
พอมาถึงตรงนี้ อยากจะขอแถมไวดวย วา สําหรับเรื่องศึกษา ธรรมะ
ธรรโม ที่มานั่งอยูที่นี่ก็เหมือนกัน ตองการจะศึกษา ธรรมะ ธรรโมนี้ ขอใหระวัง
ใหดี ขอใหเปนไปในแงการปองกันยิ่งกวาการแกไข. ถาปลอยใหจิตใหวิตกกังวล
ไมมีธรรมะที่จะใชปองกันนามพอสมควรแลว
มันจะเกิดโรคชนิดที่ธรรมะก็ชวย
แกไขไมได; โดยเฉพาะโรคที่มันทําใหเสียสติไปเสียตั้งแตทีแรก เชนเปนลมลมลง
เปนอัมพาตอยางนี้ ธรรมะจะชวยอะไรไมได. ฉะนั้นเราจะตองมีวิธีปองกันที่วาเรา
จะตองไมเปนลมลมลงเปนอัมพาต
คือเราจะรักษาจิตใจใหถูกระบบของธรรมะอยูเสมอ
จะไมเปนโรคเสนประสาทไดเปนอันขาด. คนไหนเปนโรคประสาท ก็ใหตราหนาได
เลยวา มันเปนคนไมรูธรรมะ; มันทําตัวเองใหนอนหลับไมได มันปลอยความ
วิตกกังวลไมได ก็ตราหนาไดเลยวา ไมใชพุทธบริษัทที่ถูกตอง เปนพุทธบริษัท
แตเปลือก หรือแตปากอีกตามเคย. ดังนั้นพระเณรก็ดี ถาเปนโรคประสาทแลว
มันไมใชพระเณรที่ถูกตองในพุทธศาสนา. อุบาสกอุบาสิกาก็ดี ถาเปนโรค
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ประสาทแลว ไมเปนพุทธบริษัทในพุทธศาสนา. เพราะวาไดทําผิดมากเกินไปในสิ่ง
ที่พุทธศาสนาไดสอนไว นี้คือความยึดมั่นถือมั่น ความวิตกกังวลในสิ่งตาง ๆ มีมาก
เกินไป จนเปนโรคเสนประสาท. ฉะนั้นในอัตราเดียวกัน จะเปนโรคเบาหวานบาง
โรคความดันสูงบาง โรคหัวใจบาง โรคกระเพาะบาง. อาตมากลาทาวา แมแต
โรคกระเพาะนั่นแหละ มันมาจากความวิตกกังวลนานเขา ๆ; พอแกไขความวิตก
กังวลได โรคกระเพาะมันก็หายไปเอง ไมตองกินยาก็ได. นี้คือระบบของการปองกัน
แทนการแกไข.
ขอใหศึกษา ธรรมะในลักษณะปองกัน จะทํากรรมฐาน ทําวิปสสนา
ทําอะไรก็ตามใจ ตองเปนไปในระบบปองกัน; เพราะถามันลงปวยทางวิญญาณแลว
ธรรมะก็ชวยไมได เพราะมันเสียสติ เสียสัมปชัญญะ.คนนอนเปนอัมพาตอยูนี้
จะไปพูดอะไรรูเรื่อง; หรือวาถาเปนโรคเสนประสาทมากแลว จะไปพูดอะไรกัน
รูเรื่อง; มันชวยไมได. แมจะชวยไดก็ลําบากมาก ตองกินเวลามาก. ฉะนั้น
ขอใหเห็นความสําคัญของการปองกันวาสําคัญยิ่งกวาการแกไข.
คาของการปองกัน
มันจะมีตั้ง ๘๐-๙๐ เปอรเซนต; สวนคาของการแกไขจะเหลือเพียง ๑๐ เปอรเซนต.
นี่ถาถือหลักอยางนี้ก็จะไดประโยชนดีสําหรับจะตอตานกับ “พระเจา” คือ อิทัปปจจยตา
ในหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ. แลวหนาที่ที่มันชัด ๆ ก็คือวา อิทัปปจจยตา ตัวที่เรียกวา
อวิชชานั่นแหละ ตัวนั้นตองฆามันเสีย ตองฆาอวิชชานั้นเสีย คือความไมรูวาอะไร
เปนอะไร ตองพยายามฆามันเสียเรื่อย ๆ ไป; นั่นแหละเปนการปองกัน. ใหมีอาการ
ที่เรียกวา “อยูดี” มีชีวิตอยูดีหรือถูกตองเสมอไป; แลวในที่สุดมันก็จะไปจบลงที่วา
อยายินดี ยินรายกับมัน. ความรูสึกอะไรที่เกิดขึ้นในใจเปนสุขเวทนา, ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา ก็อยายินดียินรายกับมัน. พอไปยินดีสิ่งที่นายินดี ไปยินรายสิ่ง
ที่นายินราย มันก็คืออวิชชา; เราก็กลายเปนฝายที่พายแพไปในที่สุด. ฉะนั้น
เพื่อจะใหแนนอนก็วา ตองมีผลเปนความไมยินดียินรายเสมอ; นี่ขอใหจําไวอยางนี้.
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นี่เราพูดถึง อิทัปปจจยตา นอกกาย, ในกาย, แลวก็ในจิต, วามันมี
ความจําเปนที่จะตองปฏิบัติกันอยางนี้ คือวารูจักมัน, แลวทําใหถูกตองตามกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวกับมัน, แลวก็เฉยไมตองยินดียินราย.
ทีนี้สําหรับ อิทัปปจจยตา ที่ดูประหลาด ๆ อันไดแก อิทัปปจจยตา
ใน “อนันตะ” นอกเหนือไปจากเวลาหรือเนื้อที่ รางกายจิตใจ อะไรทั้งหมดนี้
มันเปนกฎอิทัปปจจยตา นั้นมันเปนพระเจา; ก็ตองรูจักมันอีกนั่นแหละ. คําแรก
ก็ตองรูจักมัน, แลวคําสุดทายก็ตองไมยินดียินรายเหมือนกัน. สวนตรงกลาง
นี้คือการปฏิบัติในฐานะที่มันเปนพระเจา ก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง หรือวาอยาไป
ปฏิบัติใหผิดก็แลวกัน; ที่ไมผิดนั้นแหละถูกตอง. ฉะนั้นเราเคารพตอกฎเกณฑ
อันนี้ ซื่อตรงตอกฎเกณฑอันนี้ รักษากฎเกณฑอันนี้ใหดี ๆ แลวก็จะไมมีความทุกข.
ทีนี้ถาถามวาเมื่อไร? เวลาเหลือนิดหนอยนี้ จะอธิบายสักนิดวา เมื่อไร
ที่จะปฏิบัติหนาที่เหลานี้ใหถูกตอง? เมื่อพูดถึงสิง่ ที่มันอยูนอกกาย ในกาย ในจิต
นี้มันเนื่องกันทั้งนั้นแหละ
จิตมันรูสึกตอสิ่งที่อยูขางนอก
จิตนี้มันก็อาศัยกาย;
ทั้งจิตทั้งกายรวมกันรูสึกอะไรไดก็รูสึกตอสิ่งขางนอก เพราะมันสัมพันธกัน. เมื่อใด
มันมีความสัมพันธกัน เมื่อนั้นแหละระวังใหดีเถอะจะเกิดเรื่อง คือเมื่อตาเห็นรูป
เมื่อหูไดยินเสียง เมื่อจมูกไดกลิ่น เมื่อลิ้นไดรส เมื่อรางกายไดสัมผัสทางผิวหนัง
เมื่อจิตไดรับอารมณอะไรมาสําหรับรูสึก ทั้ง ๖ อยางนี้ คือ เมื่อสิ่งขางใน มันพบ
กันกับสิ่งขางนอก
นั้นแหละเปนเวลาที่ตองระวังที่สุด
กิเลสและความทุกข
เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งนั้น. เปนคนโงเห็นรูป! เปนคนโงฟงเสียง! เปนคนโงดมกลิ่น!
เปนคนโงลิ้มรส! ฯลฯ เหลานี้จะตองมีกิเลสและมีความทุกข. ฉะนั้นจะตองระวังวา
เมื่อมีการกระทบทางอายตนะใด อายตนะหนึ่งแลวอยาไดโง! คือใหมีสติสัมปชัญญะ
ไวเสมอไป เมื่อตากระทบรูป เปนตนนี้. ถาถามวาเมื่อไร? ก็ตองตอบอยางนี้;
เพราะวาเวลาอันตรายของมัน มันอยูตรงที่เมื่อมันสัมผัสระหวางขางในกับขางนอก.
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อิทัปปจจยตา ที่เกี่ยวกับอนันตะนั้น อยูเหนือเวลา อยูเหนือพื้นที่
ไมมี Relativity ระหวาง Time and Space อยางนี้มันก็ไมใชหนาที่ของเรา. คือเมื่อ
รูวา มันมีอยูอยางเปนกฎ เราก็พยายามที่วา จะดํารงตัวอยูใหถูกตองตามกฎเฉพาะที่
มันมาเกี่ยวของกับเรา; ทําไดเพียงเทานี้ชื่อวาทําไดถูกหมด.ที่วา “หมด” นั้นมันวัด
ไมไหว มันมากมายเหลือเกินมันเปนอนันตะ คือวัดไมไดคํานวณไมได ทั้งทางเนื้อที่
และทั้งทางเวลา. แตวาเมื่อเราทําถูก แมเพียงขณะที่เราเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น
ลิ้มรส ฯลฯ เทานั้นแหละ มันจะเปนการถูกหมด ถูกหมดทั้งอนันตะ ซึ่งวัดไมได.
ฉะนั้นไมตองพูดอะไรในสวนนี้ก็ได พูดแตวา ทําใหถูกตองในเมื่อตากระทบรูป หูได
ฟงเสียง เปนตน. นี้คือ อิทัปปจจยตา นอกกาย ในกาย ในจิต และในอนันตะ
นี้ก็คือพระเจา.
เอาละจะจบแลว ก็ขอแสดงอานิสงสนิดหนอยวา อิทัปปจจยตาในฐานะ
ที่เปนพระเจา นี้เปนพระเจาที่แทจริง.พุทธบริษัทก็มี พวกไหนก็มี; หมายความวา
บรรดาสิ่งที่มีชีวิตแลวตองมี;
แลวพระเจาชนิดนี้ใชไดแกทุกคน.
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ควรใชแกพวกวัตถุนิยม คือ กรรมกร และ นายทุน ทั้งพวก คอมมิวนิสต และ
ไมใชคอมมิวนิสต. การที่เอาพระเจาโง ๆ บา ๆ บอ ๆ ไปใหพวกคอมมิวนิสต
มันก็ไมรับซิ;
ลองเอาพระเจาที่แทจริงอยางนี้ไปให
แมพวกคอมมิวนิสตก็จะ
ตองรับ,
พวกกรรมกรก็จะตองรับ,
พวกนายทุนก็จะตองรับ,
เพราะวาเมื่อเขา
ศึกษาดีอยูแลว เขาจะเห็นชัดวา เอา! นี้มันเปนพระเจาที่แทจริงของธรรมชาติ:
จะไปโลกพระจันทรได ก็เพราะรูจักพระเจาองคนี้, ทําปรมาณูใสกันได โยนระเบิด
ใสกันได ก็เพราะรูจักพระเจาขอนี้, คอมมิวนิสตก็รูดี; ฉะนั้นจึงยอมรับพระเจาตัวนี้
คืออิทัปปจจยตา. พวกคอมมิวนิสตก็มีพระเจาได ถาพระเจานั้นมันจริง.
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เดี๋ยวนี้ทั้งพวกกรรมกร
ทั้งพวกนายทุน
ก็ลวนไมมีพระเจาดวยกัน
ทั้งสองฝาย. มันบอกวาพระเจาตายแลว พระเจาไมมี มัวพูดกันแตอยางนี้. ฉะนั้น
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เราชวยกันแสดงพระเจาที่จริงที่มีอยูจริง แกพวกกรรมกรดวย แกพวกนายทุนดวย.
พอตางฝายตางมีพระเจาแลว มันก็กลัวพระเจาองคนี้ แลวมันจะหยุดรบกันได
ระหวางพวกนายทุกกับพวกกรรมกร.
การรบกันระหวางลัทธิที่ถือลัทธิกรรมกรกับ
ถือลัทธินายทุนนี้ จะมีพระเจาเขามาชวย หามใหเลิกความเห็นแกตัว เลิกบูชาวัตถุ
กันเสียที วามันเปนความทุกข; มีพระเจากันเสียที!
แลวประโยคสุดทาย ก็มีความสําคัญวา พระเจาที่นี่ละเดี๋ยวนี้! เขาถึง
พระเจาตอตายแลว มันก็โงตามเดิม! ยิ่งพระเจาตออีกหลายชาติหลายสิบชาติแลว
ยิ่งโงหลายเทา; เพราะวาพระเจาอยูที่นี่ และเดี๋ยวนี้ และในที่ทุกหนทุกแหง.
เหมือนไดพูดมาแลวขางตนวา อิทัปปจจยตา นี้ นอกกายตรงนั้น ในกายตรงนี้
ในจิตตรงนี้ ในอนันตะทั้งหมดนี้ ก็ลวนเวลานี้ไมใชเวลาอื่น ไมใชหลังจากตายแลว.
ตองรูจักพระเจาที่แมจริงอยางนี้,
และจักการกับพระเจาเหลานี้
ใหถูกตอง, แลวปญหาก็จะหมดไป. นี่คือประโยชนของการรูจัก อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปนพระเจาที่แทจริง ที่ไมมีปญหา ที่ไมตองสงสัย. มีคําอธิบายเปนหัวขอ
ยอ ๆ พอเปนทางสังเกตพิจารณาเหมือนอยางที่วามาแลวนั้น.
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หวังวาทานทั้งหลายทุกคนจะไดเอาไปพินิจพิจารณา
ใชประโยชนใหได
ใหมากที่สุด ตามที่จะทําได; ใหสมกับที่วา นับถือพระพุทธเจา. พระพุทธเจาทาน
มีแตเรื่องนี้เรื่องเดียว แมแตทานจะ “รองเพลงเลน”, ขออภัยใชคําอยางนี้, ทานก็
รองเพลงเรื่องนี้ คือ อิทัปปจจยตา.
การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลา ใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดปดทายธรรมบรรยายตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะเปนวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งมีชีวิต
-๕เสารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
ในการบรรยายครั้ ง ที่ ๕ นี้ จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ว า
อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะที่ เ ป น วิ วั ฒ นาการทุ ก แขนงของสิ่ ง ที่ มี
ชีวิต ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยูแลว. ขอใหทานทั้งหลาย
ทบทวน ไปถึ ง การบรรยายครั้ ง ที่ แ ล ว ๆ มาด ว ย ทุ ก คราวไป
เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา ในทุกแงทุกมุม.
เราได เคยกล าวถึ งอิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นหั วใจของพระพุ ทธศาสนา
แตไมมีใครรูจัก ไมถูกนํามากลาว
ถูกมองขามพนไปบาง ยังคงจมอยูในพระไตรปฎก
ไม เป นที่ ปรากฏแม แก พุ ทธบริ ษั ทผู เรี ยกตั วเองว า ผู สื บอายุ พระศาสนาบ าง ผู ศึ กษา
เลาเรียนและปฏิบัติในศาสนานี้บาง; นับวาเปนที่นาสังเวชอยู.
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ปจจยตา ; มันไมมีอะไรมากไปกวานั้น. เพราะความที่อะไรไมคงที่ คือความที่มีปจจัย
มีเหตุผลักไสใหเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มันจึงเกิดของใหม ๆ ขึ้นมาตามลําดับ.
นี ้เ รีย กวา วิช าทั ้ง หลายเหลา นั ้น ลว นแตบ รรยายเรื ่อ งอัน เกี ่ย วกับ
อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น; ในฐานะที่เปนเหตุเปนผล, เปนการกระทํา, เปนผล
ของการกระทํา, หรือวาเปนกฎเกณฑที่ใหมันตองเปนอยางนั้น
นี้เรี ยกว า มั นเป นความลั บอั นหนึ่ ง ซึ่ งซ อนอยู เบื้ องหลัง ที่ มนุษย ไม รู ว า
เราถู ก ผลั ก ไสหรื อ ถู ก บั ง คั บ ถู ก กระทํ า ให เ ป น ไป ในลั ก ษณะที่ มี อ ะไรแปลกและ
ใหมเสมอ ที่เปนไปโดยธรรมชาติเองก็มีอยูมาก,
ที่มนุษยแกไข ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เรื่อย ๆ ไปก็มีอยูมาก. ขอใหสังเกตดูใหดีในเรื่องนี้.
เรายั งได พู ดกั นถึ ง อิ ทัปป จจยตา ในฐานะที่เป นความรูสึ ก ที่ เป นตั วเรา
หรือวาเปนรางกาย เลือดเนื้อ ชีวิตของเราในทุกแงทุกมุม วามันไมมีอะไรนอกไปจาก
สิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
รางกายนี้ก็ดี จิตใจก็ดี ความรูสึกวาเปนตัวเรา
เป นของเรา ทุ กคราวที่ เกิ ดขึ้ นก็ ดี ก็ ล วนแต เป นไปตามกฎเกณฑ อั นนี้ หรื อว าเป น
ตัวสิ่ง ๆ นี้เสียทีเดียว. คนเรากระทําทุกอยางทุกอิริยาบถในทุก ๆ วัน ก็เพราะสิ่งนี้
เพราะการบังคับของสิ่งนี้; เราคิดนึกอะไรแปลก ๆ ออกไปก็เพราะสิ่งนี้อีกเหมือนกัน;
เราจึ งเรี ยกอี กอย างหนึ่ งว า อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นพระเจ า คื อเป นผู ที่ บั งคั บ
สิ่ ง ต า ง ๆ ให เ ป น ไป เช น ให เ กิ ด ขึ้ น เช น ให ตั้ ง อยู เช น ให ดั บ ไป ที่ เ รี ย กกั น ว า
พระเจาผูสราง พระเจาผูควบคุม พระเจาผูทําลาย เลิกลางเสียเปนคราว ๆ อยางนี้
เปนตน.

www.buddhadasa.info
วันนี้จะไดกลาวถึง อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนวิวัฒนาการทุกแขนง
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อิท ัป ปจ จยตา ก็ค ือ สิ ่ง ทั ้ง ปวง ไมม ีอ ะไรที ่ไ มเ ปน อยา งนั ้น สิ ่ง ที ่ม ีว ิว ัฒ นาการ
ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา, แมไมมีวิวัฒนาการก็ยังเปนอิทัปปจจยตา; ฉะนั้นขอให
พิจารณากันในแงนี้.
หั วใจของพุ ทธศาสนา คื อ อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นตั วกฎเกณฑ
ของสิ่ง ทั้ง ปวงบา ง, ในฐานะที่เ ปน การกระทํา ตามกฎเกณฑ หรือ เปน ไป
ตามกฎเกณฑนั้นบาง และเปนผลหรือเปนปฏิกิริยาขึ้นมาจากการกระทํานั้นบาง;
ในโลกนี้เราไมมีอะไรมากไปกวาสิ่งทั้ง ๓ นี้ เราจึงควรจะรูจักสิ่งเหลานี้ใหดี; แตเรา
ก็ไมรูจักเอาเสียเลย.
เปรี ยบเที ยบก็ เหมื อนกั บว า ท านทั้ งหลายนั่ งอยู ที่ นี่ แต ก็ ไม ได ยิ นเสี ยง
ตะโกนที่ดังลั่นไปหมดของธรรมชาติวา “อิทัปปจจยตา”. ถาเรายังไมรูสึกตอขอเท็จจริง
ขอนี้แล ว ก็ เรียกวาเรายังไม รูจักสิ่ งนั้น เพราะฉะนั้ นอยากจะขอตักเตื อนหรื อย้ํากั น
อยู เสมอ ว าเมื่ อนั่ งอยู ที่ นี่ ทํ าไมไม ได ยิ นเสี ยงตะโกนของ อิ ทั ปป จจยตา คื อการ
รองบอก รองตะโกนวา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. หมาย
ความวา ทานจะตองดูลงไปที่ทุกสิ่ ง ที่อยู รอบตัวเราในเวลานี้ วาทุกสิ่งมันกําลังเป น
อิทัปปจจยตา หรือเปนไปตามกฎ อิทัปปจจยตา.
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สมมติ ว า ต นไม ต นนี้ มั นก็ มี ความเป นไปตามกฎเกณฑ อั นนี้ อย างที่
เรียกวา ไมมีอะไรมาตานทานได อยางที่เรียกวาไหลเปนเกลียวไปทีเดียว. ถาเราเขาใจ
ขอเท็จจริงขอนี้ ที่กําลังเปนอยูแกตนไมตนนี้ เราก็จะเหมือนกับไดยินมันรองตะโกน
บอกวา อิทัปปจจยตา; ไมมีอะไรมากไปกวานั้น; คือบอกวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
วา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย ฉันคือตนไมตนนี้ จึงเกิดขึ้น.
แลวมันไมใชเพียงเทานั้น คือมันมีอะไรเกิดขึ้นใหมเรื่อยในตนไมตนนั้น แตวาเปน.
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ของละเอียด.
ตนไมก็บอกอยางนั้น ใบไมทุก ๆ ใบมันก็บอกอยางนั้น ฉะนั้นคงจะ
เปนเสียงที่ดังลั่นเหลือประมาณ วาใบไมทุกใบก็รองตะโกนบอกวา “อิทัปปจจยตา”
ที่ ยิ่ งไปกว านั้ นอี ก ก็ คื อ เซลล ที่ มี ชี วิ ตอยู ในใบไม ต นไม ทุ ก ๆ เซลล ไม รู
ปริมาณเทาไร
กําหนดไมไหว แตละเซลลนั้นก็รองตะโกนวา “อิทัปปจจยตา”.
มั น คงจะดั ง ลั่ น มากยิ่ ง ขึ้ น ไปกว า นั้ น อี ก แต ทํ า ไมคน “หู ห นวก”เหล า นี้ จึ ง ไม ไ ด ยิ น .
นี้ก็เพราะความไมเปนพุทธบริษัทที่แทจริงหรือมากพอ นั่นเองทําใหไมไดยิน.
เพราะฉะนั้นอยาเสียใจวา เปนเรื่องโงเขลา หรือวาถูกดา;
มันก็ควร
จะเปนอยางนั้นเพราะวาไมไดยิน.
ถามีปญญามีความรอบรูในหัวใจพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจาแล วจะไปนั่ งอยูที่ ไหน ตรงไหน ก็ จะได ยินเสี ยงตะโกนว า “อิ ทัปป จจยตา”
สนั่นหวั่นไหวไปหมด;
นี้พูดเรื่องตนไมตนเดียว หรือตนไมไมรูวากี่ตน มันก็เปน
อยางนี้.
ที นี้ จะไปดู ที่ ก อนหิ น มั นก็ เป นอย างนั้ น เพราะว าอนุ ภาคหนึ่ ง ๆ ของหิ น
ก อนหนึ่ ง ๆ มั นมี ความเปลี่ ยนแปลง คื อเป นตั ว อิ ทั ปป จจยตา เพราะว ามี สิ่ งนี้ ๆ
เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ทําไมกอนหินแตละกอนเหลานี้จึงมาตั้งอยูที่นี่ได
ก็เพราะมีเหตุ มีปจจัย นั้นคือ อิทัปปจจยตา;
มันเกิดมาเมื่อกี่พันลานปมาแลว
หรือกี่หมื่นลานปมาแลว จนมันแตกสลายเปนกอน จนถูกทําใหมาอยูที่นี่. นี้ก็เรียกวา
เพราะมี ป จจั ย มั นจึ งมาตั้ งอยู ที่ นี่ นี่ มั นจึ งบอกอย างนี้ ว า อิ ทั ปป จจยตา เพราะมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, ฉันจึงมานั่งอยูที่นี่. นี้เปนเรื่องของหินทุก ๆ กอน แตพุทธบริษัทก็ไมไดยิน.
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ปรมาณู มั น ก็ มี ค วามเป น อิ ทั ป ป จ จยตา เต็ ม ที่ ข องมั น ในตั ว มั น เอง ซึ่ ง มั น กํ า ลั ง
เปลี่ ย นแปลงหมุ น เวี ย นอยู ใ นตั ว ปรมาณู ห นึ่ ง ๆ นั่ น เอง นั่ น ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา;
แตวามันเปนเสียงที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้ง ยิ่งไปกวาธรรมดา ก็เลยไมคอยจะไดยินยิ่งขึ้น.
นี่แหละขอใหคิดดูเถอะวา ทุกอยางมันตะโกนคําวา “อิทัปปจจยตา”
อยู
ตลอดเวลา จะเปน ตน ไม เปน กอ นหิน เปน เม็ด กรวด เม็ด ทราย เปน มด
เป น แมลง เป น สั ต ว อ ะไรต า ง ๆ กระทั่ ง เป น คน กระทั่ ง เนื้ อ หนั ง ของเรา เลื อ ดเนื้ อ
อะไรตา ง ๆ ที ่ม ีอ ยู ใ นรา งกายนี ้ มัน ก็ต ะโกนบอกความที ่เ ปน อิท ัป ปจ จยตา
อยูตลอดเวลา.
แมวาเราจะเคยไดยินไดฟงกันมาวา อนิจ จัง ทุกขัง อนัต ตา
เราก็ยังไมรูวานั่นคืออิทัปปจจยตา.
อาการแหง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นแหละ
ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา มากยิ่งขึ้น และสําหรับมนุษยจะไดพิจารณา.
นี้ เรี ยกว า ทุ กส วนของร างกาย มั นก็ ตะโกนบอกอย างนี้ แต เราก็ ไม ได ยิ น
เพราะเราหูห นวก เพราะวา เราเปน พุท ธบริษัท นอ ยเกิน ไป
เปน ไมถึง ขนาด
จึงไมไดยินเสียงตะโกน ของอิทัปปจจยตา.
ดังนั้นจึงตองเอามาวากัน ใหเปนที่เขาใจ
แจ ม แจ ง ซึ ม ซาบอยู ใ นใจ จนรู สึ ก ว า จะเหลี ย วไปทางไหน ก็ จ ะเห็ น แต ภ าพหรื อ
ภาวะของอิทัปปจจยตา, จะไดยินแตเสียงตะโกนของอิทัปปจจยตา, หรือวาจะไดดม
ไดลิ้ม ไดสัมผัส มันก็ลวนแตสิ่งซึ่งเปน อิทัปปจจยตา.
ถามันเปนอยางนี้แลว
ก็ ห มายความว า ความที่ เ ห็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตานั้ น ถึ ง ขนาดพอที่ จ ะเรี ย กผู นั้ น
ไดวา เปนพุทธบริษัทผูเห็นธรรม
เห็นกิเลส เห็นความทุกข แลวก็จักปองกัน
หรือกําจัดกิเลสและความทุกข ใหนอยลงไปไดมากทีเดียว.
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บาง; อิทัปปจจยตาจริงๆดวยเหมือนกันที่เขารู; กลาวคือเมื่อผูใดรูสึกวา
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อาว! สิ่งนี้มันเปนอยางนี้เอง; แลวก็หายโกรธ หรือหายรัก หายเกลียด หายกลัว
นี้ก็เรียกวาเขาเปนผูเห็น อิทัปปจจยตา;
แตวายังไมหมด หรือวาไมมากพอ ที่จะดับ
ปญหายุงยากนานาประการใหหมดไปได.
อิท ัป ปจ จยตา พูด เปน ภาษาคนธรรมดา ก็ค ือ วา อยา งนั ้น เอง!;
คือ ความที่เ มื่อ มีสิ่ง นี้ ๆ เปน ปจ จัย สิ่ง นี้ ๆ ยอ มเกิด ขึ้น ;
นี่แ หละคือ
ความเปนอยางนั้นเอง พูดงาย ๆ วา “อยางนั้นเอง!” “อยางนั้นเอง!” ถาใครเห็น
อิท ัป ปจ จยตาจริง คนนั ้น มองไปทางไหนจะมีค วามรู ส ึก ขึ ้น วา “อยา งนั ้น เอง”
“อยางนั้นเอง”
คือวาเมื่อไดยิน ไดฟง ไดดม ไดกลิ่น ไดสัมผัสอะไร ก็จะรูสึกวา
อยางนั้นเอง แลวจะไมโง ไมหลง; ไมเห็นอะไรเปนของแปลก. เดี๋ยวนี้คนมันโง
เห็ นอะไรเป นของแปลก มั นก็ กลั วบ าง มั นก็ รั กบ าง มั นก็ อยากจะซื้ อจนเงิ นมี ไม พอ
เพราะมันโง ไปเห็นวามันเปนของแปลก ไมเห็นวามันเปนอยางนั้นเอง.
เหมื อ นอย า งว า เมื่ อ คราวไปโลกพระจั น ทร กั น ครั้ ง แรก ก็ อุ ต ส า ห อ ด
ตาหลั บ ขั บ ตานอน นั่ ง จ อ งจอโทรทั ศ น ไม มี ใ ครเคยรู สึ ก สั ก คนเดี ย วว า เรื่ อ งนี้
มันก็อยางนั้นเอง,
มันก็ไมแปลกอะไรเลย.
ตอ เมื่อหลายครั้ง หลายหนเขา
ก็พอจะมองเห็นวา อาว!
มันอยางนี้เอง แลวก็เฉยได ไมแปลกไมประหลาด
ไมนาอัศจรรย.
เพราะฉะนั้ นเมื่ อเรายั งไม รู จั ก อิ ทั ปป จจยตา ในสิ่ งใด เราจะมี ความฉงน
สงสั ย สนใจ ทึ่ ง หรื อ วิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ สิ่ ง นั้ น ทํ า ให เ กิ ด กิ เ ลส เช น ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ขึ้ นมา แล วก็ เกิ ดความวิ ตกกั งวล อยู แต กั บสิ่ งนั้ นตลอดเวลา
นอนไมหลับ เพราะไมนึกไดวามันเปนอยางนั้นเอง.
ถาเห็นวาเปนอยางนั้นเอง
มันก็นอนหลับ; จะได จะเสีย ก็นอนหลับ; จะไดเงินสักกี่ลาน ๆ มันก็นอนหลับ,
จะเสียไปกี่ลาน ๆ มันก็นอนหลับ; เพราะมันอยางนั้นเอง. เดี๋ยวนี้เสียเงินไปเพียง
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ไมกี่บาท ก็นอนไมคอยหลับแลว; ไดมาไมกี่บาทก็ดีใจจนเนื้อเตนแลว; นี้เรียกวา
คนโงที่ไมรูจักอิทัปปจจยตา จึงมี ความคงที่ อยูไมได.
แตแทที่จริงก็เฉพาะ
พระอรหันตเทานั้น ที่จะเปนผูคงที่ได.
ผูคงที่นี้เขาเรียกวา “ตาที” แปลวา ผูคงที่; มีแตพระอรหันตเทานั้น
ที่จะคงที่ได.
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ก็ยังมีการหวั่นไหวอยูบาง
เพราะเหตุวาความเห็นวา อิทัปปจจยตา ยังไมเปนไปถึงที่สุด; หัวใจของพระพุทธศาสนา ยังไมปรากฏแจมแจงแกผูนั้นถึงที่สุด จึงยังมีความหวั่นไหว. ยิ่งเปนปุถุชน
ก็ยิ่งหวั่นไหวมาก เปนพระอริยเจาก็นอยลง ๆ;
เปนพระอรหันตก็หมดความ
หวั่ นไหวไปตามสิ่ งตาง ๆ เพราะเห็ น อิ ทัปป จจยตา คื อ ความที่ มันเป นอย างเอง
ที่เรียกวา “ตถตา”.
เพราะฉะนั้ น ขอให ท านทั้ งหลายจํ าคํ าเหล านี้ ไว ให ดี ๆ มั นจะช วยได ใน
การที่จะมีสติระลึกไดโดยงายทันทวงที วาตถตา ความเปนอยางนั้นเอง. พวกมหายาน
เรียกวา “ยูสี” แปลวา อยางนั้นเอง ตรงกับคําวา ตถตา. คูกับคําวา “ยูไล”
คือ พระตถาคต หรือบุคคลผูเปนอยางนั้นเอง. ถา “ยูสี” ก็หมายความวา ธรรมชาติ
ธรรมดา หรือสิ่งตาง ๆ ที่มันเปนอยางนั้นเอง.
ถาเรารูเห็น เขาใจ ในสิ่งที่เรียกวา
ตถตา คือความเปนอยางนั้นเอง มันก็ไมมีปญหาอะไร; จนกระทั่งวา ความเกิดก็
อยางนี้เอง ความเจ็บไขก็อยางนี้เอง ความตายก็อยางนี้เอง; เราก็ไมรูสึกกลัว
ไมรูสึกวิตกกังวล.
ถามีโอกาสจะแกไขเยียวยา ก็แกไขเยียวยาไปดวยกฎเกณฑที่วา
มันอยางนี้เองมันจึงแกไขได;
เมื่อแกไขกันถูกตามกฎของเหตุปจจัย มันก็หายได.
นี่แมการหายจากความเจ็บไข ก็เปนกฎของ อิทัปปจจยตา; ความเจ็บก็เปนกฎของ
อิทัปปจจยตา; ในฝายใดฝายหนึ่ง. ถาวาจะตองตาย ก็หัวเราะได เพราะวามัน
ก็คืออยางนั้นเอง; เพราะวามันเปนอยางนั้น เปนอยางนั้นๆๆๆ ตามเหตุ
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ตามปจจัยแลว แลวมันก็เปนอยางนั้น. เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น
หมายความวา เมื่อมีสิ่ง ๆ นี้เปนปจจัย ของความเจ็บไข; ความเจ็บไขมันก็เกิดขึ้น
ไมแปลกอะไร. เมื่อมีปจจัยของความหายเขามา มันก็หาย หายเจ็บหายไข. เมื่อมัน
ถึงที่ สุด เนื่องด วยป จจั ยของความตายมั นมีมาก มันก็ ตองแตกสลาย ที่เราเรียกกั น
วาตาย.
ที นี้ เราไปดู แต ผลที่ กระทบกระทั่ งแก จิ ตใจของเรา จึ งมองเห็ นเป นความ
เกิดบาง เห็นเปนความแกบาง เห็นเปนความตายบาง;
แตที่แททุกอยางนั้นเปน
อิทัปปจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ถาเห็น
อิทัปปจจยตาอยางนี้ ก็จะเห็นเหมือนกันหมด ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย
ความได ความเสีย ความอะไรทุ กอย าง มั นเหมื อนกั นหมด คื อเป น อิทั ปปจจยตา;
แลว ก็ไ มต อ งยิน ดี ยิน รา ย คือ ไมด ีใ จ ไมเ สีย ใจ ไมร ัก ไมเ กลีย ด ไมก ลัว
ไมอะไรหมด.
นี้เปนหัวใจของพุทธศาสนา ในแงคําสั่งสอนก็เปนอยางนี้,
ในแงของ
การปฏิบัติ ก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนี้,
ในแงแหงผลของการปฏิบัติ มันไดผล
เปนอยางนี้ คือ ความคงที่ เหมือนกับที่กลาวมาแลว. นี้เปนความคงที่เหลือ
ประมาณ คือวาจิตไมเปลี่ยนแปลงเลย เพราะการเห็น อิทัปปจจยตา. กอนหิน
ตั้งนิ่ง ๆ อยูที่นี่ก็ยังไมมีความคงทีมากเทากับจิตใจที่เห็นอิทัปปจจยตา. คนมองกอนหิน
แลวก็จะเห็นวากอนหินนี้อยูนิ่ง ๆ คลายกับมันเฉยได; แตมันก็ยังไมนิ่งเทากับจิตใจ
ที่เห็ น อิทั ปป จจยตา อย างแท จริ ง และถึ งที่สุ ด คื อไม หวั่ นไหว ไม เปลี่ยนแปลง.
ในกอนหินนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่ซอนเรนอยู แมวาจะดูวามันอยูนิ่ง ๆ.
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องคุลีมาลวา “ฉันหยุดแลว; แกไมหยุด”. นี่พระพุทธเจาหยุด ทั้งที่ทรงเดินอยู
ก็เรียกวาหยุด;
ที่เรียกวาหยุด เพราะไมเห็นมีอะไรที่จะตองสนใจตองยึดมั่นถือมั่น
คือจิตใจไม เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่ งใด ๆหมด จิ ตใจมั นนิ่งเสมอกั นตอสิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวง
นี้ เรี ยกว าจิ ตใจหยุ ดกระดุ กกระดิ ก หยุ ดหวั่ นไหว หยุ ดทะเยอทะยาน หยุ ดเปลี่ ยนแปลง
หยุดอะไรหมด. ใหคําวา “หยุด” ในความหมายที่ลึกซึ้ง เปนภาษาธรรมะสูงสุด;
หยุดทั้งที่กําลังเดินอยู เปนความหยุดชนิดที่นิ่งกวากอนหินที่อยูนิ่ง ๆ อยางนี้.
นี้ เ ราแสดงผลของ อิ ทั ป ป จ จยตา ว า เมื่ อ ได รู ไ ด ป ฏิ บั ติ ถึ ง ที่ สุ ด แล ว
มันทําให คงที่.
เมื่อคงที่ มันก็คือ ไมสุข ไมทุกข ไมอะไรหมด ไมเปลี่ยนแปลง
และก็ยังมีชื่อเรียกอยางอื่นอีกหลายชื่อ.
นี้เรียกวาการเห็น อิทัปปจจยตา คือเห็น
สิ่งทั้งหลายมันเปนไปตามเหตุตามปจจัยนั้น มันทําใหเราเฉยได.
ฉะนั้นขอใหพยายาม ที่จะเปนผูเฉยได คือไมทุกขก็แลวกัน
สวน
รางกายนั้ น ก็ ทํ าไปตามเรื่ องที่ จะต องทํ า แต จิ ตใจนั้ นเฉยได ไมว าอะไรมั นจะเกิ ดขึ้ น.
ถ าจะหั วเราะก็ ได เพี ยงแต หั วเราะว ามั นจริ งแล ว มั นจริ งอย างที่ เราคิ ดคาดไว แล ว
เชื่อไวแลว;
หัวเราะอยางนี้ก็เรียกวายังนิ่งอยูนั่นแหละ ไมใชหัวเราะเพราะได,
หรือไมใชหัวเราะเพราะอยาก เพราะไดสมประสงคอะไร;
แตหัวเราะเยาะวา ทุกสิ่ง
มันเปนอยางนี้ คือมันเปนอยางที่เรารู.
เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเจ็บไขเกิดขึ้น
ก็หัวเราะได ความตายมาถึงก็หัวเราะได;
ถาไมมีแรงจะหัวเราะ มันก็หัวเราะ
อยูในใจ แลวมันก็ดับไป มันก็หมดเรื่องกัน.
ขอใหผลของการเห็นอิทัปปจจยตา
จงเปนไปในลักษณะเชนที่กลาวนี้.
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เราจะต องนึ กอดสู ต อเพื่ อนมนุ ษย ต างชาติ ต างศาสนา หรื อว าอดสู ต อ
พุ ท ธบริ ษั ท ต า งนิ ก าย ถ า หากว า คนอื่ น พวกอื่ น ศาสนาอื่ น ลั ท ธิ อื่ น เขาเฉยได
แลวเราเฉยไมได เรามีความหวั่นไหวไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง
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ความเกลียด ความกลัว เราเฉยไมได;
พุทธบริษัท.

นี้เราควรจะละอายในขอที่วาเรายังไมเปน

สํ าหรั บการปฏิ บั ติ นั้ นเขามี วิ ธี ทํ าตามแบบอย างของเขา ส วนเราก็ มี วิ ธี ทํ า
ตามแบบอย างที่ เรามี คื อวิ ธี การเห็ น อิ ทั ปป จจยตา ซึ่ งเรากํ าลั งศึ กษากั นมาเรื่ อย ๆ
ก็จะทําใหมองเห็นแจงตออิทัปปจจยตานั้นจริง ๆ.
นี่ขอใหทานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจ
อย างนี้ แล วเราก็จะแก ปญหาต าง ๆ ที่เปนความทุ กข ยากลําบาก ทั้งสวนตั ว สวนรวม
สวนสังคมได.
เดี ๋ย วนี ้เ ราอยู ใ นฐานะที ่ว า แกป ญ หาของเด็ก อมมือ ก็ย ัง ไมไ ด;
ทําไมจะไปแกปญหาของเด็กวัยรุนหรือคนแกหัวหงอกได.
เราแกปญหาของเด็กอมมือ
ก็ยังไมได ทําไมจะตองหัวเราะ ทําไปจะตองรองไห ทําไมจะตองเปนอยางนี้ ๆ;
เรา
ก็ยังไมรู แลวก็แกไมได.
หรือวาเด็กอมมือของเรา กําลังจะเติบโตขึ้นมาในลักษณะ
ที่ ผิ ด หมายความว าที่ จะผิ ดต อหลั กของธรรมะ แล วจะต องเป นทุ กข แต เราก็ ยั งแก
ไมได.
ไมเทาไร เราก็จะมีเด็กโต เด็กวัยรุน ที่เปนปญหามากขึ้นไปกวานี้ ในโลกนี้
และไมวาประเทศไหน.
ประเทศไหนยิ่งบามาก ประเทศนั้นก็จะยิ่งมีความยุงยาก
เร็วมาก.
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พุ ทธบริ ษั ทไม ควรจะเป นอย างนั้ น เพราะมี หลั กประกั น คื อความรู เรื่ อง
อิทัปปจจยตา;
เมื่อรูแลว มันทําใหไมกลาปลอยตัวใหเปนบา มันนากลัว มัน
รู จั กกลั ว มั นจะรู จั กยั บยั้ งชั่ งใจ รู จั กปกครองตั วเอง ให อยู แต ในกฎเกณฑ ร องรอย
ที่จะไมตองเปนทุกข.
นี้ คื อ ทั้ ง หมดที่ ว า เราจะต อ งทบทวนกั น อยู เ สมอ ในเรื่ อ งอั น เกี่ ย วกั บ
อิ ทั ปป จจยตา ซึ่ งได พู ดกั นมาในหลายแง หลายมุ ม แล วก็ ยั งจะต องพู ดกั นอี กต อไป
ใหครบทุกแงทุกมุมเทาที่เห็นวาควรจะทราบ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วาบางคนไม
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เหมาะที่จะทราบ ดวยการมองจากมุมนี้;
แตเหมาะที่จะมองจากมุมอื่นหรือมุม
อื่นอีก.
ดังนั้นอาตมาจึงพยายามที่จะเอามาพูด ใหเปนโอกาสที่ทุกคนจะมองเห็นได
ในแงใดแงหนึ่ง มุมใดมุมหนึ่ง สําหรับคน ๆหนึ่ง; ดังนั้นขอใหทนฟง. ที่วาทนฟง
นี้ ก็ เพราะว า บางคนอาจจะไม เหมาะอย างที่ ว ามาแล ว ก็ จะรู สึ กว าไม ชวนฟ ง แต ว า
เพื่ อเห็ นแก ผู อื่ นบ าง ก็ ควรจะทนฟ ง เพื่ อ ว าให ได กล าวกั นทุ กแง ทุ กมุ ม เป นเรื่ องที่
สมบูรณได.
ในวั นนี้ จะได กล าวในแง มุ มที่ ว า อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นวิ วั ฒนา
การในทุกแขนงของสิ่งที่มีชีวิต. สิ่งที่ไมมีชีวิต มันไมมีความรูสึก, เมื่อไมมีความ
รูสึก ปญหาก็ไมมี,
เพราะฉะนั้นจึงไมตองพูดถึงกันก็ได.
ถาจะพูดก็พูดเพื่อ
เปรี ย บเที ย บให รู จั ก สิ่ ง ต า ง ๆ ดี สํ า หรั บ ซึ่ ง เป น สั ต ว ที่ มี ชี วิ ต และมี ค วามรู สึ ก ไว
มีความรูสึกสูง มีความรูสึกลึกซึ้ง จนเกินประมาณไปเสียอีก.
สิ่งที่เรียกวาชีวิต
นี้มีหลายระดับ นับตั้งแตระดับที่เปนพืชพันธุไม
เป น ต น ไม เป น หญ า บอน เป น ตะไคร เป น จุ ลิ น ทรี ย ไ ปในที่ สุ ด นี้ คื อ ประเภทพื ช ;
สู ง ขึ้ น มามั น ก็ เ ป น ประเภทสั ต ว สั ต ว เ ล็ ก สั ต ว น อ ย สั ต ว เ คลื่ อ นที่ ไ ด สั ต ว เ คลื่ อ นที่
ไมได กระทั่งมาเปนสัตวคน. ทีนี้ถาสูงขึ้นไปอีกจะเปนอะไร? เขาพูดกันวา (อาตมา
ก็ไมเคยเห็น)
เปนเทวดาบาง เปนยักษบาง เปนมารบาง เปนพรหมบาง ไมรูวา
อยูที่ไหน แตก็ถูกนับไวในฐานะเปนสิ่งที่มีชีวิต ที่สูงขึ้นไปกวาคน.
แลวอาจจะ
นั บสิ่ งที่ ไม ใช คน หรื ออมนุ ษย ใด ๆ เข ามาอี กก็ ได ในฐานะที่ ว า มั นก็ เป นสิ่ งที่ มี ชี วิ ต
กับเขาดวยเหมือนกัน.
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www.buddhadasa.info

๑๔๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

อะไรบ าง ก็ มี กั นในภาษาจิ ตใจ คื อว าคนนั่ นแหละ ถ ามี จิ ตใจดี งดงามในระดั บหนึ่ ง
ก็เรียกวา เทวดา;
หรือถาสะอาด ละเอียด ประณีต สุขุมขึ้นไปอีก ก็เรียกวา พรหม
เปนตน. ถามันเกิดบาขึ้นมา ก็เรียกวามันเปนยักษ เปนมาร เปนผี เปนปศาจ;
ก็แลวแตจะเรียก. รวมแลว มันรวมอยูไดในสิ่งที่เรียกวาคน.
ที นี้ สิ่ งที่ มี ชี วิ ตที่ เป นต นไม นี้ มั นต่ํ ามาก มี ความรู สึ กได น อยมาก ตื้ นมาก.
ที่เปนสัตว มันก็รูสึกไดสูงกวา เร็วกวา มากกวา ยิ่งขึ้นไป.
กระทั่งเปนคน ซึ่งยิ่งมี
ความรู สึ ก ไว เร็ ว สู ง มากขึ้ น ทุ ก ที ใ นเวลานี้ จนจะบั ง คั บ ตั ว เองไม ไ ด กั น อยู แ ล ว .
นั่ นแหละมี โอกาสที่ ว าจะได เป นยั กษ เป นมาร หรื อเป นพรหม หรื อเป นเทวดาอะไร
กันไดตามใจชอบ คือจิตใจที่กลับกลอกเปลี่ยนแปลงไดไว อยางนั้นอยางนี้.
ที่ นี้ ก็ จะพู ดตั ดบทเสี ยเลยว า จะเป นสิ่ งที่ มี ชี วิ ต ชนิ ดต นไม หรื อชนิ ดสั ตว
หรือ ชนิด คนก็ต าม ลว นแตเ ปน อิท ัป ปจ จยตา ในเนื ้อ ในตัว ของมัน ก็เ ปน
อิทัปปจจยตา, ความคิดของมันก็เปน อิทัปปจจยตา, การกระทําพูดจาอะไร
ของมันก็เปน อิทัปปจจยตาไปหมด.
เชนจะพูดอะไรออกมาสักคําหนึ่ง มันตองมี
เหตุปจจัย อยางนี้ ๆ ๆ ๆกอน มันจึงจะพูด แลวพูดออกมาอยางนี้;
สวนใหญก็คือ
ความคิด.
เมื่อมีความคิดอยางไร มันก็พูดออกมาอยางนั้น ความคิดนั้นมันก็เปน
อิท ัป ปจ จยตา เพราะมัน มีป จ จัย อะไรอยา งหนึ ่ง ซึ ่ง ทํ า ใหม ัน คิด อยา งนั ้น .
เชนมันเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น หรืออะไรก็ตาม ในลักษณะอยางหนึ่งแลว มันก็
เกิดเปนความคิดอยางหนึ่ง.
ที่นี้เราก็มีเหตุปจจัยที่จะทําใหเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น
ลิ้มรส ฯลฯ อยูตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด. นี่ คนก็ตาม สัตวก็ตาม มันเปนอยางนี้.
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สํ าหรั บต นไม เรารู ไม ได ว า มั นมี ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ครบถ วน
เหมือนกับคน;
แตเรารูวา อยางนอย มันก็มีบางเหมือนกัน สําหรับรูสึก เชน
ทางผิวเปลือกไม หรือวาทางใบทางตน มันก็มีความรูสึก เพราะวามันตองการอาหาร
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มันตองการแสงแดด มันตอสูทุกอยาง เพื่อใหมีชีวิตรอดอยู.
นี้คือความเปน
อิ ทั ป ป จ จยตา ในชี วิ ต ของต น ไม ห รื อ ว า ในระดั บ ต น ไม แปลว า บรรดาสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต
แลว ก็เปนตัว อิทัปปจจยตา ซึ่งกําลังเปนไปตามกฎและมีผลเกิดขึ้นตามกฎ; เรียกวา
มันกําลังเปนตัว อิทัปปจจยตา อยางใดอยางหนึ่งอยูตลอดเวลา. มันรองตะโกนอยางนี้
อยูตลอดเวลา แตเราไมเคยใหความสนใจ.
ที นี้ จะดู กั นให ละเอี ยดลงไป จะเป นคน หรื อเป นสั ตว เดรั จฉาน หรื อเป น
ตนไม มันก็ยังมีเปนวัย ๆ วัยแรกงอก แรกเกิด แรกเติบโต,
แลวก็วัยปานกลาง,
แลว ก็วัย แกเ ฒา ชรา;
อยา งที่ค นเราเรีย กวา วัย เด็ก วัย หนุม สาว วัย ผูใ หญ
วัยคนแก วัยคนชรา... นี้หมายความวา ไมวาในวัยไหนก็ลวนแตเปน อิทัปปจจยตา.
สิ่งที่เรียกวา “วัย” มีความหมายขึ้นมา เพราะสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
ถาไมมี อิทัปปจจยตาสิ่งที่เรียกวาวัยนั้นจะไมมี. เพราะวาถาไมมี อิทัปปจจยตา แลว
สิ่ งทั้ ง หลายจะคงที่ จะไม เปลี่ ย นแปลงเพราะฉะนั้ น มั น ก็ ไม มี วั ยเด็ ก วั ยหนุ ม สาว
วัยแกเฒาไปได; มันมีไมได. แตเพราะเหตุที่มี อิทัปปจจยตาเปนผูมีอํานาจ ควบคุม
บันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู จึงมีความเปลี่ยนแปลง;
แลวสิ่งที่เรียกวาวัยบาง
อายุบาง อะไรบาง มันก็เกิดขึ้น;
แลวก็บัญญัติใหเปน คนเด็ก คนหนุมสาว
คนผู ใหญ คนแก คนเฒ า.ฉะนั้ นจึ งเป นอั นว าไม มี ทางยกเว นอี ก ว าชี วิ ตที่ มี อยู ชี วิ ต
หนึ่ ง ไม ว าในวั ยไหน จะเป นวั ยก อนปฏิ สนธิ แล วเจริ ญเติ บโต กระทั่ งตายลงไป
มันก็เปน อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น.
ที นี้ อยากจะดู กั นอี กนิ ดหนึ่ งว า ในบรรดาสิ่ งที่ มี ชี วิ ต โดยเฉพาะคนนี้
เป นสัตว ที่มี ความรู ความสามารถ ความฉลาด กาวหน า มี วิ วัฒนาการมาก จนมี
การศึกษา.
สวนสัตวทั้งหลายไมมีการศึกษา สิ่งตาง ๆ เปนไปตามสัญชาตญาณ;
แมวาสัตวบางชนิดจะถูกฝกฝนใหฉลาดขึ้นมา ทําอะไรไดแปลก ๆ มันก็ยังเปน
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ลั กษณะของสั ญชาตญาณอยู นั่ นเอง คื อสั ญชาตญาณแห งความจํ าได ความที่ รั กจะ
มีชีวิตอยู มันก็ตองรูจักตอสู หรือกระทํา.
เชนวาสุนัขรูจักทําใหถูกใจเจาของ
นี้ มั นก็ ไม มี ความรู สึ กถึ งขนาดว า จะทํ าให ถู กใจเจ าของ มั นรู สึ กแต เพี ยงว า ถ าทํ า
อยางนั้นเขาใหกินมากกวานั้น; มันก็เลยทําอยางนั้น มันก็ไดกินมากกวานั้น; มันก็
เลยทําไปดวยสัญชาติญาณ.
แมวามันจะฉลาดอยูมากๆ มันก็ยังอาศัยสัญชาตญาณ
เปนสวนใหญ. การศึกษาอบรมอยางมนุษย มันยังไมถึงขนาดที่จะเรียกอยางนั้นได.
ฉะนั้ นเราจึ งถื อว ามนุ ษย เท านั้ น ที่ จะทํ าอะไรได มากไปกว าสั ญชาตญาณ;
หรื อถ าพู ดอี กอย างหนึ่ งซึ่ งถู กกว า ก็ คื อว าสั ญชาตญาณของมนุ ษย อาจจะเปลี่ ยนแปลง
ไดมาก ไดงาย ไดเร็ว ไดไกล กวาสัญชาตญาณของสัตวเดรัจฉาน.
เพราะฉะนั้น
มนุษยจึงมีความคิดกาวหนาเปลี่ยนแปลงมากและเร็ว เร็วเหลือจะเร็ว
เร็วจนเรียกวา
ยิ่งกวาวิ่ง.
ภายในไมถึง ๑๐๐ ป มนุษยกาวหนาในวิชาความรู จนถึงกับไปโลก
พระจันทรได.
แตถากาวหนาอยางสัตวเดรัจฉานแลว แมจะลานๆ ป มันก็ไมมี
ทางที่จะเปนไปได.
ที่สุนัขกาวหนาจนถึงขนาดที่เรียกวารูจักทําใหเจาของรักอยางนี้
ก็ใชเวลาเปนรอยปพันปหรือหลายพันป.
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นี ้ก ็เ ห็น ไดว า การศึก ษานี ้ก ็ม ีอํ า นาจมากโข แตม ัน จะเอาชนะ
อิทัปปจจยตา ไดหรือไม? ขอใหตัดบทกันอยางงาย ๆ วา มันไมมีทางจะเปนไปได
เพราะวา ตัวการศึกษานั้นเองมันก็เปน อิทัปปจจยตา อยูแลว; กฎเกณฑตาง ๆ
ที่ พบขึ้ นมามั นก็ ยิ่ งเป นอิ ทั ปป จจยตา ฉะนั้ นมนุ ษย จะรู อะไรเพิ่ มขึ้ นมาใหม ทํ าอะไร
ไดใหมมันก็เปนตัว อิทัปปจจยตา ไปเสียหมด. กระทั่งความรูที่จะไปโลกพระจันทรได
มันก็เปนตัวอิทัปปจจยตา;
แมการกระทําจนไปไดจริง หรือเหยียบลงไปไดจริงมันก็
เป น อิ ทั ป ป จจยตา อยู ในตั วมั นเองฉะนั้ นเราจึ งเรี ยกได ว า แม การศึ กษา หรื อไม มี
การศึกษาเลย มันก็เปนเรื่อง อิทัปปจจยตา ไปหมด. เพราะตัวการศึกษาก็เปน
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อิทัปปจจยตา, การที่ไมมีการศึกษามันก็เปน อิทัปปจจยตา; เพราะมันมีเหตุปจจัย
อยางนั้น ๆ มันจึงมีการศึกษาไมได.
ดังนั้นจะเอาการศึกษามาเปนเครื่องลบลาง
อิทัปปจจยตา นั้นไมมีชองทาง แมแตประการใด.
การศึกษาที่มีไดตามธรรมชาติ เชนที่มนุษยคนปารูจักทําบานทําเรือน
อะไรนี้ มันเปนการศึกษาชนิดที่ธรรมชาติบีบบังคับ.
แตทีนี้เราก็มีการศึกษาที่ผิด
ธรรมชาติ นี่ เ พราะมนุ ษ ย มั น ฉลาด มั น จึ ง นั่ นนี่ ไ ด เอง จนกระทั่ งมั น รู จั ก คํ าพู ด ที่ มี
ความหมาย ทําเสียงใหมีความหมาย ไมเหมือนกับเสียงสัตว; กระทั่งมันรูจักใชหนังสือ
อย างนี้ กระทั่ งมั นรู จั กวิ ชาความรู ที่ ทํ าอะไรให แปลก ถึ งขนาดที่ ว าไปโลกพระจั นทร
เปนตน.
ทุกกระเบียดนิ้ว หรือวาทุก ๆ อณูของความเปลี่ยนแปลงนั้น มันเปน
อิทัปปจจยตาไปหมด;
ซึ่งตัดบทวาจะมีการศึกษา หรือไมมีการศึกษา ก็เปน
อิทัปปจจยตา เหมือนกันหมด; มีอยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ยังคงเปนอิทัปปจจยตา,
มีอยางอันธพาลก็เปน อิทัปปจจยตา, มีอยางบัณฑิตก็เปน อิทัปปจจยตา.
เป น อั น ว า ชี วิ ต ที่ เ ต็ ม อยู ด ว ยการศึ ก ษา ชนิ ด ไหนก็ ต าม เป น ตั ว อิ ทั ป ป จจยตา คื อความเป นไปตามป จจั ย เปลี่ ยนแปลงไปตามป จจั ย เสมอกั นไปหมด;
เรียกวา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนวิวัฒนาการ. อยาเขาใจวาวิวัฒนาการวิ วั ฒ นาการ เจริ ญ ยิ่ ง ขึ้ น ๆ ไป แล ว มั น จะพ น จากอํ า นาจของ อิ ทั ป ป จ จยตา.
เมื่อ เจริญ ไปตามความรูสึก ของมนุษ ยที่ไ มรูจัก อิทัป ปจ จยตาแลว มัน ไมมี
ทางที่จะพนไปจากอํานาจบีบบังคับของอิทัปปจจยตา.
อาจจะฟ งไม ทั น หรื อไม เข าใจ ก็ จะพู ดซ้ํ าอี กครั้ งหนึ่ งว า คนที่ ไม รู เรื่ อง
อิ ทั ป ป จ จยตานั้ น ยิ่ ง เจริ ญ เท า ไร มั น จะยิ่ ง ยื่ น คอเข า ไปในบ ว งของอิ ทั ป ป จ จยตา
มากเขาเทานั้น;
ก็ใหมันเจริญไปซิ คนที่ไมรูอิทัปปจจยตา นี้ มันจะกาวหนา
มันจะเจริญ มันคนควาทดลองอะไร มันก็จะยิ่งเปนการยื่นคอเขาไปในบวงของ

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

๑๔๔

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ความทุกขมากยิ่งขึ้นไปอีก;
เวนเสียแตวา เขาจะมาศึกษาเรื่อง อิทัปปจจยตา
ให เข าใจถู กต อง แจ มแจ งถึ งที่ สุ ดนั่ นแหละ จึ งจะค อย ๆ ถอยออกมา จากบ วงหรื อ
หลุ ม หรื อ เหว หรื อ อะไรของ อิ ทั ป ป จ จยตาแต ถ า ความถู ก ต อ งนั้ น เป น ไปถึ ง ที่ สุ ด
ตามระบบของการศึก ษา การประพฤติป ฏิบ ัต ิแ ลว มัน จะไปถึง ที ่ส ุด ที ่จ บซึ ่ง
อิทัปปจจยตา นําไปให คือความดับสิ้นเชิงแหงความทุกข.
ความที่ความทุกขดับหมด
นี่เราเรียกวา เปนจุดมุงหมายหรือเปนผล
อันหนึ่ง. จะถึงไดโดยวิธีใด? ถึงไดดวยความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา; แลวก็ควบคุม
ให เป นไปแต ในทางที่ ว า มั นจะมี อํ านาจน อยลง มี อํ านาจน อยลง คื อ มี การปรุ งแต ง
นอยลง.
พู ดอี กที หนึ่ งก็ ว า มั นไม ปรุ งแต งไปในทางที่ จะให เกิ ด ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง;
แตมันปรุงแตงไปในทางที่จะใหสิ้นสุด แหงความโลภ ความ
โกรธ ความหลง.
เมื่อสิ้นสุดลงที่จุดใด อันนี้ก็เปนความสิ้นสุดแหงความทุกข
ความดับสนิทสิ้นเชิงแหงความทุกข.
นี่แหละความดับสนิทสิ้นเชิงแหงความทุกข
ก็ มี ขึ้ นมาได ตามกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปป จจยตา คื อมั นต องมี การกระทํ าที่ ถู กต องตาม
กฎเกณฑอันนั้น มันจึงจะถึงนิพพานได.
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สิ่งที่เรียกวา นิพพานนั้นไมใชตัว อิทัปปจจยตา
แตวาเปนสิ่งที่เปน
จุดหมายปลายทางของอิทัปปจจยตา;
และถึงไดดวยการที่จะเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. แตถามองใหลึกกวานั้น นิพพานซึ่งเปนอสังขตธรรม
นั้น รวมอยูในพวกที่เปนกฎ; หมายความวาเปน ตถตา คือ “ความเปน
อยางนั้น”.
อิทัปปจจยตา ที่เปนตถตา นั้น มันมีอยู ๒ อยาง.
พูดอีกทีหนึ่ง
ก็คือวา ความเปนอยางนั้น มีอยู ๒ อยาง ความเปนอยางนั้น ชนิดที่ไม
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เปลื่ยนแปลง ไมมีเหตุไมมีปจจัย นั้นก็มี; ความเปนอยางนั้น เชนนิพพานเปนตน;
แล วความเปนอยางนั้น ชนิ ดที่ เป นไปตามเหตุ ตามป จจั ยเรื่ อย จะตองเป นความทุ กข
อยางนี้มันเปนตถตาที่เปนไปเพื่อความทุกข.
ทีนี้เราก็จะตองรูจักใหดีทั้ง ๒ อยาง
แลวเราก็รูจักเลือกเอาอยางที่มันจะเปนไปเพื่อความหมดทุกข ไมมีทุกข.
ดั ง นั้ น ก็ ข อให ถื อ ว า ไม ใ ช ข องแปลก ทั้ ง นิ พ พานและทั้ ง วั ฏ ฏสงสาร.
ถาเขาใจเรื่องนี้ดี ก็จะเห็นวานิพพานก็สักเแตวานิพพาน. วัฏฏสงสารก็สักแตวา
วัฏฏสงสาร;
ไมใชตัวใชตน ไมใชสิ่งที่พึงยึดมั่นถือมั่น.ถาไปมองเห็นนิพพาน
โดยความเป น สิ่ ง ที่ จ ะเข า ไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แล ว มั น ก็ จ ะไม เ ป น นิ พ พานขึ้ น มาได .
เพราะฉะนั้นมันจึงเปน ตถตา เหมือนกันหมด คือยึดมั่นถือมั่นไมได. จะเปนตถตา
ฝายที่เปลี่ยนแปลงก็ตาม,ฝายที่ไมเปลี่ยนแปลงก็ตาม; มันยึดมั่นถือมั่นไมได.
อย างนี้ เรี ยกว าเรารู เรื่ อง ตถตาชั ดเจนถึ งที่ สุ ด สามารถที่ จะนํ าชี วิ ตนี้ ไป
ใหมันพนจากความทุกขได เพราะความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา, แลวก็อาศัยกฎเกณฑ
ของ อิ ทั ป ป จ จยตา ให เ ป น ไปแต ใ นทางที่ จ ะดั บ เสี ย ได ซึ่ ง กระแสแห ง
อิทัปปจจยตา นั่นเอง. มันก็ไมมีอะไรมากกวานี้.
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ฟงดูมันจึงคลายกับพูดวกวนอยูที่นี่. เพราะความเปน อิทัปปจจยตา นั้น
มีหลายแงหลายมุม หลายเลี้ยว หลายแพรง.
เดินใหถูกแพรง ที่ควรจะเดิน
มันก็ไปสูความดับทุกข;
เมื่อเดินไมถูกแพรงที่ควรจะเดิน มันก็วนเวียนอยูที่นี่
คือในวงของ อิทัปปจจยตา ที่เปนความทุกข,
เพราะความที่ตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุตามปจจัย. นี้เปนสิ่งสําคัญ สําหรับสิ่งที่มีชีวิต.
สําหรับวันนี้ เราจะพูดกันแตเรื่องความเจริญ ความมีความกาวหนา หรื อ
วิวัฒนาการ วาอิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนวิวัฒนาการ; เพื่อจะใหเราไดรูจัก
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สิ่งที่เรียกวาวิวัฒนาการ ถึงขนาดที่วาจะไมหลงไหลในสิ่งที่เรียกวาวิวัฒนาการ.
เมื่อ
เราไมหลงไหลในสิ่งที่เรียกวา วิวัฒนาการ นั่นแหละคือ วิวัฒนาการของจิต.
ถ าจิ ตมั นยั งหลงใหลอยู ในวิ วั ฒนาการของจิ ตนั้ นเอง มั นก็ ยั งไม เป นจิ ตที่ มี วิ วั ฒนาการ
เพราะมันยังโง.
ถามันเปนวิวัฒนาการจริง มันก็ตองถึงขนาดที่เรียกวา ไมชอบ
หรือวาไมหลงไหล ไมบา ในเรื่องวิวัฒนาการอีกตอไป.
เดี๋ ยวนี้ ทุ กคนยั งเป นบ า ยั งหลงในวิ วั ฒนาการ คื อยั งอยากจะวิ วั ฒนาการ
อยูเรื่อย.
สําหรับวิวัฒนาการนี้เปนตัว อิทัปปจจยตา อาตมาตองการจะพูดอยางนี้.
เราไปหลงใหล มั น ก็ โ ง คื อ เป น ความโลภ,เมื่ อ ไม ไ ด อ ย า งใจ ก็ เ ป น ความโกรธ,
เมื่อยังสงสัยพะวงอยูก็เปนความหลง.
เมื่อมันไมพนไปจากความโลภ ความโกรธ
ความหลงแลว, จะเปนวิวัฒนาการไดอยางไร. มันก็มีแตวาโลภมากขึ้น หลงมากขึ้น
เทานั้นเอง; อยางนี้ไมควรเรียกวาวิวัฒนาการ.
เอาละทีนี้เราจะพูดทางรางกายกันกอน วิวัฒนาการทางกาย. ดูใหดีเราพูด
กันมาก มนุ ษ ย ก็ขวนขวายค น ควา กั น มากในเรื่ อ งวิ วัฒ นาการ.
พวกนั ก
วิ ทยาศาสตร ที่ ไม เกี่ ยวกั บศาสนา ก็ ขวนขวายเรื่ อง วิ วั ฒนาการทางวั ตถุ จนรู เรื่ อ ง
วิ วั ฒนาการทางวั ตถุ เช นกฎวิ วั ฒนาการของนั กชี ววิ ทยา คื อนั กวิ ทยาศาสตร เช น
ดารวิน หรือเชนอะไรเหลานี้เปนตน;
เขาก็รูจักวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตสวน
ที ่เ ปน วัต ถุ วา นับ ตั ้ง แตโ ลกยัง ไมม ีอ ะไร นอกจากเปน กอ นไฟ หิน ไฟ หรือ
อะไร ลุ กเป นไฟอยู ก อนหนึ่ งเท านั้ น แล วโลกมั นค อยเปลี่ ยนแปลงไป ๆ จนค อย ๆ
มาเปนโลกที่มนุษยอยู มีอะไรอยูอยางเดี๋ยวนี้.
ลองคิดดูวิวัฒนาการก็คือ ความ
เปลี่ยนแปลงทางวัตถุกอน,
พรอมกันนั้นก็มีเรื่องทางที่ไมใชวัตถุ หรือทางจิตใจ
ซอนอยูในนั้น;
ถาไมเปนอยางนั้นโลกที่ไมเคยมีตนไมที่มีชีวิต ไมมีสัตว หรือ
มนุษยที่มีชีวิต นี้มันจะมีขึ้นมาอยางไรได.
ในเมื่อโลกแท ๆ ทีแรกนั้น ถือกันวา
เปนไฟที่เหลวควางอยูอยางเดียว จนกวาไฟจะเย็นเปนหินชนิดหนึ่งไปทั้งกอน
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ของโลก เรียกวาหินไฟ หินอิกเนียส หินอะไรก็แลวแตจะเรียก.
และบอกวา
ในหิ นชนิ ด นั้ น มี แร ธ าตุ นานาชนิ ด รวมกั น อยู ใ นหิ นชนิ ดนั้ น ฉะนั้ น เมื่ อ ล า น ๆ ป
ตอมา หินที่เย็นแลวนั้น มันเกิดการเปลี่ยนแปลง จากแสงอาทิตยบาง จากอื่นบาง
มันสลายตัว เปนสวนนอย ๆ เปนอณู แลวมันก็แยกไปตามอณูที่มีน้ําหนักตาง ๆ กัน;
ฉะนั้นธาตุตาง ๆ มันจึงแยกไปรวมกันเปนพวก ๆ. อณูของธาตุที่มันมีน้ําหนักมาก
มันก็ไหลไปกองกันอยูที่แหงหนึ่ง,
อณูของธาตุที่มีน้ําหนักตางกัน มันก็แยกไป
กองอยูที่อีกแหงหนึ่ง ๆ,
อยางนี้เรื่อย ๆ ไป จนโลกนี้มีธาตุที่ประกอบอยูดวยธาตุ
เปน ธาตุ ๆ อยู ที ่ส ว นหนึ ่ง ๆ ของโลก เชน มีท องคํ า มีด ีบ ุก มีอ ะไรก็ต ามใจ
ทุกธาตุที่มันรวมอยูในโลกเปนสาย ๆ ๆ ๆ เปนกอง ๆ กลุม ๆ. อยางนี้มันไมเคยมี
แลวมันมีขึ้นมาได.
อีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อความรอนเหลานี้มันไมมีแลว ความชื้นมันก็มี; ความ
ชื้นมันก็มากขึ้นจนเปนน้ํา จนมีฝนตก.
ทั้งแดดทั้งฝนชวยกันทําใหโลกนี้เปลี่ยน
มันก็เปลี่ยนไป ๆ.
พอมีน้ําในผิวโลก ความหมักหมมในน้ําก็ทําใหเกิดสิ่งใหม
ที ่เ รีย กวา เซลลที ่ม ีช ีว ิต มัน ก็ม าเปน เซลล ที ่ม ีช ีว ิต มีค วามรู ส ึก สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ใจ
หรือธาตุจิตใจ ธาตุมโน ธาตุวิญญาณ ก็เริ่มแสดงตัวออกมา. ทีแรกมันไมปรากฏ;
มันไมรูจะแสดงไดอยางไร เพราะมีแตไฟที่ลุกเปนดวงอยู;
เมื่อเย็นแลว แลวก็มี
น้ําแล ว มั นจึ งจะมีโอกาสที่ ใหสิ่ งที่เปนธาตุ ชี วิต ธาตุ ความรู สึ กนี้ แสดงตัวออกมา
ในเซลลเล็ก ๆ. ตอมาหลาย ๆ เซลลรวมกันเปนหนวยหนึ่ง กระทั่งหลาย ๆ กลุมนั้น
รวมกันเปนสัตวตัวหนึ่ง เปนตนไมขึ้นมา เปนสัตวมีชีวิตขึ้นมา จนเจริญเติบโตเปนสัตว
เปนตนไมชนิดที่เห็นอยูในเวลานี้.
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ฉะนั้ น ขอท า ว า ให ไ ปดู กั นในแง ไ หน เหลี่ ย มไหน อย างไรก็ ตาม มั น
ยิ่งเปน อิทัปปจจยตา รุนแรงมากขึ้นไปอีก คือเปน อิทัปปจจยตา ถึงขนาดที่วา
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ดวงไฟที่ลุกโพลง ๆ อยูนั้น มากลายเปนสัตว เปนคน เปนตนไม
เปน
อะไร อยางที่เราเห็น ๆ กันอยูที่นี่ มานั่งกันอยูที่นี่;
ซึ่งเมื่อกอนนี้มันไมมี มีแต
โลกซึ่งกําลังลุกเปนไฟ.
ถ า อิ ทั ป ป จ จยตา ไม เ ก ง จริ ง มั น ไม ทํ า ให สิ่ ง เหล า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได ;
ฉะนั้ น ขอให ม องดู กั น ในแง นี้ ว า วิ วั ฒ นาการในส ว นวั ต ถุ นี้ ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา
ตามการค น คว า ตามการศึ ก ษา ความรู ของนั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก ชี ว วิ ท ยารวม
กัน ทั ้ง หมด ที ่แ ยกเกีย รติย ศใหแ กช าลส ดารว ิน วา เปน หัว โจกในวิช าแขนงนี ้.
นี้ เ รี ย กว า พู ด กั น ตามจริ ง พู ด กั น ด ว ยวิ ท ยาศาสตร ที่ มี วั ต ถุ พิ สู จ น ไ ด ร า งกาย
มั น ก็ วิ วั ฒ นาการมาในลั ก ษณะนี้ จนกระทั่ ง เป น ฐานที่ ตั้ ง สํ า หรั บ ให สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
จิ ต หรื อ นามธรรมนั้ น มี โ อกาสแสดงตั ว ออกมาได เป น ชี วิ ต ที่ มี ค วามรู สึ ก ได เป น
ตนไมเปนสัตว เปนคน; เกินกวานั้นก็เปนเทวดา เปนพรหม เปนอะไรไปทางจิตใจ.
ถึ ง แม ท างศาสนาไม เ ชื่ อ อย า งนั้ น โดยเฉพาะศาสนาที่ ถื อ ว า มี พ ระเจ า
เชื่อพระเจา,
เขาก็ไมเชื่ออยางที่ดารวินวา เพราะมันเสียหายแกหลักของศาสนา
ที่พูดวา พระเจาตางหากเปนผูสรางมนุษย สรางสิ่งตาง ๆ รวมทั้งมนุษย;
ไมใช
เปนเองอยางนั้น.
เรามีตุกตาปนอยูตัวหนึ่ง เปนรูปลิงเอาหัวกระโหลกมนุษยมา
พิจารณาดู แลวลิงตัวนั้นก็นั่งอยูบนกองหนังสือชีววิทยากองสูงเชียว.
นี่พวกศาสนา
เขาเยาะเยยดารวิน;
คือไมยอมเชื่อวา มนุษยวิวัฒนาการมาจากดวงไฟ ซึ่งไมมีอะไร
นอกจากไฟลุกโพลง ๆ อยู.
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แต ถึ ง อย า งไรก็ ดี ที่ เ ขาเชื่ อ ว า พระเจ า สร า งนั้ น มั น ก็ ยั ง พู ด ไปตามวิ ธี
ที่ใหเห็นวา เมื่อกอนนี้มนุษยก็ไมมี แลวพระเจาก็บันดาลใหมี.
นี้มันพูดอยางภาษา
สมมติ ภาษาอุ ปมา เรี ยกว าภาษาคนพู ด มั นก็ พู ดอย างคน สร างเหมื อนป นตุ กตา;
ภาษาอยางนั้นตองตีความ. หมายความวายอมรับวา มีสิ่งหนึ่ง ๆ ซึ่งมีอํานาจมาก
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ที่ จะทํ าให สิ่ งทั้ งหลายเปลี่ ยนแปลงและเกิ ดขึ้ น เพราะฉะนั้ นแม ว าศาสนาไหนจะบั ญญั ติ
พระเจา หรือบัญญัติอะไร มันก็ไมพนไปจาก ลักษณาการของ อิทัปปจจยตา.
อย างที่ ได กล าวมาแล วแต วั นก อนว า ตั วพระเจ าเองนั้ น ก็ คื อตั วกฎอิ ทั ป
ปจจยตา,
การที่พระเจาทําใหสิ่งตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปนี้ ยิ่งเปนอิทัปปจจยตา,
เพราะมันมีการสราง มีการทําใหเปนไปให มีการเปลี่ยนแปลง;
มันเปน อิทัปปจจยตา
ไปหมด.
ลัทธิดารวินก็เปน อิทัปปจจยตา ลัทธิศาสนาที่มีพระเจาก็เปน อิทัปปจจยตา
อยางเต็มที่ดวยกันทั้งนั้น.
แม พุ ท ธศาสนาเราก็ ย อมรั บข อ เท็ จจริ งอั น นั้ น ด วยกกการบั ญญั ติ คํ า ว า
“อิทัปปจจยตา”.
พระพุทธเจาทานตรัสคําวา อิทัปปจจยตา ขึ้นมาในฐานะเปนหัวใจ
ของพุทธศาสนา มันก็คือทั้งหมดนั้นคือ เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
เพราะฉะนั้นธรรมของพระเจา ไมมีทางจะผิด.
นี่ขอใหชวยเขาใจกันไวอยางนี้
ว าคํ าตรั สของพระพุ ทธเจ าไม มี ทางจะผิ ด ทนต อการพิ สู จน ทุ กยุ คทุ กสมั ย ทุ กแง ทุ กมุ ม
ก็คือคําวา อิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.info
นี่ แหละ เมื่ อพู ดถึ งสิ่ งต าง ๆ ในทางวั ตถุ หรื อทางร างกาย วิ วั ฒนาการ
ทั้งหลายของสิ่งเหลานั้นก็คือ อิทัปปจจยตา.
ดูงาย ๆ ที่วา เนื้อหนังของคนสมัยนี้
นี่ลองคลําเนื้อหนังของตัวเองดู;
กับเนื้อหนังของคนสมัยหิน ของมนุษยสมัยหิน
ที่ยังมีขนเต็มตัว ยังอยูตามโคนไมตามถ้ํา ไปคลําดู มันผิดกันมาก;
มันมีความ
กระดาง ความนุมนวลอะไรตางกันมาก.
ยิ่งคนสมัยนี้ที่ไมเคยถูกลมถูกแดด แลว
ยั งมี การกระทํ าต อผิ วหนั งที่ เรี ยกว าประเทื องผิ วหรื ออะไรอย างนี้ ด วยอาหารการกิ น
ด ว ยการลู บ ไล ต า ง ๆ มั น มี ผิ ว หนั ง ที่ ผิ ด กั น มาก ทั้ ง ที่ ว า คนเหล า นี้ มั น ก็ มี เ ชื้ อ สาย
เหลากอมาจากคนปาสมัยโนน. นี่ความเปลี่ยนแปลงมันมีอยางนี้เอง.
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ดังนั้นอยาเขาใจวา เปนคนละเรื่อง;
มันมีเรื่องเดียวคือเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
ถาคนปาสมัยโนนมาลูบคลําเนื้อหนัง
ของคนสมัยนี้ มันจะคิดวาเปนสัตวอีกชนิดหนึ่ง เปนเทวดา เปนอะไรก็ไมรู.
ดูการ
เป น อยู ข องคนสมั ย นี้ คนป า เหล า นั้ น จะต อ งคิ ด ว า พวกเราธรรมดา ๆนี้ เ ป น เทวดา
กิ น อาหารกั น อย า งไร มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช อ ย า งไร แม แ ต ห อ งส ว มห อ งน้ํ า อย า งไร
แตงเนื้อแตงตัว เครื่องนุงหมอยางไร.
ไปดูซิ!
พวกคนปาเหลานั้นเขากินอยางไร
เขานอนอย างไร เขาถ ายอุ จจาระ ป สสาวะอย างไร มั นไม มี อะไร แล วมั นตรากตรํ า
อยูดวยลม แดด ฝน จนผิวหนังมันแข็งกระดาง แทบจะยิงไมเขาแลว,
มันก็จะตองนึก
วาอยางคนเปนอยูเดี๋ยวนี้เปนเทวดา.
บางทีจะเกิดเปนเทวดาขั้นแรกขึ้นมาที่มนุษย
สมัยนี้;
แลวมนุษยสมัยนี้ยังหวังที่จะมีเทวดาอยางชนิดอื่นอีก.
รวมความวา
วิวัฒนาการทั้งหมดทั้งสิ้นในทางวัตถุเนื้อหนังรางกายนี้คือตัว อิทัปปจจยตา, ไมมีสิ่งอื่น.
ทีนี้ดูทางจิตใจ มันก็มีวิวัฒนาการ จากความที่ไมรูดีรูชั่ว,
แลวก็มา
ยึดดียึดชั่ว คือรูดีรูชั่วสําหรับจะยึด, แลวก็มารูสําหรับที่จะไมยึด มีอยู ๓ ชนิด
เทานั้นแหละ ในสวนที่เกี่ยวกับจิตใจนี้.
วิวัฒนาการทางจิตมนุษยอันดับแรก
แมจะขึ้นมาจากสัตวแลว ก็ยังไมรูดีรูชั่ว;
มันยังเพิ่งมาจากสัตวหยก ๆ ยังไมมีการ
บัญญัติวาอะไรดี อะไรชั่ว,
ยังไมมีการบัญญัติวานุงผาหรือไมนุงผา เพราะฉะนั้น
คนสมั ยนั้ น จึ งไม มี คํ าว านุ งผ า หรื อไม นุ งผ า มั นก็ ปล อยไปตามสะดวก แล วมั นจะ
รูดีรูชั่วไดอยางไร.
นี้ ต ามคั ม ภี ร ข องพวกคริ ส เตี ย น บรรยายเรื่ อ งนี้ ไ ว ใ ห เ ข า ใจได ง า ยมาก.
มันตองถึงขนาดที่เรียกวาไดกินผลไมอะไรชนิดหนึ่ง มันจึงจะรูจักวา อาว!
ไมได
นุงผา เกิดความแตกตางระหวางการนุงผากับไมนุงผา,
เกิดความแตกตางระหวาง
ผูหญิงกับผูชาย, เกิดความแตกตางระหวางความดีกับความชั่วในที่สุด. ระดับแรก
ไมรูจักดี ไมรูจักชั่ว, มันจึงเหมือนกัน ดีหรือชั่วไมรู. เมื่อไมรูวาดีหรือไมวารูชั่ว
มันก็เลยมีแตสิ่งเดียวที่เหมือนกัน.
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ต อ มามนุ ษ ย รู ว า มี ดี กั บ ชั่ ว มี เ ป น ๒ อย า ง พอวิ วั ฒ นาการถึ ง ขนาด
หรือ ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งทําใหรูจักดี รูจักชั่ว;
อยางพวกศาสนาคริสเตียนเขาวา
กินผลไมตนนั้นเขาไปแลว. แตมันไมรูจักดีรูจักชั่ว อยางถูกตอง หรือถึงที่สุด;
เป น ของได รู ใ หม มั น ก็ เ ลยรู สํ า หรั บ ยึ ด ถื อ เรื่ อ งดี เ รื่ อ งชั่ ว ก็ เ ลยติ ด ดี กั น เป น การใหญ
ตํ า หนิต ิเ ตีย นเรื ่อ งชั ่ว กัน เปน การใหญ ยกยอ งสรรเสริญ เรื ่อ งดีก ัน เปน การใหญ;
นี้เรียกวา ติดดี ติดชั่ว.
มั น จะเป นอย างนี้ อ ยู พั กหนึ่ ง ยุ ค หนึ่ ง จนกว า จะเกิ ด คนฉลาดอย า งพระพุทธเจาหรือทํานองพระพุทธเจาเขาไปแลว วาโอย!
นี้ไมไหว จะมาติดดีติดชั่ว
แบบนี้จิตใจยังไมเปนสุขได ยังไมสงบระงับได;
มันจึงรูจักดีชั่วนี้สูงขึ้นไป จนถึง
ขนาดที่เรียกวาไมควรจะยึดมั่นถือมั่น.
นี้เปนจิตระดับที่ไมยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดี
เรื่องชั่ว; เปนจิตอยูเหนือดี-เหนือชั่ว.
เราจึ ง ได ค รบเป น ๓ ระดั บ ในทางจิ ต ใจ ที่ มี วั ฒ นาการว า ครั้ ง แรก
ที่สุด ไมมีดีไมมีชั่ว ไมรูดีไมรูชั่ว นี้ชั้นหนึ่ง,
และครั้นยุคตอมาก็ ยึดดี ยึดชั่ว
และยุ ค ต อ มาก็ เ รี ย กว า เหนื อ ดี เหนื อ ชั่ ว อยู เ หนื อ ดี เหนื อ ชั่ ว ไม ยึ ด ทั้ ง ดี ทั้ ง ชั่ ว
นี่ เ ป น อิ ส ระรอดพ น ออกไป เป น นิ พ พาน พ น จากการบี บ คั้ น ของอิ ทั ป ป จ จยตา.
เมื่ อ ยั ง ไม รู ดี รู ชั่ ว มั น ก็ มี อิ ทั ป ป จ จยตา บี บ คั้ น อยู แ บบหนึ่ ง ตามกฎเกณฑ อั น นั้ น .
ทีนี้พอไปยึดดียึดชั่ว นี้คืออิทัปปจจยตาที่สวยงามที่หลอกลวงที่สุด หลอกลวง
ใหยึดดี ยึดชั่ว แตก็ตองเรียกวา วิวัฒนาการเหมือนกัน เพราะมันสูงกวา.
ทีนี้ดวย
อํ า นาจบี บ คั้ น ของ อิ ทั ป ป จ จยตา ทํ า ให ค นทนทุ ก ข ท รมานทรกรรมอยู เ รื่ อ ย ๆ ไป
นาน ๆ เข า มั นก็ รู ว าไม ไหว จึ งไปรู เรื่ องกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตาประเภทที่ จะ
ช ว ยให ขึ้ น ไปจนเหนื อ ดี -เหนื อ ชั่ ว คื อ ถึ ง นิ พ พานหรื อ อะไรทํ า นองนั้ น แล ว แต เ รา
จะเรียกกัน ตามระบบของศาสนาหนึ่ง ๆ.
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นี่ วิ วั ฒ นาการอย า งนี้ ได เ กิ ด ขึ้ น แล ว แก จิ ต ใจของมนุ ษ ย จะเรี ย กว า
โดยธรรมชาติก็ได โดยพระเจาก็ได เพราะมันมีผลอยางเดียวกัน. วิวัฒนาการ
โดยธรรมชาติมันก็คือ อิทัปปจจยตา, วิวัฒนาการโดยพระเจามันก็คือ อิทัปปจจยตา;
เพราะไดแสดงใหเห็นแตวันกอนแลววา พระเจาคืออะไร.
แนวทางจิตใจของมนุษย
ไดวิวัฒนาการไปเปนขั้น ๆ ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
ขอใหหมดความสงสัยเสียทีเถิดวา ความเจริญวิวัฒนาการในทางจิตนั้น
ก็ยังเปน อิทัปปจจยตา; ตองทําใหถูกทาง ตองควบคุมใหถูกทาง คือใหเปน
ไปในทางที่จะอยูเหนือความยึดมั่นถือมั่น; อยาใหเปนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น.
ทีนี้ดูทางสติปญญาที่สูงขึ้นไปอีก.
คําวาจิตใจในที่นี้เราหมายถึง
สิ่งที่มีสมรรถภาพในการคิดนึกรูสึก หรือทํางานทางจิตใจ;
สวนสติปญญานั้นไมใช
จิ ต ใจ ไม ใ ช ตั ว จิ ต ใจ แต เ ป น สิ่ ง ที่ จิ ต ใจอาจจะรู สึ ก ได รู สึ ก ได ท างจิ ต ใจ หรื อ ว า
ตองเกี่ยวกันอยูกับจิตใจ มันก็มีทางที่จะวิวัฒนาการของมันไดเองอีกทางหนึ่ง คือ
ทางสติปญญา.
นี่มันเปนการศึกษาโดยแทจริงของมนุษยที่ทําใหมีสติปญญา มันแยก
ออกไดจากจิตใจ เราอบรมจิตใจ ไปในทางใหมีสติปญญาก็ได,
เราอบรมจิตใจ
ไปในทางใหไมมีสติปญญาก็ได; ฉะนั้นจึงถือวา มันไมใชสิ่งที่เดินทางเดียวกัน.
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แต การที่ เราจะอบรมสติ ป ญญา ก็ ต องอบรมผ านโดยทางจิ ตใจ หรื อว า
การเปนอยูทั้งหมด รวมทั้งรางกาย ดวยชีวิตทั้งหมดนี้;
มีการศึกษาใหรู แลวมีการ
ปฏิ บั ติ ใ ห จ ริ ง ไปตามที่ รู ก็ เ กิ ด แสงสว า งอั น ใหม ขึ้ น มาในจิ ต ใจ ซึ่ ง จะทํ า ให จิ ต ใจ
เปลี่ยนแปลงไดดวย หรือวาสามารถจะทําใหจิตใจไมตองเปนทุกข.
แมวาลําพังกาย
ตั วร างกาย ตั วจิ ตใจล วน ๆ มั นจะเป น อิ ทั ปป จจยตา ที่ มั นเปลี่ ยนแปลงจะเป นทุ กข
อยูตามธรรมชาติ แตถามีสติปญญาที่วิวัฒนาการสูงพอ มันก็จะชวยแกไขเพื่อวา

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา
จิตใจนั้น จะไมวิวัฒนาการไปในทางที่จะเปนทุกข;
ไมมีทุกข ไมมีทกุ ขยิ่งขึ้น, หรือทุกขไมเปน.

๑๕๓
มันจะวิวัฒนาการไปในทางที่

ฉะนั้ นสติ ป ญญาสู งสุ ด มั นก็ หมายความว า จิ ตใจนั้ นได รั บการอบรม
ถึงที่สุด พลอยเปนจิตใจที่สูงขึ้นไปดวย.
แตความสามารถหรือสมรรถภาพหรือ
ตัวจริงนั้นมันอยูที่สติปญญา. เขาจึงมีวิธีการอบรมสติปญญา ไวโดยเฉพาะตางหาก
คือทําใหรูแจง.
การอบรมจิตใจใหมีสมรรถภาพลวน ๆ นั้นเรียกวาอบรมจิต
เป นวิ วั ฒนาการของจิ ตล วน ให มี กํ าลั งใจสู งจนถึ งเหาะเหิ นเดิ นอากาศ แสดงฤทธิ์
แสดงปาฏิหาริยได. อยางนั้นเรียกวาอบรมจิตใจใหมีสมรรถภาพตามแบบของจิตใจ
ลวน ๆ แตไมมีสติปญญา.
ดังนั้นพวกยักษพวกมารก็เหาะได แตไมมีการบรรลุ
มรรคผล.
ที นี้ พระอริ ยเจ าไม ต องเหาะเหิ นเดิ นอากาศได แต มี ป ญญาบรรลุ มรรค
ผลจนดับทุกข ทํานิพพานใหปรากฏได.
เพราะฉะนั้นเราจึงถือวา จิตใจ นั้นมิใช
สิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกวา สติปญญา. ดวยเหตุนี้มันจึงมีแนวหรือสายของวิวัฒนาการของ
มันเอง แตแลวในที่สุด วิวัฒนาการของสติปญญานี้ ก็ไมพนไปจาก อิทัปปจจยตา
ยั งคงเป นตั ว อิ ทั ปป จจยตา เป นไปตามกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา ว าเพราะมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น อยางนี้เรื่อยไป; ไมมีอะไรนอกไปจากกฎนี้.
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ฉะนั้ น ขอให ถื อ ว า อิ ทั ป ป จ จยตา เป น ทั้ ง หมดของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
วิวัฒนาการ : วิวัฒนาการทางวัตถุ ทางกายก็ดี, ทางจิตก็ดี, ทางสติปญญาก็ดี,
ลวนแตเปน อิทัปปจจยตา ที่เรียกวา “ความเปนอยางนั้นเอง”; ไมมีอะไรที่จะวิเศษ
วิโส ไมมีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น คือความเปนอยางนั้นเอง-อยางนั้นเอง.
ฉะนั้ นขอให จั บหลั กเกณฑ อั นนี้ แล วก็ ไปใคร ครวญให ดี ๆ ว ายิ่ งดู ลึ ก
เขาไป ก็ยิ่งพบแตอิทัปปจจยตา. ดูผิว ๆ เผิน ๆ ก็พบแต อิทัปปจจยตา
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อยางงาย ๆ อยางธรรมดา ๆ; ยิ่งดูลึกลงไปก็ยิ่งพบ อิทัปปจจยตา ในฐานะที่ลึกลงไป.
หรื อจะดู ที่ วั ตถุ คื อสิ่ งที่ ไร ชี วิ ต เช นสสารต าง ๆ ที่ ยั งไม มี ชี วิ ต ยั งไม เป นเซลล ที่ มี ชี วิ ต
นี้ มั น ก็ มี แ ต ป รมาณู มี อ ณู ที่ ไ ม มี ชี วิ ต มั น ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา กํ า ลั ง เปลี่ ย น
แปลงไปตามกฎเกณฑไมหยุดอยู ไมคงที่.
ที นี้ วั ตถุ ที่ มี ชี วิ ต แต ยั งมิ ได ประกอบกั นเป นกลุ มเป นกาย เช น เซลล หนึ่ ง ๆ
ที่มันจะเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ในประวัติศาสตรของโลก ที่ยังไมมีชีวิต.
แลวในโลกนี้
มี น้ํ า มี ความหมั กหมมในน้ํ า ทํ าให เกิ ดเป นเซลล ที่ มี ชี วิ ตหนึ่ ง ๆ ขึ้ นมา เรี ยกว าสั ตว
เซลลเดียว มีชีวิตในเซลลเดียว;
อยางนี้มันก็เปน อิทัปปจจยตา.
แตอยางนี้
ยังไมเรียกวากาย เซลลนั้นยังไมเรียกวากาย; เพราะคําวา “กาย” แปลวาหมู.
ถ าใครยั งไม ทราบก็ จงทราบเสี ยเดี๋ ยวนี้ ว า คํ าว า กายะ หรื อกายนั้ น แปล
วาหมู หรือกลุม; ตัวหนังสือแท ๆ แปลวากลุมหรือหมู. และเดี๋ยวนี้มันเปนกลุม
ของวัตถุ กลุมของเซลล นี้เรียกวากาย;
ถากลุมของสิ่งอื่น ๆ ก็เรียกวากาย
เหมือนกัน เชน ผัสสะกาโย-กลุมแหงผัสสะ; เวทนากาโย-กลุมแหงเวทนา, เปนตน.
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นี้ ห มายความว า กลุ ม แห ง ผั ส สะหลาย ๆ ชนิ ด ผั ส สะทางตา ทางหู
ทางลิ้น ฯลฯ รวมกันเรียกวากลุมแหงผัสสะ เรียกวาผัสสะกาโย หรือผัสสะกาย; หรือ
วาเวทนากาโย เวทนาทางตา ทางหู ก็เรียกวาเวทนากายะ คือกลุมแหงเวทนา;
เรียก
รวม ๆ ว า นามกาย คื อ กลุ ม แห ง นามธรรม-กลุ ม แห ง สิ่ ง ที่ เ ป น นามธรรมหรื อ จิ ต .
คําวากายแปลวาหมู;
เชนเรียกวายกพหลพลกายไปรบไปรากันนี้ พลกายแปลวาหมู
แหงคน; กายแปลวาหมู. ทีนี้รางกายเรานี้ก็แปลวาหมู คือหมูแหงขันธแหงธาตุ
แหงอายตนะ, หมูแหงดิน น้ํา ลม ไฟ หมูแหงธาตุทั้ง ๖ รวมกันเขา; เราเรียกวา
กาย. คําวา กาย แปลวาหมู.
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ทีนี้ในสมัยที่ในโลกนี้มีแตสัตวเซลลเดียว ยังไมรวมกันเปนหมู เปน
หลายเซลล ไม ก อเป นรู ปเป นร าง เป นอะไรขึ้ นมา มั นก็ มี อยู ยุ คหนึ่ ง คื อยั งไม มี กาย;
แตถึงอยางนั้นก็เปน อิทัปปจจยตา เทากัน. ตอมาเซลลเหลานั้นเกิดรวมกันเขา
หลาย ๆ เซลล เป นหนึ่ งหมู และหลาย ๆ หมู เป นส วนหนึ่ งของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต;จนกระทั่ ง
มันมีมากมาย นับไมถวน เปนเนื้อเปนหนังขึ้นมา;
หรือวาเปนตนไม เปนเปลือก
เปนใบ เปนแกน เปนอะไรขึ้นมา;
นี่มันเปนกายแลวเดี๋ยวนี้ เปนกายโดยสมบูรณ
เปนกายของตนไม เปนกายของสัตว ของมนุษย.
อย า งนี้ ก็ อ ย า แปลกประหลาด มั น ก็ อ ย า งนั้ น เอง มั น เท า กั น กั บ พวก
เซลลเดียว คือมันยังเปนอิทัปปจจยตา เทาเดิมอยูนั่นเอง;
แตมันมีวิวัฒนาการมาก.
มันจะมากเทาไร มันก็แค อิทัปปจจยตา ตนไมมันเคลื่อนที่ไมได; ตอมามัน
มาถึ งสิ่ งที่ เคลื่ อนที่ ได ก็ เรี ยกว าสั ตว อย างเลวก็ สั ตว เดรั จฉาน อย างดี ก็ สั ตว มนุ ษย ;
แตมันก็แค อิทัปปจจยตา. อยาตีราคาใหมันมากไปกวานั้น อยาไปยกมือทวมหัว
บูชาวามันวิเศษสูงสุดอะไร. มันคืออิทัปปจจยตา ที่หลอกลวงมากขึ้น ไมมีอะไร.
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ดังนั้นตอใหเปนเทวดา มันก็แคอิทัปปจจยตาเทานั้นแหละ; ใหเปน
พรหม เทวดาชั้นสะอาดบริสุทธิ์ มันก็แคอิทัปปจจยตา.
เพราะฉะนั้นพุทธศาสนา
จึงสอนไมใหยึดมั่นถือมั่นแมแตสิ่งใด;
คือวาไมมีสิ่งใดที่ควรยึดมั่น เพราะวามัน
เปนเพียง อิทัปปจจยตา. หรือถาเรียกใหกวางก็เรียกวา ตถตา คือมันอยางนั้นเอง!.

นี่ทางกายและทางจิต ทางสติปญญา ๓ ทางนี้ มันเปนสิ่งที่เรียกวา
“อัญญมัญญปจจัยแกกันและกัน” อัญญะ มัญญะ แปลวา แกกันและกัน; อัญญะ
แปลอื่น;
อัญญะมัญญะแปลวาอื่นและอื่น คือคนหนึ่งกับคนหนึ่ง ซึ่งเราพูด
เปนไทยวา แกกันและกัน.
วิวัฒนาการทางกาย ก็เปนอัญญะมัญญะปจจัย แก
วิวัฒนาการทางจิต, วิวัฒนาการทางจิตก็เปนวิวัฒนาการทางกาย;
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แลวมันก็เปนอัญญะมัญญะปจจัย แกวิวัฒนาการทางสติปญญา;
วิวัฒนาการทาง
สติปญญา ก็เปนอัญญะมัญญะปจจัยแกวิวัฒนาการทางกายและทางจิต.
เมื่อสวดศพจะไดยินคําวา อัญญะมัญญะปจจโย ทุกทีที่สวดศพ;
ก็แปล
ว าเขาบอกว า อั ญญะมั ญญะป จจโย นั้ นคื อสิ่ งที่ มั นจะต องอาศั ยกั นและกั น จึ งจะเป น
ไปได กายก็ตองอาศัยจิต,
จิตก็ตองอาศัยสติปญญา สติปญญาก็ตองอาศัยจิต,
จิตก็ตองอาศัยกาย, กายก็ตองอาศัยจิต,อยางนี้. มันจะตองอาศัยซึ่งกันและกันอยางนี้;
นี้ ยิ่ ง เป น อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ ความที่ มั น เป น ไปตามลํา พั ง ไม ไ ด ;
มั น ไป
ไมรอด มันตองเนื่องสัมพันธกันอาศัยซึ่งกันและกันเปน อิทัปปจจยตา.
นี่ เ ท า ที่ พู ด มานี้ ดู เ หมื อ นจะไม มี อ ะไรเหลื อ แล ว มั น เป น การป ด หมด
ทุก ชอ งทุก ทางแลว ไมม ีอ ะไรรอดออกไปไดจ ากอํา นาจของ อิท ัป ปจ จยตา.
แม ว ามนุ ษย จะได เข าไปทํ าความพยายามเหมื อนกั บจะแก ไขเหมื อนกั บจะเปลี่ ยนแปลง
กฎเกณฑอันนี้; แตแลวมันก็เปนไปไมได. ยิ่งเขาไปแกไขมันยิ่งเปน อิทัป
ปจจยตาหนักขึ้นไมเชื่อลองดู.
ไมใชวาเปนหมอแลว จะไปแกไขความตายได;
ยิ่งไปแกไขเขา มันก็ยิ่งเปนอิทัปปจจยตา เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง.
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ฉะนั ้น รู ว า มัน เปน อยา งไรแลว ก็ม ีจ ิต ใจที ่ไ มย ึด มั ่น ถือ มั ่น วา
เปนตัวเปนตน เปนสัตว เปนบุคคล เปนมึง เปนกู เปนอะไร ตองไมมี;
เห็นวา
เปนอิทัปปจจยตา เสมอกัน.
เพราะฉะนั้นมีความรักใคร เอ็นดู เมตตาปรานี
กันดีกวาที่วาจะเปนศัตรูกัน.

สํา หรับ เรื่อ งในพุท ธศาสนานั้น ตอ งการจะพูด เฉพาะแตสิ่ง ที่ม ัน
จําเปนโดยดวน ซึ่งไดแกความทุกขที่มีอยูในใจ เพราะฉะนั้นเรื่องอิทัปปจจยตา
จึงมุงหมายเฉพาะแตเรื่อง ปฏิจจสมุปทาท เหมือนกับที่พระสงฆไดสวดสาธยาย
เมื่อตะกี้นี้.
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อิทัปปจจยตา

๑๕๗

ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไร?
ปฏิจจสมุปบาท คือ ความที่อวิชชาใหเกิด
สังขาร, สังขารใหเกิดวิญญาณ, วิญญาณใหเกิดนามรูป, นามรูปใหเกิดสฬายตนะ;
สฬายตนะใหเกิดผัสสะ ; เรื่อยไปจนถึงทุกข; นี่คือ ปฏิจจสมุปบาทจนเกิดทุกข. นี้คือ
อิทัปปจจยตา ที่ตองรูกอน ที่จําเปนที่สุด ที่ดวนที่สุด สําหรับที่จะตองรูกอน;
ถาไมอยางนั้นจะเสียทีที่เกิดมา.
ชั่วที่เกิดมาไมกี่ป มันก็จะแตกตายทําลายขันธไป
เสี ย ก อ น ถ า ไม ไ ด รู เ รื่ อ งนี้ มั น ก็ เ ท า กั บ ว า เกิ ด มาเป น ทุ ก ข ตั้ ง แต เ กิ ด จนตาย ไม มี
อะไรมากกวานั้น.
ถา ไปเกิด รูเ รื่อ ง อิทัป ปจ จยตา เขา มัน หายโง
แลว มัน ไมมีทุก ข
แล ว มั น หั ว เราะเยาะความทุ ก ข หั ว เราะเยาะความตาย หั ว เราะไปทุ ก อย า งที่ เ ป น
อิทัปปจจยตา.
อิทัปปจจยตา กลายเปนสิ่งสําหรับใหหัวเราะ คือไมยึดมั่นถือมั่น.
ดังนั้นชวยจําปฏิจจสมุปบาทไวใหดี ๆ วันหลังจะพูดกันอยางละเอียดเรื่อยๆไป.
และ
ก็ เ คยพู ด มาแล ว ด ว ย อวิ ช ชาให เ กิ ด สั ง ขาร สั ง ขารให เ กิ ด วิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณให เ กิ ด
นามรูป ฯลฯ.
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มัน จะมี ปฏิจ จสมุป บาท ทุก คราวที่เ ราโง
เมื่อ ตาเห็น รูป เมื่อ หู
ได ยิ น เสี ย ง เมื่ อ จมู ก ได ก ลิ่ น เมื่ อ ลิ้ น ได ร ส เมื่ อ กายได สั ม ผั ส ผิ ว หนั ง หรื อ เมื่ อ จิ ต ได
อารมณอะไรมารูสึก.
๖ ประการนี้ ๖ เวลานี้ ถาเราโงแลว ปฏิจจสมุปบาทจะโผล
ขึ้นมาทันทีสําหรับเปนทุกข.
นี้คือ อิทัปปจจยตา ที่รายกาจ ที่จะทําใหเกิดความทุกข;
จึงตองรูกอนเรื่องใดหมด และตองรีบปฏิบัติใหไดกอนเรื่องใดหมด;
จะเอาไวพูดกัน
ละเอียดทีหลังเปนแง ๆ เปนมุม ๆ ไป.

ในที่ นี้ วั นนี้ โดยสรุ ปแล ว ต องการจะพู ดแต เพี ยงว า อย าไปบู ชาวิ วั ฒนา
การในฐานะเปน ของประ-เสริฐ เลิศ ลอยอะไร
มัน จะโงม ากขึ้น ไปอีก มัน จะ
ไปหลงใหลในสิ่งที่ธรรมดาไมเปนความทุกข ก็กลายเปนความทุกขขึ้นมา. เชนอะไร
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๑๕๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ออกมาใหมไมจําเปนจะตองซื้อ ไมจําเปนจะตองใช ไมจําเปนแกชีวิต ก็อยาไปซื้อมัน;
แต ถ ามั นโง ในเรื่ องของใหม ของแปลก ก าวหน าวิ วั ฒนาการ มั นก็ อุ ตส าห เสี ยเงิ นไปซื้ อ
ใหเปลืองคาขาวสารของลูก ของครอบครัว; นี่มันโงถึงขนาดนี้ก็ได.
ถาเรารูเรื่องวา วิวัฒนาการนั้นก็ไมมีอะไรมากไปกวา อิทัปปจจยตา
เขาคิ ดอะไรขึ้ นมาได เราจะดู เล นก็ ได ไม ต องเสี ยเงิ นไปซื้ อมั นมา เว นแต ว าจะเอามา
ทํ าประโยชน อะไรได จริ ง ๆ เป นการค าเป นการอะไรอย างนั้ น มั นก็ เป นอี กเรื่ องหนึ่ ง.
แต ถ า หลงเที่ ย วไปซื้ อ เอามาไว ใ ห อิ่ ม ใจ ให รู สึ ก ว า มี อ ะไรดี ๆกั บ เขา อย า งนี้ แ ล ว
มันก็เรียกวาไมฉลาดเลย;
หรือพูดอีกทีหนึ่งก็วา ถูก อิทัปปจจยตา นี้มันหลอกเอา;
มันไมหลอกเฉย ๆ มันจะกัดเอาใหเจ็บปวด.
นี้เราอยาไดเหอ อยาไดหลง ในเรื่อง
ที่วา มันแปลก มันมีอะไรแปลก ๆ มันมีอะไรกาวหนาแปลก ๆ;
เราจะดูก็ได
แต ไ ม ต อ งเอาเงิ น ไปซื้ อ มั น มา หรื อ ว า เราจะพลอยดู กั บ คนอื่ น ก็ ไ ด เพื่ อ การศึ ก ษา
วานี่มันก็ไมมีอะไร นอกจากบามากไปกวาเดิมนิดหนอย.
นี ่เ รีย กวา เราอยู ใ นโลกดว ยชัย ชนะ ไมโ ง เพราะรู อ ิท ัป ปจ จยตา,
ไมตื่นเตนไมหวั่นไหว ไปตามสิ่งใด หรือใคร ๆ ในโลกอันวุนวาย.
ขอนี้มันสําคัญ
หรือไมสําคัญ ไปคิดดูเองเถอะ.
ความไมตื่นเตนก็คือ ไมทึ่ง ไมสนใจ ไมตื่นเตน;
ไม หวั่ นไหว คื อ ไม หวาด ไม กลั ว ไม อะไร ไปตามสิ่ งใด หรื อบุ คคลใด ๆ ในโลก
อันแสนจะวุนวายมากขึ้น.
นี่มันจะชวยไดมันจะไมกลัวอะไรหมด มันไมตองกลัวอะไรหมด;
ที่เขา
กลัวกันนั่นเราก็จะหัวเราะเยาะได;
มันจะทําอะไรกันอีกตอไปเราก็หัวเราะเยาะ
เพราะความตายก็เปนเพียง อิทัปปจจยตา.
ถึงคราวตายก็ตายอยางหัวเราะ ไมตองกลัว
ขอใหมีสติปญญาตอ อิทัปปจจยตา ใหมากและเพียงพออยูเสมอ เราก็จะรอดตัวได.
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อิทัปปจจยตา

๑๕๙

หวั ง ว า ท า นทั้ ง หลายทุ ก คน จะได รั บ ความรู ค วามเข า ใจเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
นิดหนึ่งในวันนี้วา วิวัฒนาการทั้งหลายเปนเพียง อิทัปปจจยตา;
ก็จะคุมกันกับที่
อุตสาหมานั่งฟง และอาตมาก็อุตสาหมานั่งพูด.
ขอยุติกันทีสําหรับวันนี้ ใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดอานิสงสของพระธรรมตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะธรรม-ทั้งปวง หรือ ทุกสิ่งรอบตัวเรา
-๖เสารที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๕

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายเรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ในอั น ดั บ ที่ ๖ นี้
จะไดก ลา วโดยหัว ขอ วา อิท ัป ปจ จยตา ในฐานะธรรมทั้ง ปวง
หรือทุกสิ่งรอบตัวเรา
ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบกันอยูเปน
อยางดีแลว.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากจะซักซอมความเขาใจกัน
ทุ ก ๆ คราว ที่ มี การบรรยายนี้ ว า อาตมามี ความประสงค อย างยิ่ ง
ที่ จ ะให พ วกเราพุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หมด คุ น เคยกั น กั บ คํ า ว า “อิ ทั ป ปจจยตา” โดยเหตุที่วาเปนคําสําคัญที่สุด ในพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา;
แตแลวกลับไมมีใครเอามาพูด ไมมีใครไดยิน
จมหายเงียบอยูในพระไตรปฎก เปนที่นาสลดสังเวช. จึงขอชักชวนทานทั้งหลาย
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๑๖๐
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อิทัปปจจยตา

๑๖๑

ใหรวมมือกัน ทําใหสิ่งออกมาสูการพูดจา เปนประจําวันของพวกเรา.
แมวา
จะยากลําบากบาง แตก็ไมเหลือวิสัย, ถาเอามาพุดกันอยูบอย ๆ ก็ยอมจะไดยินไดฟง
จนเปนคําธรรมดา แลวก็จะเขาใจกันไดงายขึ้นในที่สุด.
ขอใหสังเกตดูวา ในพระสูตรสั้น ๆ สูตรนี้ ที่พระภิกษุสงฆนํามาสาธยาย
ชั่วเวลา ๔๐ นาทีนี้ มีคําวา อิทัปปจจยตา ถึง ๒๒ ครั้ง แลวก็มีคําที่สําคัญ คือสรุป
สั้นยิ่งขึ้นไปอีก คือคําวา ตถตา ถึง ๑๑ ครั้ง และคําวา อวิตถตา อนัญญถตา
เปนตน อีก ๑๑ ครั้ง.
คําเหลานี้มีความหมายเนื่องถึงกันไปหมด เรียกวาเปนเรื่อง
เดียวกัน แมวาตัวพยัญชนะนั้นมันจะตางกันบาง.
อิทัปปจจยตา แปลวา ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอม
เกิดขึ้น; ตถตา หมายความวาความเปนอยางนั้น ก็คือความที่มันตองเปน
อยา งนั ้น มัน ไมเ ปน อยา งอื ่น ไปได คือ ตอ งเปน วา เมื ่อ มีสิ ่ง นี ้ ๆ เปน ปจ จัย ,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. และถือวาเปน ธัมมัฏฐิตตา คือความตั้งอยูแหงธรรมดา; และ
เปนธัมมนิยามตา เปนกฎตายตัวของธรรมดา เราควรจะชินกันกับถอยคําเหลานี้
ซึ่งมีอยูเพียงไมกี่คํา ใหสมกับที่วาเปนพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา.
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คํ าว า อิ ทั ปป จจยตา นั้ น เล็ งถึ ง ปฏิ จจสมุ ปบาท พระพุ ทธองค ตรั สเรี ยก
ปฏิจจสมุปบาท วาอิทัปปจจยตา.
ปฏิจจสมุปบาท คือสิ่งที่อาศัยกันและกัน
แลวเกิดขึ้น ๆ ก็คือ อิทัปปจจยตา คือเพราะความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ
จึงเกิดขึ้น. นี่เปนหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนา.
แม ว า เราจะกล า วกั น ว า หั ว ใจของพุ ท ธศาสนา มี อ ยู อ ย า งนั้ น มี อ ยู
อยางนี้ มีอยูอยางโนน ตั้งหลายสิบอยาง แตมันมาสรุปความรวมอยูที่คํา ๆ นี้วา
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

“อิทัปปจจยตา”. ในพระบาลีนี้ ใชคําที่เหมือนกันกับคําในธรรมนิยามสูตร ที่เอยถึง
แตอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วาเปนธัมมัฏฐิตตา,
ธัมมนิยามตา;
นั่นมันก็เปน
การแสดงถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
สวนในสูตรนี้แสดง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ชัดลงไปถึงกับวา เพราะเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
มันเปนอยางนี้เอง ไมเปนอยางอื่น.
ดังนั้นจึงเปนหัวใจของพุทธศาสนาในฐานะ
ที่ เป นธั มมธาตุ คื อสิ่ งที่ จะมี อยู ตลอดกาล โดยไม คํ านึ งในข อ ที่ ว า พระพุ ทธเจ าจะ
เกิด ขึ ้น หรือ พระพุท ธเจา จะไมเ กิด ขึ ้น ก็ต ามที สิ ่ง นี ้ย อ มมีอ ยู ใ นฐานะเปน
อิทัปปจจยตา อยางนี้.
พระพุ ท ธองค ก็ ต รั ส อย า งนี้ ท า นตรั ส ว า ท า นรู ท า นเห็ น ท า นเข า ใจ
เรื่อ งนี้จึง ปฏิญ าณวา เปน พระเจา .
เมื่อ ยัง ไมเ ขา ใจเรื่อ งนี้ ก็ยัง ไมป ฏิญ าณ
พระองควา เปนผูตรัสรูอนุตตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.
ครั้นรูเรื่องนี้แลว ก็ทรง
เป ดเผย ทรงบั ญญั ติ ขึ้ นมาแสดงให แก สั ตว ทั้ งหลาย ซึ่ งเปรี ยบเหมื อนเป นการหงาย
ของที่ เคยคว่ํ าอยู มาแต ก อนให เป นที่ เข าใจ แล วก็ มี พระพุ ทธภาษิ ตที่ ตรั สไว ว า “ผู ใด
เห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา;
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”
และตรัสวา “ผูใดเห็น
ปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวาเปนผูเห็นธรรม”
ขอใหคิดดูวา มีความสําคัญมากนอย
อยางไรสําหรับเรื่องนี้.
ผูที่จะเห็นธรรม ที่มีคาเทากับเห็นพระตถาคตนั้น คือการ
เห็น อิทัปปจจยตา.
ฉะนั้นขอใหธรรมะนี้เปนที่คุนเคย แกปาก แกหู แกลูกตา
หรือแกอะไร ของเราเปนประจําวันเถิด.
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ที่ จริ งก็ มี คนพู ดถึ งสิ่ งนี้ กั นอยู บ างเหมื อนกั นแต ว าไม ได พู ดเป นภาษาบาลี
เขาพูดเปนภาษาชาวบาน. ที่พูดวา มันเปนไปตามเรื่องของมัน นั้น คือพูดถึง
อิทัปปจจยตา. และพูดวา มันเปนอยางนั้นเอง อยาไปยินดียินรายกับมัน นั้น
คือตถตา; อยางนี้เปนตน ซึ่งขอนี้ก็ขอเตือนแลวเตือนอีกวา จงรูสึกละอายคุณตา
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อิทัปปจจยตา

๑๖๓

คุ ณยาย แก ๆ เฒ า ๆ ที่ ไม รู หนั งสื อตามบ านนอกคอกนา แต ก็ พู ดเป นเหมื อนกั นว า
ลู ก เอ ย หลานเอ ย !อย า งไปเสี ย ใจกั บ มั น มั น ต อ งเป น ไปตามเรื่ อ งของมั น หรื อ มั น
ตองเปนอยางนั้นเอง.
เชนเมื่อมีใครตายลง หรือวามีความเสื่อมเสียวิบัติอะไรตาง ๆ
ที่ เ ขามั ก จะร อ งไห กั น บ า ง หรื อ ในกรณี ที่ ต รงกั น ข า มก็ ดี ใ จ หั ว เราะลิ ง โลดบ า ง;
คนแก ๆ ก็ พู ด ว า มั น เป น อย า งนั้ น เอง มั น เป น ไปตามเรื่ อ งของมั น เอง นี้ เ รี ย กว า
ยายแก คนนั้ น ถึ งหั วใจของพระพุ ทธศาสนา เป นผู ไม หวั่ นไหวไปตามสิ่ งทั้ งหลายที่
เปลี่ยนแปลง. นี่แหละคือการที่มีพุทธศาสนาตัวจริงอยูที่นั่น.
แต เดี๋ ยวนี้ มั นไม ค อยจะมี มี แต จะรั กหรื อจะเกลี ยด ไม อย างใดก็ อย างหนึ่ ง
กันอยู ๒ อยางเทานั้น.
คําพูดประจําวันไมมีวา อิทัปปจจยตา หรือตถตาเลย
มี แต คํ าพู ดว า เงิ นของกู ทองของกู ลู กของกู เมี ยของกู จนลิ งต องล างหู อย างนี้
มีอยูเปนประจํา ขอใหคิดดูเถิดวามันเปนอยางไร.
ในวันหนึ่ง ๆ เรามีกันแต
คํ า พูด วา เงิน ของกู ทองของกู เดี ๋ย วที ่นั ่น เดี ๋ย วที ่นี ่ เกรอ ไปหมด ไมม ีใ คร
พูดวา อิทัปปจจยตา ตถตา เปนตน.

www.buddhadasa.info
ถาวาจิตใจมองเห็น อิทัปปจจยตา คือขอที่วา
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น แลวมันจะรองวา เงินของกูไมออก;
มันรองออกมาไมไดวา
เงินของกู วาทองของกู วาเมียของกู วาลูกของกู มันรองออกมาไมได;
ในเมื่อ
เห็น อิทัปปจจยตา.
เดี๋ยวนี้เราก็พูดกันทุกวัน ไดยินอยูทั่วไปหมด เรื่องเงินของกู
เรื่องทองของกู มันก็ยอมแสดงอยูในตัววา ไมมีการเห็น อิทัปปจจยตา.

ฉะนั้ น ขอให ช วยกั นขวนขวายให พุ ทธบริ ษั ทเรา เข าถึ งพระพุ ทธเจ า คื อ
เห็น พระองค เห็น พระตถาคต ดว ยการเห็น ธรรมนี้กัน ใหม ากขึ้น;
ใชคํา วา
เมื่ อ มั นเป นของมั นอย างนั้ นเอง มั นเป นไปตามเรื่ อ งของมั นเอง เหล านี้ ใ ห มากขึ้ น .
ถูกลอตเตอรี่ เมื่อมีโชคดี ไดลาภใหญหลวงก็วา อิทัปปจจยตา มันเทานั้นเอง.
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หรื อเมื่ อเสี ยเงิ นไปหมด มั นก็ อิ ทั ปป จจยตา มั นเป นอย างนั้ นเอง นี้ หมายความว า
มันคงมีสติปญญาอยูแกเนื้อแกตัว;
พูดอีกทีหนึ่งก็วา มีหัวใจพุทธศาสนาอยูกับเนื้อ
กับตัว;
พูดอีกทีหนึ่งก็ยังไดวา มีองคพระพุทธเจา พระตถาคตนั้นอยูกับเนื้อกับตัว
อย า งที่ พ ระองค ต รั ส ว า “ผู ใ ดเห็ น ธรรมผู นั้ น เห็ น เรา ผู ใ ดเห็ น เราผู นั้ น เห็ น ธรรม”;
และระบุ ไ ว ใ นพระสู ต รหนึ่ ง ว า “ผู ใ ดเป น ปฏิ จ จสมุ ป บาท ผู นั้ น เชื่ อ ว า เห็ น ธรรม;
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท”
คือเห็น อิทัปปจจยตา วา เพราะ
ความที่มีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลาย พยายาม
กํ าหนดจดจํ าใจความของอิ ทั ปป จจยตาไว ในลั กษณะอย างนี้ เถิ ด มั นจะเป นการแก ไข
สิ่งตาง ๆ ในวงพุทธบริษัทเราใหดียิ่งขึ้น ใหถูกตองยิ่งขึ้น ใหมีประโยชนยิ่งขึ้น.
เพราะเหตุ ผลดั งที่ กล าวนี้ อาตมาจึ งพยายามที่ จะบรรยายเรื่ องนี้ แม ว า
เป นเรื่ องที่ ชวนง วงนอนสํ าหรั บคนที่ ฟ งไม รู เรื่ อง แต ว าจะเป นเรื่ องที่ ทํ าให หู ตาแจ มใส
สว างไสว สํ าหรั บคนที่ ฟ งรู เรื่ อง เพราะว ามั นเป นหั วใจของพุ ทธศาสนา ดั งที่ กล าว
มาแลว.
ดังนั้นจึงไดออกโปรแกรมกําหนดกาลการบรรยายในภาคมาฆบูชานี้ทั้ง
๑๓ ครั้ง วาจะบรรยายเฉพาะเรื่อง อิทัปปจจยตา ดังที่ไดโฆษณาไปแลว.
ทั้งนี้
ก็ เพื่ อจะชี้ ให เห็ น อิ ทั ปป จจยตา ในแง ต าง ๆ กั น ทุ กแง มุ ม จนรู จั ก อิ ทั ปป จจยตา
อยางทั่วถึง.
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ในครั้ ง แรกที่ สุ ด ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ในข อ ที่ ว า หั ว ใจพระพุ ท ธศาสนา ยั ง จม
เงี ยบอยู ในพระไตรป ฎก คื อไม มี ใครเอ ยถึ ง อิ ทั ปป จจยตา และนํ ามาพู ดอยู ติ ดปาก
เปนประจําวัน วาเพราะสิ่ง ๆ นี้เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; มีแตจะมองเห็น
ไปในรู ปที่ ว า เงิ นของกู ทองของกู อะไรของกู แล วก็ โ กรธบ า ง แล วก็ เกลี ยดบ า ง
รักบาง ชังบาง เปนอยางนี้กันทั้งโลก.
และถามองไปถึงโลกที่ไมใชพุทธบริษัทแลว
อาจจะเปนมากไปกวานี้อีกก็ได ฉะนั้นเพื่อไมใหหัวใจของพระพุทธศาสนาจมเงียบอยู
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ในพระไตรป ฎก จึ งคุ ยเอามา แล วยั งจะทํ าทุ กอย างทุ กประการ ที่ จะให สิ่ งนี้ เป นที่
เข าใจกั นอย างแพร หลายในหมู พุ ทธบริ ษั ท จนมาชิ นอยู ที่ ปากสํ าหรั บจะพู ด แล วหู
ก็จะไดยินบอย ๆ ถึงคํานี้ แลวตาก็จะไดเห็ นบอย ๆ ถึงตัวหนังสื อ ที่แสดงถึ งคํา ๆ นี้
อยางนี้เปนตน.
ในครั้ งที่ ๒ ได แสดงให เห็ นว า อิ ทั ปป จจยตา มี ความสํ าคั ญในฐานะ
ที่ เ ป น ศาสตร หรื อ เป น วิ ช าทุ ก อย า งในโลกนี้ นี้ ก็ เ พื่ อ จะแสดงให เ ห็ น ว า ศาสตร
หรื อ วิ ช าทั้ ง หลาย ที่ ค นชอบหลงไหลกั น หรื อ ว า ที่ จ ะใช ใ ห เ ป น ประโยชน อ ยู นั้ น
ลวนแตเปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา.
ตอใหเปนนักปราชญเฉลียวฉลาดในระดับ
ไหนมา มั นก็ ต องอาศั ยกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา จึ งจะบั ญญั ติ ศาสตร และวิ ชา
เหลานั้นขึ้นมาได และใหเปนสิ่งที่ใชประพฤติปฏิบัติได.
ถามันผิดจากหลักเกณฑ
อันนี้ไปแลว มันก็เปนศาสตรหรือเปนวิชาที่เกิดขึ้นไมได;
หรือแมวาจะบัญญัติขึ้นมา
มันก็ไมมีประโยชนอะไร เพราะวามันปฏิบัติไมได.
นี้ขอใหสนใจวา อยาไปเขาใจ
เรื่องศาสตร เรื่องวิชาวา มันเปนเรื่องอื่น ซึ่งมันวิเศษไปกวาหัวใจของพุทธศาสนา.
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ในครั้ งที่ ๓ ได ชี้ ให เห็ นถึ งข อที่ ว า สิ่ งที่ เราพู ด เราคิ ด เรานึ ก ว าตั วเรา
หรือ ของเราในทุก แง ทุก มุม นั ้น มัน ก็ล ว นแตเ ปน กระแสแหง อิท ัป ปจ จยตา.
ตัวเราในทุกความหมายเปนเพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตา;
ถาไมมีอันนี้แลว ตัวเรา
ก็มิไดมี.
มันมีความเปนไปตามปจจัย จึงทําใหเกิดการคิดอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมาบาง
หรื อ ทํ าให ร างกายเจริ ญงอกงามบ าง มั นล วนแต เป นไปตามกฎของ อิ ทั ปป จจยตา
หรือวาเปนตัว อิทัปปจจยตา นั่นเอง ที่กําลังเปนอยู.
ทําไปเราไมมองดูจนเห็น
ในที่ทั่วไปอยางนี้.
ในครั้ งที่ ๔ ได พู ดถึ ง อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นพระเจ า หรื อ เป น
พระเปนเจา นี้หมายความเฉพาะแตในแงที่วา มันมีสิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งมีอํานาจเด็ดขาด
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เหนื อ สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ที่ จ ะบั น ดาลสิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ให เ ป น ไปในลั ก ษณะใด
ก็ตาม;
สิ่งนั้นไมมีอะไรอื่นแมแตสักนิดเดียว ที่จะนอกไปจาก อิทัปปจจยตา.
ใครจะเรี ยกว าพระเจ าก็ ได ใครจะไม เรี ยกว าพระเจ า แต จะเรี ยกว า อิ ทั ปป จจยตา
ก็ได.
ฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีพระเจาคือ อิทัปปจจยตา เปนสิ่งที่บันดาลใหสิ่งอะไร
เกิดขึ้นมา แลวก็ควบคุมสิ่งนั้น ๆ ไว แลวก็ทํ าใหสิ่งเหลานั้นยุ บสลายลงไปเปนคราว ๆ
แลวก็เกิดขึ้นมาใหม; นี้คือพระเจา อิทัปปจจยตา ที่ทําหนาที่ของมัน. เราจะตอง
รูจักพระเจากันจริง
ๆเปนพระเจาจริง แลวก็ใหถูกตอง ในลักษณะอยางนี้ เราก็จะ
พู ดกั นรู เรื่ องกั บพวกที่ นั บถื อพระเจ า ในความคิ ดนึ กของเขา โดยไม ต องดู ถู กดู หมิ่ น
หรือเกลียดชังซึ่งกันและกันในระหวางศาสนา ดังนี้เปนตน.
ในครั้ ง ต อ มา ได พู ดถึ ง ว า วิ วั ฒ นาการทุ ก แขนง ของสิ่ ง ที่ วิ วั ฒ นาการ
ลวนแตเปนอิทัปปจจยตา.
บรรดาสิ่งที่มีชีวิต ไมมีอะไรที่ไมวิวัฒนาการ มันตอง
วิวัฒนาการทั้งนั้น;
นั่นคือตัว อิทัปปจจยตา แสดงปรากฏการณออกมาตามกฎเกณฑ
ของอิท ัป ปจ จยตา มัน จึง มีว ิว ัฒ นาการ ตั ้ง แตว า เมื ่อ ยัง ไมม ีโ ลกนี ้ ตอ มามัน
ก็ มี โลกนี้ ขึ้ นมาเป นโลกเปล า ๆ แล วก็ เป นโลกที่ มี ความชื้ น มี น้ํ า แล วก็ มี สิ่ งที่ มี ชี วิ ต
สั ตว เซลล เดี ยว สั ตว หลายเซลล หมู แห งเซลล ประกอบกั นเข า เป นสิ่ งที่ เรี ยกว า กาย
พอวิ วั ฒนาการมาเรื่ อย ๆ แล ว สิ่ งที่ เรี ยกวา จิ ต ก็ แสดงตั วออกมาได เป นความรู สึ ก
คิดนึก
มันก็มีสัตวเดรัจฉาน มีสัตวครึ่งเดรัจฉาน มีสัตวมนุษย เทวดา หรืออะไร
แลวแตจะเรียก.
ทั้งหมดนี้คือตัว อิทัปปจจยตา แตเราก็ไมมอง ไมมองตามที่
พระพุทธเจาทานตรัสวา มันเปนอยางนี้.
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ทีนี้มาถึงวันนี้ ก็อยากจะพูดโดยหัวขอวา อิทัปปจจยตา ในฐานะเป น
ทุกอยางที่แวดลอมเราอยู. ความมุงหมายก็เห็นชัดอยูแลววา ตองการจะพูดถึง
สิ่งภายนอก ที่อยูรวบตัวเรา; แตถึงอยางนั้นก็อยากจะยืนยันใหเห็นอยูเสมอวา
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๑๖๗

เรื่อ งอิทัป ปจ จยตา หรือ ปฏิจ จสมุป บาทนี้ เปน เรื่อ งภายในโดยเฉพาะ.
พระพุ ทธองค ทรงมุ งหมายให เครื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทเป นเรื่ องที่ มั นเกิ ดขึ้ นแก จิ ตใจของเรา
เป น ตั ว เกิ ด ขึ้ น แห ง ความทุ ก ข หรื อ ดั บ ลงแห ง ความทุ ก ข โ ดยตรง;
นี้ เ ป น
อิทัปปจจยตา ที่เปนภายใน แลวก็มีอยูแกทุกคนในทุก ๆ วัน เพราะวาจิตของมนุษยนั้น
ถายังไมเปนพระอริยเจาในขั้นสูงสุดแลว ก็จะตองมีสิ่งที่เรียกวา “อกุศลจิต”.
เมื่อใดมีอกุศลจิต เมื่อนั้นก็มี อิทัปปจจยตา ที่แสดงชัด ในรูปของ
ปฏิจจสมุปบาท
ในสู ตรทั้ งหลาย ที่ เป นพุ ทธภาษิ ต แสดงความข อนี้ ชั ดแจ งอยู มากมาย
หลายสิบสูตร รอยกวาสูตร วาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น มันเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ทุก ๆ คราว ที่เรามีอวิชชาสัมผัส คือเราสัมผัสโลกดวยอวิชชาเมื่อไร เมื่อนั้น
เปนมี อิทัปปจจยตา.
หมายความวา เมื่อตาเราไปเห็นอะไรเขาดวยความโง,เมื่อหู
ของเราไปไดยินอะไร ไดฟงอะไรเขาดวยความโง,
เมื่อจมูกของเราไดกลิ่นอะไร
ดวยความโง, ลิ้มรสอะไรทางลิ้น ดวยความโง, สัมผัสทางผิวหนังดวยความโง,
คิดนึกตออารมณใด ๆ ในใจดวยความโง, นี้เรียกวา “อวิชชาสัมผัส” คือสัมผัส
๖ ประการดวยอํานาจของอวิชชา.
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เมื่ อใดมี อวิ ชชาสั มผั ส เมื่ อนั้ นจะมี เวทนาที่ เกิ ดมาจาก อวิ ชชาสั มผั สนั้ น
ก็เรียกวา “อวิชชาเวทนา”
เปนเวทนาที่ไดมาจากอวิชชา หรือมีมูลมาจากอวิชชา;
เมื่ อ เป น อย า งนี้ แ ล ว ก็ ไ ม มี ท างแก ไ ขที่ จ ะไม เ กิ ด ตั ณ หา เพราะว า มั น มี อ วิ ช ชาเป น
รากฐาน มันก็จะเกิดตัณหาที่มาจากเวทนานั้น;
แลวก็เกิดอุปาทาน เกิดภพ
เกิดชาติ เกิดทุกข.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

เมื่ อ ใดสั ม ผั ส สิ่ ง ทั้ ง หลายด ว ยอํ า นาจอวิ ช ชาสั ม ผั ส เมื่ อ นั้ น ก็ แ ปลว า
ปญจุปาทานักขันธไดเกิดขึ้นในเวลานั้นเอง.
อยาไดเขาใจวา ปญจุปาทานักขันธนั้น
เกิดอยูตลอดเวลา.
นี่แหละการพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นแหง ปญจุปาทานักขันธ และ
การดับไปแหงปญจุปาทานักขันธนั้น เปนสุดยอดของวิปสสนา ตามที่พระ
พุทธเจาทานเรียก วานี้เปนสมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อความสิ้นแหงอาสวะ.
นี้ มั นย อมแสดงอยู แล วว า การเห็ นปฏิ จจสมุ ปบาทในลั กษณะนี้ คื อเห็ น
อิทัปปจจยตา ที่จะนํามาซึ่งความสิ้นอาสวะ ฉะนั้นถือวา อิทัปปจจยตา
เปนเรื่อง
ภายในโดยเฉพาะ ตามพระพุทธประสงค.
ยิ่ งข อความในคั มภี ร อภิ ธรรมด วยแล ว ยิ่ งชั ดเจนมาก ในคั มภี ร อภิ ธรรม
จะเขียนไวตรง ๆ ทุกขอที่เกี่ยวกับอกุศลจิตวา ยสฺมึ สมเย อกุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ
เมื่อใด จิตอันเปนอกุศลเกิดขึ้น คือสวรรคตดวยโสมนัส หรือสัมปยุตตดวย
ทิฏฐิก็ตาม; รูปารมฺมณํ วา สทฺทารมฺมณํ วา ฯลฯ - คือวามีรูปเปนอารมณ
ก็ต าม มีเ สีย งเปน อารมณก ็ต าม มีก ลิ ่น เปน อารมณก ็ต าม กระทั ่ง วา ปรารภ
สิ่งใดเปนอารมณก็ตาม; ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯลฯ - ในสมัยนั้น
สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย;
วิญญาณยอมมี เพราะสังขารเปนปจัย;
นามรู ปย อมมี เพราะวิ ญญาณเป นป จจั ย;สฬายตนะย อมมี เพราะนามรู ปเป นป จจั ย;
จนกระทั่งวา กองทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นไดดวยอาการอยางนี้.
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นี้ เ ป น คํ า พู ด ที่ สั้ น และระบุ ชั ด เจนว า เมื่ อ ใดมี อ กุ ศ ลจิ ต เมื่ อ นั้ น มี
ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปน อิทัปปจจยตา อยางเต็มที่หรือเต็มรูป. นี้ก็เปนสิ่งที่ควรจะ
เขาใจไวใหดี ๆ วา เมื่อใดจิตวิปริตผิดทํานองคลองธรรม เปนอกุศลไป ดวยอาศัย
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อะไรเปนอารมณก็ตาม มากก็ตาม นอยก็ตาม ใกลก็ตาม ไกลก็ตาม อะไรทํานองนี้
มันจะมีอิทัปปจจยตา ชนิดที่เปนปฏิจจสมุปบาท ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข.
เรื่องนี้
ได บรรยายมาแล วหลายหน จึ งไม อาจบรรยายโดยละเอี ยด แต ขอเตื อนให นึ กถึ งว า
เรื่องอิทัปปจจยตา นี้เปนเรื่องภายในอยางนี้.
ที นี้ ในวั นนี้ เราจะดู กั นข างนอกบ าง ว ากฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา นี้
พระพุทธองคตรัสไวเปนกลางที่สุด ไมวาภายนอก หรือไมวาภายใน,
ไมวาทาง
วัตถุธาตุ หรือวาทางนามธรรม,
มันลวนแตมีกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา หรือวา
เป นตั วอิ ทั ปป จจยตา ไปเสี ยหมด ฉะนั้ นเราควรจะรู ควรจะเห็ น ควรจะมองเห็ น
ไมวามันจะมีอยูที่ไหน;
จึงไดมีความตั้งใจวา เราจะทําความเขาใจกัน ชวยกัน
และกันใหมองดู ใหเห็นทุก ๆ แงทุก ๆ มุม ทุก ๆ หน ทุก ๆ แหง หวังวาทานทั้งหลาย
จะมีความตั้งใจอยางเดียวกันกับอาตมา อยางที่วานี้.
อิทัป ปจ จยตา ที่เ ปน ภายในลว น ที่เ กิด ขึ้น แกจิต เปน คราว ๆ
ลวน ๆ นั้นคือ อิทัปปจจยตา ที่ทรงมุงหมายวาเปนเรื่องสําคัญ

www.buddhadasa.info
เมื่ อ มองดู ใ ห ก ว า งออกไปก็ คื อ ว า การเกิ ด มี ชี วิ ต เป น คน เป น สั ต ว
เปนสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมานี้ ก็เรียกวาอิทัปปจจยตา;
อิทัปปจจยตา ในทางรางกาย
อยางนี้ ก็มีผูอธิบายกันมาก.
เวลานี้ก็มีผูอธิบายกันอยู แตอธิบายไปในทางที่วา
มันเป นเรื่ องของชีวิ ตในทางร างกาย ว าสิ่ งที่ มี ชีวิ ตเกิ ดขึ้ นมาได อย างไร นี้ ก็ เรี ยกว า
เปนภายนอกออกมาแลว;
ถาเปนภายใน ก็ไมตองพูดถึงตัวชีวิต ตัวรางกาย
พูดถึงแตเรื่องที่กิเลสมันเกิดขึ้น คืออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ควรจะพอ;
แตเดี่ยวนี้
อกุ ศ ลจิ ต หรื อ กิ เ ลส หรื อ อะไรนี้ มั น ต อ งอาศั ย ร า งกาย ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ เ ป น ป จ จั ย
ภายนอกคือรางกายนี้ จิตมันจึงจะทําการงานทําหนาที่ได.
รางกายซึ่งเปนเหมือน
เปลือกนอกหรือเปนภาชนะรองรับจิตนี้ มันก็เปน อิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.info

๑๗๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ที นี้ มองให กว างไกลออกไปก็ คื อ ว า แม จะรวมกั นทั้ งโลก หมดทั้ งโลก
ชี วิ ตทั้ งหมด อะไรทั้ งหมด ทั้ งโลกนี้ มั นก็ ยั งเป นเรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา หรื อเป นเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาท;
อยางนี้ก็มีผูอธิบาย.
เคยเห็นหนังสือบางเลมเขียนอธิบาย
ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอยางนั้นลวน ๆ ก็มี.
นั้นมันไมถูก มันไมหมด ในการที่
ไปอธิ บายปฏิ จจสมุ ปบาทแต เพี ยงว า โลกเกิ ดขึ้ นได อย างไรอย างนี้ แล วก็ หมายเอา
โลกทางวัตถุนี้กันไปหมด;
เรื่อ งหัว ใจจริง ๆ มันเกี่ยวกับเรื่องในจิต ในใจ
ของสัตวที่มีอยูในโลก.
แตถึงอยางไร ก็ยังเรียกวามันถูกตองอยูนั่นเอง คือ
จะมองดู โ ลกทั้ ง โลกนี้ ให เ ห็ น ในแง ข อง อิ ทั ป ป จ จยตา แล ว ก็ ไ ม ตื่ น เต น แล ว ก็ ไ ม
หลงใหลไปตามโลก เพราะเห็นโลกเปน อิทัปปจจยตา.
ที นี้ เราจะให แคบเข ามาอี ก คื อว า จะมองอิ ทั ปป จจยตา ที่ สิ่ งทั้ งหลาย
เฉพาะที่มันแวดลอมตัวเราอยู.
สําหรับขอนี้ ขอใหมองเห็นสิ่งที่สําคัญ หรือนา
อันตรายอยางยิ่ง สักขอหนึ่งกอนวา สิ่งที่มันแวดลอมเรา อยูใกล ๆ เราใกลชิด
เรานั่นแหละ รายกาจ ระวังใหดี มีปญหาอยูที่นั่น.
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ถ า เป น ฆราวาส มั น ก็ ไ ม มี อ ะไรมากไปกว า ที่ ว า มาแล ว ว า เงิ น ของกู
ทองของกู ลู ก ของกู เมี ย ของกู บ า นของกู เรื อ นของกู พวกพ อ งของกู วั ว ควาย
ไรนาของกู อะไรก็ของกู นั่นคือสิ่งที่แวดลอมตัวเราอยู.

ถึ งแม จะเป นบรรพชิ ต มั นก็ มี อะไรคล าย ๆ กั น ถ าหากว าไม มี ความรู
เรื่ องอิ ทั ปป จจยตา มั นก็ จะเอานั่ นนี่ เป นของกู กระทั่ งเอาวั ดนี้ เป นของกู เอาสมบั ติ
พัสถานเปนของกู แมกระทั่งวา บาตร จีวร มันก็จะกลายเปนของกูไป.
อยางนี้
มัน ก็ม ีค วามโงเ ทา กัน กับ ฆราวาส ไมม ีอ ะไรดีก วา กัน เพราะความที ่ไ มรู เ รื ่อ ง
อิทัปปจจยตา.
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ดั งนั้ นเราควรจะมาพิ จารณากั นถึ งข อนี้ ให รู เรื่ องของอิ ทั ปป จจยตา ที่ มั น
เปนอยูแกสิ่งทั้งหลาย ที่กําลังแวดลอมอยูรอบ ๆ ตัวเรา. เราอยูในทามกลางของสิ่ง
แวดล อมอะไรบ าง ก็ จงดู ให ดี เถิ ด หนาที่ การงาน ความรั บผิดชอบ เงิ นทองข าวของ
บุตรภรรยา สามี เหลานี้จะเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดเรื่องขึ้นมา สิ่งอื่นมันไมคอยทําเรื่อง
เพราะมันอยูไกลออกไป มันไมไดมากลุมรมแวดลอมตัวเราอยู.
นี้เราก็ตองดูสิ่งที่มันจะเปนอันตราย ไมทางกาย ก็ทางใจ มันอาจ
จะเปนอันตรายทางกายมาก จนถึงกับทําใหเราตายลงไปก็ได.
หรือมันจะเปน
อันตรายทางใจ จนทํ าใหจิ ตใจนี้เสียไป ไมมี ทางที่ จะประกอบอยู ดวยความสะอาด,
สวาง, สงบ เสียเลย ดังนี้ก็ได. ดังนั้นขออยาไดทําเลน ๆ กับสิ่งแวดลอมเราอยู.
เราจะตองดูมันใหดี.
ทีนี้ ก็มาเหลืออยูแตคําวา “ดูใหดี”. คําวาดูใหดี เพียง ๓ พยางคนี้
คือหัวใจของการปฏิบัติ.
การปฏิบัติในพุทธศาสนา ไมวาจะพูดกันอยางไหน ๆ
กี่รอยอยางกี่พันอยาง มันเหลืออยูแตคําเพียงวา “ดูใหดี”. ถาแกดูดีแลว มัน
ไมมีเรื่อง แลวก็จะดับทุกขได.
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ขอแทรกสั กนิ ดหนึ่ งว า อาตมาอยากจะให ทุ กคน ถื อหลั กในคํ ากล าว
สั้น ๆ วา “ดูใ หดี มีแ ตไ ด ไมมีเ สีย ”
อัน นี้จะเปน เครื่อ งราง ที่คุม ครอง
ปองกันอันตรายสารพัดอยาง เหมือนกับวาเอาพระไปแขวนไวในใจ.
ดวยอํานาจ
ของพระนั้น มันจะดูดี ดูสิ่งตาง ๆ ดี แลวก็มีแตได ไมมีเสีย;
อะไรจะเกิดขึ้น
อะไรจะเขามา อะไรจะออกไป มันจะมีแตไดไมมีเสีย.
ไดเงินมา มันก็ไมเสียหาย
อะไร, ฉิบหายหมด มันก็ไมเสียอะไร; นอกจากได คือไดความรู ไดความจริง
ไดความเขาใจ.
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อย างว าเราได เงิ นมา มั กจะทํ าให เราโง เพราะว าเราก็ ไม ได ดู ให ดี มั น
ก็เกิดกิเลสเพราะไดเงินมา. ทีนี้พอถึงคราวที่เสียเงินไป เราก็คงโงตามเคย รองหม
ร อ งไห กิ น ข า วไม ไ ด นอนไม ห ลั บ มั น ก็ ค ื อ โง มั น ก็ ม ี แ ต เ สี ย ไม ม ี ไ ด .
นี้ย กตัวอยา งเพีย ง ๒ อยาง.
ถา ดูใ หดีแ ลว มันจะมีแตไ ด ไมมีเ สีย ไดม า
ก็ทําใหฉลาด เสียไปก็ยิ่งทําใหฉลาด ยิ่งบอกวาเปนเพียง อิทัปปจจยตา ก็ยิ่ง
มากไปกวาการไดเสียเสียอีก. การไดมานี้มันทําใหประมาท ทําใหลืมตัว. การเสียมัน
ก็ ทํ า ให ลื ม ตั ว เหมื อ นกั น แต มั น ยั ง มี ท างที่ จ ะทํ า ให นึ ก ได ม ากกว า “การได ”.
ความเจ็บไข ความเปนความตายนี้ มาสอน ดีกวาความสะดวกสบายร่ํารวย
แตถาเราดูดี ดูเปน ดูใหเปนแลว จะมีแตได ไมมีเสีย;
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น.
จะไดหรือจะเสีย ก็มีแตจะไดวิชชาความรู. จะอยูหรือจะตาย มันก็มีแตจะได
วิชาความรู. นี้เรียกวา ดูใหดี มีแตไดไมมีเสีย.
ขอให ถื อหลั กอย างนี้ เราจะมี แต ได ไม มี เสี ย แม จะถ ายอุ จจาระออกไป
มัน ก็ยัง มีไ ด ถา ดูเ ปน อยา งนอ ยมัน ก็ไ ดค วามรู,
ไดอ ะไรที่เ กี่ย วกับ ชีวิต
รางกาย หรือทําใหมันดีมันถูกตองยิ่ง ๆ ขึ้นไปได. มันจึงสําคัญอยูที่วา ดูใหดี
อยางเดียวเทานั้น.
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การดูใหดีนี้ก็คือ วิปสสนา.
วิปสสนาแปลวา เห็นอยางวิเศษ เห็น
อยางแจมแจง เห็นสิ่งตาง ๆ อยางถูกตอง มันก็คือดูอยางดีนั่นแหละ. มีคําพูด
เปนภาษาชาวบานวา ดูใหดี ๆ ๆ เทานี้มันจะแกไขปญหาตาง ๆ ไดหมด;
ก็มีแตได ไมมีเสีย. เมื่อเขารองไห สวนเรากลับจะได. ไฟไหมบานหมดเลย เราก็ยัง
จะได ไดอะไรมาก ๆ ดวยถาเราดูเปน.
ถาเราดูไมเปน เราก็นั่งรองไห มันก็มี
เทานั้นเอง. นี่เรื่องดูใหดีจะมีแตได ไมมีเรื่องเสีย.
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ดูใหเปน ก็คือดูใหละเอียดลออ. เมื่อเปนเรื่องทางจิตใจ ก็ตองมี
จิตใจที่เหมาะสมที่ จะดู มันตองมีการอบรมจิ ตใจใหเหมาะสมที่ จะดู ด วยการที่เราทํ า
วิปสสนา ทํากรรมฐาน ทําอะไรตาง ๆ ลวนแตเปนการอบรมจิตใจใหมันดี สําหรับจะดู
เสียกอน แลวตอจากนั้นก็ดู มันก็เห็นจริง ๆ; ดูไดดีจริง ๆ มันก็แกปญหาตาง ๆ ได.
ตรงนี้ อ ยากเปรี ย บเที ย บ เพื่ อ ให เ ข า ใจความหมาย ว า ถ า เป น เรื่ อ ง
เครื่อ งจัก ร เครื่อ งยนต กลไกที่พ วกนายชา งเทคนิค (Technician)
ตา ง ๆ
เขาดูที่เครื่องจักร กลไกที่กําลังเดินอยู เขาก็เห็นมากกวาเราชาวบานโง ๆ มากมาย.
นี่ก็ลองคิดดูซิ เมื่อทอดสายตาไปยังเครื่ องจักรเครื่องหนึ่ง ที่กําลังทํางานอยู พวกที่
เปนชางเครื่องจักรกล เขาก็ดูและดูไดดี มันก็เห็นไดดีวาเปนอยางไร.
สวนเราดู
ก็ดู ไปอย างนั้นแหละ เห็ นว ามั นหมุนอยู อย างนั้น มันทํางานอยูอยางนั้ น แตเราไม รู .
พวกนายช า งเขาจะรู ลึ ก เข า ไปถึ ง กั บ ว า มั น กํ า ลั ง ทํ า งานปกติ หรื อ มั น มี ส ว นไหน
เริ่มผิดปกติแลว.
นี่เพียงแตตาดู เขาก็รูมากกวาพวกเราที่เกือบจะไมรูอะไร
นอกจากเห็นวามันหมุนไปเทานั้น.
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นายชางคนนั้น เขาเอาหูฟงแตที่ไกล เขาก็รูวา เครื่องจักรกําลังเปน
อยางไร ที่สวนไหน; สวนเราก็โงตามเคย. หรือวา นายชางคนนั้น เขาเพียง
แตไ ดก ลิ ่น เครื ่อ งจัก รที ่กํ า ลัง เดิน เทา นั ้น เขาก็รู ว า อะไรมัน บกพรอ ง ที ่ต รงไหน.
นี่เขาดูลึกกวาเราอยางนี้.

พอมาถึงเรื่องธรรมะ เราก็พยายามเปนผูชํานาญ ใหเปนเหมือน
กับนายชางจักรกล ใหเปนเหมื อนกันทุกคนซิ คือรูว า มันกําลังเปนอะไรที่ตรงไหน
ที ่ร ูป ที ่เ วทนา สัญ ญา สัง ขาร วิญ ญาณ อะไรที ่ต รงไหน.มัน กํ า ลัง มีอ ะไร
ที่ตรงไหน มันมี โลภ โกรธ หลง หรือมีอะไรที่ตรงไหน. โดยเฉพาะอยางยิ่งนั้น
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อาตมาอยากจะขอร อ งว า ให รู ว า มั น กํ า ลั ง มี อิ ทั ป ป จ จยตา ในลั ก ษณะอย า งไร
และที่ตรงไหน.
เมื่อเราจะมองดูไปที่อะไร ที่คน ๆ หนึ่ง หรือ ที่สิ่งที่อ ยูรอบ
ตั ว เรา นี่ ข อให พ ยายามเป น ผู ที่ ดู อ ะไร ดู แ ล ว ก็ เ ข า ใจ ดู เ ป น หรื อ ดู อ ย า งแท จ ริ ง
กันอยางนี้.
หรื อว านั กดาราศาสตร แหงนหน าดู ดาว เขารู มากกว าเราหลายร อยเท า.
เราโง ๆ แหงนขึ้ น ไปบนฟ า เห็ น ดาวพรึ บ ไปหมด แต นั ก ดาราศาสตร ที่ แ ท จ ริ ง
เขารู เขาใจ เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดวงดาวเหลานั้นมากวาเราตั้ง ๑๐๐ เทาเปนอยางนอย. นี่มัน
ตองดูกันอยางนี้.
หรือวา ชาวประมง ดูทะเล.
ผูเชี่ยวชาญการประมงทอดสายตาไปใน
ทะเล เขารู ว า ปลาอยู ต รงไหน สว นเราก็โ งต ามเคย ไมเ ห็น แมแ ตส ัก ตัว เดีย ว
ไมรูวาใตทะเลเปนอยางไร.
หรื อ ว า นั ก แผนที่ เขาดู แ ผนที่ ที่ เ ขาทํ า ขึ้ น มาเอง นี่ เ ขารู เ หลื อ เกิ น
ปลอดโปรงเหลือเกิน; สวนเราดูแผนที่ ก็เห็นเปนกระดาษ มีเสนยุง ๆ. นี่มันผิด
กันกี่รอยเทา ขอใหคํานวณดูอยางนี้.
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หรื อ ว า หมอผู เ ชี่ ย วชาญ เห็ น คนไข เขาก็ เ ห็ น ได ลึ ก กว า เรา ว า คนไข
กําลังเปนอะไรอยูขางในเทาไร นี่เราก็ไมรู.
หรือวา พวกอุตุนิยมทั้งหลาย ที่เปน
นักวิชา เขาก็รูเรื่องลมฟาอากาศ เขาก็ดูเหมือนเรา แตเขาเห็นมากกวาเรา.
แม ที่ สุ ด แต ว า นกกะเต็ น ตามกวาง ที่ โ ลกเต น อยู ใ นวั ด นี้ มั น ก็ เ ก ง
กวาเรามาก มันเอาปากสับลงไป ดึงขึ้นมาเปนไสเดือน.
สวนเรานี้ก็โงตามเคย
เห็นแตดินธรรมดาเทานั้นแหละ แตนกนี้รูถึงขนาดวา มันมีไสเดือนอยูตรงนั้น
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เหมือนกับหลับตาเห็น เอาปากสับลงไปลึก ๆ ดึงขึ้นมาเปนไสเดือน.
คงจะอดตาย หากินไมได ถาไปเทียบกับนกเหลานี้.

สวนเราก็โง

นี่เรียกวา ดูอยางดี
คือ มันดูเห็นอะไรมากกวาธรรมดา อยางนี้.
เราต อ งอบรม เราจะดู ธ รรมทั้ ง ปวงก็ ดู สิ่ ง แวดล อ มตั ว เรา เช น เงิ น ทอง ข า วของ
ลู กเมี ย บุ ตรภรรยาสามี เกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยง หน าที่ การงาน เราจะดู มั นอย างที่ เรี ยกว า
มีสายตาอันแหลมคม.
เมื่อเทียบสวนกันแลว ก็ใหเหมือนกับพวกชางเทคนิค
หรื อ พวกที่ เชี่ ย วชาญอะไรตา ง ๆ แต นั่น มั นเป น เรื่อ งวัต ถุ .
นี่ มัน เป นเรื่ อ ง
นามธรรม
เรื่องภายใน เรื่องจิตใจ เราจะดูที่ธรรมะทั้งปวง ที่แวดลอมเราอยู
เห็นเทาไร เห็นอยางไร เห็นเพียงไร เท็จจริงอยางไร.
เดี๋ยวนี้เรามันเห็นนอยเกินไป เพราะอะไร?
เพราะวา ความกลัดกลุม
ของกิเลสนั้นมันออกหนาเสียกอนเสมอไป คือสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่รายกาจที่สุด
ที่ออกชื่อมาหลายครั้งหลายหนแลววา “อวิชชาสัมผัส”
คํานี้ก็เปนคําสําคัญที่สุด
ในพระพุ ท ธศาสนา ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส อย า งยิ่ ง ในฐานะเป น สิ่ ง ที่ ต อ งระวั ง .
อวิช ชาสัม ผัส !
อวิช ชาสัม ผัส ! ชว ยทอ งจํา กัน ไวใ หดี ๆ ใหคูกัน กับ คํา วา
อิทัปปจจยตา.
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ถ าไม มี อวิ ชชาสั มผั สแล ว อิ ทั ปป จจยตา ในภายในจะเกิ ดขึ้ นไม ได ก็ จะ
ไมมีกิเลส-ไมมีทุกข.
อวิชชาสัมผัสมันคูกันกับ อิทัปปจจยตา ถามีอิทัปปจจยตา
ก็เ ปน ที่แ นน อนวา มัน มีอ วิช ชาสัม ผัส มาแลว แตตน .
หรือ วา ถา มัน กํา ลัง มี
อวิชชาสัมผัสนี้ มันจะตองมี
อิทัปปจจยตา คือการเกิดขึ้นแหงกองทุกข จักมีดวย
อาการอยางนี้.
ฉะนั้นอยาไดสัมผัสสิ่งใด ๆ ดวยอวิชชาสัมผัสเลย;
แตดวยการดูใหดี ๆ
จนเห็นสิ่งเหลานี้, สิ่งที่แวดลอมตัวเราอยูนี้ เปนอยางดี จนอวิชชาสัมผัสเกิดขึ้นไมได.
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นี่ถาถามวาจะเห็นเทาไร? เห็นอยางไร? เห็นเพียงไร? ก็ตอบวา เห็นในลักษณะ
ที่อวิชชาสั มผัสเกิดขึ้ นไม ได ทางตา ทางหู ทางลิ้น ทางจมูก ทางผิวกาย ทางใจ
ก็ตาม;
จะไมสัมผัสสิ่งใด ๆ ดวยความเผลอสติ หรือความประมาท หรืออะไร
ที่เรียกวา อวิชชา นั้น.
แต เ รานี่ มั น เหมื อ น ๆ กั บ ทํ า เล น คื อ ไม ไ ด ตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะควบคุ ม สติ
หรือควบคุมความรูสึกตอสิ่งทั้งปวง.
เราไมกลัว เราไมมีโอตตัปปะ ไมกลัว
ความทุกขเหลานี้,
แลวเราก็ไมละอายแกใคร ๆ วา เราไดปลอยใหกิเลสเกิดขึ้น
อยางนี้ เราก็ไมละอายแกใคร ๆ. เราเปนคนไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ คือไมละอาย
เปนคนหนาดาน แลวก็ไมกลัว เหมือนกับคนบา ไมรูจักกลัวอะไร.
แตถาวา
มีความละอายอยางพุทธบริษัท หรืออยางชาวพุทธแลว ก็จะละอายมากเมื่อเผลอสติ;
ถ า ว า กิ เ ลสเกิ ด ขึ้ น ได แ ล ว ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งละอายอย า งยิ่ ง แล ว ก็ ก ลั ว ทุ ก ข ภั ย ใน
วัฏฏสงสารอยางยิ่ง.
ถ ามี ความละอาย มี ความกลั วอย างนี้ มั นก็ จะเป นเหตุ อั นแรก ที่ ทํ าให
เราระมัดระวังสํารวมดี ในการที่จะไมเผลอไปสัมผัสอะไรเขาดวยอวิชชาสัมผัส.
นี้
เรียกวา เราเกิดเปนผูเชี่ยวชาญ หรือวาเปนนายชาง เปน Technician อะไรขึ้นมาแลว
ในการที่จะดูสิ่งตาง ๆ หรือธรรมทั้งปวงที่แวดลอมเราอยู แลวมันก็จะเห็นจริงยิ่งขึ้น
ไปทุกที ลึกยิ่งขึ้นไปทุกที วาเพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย. สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
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ขอที่วา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้นนั้น มันมีมาก
แมแตความทุกข มันก็มีหลาย ๆ สิบอยางหลายรอยอยาง ความสุขความเพลิดเพลิน
ทางอารมณนี้ ซึ่งไมใชความสุขที่แมจริงอะไรมันก็มีมากมายหลายรอยหลายพันอยาง;
แตเมื่อเราดูเปน ดูจริง ดูไดดีจริงแลว จะเห็นงาย ๆ เหมือนกับวา มันมีอยางเดียว
เทานั้นแหละ มันมีเพียงความเปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา ไมมีรอยอยาง
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พั น อย า งอะไรขึ้ น มาได เป น ตถตา คื อ ความเป น อย า งนั้ น ไม เ ป น อย า งอื่ น เป น
อย างนั้ น ไม เป นอย างอื่ นไม ผิ ดไปจากความเป นอย างนั้ น คื อเกิ ดมาจากการที่ มี สิ่ งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น ทั้งนั้น.
ดังนั้น “ความได “ก็นาสงสาร; “ความเสีย” ก็นาสงสาร. ถาใคร
ไปหลงความได ไปหลงความเสี ย ไปหลงความดี ไปหลงความชั่ ว ไปหลงบุ ญ
ไปหลงบาป ไปหลงอะไรที่ มั น เป น คู ๆ ๆสํ า หรั บ ให ห ลงนั้ น ซึ่ ง รวมความแล ว
มันก็หลงดี-หลงชั่ว;
นี่เปนเรื่องสําคัญที่สุดที่มันเกิดในความรูสึกของมนุษยเรา
มันคือเรื่องหลงดี-ชั่ว.
แม ว า มั น จะมี เ พี ย งดี แ ละชั่ ว แต วิ ธี ที่ จ ะหลงมั น มี อี ก หลายสิ บ อย า ง
หลายร อยอย าง หลายพั นอย าง.หลงดี ก็ หลงได หลาย ๆ สิ บอย าง หลงชั่ วก็ หลงได
หลาย ๆ สิบอยาง.
ถาวามันรูจักขอเท็จจริง ความจริง หรือตัวจริงเสียอยางเดียว
มันจะไมหลง ไมหลงสักอยางเดียว;
นั่นคือมีความรูเรื่องอิทัปปจจยตา.
ฉะนั้น
จงพยายามสนใจในเรื่ องนี้ สํ าหรั บจะดู ทุ กสิ่ งทุ กอย าง ที่ มั นแวดล อมอยู รอบ ๆ ตั วเรา
ซึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ของเรา”.
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“ตัว เรา” มัน คูกัน กับ “ของเรา”. สิ่ง ที่เ รีย กวา “ของเรา” นั่น
มันตองเรียกวาอยูนอกตัวเสมอ;
แมวาอยูในรางกายนี้ มันก็ตองเรียกวาอยูนอกตัวเรา
เพราะมันเปนของเรา. สวนตัวเรานั้น คือตัวกู, ของเราคือของกู. ของกูนั้น
มันตองอยูนอกตัวกู;
แลวก็มีมากอยาง สําหรับตัวกูนี้มันจะไดหลงใหล คือโง
แลวก็ลูบคลําสิ่งเหลานั้นดวยอวิชชา ก็เรียกวา อวิชชาสัมผัสขึ้นมา;
มันก็เกิดเรื่อง
คือจะเปนทุกข.
เรื่ องสั มผั ส ๒ เคยพู ดไปบ างแล ว ครั้ งเดี ยวคราวเดี ยว บางคนอาจจะ
ไมเขาใจ หรือลืมเสียแลวก็ได วาสิ่งที่เรียกวา อวิชชาสัมผัสนั้น มันสัมผัสดวยอวิชชา

www.buddhadasa.info

๑๗๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

แตวามันมี ๒ ระยะ ระยะแรกเรียกวา สัมผัสแหงการกระทบ
เรียกเปนภาษาบาลีวา
ปฏิฆ ะสัม ผัส .
ปฏิฆ ะในกรณีนี้ แปลวาการกระทบ ไมใชเ ปน ชื่อ ของกิเลส;
เดี๋ยวจะไปแปลเปนชื่อของกิเลส แลวเลยไมรูเรื่องกัน.
คําวา ปฏิฆะ แปลวาการ
กระทบ;
ปฏิฆะสัมผัส คือสัมผัสแหงการกระทบ เชนตากระทบรูป หูกระทบเสียง
จมู ก กระทบกลิ่ น ลิ้ น กระทบรส ผิ ว กายกระทบกั บ สิ่ ง ที่ ม าสั ม ผั ส ผิ ว หนั ง ของเรา
แลวก็จิตสัมผัสอารมณที่เกิดขึ้นแกจิต.
ปฏิ ฆ ะสั ม ผั ส นี้ มั น ยั ง ไม เ ท า ไร คื อ ยั ง ไม แ น น อนว า จะสุ ข หรื อ จะทุ ก ข
ถ าหากว าในขณะนั้ นมั นเผลอสติ มั นจึ งจะแน ว าการสั มผั สนี้ จะนํ าไปสู ความทุ กข
คือมันจะเกิดสัมผัสชั้นที่ ๒ ขึ้นมา ที่เรียกวา “อธิวจนะสัมผัส”;
อธิวัจนะสัมผัส
คือสัมผัสดวยใจลวน.
เมื่อเสร็จเรื่องปฏิฆะสัมผัสแลว มันมีอะไรเกิดขึ้น ใจมัน
จะสั ม ผั ส ต อ สิ่ ง นั้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ครั้ ง หลั ง นี้ เ รี ย กว า อธิ ว จนะสั ม ผั ส สั ม ผั ส สั ก ว า
ชื่อเรียก เพราะมันเปนนามธรรม.
สําหรับสัมผัสคูแรกมันเปนรูปธรรม.
ที่วาเปนรูปธรรมนั้น เชนตากับรูป
หูกับเสียง จมูกกับกลิ่นฯลฯ นี้รูปธรรมตอรูปธรรมพบกัน,
นี้เรียกวา “กระทบ”.
ใชคําวากระทบคือ ปฏิฆะ ถูกตองที่สุดแลว.
เชนวาเมื่อตาเห็นรูปแลว มันก็เกิด
ความรูสึกไปตาม “สัญญา”
วารูปอะไร มีความหมายอยางไร นี้มันเกิดเปนความ
รูสึก ที่เ ปน “เวทนา”
ขึ้น มา คือ รูร ส รูค วามอรอ ยของการสัม ผัส นั้น ขึ้น มา.
ที นี้ จิ ตก็ จะสั มผั สความอร อยนั้ นอี กครั้ งหนึ่ ง สํ าหรั บจะเกิ ดตั ณหาอย างใดอย างหนึ่ ง
สัมผัสตอนหลังนี้ก็เรียกวา “อธิวจนะสัมผัส”
และเปนตอนที่สําคัญที่สุด ถาเผลอ
ก็เผลอตอนนี้.
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ยกตั วอย างเช นว า เราได กลิ่ นดอกไม หอม เรี ยกว าจมู กมี ปฏิ ฆะสั มผั สกั น
เข าแล วกั บกลิ่ นดอกไม นั้ น ที นี้ ความรู สึ กต อความหอมนี้ มั นเป นความรู สึ กอั นหนึ่ ง
ซึ่งจะเปนอารมณของใจที่จะสัมผัสโดยวิธีของอธิวัจนะสัมผัส.
ทีนี้จิตก็ไปสัมผัส
โดยวิ ธี อ ธิ ว จนะสั ม ผั ส ต อ ความรู สึ ก ที่ ว า หอมหรื อ ถู ก ใจนี้ ตอนนี้ อ วิ ช ชาสั ม ผั ส
จะเต็มรูปขึ้นมาเปนอวิชชาสัมผัสตอเวทนานั้น มันก็เกิดตัณหา.
เชนสมมติวา
ดอกไม หอม มั นก็ มี ตั ณหาที่ จะได จะยึ ดครอง จะเด็ ดจะดม จะอะไรไปตามเรื่ อง
ของตัณหา.
ฉะนั้ น อวิ ช ชาสั ม ผั ส จึ งทํ า ให เ กิ ดเรื่ อ ง เกิ ด สิ่ ง ที่ เ ป นเรื่ อ งเป น ราว เป น
อันตรายขึ้นตรงนี้.
ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางจิตเอง
ก็ม ี ๒ ซอ นอยา งนี ้ อัน แรกเรีย กวา ปฏิฆ ะสัม ผัส สัม ผัส เพีย งโดนกัน เขา
พอใหรูวาอะไรเปนอะไร แลวมีผลอะไรเกิดขึ้นมา จิตก็จะสัมผัสซ้ําไปอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เรียกวา อธิวจนะสัมผัส;
ถามีสติไดตอนนี้ ก็ดีเทานั้นแหละ จะไมมีเรื่อง
สํ า หรั บ ที่ จ ะเป น ทุ ก ข แต ถ า เผลอไปก็ เ ป น อวิ ช ชาสั ม ผั ส สํ า หรั บ จะต อ งเป น ทุ ก ข
ไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได.
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นี่แหละการที่เราจะดูอะไรใหดี รูอะไรใหดี ควบคุมอะไรใหดี ตองรู
เรื่องสัมผัสอยางที่วานี้ คลาย ๆ กับวาเราอยูในทามกลางโลกแหงการสัมผัส. คิดดูซิ
มั น หลี ก ไปพ น เมื่ อ ไร เราอยู ใ นโลกนี้ มั น ก็ คื อ อยู ใ นโลกแห ง การสั ม ผั ส เดี๋ ย วตา
เดี๋ยวหู เดี๋ยวจมูก เดี๋ยวลิ้น เดี๋ยวกาย เดี๋ยวใจ ไมมีอะไรใจมันก็คือนึกเปนอารมณ
ขึ้นมาได โดยมันสัมผัสอารมณนั้น;
มีรสชาติอะไรเกิดขึ้นมา จิตมันก็จะยึดมั่น
ถือมั่นในอารมณนั้น.

ทีนี้ มันเคยใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มามากแลว มันเก็บรักษาไว
ในสัญญา ในคลังของมัน มันจะเอาออกมาดู มาชม มาอะไรอีก เมือ่ ไรก็ได
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ฉะนั้ น เรื่ อ งของจิ ต มั น จึ ง เป น เรื่ อ งที่ ลํ า บาก ตอนที่ มั น คิ ด นึ ก เมื่ อ ไรก็ ไ ด มั น คิ ด นึ ก
เอาอะไรมาคิ ดมานึ กก็ ได หนทางที่ จะเกิ ดอวิ ชชาสั มผั สมั นก็ เกิ ดได ทุ กเวลา กระทั่ งว า
ฝนไปอยางสนุกสนานก็ยังได.
ขอสําคัญก็คือวา ทั้งหมดนี้ไมมีอะไรมากไปกวาอิทัปปจจยตา;
จะเปน
สั มผั สแรกก็ ตาม สั มผั สหลั งเกิ ด เวทนา ตั ณหา อุ ปาทาน อะไรก็ ตาม มั นก็ เป น
อิทัปปจจยตา ซึ่งเปนตัวความทุกข อยางที่พุดกันมาอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ แลว.
ขอเตื อ นให สั ง เกต ให รู จั ก สั ง เกต จนเข า ใจเรื่ อ งสั ม ผั ส ว า สั ม ผั ส นั้ น
มี อยู เป น ๒ ชั้ น คื อชั้ นแรกเป นการกระทบระหว างอารมณ กั บอายตนะ มี ผลอะไร
เกิ ด ขึ้ น มา ใจก็ สั ม ผั ส มั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด ว ยอธิ ว จนะสั ม ผั ส พระพุ ท ธเจ า ท า นได ใ ช
คํ าสองคํ านี้ ไม ต องบั ญญั ติ ขึ้ นใหม ไม ต องไปยื มมาจากอภิ ธรรม หรื อในอภิ ธรรม
บางทีจะไมมีดวยซ้ํา;
แตวาถามีก็เอาไปจากสุตตันตะ ซึ่งเปนพุทธภาษิตลวน ๆ
วาสัมผัสมันมีอยู ๒ ชั้นอยางนี้.
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นี้ เ ราก็ รู อ ยู ว า สิ่ ง ภายนอกที่ แ วดล อ มรอบตั ว เราอยู นี้ มั น จะให เ กิ ด
อวิ ช ชาสั ม ผั ส เงิ น ของกู ทองของกู ลู ก ของกู เมี ย ของกู บ า นของกู เรื อ นของกู
อะไรของกูนั้นรอบ ๆ ตัวนั่นแหละ มันจะใหเกิดอวิชชาสัมผัสเสียเรื่อยไป.
ถาเกิดขึ้น
เมื่ อไรมั นก็ เป นอั นว า ต องมี ความทุ กข เมื่ อ นั้ น จึ งจํ าเป น อย างยิ่ ง ที่ จะต อ งระวั งจิ ต
ของเรานี้ เกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่แวดลอมรอบ ๆ ตัวเรานี้ใหดี.
ถาไมมีอะไรเขาไป
เปนอารมณแลว จิตมันไมทําอะไรได.

การที่พูดวา ระวังจิต ๆ ๆ นี้ก็ถูกเหมือนกัน; แตตองระวังจิตที่มันจะไป
สัมผัสอารมณ.
ฉะนั้นการพูดวา ระวังอารมณนั้นมันก็ถูกเหมือนกัน.
เดี๋ยวนี้
มันกําลังอยูทามกลางอารมณทั้งหลาย ที่รอบตัวเรา เราก็ตองรูจักมันวา อารมณ
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เหลานั้น มันจะทําอะไรแกเราบาง.
ถาเรารูอยางนี้ การระวังจิตมันก็งายเขา.
ถาเราไมรูเรื่องอยางนี้เสียเลย การระวังจิตมันก็เปนไปไดยาก.
นี่ แ หละเข า ใจว า ที่ เ ราปฏิ บั ติ ธ รรมไม สํ า เร็ จ นี่ ก็ เ พราะบกพร อ งใน
๒ อยา งนี ้ อยา งใดอยา งหนึ ่ง ระวัง จิต ก็ไ มเ ปน ระวัง อารมณที ่จ ะเขา มา
กระทบจิตก็ไมเปน อะไรก็ไมเปน สติมันก็มีไมเพียงพอ.
ในวั นนี้ ก็ จะแยกพู ดกั นถึ งเรื่ องว า สิ่ งที่ มั นแวดล อมตั วเราเหล านี้ ให รู จั ก
มันใหดี ควบคุมมันใหได ในฐานะที่มันเปนสักวา อิทัปปจจยตา.
ถาเรามีความรูเรื่องอะไร ๆ รอบตัวเราทั้งหมดนี้ วาเปนเพียงอิทัปปจจยตา
แล ว การระวั งจิตจะงาย เพราะว ามันได เปรี ยบมาตั้ งครึ่ งตั้งค อนแล ว คื อวาจิ ตมันรู ว า
ทั้งหมดนั้นมันเปน อิทัปปจจยตา;
มันก็เลยเฉื่อยชาไปเอง ที่จะไปหลงรัก หลง
เกลียด หรือวาจะไปยึดมั่นถือมั่น.
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ดั งนั้ นให ขยั นดู สิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวงที่ มาเกี่ ยวข องกั บเรา ในฐานะเป นเพี ยง
อิทัปปจจยตา ใหมาก ๆ เขาไว.
มันก็มีทุกคน ตั้งแตเด็กไปจนกระทั่งเขาโลง
มันก็มีเรื่องสําหรับยึดมั่นถือมั่น ที่จะเปนทุกขมากที่สุด.
ระหวางเปนเด็ก มันก็เปน
อย างเด็ ก ๆ เป นเพื่ อนเล นกั น พอเป นหนุ มเป นสาว มั นก็ เป นคู รั กกั น พอแต งงาน
มั น ก็ เ ป น ผั ว เป น เมี ย กั น พอมั น แก เ ฒ า แก ช รา มั น ก็ เ ป น เพื่ อ นกั น อี ก สํ า หรั บ คอย
มัจจุราช.
คนแกอายุตั้ง ๙๐ ตั้ง ๑๐๐ เปนผัวเปนเมียกันนี้มันก็นาหวัวเต็มที มัน
เปนไปไมได แตมันก็เปนเพื่อนกัน สําหรับที่จะเปนไปตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.

ฉะนั้ นจึ งว า นั บตั้ งแต คลอดออกมาจนถึ งเข าโลง มี เรื่ องสํ าหรั บที่ จะต อง
ระมัดระวังเกี่ยวกับอิทัปปจจยตา เปนระยะ ๆ ๆ ไป. มันเปลี่ยนมากจนเราทํา
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ไม ค อ ยจะถู ก เราคิ ด ว า มั น มี เ พี ย งอย า งเดี ย ว ใช วิ ธี เ ดี ย วกั น ตลอดไป อย า งนี้ มั น
ก็นาหวัว นาสงสาร;
ที่ปฏิบัติธรรมะไมสําเร็จ มันก็เปนเพราะเหตุนี้.
นี่จึงจะ
ต อ งสนใจข อ ที่ ว า อิ ทั ป ป จ จยตา นี้ ให มั น ถู ก ต อ งทุ ก ๆ ระยะ คื อ ทุ ก วั ย ทุ ก ชั้ น
ทุ กระยะเวลานาที ข องวั ยหนึ่ ง ๆ เพื่ อ ให การเป น อยู ใ นโลกนี้ มั น น าดู ซึ่ ง เป นความ
มุงหมายของความเปนพุทธบริษัท.
เราเปนพุทธบริษัทกันทําไม? ชวยคิดกันหนอยวา เราเปนพุทธบริษัท
กันทําไม? เหอ ๆ ตาม ๆ กันไปอยางงมงาย หรือวา เราเปนพุทธบริษัทกันทําไม.
พูดอยางมีกิเลส ก็วาเราเปนพุทธบริษัทใหดีกวาพวกที่ไมเปนอยางนั้นหรือ?
หรือวา
เราจะเป น พุ ท ธบริ ษั ท เพื่ อ ให ไ ด เ ปรี ย บผู อื่ น พวกอื่ น ในการที่ เ ราจะดั บ ความทุ ก ข
นั้นก็ยังดี. เพราะวามนุษยในโลกทุกคน มีหนาที่ที่จะตองดับทุกขใหแกตัวเอง
ทีนี้เราเปนพุทธบริษัท เชื่อวาเราจะไดเปรียบ คือเราจะไดดับทุกขไดงาย ดับทุกข
ได เ ก ง กว าพวกอื่ น อย างนี้ ก็ ยั งดี ขอให มั นเป นอย างนี้ เถอะ ว าเราเป นพุ ท ธบริ ษั ท
เพื่อใหมันสะดวกดาย ในการที่จะทําความดับทุกข.
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ที นี้ เ ราก็ ไ ม มี อ ะไร มี แ ต ศึ ก ษาให รู เ รื่ อ งของพระพุ ท ธเจ า ว า ท า นแนะ
ให ดั บ ทุ ก ข อ ย า งไร?
วิ ธี ไ หน?เดี๋ ย วนี้ ท า นก็ พู ด อยู ชั ด แล ว ว า ต อ งรู เ รื่ อ ง
อิทัปปจจยตา คือรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท.
เรื่องที่พระพุทธเจาทานทรงเอามายืนยันวา
ตถาคตจะเกิ ด หรื อ ตถาคตจะไม เ กิ ด สิ่ ง นี้ ยั ง เป น อย า งนี้ เ สมอไป นี้ มี อ ยู ๒ เรื่ อ ง
เทานั้นแหละ ที่พบในพระบาลีทั้งหมด คือเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องหนึ่ง;
แลวก็เรื่อง อิทัปปจจยตา ที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้อีกเรื่องหนึ่ง; มี ๒ เรื่องเทานั้น.
เรื่ อ งอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา กั บ เรื่ อ งอิ ทั ป ป จ จยตา มั น เป น เรื่ อ ง
เดีย วกัน เพราะมัน เปน อิทัป ปจ จยตา มัน จึง เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัต ตา.
ถาพูดแยกกันไป มันก็เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
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สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ทีนี้มารวมเสียวา อิทัปปจจยตา-เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; ก็เหลือเรื่องเดียว. ทีนี้อยากจะยนอีก ยนยอใหสั้นเขามาอีก
ก็เหลือ ตถตา. ตถตา แปลวา อยางนั้นเอง เปนอยางนั้นเอง. ความเปน
อย า งนั้ น ไม เ ป น อย า งอื่ น เป น แต อ ย า งนั้ น คื อ ตถตา ดั ง นั้ น จะต อ งรู จั ก ตถตา.
ถ าพู ดคํ าเดี ยว ทุ กคนจะต องรู จั กตถตา พุ ทธบริ ษั ทจะต องรู จั กตถตา จึ งจะได เปรี ยบ
คนเหลาอื่นในโลก ในการที่จะแขงกันทําความดับทุกข.
คําวา ตถตา
นี้มีมากที่สุดในพระคัมภีร แตวาดวยเหตุใดก็บอกไมได
ที่พวกเราไมเอามาพูดกันเลย.
แมในอภิธรรมปฎกก็มีมากแหง แลวบางทีก็ใชคําวา
ตถา แทนที่จะพูดวาตถตา พูดแตเพียงวา ตถา; แทนที่จะพูดวาอวิตถตา พูดแต
เพียงวาอวิตถา อยางนี้เปนตน.
ในบาลีบางแหง ตรัสเรียกชื่อของอริยสัจจทั้งสี่วา ตถา
(ความเปน
อยางนั้น), วาอวิตถา (ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น), วา อนัญญถา
(ความไมเปนโดยประการอื่น”, แทนที่จะตรัสเรียกวาอริยสัจจสี่ ดังนี้ก็มี.

www.buddhadasa.info
ถ าสมมติ คาดคะเนเอาว า การที่ ยายแก ตาแก ของเราสมั ยโบราณ บรรพบุ รุ ษ
ของเราพูดคํา ๆ นี้เปน, คือพูดวา “อยา ๆ ๆ อยาคิดใหมากไปเลยลูกเอย หลานเอย
มันเปนอยางนั้นเอง มันเปนไปตามเรื่องของมันอยางนั้นเอง”;
นี้มันคงจะเปนเพราะวา
แผนดินที่ตรงนี้ เคยไดรับพุทธศาสนามานมนานแลวอยางถูกตอง.
พู ดไปแล วมั นก็ จะหาว า อวด ให แ ก บ านเมื อ งของตั ว เช นบทกล อ มลู ก
เรื ่อ ง มะพรา วนาฬิเ กร กลางทะเลขี ้ผึ ้ง อะไรนี ่ มัน ก็ล ว นแตเ ปน เรื ่อ งลึก ๆ
เทากันกับเรื่อง ตถตา. ทําไมพวกชาวบานบรรพบุรุษของเราแถวนี้ รูเรื่องนี้
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พูดอยางนี้เปน กลอมลูกใหนอนดวยขอความอยางนี้?
เขาคงเคยเขาใจ ไดรับ
ประโยชนกันมายุคหนึ่ง แลวมันก็เสื่อมไปสลายไป เพราะคนรุนหลังโงลง ๆ; ควรจะ
ไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหม คือธรรมะที่บรรพบุรุษเคยไดรับประโยชนมาแลว;
เดาวา
เป นสมัย ๑๒๐๐ กว าป มาแล ว สมั ยศรี วิ ชั ย มี อาณาเขตตั้ งแต ชุ มพรลงไปจนตลอด
แหลมมลายู สุมาตรา ชวา. มันคงจะเปนอยางนี้ มันจึงพูดคํานี้เปน, ไมใชวา
บังเอิญเปนโดยธรรมชาติ;
แตเขาวากันเอง คือวา “มันเปนอยางนี้เอง มันเปน
อยางนี้เอง ๆ มันไปตามเรื่องตามราวของมันเอง”.
ที นี้ ถ าใครเกิ ดนึ กได เอง พู ดออกมาได เอง คนนั้ นก็ เก งเท าพระพุ ทธเจ า.
ถ า สมมติ ว า มั น มี ใ ครคนหนึ่ ง รู เ รื่ อ งนี้ เ อง และพู ด ได อ ย า งนี้ เ องโดยไม ต อ งอาศั ย
ตนตอมาจากพระพุทธเจา; แมนี้ก็คือเรื่อง อิทัปปจจยตา อยางเดียวกัน.
เอาละที นี้ เราก็ จะให ประโยชน จากสิ่ งที่ เรี ยกว าอิ ทั ปป จจยตาในฐานะเป น
เครื่องมือที่จะเปนคูมือ ไมใชเครื่องมือเก็บไวเฉย ๆ.
เครื่องมือที่เปนคูมือ คืออยู
ในมือ แลว ก็ใ ชม ัน เรื ่อ ยเหมือ นกับ ไมเ ทา นี ้ ถือ อยู เ รื ่อ ย ใชใ หเ ปน ประโยชน
อยูเรื่อย;
ใหมาใชอิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนของคูมือสําหรับปองกันความทุกข
และกําจัดความทุกขออกไป.
เพราะวาธรรมะทั้งหลายมันสรุปลงในธรรมะขอนี้;
พระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นมันสรุปลงในคํ านี้ จนกระทั่ งวาพระพุทธเจาทานตรัสว า
“ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นเรา,
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”
คืออิทัปปจจยตา นี้.
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ฉะนั้ นการที่ เราเห็ นพระพุ ทธเจ าอยู ตลอดเวลานี้ มั นก็ เท ากั บว า พระ
พุทธเจาอยูกับเราตลอดเวลา แลวจะเอาอยางไรกันอีก.
เพราะฉะนั้นอยาเผลอสติ
ในขอนี้ก็แลวกัน ใหมันพรอมที่จะอะไรเขามา-ก็อิทัปปจจยตาออกไป. พูดอยางนี้
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มันงาย แตมันทํายาก.
อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน จากสิ่งแวดลอมเรานี้
ทรั พย สมบั ติ พั สถาน เงิ นทอง ข าวของ บุ ตรภรรยา สามี อะไร มั นเป นอารมณ อะไร
ขึ้นมากระทบ ก็ใหมันถูกกระเด็นกลับออกไปดวย อิทัปปจจยตา.
นั่นแหละคือ
ทั้ งหมดของพุ ทธศาสนา ทั้ งที่ เป นปริ ยั ติ เป นปฏิ บั ติ เป นปฏิ เวธ แล วแต จะเรี ยก;
ถารูก็รูอยางนี้ ถาปฏิบัติ ก็ปฏิบัติอยางนี้ ถาไดผลของการปฏิบัติ ก็ไดผลอยางนี้.
นี้โดยหลักปริยัติก็ตาม ปฏิบัติก็ตาม ปฏิเวธก็ตาม มันมีแตอยางนี้.
หัวใจของ
พุ ท ธศาสนามี แ ต อ ย า งนี้ เรามี ไ ว เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ที่ จ ะเผชิ ญ หน า กั บ ทุ ก สิ่ ง
ที่แวดลอมตัวเราอยูตลอดเวลา ในชีวิตประจําวันทุกวัน ๆ.
สิ่ งที่ มั นแวดล อมตั วเราอยู ตลอดเวลานั้ น มั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา มั น
เปนอยางนั้น มันไมเปนอยางอื่น;
แตเรามันโง ไปรับเอามา เปนอยางนั้นบาง
เปนอยางนี้บาง เปนอยางโนนบาง. ขอนี้เราตองไมลืมคําบรรยายครั้งกอน ๆ ที่ชี้ให
เห็นวา ทุกอยางเปน อิทัปปจจยตา อยูแลว มันเปนอยางนั้น มันเปนเพียงอยางเดียว
เทานั้น;
แตพอมากระทบกับเรานี้ มันเปลี่ยนไดตามความโง ความฉลาด
ความรู ความไมรู รูมาก รูนอย ของเรา. เชนเงินไหลเขามานี้ เราจะตอนรับมันในลักษณะ
อย างไร มั นแล วแต ความโง ความฉลาด ความอะไรของเรา ผิ ดวิ ธี มั นก็ เป นทุ กข
ถูกวิธีมันก็ไมเปนทุกข.
ตัวเงินนั้นแหละ โดยเนื้อแทมันเปนอิทัปปจจยตา คือเปน
เงินเฉย ๆ อยางนั้นแหละ;
แตพอมันเกี่ยวของกับเรา มันเปลี่ยนไปได ไปเปน
อะไรตาง ๆ แลวแตความโง ความฉลาดของเรา.
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เดี๋ ย วนี้ เราจะพู ด กั น ที เ ดี ย วหมด เพราะว า ไม มี เ วลาจะพู ด เรี ย กว า
ทุ กสิ่ งทุ กอย างที่ แวดล อมตั วเราอยู มั นเข ามาหาเรา เข ามากระทบเรา เพื่ ออะไร?
เพื่อทําใหเราเปนอยางไร?
ถามันทําใหเกิด โลภะ โทสะ โมหะ ก็กลายเปนวา
มันคือเครื่องมือหรืออะไรสําหรับมาทําใหเกิดทุกขแกเรา. ไดเงิน ไดทอง ไดอะไร
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ก็ตาม พอไดเขามา ที่เรียกวาได ๆ กันนี้ มันก็ทําไปดวยอวิชชาสัมผัส; ในบางกรณี
ก็เกิ ดความโลภเผาตัวเอง ในบางกรณีก็ เกิ ดความโกรธเผาตั วเอง ในบางกรณี ก็ เกิ ด
โมหะ ความโงผูกพันหุมหอตัวเอง; นี้มันกลายเปนวาสิ่งเหลานั้นมันเปนเรื่องใหเกิด
โลภะ โทสะ โมหะ แกเรา. นี่เราไปโทษมัน เราก็โงที่สุด เพราะดูไมดี มีแตความ
ฉิบหายหมด; ที่แทมันไมเปนอะไร มันเปน อิทัปปจจยตา คือมันเปนอยางนั้นตาม
กฎเกณฑของมันเอง มีแตความเปนอยางนั้น.
ทีนี้จิตนี้โงรับเอามา สําหรับจะ
โลภบาง, จะโกรธบาง, จะหลงบาง; แลวไปโทษมัน ไมโทษตัวเอง นี้คือคนโง.
แต ถ าคนที่ ฉลาดที่ รู แล ว เขาจะไม โทษสิ่ งอื่ น เพราะมั นเป นอย างนั้ นเอง
แต จ ะโทษจิ ต ใจของเราเองที่ มั น ไม มี ค วามรู อ ะไร หรื อ ว า รู แ ล ว ก็ ยั ง บั ง คั บ ไม ไ ด ;
ไปโทษมั น ว า มั น เป น เยื่ อ สํ า หรั บ หลอกลวงเรา.ทํ า ไมไม คิ ด ว า เรามั น เป น ปลาโง
เปนปลาบรมโง ไปกินเหยื่อนั้น; ทําไมจะตองไปโทษวา เหยื่อนี้มันมาหลอกลวงเรา
ไมโทษตัวเองวา เรามันเปนปลาที่บรมโง.
ดังนั้นสิ่งทั้งหลายมันไมไดมีไวสําหรับ
ตกเบ็ดเรา สวนเรามันเปนปลาโง ที่ไปทําสิ่งเหลานั้นใหกลายเปนเหยื่อขึ้นมา.
พอ
เรารูวามันเปนอิทัปปจจยตา มันจะเปนเหยื่ออยางไรได.
พอเรารูวามันเปน
อิทัปปจจยตา มันก็เปนเหยื่อแกเราไมไดมันก็คงเปน อิทัปปจจยตา.
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เอาละ ที นี้ ไม มากถึ งอย างนั้ น ไม โง มากถึ งอย างนั้ น เราก็ คิ ดในแง ที่ ว า
โอ! มันเปนสิ่งที่เปนประโยชน อะไร ๆ มันก็เปนประโยชนไปหมด. ดูซิ เห็นไมฟน
อะไรก็ไ ดเ ทา ที ่เ ห็น อยู นี ้ ดิน ทราย กรวดหิน นี ้ เอาไปสรา งตึก สรา งคอนกรีต
ก็ได มันก็ยังเปนประโยชน; นี้มันไปหลงไหลในประโยชน ไมมองเห็นอิทัปปจจยตา.
นี้ ก็ ยั ง ดี ยั ง ดี ก ว า ที่ ว า มั น จะเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความโลภ ความโกรธ ความหลง
คื อเห็ นสิ่ งเหล านี้ ในฐานะที่ เอาไปใช ให เป นประโยชน ได ด วย สติ ป ญญา เอาไม ไป
ทําฟน เอาทรายเอาหินไปกอสราง ฯลฯ.
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ที ่ นี ้ ถ า ดี ก ว า นั ้ น อี ก มั น ก็ ค ว ร จ ะ ว า มั น เ ป น เ รื ่ อ ง เ ห็ น แ ล ว ส บ า ย ต า
สบายใจก็ ได เช นป าไม นี้มั น สบายตา สบายใจ เยื อกเย็ น ได มานั่ งอยู ที่นี่ มั นป องกั น
ไม ให เกิ ดความนึ กคิ ดที่ เป นตั วกู ของกู ให หยุ ดให เย็ นเหมื อนต นไม เหมื อนก อนหิ น;
เหลานี้มันก็เปนเครื่องสบายตา สบายใจ เย็นอกเย็นใจได.
แตแลวมันก็เปน
อิ ทั ป ป จ จยตา มั น ไม ไ ด เ ป น อะไรมากไปกว า อิ ทั ป ป จ จยตา แต ว า เรารู จั ก ใช เ อา
ประโยชนความเยือกเย็นใจไดจากสิ่งเหลานี้ ที่แวดลอมเราอยูในเวลานี้.
ที่บาน
ก็ เหมื อนกั น บ านเรื อน ข าวของ เงิ นทอง เครื่ องใช ไม สอย มั นจะเป นอะไรแก เรา
ได ทุ กอย าง ให เกิ ด โลภะ โทสะ โมหะ ก็ ได มากกว านั้ นก็ ได หรื อเอาไว ดู เล น ๆ
สบายตาก็ได หรือวาใชใหเปนประโยชนตามปกติก็ได.
ที นี้ ที่ ดี กว านั้ นมั นก็ ควรจะเป นการศึ กษา อะไร ๆ เข ามาหาเราจั ดให
เปนการศึกษาไปเสียใหหมด.
แลวก็อยาลืมขอที่พูดเมื่อตะกี้วา “ดูใหดี มีแตได
ไมมีเ สีย ”
ดูใ หดีมีแ ตไ ดไ มมีเ สีย อะไรเขา มาหาเรา ก็ดูใ หดีไ ปเสีย ใหห มด
มันก็มีแตไดไมมีเสีย.
ถายุงมันมาตอมขางหู ถาดูดีก็จะเห็นวามันมารองเพลงใหฟง
มันก็ไมตองโกรธ; คือวาพยายามดูใหดี ใหมีแตได ไมมีเสียไวเรื่อยไป. ถามัน
ทํ า ให ต อ งจ า ยเงิ น ไปมาก มั น ก็ ต อ งเอาประโยชน ม าให ไ ด ม าก คื อ ว า ให ไ ด ค วามรู
หรือมันสอนอะไร ๆ ที่มันลึกซึ้ง ที่ตามธรรมดา มันสอนกันไมได.
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ความเจ็ บ ความไข ความตาย นี้ มั น ก็ ม าสอน ต อ งถื อ เอาประโยชน
จากมันใหได.
ดังนั้นเปนอันวาเราไมมีความทุกข เพราะอะไร ๆ มันเปนการได
ไปหมด ไมมีเสียเลย. ลองคิดดูซิ! มันไมมีอะไรมาทําใหเปนการเสีย มันมีแตได
ได สิ่งที่ควรจะได คื อความรู อิ ทั ปป จจยตา ตอสิ่งทั้งหลายทั้ งปวง ที่ มาแวดลอมเรานี้ ;
อยางนี้มันเปนการศึกษาไปหมด ตั้งแตอยางต่ําที่สุดไปจนถึงอยางสูงที่สุด.
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พวกนั กวิ ทยาศาสตร เขาพบวิ ชาความรู ขึ้ นมาในโลกมากมาย จนไปโลก
พระจัน ทรไ ด ก็เ พราะวา เขาตอ นรับ สิ ่ง ทั ้ง หลาย ในลัก ษณะที ่เ ปน การศึก ษา
ไม ตอนรั บในลักษณะที่จะใหมี เกิดกิเลส หรือยุ งกั นอยูแต กับความทุ กข ดังนั้ นเขาจึ ง
เจริญกาวหนาไปในเรื่องของการศึกษา. ทีนี้เรื่องธรรมะนี้ก็เหมือนกัน ควรรูจักศึกษา
ใหลึกไปกวานี้ คือเห็น อิทัปปจจยตา ไวเรื่อยไป มันก็เปนการศึกษาชนิดที่เรียกวา
สามารถแกปญหาตาง ๆ ได ตรงกันขามไปหมด กับที่ปุถุชนคนธรรมดาสามัญเขาใช
กันอยู.
ปุ ถุ ช นเรี ย กว า ไม ไ ด ยิ น ได ฟ ง ธรรมะของพระอริ ย เจ า นั่ น ก็ คื อ ไม มี ก าร
ศึ ก ษา ฉะนั้ น จึ ง ต อ นรั บ สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ในลั ก ษณะที่ เ ป น ทุ ก ข กลายเป น แส
ไปหาความทุกข. ทีนี้พระอริยสาวก คือผูที่ไดรู ไดฟง ไดถูกแนะนําดีในธรรมวินัย
ของพระอริยเจา มันก็ตรงกันขาม นี่คือมีการศึกษาดี. ขอนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจา
ทานตรัสวา เราเปนผูหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด สองไฟไวในที่มืด เพื่อใหคน
เขาเห็นสิ่งตางๆ.
เมื่อใครเลื่อมใสในพระพุทธเจา เขาก็สรรเสริญพระพุทธเจา
อยางนี้กันทั้งนั้น.
และพระพุทธเจาเองทานก็ตรัสในทํานองวาพระองคเปนเพียง
“ผู”
อะไรอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ไมไดทําอะไรมากไปกวานั้น เพียงแตเปน
ผูเปดของที่มีนปดอยู หงายของที่มันคว่ําอยู แลวก็สองตะเกียงไวในที่มือ คนมีตา
ก็เห็นเอาเองก็แลวกัน ดูเอาเอง รูเห็นเอาเอง.
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พระพุ ทธองค ท านไม ได ทรงอวดอ า งว าเป น ผู สร า งอะไร ไม ใ ช พระเจ า
ไมใชผูสราง ไมใชผูบังคับธรรมชาติอะไรได;
ทรงสารภาพวา ตถาคตจะเกิดหรือ
ตถาคตจะไม เกิ ด ก็ ไม มี ความหมายแก อิ ทั ปป จจยตา มั นเป นอย างนั้ นของมั นเอง;
แตมีความหมายตรงที่วา ไดเห็นสิ่งนี้ ไดเขาถึงสิ่งนี้.
ครั้นเขาถึงสิ่งนี้แลว เห็น
สิ่งนี้แลว ยอมแสดง ยอมบอก ยอมบัญญัติ ยอมตั้งขึ้นไว ยอมเปดเผย ยอมจําแนก
แจกแจง ยอมทําเหมือนกับการหงายของที่คว่ํา; นี้ทานทรงยืนยันในขอนี้.
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ที นี้ พอเราศึ กษาสิ่ งที่ แวดล อมตั วเราในลั กษณะอย างนี้ เราก็ เป นผู ที่ ทํ าให
พระพุทธประสงคสําเร็จได คือเราไดรับการหงายของที่คว่ํา.
พูดอีกทีหนึ่งก็วา เรานี้
หงายของที่คว่ําตามแบบของพระพุทธเจา ตามที่พระพุทธเจาทานไดทรงแนะนําไว.
อย าลื ม ต องนึ กถึ งข อที่ ว า ทุ กคนต องเดิ นเอง ปฏิ บั ติ เอง ตถาคตเป น
แตผูชี้ทาง.
ทานหงายของที่คว่ํา ก็หมายความวาชี้วิธีที่เราจะมาหงายไดเองเพราะวา
การรูสึกหรือการเห็น หรือการบรรลุธรรมนี้ มันทําแทนกันไมได;
มันทําใหดู
อย างของธรรมดานี้ ก็ ไม ได เพราะมั นเห็ นอยู ข างใน ฉะนั้ นคนนั้ นต องรู จั กทํ าเอาเอง
ทําลายกิเลสเอง รูแจงเอง ตรัสรูเอง แลวก็เห็นเอง.
ถาเรารูจักดูทุกสิ่งที่แวดลอม
อยู รอบ ๆ ตั วเรา ในลั กษณะที่ เป น อิ ทั ปป จจยตา เราก็ คื อ ผู ที่ สามารถหงายของ
ที่คว่ําอยู อยางที่พระพุทธเจาทานสอน ทานตองการ.
ทีนี้
มันก็ไมมีปญหาอะไร เมื่อเห็นทุกอยางเปนอิทัปปจจยตา อยาง
ถูกตอง มันก็เปนไปเอง ทีนี้มันจะเปนไปเอง.
ถาเห็น อิทัปปจจยตา อยางถูก
ตองแลว มันจะเปนไปของมันเอง คือวาจะเกิดนิพพิทา.
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นิพพิทาที่วานี้หมายถึงความเบื่อหนาย.
สําหรับความเบื่อหนายของคน
ธรรมดานั้ นไม ใช นิ พพิ ทา ความเอื อมระอาเพราะว าซ้ํ าซาก หรื อ ว าซ้ํ าซากมากเข า
มั น ก็ เ กิ ด ความเบื่ อ รํ า คาญ ความเอื อ มระอาของคนธรรมดาอย า งนี้ ไ ม ใ ช นิ พ พิ ท า
เพราะมันยังไมเฉย.
แตความเบื่อหนายที่เปนนิพพิทาอยางแมจริงนั้นมันเฉยได.
ถาเบื่อหนายเพราะรําคาญอยางนี้ไมใช นิพพิทา; เบื่อหนายแลวยังเกลียด ยังรําคาญ
ยังอะไรอยู อยางนี้มันไมใชนิพพิทาที่ถูกตอง.
นิพพิทาที่ถูกตองมันเฉยไดดวย
เหตุ ว า มั น เริ่ ม ไม มี ค วามทุ ก ข ;คือ เมื่ อ มี ค วามเบื่อ หน า ย ก็ มี ค วามคลายกํ า หนั ด
ไมยึดมั่นถือมั่น แลวก็มีวิมุตติ ความหลุดพน.
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ขอนี้อยาไปหาที่อื่น อยาไปหานิพพิทา, วิราคะ, วิมุตติที่อื่น; จงหาจาก
การมองเห็นอิทัปปจจยตา ที่มีอยูในสิ่งทั้งปวง หรือวาเปนตัวสิ่งทั้งปวง.
สําหรั บขอนี้มี ๒ ความหมาย พู ดมาหลายหนแล ว เดี๋ ยวจะลืมกันเสียว า
ทุกอยางนี้เปนตัวอิทัปปจจยตาดวย
แลวเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตาดวย.
เชนตนไมตนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลง;
คือมันเปนไปตามกฎที่วา เพราะปจจัยนี้
เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น,
แลวเพราะปจจัยนี้เกิดขึ้น ฯลฯ นี้เรียกวาตนไมนี้เปนตัว
อิท ัป ปจ จยตา.แลว ความที ่ม ัน เปน อยา งนั ้น มัน ยอ มเปน ไปตามกฎเกณฑข อง
อิ ทั ปป จจยตา กฎเกณฑ สากลกฎเกณฑ ทั้ งหมดทั่ วไปนั้ น มั นเป นกฎอยู อย างนั้ น;
ฉะนั้ นความที่ มั นเป นไปตามกฎของ อิ ทั ปป จจยตาก็ ดี หรื อความเป นอย างนั้ นก็ ดี
มันเปนอิทัปปจจยตา เสมอกัน.
เมื่ อเราดู สิ่งทั้ งปวงที่ แวดลอมตัวเราอยู ในลั กษณะอย างนี้ ก็ กลายเปนว า
การดูนั้น เปนประโยชนแกการเกิดขึ้นแหงนิพพิทา, วิราคะ, และวิมุตติ.
คิดดูซิ,
มันไมใชเล็กนอยเสียแลว.การรูจักมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่แวดลอม
ตั ว เราอยู อ ย า งถู กต อง ตามกฎเกณฑ แ ห ง อิ ทั ปป จจยตานั้ นการมองดู นั้ น จะทํ า ให
มีผลดี นํามาซึ่งการเกิดขึ้นแหงนิพพิทา, วิราคะ วิมุตติ. แตแลวแมอาการอยางนี้
มันก็ไมพนไปจากความเปน อิทัปปจจยตา.
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สําหรับขอที่วาทําไป นิพพิทา, วิราคะ, วิมุตติ จึงเกิดขึ้นแกจิตนี้?
มันก็เกิดขึ้น เพราะกฎของอิทัปปจจยตา เพราะมีการเห็นอยางนี้ มันจึงเกิดขึ้น.
การเห็นอยางนี้มิไดเพราะวาการพิจารณา หรือการดูอยางถูกตอง.
การพิจ ารณา การดูอ ยา งถูก ตอ ง มัน มีไ ด เพราะไดร ับ การศึก ษา
อบรมดี ปฏิบัติดี;
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การได รั บการศึ กษา สั่ งสอนอบรมดี มี ได เพราะว าได นั่ งใกล พระอริ ยเจ า
จึงมีโอกาสไดรับการศึกษา อบรมดี;
การที่ ไ ด นึ่ ง ใกล พ ระอริ ย เจ า ก็ เ พราะได เ กิ ด มาในยุ ค สมั ย ที่ มั น เหมาะ
ในแผ น ดิ น ที่ มี พ ระอริ ย เจ า .ถ า ไปเกิ ด ในสวรรค เ สี ย บางที ก็ จ ะแย จะไม มี โ อกาส
ที่จะไดฟงสิ่งเหลานี้ไดงาย ๆ.
เพราะวาในพวกเทวดา หรือในหมูคนที่เขาเปนอยู
อยางพวกเทวดานั้นเขาไมสนใจกับเรื่องเหลานี้;
แมในโลกนี้ ถาใครไปสมัคร
เปนอยูอยางเทวดา แลวเขาก็จะไมสนใจเรื่องนี้.
ดังนั้นมันก็ตองเหมาะสําหรับ
ผูที่จะไมหลง เปนผูอยูดวยความไมประมาท มันจึงจะมีจิตใจเหมาะสม แลวก็ไมเสียที
ที่เกิดมาในความเปนมนุษย และไดพบพระพุทธศาสนา.
ขอใหถือเอาขอนี้เปนโชคดีก็แลวกัน วาไดเกิดมาเปนมนุษย;
นี้ดี
อย า งหนึ่ ง แล ว แล ว เผอิ ญ ว า เกิ ด ในยุ ค ที่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาด ว ย นี้ ก็ เ ป น โชคดี อี ก
อยางหนึ่ง; แลวก็ไดฟงเรื่องนี้ดวย นี้ก็เปนโชคดีอีกอยางหนึ่ง; แลวก็ไดเขาใจ
ธรรมขอนี้ดวย นี้ก็เปนโชคดีอีกอยางหนึ่ง; แลวก็ไดปฏิบัติถูกตองดวย; แลว
มันก็เกิด นิพพิทา, วิราคะ, วิมุตติ ขึ้นมา.
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ขอนี้ มั นจะสํ าเร็ จอยูที ว าเรารู มี ความรู ใน อิ ทั ปป จจยตา รู จักใช มั นให
เปนประโยชน. สิ่งทั้งหลายแวดลอมตัวเราอยูนี้ มันก็จะกลายเปนไปเพื่อประโยชน
เพื ่อ ความดับ ทุก ขโ ดยถา ยเดีย ว เพื ่อ เห็น อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา เพื ่อ เห็น
อิทัปปจจยตา, ตถตา แลวแตจะเรียก.

ข อที่ ว าให ดู สิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวง โดยความเป นอิ ทั ปป จจยตา เป นคํ าพู ด
สั้ น ๆ พู ดก็ ง าย แต เรื่ อ งปฏิ บั ติ นั้ น มั นจะยากหรื อ ไม ยาก ก็ แล วแต บุ คคลนั้ น ๆ.
ถาอิทัปปจจยตา หลายคําจํายากก็จําคําวา ตถตา; ภาษาจีน ยิ่งจํางาย ภาษาจีนวา
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“ยูสี” ยูสี แปลวา ตถตา-ความเปนอยางนั้น; ไมเปนอยางอื่น. มีแตความเปน
อยางนั้น นี่ไมใชเราวาเอาเอง มันตองถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาตินั้นดวย.
คนที่มี “ยูสี” จะกลายเปน “ยูไล” คือพระตถาคต. คําจีนเขาจํางาย ๆ
ลุน ๆ สั้น ๆ อยางนี้. เปนไดก็เพราะเห็นวาโลกทั้งโลกเปนมายา โดยปรากฏการณ
ที่มันแสดงแกเรานี้เปนมายา;
โดยรสชาดที่มันจะมาใหแกจิตใจนี้ก็หลอกลวง
คือ เปน อัส สาทะ เปน รสอรอ ย ทํา ใหเ กิด ความลุม หลง,
นี่ที่มัน แสดงแกเ รา
มันก็หลอกลวง;
ที่มันมาชิม มาอรอยที่ลิ้น ที่อะไร มันก็ยังเปนเรื่องหลอกลวง.
ดังนั้ นเราจะต องมี ของคู มื อ อาวุ ธคู มื อเขาไปเกี่ ยวข องกั บมั น ในลั กษณะที่ ถู กต อง
อยางที่พูดมาแลวตั้งรอยครั้งพันครั้งวา “เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นโดยไม
ยึดมั่นถือมั่น” เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นโดยไมยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละคือบท
สรุปของการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของ อิทัปปจจยตา.
เดี๋ ยวนี้ เรามั นพร อมที่ จะยึ ดมั่ นถื อมั่ น แล วเราไม ยอม ไม ยอมคลายความ
ยึดมั่นถือมั่น; เรามีขอแกตัวเสมอที่จะยึดมั่นถือมั่น แลวจะมีจะหาสิ่งตาง ๆ ยึดมั่น
ถือ มั ่น ไดเ สมอ กระทั ่ง ยึด มั ่น ถือ มั ่น พระนิพ พาน.นี ้ค ือ ความงมงายอัน สุด ทา ย
มันยึดมั่นถือมั่นกระทั่งพระนิพพาน เหมือนที่เปน ๆ กันมาโดยมากนั่นแหละ. ถายึดมั่น
ถือมั่นพระนิพพาน จนตายแลวตายอีก มันก็ไมมีโอกาสพบพระนิพพาน.
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พวกนักวิ ป สสนาเป นบ ากั นเปนฝู ง ๆ นี้ มันก็ เพราะยึดมั่ นถือมั่ นในสิ่ งที่
ไม ควรหรือไม อาจจะยึดมั่นถือมั่น เพราะวาเข าไปเกี่ ยวของกั บสิ่ งเหลานั้นไม ถูกตอง.
พวกชาวบ านร านตลาดก็ เหมื อนกั น ที่ ไปอยู โรงพยาบาลโรคประสาทโรคจิ ตมากขึ้ น
ทุกที ที่ยังไมไดไปอยูยังอีกแยะ นี่ก็เพราะวามันเปนโรคความยึดมั่นถือมั่น. นี่จึงวา
อยาทําเลนกับอิทัปปจจยตา.
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ดั งนั้ นขอให ช วยกั นปรั บปรุ งตั วเสี ยใหม ให มั นพอใจให ยิ นดี ในบรมธรรม
อันสูงสุด คือความรูขอนี้;
ใหพอใจในธรรม ตองมีจิตใจสูง อยามีจิตใจต่ํา.
จิตใจต่ําเปนไดแตเพียงคน จิตใจสูงก็เปนมนุษย.
ทีนี้ธรรมะกับคน นี้มัน
อยางหนึ่ง ธรรมะกับมนุษย มันอีกอยางหนึ่ง. ถาธรรมะกับคน แลวคนมัน
เกลียดธรรมะ;
ดูใหดี ธรรมะกับคนปุถุชนธรรมดาสามัญนี้ มันเกลียดธรรมะ
มั น ต อ งการอะไรที่ เ ป นของกู ตั วกู -ของกู เงิ น ของกู ทองของกู นี้ ค นธรรมดาเขา
ตองการอยางนี้ เขาเลยเกลียดธรรมะ. ถาเปนมนุษยจิตใจมันสูง มันจะคอย ๆ
ละวางจากเหยื่อเหลานั้น มันจะไปหาธรรมะ จะชอบธรรมะมากขึ้น.
ฉะนั้ นเราพู ดให จํ ากั ดความได ว า คนกั บมนุ ษ ย ต างกั น คนนี้ คื อใจยั ง
ไมสูง; ฉะนั้นเขาจึงเกลียดธรรมะ. ถาเปนมนุษยใจสูงพอ เขาก็จะคอย ๆ รักธรรมะ
พอใจในธรรมะ ชอบธรรมะ กระทั่งเป นธรรมะไปเลย จนไปถึ งที่ สุดเปนพระอรหั นต
เปนธรรมะไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว.
ถ ายั งเป นคนปุ ถุ ชนเป นพาล ปุ ถุ ชนอย างมากนี้ จะเกลี ยดธรรมะเหมื อน
กั บ ที่ ค นทุ ก คนกํ า ลั ง เกลี ย ดธรรมะอยู ใ นเวลานี้ มี เ รื่ อ งอาละวาด มี ป ญ หาวั ย รุ น
อันธพาล วัยรุนอาละวาด.
ไปดูซิ ทั้งหมดนั้นไมมีอะไรนอกจากเกลียดธรรมะ
เพราะไม รู จั กธรรมะ ไม มี ใครทํ าให เขารู จั กธรรมะ ก็ กํ าลั งเป นป ญหาเป นอั นตราย
แลวจะมากขึ้นทุกที แลวก็จะเลวมากยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้. โลกเกลียดธรรมะนี่แหละ
แลวโลกนี้ก็จะเปนอะไรเปนอยางไรก็คอยดูก็แลวกัน. นี่ถามันเปนคนอยานี้ มันจะ
เกลียดธรรมะ.
เปรียบเหมือนกับวาไก ไกกับพลอย นิทานสอนเด็ก ไกสมัคร
เอาขาวสารเม็ดหนึ่ง เพชรพลอยสักกอบสักกําก็ไมตองการ.
มันเปนไก มันจะ
ไมเพียงเฉย แตจะถึงกับเกลียด.

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

๑๙๔

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

มีคนเขาเลาใหฟงวา ลิงนี้มันเกลียดกะป จริงหรือไมจริง เท็จจริงอยางไร
ก็ไมทราบ ลิงนี้เกลียดกะป.
ถาจะใหลิงตายก็เอากะปทาที่มือมัน มันเกลียดกะป
มัน ทนไมไ ด มัน จะวิ ่ง มัน จะไปเช็ด เช็ด ๆ ๆ จนเนื ้อ ขาด เช็ด จนเนื ้อ ขาด
เลื อ ดไหล ถ า มั น ยั ง ได ก ลิ่ น กะป มั น ก็ จ ะเช็ ด อยู นั่ น แหละ จนมื อ เหลื อ แต ก ระดู ก
มันเกลียดกะป เพราะมันเปนลิง.
นี่พูดเปรียบเทียบน้ําหนักของความที่มันเกลียด
ถามันเกลียดจริงมันก็เกลียดกันอยางนั้น.
เดี๋ยวนี้เราเปนคนแลวก็เกลียดธรรมะ;
อยากไดแตเงิน อยากไดแตความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง.
เมื่อความรูสึกอันนี้
ครอบงํ า มากเขา ๆ ก็ไ มเ ห็น แกธ รรมะ ไมรู จ ัก ธรรมะ จนธรรมะไมม ีใ นโลก
พระเจาตายแลว; เขาจะพูดกันแตอยางนี้ มากขึ้นในโลกนี้ทั้งโลก.
แต ถ าว าเขาเป นมนุ ษย ใจสู งสว างไสว จิ ตใจได รั บการหงายจากที่ คว่ํ า
เห็ นอะไรพอสมควรแล ว
เขาก็ จะชอบธรรมะ พอใจธรรมะ เปน ธรรมกามะ
ธรรมนันทิ ธรรมราคะไปเลย.
ธรรมกามะแปลวารักธรรมะ ธรรมนันทิแปลวา
เพลิ ดเพลิ นในธรรมะ ธรรมราคะแปลว ากํ าหนั ดหลงไหลในธรรมะ แต นี้ เพราะว า
เขาเปนมนุษย.
เหมือนกับไกกับเม็ดขาวสาร มันชอบเพียงขนาดนั้น มันไมชอบ
เพชรพลอย แตมันชอบเม็ดขาวสาร;
เมื่อลิงมันไมชอบกะป มันก็ชอบผลไม
ชอบเปยว ชอบปู ชอบอะไรไปตามเรื่อง.ถามันถูกฝาถู กตั วกั นเขาอย างนี้ เรื่ องมั น
ก็ไปดี ไมมีความทุกข.
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ฉะนั้ นขอให เราทุ กคนพุ ทธบริ ษั ท ช วยกั นทํ าหั วใจของพระพุ ทธศาสนา
ใหออกมาปรากฏ เปนประโยชนแกตัวเอง และก็เปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษยทั้งโลก
ใหได เครื่ องมื อเครื่องคุมครอง อยาใหโลกนี้ลมจมไปดวยอํานาจของกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลงเลย;
ตัวเราก็ไดรับประโยชน เพื่อนมนุษยทั้งโลกก็พลอย
ไดรับประโยชน เพราะความรูอันถูกตองของพระพุทธเจา ที่ไดออกมาสูความรู

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๑๙๕

ความเข า ใจ บรรดาการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ย แ ล ว ไม มี อ ะไรที่ จ ะสํ า คั ญ เท า กั บ
เรื่องอิทัปปจจยตา ซึ่งเปนความเจริญสูงสุดในทุกแงทุกมุม;
แลวจะเปนที่พอใจให
แก ทุ กคน จะเป นศาสนาที่ ยอมรั บได แม แต พวกคอมมิ วนิ สต หรื อยิ่ งกว าคอมมิ วนิ สต
หรื อ อะไรก็ ต ามใจ ถ า เอาศาสนาที่ ถู ก ต อ งของพระพุ ท ธเจ า ออกมาพิ สู จ น เ ผยแพร
ทุกคนกันแลว ที่มีสติปญญาจะตองชอบ.
ฉะนั้ น เราหวั งอยู ว า ถ าพวกเราพุ ทธบริ ษั ททุ กคน ช วยกั นไป ๆ อย า
ท อถอย ช วยทํ าให ธรรมะอั นแท จริ งนี้ ออกมาสู ความรู สึ กของคนในโลกสมั ยนี้ ให มาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป. นี่เราก็ไดพยายามกันมาเรื่อย ๆ ทุก ๆ วันเสาร ตามกําลังสติปญญาความ
สามารถที่ เราจะทํ าได ที่ นี่ ด วยความไม ท อถอย ด วยความร วมมื อของท านทั้ งหลาย
ที่จะนําไปเผยแพรใหรูกันมาก ๆ ออกไป. ฟงกันอยูที่นี่เพียงไมกี่คน แตถาวาเอาไปพูด
ตอ ๆ กั นไป มันก็ จะรู กั นมากคน หรื อว าเอาไปพิ มพ เผยแพร ให มั นมากเข า มั นก็ คงจะ
สําเร็จประโยชนบาง. ดวยความหวังอยางนี้ จึงมีความตั้งใจที่จะพูดเรื่อง อิทัปปจจยตา
ตลอดเวลา ๓ เดือน.
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วันนี้ก็พอกันที ขอยุติการบรรยายไวแตเพียงเทานี้.

ใหโอกาสพระสงฆสวดคําตักเตือน

ของพระพุทธองคเปนที่กระตุนเตือนจิตใจอีกวาระหนึ่ง.
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อิทัปปจจจยตา
ในฐานะพระรัตนตรัย และไตรสิกขา
-๗เสารที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูในใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายในครั้ ง ที่ ๗ นี้ จะได กล าวโดยหั ว ข อ ว า
อิทัปปจจยตา ในฐานะพระรัตนตรัย และไตรสิกขา ดังที่
ท า นทั้ ง หลายก็ ท ราบกั น อยู เ ป น อย า งดี แ ล ว จากใบประกาศ
กําหนดกาลนั้น.
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ตามหั วข อนี้ คงจะมี ท านทั้ งหลาย มากคนด วยกั นเกิ ดความฉงนว า
พระรัตนตรัยและไตรสิกขา จะตั้งอยูในฐานะเปนอิทัปปจจยตา ไดอยางไร? นี่แหละ
คือสิ่งที่จะตองทําความเขาใจกันตอไปอีก ใหมากใหลึกยิ่งขึ้นไปอีก จนกระทั่งเห็นวา
แมแตสิ่งที่เรียกวาพระรัตนตรัยและไตรสิกขา ก็ยังไมพนไปจากความเปนอิทัปปจจยตา
อยูนั่นเอง.

๑๙๖
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อิทัปปจจยตา

๑๙๗

ถ าเรามองเห็ น ลึ กซึ้ ง ถึ งขนาดนี้ ก็ พ อจะกล าวได ว า เรามี การเห็ นอิ ทั ป
ป จจยตา ที่ เป นหั วใจของพุ ทธศาสนา ในที่ ทั่ วไป ในทุ กสิ่ งทุ กอย างได อย างเพี ยงพอ
สมกับที่เปนพุทธบริษัท
อาตมาขอย้ํ า ดั งที่ ได ย้ํ าแล วย้ํ าอี ก อยู ทุ กคราวไป ว ามี ความประสงค
อั นใหญ หลวง ในการที่ จะให หั วใจของพุ ทธศาสนา ในชื่ อของคํ า ๆ นี้ เป นที่ คุ นเคย
แก เ ราทั้ ง หลาย ทั้ ง ในการพู ดจา ในการปฏิ บั ติ แม ที่ สุ ดแต ก ารที่ จะพลั้ ง ปากอะไร
ออกไปก็ควรจะเปนอิทัปปจจยตา.
บางคน เมื่ อ มี อ ะไรมาสะดุ ด ใจ ก็ พ ลั้ ง ออกไปว า พุ ท โธ พุ ท ธถั ง
อนิจจัง อนัตตา
อยางนี้ก็ถูกเหมือนกัน แตดูมันฟุงซานอยูมาก พุทโธ ก็พอจะรูวา
หมายถึงพระพุทธเจา แตพุทธถัง นี้ไมรูวาอะไร;
นั่นแหละ มันแสดงวาพูด
สงเดชไป.
อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา นั่ นแหละคื อ อิ ทั ปป จจยตา แต ดู เหมื อนจะพู ด
อย างคล องปากติ ดปากไปเสี ยมากกว า แต พอเอาคํ าว า อิ ทั ปป จจยตา มาพลั้ งบ าง
มั นก็ ย อมแสดงได ดี ที เดี ยวว ามั นไม ใช เรื่ องพลั้ งปากโดยไม มี สติ สั มปชั ญญะ มั นเป น
เรื่องที่มีสติสัมปชัญญะ จึงจะพูดวา อิทัปปจจยตา ออกมาได.
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ดั ง นั้ น ขอให ดู ใ ห ดี พอมี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะที่ เ รี ย กว า กระทบ
กระเทื อนจิ ตใจมาก แก ตั วเองก็ ตาม แก ผู อื่ นก็ ตาม เห็ นเข าแล ว รู สึ กเข าแล ว พลั้ ง
ออกมาได วาอิทัปปจจยตา นั่นแหละจะแสดงวาเขามีความเปนพุทธบริษัท.
เดี๋ยวนี้
กลัววาจะไปพลั้งกันอยางอื่น ซึ่งไมแสดงความเปนพุทธบริษัท.
ขอนี้จะตองนึกกัน
ใหมาก ตลอดจนถึงกับเวลาจะดับจิตลงไป คือจะตายนั่นแหละ ถามันระลึกได
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๑๙๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ถึงขอที่วาเปนอิทัปปจจยตา แลวกระทําความหมายของคําวา อิทัปปจจยตา อยูในใจ
ถาปากจะงุบงิบออกมาบาง ก็ควรจะวา “อิทัปปจจยตา”.
สิ่งนี้จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บได และถาจะตองตายไป ก็จะไมใชตาย. ขอ
ใหฟงใหดี ๆ วา ถาจะตองตายไป ก็ยังไมใชตาย เพราะวาเขารูอยูดวยสติสัมปชัญญะ
วาอิทัปปจจยตา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; คือเมื่อมีวามวิปริต
ของ ดิน น้ํ า ลม ไฟ รูป เวทนา สัญ ญา สัง ขารวิญ ญาณ อะไรก็ต ามใจ
เปนปจจัยแลว ความแตกสลายแหงธาตุ แหงขันธมันก็ยอมมี.
นี่คือความที่
เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. เมื่อรูสึกอยูอยางนี้ คนนั้นก็มิไดตาย
แตเขามองเห็นเปนความที่สังขารทั้งหลายเปนไปตามเหตุตามปจจัย คืออิทัปปจจยตา.
นี ้ใ นวาระสุด ทา ย ก็ย ัง จะตอ งใหไ ดถ ึง อยา งนี ้ จะไดไ มต อ งตาย.
ไม ต องพู ดถึ งตายโหง แม แต ตายตามธรรมดา ๆ นี้ ก็ ยั งไม ตาย คื อไม มี ความตาย
ในความรูสึกของบุคคลผูแจมแจงอยูใน อิทัปปจจยตา ดังนี้.
นี้ยอมแสดงใหเห็น
อยูในตั วแลววา เขามี ความแจ มแจงในขอนี้ มากเพียงไร แลวเขายั งมี สติ สัมปชั ญญะ
ที่จะไมลืมไมเลือนในขอนี้มากเพียงไร.
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ขอให เราทั้ งหลายทุ กคน จงมี ภาวะแห งความเป นพุ ทธบริ ษั ทของตน ๆ
ให พ อถึ ง ขนาดนี้ เ ถิ ด ไม ต อ งการให ม ากไปกว า นี้ แต ไ ม ต อ งการให น อ ยไปกว า นี้
เพราะฉะนั้ น จึ งขอรองย้ํ าแล วย้ํ าเล า ว าให ชวยกั นทําความคุ นเคยกับคํ า ๆ นี้ และ
ความหมายของคํา ๆ นี้อยูตลอดไป. เมื่อมีอะไรมาสะเทือนใจ คําวา อิทัปปจจยตา
จะตองผุดขึ้นมาทันที แลวมันก็จะหยุดสะเทือนใจ จะหยุดรัก หยุดโกรธ หยุดเกลียด
หยุดกลัว หยุดอะไรทุกอยาง กระทั่งหยุดความคิดที่จะเปนไปเพื่อการเบียดเบียนผูอื่น
เลยไมเบียดเบียนทั้งตัวเอง ไมเบียดเบียนทั้งผูอื่น คือไมมีใครลําบาก นั่นแหละเปน
ผลของพระพุทธศาสนา.
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อิทัปปจจยตา

๑๙๙

ดั งนั้ น ขอให ทุ กคนยิ นดี ยอมรั บเอาคํ าขอร องข อ นี้ ว าขอให เราทุ กคน
จงคุ นเคยต อธรรมธาตุ อั นนี้ ธรรมธาตุ ข อนี้ คื อข อที่ ชื่ ออิ ทั ปป จจยตา นี้ จะได ชื่ อว า
เปนผูเขาถึงธรรมธาตุนั้น. เหมือนที่พระพุทธเจาทานประกาศวา :- ตถาคตเขาถึง
ครั้ น เข า ถึ ง แล ว ก็ บ อก ก็ ส อน ก็ ทํ า ให เ ป น เหมื อ นกั บ หงายของที่ ค ว่ํ า อยู .นี้ ดู กั น
ให ดี ๆ ว า ก อ นนี้ เรื่ อ งนี้ มั น เป น เหมื อ นของที่ ค ว่ํ า อยู สํ า หรั บ พวกเรา เราจง
เห็นแกพระพุทธเจาดวยกันทุกคน ชวยกันทําใหมันเปนของที่หงายขึ้นมา.
ของคว่ํา หมายความวา ไมปรากฏแจมแจงไมรูเรื่องกันเสียเลย ของหงาย
มี ความหมายว า เป นที่ เข าใจอย างแจ มแจ งในทุ กแง ทุ กมุ ม กระทั่ งว าแจ มแจ งในการ
ที่ประพฤติปฏิบัติกันอยางไร ใหไดผลอยางไร ไดผลแลวก็ยังแจมแจง.
เมื่อเรา
มีความตั้งใจกันอยางนี้ เรื่องนี้ก็จะไมเปนของลึกลับอีกตอไป.
เดี๋ ยวนี้ มาดู กั นให ดี ต อไปอี กชั้ นหนึ่ ง ก็ คื อข อที่ ว า แม ว าเราจะได เกี่ ยวข อง
กัน อยูกับ อิทัป ปจ จยตา กระทั่ง วา สิ่ง ที่เ รีย กวา “ตัว เรา”
นั้น มัน ก็เ ปน
อิทัปปจจยตา.
หมายความวาเนื้อหนังรางกายของเรานี้ มันก็เปน อิทัปปจจยตา
จิตใจมันก็เปนอิทัปปจจยตา สิ่งที่เกิดดับอยูกับจิตใจมันก็เปนอิทัปปจจยตา;
ไมมี
อะไรในคน ๆหนึ่งที่ไมเปน อิทัปปจจยตา.
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อย างนี้ เรี ยกว า มั นยิ่ งกว าที่ จะลู บคลํ า มั นไม เพี ยงแต เป นเพี ยงสิ่ งที่ เรา
ลูบคลํา แตมันเปนเนื้อเปนตัวของเรา.

นี่ แหละมั นจะมากเกิ นไปเสี ยแล ว เหมื อนกั บปลาที่ ควรถู กด า ว า ปลาอยู
ในน้ํา ไมเห็นน้ํา;
เพราะวาน้ํามันชิดตาหรือเขาถึงตาเกินไป จนปลาไมเห็นน้ํา.
ขอใหถือวา นี้เปนคําดาอยางรายแรง สําหรับพุทธบริษัทเรา. ถาดาวาเปนปลา
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ในลักษณะอยางนี้ ก็ยอมเรียกวา มันเปนคําดาที่สบประมาทกันไมมีอะไรเหลือ ขออยา
ใหเปนอยางนี้. นี้เรียกวาในกาย ในรางกายนี้มันก็เปน อิทัปปจจยตา มีอิทัปปจจยตา.
ทีนี้ ที่เปนภายนอกออกไป มันก็ยังเปน อิทัปปจจยตา คือทุกสิ่งทุกอยาง
ในโลกเปนอิทัปปจจยตา หมด. แมวาเรื่องปฏิจจสมุปบาท นี้จะเปนเรื่องที่พระพุทธองคทรงมุงหมายจะชี้ในภายในโดยเฉพาะ คือกิเลสเกิดขึ้นและเปนทุกขดังนี้
ก็ตาม แตกฎที่วา อิทัปปจจยตา นี้ ใชไดทั่วไปหมดในบรรดาสังขารทั้งหลาย คือสิ่ง
ที่มีเหตุปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้น.
เพราะฉะนั้น จึงมีผูอธิบายเรื่อง อิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท นี้
กันในทุกแงทุกมุม กระทั่งที่ใหญกวางออกไป เชนวา ความเปลี่ยนแปลงในโลก
สันนนิวาสนี้ สมมติวาจะดูกันตามประวัติศาสตร เราก็จะเห็นวา ตั้งแตมีมนุษยชาติ
เกิดขึ้นมาในโลกแลว เดี๋ยวก็มีที่ตรงนั้นลมจมลงไป เดี๋ยวก็มีที่ตรงนั้นโผลขึ้นมา
เดี๋ยวก็มีที่ตรงนั้นลมจมลงไป นี้คือสวนเนื้อแผนดิน ตัวโลกก็เปนอยางนี้.
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ทีนี้ สวนที่เกี่ยวกับคน เดี๋ยวก็เกิดอาณาจักรนั่นขึ้น เดี๋ยวก็อาณาจักรนั่น
ลมไป อาณาจักรนี้เกิดขึ้ น อาณาจักรที่ใหญโตมโหฬารในประวัติศาสตร มันก็ มี
เกิ ด ขึ้ น แล ว ก็ ล ม ไป เหมื อ นกั บ ลู ก คลื่ น ในมหาสมุ ท ร จึ ง เรี ย กว า นี้ ก็ เ ป น ไปตาม
กฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.
ถานักประวัติศาสตร หันมาศึกษาธรรมะ ก็จะรูจักไดดีวา อิทัปปจจยตา
ในประวัติศาสตรทีอยางมากมายถึงขนาดนี้ ในสวนโลกทั้งโลกมันก็เปนอยางนี้ ใน
สวนบุคคลแตละคนมันก็เปนอยางนี้ แลวทําไปจึงไมมองเห็น ในสวนที่เปนอยางนี้
ไปมองเห็นแตสวนที่ทําใหโง คือทําใหโกรธบาง ใหเกลียดบาง ใหรักบาง ใหกลัวบาง
ไมมองเห็นในสวนที่ทําใหใจคอปกติ ไมดิ้นรนไปตามอํานาจของกิเลสเหลานั้น.
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นี่ ต องการจะชี้ ในข อที่ ว า แม ว าคนจะลู บคลํ าสิ่ งที่ เรี ยกว าอิ ทั ปป จจยตา
อยูเปนปกติ มันก็ยังไมเห็น อิทัปปจจยตา ถาใชคําวาลูบคลําก็นาจะนึกถึงวา เอามือ
หยิ บข าวหรื อเป บข าวใส ปากเคี้ ยวกิ นอยู ทุ กวั น ก็ ไม เคยเกิ ดความรู สึ กว า นี้ คื ออิ ทั ป
ป จจยตา มั นไปรู สึ กแต ว าอร อยหรื อไม อร อ ย พอไม อร อยขึ้ นมาก็ ไปอาละวาดเอา
กับคนใชหรือแมครัว แลวจะเห็นอิทัปปจจยตา ไดอยางไร.
ถ าว า เป บข าวใส ปาก แล วไม อร อย แล วจะพู อออกมาว าอิ ทั ปป จจยตา
สักคําหนึ่งจะไดหรือไม; หรือวาถามันอรอยก็จะพูดอยางเดียวกันอีกวา อิทัปปจจยตา
ลวนแตหลอกเราทั้งนั้น; ก็ไมตองรักไมตองโกรธ ไมตองเกลียดอะไร. ถาตองการ
จะแก ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง อะไร ก็ ทํ า ไปก็ แ ล ว กั น โดยไม ต อ งมี จิ ต ใจที่ ห วั่ น ไหวหรื อ
กระทบกระเทือน. นี่เพราะอํานาจของการเห็น อิทัปปจจยตา เรียกวาไมลูบคลําเปลา
หมายความวา มี จิตใจที่เจาะแทงตลอดลงไปในความจริงของสิ่ งนั้ น ๆ ว าล วนแต
เปน อิทัปปจจยตา และเห็นอิทัปปจจยตา อยูตลอดเวลา.
นี่ แ หละ เราจะต อ งพู ด กั น มากสั ก หน อ ย ในข อ ที่ ว า มนุ ษ ย ไ ม ส นใจ
ในเรื่อง อิทัปปจจยตา ทั้งที่ตนลูบคลําอยูเสมอ แลวก็เปนไปโดยไมรูสึกตัว.
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สําหรั บขอที่ เป นไปโดยไม รู สึ กตั ว นี้เห็ นไดง าย พู ดขึ้ นแล วท านทั้ งหลาย
ก็คงจะเห็น เชนอยางวา นักวิทยาศาสตร อันวิเศษ นักวิทยาศาสตรสูงสุด ในแงไหน
ก็ต าม ในแงฟ ส ิค ส เคมี แมคคานิค สว ิท ยาศาสตรส ัม พัน ธทฤษฎี หรือ อะไร
ก็สุดแท มันลวนแตลูบคลําอยูแตกับสิ่งที่เปน อิทัปปจจยตาทั้งนั้น วัตถุเคมีก็ยิ่งเปน
อิ ทั ป ป จ จยตา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเคมี อ ยู อ ย า งนั้ น ตามกฎเกณฑ อ ย า งนั้ น
ทางฟสิคสก็เหมือนกันอยางนั้น ทางกลไกตาง ๆ ก็อยางนั้น คนเหลานี้รูจักสิ่งเหลานี้
เฉพาะแตในแงที่วา จะใชมันใหเปนประโยชนไดอยางไร แลวเขาก็ใชมันได เชนวา
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เขาไปโลกพระจันทรไดงาย ๆ เหมือนกับเราจะไปถายอุจจาระที่กลางทุงอยางสมัยโบราณ
แต แล วนั กวิ ทยาศาสตร ที่ ลู บคลํ า อิ ทั ปป จจยตา อยู ตลอดเวลานั้ น ก็ หาเห็ นอิ ทั ป
ปจจยตาไม.
แมจ ะเปน นัก วิท ยาศาสตรที ่ว ิเ ศษยิ ่ง ขึ ้น ไปกวา นั ้น ก็ย ัง คงไมเ ห็น
อิทัปปจจยตา อยูนั่นเอง คือไมเห็นไปในแงที่จะทําใหเขาเฉยได คือไมรัก ไมเกลียด
ไมโกรธ ไมกลัว ไมเห็นแกตัว แลวก็ไมเบียดเบียนตนไมเบียดเบียนผูอื่น;
แตนี่
มันเห็นไปแตในทางที่จะใหตนไดเปรียบ ในการที่จะเอาเปรียบผูอื่น เบียดเบียนผูอื่น.
พวกหมอ พวกแพทย ก็ ลู บคลํ าอยู แต ส วนของสรี ระร างกาย ผ าตั ดก็ ได
เปลี่ ยนหัวใจก็ได อะไรก็ ได แต แล วมั นก็ ไมเห็น อิทั ปป จจยตา คื อไมเห็นในแง ของ
อิ ทั ปป จจยตา ทั้ ง ๆ ที่ ไปทํ าอยู กั บสิ่ งที่ เป นอิ ทั ปป จจยตา และโดยกฎเกณฑ ของ
อิทัปปจจยตา จึงไมเกิดความเบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย.
แมแตหมอที่ทําคลอดบุตร ก็ไมเบื่อหนายในความเปนสิ่งปฏิกูล.
แม
ผูหญิ งที่คลอดบุตร เขาว าผู หญิ งคลอดบุตรที แรกร องว าเข็ ดแล ว ๆ ไม คลอดอี กแล ว
ไมเทาไรมันก็คลอดอีก นี่เรียกวา มันไมไดเห็นสิ่งนั้นในแงของ อิทัปปจจยตา.
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มี อยู หลายอย างหลายประการเช นว าพวกสั ปเหร อเห็ นผี ก็ ไม มี ความหมาย
อะไร ในเรื่องของอิทัปปจจยตา หรือปฏิกูล.
แมแตเพียงเรื่องปฏิกูลก็ยังเห็นไมได
แลวจะไปเห็นอะไรกับ อิทัปปจจยตาสําหรับพวกสัปเหรอ.

ภิกษุ สามเณรไปปาช า ไปบังสุ กลุ ก็ เพื่ อไปเอาสตางค เขามากกว า มั นจึ ง
ไมเห็น อิทัปปจจยตา แมจะไปเปดโลงดูศพ. มันเปนกันอยางนี้เสียทั้งหมดทุกประเภท
ของบุคคล ที่ลวนแตควรเห็น อิทัปปจจยตา.
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ขอให พิ จารณาดู ให ดี ว า มั นมี อะไรขั ดข องอยู ที่ ตรงไหน ที่ ทํ าให คนเรา
ไมเห็น อิทัปปจจยตา ทั้งที่เกี่ยวของลูบคลําอยูกับสิ่งนี้ ถาจะพูดโดยสรุปมันก็เพราะ
เหตุวา มันมีอวิชชาสัมผัส อยางที่ไดกลาวมาแลว กลาวแลว ๆ เลา ๆ กลาวกันแลว
กลาวกันอีกวา คนในโลกตามธรรมดานี้ สัมผัสสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยูดวยอวิชชาสัมผัส
คื อไปแตะต องทุ กสิ่ งด วยความโง ไม ได แตะต องทุ กสิ่ งด วยความฉลาด เป นอวิ ชชา
สัมผัสตอ อิทัปป จจยตา มั นจึงสั มผัสไปแตในทางที่จะไดประโยชน แกกิเลส ไมได
ประโยชน แก โพธิ หรื อวิ ชชา แต ไปได ประโยชน แก กิ เลสหรื อแก อวิ ชชา จึ งไม เรี ยกว า
เปนอวิชชาสัมผัส.
เพราะฉะนั้ น มั นก็ สรุ ปความได ดังที่ เราได กล าวมาแล วหลายครั้ งหลายหน
วา ระวังใหดีในโลกนี้เต็มไปดวยอวิชชาสัมผัส เราสัมผัสโลกอยูดวยอวิชชาสัมผัส
มั น ก็ ถู กในแง ห ลอกลวงไปหมด ไม ถู ก ในแง ข องความจริ ง นี้ ก็ เป นเหตุ ผ ลที่ ว า เรา
จะตองทําความเขาใจกันในเรื่องของ อิทัปปจจยตา ใหแจมแจงยิ่งขึ้นไปทุกที.
หัวขอที่อยากจะทบทวนอีกสักหนอยก็คือขอที่วา คําพูดที่เปนชั้นลึกซึ้งนั้น
มั นยิ่ งมี สิ่ งป ดบั งมาก เท ากั บความลึ กซึ้ งของมั น พู ดอย างนี้ พู ดเหมื อนกั บพู ดอย าง
กําป นทุ บดิน ไม มีทางผิ ด เพราะยิ่ งลึกมั นก็หมายความวามั นยิ่ งมีอะไรบั งมาก มั น
จึ งได จมลึ ก ฉะนั้ น ธรรมะลึ กจึ งมี อะไรบั งมาก ที่ ทํ าให เห็ นได ยาก นี้ เป นธรรมดา
ของสิ่งที่มีความหมายลึก.
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ที นี้ ยั ง มี อุ ป สรรคอี ก อย า งหนึ่ ง ก็ คื อ ภาษาที่ พู ด ภาษาที่ พู ด กั น อยู
ทุก วัน นี ้ มัน ดิ ้น ได มัน กํ า กวม และขอใหรู ไ วเ ถิด วา คนเรานั ้น รู ภ าษาแคไ หน
ก็จะรูความหมายของสิ่งทั้งปวงเพียงแคนั้น.
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ขอทบทวนอี กที หนึ่ งว า เรารู ความหมายของภาษาเท าไร เราก็ จะรู จั กสิ่ ง
ทั้ งหลายทั้ งปวงเพี ยงเท านั้ น เพี ยงแค นั้ น เราไม รู ความหมายของภาษาที่ มากไปกว า
นั้น; ยิ่งเปนภาษาที่ลึก มันก็ยิ่งมองเห็นยาก; เพราะวาแมเรื่องที่ลึกที่สุดก็ยังตองใช
ภาษาธรรมดาสําหรับพูดอยูนั่นเอง.
ที นี้ เรารู ภาษาอย างคนธรรมดา เท าที่ คนธรรมดารู รู ภาษาไทยนี่ แหละ
รู อ ยา งเทา ที ่ค นธรรมดารู  เราไมอ าจจะรู ภ าษาไทยลึก ไปกวา นั ้น เพราะวา เรา
ไมไดเอาเรื่องที่ลึกมาพูดกัน บิดามารดาปูยาตายายของเราก็พูดกันแตภาษาธรรมดา ๆ
ถาวาเราโชคดีมีปูยาตายายรูธรรมะลึก พูดภาษาธรรมะลึกมาแตแรก ๆ แลว เราลูก
เด็ก ๆ นี้ ก็จะรูภาษาลึกถึงขนาดนั้น แลวก็จะเขาใจธรรมะขนาดลึกไดงาย.
แต เดี๋ ยวนี้ ไม เป นอย างนั้ น เรารู ภาษาไทยของเราอย างคนธรรมดา อย าง
ตามธรรมดา พอเอาภาษาธรรมะอย างลึ กซึ้ งมาพู ด เราก็ เข าใจอย างธรรมดา มั นจึ ง
ผิดได; เชนพูดวา อนัตตา เปนภาษาบาลี เปนภาษาธรรมะเขามา มันก็จะเปนตองแปล
เปนภาษาไทย; พอแปลเปนภาษาไทยก็แปลวาไมมีตัวตน ความรูภาษาตามธรรมดา
ของเรา มันก็ทําใหเราเขาใจไปวาไมมีอะไรเลย มันก็เลยผิดกันใหญ.
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หรือเมื่อเราไดยินคําวา “สุญญตา” เปนภาษาบาลี คํานี้แปลวา “วาง”
ความรูทางภาษาไทยของเราก็ทําใหเราเขาใจไปวา วางเหมือนกับทองฟา ไมมีอะไรเลย
แถมมีคนบางคนไปทําผิดมากกวานั้น ไปแปลคํา สุญญตา วาสูญเปลา ไมได
ประโยชนอะไรเลย อยางนี้มันก็ยิ่งผิดหนักขึ้นไปอีก.
ภาษาธรรมะที่ ยาก มี ความหมายอย างอื่ น ครั้ นมาถื อเอาความหมายตาม
ภาษาของคนธรรมดา มั นก็ เข าใจไม ได นี่ แหละคํ าว า อนั ตตา สุ ญญตา มั นเป นได
อยางนี้.
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อิทัปปจจยตา

๒๐๕

พอมาถึงคําวา ตถตา
ก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีก เพราะวาคําวา ตถตา มัน
แปลวา อยางนั้นเอง อยางนั้นเองโวย!
อยางนั้นเอง มันก็ยิ่งอาจจะเขาใจผิด
ได มาก ยิ่ งไปกว าคํ าว า อนั ตตา หรื อคํ าว า สุ ญญตา ก็ เลยเกิ ดเป นสองแบบขึ้ นมา
คืออยางถูกตองและอยางอันธพาล.
ช ว ยจํ า ไว ว า คํ า ลึ ก ในภาษาธรรมะ ภาษาโลกุ ต ตระนี้ จะเกิ ด เป น
สองความหมายขึ้นมา คืออยางถูกตองและอยางอันธพาล อันธะ แปลวามืด,
พาละ
แปลวา โงหรือบอด;
รวมกันก็แปลวามันโงอยางคนตาบอด ประสาอันธพาล;
เพราะถาถูกตอง มันก็รูวาอะไรเปนอยางไร.
บางคนพูดวา อนัตตา
แตถือเอาความหมายอยางอันธพาล แลวก็เลย
หลอกตัวเองโดยเขาใจผิด;
ยิ่งไปกวานั้นก็ใชเปนประโยชนสําหรับเอาเปรียบผูอื่น
แลวก็แกตัววาอนัตตา.
เรื่องสุญญตา
ก็มีทั้งความหมายที่ถูกตองและความหมายที่เปนอันธพาล.
แปลวา ความไมยึดมั่นถือมั่น
ขึ้นมาแลวอยางนี้ มันก็ยังมีความหมายที่ถูกตอง
และมี ความหมายที่ เป นอั นธพาล อย างที่ เราเห็ นอยู เช นพวกอั นธพาลก็ ว าไม ยึ ดมั่ น
ถื อมั่ น สํ าหรั บแก ตั วจะทํ าความชั่ ว หรื อทํ าความอุ ตริ วิ ตถารอะไรต าง ๆ ตามที่ กิ เลส
ของเขาตองการ. นี้ความไมยึดมั่น มันก็ยังมีฝายที่เปนอันธพาล และมีฝายที่ถูกตอง.
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ทีนี้คําวา ตถตา ยิ่งงาย ยิ่งกวางและยิ่งหลวมมากขึ้นกวานั้นไปอีก เพราะ
มันพูดแตเพียงวา อยางนั้นเอง ๆ. ถาถือเอาความหมายวา อยางนั้นเอง ในลักษณะ
ที่เปน อิทัปปจจยตา; มันก็ถูก. แตถาถือเอาความหมายวา อยางนั้นเอง ๆ ในทางที่
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

จะปลอบหรื อหลอกตั วเอง อย าให ไปย อท อต อการที่ จะทํ าไปตามกิ เลสแล ว มั นก็ เป น
ตถตาที่เปนอันธพาล หนักขึ้นไปอีกเหมือนกัน.
ดังนั้น หลักธรรมที่มีชื่อวา อนัตตา ก็ดี สุญญตา ก็ดี อิทัปปจจยตา ก็ดี ลวนแตลงทายวา ตา ๆ ๆ ๆ นี้ ระวังใหดี! มีทั้งที่เปนความถูกตอง
และเปนอันธพาล.
นี้ ไ ม ใ ช อ ะไรอื่ น เพราะภาษาของเราไม พ อ ภาษาที่ เ ราพู ด กั น อยู ต าม
ธรรมดานั้น มันมีไมพอ มันจึงเปนอยางนี้. นี้เราจะตองรับผิดชอบเอาเอง จะตอง
รูจักระวังเอาเอง ระวังอยาใหเอียงไปในทางฝายอันธพาล; ใหถือเอาความหมาย
ที่ถูกตอง แลวก็ไดปฏิบัติไดถูกตอง
ที นี้ ถ า มาเปรี ย บเที ย บดู ในบรรดาธรรมที่ เ ป น หั ว ใจชั้ น ลึ ก ของพุ ท ธศาสนา ในหลาย ๆ คํ า กั น แล ว อาตมาเห็ น ว า คํ า ว า “อิ ทั ป ป จ จยตา”นี้ ดี ที่ สุ ด
คื อมั นปลอดภั ย หรื อมั นค อนข างจะปลอดภั ย มั นเป นอั นธพาลได ยาก เพราะมั นมี
ความหมายจํากัดชัดอยูวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;ไมไดกลาว
ระบุไปในทางดีหรือทางชั่ว คือเปนไปไดทุกอยาง;
แลวมันก็ไมไดกลาวไปในทํานอง
ที่วาสูญหรือวาง หรือไมมีอะไร.
มันแสดงชัดอยูวา มันมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย,
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. แลวก็ไมไดพูดไปในทํานองวา มีตัวตน หรือไมมีตัวตน
ก็ ดู เอาเองก็ แล วกั น เมื่ อมั นมี สิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ยแล ว สิ่ งนี้ ๆ จะต องเกิ ดขึ้ น แกจะ
เรียกมันมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ตามใจแก.
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นี้เรียกวา คําวา “อิทัปปจจยตา” นี้ใหความปลอดภัยกวา ดังนั้นจึงขอ
แนะนํ าให สนใจคํา ๆ นี้ให มากเปนพิเศษ แลวก็ จะเข าใจคําว า อนัตตา สุญญตา ตถตา
อะไรไดถูกตอง ตรงตามที่เปนจริง;
ไมมีทางจะเปนอันธพาลไปได ถาเราถือเอา
ความหมายของ อิทัปปจจยตา เปนหลัก.
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อิทัปปจจยตา

๒๐๗

ขอใหชวยจําไววา ถาเราถือเอาความหมายของ อิทัปปจจยตา เปนหลั ก
เราจะถือเอาความหมายของคําวา สุญญตา อนัตตา ตถตา เปนตนไดอยางถูกตอง
อยางไมมีทางจะเขวไปได.
นี้ขอใหสนใจเรื่อง อิทัปปจจยตา เปนพิเศษในขอที่วา
จะเปนเครื่องชวยรับประกัน ไมใหเราถือเอาความหมายของคําอื่น ซึ่งมันคลาย ๆ กัน
และกํากวมนั้นใหผิดไปได.
ที นี้ สํ าหรั บหลั กที่ จะเป นเครื่ องวั ดหรื อทดสอบอะไร มั นก็ มี อยู ว า มั น
ต อ งไม นํ า ไปสู มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ มั น ป อ งกั น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ความหมายของคํ า ว า อนั ต ตา
สุญญตา ตถตา อะไรก็ตาม ถาถูกต อง มันจะปองกันการเกิดของมิจฉาทิฏฐิ มันจะ
ไมนําไปสูมิจฉาทิฏฐิ.
ถาใครพูดวา ตถตา แลวเรื่องที่เขาปฏิบัติอยูเปนมิจฉาทิฏฐิ ก็หมาย
ความวาเขาเขาใจ ตถตา ไมถูกตอง. ถาเขาเขาใจ ตถตา วาความเปนอยางนั้นเอง
ถูกตองแลว มันจะไมนําไปสูมิจฉาทิฏฐิ; มันจะกลับปองกัน มิจฉาทิฏฐิ.
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ความเปนอยางนั้นเอง หรือ ตถตา นี้ มันใชกับคนที่สะเพราไมได;
ใชกับคนที่เห็นแกตัว หรือมีกิเลสมากเกินไปไมได;
มันจะแกไขความหมายเอาไป
ใชในทางที่จะเห็นแกตัว.

ดั งนั้ นขอให ถื อว า ทุ กคํ าที่ พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สไว นั้ น ท านมุ งหมาย
ตรั สแก บุคคลที่ มีความซื่ อตรงต อตั วเอง ถื อเอาความจริ งเปนหลั กกั นทุ กคน ซื่ อตรง
ตอ ตัว เอง เคารพตอ ตัว เอง เอาความซื ่อ ตรงตัว เองเปน รากฐาน เปน พื ้น ฐาน
กั นเสี ยก อน แล วจึ งค อยตี ความหมายของคํ าว า ตถตา อนั ตตา สุ ญญตา เป นต น;
และอยาใหผิดไปจากหลักของ อิทัปปจจยตา; ใหความหมายของคําวา อิทัปปจจยตา
คอยกํากับไวเสมอ ในการตีความของคําวา ตถตา หรือสุญญตา หรืออนัตตา.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

เมื่อ อิทัปปจจยตา กํากับอยูอยางนี้ ตถตา จะเปนไปแตในทางที่ถูกตอง.
สุ ญญตาจะไม หมายความว าสู ญเปล าเหมื อนที่ เขาพู ดกั น มั นเพี ยงแต ว างจากส วนที่ ควร
ยึดถือ มันมีแตสวนที่ไมควรยึดถือจึงเรียกวามันวาง.
และที่เรียกวาเปนอนัตตา
ก็ เพราะว า มั นไม มี ส วนที่ เป นอนั ตตาที่ แท จริ งที่ ตรงไหนได มั นล วนแต เป นไปตามเหตุ
ตามปจจัย.
กฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา ก็ มี ประโยชน อย างนี้ โดยเฉพาะ คื อป องกั น
การตี ค วามที่ ผิ ด ในหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ป น ชั้ น สู ง สุ ด ทั้ ง หลาย ขอให สั ง วร
ระวังในนี้.
ทั้ งหมดนี้ คื อตั วอย างที่ อาตมาพยายามเอามาพร่ํ าพู ดกั นให เห็ นความสํ าคั ญ
ของการที่เราจะตองเขาใจสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
ที นี้ ขอให ท านทั้ งหลายทบทวนดู ใน ๖ ครั้ งที่ แล วมา ก็ ล วนแต ชี้ ให เห็ น
ว าทุ กอย าง นั่ นนี่ ทุ กอย าง เป นไปตามกฎของ อิ ทั ปป จจยตา เป นตั ว อิ ทั ปป จจยตา
เสียเอง.
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สํ าหรั บในวั นนี้ ห าวหาญมาก ถึ งกั บกล าพู ด ว า แม พระรั ตนตรั ย และ
ไตรสิกขา ก็ยังเปนอิทัปปจจยตา.
นี่ฟงดูแลวคลายกับวาเปนการจวงจาบ แตที่จริง
มันก็เปนอยางนั้น. เราจะไดพิจารณากันดูวา เปนอยางไร. สําหรับในการบรรยาย
ครั้งนี้ พูดควบกัน
๒ เรื่อง คือวาพระไตรรัตน และไตรสิกขา ควบกันคราวเดียวกัน
๒ เรื่อง เพราะวาเปน อิทัปปจจยตา ตอกันและกัน.

เมื่อพูดวา พระรัตนตรัย กับไตรสิกขา,
ผูที่ศึกษามาแลวพอสมควร ก็จะ
เห็นวา ไตรสิกขานี่แหละเปนหัวใจของพระรัตนตรัย พระรัตนตรัย จะเปนรูปนอก
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หรือสวนนอกของ ไตรสิกขา.
แตตามความรูสึกของคนธรรมดาเขาเห็นวา พระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ เปนอยางนั้น ๆ ๆ เทานั้น; นั่นเขาเห็นเพียงภายนอก. แตในนั้น
ในพระพุ ทธ พระธรรมพระสงฆ จริ งนั้ น มี ศี ล สมาธิ ป ญญา มี วิ มุ ตติ มี วิ มุ ตติ ญาณ
ทัสสนะ.
จะพูดกลับกันอยางไหนก็ได ทั้งสองชุดนี้จะเกี่ยงเนื่องกัน;
เปนปจจัย
แกกันและกัน: |ไตรสิกขาก็ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวาพระธรรมขึ้นมาเพราะวาพระธรรม
นั้ นก็ คื อ ไตรสิ กขา ทํ าให เกิ ดพระพุ ทธขึ้ นมา ให เกิ ดพระสงฆ ขึ้ นมา อย างนี้ เป นต น.
เพราะฉะนั้ น จึ ง เอาธรรมะหรื อ ธรรม ๒ หมวดนี้ มาพู ด พร อ มกั น ในคราวเดี ย วว า
ไตรรัตน และไตรสิกขา
ที นี้ ก็ จ ะได ดู กั น ที ล ะอย า ง โดยเฉพาะก็ คื อ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ไตรรั ต น หรื อ
พระรัตนตรัย วาเปนอิทัปปจจยตา อยางไร.
อาตมาจะพูดแตลักษณะที่เปนอยู
อยางไร เมื่อพูดแลวทานทั้งหลายจะเห็นเองวา สิ่งนี้เปน อิทัปปจจยตา อยางไร.
เมื ่อ พูด ถึง พระรัต นตรัย ก็ค ือ พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ.
ในระหว างสิ่ งทั้ ง ๓ นี้ มี ความเนื่ องกั นอยู ในภายใน ความสั มพั นธ กั นอยู ในภายในของ
สิ่งทั้ง ๓ นี้ นี่คือตัวอิทัปปจจยตา ความที่สิ่งทั้ง ๓ นี้
เปนปจจัยแกกันและกัน
เนื่องกันอยูในภายใน แยกกันไมได พอแยกก็ลมละลายหมดไมมีอะไรเหลือ;
ที่อยู
กันมาไดก็เพราะวา มันมีอยู ๓ อยาง และอาศัยกัน.

www.buddhadasa.info
ในการสั่ ง สอนชั้ น ต น ๆ ท า นชอบยกอุ ท าหรณ เปรี ย บว า เหมื อ นกั บ ไม
๓ อั น ที่ อิ ง กั น อยู ก็ ยื น อยู ไ ด พอปลดออกเสี ย เพี ย งอั น เดี ย ว มั น ก็ ล ม เสี ย ทั้ ง หมด
นี้ เรี ยกว าความเนื่ องกั นในภายใน ความเนื่ องกั นในภายในอย างนี้ มี ในพระรั ตนตรั ย
พูดเพียงเทานี้ ทานทั้งหลายก็พอจะนึกออก.
พระธรรมเปนสิ่งแรกที่จะตองนึกถึง
พระธรรมนี้ควรจะถือวาเปน
ปฐมเหตุ ศาสนาทุกศาสนาก็มีปญหาเรื่องปฐมเหตุ อะไรเปนปฐมเหตุที่ทําใหสิ่ง
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ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นและเปนไป ศาสนาอื่นเขาวามีพระเจาเปนปฐมเหตุ.
พวกเรา
ก็วามีพระธรรม มีธรรม เปนปฐมเหตุ;
ถอยคําในพระไตรปฎกก็มีวา-ธรรมมีอยู
กอนแลว,
-ธมฺโม หเว ปาตุรโหสิ ปุพฺเพ-ธรรมะมีอ ยูกอนแลวโวย!
นี่เปน
คําของพระโพธิสัตวองคหนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทรงนํามาเลา.
นี่ปฐมเหตุก็คือธรรมหรือ
พระธรรม.
ปฐมเหตุตองมีอยูกอนสิ่งใดหมด จึงจะเรียกไดวา ปฐมเหตุ.
ปฐมเหตุนี้
ทําใหสิ่งตาง ๆ เปนไป ๆๆ ๆ จนกระทั่งเกิด พุทธะ จนกระทั่งเกิดสังฆะ ถาจะ
ถือวาพระพุทธะเกิดเองลอย ๆ นั้น ก็ไมมีใครฟงถูก.
พระสงฆ ก็ เกิ ดขึ้ นโดยมี เหตุ มี ป จจั ย จะเกิ ดขึ้ นเองลอย ๆ นี้ มั นก็ มี ไม ได
ฉะนั้นปฐมเหตุก็คือสิ่งที่เรียกวาธรรม หรือพระธรรม.
แต สิ่ งที่ เรี ยกว าธรรมหรื อพระธรรมนี้ มี มาก มี หลายแง หลายมุ ม คื อมี มาก
เกิน ไป สว นที ่เ ปน เหตุก ็ม ี เปน ผลก็ม ี เปน ความรู ก ็ม ี เปน การปฏิบ ัต ิก ็ม ี;
แตถึงอยางไรมันก็รวมอยูในคําวา ธรรม.
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ธรรม คือสิ่งที่ประหลาดที่สุด ที่อธิบายดวยภาษาธรรมดาไมหมด อธิบาย
ไดก็ไมหมด.
มันมีสวนที่เปนความลึกลับมากมาย จนบางพวกเขาไมอาจจะเรียก
อยางอื่นได เขาจึงเรียกวาพระเจา หรือ สิ่งที่สูงสุด หรือปฐมเหตุ.
พวกเรานี้
ก็ เหมื อนกั น มั นก็ ไม มี ทางอื่ น นอกจากจะถื อเอาว า สิ่ งที่ เรี ยกว าธรรมหรื อพระธรรมนี้
เปนปฐมเหตุใหเกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และมีลักษณะเปนธรรมธาตุ;
ธรรมะ ธา-ตุ
ที่ พ ระสวดเมื่ อ ตะกี้ นี้ ว า สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ธรรมธาตุ นั้ น มั น มี อ ยู ใ นตั ว มั น เอง ตถาคต
จะเกิดหรือตถาคตจะไมเกิด ธรรมธาตุจะมีอยูแลวโดยตัวมันเอง.
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ธรรมธาตุนี้ก็หลายแงหลายมุม แลวแตจะเล็งกันในแงไหน.
แตวา
ธรรมธาตุในแงไหนก็ตาม ก็คือพระธรรมนั่นแหละ.
พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด
พระธรรมก็ เป นอย างนั้ นอยู เช นความเป นตถตา ความไม ผิ ดไปจากความเป นอย างนั้ น
ความไมเปนอยางอื่น อยางนี้เปนตน.
มีพระธรรมเปนทุกอยาง จะเปนเหตุก็ได
เปน ผลก็ไ ด เปน นิว เคลีย สก็ไ ด เปน สิ ่ง แวดลอ มนี ้ก ็ไ ด เปน อะไรก็ไ ด รวมอยู
ในคําวาพระธรรมอยางเดียว.
สวนที่เปนอิทัปปจจยตา ก็มีหนาที่บันดาลใหสิ่งทั้งหลายเปนไป ๆ ๆ
จนเกิดพระพุทธเจา จนเกิดพระสงฆขึ้นมาในโลก จนเกิดพระศาสนาขึ้นมา
ในโลก จนไดมีพวกเรามานั่งเปนพุทธบริษัทกันอยูที่นี่.
ขอให เข าใจว า ที่ เรามานั่ งกั นอยู ที่ นี่ ไม ใช เพราะจะคิ ดค าขาย หรื อคิ ด
จะทําอะไรอยางพวกชาวบาน.
เรามานั่งกันที่นี่ในฐานะเปนพุทธบริษัท เพื่อจะทํา
ความเขาใจในพุทธศาสนาใหยิ่งขึ้นไป.
เกิดพวกพุทธบริษัทกลุมหนึ่งมานั่งอยูที่นี่
นี้มันมีมูลเหตุมาจากอะไร ขอใหคิดดู.
มันเปนเนื้อตัวของ อิทัปปจจยตาที่บันดาล
มาโดยลํ าดั บ ๆ ๆ ตั้ งแต ปฐมเหตุ ทํ าให เกิ ดพระพุ ทธเจ าขึ้ นในโลก เกิ ดพระสงฆ
ขึ้ น ในโลก ทํ า ให เ กิ ด พุ ท ธบริ ษั ท ขึ้ น ในโลก ความต อ งการของพุ ท ธบริ ษั ท คื อ
พวกเรานี้ ทําใหเรามานั่งกันอยูที่นี่.
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นี้ มั น ควรจะมองเห็ น ปฐมเหตุ กั น ในลั ก ษณะอย า งนี้ นั้ น คื อ พระธรรม.
เราจึง นึก ถึง พระธรรมกอ น เพราะมีอ ยูก อ นสิ ่ง ใดในโลก เหมือ นกับ คัม ภีร
คริสเตียน เขาก็ถือวา พระเจานี้มีอยูกอนสิ่งใดในโลก.
เราก็วาพระธรรมนี้มีอยูกอน
สิ่งใดในโลก.
เรื่องถัดมาก็คือเรื่อง พระพุทธเจา
พระพุทธเจาในแงที่เปนบุคคล
เราเรียกวา พระพุทธเจา เดี๋ยวจะไปนึกเสียวา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคต,
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ผู ใ ดเห็ น ตถาคตผู นั้ น เห็ น ธรรม เอาพระธรรมกั บ ตถาคตเป น อั น เดี ย วกั น อย า งนี้
จะฟงไมถูก.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงพระพุทธเจากันในลักษณะที่เปนบุคคล ที่จะ
ตรัสรู ที่จะพบธรรมธาตุ แลวจะเปดเผยธรรมธาตุ.
นี้ ก็ หมายความว า พุ ทธะนี้ คื อผู หรื อต นเหตุ อี กอั นหนึ่ ง ซึ่ งทํ าให ธรรม
หรือพระธรรมปรากฏออกมา พระธรรมไมปรากฏแกจิตใจของมนุษย ทั้งที่มีอยู
ในที่ทั่วไป หรือในตัวบุคคลนั่นเอง;
แตพระธรรมนั้นยังไมปรากฏแกจิตใจ
ของมนุษย จนกวาจะเกิดบุคคลชนิดที่เปนพระพุทธเจา.
เปนพระพุทธเจาก็เปนเพราะพระธรรม เพราะรูธรรม.
ครั้นรูธรรม
เปนพระพุทธเจาแลว ก็ทําใหธรรมะนี้ปรากฏ;
จึงกลาวไดวา พระพุทธเจานั้น
เปนเหตุที่ใหธรรมปรากฏออกมาในโลก ปรากฏขึ้นในโลก แลวก็แพรหลายไป
ในโลก แลวทําใหมีประโยชนเกิดขึ้นแกโลก เพราะการที่ธรรมมีอยูในโลก.
ประโยชน ที่ เกิ ดจากพระธรรมมี ขึ้ นในโลก คื อโลกเต็ มไปด วยประโยชน
ที่สูงสุด จนกระทั่งเกิดพระสงฆ. ถาไมมีพระพุทธเจาก็ไมเกิดพระสงฆ นี้มัน
เห็นชัดอยู; แตวาถาไมมีพระพุทธเจา พระธรรมก็ไมปรากฏ แกจิตใจของ
สัตวธรรมดา.
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พระพุทธเจา คือ สัตวที่ถึงที่สุดของความเจริญทางจิตใจ คือสิ่งที่เรียกวา
โพธิ. คนธรรมดากลายเปนพระพุทธเจาไปเพราะเหตุนี้ ก็เพราะกฎของ อิทัปปจจยตา
ที่ใหเปนไปถูกธรรม ในลักษณะที่เปนวิวัฒนาการที่ถูกตอง; ในโลกนี้จึงเกิดบุคคลชนิด
พระพุทธเจาขึ้นมา.
ทีนี้ ก็ดูกันใหดี.
พระสงฆนี้เลา ที่ปลีกตัวออกไปได ก็มีพระพุทธเจา
เปนผูสอน; เกิดพระสงฆขึ้นมา เปนพระสงฆจริงก็เพราะพระธรรมที่ไดรับจาก
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พระพุท ธเจา .
พระพุท ธเจา ทา นก็ไ มต รัส วา เราเสกคนใหเ ปน พระสงฆไ ด;
แต ท านแนะให บุ คคลประพฤติ ธรรมจนเป นอริ ยบุ คคล|เป นอริ ยสงฆ ๔ คู ๘ พระองค
อะไรขึ้นมาได;
พระสงฆก็เกิดขึ้นเพราะธรรม ที่ไดรับการชี้แจงจากพระพุทธเจา.
พระสงฆก็ไดรับผลของธรรม แลวไดเผยแพรธรรม ไดสืบอายุพระธรรม.
ใครจะพู ด คํ า ไหนก็ ก ลายเป น อิ ทั ป ป จ จยตา คํ า นั้ น พระสงฆ เ กิ ด ขึ้ น
เพราะพระธรรม นั่ น แหละคื อ ลั ก ษณะของ อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ เพราะบั น ดาลของ
พระธรรม;
หรือจะพูดวา พระสงฆเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจา ทําใหบุคคลมีความ
สว า งไสวเกิ ด เป น หมู ค ณะนี้ ขึ้ น มา นี้ ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ เพราะพระพุ ท ธเจ า .
การไดรับผลของธรรมนี้ มันก็เปนไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
ที่เผยแผ
ธรรมะให กว างออกไปให มากออกไป มั นก็ ไม ผิ ดไปจากกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา.
นี้มันเปนกฎเจานาย เสียเรื่อยไปอยางนี้.
ที นี้ สื บ อายุ พ ระธรรมไว ไ ด สื บ อายุ พ ระศาสดาไว ไ ด โ ดยพระสงฆ
มั น ก็ มี ลั ก ษณะแห ง อิ ทั ป ป จ จยตา อยู ใ นการสื บ อายุ พ ระศาสนา เพราะมี ก าร
สืบจึงมีอยู เพราะมีการสืบที่ถูกตองมันจึงมีอยูอยางนี้.
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นี่จะเห็นไดวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทั้ง ๓ อยางนี้ แยกกัน
ไม ไ ด เหมื อ นไม ๓ อั น อยู ไ ด ด ว ยการที่ มี ค วามเนื่ อ งกั น ในภายใน สั ม พั น ธ กั น
ในภายในตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา จึงอยูได.
เมื่อเราพูดวาเนื่องกันก็ตาม
เมื่ อ เราพู ด ว า สั ม พั น ธ กั น ก็ ต าม อะไรก็ ต าม มั น เป น ความหมายของอิ ทั ป ป จ จยตา
ไปหมด นี้ เรี ยกว า เราดู กั นที่ ตั วที่ องค ของพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ พบแต
อิทัปปจจยตา อยางที่วามานี้.
ทีนี ้ เราจะดูก ัน ที ่ม ูล เหตุ เพราะเหตุใ ดจึง ไดเ กิด พระรัต นตรัย ขึ ้น
ในโลก? คิดดูใหดีวา เหตุใดจึงเกิดมีพระรัตนตรัย ขึ้นในโลก เพราะใคร ๆ ก็พูดได
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อย างไม ผิ ดว า ก อนนี้ ก็ ไม มี พระรั ตนตรั ยเกิ ดขึ้ นในโลก;
ในโลกทีหลัง ในลักษณะอยางไร?

และพระรั ตนตรั ยเกิ ดขึ้ น

นี้ ข อเตื อ นว า ถ า มี แ ต พ ระธรรม ยั ง ไม เ รี ย กว า พระรั ต นตรั ย นะ ถ า
เรียกวาพระรัตนตรัย ตองครบทั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
เหตุ ที่ ทํ าให พระรั ตนตรั ยเกิ ดขึ้ นในโลกนั้ น พู ดอย างที่ ไม ต องกลั วผิ ดคื อ
กําปนทุบดินแลวไมมีผิด วามันเพราะ อิทัปปจจยตา เพราะอํานาจของอิทัปปจจยตา
พระรัตนตรัย จึงไดเกิดขึ้นในโลก.
ดูกันไปซิ!
ดูกันไปทีละอยาง วาโลกในสมัยแรกที่สุด ที่มนุษยยังไมมี
โลกในสมัยที่มนุษยยังไมมี หรือวาไมมีสิ่งที่มีชีวิตเลยก็ได;
แลวโดยกฎเกณฑของ
อิทั ปป จจยตา ทํ าให เกิ ดสิ่ งที่ มี ชี วิ ตเล็ ก ๆ น อย ๆ เป นสั ตวเซลล เดี ยว เป นสั ตว
หลายเซลล เปนประเภทพืช ประเภทสัตวขึ้นมา นี่คือกฎของ อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ ก็มาถึงสัตวที่มีชีวิต มันมีสัตวขึ้นมาในโลกนี้แลว กระทั่งวามันมีคน
ขึ้ น มาในโลกนี้ แ ล ว แต มี ค นในระดั บ ที่ เ หมื อ นสั ต ว คนที่ ยั ง ไม รู อ ะไร ยั ง ครึ่ ง คน
ครึ่งสัตว หรือยังเหมือนสัตว.

นี่ โลกในสมั ยนั้ น มั นรู จั กแต เรื่ องทางวั ตถุ ที่ มั นเป นได เพี ยงเท านี้ มั นก็
เพราะกฎเกณฑอิทัปปจจยตา มั นมีเพียงเท านี้ มันทําไดเพียงเทานี้ โลกวิวัฒนาการ
มาไดเพียงแควา มีสิ่งที่มีชีวิตเปนสัตวหรือมีคนชนิดที่ยังคลายสัตว รูจักแตวัตถุ.
ชวยหลับตานึกกั นสั กหน อยว า ในสมั ยนู น สมั ยที่ โลกมี แตคนที่ ยังคล าย
สัตว เขาไมมีความรูเรื่องทางจิตใจ รูแตเรื่องทางวัตถุ เหมือนวัวควายในทุงนาเวลานี้
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๒๑๕

จะรู แต เรื่องทางวัตถุ หญ ากิ นเข าไป หรื ออะไรก็ ทํ าลงไป มั นก็ เป นเรื่ องทางวั ตถุ ทั้ งนั้ น
เรื่ องจิ ตใจยั งไม มี ที่ นี่ โลกในสมั ยที่ รู จั กแต วั ตถุ เพราะอิ ทั ปป จจยตา มั นทํ าได เพี ยง
เทานั้น มันมีเพียงเทานั้น.
ด วยอํ านาจของ อิ ทั ปป จจยตา มั นไม ยอมให หยุ ด มั นบั นดาลให ดิ้ นรน
วนเวี ยนเปลี่ ยนแปลงไปอี ก มั นก็ มาถึ งสมั ยที่ โลกได เปลี่ ยนมาเป นโลกอี กระดั บหนึ่ ง
คือมาถึงสมัยที่มนุษยหรือคนนี้ จะทนทําอยางสัตวอยูไมไดอีกตอไป. ขอใหมองดูใหดี
ว า มั น มี ค นที แ รก แต มั น ยั ง ทํ า อย า งสั ต ว ครั้ น มาถึ ง สมั ย หนึ่ ง คนพวกนั้ น มั น ทน
ไมได ที่จะทําอยางสัตวอยูอยางนั้น มันจึงเปลี่ยนแปลง ๆ ๆ มาทําอะไรผิดไปจากสัตว.
นี่ ก็ คื อ อิ ทั ปป จจยตา ทํ าให เกิ ดกฎหมายขึ้ นมา กฎหรื อระเบี ยบขึ้ นมา
ในหมูสัตวเหลานั้น กระทั่งเกิดศีลธรรมขึ้นมาในหมูคนเหลานั้น.
นี่ไปอานเรื่อง
กํ า เนิ ด ของธรรมศาสตร ข องศี ล ธรรมของกฎหมายดู ว า มั น มี ค วามเจริ ญขึ้ น มา ใน
ลั ก ษณะที่ จ ะปล อ ยไปเหมื อ นเดิ ม ไม ไ ด จึ ง สมมติ พ ระเจ า สมมติ ร าช คนแรกขึ้ น มา
ในโลก มีกฎเกณฑอยางนั้น มีกฎเกณฑอยางนี้ ในชั้นที่เรียกวา Primitive
กัน
นั่นแหละ มันก็มีมนุษยที่ทนอยูไมไดที่จะอยูตามเดิม มันเปลี่ยนมาถึงขนาดที่จะตองมีความรู
ทางกฎหมาย ทางศีลธรรม แลวมันก็ดีขึ้น ๆ ๆ โดยกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
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ต อ มาก็ มาถึ งสมั ยที่ สู งขึ้ นไปอี ก คื อสมั ย ที่ โลกหรื อ คนในโลกไม อ าจจะ
พอใจอยู ได เพี ยงแค ผลของศี ลธรรมหรื อกฎหมาย นี้ หมายความว า ที แรกนั้ นเขาพอใจ
อย างยิ่ งในผลของศี ลธรรมและกฎหมาย ยกมื อท วมหั ว ร องตะโกนว า ราชา ๆ ๆ ๆ นี้
นี้ถือเอาตามขอความในพระบาลีทีฆนิกาย.
คําวา ราชา
เกิดขึ้นเพราะประชาชนพอใจ ในความสงบสุขที่ไดรับจาก
กฎเกณฑที่บุคคลนั้นไดชวยตั้งขึ้นและรักษา คําวา ราชา ราชานี้แปลวา พอใจ ๆ
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ยินดี พอใจ รองตะโกนวา ยินดี พอใจ นั่นแหละเปนภาษาบาลีวา ราชา.
หลุดออกมา เรียกคนนั้นวาราชา เพราะเขาทําความพอใจใหถึงที่สุด.

คําแรก

ต อมา มนุ ษย ไม อาจจะพอใจอยู เพี ยงแค ผลของศี ลธรรม หรื อกฎหมาย
มั นจึ งเกิ ดมนุ ษย อุ ตริ ดิ้ นรนต อไปอี ก ไปหาสิ่ งที่ จะให เกิ ดผลดี ในทางสั นติ สุ ข สงบสุ ข
ในจิ ตใจที่ ยิ่ งไปกว าผลที่ กฎหมายหรื อ ศี ลธรรมจะช วยบั นดาลให ได นี้ มั นจึ งเกิ ดสิ่ งที่
สูง กวา นั ้น ขึ ้น มา คือ ธรรมะที ่ส ูง ไปกวา ศีล ธรรมและกฎหมาย คือ เปน ความสุข
ที่ ไ ม ต อ งอาศั ย วั ต ถุ ไม ต อ งอาศั ย การเนื่ อ งด ว ยสั ง คม ไม ต อ งอาศั ย ของนอก ๆ
อย า งนั้ น แต เ ป น ความสุ ข ที่ อ าศั ย เรื่ อ งทางจิ ต ใจ อั น ลึ ก ซึ้ ง อย า งยิ่ ง คื อ เกิ ด สิ่ ง ที่
เรียกวา ฌาน หรือวิปสสนาขึ้นมา.
การปฏิบัติทางจิตใจเพื่อใหจิตสงบเย็นแนวแนไป นี้เรียกวา ฌาน;
สวน
การค น คว า ที่ ใ ห รู แ จ ง ในความจริ ง ต า ง ๆ เรื่ อ งอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา นี้ เ รี ย กว า
วิปสสนา.
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ที นี้ คนก็ ม าสนใจความสุ ข ที่ สู ง ไปกว า ที่ จ ะได รั บ ทางวั ต ถุ หรื อ จาก
กฎเกณฑ หรื อ จากศี ล ธรรม มาสนใจความสุ ข ที่ จ ะได จ ากฌาน หรื อ วิ ป ส สนา
คนควาในเรื่องนี้มากขึ้น ๆ ๆ.
ในระยะหนึ่ง วิปสสนาก็เปนไปถึงที่สุด เกิดบุคคล
ประเภทป จ เจกพุ ท ธะ หรื อ พระป จ เจกพุ ท ธเจ า ขึ้ น มาก อ น ได รั บ ประโยชน สุ ข สู ง สุ ด
เป น นิ พ พานเหมื อ นกน แต ไ ม ทํ า หน า ที่ ไม เ กี่ ย วกั บ ผู อื่ น ไม ส อนผู อื่ น เหมื อ นพระสัมมาสัมพุทธเจา.

นี ่พ ระรัต นตรัย ยัง ไมเ กิด การที ่เ กิด แตพ ระปจ เจกพุท ธนี ้ เรีย กวา
พระรัตนตรัยยังไมเกิด;
แตก็ไดเกิดพระปจเจกพุทธขึ้นมาแลว ตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา ของมนุษยที่ไมพอใจแตเพียงผลของศีลธรรมหรือกฎหมาย.
มันมีความ
ผลักดันอยางยิ่งในภายใน ที่ทําใหมนุษยทนอยูไมได.
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ที นี้ ต อมา ตามกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปป จจยตา อี กเช นเดี ยวกั น ทํ าให เกิ ด
บุคคลประเภท สัมมาสัมพุทธะ
ขึ้นมาในโลก นี้ก็ไมตองอธิบาย ก็มีพระธรรม
พระสงฆติดตามมา;
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆมีขึ้นจนครบถวนบริบูรณ
ทั้ ง ๓ อย า ง เรี ย กว า มี พ ระรั ต นตรั ย เกิ ด ขึ้ น มาแล ว ในโลกนี้ ปรากฏแล ว ในโลกนี้
ด วยอํ านาจของอิ ทั ปป จจยตา ที่ มั นผลั กดั นอยู ภายในจิ ตใจของมนุ ษย ต องการสิ่ งที่
ดี กว า จริ งกว า ประเสริ ฐกว า ไม มี หยุ ด มั นจึ งได เกิ ดสิ่ งที่ ประเสริ ฐที่ สุ ดขึ้ นมาในโลก
นี้เรียกวามันเปนไปตามความผลักดันแหงกฎอิทัปปจจยตา.
กฎเกณฑอันนี้ควรจะเรียกวา พระเจาในพุทธศาสนา บันดาลใหสิ่งตาง ๆ
เกิดขึ้นและเปนไป.
ในศาสนาไหนก็ตาม ถามีพระเจาจริง ตองมีความหมายอยางนี้
ถ ามี พระเจ าอย างเป นบุ คคลอย างนั้ นอย างนี้ นั้ นเป นพระเจ าสํ าหรั บลู กเด็ ก ๆ หรื อ
คนแก ที่ มี ความรู สึ กอย างลู กเด็ ก ๆ มี พระเจ าอย างเป นบุ คคล คื อว าพระเจ าอย าง
ที่ เ ขาพู ด กั น นั่ น แหละ นั่ น พระเจ า สํ า หรั บ ลู ก เด็ ก ๆ อย า เอามาปนกั น กั บ พระเจ า
อิทัปปจจยตา.
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พระเจ า อิ ทั ปป จจยตา เป นพระเจ าจริ ง สร างสิ่ งทั้ งหลายได จริ ง ควบคุ ม
สิ่ ง ทั้ ง หลายได จ ริ ง ทํ า ลายสิ่ ง ทั้ ง หลายได จ ริ ง เรี ย วว า วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง ทั้ ง หลาย
ทางกายก็ดี ทางใจก็ดี เปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา ซึ่งควรเรียกวาพระเจา.

นี่ เรี ยกว ามี ความสู งสุ ดขึ้ นมาได ถึ งขนาดนี้ ขนาดมี พระรั ตนตรั ยในโลกนี้
เพราะอํานาจของอิทัปปจจยตา.
ดังนั้นอาตมาจึงระบุวา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปน
พระรั ตนตรั ย อย างน อยก็ โดนกฎเกณฑ ของอิ ทั ปป จจยตา และความเปลี่ ยนแปลง
อย า งนั้ น มั น ก็ คื อ เป น อิ ทั ป ป จ จยตา อยู ใ นตั ว ทํ า ให เ กิ ด ภาวะสู ง สุ ด ขึ้ น ในหมู
มนุษย พนจากความเปนทาส. คํานี้ฟงไมคอยไพเราะ แตเปนความจริงอยางยิ่ง
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กอนนี้ เราเปนทาส เปนขี้ ขา เปนทาส เดี๋ยวนี้เราหลุ ดพันจากความเปนทาส เพราะ
การเกิดขึ้นแหงพระรัตนตรัย.
ขอใหมองดูกันงาย ๆ ทั่ว ๆ ไป สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเปนทาสของอวัยวะ
แหงกามราคะ. อวัยวะแหงการสืบพันธุก็ตาม อวัยวะแหงกามราคะก็ตาม เปนนาย
เปนพระเจาเหนือสัตวที่มีชีวิต. นี่สัตวทั้งหลายเหลานั้นเปนทาสของอวัยวะแหงกามราคะ. ตอเมื่อรูธรรมะ อิทัปปจจยตา ถึงที่สุดอยางพระพุทธเจาสอน จึงจะเปนไท
พนไปจากความเปนทาสของอวัยวะแหงกามราคะ จะเปน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
หรืออะไรก็ตามใจ ซึ่งลวนแตเปนอวัยวะที่จะใหตกเปนทาสแหงกามราคะ.
ที นี้ ก็ พ นจากความเป นทาสของความที่ ต องโกรธ ความที่ พอมี อะไรมา
ใหโกรธ เราก็ตองโกรธ เราโกรธเปน โกรธเกง โกรธงาย โกรธไดงาย ๆ.
นี้เรา
เป นทาสของความเป นอย างนี้ มานานแล ว เดี๋ ยวนี้ เราก็ พ นจากความเป นทาส เพราะ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระพุทธเจา.
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ทีนี้ เราพนจากความเปนทาสของความกลัว เรากลั วตาย จะเขาโลงอยู แล ว
ก็ ยั ง กลั ว ตาย นี่ ไ ปดู ก็ แ ล ว กั น เด็ ก ๆ ก็ ก ลั ว ตาย อะไรก็ ก ลั ว ตาย เป น ทาสของ
ความกลัว เดี๋ยวนี้ก็พนจากความเปนทาส เปนไท คือไมกลัว.

ดวยอํานาจของความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา จะทําไมใหกลัวสิ่งใด จะเปน
ความตาย หรื อยิ่ งไปกว าความตาย หรื ออะไรก็ ตามใจ ไม มี อะไรที่ ต องกลั วแล ว.
นี่เมื่อรูจักตัว อิทัปปจจยตา ถึงที่สุด มันพนจากความเปนทาส แตเปนไท พนจาก
ความเป นทาสของความโง ความหลง ความพะวง ความสงสั ย ความยึ ดมั่ นถื อมั่ น.
กอ นนี ้เ ราเปน ทาสของสิ ่ง เหลา นี ้ เดี ๋ย วนี ้เ ราเปน ไท เพราะคํ า สอนของ
พระพุทธเจาที่ทําใหเรารูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
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ลองคิ ดดู ซิ พ นจากความเป นทาสของอวั ยวะแห งกามราคะอย างเดี ยว
เท านั้ น ก็ วิ เศษประเสริ ฐแสนที่ จะกล าว แต คนไม ชอบ คนทั่ วไปในโลก สั ตว ทั่ วไป
ในโลก ไม ชอบที่ จะพ นจากความเป นทาสของอวั ยวะแห งกามราคะเป นต น นี้ มั นจึ ง
เป นทาสของกามราคะ หรื อเป นทาสของการสื บพั นธุ หรื อเป นทาสของความยุ งยาก
ลําบากตาง ๆ มันตองการดวยความโง ดวยอวิชชาสัมผัสตออารมณเหลานั้น แลว
มันก็สมัครเปนทาส ไมตองการเปนไท. อยางนี้ อิทัปปจจยตา ฝายตรงกันขามมัน
ช ว ยให สํ า เร็ จ คื อ เป น ฝ า ยที่ ทํ า ให เ กิ ด ทุ ก ข แ น น อนเด็ ด ขาดเหมื อ นกั น มั น ช ว ยให
สําเร็จตามนั้น ใหไดเปนทุกข.
ทีนี้ถาวา เราไดรูจักเรื่องอิทัปปจจยตา ดี แจมแจง แทจริง มันกลับเปน
ตรงกั น ข า ม คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา ในส ว นที่ จ ะช ว ยให ช นะต อ สิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให เ ป น ทุ ก ข .
นี่ คนธรรมดาเขาไม ชอบ เขาต องการเป นทาส เป นทาสของอารมณ เป นทาสของ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เขาสมัครอยางนั้น;
แตวาความรูที่แทจริงนั้น
มันนําไปสูความเปนไท.
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นี้ ลองคิ ดดู ก็ แล วกั น ว าได พ นจากความเป นทาสของอารมณ เหล านี้ มั น
เปนเรื่องบาหรือเรื่องดี. นี่ขออภัยทีวาพูดตรง ๆ อยางนี้เพื่อประหยัดเวลา วาพนจาก
ความเปนทาสของกิเลสตัณหานี้ มันเปนเรื่องบาหรือเรื่องดี. ถาเปนเรื่องดี ทําไมจึง
ไมทํากัน; เพราะฉะนั้นมันก็ตองเปนเรื่องที่หลงเอาเรื่องบาเปนเรื่องดี, มันเปน
เรื่องดีของคนบา; มันควรจะใหกลายเปนเรื่องดีของคนดี. มันเปนเรื่องต่ําหรือวาเปน
เรื่องสูง มันก็อยางเดียวกันนั่นแหละ.
ถา มัน รู เ รื ่อ ง อิท ัป ปจ จยตา มัน ก็รู เ รื ่อ งสูง อยา งถูก ตอ ง ถา มัน รู
อิทัปปจจยตา ไมดี มันก็เอาเรื่องต่ํามาเปนเรื่องสูง แลวก็สมัครเปนทาส.
ทีนี้
เราตองการใหเปนไปในทางที่ดี ถูกตองหรือควรจะเปน มันก็ตองเปนไปในทางที่วา
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มันจะดับทุกขได ไมเปนทาส แตเปนไท;
ตองการเอาชนะความทุกขใหไ ด
ตามกฎเกณฑนี้ นี้ก็คือการชวยเหลือของไตรสิกขา.
อิทัปปจจยตา ในฝายดี ฝายถูกนั้น เราจะเรียกวาไตรสิกขา.
พอเรามี
ไตรสิ ก ขา ก็ ห มายความว า เรามี เ รื่ อ งของอิ ทั ป ป จ จยตาฝ า ยที่ ดี แ ท ไม ห ลงเอาผิ ด
เปนถูก เอาชั่วเปนดี เหมือนปุถุชนทั่งไป;
ก็เลยตองนึกถึงสิ่งที่เรียกวาไตรสิกขา
กั นอี กเรื่ องหนึ่ ง ตามหั วข อที่ ว า อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะที่ เป นพระรั ตนตรั ยและเป น
ไตรสิกขา.
พอมาถึงเรื่องไตรสิกขา ก็อยากจะขอใหระลึกถึงคําที่พูดไปหยก ๆ นี้วา
ไตรสิกขา ที่เปนความกาวหนาความเจริญนี้ มั นก็ เกิ ดขึ้ นจากการทนอยูไมได ในการที่
จะทนอยู ใ นสิ่ ง ที่ ต่ํ า ทราม เราทนอยู ไ ม ไ ด อี ก ต อ ไป ในการที่ จ ะทนอยู ใ นสิ่ ง ที่ มั น
ต่ําทราม,
เพราะความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา หรือกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา อีก
นั่ นเอง ที่ มั นทํ าให เราทนอยู ไม ได ที่ จะทนอยู ในสิ่ งที่ เลว ๆ หรื อต่ํ า ๆ หรื อเป นทุ กข .
เพราะฉะนั้ นสิ่ งที่ เรี ยกว า ไตรสิ กขา คื อระเบี ยบปฏิ บั ติ สํ าหรั บปลดเปลื้ องเสี ยจากความ
ทุกขนี้มันก็มีขึ้นมา. แตนั่นก็คือกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา สวนหนึ่งอีกนั่นเอง.
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ลําดับแรกเราไดรับความทุกข แลวเราไมยอมทน เราคิดจะแกไข.
ทีนี้
ลําดับ ๒ เราเห็นว า มันยั งมี ความสุ ขที่ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป เราก็ไม ยอมหยุ ด เราก็ก าวหน า
นี่ขอใหมองดูใหดี ๆ วา มันตองเปนมาอยางนี้ มันตองเดินมาอยางนี้.
ในขั้นแรก
เราต อ งเห็ น ว า เท า ที่ มั น เป น อยู นั้ น มั น ทนไม ไ ด มั น เป น ความทุ ก ข มั น ทนไม ไ ด
และไม ยอมทน จึ งค นคว า ๆ และแก ไข ๆ พอป ญหาหรื อความทุ กข ในระดั บนั้ นหมดไป
หรื อพอทนได เราก็ เกิ ดมารู ในลํ าดั บต อไปลํ าดั บที่ ๒ ว า มั นยั งมี ที่ ดี กว านั้ นอี ก คื อ
สู ง ไปกว า นั้ น อี ก ฉะนั้ น เราจึ ง ค น คว า ต อ ไป แก ไ ขต อ ไป ไม ย อมหยุ ด เราก็ เ ลย
ถึงที่สุดแหงความทุกข ตามที่พระพุทธเจาทานเรียก.
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ท า นไม ไ ด เ รี ย กอะไรมากมาย วิ เ ศษวิ โ สเหมื อ นพวกเราอยากจะเรี ย ก;
ทานเรียกวา อนฺโต ทุกฺขสฺส-ที่สิ้นสุดแหงความทุกข; เทานั้นพอ. อยาไปพูด
ถึงความสุขสวรรควิมาน มันจะบาหนักขึ้นไปอีก.
อยาลือวา เราไมยอมทนอยูใน
ปญหายุงยากลําบาก แลวตอมาเรารูวา ยังมีดีกวานั้นอีก ที่สูงไปกวานั้นอีก เราก็ทํา
จนถึ งที่ สุ ด แล วก็ ไม มี อะไรมากไปกว าดั บทุ กข หรื อสิ้ นทุ กข เพราะฉะนั้ นพระนิ พพาน
มีความหมายเพียงเทานี้; อยาไปเขาใจผิด ๆ ใหมันมากไปกวานี้.
นี่ แหละคื อการที่ สั ตว ในโลกดิ้ นรนค นคว า แก ไข จนเกิ ดบุ คคลประเภท
พระพุทธเจา.
ฟงดูคลาย ๆ กับวาเรื่องนิดเดียว แตเรื่องมันมาก ตองมีมาเปน
ลําดับ ๆ ๆ ๆ ไมรูกี่กัปปกี่กัลป มาเปนลําดับ ๆ จนเกิดพระพุทธเจา ชวยทําใหทุกคน
เพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย กันนี้ พนจากทุกขได หรือดับทุกขได.
ตรงนี้ อยากจะพู ดเป นสิ่ งที่ พิ เศษสั กหน อยว า สิ่ งที่ เรี ยกว าไตรสิ กขา หรื อศี ล
สมาธิ ป ญญา นี้ มั นก็ เคยมี ในระดั บต่ํ า ๆ มาก อน ไม ถึ งกั บทํ าให บรรลุ นิ พพานได ;
ดังนั้นสิ่งที่เรียกวา “ไตรสิกขา”
นี้จะตองมีมาแลวกอนพระพุทธเจาเกิด แตเปน
ไตรสิกขาชนิดที่ต่ํา ๆ มีศีล มีสมาธิ มีปญญา ครบทั้ง ๓ อยาง แตวายังต่ําอยู. ตอเมื่อ
เกิ ดพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าโดยเฉพาะนั้ น ศี ล สมาธิ ป ญญา จึ งจะถึ งที่ สุ ด แล วมั น
จึงเกิดผลที่สูงสุดและแทจริง คือนิพพาน.
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เพราะฉะนั้ น คนหรื อ ครู บ าอาจารย ก อ นพระพุ ท ธเจ า ก็ ไ ด พ บหลั ก
๓ ประการนี้ แ ล ว เพราะว า หลั ก ๓ ประการนี้ มั น เป น ของสากลตามธรรมชาติ
อิทัปปจจยตา ตามธรรมชาติ บีบบังคับใหเกิดขึ้นมาในความรูสึกได.
ขอให สั งเกตดู ให ดี ๆ โดยเข าใจคํ า ๓ คํ านี้ ให ดี ๆ ว ากฎของไตรสิ กขาคื อ
ศี ล สมาธิ ป ญญา นี้ มั นเป นความต องการตามธรรมชาติ ของมนุ ษย ที่ ไม ยอมหยุ ด
ในการที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นไป นั่นแหละเรียกวาวิวัฒนาการทางจิตใจ ทางวิญญาณ.
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พอเอยถึง วิวัฒนาการ มันก็กลายเปนเรื่อง อิทัปปจจยตา ไปทันที ไมมี
อะไรวิวัฒนาการไดโดยปราศจาก อิทัปปจจยตา.
ทีนี้ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ
ที่ ข วนขวายจะพบสิ่ ง ที่ พ อใจนี้ หรื อ ดั บ ทุ ก ข ไ ด เ ป น ที่ พ อใจนี้ มั น ทํ า ให ไ ม ห ยุ ด มั น
ก็ พบได ในที่ สุ ด แม ว าจะเคยพบสิ่ งผิ ด ๆ มาตั้ งหลายครั้ ง หลายหน ก อนแต จะพบ
สิ่งที่ถูก;
ฉะนั้นจึงมีศาสดานานาชนิด สอนอยางนั้น สอนอยางนี้ สอนอยางโนน
เหลือซากอยูจนกระทั่งทุกวันนี้.
แตพระพุทธเจาทานไปของทานอยางถูกตองเรื่อยไป
จนถึ ง ที่ สุ ด มั น ก็ เหมื อ นกั บ ว า มาเสริ ม ยอดให แก ไ ตรสิ ก ขาที่ เ ขาค น พบเพี ยงครึ่ ง ๆ
กลาง ๆ ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่นาพอใจ ที่วาเราเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
เอาละที นี้ จ ะขอร อ งสั ก นิ ด หนึ่ ง ว า ช ว งสั ง เกตกํ า หนดจดจํ า ให ดี ๆ ใน
ความหมายขอคํา ๓ คํานี้ คือไตรสิกขานี้ คําวา ศีล สมาธิ ปญญา มีอยู ๓ คํา.
คํ าว า ศี ล นั้ น อย าหลั บหู หลั บตา ทํ าจิ ตใจแคบ ๆ พู ดแต ว า ปาณาติ ปาตา อะไรอย างนั้ น นั่ นมั นเป นศี ลของลู กเด็ ก ๆ เห็ นและพู ดตามที่ ผู ใหญ สอน.
คําวา “ศีล” นั้นตองจํากัดความลงไปวา “ความเปนอยูอยางถูกตอง” ความเปนอยู
อยางถูกตอง ทางกาย ทางวาจา ทั้งสวนตัวและสวนสังคม.
กายวาจาของเรา
เป นไปอย างถู กต อง ทั้ งทางส วนตั วและส วนสั งคม นี้ คื อการบั ญญั ติ หรื อจํ ากั ดความ
ทั้งหมดของคําวาศีล.
ไปคนเอาเถอะ ศีลกี่สิบขอ รอยขอ พันขอ หรือวามันจะมี
สั กกี่ แสนข อก็ ตามใจ คํ าว าศี ลจะต องมี ความหมายเพี ยงเท านี้ คื อ กาย วาจาที่ เป นไป
อยางถูกตอง ทั้งเพื่อสวนตัว และเพื่อสังคม.
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ดั งนั้ นทุ กคนตั้ งศี ลได เอง และจะถู กตรงตามที่ พระพุ ทธเจ าท านตั้ ง ถ า
ถือหลักอันนี้;
นี่พูดอยางนี้คลายกับจวงจาบพระพุทธเจา แตวาเปนความจริงที่สุด
เพราะพระพุทธเจาทรงมุงหมายอยางนี้ในการบัญญัติศีล. ที่นี้เมื่อเราทําตรงความมุงหมาย
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ของทาน สิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมา ก็เหมือนกันกับที่ทานบัญญัติ; ฉะนั้นเราอาจจะมีศีล
ของเราได และเป น ศี ล จริ ง ด ว ย และมี กั น จริ ง ๆ ด ว ย ไม ใ ช มี แ ต ป าณาติ ป าตา
เหมือนนกแกวนกขุนทอง ซึ่งเดี๋ยวนี้เปนอยางนั้นทั้งสิ้น.
พู ดว า ศี ล แต มั นก็ ไม มี ศี ล รั กษาศี ลจนตาย ก็ ไม เคยมี ศี ล เพราะว า
ไมเขาถึงใจความอันสําคั ญของสิ่งที่เรียกว า ศีล คือความถูกตองทางกาย ทางวาจา
ทั้งเพื่อสวนตัวและสวนสังคม.
ทีนี้ คนเขาก็จะแยงวา อยางไรเรียกวาถูกตอง? ไดรูเองหรือ? บอกวา
รู ซิ ถ า มั น ไม ทํ า ให ค นอื่ น เดื อ ดร อ น ตั ว เองก็ ไ ม เ ดื อ ดร อ น นั่ น แหละคื อ ถู ก ต อ ง.
อยาไปหวังใหใครมาชวยบอกชวยชี้วาถูกตอง เรารูของเราเองวา นี่มันไมทําอันตราย
ใคร ไมทําอันตรายตัวเรา และไมทําอันตรายผูอื่น นั่นแหละคือถูกตอง;
ฉะนั้น
กาย วาจา ที่ไม ทําอันตรายตั วเราเอง ไมทําอันตรายผูอื่นดวย นั่นคือถูกตอง และ
ก็เปนศีลเทานั้น.
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ทีนี้ก็มาถึงสมาธิ สมาธิคือความมีจิตใจที่อบรมดีแลว คือมีสมรรถภาพ
แลวก็พรอมที่จะมีความสุขตามธรรมชาติ จิตใจที่อบรมดีแลว เทานี้ก็พอ.
สมาธิ
พูดแตเพียงวา จิตใจที่อบรมดีแลว เทานี้แหละพอ;
แตตองประกันไวอีกหนอย
วามันจะไมผิดไปได, ก็คือวา มีสมรรถภาพในการที่จะทําหนาที่ของมัน แลวก็พรอมที่
จะมีความสุขตามธรรมชาติ.

ขอให มองดู ว าเราอบรมจิ ตใจนี้ อบรมท าไหนก็ ตามใจเถอะ การอบรม
จิตใจโดยหลักของสมาธินี้ คือการอบรมใหมันมีสมรรถภาพ. เมื่อมันมีสมาธิแลวมัน
ก็กลายเปนจิตใจที่มีสมรรถภาพ ที่จะทําการงาน ทําหนาที่ทางจิตใจไดถึงที่สุด
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แลวพรอมกันนั้น มันมีการไดรับความสุขตามธรรมชาติ.
ความสุขอยูในจิตใจที่เปนสมาธิ ไดเองตามธรรมชาติ.

ทําจิตใจใหเปนสมาธิ จะมี

ฉะนั้น ผลที่ไดมันจึงเกิดเปน ๒ อยาง คือจิตใจที่มีสมรรถภาพ และ
จิตใจที่มีความสุข อยูไดตามธรรมชาติ. ถามีจิตใจอยางนี้ เรียกวามีสมาธิ มีความ
เปนสมาธิในจิตใจนั้น.
ลองคิดดูวา มันเปนของสากลหรือไมสากล?
มันตองการกันแตพวก
พุทธบริษัทหรือวาคนทั้งโลกตองการ?
จิตใจชนิดนี้มันตองการกันแตพวกเรา
หรือคนทั้งโลกเขาก็ตองการ?
จะเห็นวาคนทั้งโลกก็ตองการ.
เพราะเหตุไร?
เพราะธรรมชาติมันกําหนดไวอยางนั้น;
เพราะวา อิทัปปจจยตา กฎเกณฑของ
ธรรมชาติมันผลักมาแตในทางอยางนี้ มันจึงตองการเหมือนกันทุกคน;
แตแลวไป
ทําผิดทําเขวเสียเอง จนเกิดแตกแยกกัน.
ทีนี้ มาถึงปญญา. สิ่งที่เรียกวาปญญานี้ ก็แปลวา ความรอบรูรอบรูในสิ่งที่ควรรู. จํากัดวา รอบรู แตในสิ่งที่ควรรู, แลวก็อยางเพียงพอ, แลวสําหรับ
มนุษย. ทีแรกตองพูดวา ความรอบรู, หมายความวา มันไมใชอยางเดียว จึงใชคําวา
รอบรู;
แตถึงอยางนั้นก็ยังจํากัดไววา เฉพาะสิ่งที่ควรรู,อยาใหมันเลยเถิดไปถึงสิ่ง
ที่ไมจําเปนจะตองรูก็ได.
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เดี๋ ยวนี้ มนุ ษย เป นโรคร ายกาจ คื ออยากจะรู แต สิ่ งที่ ไม จํ าเป นจะต องรู
สวนสิ่งที่จําเปนจะตองรูกลับไมรู และไมอยากรู.
นี่แหละมนุษยจึงมีความทุกข
ลําบาก เดือดรอนยิ่งขึ้นทุกที ไปขวนขวายในสิ่งที่ไมจําเปนจะตองรู มากกวาในสิ่ง
ที่ควรจะรู. ทีนี้ในสิ่งที่ควรจะรู ก็ตองรูชนิดที่เรียกวาเพียงพอ อยาใหมันขาด.
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ตองเพียงพอสําหรับใคร? ก็เพียงพอสําหรับมนุษย. ถามันจะมีสัตวที่สูงกวามนุษยก็
ช างหั วมั น เพราะว าเป นมนุ ษย เท านั้ น เรารู เท าที่ มั นเพี ยงพอแก ความเป นมนุ ษ ย
แลวก็พอแลว เรียกวาปญญาในพระพุทธศาสนา. พระพุทธเจาทานก็รูเทานี้ แตวา
ทานรูหมดทุกอยางที่ควรรู; ที่ไมจําเปนจะตองรู ทานก็ไมตองรูเหมือนกัน.
ขอนี้เคยมีปญหาที่ถามกันขึ้น แลวก็ตอบไมได; คือปญหาวาพระพุทธเจา
รูทุกอยางรูจนกระทั่งวาอะไรก็รูทั้งนั้นแหละ. เอามาพูดจีนเดี๋ยวนี้ไดไหม? เอามา
ขับรถยนตเดี๋ยวนี้ไดไหม? มันก็เลยตอบไมได. เพราะวาความหมายของคําวา
“สัพพัญู”
ของพระพุทธเจานั้น ที่มียืนยันในที่หลายแหงวา มันเปนความรูที่
เกี่ ยวกั บความดั บทุ กข เท านั้ น ที่ พระองค รู หมด และรู แล ว รู เสร็ จแล ว รู หมดแล ว
เฉพาะที่ เ กี่ ยวกั บ ความดั บ ทุ ก ข ในทุ ก แง ทุ ก มุ ม ทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภท ของสั ต ว
คือรูเผื่อสัตวทั้งหลายดวย:
มันจะเปนสัตวชนิดไหนประเภทไหน พระพุทธองครู
แทนใหหมดได แลวมาสอนได. นี้เรียกวา สัญพัญู แปลวารูทุกอยาง ที่มนุษยควร
จะรูอยางเพียงพอสําหรับความเปนมนุษย.
ทีนี้ถานอกไปจากนั้น ก็ไมสนใจจะรู;
หรือถานอกไปจากนั้นอีก ทานก็ยังไมรู คือยังตองเรียน;
แตวาถามันเปนกรณีที่
เกี่ยวกับความดับทุกขแลว ทรงเปนสัพพัญูแน; สรรเพชญหรือสัพพัญู นี่คําเดียวกัน;
สรรเพชญก็เปนคําเดียวกับสัพพัญู ซึ่งแปลวา รูทั้งหมด.
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ลองคิ ดกั นดู ว า ธรรมชาติ ผลั กไสคนเรามาตามกฎเกณฑ แห งอิ ทั ปป จจยตา
จนตองมีศีล มีสมาธิ มีปญญา ถาไมอยางนั้นมันทนอยูไมได;
มันทนอยูไมได
ตามปกติ ที่ มนุ ษย ไม ยอมทน จม อยู ในสิ่ งที่ ไม สู งสุ ด คื อมั นรู ว ายั งมี สิ่ งที่ ดี กว านี้ ;
เพราะวา ถามันยังไมสูงสุด ไมเทาไรมันก็เบื่อหรือจืดชืด มันตองไปจนถึงสิ่งสูงสุด
มันจึงจะพอใจ.
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นี่ แหละความบี บคั้ นของธรรมชาติ ทํ าให เกิ ดความรู สึ กที่ เป นศี ล เป นสมาธิ
เปน ปญ ญาขึ ้น มา แลว เปน ของสากลแกท ุก คนในโลก ไมเ ฉพาะพุท ธบริษ ัท
คนทุก คนในโลก เขาก็ต อ งการจะมีค วามถูก ตอ งทางกาย วาจา ทั ้ง เพื ่อ
ตนและเพื่อผูอื่น. นี้เปนศาสนาสากล แลว! และมีจิตใจที่มีสมรรถภาพ และมีความสุข
นี้ก็สากลอีกแลว! ไมเฉพาะพุทธศาสนา; และรอบรูในสิ่งที่ควรรูอยางเพียงพอ
สําหรับมนุษย
นี้ก็สากลอีกแลว!
ฉะนั้นไมตองมีใครมาพูด มาบอก มาตั้ง
พุทธศาสนานั้น;
เพราะเปนความจริงของสากล ของสากลสัตวตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา ซึ่งมันผลักมา ๆ ๆ ๆ ไมใหมันหยุดอยูแคนั้น จนมาถึงสิ่งสูงสุดนี้.
เราโชคดี ที่ ว า มี พ ระพุ ท ธเจ า ช ว ยรวบรั ด จั ด ระเบี ย บหมวดหมู จั ด
หลั กเกณฑ อั นนี้ ให มั นง าย เรี ยกว า ศี ล สมาธิ ป ญญา ยื่ นให แก ทุ กคนอย างง าย ๆ
อยางชัดเจน อยางนี้ก็เรียกวามีบุญที่เราไดพบพระพุทธศาสนา.
ถาวา พูดอยางที่พูดมาแลวนั้น มันหลายคําพูด;
อยากจะสรุปใหสั้น
ดวยคําสําคัญเพียง ๓ คํา แตก็ไมคอยมีใครสนใจกันนัก วา ศีล
คือบริสุทธิ์
ทางกาย วาจา. นี้หญาปากคอก พูดมาแลวไมมีใครสนใจ เพราะวารูอยูแลว; แต
กลัววาจะไมรูความหมาย ศีลคือบริสุทธิ์ทางกาย ทางวาจา. “บริสุทธิ์” นี้กินความ
ถึงความถูกตอง ถึงความเหมาะสม ถึงอะไรหมดเลย บริสุทธิ์ทางกายวาจา.
สมาธิ
คือบริสุทธิ์ทางใจ; ปญญา คือ บริสุทธิ์ทางทิฏฐิความคิดเห็น.
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พวกนั ก ธรรมที่ ส อนกั น ในโรงเรี ย น สอนอย า งสะเพร า ๆ ไม บ อกถึ ง
หลักเกณฑอันนี้.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวัดเทพศิรินทร ทานยึดหลักเกณฑ
อันนี้มั่นคงที่สุด;
ทานพูดเตือนอยูแตหลักเกณฑ ๓ ขอนี้ ทานพูดสอน โดยเฉพาะ
อันที่ ๓ คือทางทิฏฐิ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเห็นเสียวา ถาบริสุทธิ์ทางกาย ทางวาจา
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ทางใจ แลวจะเอาอะไรกันอีกเลา มันหมดแลว;
ที่หนึ่ง คือทางสติ ปญญา.

๒๒๗
นั่นแหละมันสะเพรา มันยังมีอยูอีก

บริสุ ทธิ์ ทางกาย ทางวาจา นี้คือไม ทําผิดทางกายทางวาจา ไมต องอธิ บาย
เขาใจกันไดแลว ไมตองเสียเวลาในเรื่องนี้.
บริสุทธิ์ทางจิตนั้น หมายความวาจิ ตกําลังไมมีกิเลสนิวรณรบกวนเทานั้ น
แต ยั งมีความเห็ นผิ ดเกิ ดเมื่อไรก็ ได เราทํ าจิตให เป นสมาธิ นั่ นมั นเพียงแต วากิ เลส
ประเภทนิ ว รณ ไ ม ร บกวน จิ ต บริ สุ ท ธิ์ จ ากนิ ว รณ แล ว ก็ ส บายอยู แต ทิ ฏ ฐิ ห รื อ สติ
ปญญานั้นยังไมถูกก็ได พูดแลวก็นาหวัววา สติปญญานั้นยังไมถูกก็ได คือสติปญญา
มันยังผิด มันยังเฉโกอยูก็มี.
ฉะนั้ นต องมี ความถู กต องหรื อบริ สุ ทธิ์ ทางทิ ฏฐิ อี กครั้ งหนึ่ ง คื อความเห็ น
ความเขาใจ ความเชื่อตองถูกตองอีกที. จิตบริสุทธิ์นั้นเพียงแตวานิวรณไมรบกวน
เทานั้น บางทีไปนั่งตรงที่สบาย ๆ ตรงไหนสักแหงหนึ่ง จิตก็บริสุทธิ์แลว ไมมีนิวรณ
รบกวนแลว;
แตทางความเชื่อทางทิฏฐิ ทางสติปญญายังใชไมได จนกวาเมื่อใด
จะเห็นอิทัปปจจยตา เมื่อนั้นทางทิฏฐิจึงจะถูกตองหรือบริสุทธิ์.
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ลําพังศีลทําใหเราเห็นอิทัปปจจยตาไมได ลําพังสมาธิก็ยังทําใหเห็นไมได.
จะตองมีปญญาจึงจะเห็น อิทัปปจจยตา. คําวาสติปญญามันมีความหมายกํากวม ถา
สติปญญาจริงตามแบบของพระอริ ยเจาแลวใชได แตถาเปนสติป ญญาของคนธรรมดา
ที่วาเปนยอดสติปญญา นี้ก็ยังใชไมได เพราะเปนไปในทางเฉโก.

เดี๋ ยวนี้ ก็ มี คํ าพู ดที่ ทํ าให แบ งแยกออกไปชั ด ๆ ซึ่ งอาตมาก็ เคยแนะให
หลาย ๆ คนสังเกตในขอนี้วา เราจะตองแบงระบบเกี่ยวแกมนุษยทั้งหมดนี้ออกเปน
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๓ ชั้น วาทาง physical ทางเนื้อหนังรางกายนี้ชั้นหนึ่ง, แลวก็ทาง mental คือระบบ
จิตใจที่เกี่ยวกับประสาทนั้นชั้นหนึ่ง, แลวก็ทาง spiritual คือทางสติปญญาแท ๆ นั้น
ก็อีกชั้นหนึ่ง. แลวก็ใหสังเกตวา เรามีโรคภัยไขเจ็บอยู ๓ ชั้น อยางนี้ ทางกายก็ไป
หาหมอธรรมดา ทางจิ ตก็ ไปหาโรงพยาบาลโรคจิ ต แต ถ าทางวิ ญญาณ ทางป ญญา
ทางทิฏฐิแลว ตองไปหาพระพุทธเจา โรงพยาบาลอื่นรักษาไมหาย.
ถาพูดวา “ความสุข” ก็ตองมี ๓ อีกนั่นแหละ : ความสุขทางกาย
มันก็คือเรื่องบา ๆ บอ ๆ. ความสุขทางจิตก็เพียงวาจิตเปนสมาธิ กิเลสไมรบกวน, แต
ถาเปนความสุขในทาง spiritual ทางวิญญาณแลว ก็ตองหมดกิเลสเทานั้น. คํา ๓ คํานี้
ในตํารับ ตํารา หรือคนพวกอื่นเขาจะใชกันอยางอื่นก็ได ไมเหมือนที่อาตมากําลังพูด
ก็ เ ลยต อ งพู ด ว า นี้ เ ราบั ญ ญติ เ ฉพาะในกรณี นี้ เพื่ อ ให เ ราเข า ใจง า ย เลยเรี ย กว า
ทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ ทุ กคนเป นโรคทางวิ ญญาณ ที่นั่ งอยูที่นี่ ไม เปนโรค
ทางกาย ไม เ ป น โรคจิ ต ไม ต อ งไปโรงพยาบาลสวนสราญรมย แต เ ป น โรคทาง
วิ ญญาณซึ่ งต องมาหาโรงพยาบาลของพระพุ ทธเจ า มาหาโรงละครของพระพุ ทธเจ า
หรือโรงพยาบาลทางจิต ทางวิญญาณ ซึ่งพยายามจะจัดขึ้นที่สวนโมกขนี้.
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อยางนี้ปญหาทางกายกับปญหาทางจิตไมมี; แตปญหาทางวิญญาณ
ตามความหมายพิเศษในคํานี้ยังเหลืออยู คือทิฏฐิยังไมบริสุทธิ์. กายวาจาบริสุทธิ์แลว
จิ ต บริ สุ ท ธิ์ แ ล ว แต ทิ ฏ ฐิ ยั ง ไม บ ริ สุ ท ธิ์ มั น ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นี่ ยั ง ไม บ ริ สุ ท ธิ์ ยั ง ไม รู จั ก
อิทัปปจจยตานี้ยังไมบริสุทธิ์ ยังไมรูจักตถตา คือความเปนอยางนั้น จนมันหลอกลวง
เราได. เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดวา เรายังตองมี ศีล, สมาธิ, ปญญา กันตอไป
จนกวาจะมีความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต และทางทิฏฐิ.
ขอให พวกที่ เรี ยนนั กธรรม สอนนั กธรรม ช วยเอาไปวางกฎเกณฑ กั น
เสียใหมใหถูกตอง วาศีลจะใหเกิดความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา, สมาธิจะใหเกิดความ
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บริสุทธิ์ทางใจ, ปญญาจะใหเกิดความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิ. ทิฏฐินั้นไมใชใจ แตเปนสิ่ง
ที่จะเขามาเกี่ยวของกับใจ.
ฉะนั้นเราตองมีทั้งศีล สมาธิ ปญญา ในลักษณะอยางนี้
เรารู จั กความหมายที่ จํ ากั ดไว ตายตั วอย างนี้ แล ว เราบั ญญั ติ เอาเองได ว าอย างไรเป นศี ล
อยางไรเปนสมาธิ อยางไรเปนปญญา.
ฉะนั้นในลักษณะที่เปนสากล ทุกคนรับได
ทั้งโลกเลยวา ศีล คือความถูกตองทางกาย วาจา.
นี่ พอดี พอดี จะหมดเวลา ก็ จะขอย้ํ าเฉพาะหั วข อว า ศี ลคื อความถู กต องบริ สุ ทธิ์
ทางกายวาจา, สมาธิคือความถูกตองบริสุทธิ์ทางจิตหรือทางใจ. สวนปญญานั้น
บริสุทธิ์ทางทิฏฐิ เมื่อไดอยางนี้แลวก็เรียกวาครบ แลวเปนสากล.
ทุกคนที่ไม
บาบอแลวจะชอบ;
พอบอกใหเขาใจวา อยางนี้ ๆ ๆ แลว เขาจะชอบ และ ๓ อยางนี้
ไมซ้ํากัน ไมเหมือนกัน.
ฉะนั้นขอพูดอยางหยาบคายวา ขอใหพวกคนโง ๆ นี้รูจักไตรสิกขาใหถูก
ตองกันเสียทีเถิด.
นี่ออกจะหยาบคายที่พูดอยางนี้ แตวาใหพวกคนโง ๆ นี้รูจักสิ่ง
ที่ เรี ยกว าไตรสิ กขาให ถู กต องกั นเสี ยที เถิ ด มั นยั งไม ถู กสํ าหรั บที่ แล วมา คื อต องรู ว า
จําเปนแกมนุษยทุกคนจริง ๆ เพราะตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา มันตองการ
อยางนั้นแลวมันผลักไสมาอยางนั้น จนมาอยูในสภาพอยางนี้;
แลวไตรสิกขานี้คือ
ตัวอิทัปปจจยตา ที่จะเปนที่พึ่งได.
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รวมความแล ว มั นก็ เป น อิ ทั ปป จจยตา ในข อที่ ว า มั นเป นความผลั กดั น
ของธรรมชาติ ของกฎเกณฑ ข องธรรมชาติ ม าตามลํ า ดั บ ๆ จนเกิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
ไตรสิ กขาโดยการตรั สรู ของพระพุ ทธเจ า แล ว สื บกั นมาโดยพระสงฆ ตั้ ง อยู ในฐานะ
เปนธรรมะที่คุมครองโลก.
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ถามองสวนภายในแคบ ๆ ศีลเปนพื้นฐานของสมาธิ สมาธิเปนพื้นฐาน
ของปญญา ปญญาเปนเครื่องตัดรากเงาของความทุกข นี้คือ อิทัปปจจยตา ใน
ระหวาง ๓ สิ่งนี้. ถาพูดถอยหลังก็พูดวา | ดับทุกขเพราะปญญา ปญญามีก็เพราะ
สมาธิ สมาธิมีก็เพราะศีล;
ศีล สมาธิ ปญญา ก็เลยเหมือนกับไม ๓ ขา
อยางเดียวกันอีก; เอาอันไดอันหนึ่งออกเสียไมได มันจะตองอาศัยกันไป มันจึง
จะเปนไปได; หรือวาถามีปญญาอยางเดียวมันก็คุมศีล สมาธิ ไวอยูในอํานาจได. ศีล
สมาธิ ปญญา ไม ๓ ขา ในฐานะเปนเหตุดับทุกขทําใหเกิดวิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
ในฐานะที่เปนผล คือความดับทุกขโดยตรง.
ทั้งหมดนี้เปนไปตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา ที่วาเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น : เราจะดูที่ศีล สมาธิ ปญญา
ก็จะพบกฎเกณฑอันนี้, เราจะดูที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็พบกฎเกณฑอันนี้,
เราจะดูพรอมกันทั้งพระไตรรัตนและไตรสิกขา มันก็พบกฎเกณฑอันนี้.
ดังนั้นอาตมาจึงพยายามที่จะขอรองใหพิจารณาใหดี จนใหเห็นวา อิทัปปจจยตา นั้นก็อยูในฐานะแหงพระรัตนตรัยและไตรสิกขา โดยขาความอยางที่กลาวมา
ในวั น นี้ เพื่อ ชี้ ใ นแง ห นึ่ง มุ ม หนึ่ ง เทา นั้ น เอง เพื่ อ จะได รูกั น ทุ ก แง ทุ กมุ ม ในโอกาส
ตอ ๆ ไป.
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บัดนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวดพระบาลีที่เปนเครื่อง
กระตุนเตือนใจ ในการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน อีกวาระหนึ่ง.

__________
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ในฐานะที่เปนสิ่งตอรองระหวางศาสนา
-๘เสารที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
ในการบรรยายครั้ ง ที่ ๘ นี้ จะได ก ล า วถึ ง อิ ทั ป ปจจยตา ในฐานะที่เปนสิ่งตอรองระหวางศาสนา
ตามใบประกาศ
กําหนดกาล ที่ทานทั้งหลายก็ไดทราบเปนอยางดีอยูแลว.
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อาตมาขอทบทวนความมุ ง หมายในเรื่ อ งนี้ ซ้ํ า แล ว
ซ้ํ า เล า แก ท า นทั้ ง หลายว า เรามุ ง หมายจะทํ า ให ห ลั ก ธรรมเรื่ อ ง
อิ ทั ปป จจยตา หรื อแม แต คํ าพู ดว า อิ ทั ปป จจยตา ก็ ตาม เป นสิ่ งที่
แจมแจง เปนสิ่งที่คุนเคย คลองปาก คลองใจแกเราทั้งหลาย
จึ งได พยายามพู ดถึ งเรื่ องนี้ ครั้ งแล วครั้ งเล า และในแง ในมุ มต าง ๆ กั น เพื่ อให เข าใจ
ไปทุกแงทุกมุม นั่นเอง.

๒๓๑
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ใจความสําคัญ มันอยูที่วา สิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา นั้น คือ “ตัวสิ่ง
ทุกสิ่ง ” ดวย; และคือ “หัวใจของทุก ๆ สิ่ง ” ดวย. เมื่อ มันเปนหัวใจของ
ทุ ก ๆ สิ่ ง แล ว สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงก็ ไ ม ค วรจะขั ด กั น ในแง นี้ คื อ จะลงกั น ได ใ นแง นี้
แมวาที่ผิวนอกมันจะตางกันอยางไร แตเนื้อในควรจะเหมือนกัน.
กฎหรือภาวะ
แหงความเปน อิทัปปจจยตา มีในทุกสิ่ง ไมยกเวนอะไร; และเกี่ยวของ
กับทุกสิ่ง ไมยกเวนอะไร;
แมในกรณีที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัย หรือไตรสิกขา
ดังที่ไดกลาวมาแลวในการบรรยายครั้งที่แลวมานี่เอง.
แม สิ่ งที่ เรี ยกกั นว าศาสนา ๆ นี้ ก็ อยู ในภาวะและในกฎเกณฑ ของ อิ ทั ป
ปจจยตา;
คือกฎเกณฑแหงเหตุปจจัย และความเปนไปตามอํานาจแหงเหตุ
แหงปจจัยนั้นเอง.
สิ่งที่เรียกวาศาสนาในทุกแงทุกมุม เนื่องอยูในภาวะของอิทัปปจจยตา และกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
ขอใหทานดูที่ประวัติแหงศาสนา
ทั้งหลายในโลกนี้เถิด เทาที่จะหามาดูได เทาที่จะหามาศึกษาไดอยางไร.
ประวั ติ แห งศาสนาทั้ งหลาย ย อมจะแสดงให เห็ นว า ศาสนานั้ น เนื่ อง
อยู กั บภาวะของ อิ ทั ปป จจยตาขึ้ นอยู กั บกฎเกณฑ ของอิ ทั ปป จจยตา ไปตามอํ านาจ
ของกาลเวลา ไปตามอํ า นาจของ เทศะ คือ สถานที ่แ ละเหตุก ารณ ทั ้ง หลาย
ที่แ วดลอ ม.
ไมมีศ าสนาไหนจะไมต กอยูใ นลัก ษณะนี้.
เราควรจะดูใ หดี
ที่ ค วามเป น มาแห ง ศาสนานั้ น ๆ แล ว ก็ จ ะพบได ว า ทุ ก ศาสนามี หั ว ใจอั น ลึ ก ซึ้ ง
เนื่องกันอยูกับกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา;และเหตุการณภายนอกคือประวัติของ
ศาสนานั้ น ๆ ก็ เป นไปตามกฎแห งอิ ทั ปป จจยตา ไม มี อะไรที่ ไม เป นไปตามกฎเกณฑ
อันนี้ นี้ คื อสิ่ งที่ ขอทบทวนซ้ํ าแล วซ้ําเล าทุ กครั้ งที่ มีการบรรยายเรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา
จนกวาจะหมดภาคของการบรรยายเรื่องนี้.
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สํ า หรั บ ในวั น นี้ เราจะได ป รารภกั น ถึ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะเป น สิ่ ง
ตอรองซึ่งกันและกันในระหวางศาสนา
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
ไมตองทะเลาะวิวาทกัน ไมตองเกลียดชังกัน ไมตองดูหมิ่นกัน, ในระหวางศาสนา.
ขอใหด ูข อ เท็จ จริง อยา งหนึ ่ง กอ น วา โลกของเรานี ้กํ า ลัง อยู ใ น
วิกฤตกาล คือความยุงยากลําบากเปนทุกขทรมาน. ทั้งนี้เพราะเหตุอะไร? ทั้งนี้
ก็เพราะวาไมรูบาง รูผิด ๆ บาง;
คือรูในทางขัดกัน จึงไดคิดรายกันแมในกรณี
ที่เกี่ยวกับศาสนา. เจาหนาที่ทางศาสนาเปนเหมือนกับคนตาบอด จึงได
ข ม เหงคะเนงร า ยกั น ด ว ยการเอาศาสนานั่ น แหละเป น เครื่ อ งมื อ มี ก ารยกศาสนา
ของตนขม ขี ่ศ าสนาของผู อื ่น ทั ้ง โดยตรงและโดยออ ม เพราะเขา ใจศาสนาผิด
จนกระทั่ง มีต นและมีผูอื่น ซึ่งตรงกันขา ม.
คนเหลาตกอยูใตอํานาจของ
ประโยชนทางเนื้อหนัง.
เมื่อเห็นแตประโยชนอยางเดียวทางวัตถุหรือทางเนื้อหนัง
ก็ ใ ช ศ าสนานั้ น เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ หาประโยชน ใ ห แ ก ต น จึ ง ต อ งวิ ว าทกั น ด ว ย
อํานาจความเห็นแกประโยชน ดวยการใชศาสนาเปนเครื่องมือ.
การทะเลาะวิวาท
กันในระหวางศาสนา มีไดดวยเหตุนี้.
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ที นี้ ดู ใ ห ล ะเอี ย ดลงไปอี ก ที ห นึ่ ง ว า แม ใ นวงศาสนาเดี ย วกั น ก็ มี ก าร
ทะเลาะวิวาทกัน.
ขอนี้ระบุลงไปไดเลยวาแมในพวกพุทธบริษัทนี่แหละ ตางคน
ต า งเรี ย น ต า งคนต า งรู แล ว ก็ รู ม ากจนไม รู ว า จะรู อ ะไร แทนที่ จ ะใช ธ รรมนั้ น
เปนพวงแพสําหรับขามฟากขามทะเล ก็ดึงเอาไมไผแตละลํา ๆ นั้นมาฟาดกัน
มาตีกัน มาวิวาทกัน จนถึงกับเกลียดชังกัน แบงแยกเปนพวกเปนนิกาย.
แมแต
ละคน ๆ ในนิกายเดียวกันก็ยังทะเลาะกัน.
นี้ก็เพราะความที่ไมเขาถึงใจความ
อั น แม จ ริ ง ของศาสนานั้ น ๆ จึ ง เกิ ด เป น มี ตั ว เรา ตั ว เขา มี ทิ ฏ ฐิ ข องเรา มี ทิ ฏ ฐิ
ของเขา แลวก็ทะเลาะวิวาทกันดวยสิ่งที่เรียกวาศาสนานั้นเอง. นี้คือขอเท็จจริง
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ที่ มี อยู เฉพาะหน าหรื อป ญหาที่ มี อยู เฉพาะหน า. ทํ าอย างไรจึ งจะขจั ดป ญหาเหล านี้
ออกไปเสียได? อาตมามีความเห็นวา มีอยูอยางเดียวเทานั้นคือ การทําความ
เขาใจซึ่งกันและกัน.
การจะทําความเขาใจซึ่งกันและกันนั้น, ถาทําโดยตรงไมได ก็จะตอง
มีก ารตอ รองซึ ่ง กัน และกัน ตา งฝา ยตา งอยา ถือ รั ้น ชว ยกัน ฟง ความคิด
ความเห็นของผูอื่นบาง เพื่อจะไดเขาใจหมดทุกแงทุกมุม แลวก็จะไดเขาใจถูกตอง.
เมื่อเขาใจถูกตองแลวมันก็จะตรงกัน เพราะวาความถูกตองยอมมีแตอยางเดียว จะมี
หลายอยางหรือหลายฝายไมได. นี่แหละคือขอที่วา เราจะตองมีการประนีประนอม
กั น ในระหว า งผู ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ขั ด กั น ในวงศาสนาเดี ย วกั น ก็ ต าม หรื อ ในต า ง
ศาสนาก็ตาม.
ทีนี้อะไรเลาจะเปนสิ่งตอรอง หรือเปนเครื่องมือในการตอรอง?
อาตมาเห็นวาไมมีอะไรดีที่สุดไปกวาหลักธรรมะเรื่อง อิทัปปจจยตา.
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ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา “อิทัปปจจยตา” คือหัวใจของสิ่งทุกสิ่ง,
ของคนทุกคน, ของศาสนาทุกศาสนา; ดังนั้นถาตางคนแตละคน เขาถึงหัวใจ
ของเรื่อง มันก็จะเปนหัวใจเดียวกันได. นี่แหละเปนความมุงหมายของการบรรยาย
ในวันนี้.
เราอาจจะทําความเขาใจซึ่งกันและกัน ดวยการตอรองกัน ระหวาง
สิ่ง ที่เ รีย กวา ศาสนา;
หรือ ถา มากไปกวา นั้น ก็อ าจตอ รองกัน เพื่อ ทํา ความ
เขาใจกันระหวางสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกันอยูกับมนุษย; อาตมาอยากจะเรียกวา
การตอรองกันในระหวางวิทยาธรรมทั้งหลาย.
คําวา “วิทยาธรรม” เปนคําที่ผูกขึ้นมาใชเดี๋ยวนี้เอง; เพราะไมรูวา
จะเรียกวาอะไรดี. ธรรมวิทยา แปลวา ธรรมที่เปนวิทยา เปนความรูก็ได, หรือ
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ธรรมะที่เปนที่ตั้งแหงความรูก็ได,
หรือธรรมะที่ใชเปนวิทยา คือความรูสําหรับ
ปฏิบัติก็ได. คํานี้จะใชเปนคํารวมสําหรับเรียก ศาสนา. เรียกวิทยาความรู,
เรียกวิทยาศาสตร, เรียกศิลปะ, เรียกอะไรก็ตาม ที่มนุษยจะตองมี.
ที่เป นเครือของศาสนานั้ น ก็เห็ นอยู งาย ๆ เช นตัวศาสนานั่ นเอง และ
อาจจะขยายออกไปใหหมายถึงศีลธรรม, หมายถึงจริยธรรม, หมายถึงกฎหมาย,
หมายถึงวัฒนธรรม, หมายถึงอารยธรรม, แมที่สุดแตสิ่งที่เรียกวาไสยศาสตร;
ธรรมเหล านี้ มันก็ เป นธรรมวิทยาแขนงหนึ่ง ๆ ตามมากตามนอย ตามถู กมากถู กนอยตาม
ยุคตามสมัย, ตามถิ่นประเทศ; ซึ่งอาจจะรวมเรียกวา เนื่องกันอยูกับศาสนา
ซึ่งมีอยูหลายแงหลายมุม.
ในเครือวิทยาหรือความรูทั่วไปนั้น เราก็มีมากมาย เชนวาปรัชญา
อภิ ปรั ชญา ตรรกวิ ทยา จิตตวิ ทยา สรี รวิทยา อนามัยวิทยา กระทั่ งจั กรวาลวิทยา
สากลจักรวาลวิทยา มีอะไรอีกมากมาย; ในบรรดาวิทยาธรรมทั้งหลายนี้ เขาเรียกวา
ธรรมวิทยาอยางหนึ่ง ๆ ดวยเหมือนกัน.
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ทีนี้ ถาเราจะมองดูใหละเอียดไปในเครือของวิชาวิทยาศาสตร ก็มี
ความรูเรื่องฟสิคส, เรื่องเคมี, เรื่องเมคคานิคส, กระทั่งเรื่อง relativity ซึ่ง
ละเอียดสุขุมที่สุดในความเปนวิทยาศาสตร, ทั้งหมดนี้แตละอยาง ๆ ก็เปนวิทยาธรรม
หรือธรรมวิทยา อยางหนึ่ง ๆ ๆ ซึ่งแยกออกไป.
ทีนี้ ถาเราจะดูในเครือของสิปปะ หรือศิลปะ มันก็มีมาก, ศิลปะ
ก็เพื่อศิลปะ;
สิปปะนั้น ตามความหมายเดิม คือวิชาสําหรับแสดงฝไมลายมือ.
ศิ ล ปะกั บ สิ ป ปะนั้ น ที่ จ ริ ง ก็ เ ป น คํ า ๆ เดี ย วกั น มาก อ น แต เ ดี๋ ย วนี้ เ ราเห็ น ได ว า
ใช ต างกัน ศิ ลปะ มุงไปในทางความงดงาม สิปปะนี้ ยั งคงมุ งไปทางการแสวงหา
ประโยชนของบุคคลผูมีสิปปะอยูตามเดิม ไปตามเดิม ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาทีเดียว.
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เดี๋ ยวนี้ ยั ง มี วิ ชาสุ นทรี ย คื อ วิ ชาเกี่ ยวกั บความงามโดยเฉพาะ ล วนแต มุ ง หมายที่ จ ะ
ถือเอาประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ผูมีศิลปะตองการอยางไร;
ดู ๆ ก็คลาย
กับวาเปนเครื่องลอ.
ในบรรดาสิ่ งเหล า นี้ ซึ่ งมี มากมายอย างนี้ ดู แ ล วมั นก็ คล ายกั บว าเดิ นกั น
ไปคนละทิศละทาง.
แตถาดูใหละเอียดลออแลว ยังจะเห็นไดวายังมีอะไรที่เปน
แกนกลางเหมื อ น ๆ กั น กล า วคื อ มี ก ฎเกณฑ แ ห ง อิ ทั ป ป จ จยตา เป น แกนกลางอยู
ในธรรมวิ ท ยาเหล า นั้ น ด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น อย า งที่ เ คยอธิ บ ายมาแล ว ในวั น ก อ น ๆ ว า
วิชาความรูของคนเกิดขึ้นตามความตองการของคน;
เปนไปตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา.
สิ่งที่เรียกวา ศาสนา ขัดแยงกันอยางไร ธรรมวิทยาทั้งหลาย
มากมายเหลา นี้ ก็ขัด แยง กัน นอยา งนั้น มีข องกูที่ดีก วา ของสู;
มีข องเรา
ที่ดีกวาของเขา;
ลวนแตเปนเรื่องที่ทําใหเกิดปญหายุงยากลําบากทั่วไปทั้งโลก.
ดั งนั้ น ก็ ควรจะมี การกระทํ าชนิ ดที่ ทํ าความเข าใจกั นและกั น ให มั นเป นไปด วยกั นได
โดยง า ย กลมกลื น กั น ไป และเป น ไปแต ใ นทางที่ จ ะเป น ประโยชน โ ดยตรง ไม ต อ ง
เสี ยเวลา และไม ต องกลายเป นเครื่ องมื อสํ าหรั บใช เอาเปรี ยบผู อื่ น หรื อทํ าลายผู อื่ น
ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา.
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ทีนี้ เราก็จะดูกันในแงของสิ่งที่เรียกวาศาสนากอน
วาจะทําความ
เข าใจกั นได ด วยการต อรองอย างไร แล วธรรมวิ ทยาอั นมากมายหลายแขนงในโลกนี้
ก็อาจจะตอรองกันไดโดยลักษณะอยางเดียวกัน.

สําหรับสิ่งที่เรียกวาศาสนานั้น มันก็มีอยูมากจนนับไมไหว
ถารวมกัน
ทั้ ง อดี ต ป จ จุ บั น ด ว ยแล ว ก็ ยิ่ ง นั บ ไม ไ หว บางศาสนาก็ ส าปสู ญ ไปแล ว บางศาสนาก็
ยังอยู. ทีนี้เราจะเอากันแตศาสนาที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยูในโลกนี้. ศาสนาเกาแก
ที่เงียบไปแลว เปนพัน ๆ ปไปแลว ก็เลิกแลวกันไป; และศาสนาที่ยังอยูในเวลานี้
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มันก็มีอยูมาก และบางศาสนาก็เกาเปนพัน ๆ ป ดวยเหมือนกัน.
ถาเอาแตศาสนา
ที่ ยั ง เป น ๆ อยู ยั งรู จั ก กั น อยู คื อ ยั ง มี ก ารไหวตั ว อยู ใ นโลกนี้ ก็ ยั ง พอจะนั บ ได ถึ ง
๑๒ ศาสนา. ผูฟงก็คงจะรองตะโกนวา มีตั้งโหลเชียวนะโวย! คือตั้ง ๑๒ ศาสนา
อยางนี้ เราก็เรียกวามีโหลหนึ่งได.
ศาสนากลุมแรก ก็จะตองนึกถึงศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดีย,
ยก
ศาสนาพุทธ ขึ้นมากอนเปนศาสนาที่ ๑; ที่ ๒ ก็คือศาสนาไชนะ; ที่ ๓ ก็คือ
ศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ; ที่ ๔ ก็คือศาสนาซิกส; ทั้ง ๔ ศาสนานี้
เกิดในประเทศอินเดีย.
ดูตอออกไปทางประเทศเปอรเซีย ก็มีศาสนาปาซี หรือโซโรอัสเตอร
หรือโซโรสทูระ เรียกลําบาก;
เรียกกันวา โซโรอัสเตอร มันเรียกลําบาก ก็เรียก
ปาซี, นับเปนที่ ๕.
ที นี้ ดู ไ ปทางขวามื อ คื อ ตะวั น ออก ศาสนาที่ ๖ ก็ คื อ ศาสนาของ
เหลาจื้อ; ศาสนาที่ ๗ ก็คือ ศาสนาของขงจื้อ เหลานี้เกิดในประเทศจีน;
ศาสนาที่ ๘ ก็คือศาสนาชินโต; นี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน.

www.buddhadasa.info
ทีนี้ ดู ต อไปอี กทางซายมื อ ทางตะวันตก ศาสนาที่ ๙ ก็ มีศาสนายิ ว;
ศาสนาที่ ๑๐ ก็มีศาสนาคริสเตียน; ศาสนาที่ ๑๑ ก็มีศาสนาอิสลาม; ศาสนา
ที่
๑๒ ก็คือศาสนาพันธุผสมใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ที่แพรหลายอยูออกหนาออกตาอยู
เชน ศาสนาบาไฮ หรือบาฮออิ. แถมยังมีศาสนาผสมใหมอยางนี้อีกหลายศาสนา
ในอเมริกาก็มี ในยุโรปก็มี;
แตที่ขึ้นหนากวาเพื่อนก็คือศาสนาบาไฮ ที่จะขึ้นมา
เทียมบาเทียมไหลศาสนาเกา ๆ ที่มีอยูเดิม.
เราจึงนับไดเปน ๑๒ ศาสนาดวยกัน
ที่ยังมีชีวิตอยู ยังเคลื่อนไหวอยู ยังไมตาย.
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นี่แหละคนบางคนก็จะรองขึ้นวา ศาสนามีตั้งโหลเชียวนะโวย! เมื่อมี
มากอยู อย างนี้ มากมายถึ งขนาดนี้ จะทํ าอย างไรกั นดี ล วนแต มี ทางที่ จะขั ดแย งกั น
ไดมากขึ้น ยิ่งมีมากเทาไร ก็มีทางที่จะขัดแยงกันมากยิ่งขึ้นเทานั้น.
บางศาสนา
ก็มีอิทธิพลมาก คือมีสมาชิกมาก.
บางศาสนาก็มีกําลังเงิน กําลังอํานาจนอย
ลว นแตมีอ ะไรที่ไ มคอ ยจะเทา ๆ กัน .
บางศาสนาสํา หรับ คนโง สํา หรับ
คนฉลาด แมใ นศาสนาๆ เดีย ว ก็ยัง มีห ลัก ธรรมสํา หรับ คนโง สํา หรับ
คนฉลาดและสําหรับคนปูนกลาง;
คือวาศาสนาหนึ่ง ๆ นั้นก็แยกออกไปได
เปนหลายสาขา เปนหลายนิกาย | ยกตัวอยางพุทธศาสนานี้กอน
พุ ทธศาสนาส วนใหญ เดี๋ ยวนี้ เรารู จั กกั นว ามี อยู ๒ สาขา คื อ เถรวาท
กับมหายาน.
เถรวาทนั้ น ถื อกั นว าเป นของดั่ งเดิ ม เป นของเคร งครั ดตามแบบเดิ ม.
มหายานนั้นถือกันวาเพิ่งเกิดใหม แกไขใหม ไมถือเครงครัดตามแบบเดิม.
เมื่อมัน
มีหลักเกณฑอยางนี้แลว มันจะลงรอยกันไดอยางไร?
ทานทั้งหลายลองคิดดู.
คนหนึ่งเปดออกไปใหกวาง,
คนหนึ่งรวบรัดเอามาใหแคบ;
มันจะเขากันได
อยางไร? อาตมามีความเห็นวา ทั้งเถรวาททั้งมหายาน ไมใชพุทธศาสนา
อยางเดิม ไมใชพุทธศาสนาอยางเดิมแท. พุทธศาสนาอยางแท ตองเปนพุทธศาสนาที ่ไ มเ ปน เถรวาท ไมเ ปน มหายาน:ตอ งเปน พุท ธศาสนาอยา งตั ้ง แต
กอนที่จะแยกกันเปนเถรวาท หรือเปนมหายาน; ตองเปนพุทธศาสนาที่ไม
เรียกตัวเองวา เถรวาทหรือมหายาน. การเรียกวาเถรวาทหรือเรียกวามหายานนั้น
มันแสดงขอขัดแยงกันอยูในตัวแลว.
เมื่อมีขอขัดแยงแลว ก็เรียกวาไวใจไมได.
มั นต องเป นพุ ทธศาสนาที่ ไม เป นเถรวาท ไม เป นมหายาน คื อเป นพุ ทธศาสนาเดิ ม
แทนั่นเอง.
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ศาสนาของพระพุทธเจา มีหัวใจเปน อิทัปปจจยตา อยางเปดเผย อยาง
ชัดแจง อยางแจมใส. อิทัปปจ จยตา นี้เปน เถรวาทก็ไมได เปนมหายาน
ก็ ไ ม ไ ด . อิ ทั ป ป จ จยตา ต อ งเป น อิ ทั ป ป จ จยตา! แม เ ถรวาทก็ พู ด เรื่ อ ง
อิทัปปจจยตา; แมมหายานก็พูดเรื่องอิทัปปจจยตา; และก็มักจะพูดไปตามแบบ
ของเถรวาท หรือตามแบบของมหายาน พวกหนึ่งจะทําใหเครงครัดเขามา,
อีก
พวกหนึ่งจะขยายใหกวางออกไป นี่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได; เพราะฉะนั้นจะตองมี
การปรับปรุงกันใหม ใหกลับไปสูอิทัปปจจยตา เดิมของพระพุทธเจา กอนแต
ที่จะแยกกันเปนเถรวาทหรือมหายาน.
การแยกนี้ มันตองมีเหตุปจจัยที่แปลกไปกวาเดิม มันจึงแยก. ถาไมมี
เหตุปจจัยอะไรที่แปลกไปกวาเดิมแทรกแซงเขามาแลว มันก็ไมมีการแยก. ถามีการ
แยก ตองถือวามีอะไรแทรกแซงเขามาใหผิดไปจากเดิม.
เถรวาทก็เปน conser
vative; มหายานก็เปน liberal; ลวนแตมุงเข็มไปทางหนึ่ง ๆ ซึ่งเปนการไปแตะ
ตองของเดิมใหเปลี่ยนแปลงไมมากก็นอย พุทธบริษัทที่แมจริง อยาเรียกตัวเอง
วาเถรวาท หรือมหายาน. ถาจะเรียกก็เรียกแตปากเถิด ในจิตใจอยาใหเปน
เถรวาทหรือมหายานเลย จึงจะเปนพุทธบริษัทที่ถูกตองของพระพุทธองค.
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เอาละ ทีนี้เราจะดูกันในแงที่มันจะแยกกันไปอยางไร?

เมื่ อ แยกออกไปเป น เถรวาท เป น มหายานแล ว มั น ก็ ยั ง มี ก ารแยก
ซอยลงไปอีก เถรวาทก็มีหลายแบบ, มหายานก็มีหลายแบบ; แลวแบบไหน
จะเปนเรื่องที่ถูกตอง. เถรวาทบางพวกก็เกงทางวินัย เชนในเมืองไทยนี้วากันวา
เครงครัดยึดมั่นในวินัย;
เถรวาทบางพวกก็เกงทางบาลี หรือทางพระสูตร เชน
ในลังกา; เถรวาทบางพวกเกงอภิธรรม เชนพวกพมา. ตางคนตางหมายมั่น
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ป นมื อกั นอย างใดอย างหนึ่ ง จนไม ได ดู ให หมดทั่ ว ๆ ไป มั นก็ เกิ ดการแตกต างหรื อ
ขั ดแย งกั น อย างที่ ว าพุ ทธศาสนาในประเทศไทยกั บในลั งกา กั บในพม า ก็ ไม ลงรอย
กลมกลื น กั น ไปได เพราะว า ต า งฝ า ยต า งจะเอาดี เ อาเด น กั น ในทางใดทางหนึ่ ง ;
หรื อ ว า มี ค วามสามารถที่ จ ะเอาดี เ อาเด น แต ใ นทางใดทางหนึ่ ง และหั ว ใจของคน
ชนิ ดนี้ ก็มุ งแต จะเอาดีเอาเด นเท านั้ น เมื่ อเอาดี เอาเด นทางนี้ ทางโน นไมได ก็จะต อง
เอาดีเอาเดนทางที่ตัวจะทําได; เพราะฉะนั้นมันจึงไปเพิ่มใหมากแกทางที่ตัวจะทําได.
แตแลวก็อยาลืมวาหัวใจเดิม ๆ นั้น มันมุงหมาย อิทัปปจจยตา เหมือนกันทั้งนั้น.
ทีนี้ดูทางฝายมหายานบาง.
มหายานนี้ ก็ พอจะเป นได ชั ด เห็ นได ง าย ๆ ว ามี เป น ๓ ขนาดอยู เหมื อนกั น:
ขนาดมหายานกงเต็ก นี้ก็อยางหนึ่ง, มหายานสุขาวดี นี้ก็อยางหนึ่ง, มหายาน
สุญญตานี้ก็อยางหนึ่ง. ถาไมเคยทราบ ก็อยาเพอไปดูถูกมหายาน. มหายาน
มีใหมากอยางนี้ จึงพาคนไปไดมาก อยางที่เขาอวดอางวาเขาเปนมหายาน.
ถา
เห็น วา ยัง โงม าก ก็ใ หศ าสนากงเต็ก ก็ไ ด เผากระดาษเผาอะไรสง ไปใหแ กค น
ที่ตายแลว เพราะคนเปน ๆ มันรักคนที่ตายแลว; อยางนี้ก็ทําไดงาย ๆ. นี้ก็เรียกวา
มหายาน และทํากันอยูทั่วไปไมตองอธิบาย.
ทีนี้ อันดับที่ ๒ เรียกวาพวกนิยม
สุขาวดี. นี้ก็คืออาซิ้มทั้งหลายโดยมากที่ไมอาจจะเขาใจอะไรได นอกจากวาทองชื่อ
พระพุ ทธเจ าอมิ ตาภะ วั นละหลาย ๆ พั นครั้ งให ขลั งขึ้ นมา พอดั บจิ ตก็ มี รถมารั บไปสู
สุขาวดีเลย ไปสูสวรรคเลย.
ถึงแมวาจะมีวิธีการอยางอื่น คําพูดอยางอื่น มันก็
ไปรวมอยูที่สุขาวดีแดนสวรรค. ลักษณะอยางนี้มีอยูแมในพวกเถรวาท; คงจะได
เคาเงื่อนมาจากมหายานทีแรกก็ได หรือวาจะมีของตัวเองมากอนก็ได.
ขอที่วา
ทําอะไรอยางเครงครัด อยางหลับหูหลับตา ใหมากเขาไว ตายก็ไปสวรรค จบกัน
เพียงเทานั้น นี่ก็มีอีกชั้นหนึ่ง | พรรณนาแดนสุขาวดีไวใหนาปรารถนาที่สุด แลวก็
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บอกวิธีที่จะไปสูสุขาวดีไว โดยการกระทําอยางนั้น ๆ. ถาอยางมหายานก็ดูจะงายมาก
ไมตองลงทุนอะไร ออกชื่อ นโม อมิตาภะ,
นโม อมิตาภะ ของอาซิ้มนี้ วันละ
หลาย ๆ พันครั้ง ก็ไปได. สวนในพวกเถรวาทนี้ บางทีก็สอนกันวาจะตองทําอยางนั้น
จะตองทําอยางนี้ เชนจะตองบูชาดวยดอกไม ๘๔,๐๐๐ ดอก ธูปเทียน ๘๔,๐๐๐ ดอก
แล วก็ ไปเกิ ดในโลกพระศรี อาริ ย หรื ออะไร นี้ มั นต องลงทุ นมาก เสี ยเปรี ยบอาซิ้ ม
แตวาก็ไปสุขาวดีดวยกัน
ทีนี้ มหายานที่แท ที่ควรจะเรียกวาดี ก็คือ พวกสุญญตา.
พวกมหายานถือหลักธรรมะที่เรียกวา สุญญตา หรือตถตา มากที่สุด
พู ดถึ งมากที่ สุ ดกว าพวกเถรวาท.ในเมื องไทยนี้ ไม ค อยจะพู ดถึ งสุ ญญตา หรื อตถตา
ทั้งที่เปนเถรวาท.
ครั้งแรกที่อาตมาจะเอาเรื่องสุญญตามาพูด ก็ถูกหาวาเปน
มหายานแลว. เขาวาอาตมาเปนมหายาน เพราะวาเอาเรื่องสุญญตามาพูด. นี้ขอ
ใหดู ความเขลาของพวกเถรวาทในเมืองไทย
ทั้งที่เรื่องสุญญตาก็มีอยูใน
พระไตรปฎก มากมายทั่วไป.
เรื่องตถตา ก็มีอยูในพระไตรปฎกเหมือนอยางที่
พระสวดเมื่อตะกี้นี้ :
ตถตา อวิตถตาอนัญญถตา อยางนี้ก็มีอยูในพระไตรปฎก๑
แตพออาตมาเอาเรื่องสุญญตามาพูด ก็ถูกประณามวาอาตมาเปนมหายานแลว. ขอใหรู
กันไวอยางนี้ดวย. แลวมันก็จริง ที่วาพวกมหายานเขาพูดถึงสุญญตามาก. เมื่อ
พูดถึง สุญญตา ก็เปนอันพูดถึง ตถตา อยูในตัวไปดวยกัน เพราะมันเปนเรื่อง
เดียวกัน. เขาพูดมากกวา, เขาเขียนมากกวา, เขาพิมพโฆษณามากกวา,
กระทั่งทําอะไร ๆ มากกวา; พวกเมืองไทยเลยเขาใจไปวาเรื่องสุญญตานี้เปนมหายาน,
ทั้งที่เปนเถรวาทเต็มตัว! นี่แหละ เราอยาไปยึดเถรวาท อยางไปยึดมหายาน;
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เชนสูตรเพียงสูตรเดียว ในนิทานสํยุตต นิทานวรรค สํยุตตนิกาย, (ไตร. ล.๑๖ น. ๓๐ บ.๖๑)
สวดประมาณ ๓๐ นาที,
ก็มีคําวา อิทัปปจจยตา ปรากฏอยูถึง ๒๒ครั้ง, คําวา ตถตา และ
อวิตถตา เปนตน ปรากฏอยูถึง ๑๑ ครั้ง
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ปลอยใหเปนพุทธศาสนาที่ถูกตอง
ไมเปนเถรวาท ไมเปนมหายาน เปน
พุทธศาสนาเดิมแท มีหลักเปนมัชฌิมาปฏิปทา กลาวคือ อิทัปปจจยตา.
สิ่ งที่ เรี ยกว า อิ ทั ปป จจยตา นั้ น ถ าผู ใดเข าใจถู กต องแล ว นั่ นแหละคื อ
มั ชฌิ มาปฏิ ปทา คื อไม ปฏิ บั ติ สุ ดโต งไปฝ ายใดฝ ายหนึ่ ง พู ดอยู ตรงกลางว า “เมื่ อมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น” ไมยอมพูดวาเกิด, ไมยอมพูดวาไมเกิด;
ไมยอมพูดวามีตัวตน, ไมยอมพูดวาสูญเปลาหรือวาไมมีตัวตน; ไมยอมพูดคํา
ที่เปนคู ๆ ๆ ๆ สุดซายสุดขวา ไมวาคูไหนทั้งหมด;
แตพูดวา อิทัปปจจยตา:
“ความที่มีสิ่ง นี้ เปน ปจ จัย สิ่ง นี้จึง เกิด ขึ้น ”.
นี้เ รีย กวา อยูต รงกลาง เปน
อิทัปปจจยตา ที่พอดี พอเหมาะถูกตองไปตามกฎเกณฑของเดิม.
ที นี้ การที่ มั นกลายมาเป นกงเต็ งบ าง เป นสุ ขาวดี บ าง เป นเก งวิ นั ยบ าง
เกงบาลีบาง เกงอธิธรรมบาง มันเปน อิทัปปจจยตา ที่กําลังคลั่ง; อิทัปปจจยตา
ที่ กํ า ลั ง เดื อ ดกํ า ลั ง คลั่ ง ไม อ ยู ใ นสภาพเดิ ม ที่ พ อดี มั น มี อ ะไรกระตุ น เตื อ นให ค ลั่ ง
อยูเรื่อย จึงควรถือวาไมใชพุทธศาสนาเดิมแทของพระพุทธเจา.
นี่แหละควรจะมา
ทําการตอรองกัน ในระหวางเถรวาทกับมหายาน หรือวาในเถรวาทดวยกันทุก ๆ นิกาย
ทุก ๆ พวก มาตอรองกัน;
จะเปนเรื่องกงเต็กก็ดี จะเปนเรื่องสุขาวดีก็ดี เรื่อง
สุญญตาก็ดี มาตอรองกันใหขยับไปหา อิทัปปจจยตา ที่พอดี.
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เรื่องกงเต็ก มันก็เปน อิทัปปจจยตา แตเปนอิทัปปจจยตา อยางอวิชชา
มากเกิ น ไปสั ก หน อ ย เพราะมั น มี อํ า นาจสิ่ ง อื่ น เข า มาแทรกแซง ความรั ก บ า ง
ความอาลั ยอาวรณ บ าง อะไรบ าง ซึ่ งล วนแต เป นลั กษณะของอวิ ชชาทํ าให เกิ ดของ
อยางนี้ขึ้นมา.
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เรื่องสุขาวดี ก็เปน อิทัปปจจยตา แตวามีความโลภหรือการคากําไร
เกินควรมากเกินไป.
มันไมมีอะไรที่จะอยูนอกอํานาจของ อิทัปปจจยตา มีแต
วามันเกินไป หรือมันขาดไปบาง.
ที่มันเกินไปบาง หรือมันเฟอไปบางนั้น ก็มา
ตอรองกันใหพอดี.
สมมติ ว าเรื่ องทํ ากงเต็ ก มั นก็ มี บุ ญมี กุ ศล เพราะว าคํ าว า กงเต็ ก มั น
ก็แปลวา บุญหรือกุศล เพราะอยางนอยก็ทําดวยความกตัญูกตเวที นี้มันก็เปนบุญ
เปนกุศลแลว. แตวาทําอยางไรถึงจะเปนประโยชน มันก็ควรจะนึกกันบาง ไมควร
จะใหมันเสียไปเปลา ๆ. เมื่อนึกถึงคนที่ตายแลว ควรจะทําอยางไร ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกทุกฝาย อยางนี้เปนตน; นั่นแหละ อิทัปปจจยตา จะไดเดินทางไปถูกทาง
คือไมเฟอ. นี้เรียกวาแมในฝายพุทธศาสนาแท ๆ ก็ยังตองมีการตอรองระหวางเถรวาท
ระหวางมหายาน เพื่อใหกลับไปสูพุทธศาสนาเดิมแท.
ทีนี้ ศาสนาที่ ๒ เรียกวา ศาสนาไชนะ คือศาสนานิครนถ เรียก
เต็มที่วา เดียรถียนิครนถ.
คําวา”เดียรถีย”
นั้นแปลวา ศาสนา หรือลัทธิ;
เดียรถียนิครนถ แปลวา ศาสนาของนิครนถ.
มีเรียกอีกชื่อหนึ่งวาไชนะ เปน
ภาษาสันสกฤต. ไชนะ ก็คือชนะ เหมือนกับภาษาบาลีวา ชินะ. ทั้งสองคํานี้
มีความหมายวิเศษ ชินะ แปลวาชนะ. พระพุทธเจาก็ทรงเรียกพระองคเองวา ชินะ
อยูบอย ๆ เชนตรัสวาเราชนะแลว คือเปน ชิโน.
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ส วนที่ เรี ยกว า นิ ครนถ นั้ น ก็ เป นศั พท ธรรมะสู งสุ ด แปลว า ไม มี กิ เลส
นิแปลวาไม; ครนถ คือคันถะ แปลวา เครื่องผูกมัดคือกิเลส; นิครนถก็คือ
ไมมีกิเลส. ศาสนานิครนถ ก็คือศาสนาที่ไมมีกิเลส. ไชนะก็คือชนะ. ศาสนานี้
เรียกกันในเวลานี้ ทั่วไปทั่วโลกวา ไชนะ แตคนอานมันอานผิด คืออานคํา Jain
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วาเชน.
ที่แทตองอานวา ไชนะ หรือชายนะ ไมใชอานวาเชน เหมือนที่อาน
กันโดยมาก
ศาสนาไชนะนี้ควรจะรูกันไวบางสําหรับพุทธบริษัท รูไวแตยอ ๆ ก็ได
ว า เมื่ อ พระสิ ท ธั ต ถะของเราออกบวช เพื่ อ แสวงหาว า อะไรเป น ความหลุ ด พ น นั้ น
ก็ลองนึกดูทีวาทานจะไปที่ไหน?
ทานก็ตองไปสูสํานักที่ดีที่สุด ที่สั่งสอนอยูใน
เวลานั้น; แลวมันคือสํานักอะไร? มันก็คือศาสนานิครนถนี้เอง ที่มีดีที่สุดอยูใน
เวลานั้น. ไปที่อาฬารดาบส, อุทกดาบส ซึ่งเปนสํานักสมบัติมีปรัชญา แลวก็ไม
พอใจ; แลวจึงไดเสด็จไปประพฤติวัตรอยางที่เรียกวา เดียรถีย. พระพุทธเจา
ตรั สเล าไว เอง ไม ต องเชื่ อผู อื่ น เป นพุ ทธภาษิ ตอยู ในสู ตรหลายสู ตรในพระไตรป ฎก
วาตถาคตไปประพฤติวัตรอยางนั้น ๆ ๆ ๆ ซึ่งเปนวัตรอยางนิครนถทั้งนั้น.
ที่สะดวก
ง าย ๆ ที่ สุ ด ก็ อ านดู จากพุ ทธประวั ติ จากพระโอษฐ ได รวบรวมมาใส ไว ในหนั งสื อ
นั้นทั้งหมดแลว วาพระพุทธเจาไดประพฤติวัตรอยางนิครนถนั้นคืออยางไร?
เรื่อง
เปลื อ ยกาย เรื่ อ งไม กิ น อาหารเรื่ อ งนอนบนหนาม เรื่ อ งนอนในป า ช า เรื่ อ งฉั น
อุ จ จาระ เรื่ อ งอะไรต า ง ๆ เหล า นี้ ไปอ า นดู ก็ ไ ด .ท า นไปทํ า อย า งนั้ น ก็ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ใหหมด ในลัทธิที่ดีที่สุดในเวลานั้น.
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เมื่ อ ท า นเข า ไปเป น ศิ ษ ย ข องหมู นิ ค รนถ นี้ อ ยู ก็ ห มายความว า ต อ งมี
“เพื่อนรวมชั้นเรียน” ดวยกันหลายคน. “เพื่อนรวมชั้นเรียน” ของทานคนหนึ่ง
อยางน อยก็คื อมหาวีระ หรือที่เรียกว านิ คันถนาฏบุ ตร เป นผู ที่ควรจะถือวาเป นเพื่อน
ร วมเรี ยนกั นมา เพราะพ องสมั ยกั น และเคยประพฤติ วั ตรอย างเดี ยรถี ย ด วยกั น.๑
แตในที่สุด พระสิทธัตถะทานเห็นวาไมไหว ทานจึงเลิกเสีย และเปลี่ยนการปฏิบัติ

๑

คือ การที่พระองคทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโ ยคอยางเดียรถียนิครนถ ดั งที่ ไดตรัสเลาแกพ ระ
สารีบุตร ดังที่ปรากฎอยูในบาลีมหาสีหนาทสูตรที่ ๑๒ แหสีหนาทวรรค มู.ม๑๒/๑๕๕/๑๗๗.
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ไปเสียทางอื่น. สวนมหาวีระหรือนิคันถนาฏบิตรนั้น ยังคง “เรียน”
กระทั่ง “ตั้งตัว” เปนพระศาสดานิครนถ องคที่ ๒๘ ของศาสนานั้น.

ตอไป จน

ข อนี้ หมายความว าศาสนานิ ครนถ องค ก อนหน านี้ ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ป
กอนการเกิดของพระพุทธเจานี้ก็มีอยูแลว. เขาเรียกกันวา ปารฺศฺวนาถ มีรูปปฏิมา
เปลือยทําดวยศิลา ปรากฏอยูทั่วไปในปูชนียสถานฝายไชนะ. เมื่อประมาณ ๒๐๐-๓๐๐
ป กอนพระพุทธเจา; ศาสดาองคนี้จะตองมีชื่อเสียงโดงดังที่สุด จึงไดมีรูปสลักหิน
ของทาน ในกาลตอมามากมาย. ทีนี้สําหรับศาสนาไชนะรุนหลังนี้ ยุคใกลชิด
กั บพระพุ ทธศาสนา ทั้ งโดยประวั ติ ความเป นมา และคํ าสั่ งสอนก็ คล ายกั นในตอน
ตน ๆ.
หากแตวาศาสนาไชนะนี้ เตลิดเลยไปถึงขนาดไมมีขอบเขตจํากัด ในการ
ที่ จะทรมานกิ เลสหรื อทรมานร างกาย ฉะนั้ นผู ปฏิ บั ติ ชั้ นสู งสุ ดในศาสนานี้ จึ งมี อยู
ประเภทหนึ่ง คือไมนุงผา อยางรูปถายที่แขวนอยูที่นั่น,
ซึ่งอาตมาโชคดีไปที่วัด
ของเขา และไดพบผูที่เขาถือกันวาเปนพระอรหันตองคนี้ ตามลัทธิของเขา.
เขาวา
กันวามีพระอรหันตไชนะเชนนี้อยูสึก ๓-๔ องคเทานั้นในเวลานี้;
ซึ่งเดินทาง
แวะเวียนไปตามจุดตาง ๆ ของศาสนานี้ซึ่งมีอยูทั่ว ๆ ไปในอินเดียภาคใตและภาคกลาง.
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ในอิ น เดี ย นั้ น มี นั ก บวชที่ ไ ม นุ ง ผ า ที่ เ ปลื อ ยหมดทํ า นองนี้ ม ากมาย
นับเปนสิบเปนรอยคน; แตนั่นไมใชศาสนาไชนะ. สวนในศาสนาไชนะมีอ ยู
๓-๔ องคเทานั้น รวมทั้งองคหนึ่งที่ถายรูปมาใหดูนี้.
นี่เรื่องของศาสนาไชนะ
ที่ควรจะเอามาคิดดู. เขายอมกระทําทุกอยางเพื่อใหเปนอิสระ; เพราะวาถาไม
เปนอิสระ ก็หมายความวามี ครันถะ หรือ คันถะ.
มีครันถะหรือคันถะ คือมี
เครื่อ งผูก พัน ;
ฉะนั้น เมื่อ พูด ถึง เครื่อ งผูก พัน ก็คิด เอาเองก็แ ลว กัน รูสึก
อยางไรหรือวาอะไรเปนเครื่องผูกพัน ก็เปลื้องทิ้งไปเสีย;
ดังนั้นเขาจึงเปลื้อง
ออกไป ๆ ใหหมด กระทั่งผานุง; ที่อยูก็ไมมี, ผานุงก็ไมมี, บาตรก็ไมมี,
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ใชใสมือฉัน, มีดโกนก็ไมตองมี เมื่อผมยาวออกมาก็ถอนผมทิ้ง. นี้ยังทํากันอยู
จนกระทั่งเวลานี้ แลวประชาชนก็นับถือ อยางนอยก็ในความเครงครัด. เขานับถือ
พระอรหั น ต ใ นศาสนานิ ค รนถ นี้ ม ากถึ ง ขนาดนี้ จนถึ ง กั บ ว า เส น ผมนั้ น เมื่ อ ถอน
ออกมาแล ว เส น หนึ่ ง ก็ ไ ม มี เ หลื อ ตกดิ น แย ง กั น เอาไปหมด เอาไปบู ช าอย า งนี้
เปนตน.
ทีนี้ ศาสนาพุท ธกลับ เขา ไปในประเทศอิน เดีย ไมได ในเวลานี้
ก็เพราะมีปจจัยสําคัญอยูอยางหนึ่งในหลาย ๆ อยาง;
กลาวคือมีศาสนาไชนะนี้อยู.
เพราะวาพระในศาสนาไชนะนี้ นอกจากไมมีเครื่องผูกพันอยางนั้นแลว ยังเครง
อะไรอีก มากมาย ไมฉ ัน เนื ้อ นี ้เ ปน ธรรมดาแลว ทีนี ้ผ ัก ก็เ หมือ นกัน ถา เก็บ
มาให โ ดยเฉพาะเจาะจงแล ว ก็ ไ ม ฉั น พระไทยเรายั ง ฉั น แม ใ ครจะไปเก็ บ ผั ก
มาใหโดยเฉพาะเจาะจง ก็ยังฉัน; ไมฉันเฉพาะแตอุททิสสมังสะ คือเนื้อ. สวน
พระนิครนถนี้ จะไมยอมฉันแมผักที่เก็บมาเจาะจง;
ตองเปนของที่มีอยูตามธรรมดา
เอามาใสฝามือใหฉัน.
ฉันจากฝามือหมดแลวก็ลางมือ ไมมีเก็บไวฉันเพล เพราะ
ไมมีบาตร. นี่แมอาหารก็ยังบริสุทธิ์อยางนี้ และยังมีหลักเกณฑอีกหลายอยางที่ปฏิบัติ
ลําบาก เชนวาพอเอามาให เกิดแมลงวันมาตอม; อาหารอยางนี้ไมเอาแลว เพราะ
มันเปนการแยงแมลงวันฉัน;
มันทําความคับแคนใจใหแกแมลงวัน ไมยอมรับ
อาหารนี้แลว.
นี่พระพุทธเจาทานก็เคยทรงทําอยางนี้ ไปอานดูในสูตรเหลานั้น
ที่ตรัสเลาไวเอง. ถาผูถวายอุมลูกมาดวย มาเพื่อถวายอาหาร นี้ก็ไมเอาแลว หนีแลว
เพราะวาทําความลําบากเบียดเบียนแกเด็กออน คือเด็กทารกที่อุมมาดวยนั้น; แลว
ยังมีอะไรอีกมากมายที่เขาถือเครงครัดอยางนี้ ฉะนั้น ประชาชนจึงเลื่อมใส และก็
เรียกวาอรหันตตามความหมายของศาสนานั้น.
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ที นี้ ศาสนาพุ ทธเข าไปไม ได เพราะว าพระเราไปสู บบุ หรี่ ให ดู ชาวบ าน
วาพระบา; พระไปกินเนื้อใหดู ชาวบานวาเปนยักษ; พระเที่ยวถือกลองถายรูป
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เขาก็เรียกวาเศรษฐีไมใชพระ. เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่จะกลับเขาไปในประเทศ
อินเดียนี้ ยากมาก เพราะมีศาสนาไชนะนี้อยู; เปนขอขัดแยงกันอยูอยางนี้ ขอใหดู
ใหดี. ถาเรามีการทําความเขาใจกันได อะไรกันได มันจะดีกวานี้มาก. ศาสนาไชนะ
พวกนุงที่ผาเขาเรียกวา เศวตัมพร มีนุงผาขาวบาง.
พวกไมนุงผาเลยเรียกวา
ทิฆัมพร แตก็เปนไชนะเดียวกัน มีคําสอนอยางเดียวกัน มันแลวแตวาใครจะมีความ
รูสึกวา ควรนุงผาหรือไมควรนุงผา;
ดังนั้น พวกที่เปนพระอรหันตแลว มีทั้ง
นุงผาและไมนุงผา; นุงผาก็นุงผาขาว. สวนนุงผาเหลือง ๆ อยางพวกเรานี้เปนเณร
ทั้งนั้นแหละ. อาตมาไปดูที่วัดของเขา ถาเปนผูสําเร็จแลวนุงผาขาวนิดหนอยก็มี
แลวที่ไมนุงเลยก็มี แลวก็หาดูยาก มี ๒-๓ องค. หลักธรรมก็คือ สํารวมอยางยิ่ง
เรียกวาจตุยามสังวรสังวุโต; สํารวมไปทุกทาทุกทาง ๔ หมวด ๔ หมูดวยกัน หลุด
พนเพราะความสํารวม ไมคอยจะเกี่ยวกับปญญา มีลักษณะเปนวิริยาธิกะ; ไมเปน
ปญญาธิกะเหมือนพุทธศาสนา. เพราะเหตุฉะนั้นแหละพระพุทธเจาทานจึงทรง
เลิกเสีย แลวหันมาคนควาตามแบบของทาน จึงเกิดพุทธศาสนา. แตแลวปญหา
มันก็คงยังมีอยูอยางนี้.
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ศาสนาไชนะนี้เกงมากตรงที่ไมเคยสาปสูญไปจากประเทศอินเดีย. พุทธศาสนาไดสาปสูญไปจากอินเดีย และจะกลับเขาไปก็ยาก เพราะวาติดขัดอยูที่ศาสนา
ไชนะ ที่เ ปน ที่ตั้ ง แหง ความนับ ถือ ของมหาชน โดยเฉพาะอย างยิ่ง มหาชนชั้ นต่ํ า
ชั้นชาวบานทั่วไป. เดี๋ยวนี้คําสั่งสอนที่ถูกปรับปรุงใหม ทันสมัยมาก ดังนั้นคนชั้นสูง
ชั้นกลาง ก็เลยนับถือศาสนานี้. พระเจาอโศกก็นับถือศาสนานี้มากอน; พวก
ลิจฉวีทั้งหมด เคยนับถือศาสนานี้ในครั้งพุทธกาล; ก็แปลวามีคนนับถือมาก. ปจจุบันนี้
พวกทนายความ พวกพอคา พวกเศรษฐี นับถือศาสนานี้เปนสวนมาก จึงเจริญ
รุงเรืองมาก ทั้งทางวัตถุ ทั้งการเปนอยู และการสั่งสอน.
วัดของศาสนานี้
สวยงามมาก ใหญโตมาก ทําดวยหิน ทําดวยทองคํา ทําดวยเงิน; ไปดูเถอะ โบสถบางที
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ก็บุไปดวยทองคํา ดวยเงิน. นี้เรียกวาเปนศาสนาหนึ่ง ซึ่งเปนคูแขงขันหรือขัดแยง
กันมากับพุทธศาสนา จนกระทั่งบัดนี้;
ทั้งที่พระศาสดาของทั้ง ๒ ศาสนา เคย
เปนเพื่อน “นักเรียนรวมชั้น” กันมากอนในคราวหนึ่ง!
ทีนี้ มาถึงศาสนาฮินดู เปนศาสนาที่ ๓.
คํ าว า ฮิ นดู นี้ เป นคํ ากลาง แปลว าของอิ นเดี ย ฉะนั้ นศาสนาไหน หรื อ
อะไรที่เกิดขึ้นในอินเดีย เรียกวาฮินดูหมด. เพราะฉะนั้น พวกชาวบานทั่วไป ก็พาล
หาวาพุทธศาสนาก็เปนฮินดู ไชนะก็เปนฮินดู. แตโดยเหตุที่วาหลักการมันไมเหมือนกัน
ฉะนั้นจึงแยกกันได.
เดี๋ยวนี้เห็นอยูชัด เรียกวาศาสนาฮินดูก็เฉพาะแตศาสนา
พราหมณในปจจุบัน และเขาก็สมัครจะแยกกัน. พุทธไมใชฮินดู. ไชนะไมใชฮินดู.
ศาสนาฮินดู ก็คือศาสนาพราหมณในปจจุบัน.
เมื่ อ พู ด ถึ ง ศาสนาพราหมณ มั น ก็ อ ย า งเดี ย วกั น อี ก นั่ น แหละ มั น มี
สาขามากมายจนนับไมไหว.
ศาสนาที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณนั้น มีมาก
นิกายจนนับไมไหว. แตพอแบงแยกไดเปน ๓ พวก คือ:-
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พวกที่มีแตพิธีรีตอง คืองมงาย มีไสยศาสตรเปนรากฐาน มีแตพิธีรีตอง;
ไม ต อ งอธิ บาย อย างนี้ ค นโง ชอบ ชาวบ า นที่ ไ ม มี ก ารศึ ก ษาชอบ ทํ าพิ ธี ก็ แล ว กั น
แมที่ สุดแตพิ ธีบูชายั ญดวยคน เขาก็ยั งชอบกันได เดี๋ยวนี้ยั งเหลืออยูแตพิ ธีบูชายั ญ
ดวยสัตว แลวก็พิธีตาง ๆ นานาสาระพัดอยางเหลือจะประมาณ โดยที่วาเมื่อคนเขาเชื่อ
แลว เขาก็กลัวบาปเหมือนกัน แลวก็มีผลแกสังคม พิธีรีตองจะโงเงาอยางไร,
แต
ถาคนเขาเชื่ อแล วเขาก็ไมทําบาปเหมื อนกั น เขาก็รู วาเปนความประสงค มุงหมายของ
พระเจาที่เขาบูชา เขาเสียสละออกไปมากเทาไร เขาก็ยิ่งไมทําบาปเทานั้น เพราะวา
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เขาเสี ย สละออกไปเพื่ อ จะให เ ป น ที่ โ ปรดปรานของพระเจ า แล ว ก็ เ ชื่ อ ฟ ง พระเจ า .
นี่ ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ พวกนี้มันเปนเรื่องพิธีรีตอง.
อี กพวกหนึ่ งก็ เป นเรื่ องเฉลี ยวฉลาดที่ สุ ด มี มู ลมาจากคั มภี ร พระเวทแล ว
ก็เลือกเอาใจความของพระเวทไดถูกตอง. ในคัมภีรพระเวทกลาวถึงการบูชายัญมาก
แตวาที่กลาวถึงสั จจธรรมถึงความจริงอะไรก็มี พวกที่เลือกเอาหัวใจของพระเวทได
ก็ ก ลายเป น ผู ถื อ ธรรมะถื อ ปรั ช ญา เดี๋ ย วนี้ เ ขาแยกตั ว ออกมาใหม เรี ย กว า พวก
เวทานตะ มีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดีย แผไปถึงประเทศอเมริกา ก็มีคนตอนรับ
มาก เรี ยกว าพวกเวทานตะ สอนเรื่ อ งอาตมั นตามเดิ ม เมื่ อ ประพฤติ ถู กต องแล ว
อาตมันก็จะกลับไปรวมกับปุรมาตมันตามเดิม ; นี้เปนหลักใหญ. การที่ประพฤติ
ใหอาตมันนี้สะอาดขึ้น ๆ บริสุทธิ์ขึ้น ๆ นั้นจะทําอยางไร?
ขอนี้มีหลักธรรมคลาย
พระพุ ทธศาสนาหรื อ บางที ก็ เหมื อ นกั นจนแยกกั น ไม ได เขาก็ ปรั บปรุ ง แก ไ ขให มั น
ทันสมัยอยางนี้ แลวพวกเวทานตะนี้เจริญมาก มีสาขาอยูทั่วโลก.
สวามีสัตยานันทะบุรีที่เขามาอยูในประเทศไทยจนตายนั้นก็เปนพวกเวทานตะ. สวามีทั้งหลาย
มีชื่อเสียงมากไปอยูอเมริกามากมาย เปนพวกเวทานตะแทบทั้งนั้น.
ที่ฤษีเกษ
ในประเทศอินเดีย,
สวามีศิวานันทะ ก็เปนพวกเวทานตะอาตมาไปพบดวยตนเอง
ก็มองเห็นไดวานี่มันไมมีพิธีรีตองเหลืออยู มันมีแตหลักธรรมะ มีเรื่องโยคะกาวหนา
กวาพุทธศาสนา. นี้ก็เปนพวกหนึ่งสําหรับฮินดูหรือพราหมณ.
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อี กพวกหนึ่ งก็ เป นเรื่ องบํ าเพ็ ญตบะทั่ ว ๆ ไป แต ไม ใช อย างนิ ครนถ ไม ใช
อย า งไชนะ บํ า เพ็ ญ ตบะบ า ๆ บอ ๆ ไปตามเรื่ อ ง มั น เป น ของดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เขาไม ไ ด
สงวนสิ ทธิ์ |ทรมานตั วได มากเท าไร พระเจ าโปรดปรานมากเท านั้ น กิ เลสหมดไปเร็ ว
เทานั้น แลวก็บําเพ็ญตัวใหลําบากมากยิ่งขึ้นทุกที. นี้ความเชื่อถือมันฝงลงไปในคนโง
ใครเห็นใครบําเพ็ญตบะก็บูชา บูชาก็คือใหของใหเครื่องบูชา. ทีนี้ ก็เกิดมีการบําเพ็ญ
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ตบะเพียงเพื่อเอาสตางค เต็มไปหมดเลย เอาหนามมาวางแลวก็ขึ้นนอนบนนั้น
เอาผาปูไวผืนหนึ่ง ก็มีคนโยนสตางคลงไปบนผานั้นมากมาย บําเพ็ญตบะเพื่อสตางค
มันก็เปนแขนงที่ออกมาจากฮินดูพวกนี้เหมือนกัน.
นี้ ดูเถอะว าแมแตในศาสนาพราหมณ ศาสนาฮินดู นี้ก็ยั งเปนพวก ๆ
อยางนี้ จะทําความเขาใจกันไดอยางไร ก็ลองคิดดู.
ดูตอไปอีก ศาสนาที่ ๔ คือซิกส นี้เปนศาสนาการเมือง เกิดขึ้นเพื่อ
จะชวยชาติ เปนศาสนาที่เกิดเมื่อไมนานนี้ ไมกี่รอยปมานี้ เพื่อจะตอสูกันระหวาง
ศาสนาอินเดียเดิม ๆ กับศาสนาอิสลาม คลาย ๆ กับกองอาสาสมัครกูศาสนาอยางนั้น
แหละ เปนศาสนาทหาร เครื่องหมายก็คือดาบและกําไลเหล็ก หมายความวาผูตอสู.
ศาสนาซิกสนี้ เกิดขึ้นด วยความจํ าเป นอย างนี้ แล วก็มี หลั กธรรมะคือ รวมธรรมะ
ขอดี ๆ ของศาสนาในอินเดียทุกศาสนา. ผูตั้งตนศาสนาซิกสนั้น ไดไปเที่ยวศึกษา
ศาสนาดี ๆ ในอิ นเดี ยทุ กศาสนา แล วมาพู ดใหม มั นก็ เลยมี มาก แล วก็ มี ปณิ ธาน
อีกอันหนึ่งวาจะตองรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไวจากความย่ํายีของอิสลาม ซึ่งเปนขาศึก
ของศาสนานี้. นี่มันก็เกิดเปนศาสนาซิกสขึ้นมา มีทั้งพวกเกาพวกใหม กินเนื้อสัตว
ก็มี ไมกินก็มี.
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นี้แหละเป นข อปลี กย อยหรื อแบ งนิ กาย เท าที่มี อยู ในอิ นเดี ยก็ มี อยู ใน
ศาสนาใหญ ๆ ๔ ศาสนาอยางนี้ แลวที่เกิดก็เกิดขึ้นในอินเดียทั้งนั้น.

ศาสนาโซโรอัสเตอร ในเปอรเซีย เปนศาสนาที่ ๕. พวกนี้นับถือ
พระอาทิ ต ย มาแต กี่ พั น กี่ ห มื่ น ป ม าแล ว ก็ ไ ม ท ราบ ถื อ ว า ไฟหรื อ พระอาทิ ต ย นี้
เปนของสูงสุด. นี้มันก็จริง อะไร ๆ ก็มาจากดวงอาทิตยทั้งนั้น; ถาวากัน ในโลกนี้แลว
ที่รอดตัวอยูไดทุกวันนี้เพราะแสงแดด. ตนไม สัตว คน เหลานี้ รวมตัวอยูได
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เพราะแสงแดด ถาไมมีแสงแดดตายหมดแลว ไมกี่วันก็ตายหมด.
พวกนี้ก็เลยนับถือ
พระอาทิ ตย นั บถื อ ไฟ.เพราะฉะนั้ นไฟก็ ถู กนั บถื อ จะเอาไฟมาใช อ ย างสกปรกไม ไ ด
ดั งนั้ น ตายแล ว ก็ ไม เผาศพด วยไฟ เพราะว ากลั วไฟจะสกปรก เป นไปในทํ านองนี้
เพราะมันเกามาก เปนพัน ๆ ป แตก็ยังมีคนนับถือออนวอนพระอาทิตย.
ทีนี้ มาดูพวกศาสนาที่เกิดในจีนในญี่ปุน.
ศาสนาที่ ๖ คือศาสนา
เหลาจื๊อ; ศาสนาที่ ๗ คือศาสนาขงจื๊อ พองสมัยกัน. เหลาจื๊อก็เปนอาจารย
ของขงจื๊ออยูในตัว ขงจื๊อเปนลูกศิษยของเหลาจื๊อ เหลาจื๊อจะเกิดกอนสัก ๕๐ ป
เพราะฉะนั้น ขงจื๊อจึงทันที่เปนศิษยของเหลาจื๊อ;
แลวขงจื๊อก็เกิดพองสมัยกันกับ
พระพุทธเจา.
เมื่อพระพุทธเจานิพพานนั้น ขงจื๊ออายุได ๘ ปแลว เรียกวา
พองสมัยกัน. ทีนี้ ก็ดูกันในระหวางขงจื๊อกับเหลาจื๊อ.
เหลาจื๊ อนั้ น สอนเรื่ องโลกนี้ เป นของลวง ให เห็ นแต ในแง ที่ ว าโลกนี้ เป น
มายา ใหมีจิตใจอยูเหนือความยึดมั่นในโลกเหมือนกับพระพุทธเจา.
คําพูดจะตางกัน
หรื อไม สมบู รณ เท าพระพุ ทธเจ าก็ ตามใจ แต มุ งหมายเหมื อนกั น ให เห็ นโลกเป นของ
ที่ หลอกลวง แล วก็ ไม หลงฝ งตั วเข าไป ฉะนั้ น จึ งสอนเรื่ องความเป นมายาของสิ่ งที่
เขาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ฯลฯ ทางอะไรนี้.
สวนขงจื๊อนั้นไมเอาอยางนั้น
สอนเรื่องวาตองอยูในโลกนี้ใหถูกตอง จะไมพูดถึงเรื่องเหนือโลก.
เมื่อเหลาจื๊อ
พูด ถึง เรื ่อ งเหนือ โลก ขงจื ๊อ จะพูด แตเ รื ่อ งในโลก โดยถือ วา จะตอ งอยู ใ นโลกนี้
ให ถู ก ต อ ง ทํ า เรื่ อ งในโลกนี้ ใ ห ถู ก ต อ งเสี ย ก อ น จึ ง ค อ ยพู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งเหนื อ โลก
หรือพนโลก.
แตถึงอยางนั้นก็เถอะ เหลาจื๊อก็มีแงที่จะสอนขงจื๊อ เพราะเรื่อง
เหนื อโลกนั้ นมั นเก งกว ามาก เพราะว าคนอยู ในโลกนี้ ถ ามั นไม รู เท าทั นโลกมั นก็ หลง
โลก ฉะนั้น
ถาเรารูเทาทันโลกดีกวา เราก็อยูในโลกไดดวยความปรกติสุข ฉะนั้น
เหลาจื๊อก็เปนอาจารยขงจื๊อได เพราะเหตุนี้; ทั้งที่วาพูดกันไปคนละทาง นี้มัน
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นาหวัว. สิ่งที่เหลาจื๊อสอนเรียกกันวา เตา. เหลาจื๊อก็เริ่มประโยคแรกขึ้นมาวา
เริ ่ม แรกเดิม ทีเ ดีย ว มีสิ ่ง อยู สิ ่ง หนึ ่ง ไมใ ชร ูป ไมใ ชน าม คือ ไมใ ชร า งกาย
และไมใ ชจิต ใจ ไมรูวาจะเรีย กวา อะไร ขอเรีย กวา เตา ไปทีกอ น.
เอาซิ!
นี่มันแสดงถึงความแหลมลึกสูงสุดเสียแลว :
เรื่องนี้ไมใชเรื่องรูปหรือเรื่องวัตถุ
ไมใชเ รื่อ งนามหรือ เรื่อ งจิต ใจ.
ฉัน ไมรูวาจะเรียกวาอะไร ขอเรียกวา “เตา ”
ไวทีกอน;
แลวก็อธิบายเตาวาอยางนั้น ๆ ๆ เชนวา สิ่งที่เอามาพูดเอามาอธิบายกัน
ดว ยปากไดนี้ ไมใ ช เตา .
เอาซิ!
มัน เหมือ นกับ ธรรมะในพุท ธศาสนา
ธรรมแท จ ริ ง เอามาพู ด ด ว ยปากไม ไ ด เป น เรื่ อ ง ป จ จั ต ตั ง เป น เรื่ อ ง สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก.
เหลาจื๊อก็พูดอยางนั้น วาสิ่ งที่เอามาพูดบรรยายใหคนอื่ นฟงดวยคําพูดไดนี้ ยังไมใช
เตา ยังไมใชตัวเตา แตเปนเปลือกของเตา.
ถาคนรูเตาเขาถึงเตาแลว คนนั้น
เปนมนุษยสูงสุดเลย คือผูสําเร็จหรือผูสูงสุด.
นี้เรียกวาศาสนาเตา มีความฉลาด
มากถึงกับอยูเหนือโลก.
สวนขงจื๊อนั้น วาเราจะตองมีการประพฤติปฏิบัติที่ดี
ที่จะอยูในโลก เขาก็สอนเรื่องศีลธรรมนี้. ศีลธรรมที่มนุษยจะตองมี มีอยางไรบาง
ขงจื๊อก็สอนไดดีที่สุด.
นี้ก็เปนศาสนาหนึ่งในประเทศจีน ที่เรียกวาเปนของจีน
แท ๆ. สวนศาสนามหายานในประเทศจีนนั้น เปนพุทธศาสนา; ฉะนั้นเราจึง
ไมเรียกวาของจีน; เพราะไปจากอินเดีย เขาไปในจีน. สวนศาสนาที่เกิดในจีน
นี้นั้น ก็คือ ศาสนาเตา ของเหลาจื๊อ แลว ก็ศ าสนาขงจื๊อ .
ทีนี้แ ตล ะอาจารย
๒ อาจารยนี้ก็มีผูชวย คือมีลูกศิษยรับชวง เชนเหมงจื๊อ,
จวงจื๊อ อะไรเหลานี้
มั น ก็ ลั ว นแต เ ป น ศิ ษ ย ข อง ๒ ท า นนี้ ทั้ ง นั้ น แหละ ฉะนั้ น ศิ ษ ย จึ ง สอนเหมื อ นกั บ
อาจารย.
แตมันจะมีกี่จื๊อ ๆ มันก็สรุปไดเพียง ๒ จื๊อเทานั้น จื๊อหนึ่งไปเหนือโลก
จื๊อหนึ่งอยูในโลก.
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ที่ เข าไปในญี่ ปุ นในตอนหลั ง ๆ นี้ บ าง มั นก็ มี ความเปลี่ ยนแปลงบ างในส วนปลี กย อย
แตสวนใหญแลวมันก็เปนศาสนาชินโตอยูนั่นแหละ. สําหรับเด็กญี่ปุนทุกคนจะรักชาติ
ยิ่งกว าชีวิ ต รักชาติยิ่ งชีพนั่นแหละ คือศาสนาชิ นโต เมื่ อรักชาติ ก็ตองรักบรรพบุรุ ษ
ดวย เพราะบรรพบุรุษนี้มันเปนผูที่ทําชาติใหมีขึ้น แลวก็สืบอายุรักษาชาติมาเปนตน.
การที่ ส อนให รั ก ชาติ ยิ่ ง กว า ชี พ นี้ ก็ มี ผ ลทางการเมื อ ง ฉะนั้ น เขาจึ ง สนั บ สนุ น ไว
ไมใหมันสูญหายไปได.
ทีนี้ ศาสนาอื่น ๆ เขาไปในญี่ปุนทีหลัง มันก็ทําใหศาสนา
ชินโต เปลี่ ยนแปลงเหมื อนกั น แต ศาสนาชิ นโตนี้ ยั งเป นประโยชน ทางการเมื องอยู
นั่นแหละ.
เอาทีนี้หมดทางตะวันออก แลวก็ไปทางตะวันตก. ศาสนาที่ ๙ คือ
ศาสนายิว คงจะประมาณสัก ๘,๐๐๐ ปมาไดแลว. สําหรับชนชาตินี้ก็คงจะไดรับ
วัฒนธรรมอินเดียดวย.
คัมภีรของยิวก็รูไดงาย ๆ คือคัมภีรไบเบิลภาคหนึ่ง คือ
คัมภีรเกา;
มีประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต ของคัมภีรไบเบิลทั้งหมด ประมาณ ๘๐
เปอร เซนต นี้ เป นพระคั มภี ร ของยิ ว เรี ยกว าพู ดตั้ งแต พระเจ าสร างโลกมาที เดี ยว.
อาดั มกั บอี ฟออกมา แล วจากคู นี้ ก็ เป นมนุ ษย ทั่ วไปทั้ งโลก แล วก็ เป นมาอย างไร ๆ
เรื่อยมา จนกระทั่งถึงศาสดาองคกอน กอนพระเยซู.
ที่สําคัญที่สุดก็คือ โมเสส.
พอพระเยซู เ กิ ด เขาก็ ตั ด ตอนเป น ศาสนาคริ ส เตี ย น แล ว คั ม ภี ร ภ าคหลั ง เรี ย กว า
คั ม ภี ร ใ หม เป น คั ม ภี ร ข องคริ ส เตี ย น แต ก็ คื อ ยิ ว นั่ น เอง จะเรี ย กว า ยิ ว ใหม ก็ ไ ด
แตมันเสียเกียรติ เลยเรียกวาคริสเตียน.
พระเยซูก็เปนยิว แตเมื่อดูแลว เราจะ
เห็นขอขัดแยงระหวางศาสนายิวกับศาสนาคริสเตียนอยูหลายอยาง แตวาที่รวมกันคิด
คือวารับเอาของยิวมาใชในคริสเตียนนั้น ก็ มีมาก เชนคั มภีรเยเนซิส เรื่องสรางโลก
อย างไร พระเจ ายะโฮวาสร างโลกอย างไรนั้ น ไม ได แก ไขเปลี่ ยนแปลง รั บเอามา
เปนของคริสเตียน.
แตหลักธรรมคําสอนมันเกิดเปลี่ยนแปลง เพราะวาพระเยซูนี้
เปนยิวที่เรียกวาเหมือนกับแหวกแนว หรือวาปฏิวัติ หรือวาแหกคอกออกมาเปน

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

๒๕๔

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

คริสเตียน. เมื่อคัมภีรเดิมของยิวสอนวา “ฟนตอฟน, ตาตอตา” เขาทําเราฟน
หลุดซี่หนึ่ง เราก็ทําเขาใหฟนหลุดซี่หนึ่ง;
เขาทําเราตาบอดขางหนึ่ง เราก็ทําใหเขา
ตาบอดขางหนึ่ง มันมีชัดอยูในคัมภีรเกาของยิว คือภาคตนของไบเบิล.
พอมาถึง
พระเยซูก ลับ สอนวา “เขาตบแกม ซา ย ใหเ ขาตบแกม ขวาดว ย;เขาขโมย
เสื้อไปแลว เอาผาหมตามไปใหดวย อยาจับตัวเขาไปสงศาล” นี้มันเกิดกลับ
ตรงกันขามอยางนี้.
ทีนี้ มี เรื่ องที่ น าเล า อยากจะเล าอี กทีหนึ่ ง บางคนก็ เคยได ยิ นแล วก็ ได ว า
ในสมั ยพระเยซู นั้ นเอง กฎหมายต าง ๆ ยั งเป นไปตามแบบยิ ว เพราะว าพระเยซู เพิ่ ง
เกิ ดหยก ๆ มี หญิ งคนหนึ่ งเขาทํ าชู ถู กจั บได ถ าลงโทษตามกฎหมายยิ วของโมเสสแล ว
หญิงนี้จะตองถูกเอาหินทุมใหตาย.
ทีนี้ หญิงคนนี้ก็หนีไปจนกระทั่งพบพระเยซู.
พวกที่ ตามไปก็ พ อดี พ บพระเยซู พวกยิ วเหล านี้ เป น พวกพระ พวกปุ โ รหิ ต พวก
อัยการ พวกศาลเขาก็ ถามพระเยซูวา ทานอาจารยจะวาอยางไร หญิงคนนี้ ประพฤติ
ผิดประเวณี ทํ าชู ตามบทบัญญัติของเราคื อบทบั ญญัติ ของโมเสส จะต องเอาหิ นทุ ม
ใหตาย?
พวกนี้เขาถามพระเยซูอยางนี้ ดวยเหตุผลแยบยลซอนเรนอยู คือเขาจะ
ลองดีพระเยซูดวย เขาจะประจานพระเยซูดวย. ทีนี้ พระเยซูก็ตอบ, ลองคิดดู
เอาเองก็แลวกันวาเปนอยางไร. คือพระเยซูตอบวาถูกแลวตามบทบัญญัติของโมเสส
หญิงคนนี้จะตองถูกเอาหินทุมใหตาย.
เอาใครเปนคนไมมีบาปในตัว เดินออกมา
เปนคนแรกเพื่อจะเอาหินทุมเปนคนแรก.
พวกนั้น ๖-๗ คน ก็ดูหนาดูตากัน
เลิ กลั่ ก ๆ ไม รู ว าใครจะเป นคนออกมาในฐานะเป นคนไม มี บาป เอาหิ นทุ มเป นคน
แรก; เลยชะงักหมด นิ่งอึ้งกันไปหมด. ครั้นนานเขาพระเยซูก็บอกวา หญิงเอย!
กลั บบ านเถิ ด เขาไม เอาโทษแกแล ว แต ต อไปอย าทํ าอี กเป นอั นขาด อย างนี้ ไม ดี .
แลวเรื่องมันก็เลิกกัน. ถาตามบทบัญญัติของโมเสสของยิวเดิมนั้น หญิงคนนี้จะตอง
ถูกเอาหินทุมใหตาย เอากอนหินทุมหัวใหตายตอหนาประชาชน. ทีนี้พระเยซูบอกวา
ใครจะเปนคนมาทุม. เมื่อไมมีใครทุม ก็บอกใหกลับได แตเตือนวาอยาทําอีก.
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นี้ มั นเปลี่ ยนมาก มั นเหมื อนกั บปฏิ วั ติ ระเบี ยบ ธรรมเนี ยม ขนบประเพณี หรื อว า
หลักเกณฑอะไรตาง ๆ.
นี่เราควรจะรูวา ศาสนายิวกับศาสนาคริสเตียนนั้น มัน
ไม เหมื อนกั นอย างนี้ ทั้ งที่ เป นยิ วด วยกั น เขาจึ งถื อ ว าพระเยซู เป นศาสดาออกมา
อีกศาสดาหนึ่ง. สวนพระศาสดาอื่น เชน อามัม อับราฮาม โมเสส โนฮฺอา อะไร
ก็ตามใจนั้นนะ นั่นเปนของพวกยิวทั้งนั้น เปนศาสนายิวทั้งนั้น.
นี้เรียกวามันมี
ข อขั ดแย งกั นอยู ในระหว าง ๒ ศาสนานี้ ทั้ งที่ ว าเป นยิ วด วยกั น เกิ ดในที่ เดี ยวกั น
ยังมีปญหาคาราคาซังจนกระทั่งบัดนี้ ระหวางยิวกับคริสเตียน พวกยิวไมกินหมู
พวกคริสเตียนกินหมู เปนตน มันเปนเรื่องนาหัวเราะ.
ทีนี้ ก็มาถึงศาสนาที่ ๑๑ คือศาสนาอิสลาม. ในอินเดียพระพุทธเจา
เกิดขึ้นนิพพานไปแลวประมาณราว ๕ ศตวรรษ ก็ไดเกิดศาสนาคริสเตียน.
ตอมา
อี กประมาณราว ๕ ศตวรรษ เกิ ดศาสนาอิ สลามในประเทศอาหรั บ ดิ นแดนใกล ๆ
กับปาเลสไตนนั้น.
ทีนี้ ศาสนาอิสลามก็เลยไดรับเอาขอธรรมของพวกยิวและพวก
คริสเตียนเขามาไวดวย คือวาในศาสนาอิสลามนี้ พระคัมภีรของเขารับเอาพระศาสดา
ยิวกอน ๆเขาไวดวย กวาจะถึงศาสดาโมฮัมหมัด;
ฉะนั้น จึงมีชื่อตรงกัน อาดัม
กับอีฟนั้นก็มี เรียกวาพระศาสดาอาดัม, อับราฮาม, โนฮฺอา, โมเสส เรื่อยมาจน
กระทั่งอีซา.
อีซานี้คือพระเยซู หลังจากพระเยซูคืออีซาแลว ก็คือพระโมฮัมหมัด,
ในคั มภี ร กุ รฺ อ น รวบเอาพระศาสดาตั้ งแต คนแรกของยิ วเข ามาไว ด วย ฉะนั้ นอะไร
ต อ อะไรยั ง คล า ยยิ ว อยู ม าก ถื อ คั ม ภี ร เ ก า อย า งพวกยิ ว อย า งเช น ไม กิ น เนื้ อ หมู
เปนตน.
นี้เนื่องจากวาในประเทศอาหรับนั้น คนมันไมเหมือนกัน คือมันดุราย
อันธพาล ไมมีการศึกษา.
แตในประเทศยิวคนมันมีการศึกษา แลวมันเปนคนฉลาด
เปนคนขยันขันแข็ง.
มันจะแปลกอยูก็แตวายิวนั้นขี้เหนียว คริสเตียนนั้นใจกวาง.
เมื่อมองถึงอาหรับนี้ มันเปนอยางนั้นไมได มันก็ตองแกไขอะไรบาง.
ทีนี้คนมัน
ไมมีการศึกษา คนอยูทะเลทราย ยากจนขัดสน เมื่อมันโงก็ตองใชวิธีบังคับ.
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เพราะฉะนั้ น พระโมฮั ม หมั ด จึ ง ต อ งใช อ าญา ใช ก ารบั ง คั บ ให ถื อ อย า งเฉี ย บขาด
แล ว ก็ ใ ห เ ห็ น แก สั ง คม เพราะว า สั ง คมยั ง เลวมาก เพราะฉะนั้ น บทบั ญ ญั ติ จึ ง มี
เกี่ ยวกับสังคม เกี่ ยวกับบิดามารดา เกี่ ยวกั บญาติ พี่น อง เกี่ ยวกับเพื่ อนฝูง เกี่ ยวกั บ
อะไรตาง ๆ เพื่อสังคมจะไดดีขึ้นโดยเร็ว.
สวนที่เกี่ยวกับพระเจาก็ถือตามเดิมอยาง
พวกยิ ว แล วก็ ผนวกพระเยซู เข าไปด วย ฉะนั้ นเรื่ องไม ให เก็ บดอกเบี้ ย เรื่ องไม ให
ทํ าอะไรต าง ๆ หลาย ๆ อย างนี้ เหมาะแก คนที่ นั่ นที่ สุ ดแล วที่ จะแก ไขสั งคมให ดี ขึ้ น.
มันจําเปนที่จะตองมีศาสนาอยางนั้น ขึ้นที่นั่น;
ก็เรียกชื่อวาศาสนาอิสลาม ดูจะ
เปนนองสุดทอง. ศาสนาที่ ๑๑ นี้เปนนองสุดทอง.
ที นี้ ต อมาหยก ๆ นี้ มั นก็ เกิ ดคนที่ คิ ดว า ส วนนั้ นของศาสนานั้ นดี ส วนนี้
ของศาสนานั้นดี เอาของยิวบาง ของอิสลามบาง มารวมเปน ศาสนาบาฮออิ อยางนี้
เปนตน ที่ประเทศเปอรเซีย ก็แพรหลายมากเหมือนกัน.
มันเปนศาสนาผสมพันธุ
ใหม เจตนาก็ดีมาก แลวก็ดูอีกนิดวา มันเปนกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา หรือเปลา
ที่ทําใหเกิดศาสนาพันธุผสมใหม ๆ ที่ไมเคยมีแตกอน.
ในอเมริกาก็มี ในยุโรปก็มี
เขาเรี ย กชื่ อ กั น แปลก ๆ จํ า ไม ไ หว หั ว หน า หรื อ ศาสดาเป น ผู ห ญิ ง ก็ มี แต ร วม
เรียกเปนพวกเดียวหมดวา ศาสนาผสมใหม. ศาสนาสุดทองแท ๆ ก็คือศาสนาอิสลาม
ของพระโมฮัมหมัด เปนศาสนาที่ ๑๑นี้.
สวนศาสนาที่ ๑๒ นี้เปนพันธุผสม
ใหม ๆ เชนศาสนาบาฮออิ เปนตน.
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ในโลกนี้เรากําลังมีศาสนาอยูถึง ๑๒ ศาสนา; คือโหลหนึ่งเชียวนะ
โวย! แลวจะทําอยางไรกัน? เมื่อคนตองถือศาสนาถึง ๑๒ ศาสนาอยางนี้ มันก็
เหมือนกันไมไดในทุกวิถีทาง. นี้ถาไปเกิดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้แลว
นั่นแหละคือตนเหตุของการทะเลาะวิวาท แกงแยง. ฉะนั้นเราก็จะตองคิดกันบางวา
ควรจะมีการประนีประนอมการทําความเขาใจ การทําใหเกิดความรักใครเปนอันหนึ่ง
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อั น เดี ย วกั น โดยเนื้ อ แท อ ย า ให ขั ด กั น แม จ ะผิ ด แผกแตกต า งกั น ในส ว นเปลื อ ก
แตเนื้อในก็อยาใหมันเปนขาศึกเปนศัตรูกัน เชนวาอยูรวมบานเดียวกัน ผัวกินหมู
เมียไมกินหมู อยางนี้มันก็ควรจะอยูกันได ถาถือหลัก อิทัปปจจยตา;
คือหลักที่จะ
ดับทุกข ดับอะไรกันจริง ๆ จัง ๆ นั้น ใหมันมีอยูเหมือนกันแลว;
สวนจะนุงหม
อยางไร กินอยูอยางไร อะไรอยางนี้ มันก็ไมควรจะยึดถือ;
ไปยึดถือก็โงที่สุด
เพราะไปยึดถือในสิ่งที่ไมควรจะยึดถือ. อยางจะยึดถือวาหมจีวรอยางนั้นหมจีวรอยางนี้
แต งตั วอย างนั้ น แต งตั วอย างนี้ มั นก็ ไม ควรจะยึ ดถื อ ถ าว าเขาถื อหลั กธรรมะถู กต อง
ใช อิทัปปจจยตา เปนเครื่องดับทุกขอยางนี้.
พระเมืองจีนจะใสกางเกงก็ได พระ
ธิ เบตจะนุ งกระโปรงก็ ได พระไทยจะนุ งห มสบงจี วรก็ ได อะไรก็ ควรจะได เพราะว า
ที่ อ ยู มั นไม เหมื อนกั น มั นผิ ดกั นมาก เนื้ อ ตั วมั นก็ ผิ ดกั นมาก อะไรมั นก็ ผิ ดกั นมาก
อย าถื อเอาอย างนั้ นเป นศาสนา ถื อเอาการปฏิ บั ติ ที่ ดั บทุ กข ได เป นศาสนา แล วก็ จะ
ไม มี อ ะไรพ น ไปจากกฎเกณฑ อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ รู ว า ทุ ก ข มั น เกิ ด ขึ้ น เพราะเหตุ นี้
ใหถูกตอง แลวก็จัดการมันใหถูกตองที่นั่น.
ที นี้ เรามั น ไม เ ป น อย า งนั้ น ศาสนาแต ล ะศาสนา เจ า หน า ที่ อ ยู ใ ต
อํานาจของกิเลส.
เจาหนาที่ทางศาสนาก็คือนักบวชทางศาสนานั้น ๆ แหละ ที่เปน
เจ าหน าที่ ของศาสนานั้ น ๆ ก็ ตกอยู ใต อํ านาจของกิ เลส เห็ นแก ประโยชน จะเอาแต
ประโยชนจะทําแตใหไดเงิน;
นี่พูดกั้นอยางนี้วา ใหไดกําลัง ใหไดอํานาจสําหรับ
จะแสวงหาหรื อว าบี บบั งคั บผู อื่ น ให ได มากขึ้ นไปอี ก เขาต องการอํ านาจ ต องการ
อิทธิพลอยางนี้.
บางครั้ง บางคราว บางพวก บางประเทศ เอาศาสนานี้เปน
การเมื องสํ าหรั บหาเมื องขึ้ น โดยเอาศาสนาเป นทั พหน าอย างนี้ ก็ มี อย างนี้ มั นหนั ก
ไปแลว มันพนหนาที่ของศาสนา.
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เราจะต อ งต อ รองกั น ตามหั ว ข อ ของเราที่ จ ะพู ด กั น ในวั น นี้ ว า ถ า
จะมีการตอรองกันในระหวางศาสนา จะใชอะไรเปนเดิมพันสําหรับตอรอง ใหมันพูด
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กันรูเรื่อง.
อาตมาเห็นวาไมมีอะไรดีกวาหลักธรรมเรื่อง อิทัปปจจยตา โดยหวังวา
จะไม มี ใครค านได โดยหวั งว าทุ กคนพอจะยอมรั บได ถ าทํ าความเข าใจกั นให ถู กต อง.
ความมุ ง หมายในการต อ รองนี้ เราเอาแต เ พี ย งว า ให เ จ า หน า ที่ ข องทุ ก ๆ ศาสนา
ยอมรับ วา ความมุ ง หมายหรือ ใจความสํ า คัญ ของศาสนา ทุก ศาสนานั ้น
มัน ตรงกัน ;
ตรงกัน คือ วา ใหทํา ลายความเห็น แกตัว .
พอไปดูกัน ในแงนี้
จะเห็ นจริ งว าทุ กศาสนามั นสอนให ละกิ เลส ให ทํ าลายความเห็ นแก ตั ว แต วิ ธี การมั น
ต า งกั น อั น หนึ่ ง ถื อ ดาบ อั น หนึ่ ง มี แ ต ป ากพู ด หรื อ ว า อั น หนึ่ ง มี พิ ธี รี ต อง อั น หนึ่ ง
มี การชี้ แจงกั นด วยสติ ป ญญา มั นแล วแต สถานะ เหตุ การณ เวลา สถานที่ ยุ คสมั ย;
แตแลวเขาก็มุงหมายโดยบริสุทธิ์ใจวา ใหทําลายความเห็นแกตัว.
อยางศาสนาอิสลามถูกหาวาดุราย ก็ดูเถอะ.
ไมใหเก็บดอกเบี้ย อยา
ใหเอาดอกเบี้ยแกเพื่อน ใหยืมก็ใหยืม ใหก็ให อยาทําอยางเก็บดอกเบี้ย;
นี่ไม
เรี ย กว า ทํ า ลายความเห็ น แก ตั ว แล ว จะเรี ย กว า อะไร.ส ว นข อ ที่ ว า ไปบั ง คั บ ให เ ขาถื อ
ศาสนานั้ น คื อ ไปบั ง คั บ ให เ ขาทํ า ประโยชน แ ก ตั ว เอง โดยถื อ ว า ศาสนาที่ ถื อ อยู
นั้ นมั นยั งผิ ดอยู เปลี่ ยนเสี ยให ถู ก ถ าไม เปลี่ ยนฉั นจะฆ าแก ดั งนั้ นเขาก็ ทํ าไปด วย
เจตนาดี. แตทีนี้ ลูกศิษยหรือเจาหนาที่มันทําผิดหลักการของความมุงหมายเดิม
เอาอย า งนั้ น เอาอย า งนี้ เอาอย า งโน น เข า มาแฝงจนเสี ย กั น ไปหมดทุ ก ศาสนา
มันจึงมองหนากันไมไดระหวางศาสนาตอศาสนา.
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ทีนี้ เขาก็เพราะนิสัยใหลูกเด็ก ๆ นี่เกลียดชังศาสนาอื่น.
ความเสียหาย
รายกาจอยูที่ตรงนี้. พอแมคนโต ๆ นั้น เมื่อมันเกลียดศาสนาอื่นแลว มันก็พูดจา
ไปในทํานองที่วาใหลูกนั้นเกลียดชังศาสนาอื่นใหเขากระดูกดํา. เมื่ออาตมา
เป นเด็ ก ๆ ยั งเคยได ยิ นอยู ที่ บ าน บ านมั นติ ดต อกั บบ านอิ สลาม เด็ กอิ สลามเขาร อง
เย ย ร อ งล อ ว า พระของกู กิ น ขนุ น พระของมึ ง มาขอ พระของกู ไ ม ใ ห เอาเปลื อ ก
ขนุนครอบหัวพระของมึง. เขาวาอยางนี้ พระพุทธรูป มีเสนผมคลายกับเปลือก
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ขนุน;
นี่ผูใหญสอนทั้งนั้นเลย เด็ก ๆ จะเอาจากไหนมาพูด.
นี่มันยุใหเกลียด
ชังกันในระหวางศาสนาถึงขนาดนี้.
นี่คือเรื่องจริงที่อาตมาเคยประสบมาเองแลว.
เด็ ก ๆ มั นก็ บอกเพื่ อนของมั นต อ ๆ ไป สํ าหรั บจะได ด าเด็ ก ๆ ที่ ถื อ พุ ทธ คื อให ด า
อยางนี้. นี้เปนตัวอยางเพียงอันเดียวเทานั้น มันยังมีอีกมาก ที่มันทําใหเกิดการเกลียด
ชังกันขึ้นในระหวางศาสนา แลวมันก็เกลียดคน;
เพราะฉะนั้น มันจึงเกลียด
กันจนเขากระดูกดําจนกระทั่งบัดนี้.
อาตมาพยายามที่ จะเกลี้ ยกล อม พยายามอยู มาก พยายามให หั นมาศึ กษา
ขอเท็จจริงทางวิชาความรูกัน ก็ไดผลบาง.
สําหรับคนที่มันไมเขาใจ มันก็ไมไดเลย.
อาจารย ของอาตมาพยายามเกลี้ ยกล อมพวกอิ สลามนี้ ด วยการช วยเหลื อ ด วยการ
สงเคราะห ด วยการช วยเหลื อให หยู กให ยาเมื่ อเจ็ บไข ดึ กดื่ นอุ ตส าห ไปหา ไปรั กษา
ที่บานอิสลามนั้น.
พวกอิสลามเขาก็นับถือรักใคร ชวยเหลืออาจารย หากแตชวย
เหลืออยางคนตอคน ไมใชชวยเหลือเกี่ยวกับศาสนา มันทําไดเพียงเทานี้.
นี้ ยกตั วอย างให เห็ นความเกลี ยดชั งระหว างศาสนา ระหว างสมาชิ กของ
ศาสนา ในเมื่อมันเกิดไปยึดถือเปลือกของศาสนากันเขามา;
เปนการตอรองที่วา
เอาเปลือกเหวี่ยงไวเสียทางอื่น เอาเนื้อในมาดูกัน.
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พระศาสดาสอนใหทําลายความเห็นแกตัวดวยกันทั้งนั้น;
ใหยอมรับวา
ทุ กศาสนามี ความมุ งหมายเหมื อ นกั น เห็ นอกเห็ นใจกั น ว า อย าเห็ นแก ตั ว ให เห็ น
แกผูอื่นดวย.
พระเยซูสอนมากถึงกับวา เห็นแกผูอื่นหมดเลย อยานึกถึงตัว.
พระพุ ทธเจ าก็ มี วิ ธี ทํ าให หมดความรู สึ กว าตั วไปเสี ยเลย จะว าเก งกว าพระเยซู ก็ ได ;
ไปคิดเอาเองเถอะ.
อาตมาแนะพวกคริสเตียนที่เปนเพื่อนฝูงกันวา พุทธศาสนา
อยูที่ไมกางเขน!
คุณไมเห็นหรือ? ไมกางเขนอันยืนนั่นคือตัวฉัน อันขวาง
คือตัดมันเสีย เขาเลยหัวเราะ แตก็คานไมได.
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เราพยายามที่ จะทํ าความเข าใจนี้ ก็ เพื่ อความถู กต องและเพื่ อความจริ ง.
ความจริงธรรมชาติมันสรางมาใหมนุษยทุกคนรักกัน ไมใชเกลียดกัน, แลว
ศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็เพื่อใหทุกคนรักกัน ไมใชใหเกลียดกัน;
ฉะนั้น เราจะตอง
หาทางประนี ประนอมปรองดองต อรองอะไรก็ ตาม ให ทุ กคนในศาสนา เจ าหน าที่
ของทุ ก ศาสนายอมรั บ ว า หั ว ใจของศาสนาแต ล ะศาสนาเหมื อ นกั น คื อ จะต อ ง
ทําลายความเห็นแกตัว คืออยาเอาเปรียบผูอื่น อยาเบียดเบียนผูอื่น. ใหคนทั้งโลก
มั น เป น คน ๆ เดี ย วกั น เพราะศาสนาที่ ถื อ พระเจ า ทั้ ง หลายในเครื อ นั้ น ตั้ ง แต
ศาสนายิ วเป นต นมา เขาว าทุ กคนออกมาจากพ อแม คู แรกคู เดี ยว คื ออาดั มกั บอี ฟ.
ทีนี้มาทะเลาะกันก็บาเลย แตพวกฝรั่งมันไมเชื่อ มันก็เลยทะเลาะกัน.
โดยหลั กของพุ ทธศาสนาเราก็จะต องถือตามหลัก อิทั ปปจจยตา ว าตนตอ
ทีแรกของมนุษย ก็ตองมาจากจุดใดจุดหนึ่ง ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเปนจุดเดียวอันเดียว
และก็ขยายออกมา คลอดออกมามาก.
หลักนี้ก็จะตรงกันไดทุกศาสนา เพราะวา
ตามความรู สึ กสามั ญสํ านึ ก มั นต องคิ ดอย างนั้ น เพราะมั นเห็ นอยู ทุ ก ๆ วั นว า คน
คลอดออกมาจากพอแม,
จากพอแม-จากพอแมฯ พอถอยหลังขึ้นไป มันนอย
เขา ๆ ๆ จนถอยหลังสุดทาย มันก็คงจะมีคนเดียว คูเดียวเหมือนกัน;
ฉะนั้น
เราควรจะรักกันอยางกับวาทั้งโลกนี้เปนคน ๆ เดียว;
ใหถือวานี้เปนหัวใจของศาสนา
ทุกศาสนา.
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ขอที่ ๑. ใหยอมรับวามีความมุงหมายตรงกัน. ขอที่ ๒. ใหยอมรับวามัน
ตองมีอะไรเหมือนกันพอที่จะคบคากันได ไมมีสวนที่จะเปนศัตรูกัน. ขอที่ ๓. ถาวา
ทําไดดีมากกวานั้น ก็คือทําใหเกิดความรูสึกวา ยินดีที่สุดที่จะคบกัน. อาตมาเอา
คนหนึ่งแลว. ทานทั้งหลายจะเอาหรือไมเอาก็ตามใจ. อาตมาคนหนึ่งยินดีที่จะคบ
กันทุกศาสนาไมรังเกียจเกลียดชังใคร ยินดีเต็มที่. ขอที่ ๔. ตอรองวา ถาอยางไร ๆ
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อิทัปปจจยตา
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ก็ ยอมให มี การปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงในศาสนาของตนเสี ยบ าง เพื่ อให มั นเข ากั นได กั บ
ศาสนาอื่น.
สวนใดที่มีอยูในศาสนาของตน ที่มันเปนเครื่องขัดแยงกันนั้น ขอให
ช วยกั นปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงแก ไขเสี ยบ าง มั นจะได ไม เป นอุ ปสรรคในการที่ จะเข า
กันกับศาสนาอื่น.
เรื่องปรับปรุงใหเขากันไดนี้ จะถืออยาง วิธีที่พวกพุทธเราถือ ก็มีอยู
อย า งหนึ่ ง ว า ถ า สิ่ ง ใดมั น จะขั ด แย ง กั บ ผู อื่ น แล ว ให ฝ ง ดิ น เสี ย ไม ต อ งเลิ ก ล า ง
หรือเพิกถอนอะไร แตวาใหปดไวเสีย อยาเอามาพูดกัน.
อยางนี้พระพุทธเจา
ก็เคยใชวิธี เยภุยยสิกา หรืออะไรก็ตามที่เรียกวา ติณวัตถารกะ;
นี่ฝงดินเสีย.
วิธีระงับอธิกรณ มีอยูอยางหนึ่งเรียกวาเอาไปฝงดินเสีย | “ติณวัตถารกะ” เอาไปไว
เสี ยใต หญ า ถ าเรื่ องนั้ นมั นพู ดกั นไม ลง ไม มี อะไรที่ จะพู ดลงกั นได แล วก็ ให เอาไป
ฝงดินเสีย อยาพูดกันเลย.
มี อยู คราวหนึ่ ง พระสาวกไม เชื่ อจะเถี ยงกั นให แตกหั กให จงได คื อคราวที่
พระธรรมถึ ก กบพระวิ นั ยธร เกิ ดทะเลาะวิ วาทกั นจนเป นสั งฆเภท จนพระพุ ทธเจ า
เสด็จหนีไปอยูเสียในปากับชางกับลิง เรื่องปาเลไลยกนี้.
ทีหลังชาวบานรูเขาก็เลย
ไม ใส บาตรให พระเหล านี้ ฉั น ต องเปลี่ ยนจิ ตใจกั นใหม ดี กั นเสี ยใหม ร วมสั งฆกรรม
กันใหม จึงจะมีขาวฉัน.
ขอนี้เพราะไมเชื่อพระพุทธเจาวาเรื่องนี้ตองระงับดวยวิธี
ติณวัตถารกะ อยามาฟนวาใครผิดใครถูกจะเอากันใหแตกหัก;
เอาไปฝงดินเสีย
เพราะวาเรื่องมันไมสําคัญ มันเรื่องปลีกยอย.
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ดั งนั้ น ในระหว างศาสนาต อศาสนาก็ เหมื อนกั น ถ าเรื่ องใดมั นปลี กย อย
เรื่ องนั้ นอย ายกขึ้ นมาเป นอั นขาด ในเมื่ อ เรากํ าลั งพู ดกั นอยู กั บศาสนาอื่ น คล าย ๆ
กับวาเอาไปฝงดินเสีย.
นี้ถาตอรองกันไดถึงอยางนี้แลว ก็จะไมเทาไร ทุกศาสนา
จะยิ้มเขาหากัน จะมองดูกันดวยสายตาแสดงความรัก เขากันสนิทเหมือนน้ํากับน้ํานม.
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สํานวนบาลีวาอยางนี้ ไมใชวาอาตมาคิดสํานวนนี้ขึ้นมา.
ความรักความสามัคคี
พระพุทธเจาทานตรัสดวยสํานวนอยางนี้.
เดี๋ยวนี้เรามันเหมือนน้ํากับน้ํามัน มันไม
ยอมเขากัน แลวยังทําอันตรายแกกัน.
นี้เราตอรองวาใหดูในสวนลึกวาหัวใจมัน
ตรงกัน มันพอจะคบคากันได. ถาเห็นถึงที่สุดก็ยินดีจะคบคากัน. แตละฝาย
ก็ยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สวนที่มันเปนหนาม เปนเงี่ยง เปนเขา เปน
อะไร ที่มันจะเกะกะระรานผูอื่น นั่นใหมันหายไปเสีย มันก็เขากันไดเปนแนนอน.
นี่แหละมองดูเถอะวา แงของการตอรอง ไมมีอะไรจะดีไปกวา
อิทัปปจจยตา สําหรับพวกเรา. สําหรับพวกเรา สําหรับพุทธบริษัทเราถือเดิมพัน
อันนี้ไวเถอะ ถือเดิมพันวา อิทัปปจจยตา นี้เขาไปทําการตอรอง. มันเปนกฎเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรของธรรมชาติใครคัดคานไมได.
เราชี้แจงใหเห็นวา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น” นี้คือพระเจา; เราก็มีพระเจา. พระเจาของคุณก็
อย างนั้ นแหละ มั นต องมี อะไรเป นเหตุ เป นป จจั ย มั นจึ งเกิ ดขึ้ นมาได เราจะเรี ยก
ตัวเหตุหรือปฐมเหตุนั้นวาอะไรก็ตามใจ แตฉันเรียกวา “พระธรรม”;
ทานจะ
เรียกวา “พระเจา” มันก็ไมควรจะทะเลาะกัน. แตพระเจาของฉันอธิบายไดเปน
อิทัปปจจยตา.
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ธรรมะที่ มี กฎเกณฑ เป น อิ ทั ปป จจยตา นี้ คื อพระเจ า เพราะว า อิ ทั ป
ปจจยตา นี้ทําใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้น เหมือนพระพรหมสรางโลก. อิทัปปจจยตา
นี้ควบคุมสิ่งตาง ๆ อยูตลอดเวลา เหมือนพระนารายณควบคุมโลก หรือวา
อิทัปปจจยตา นี้ทําหนาที่ยุบโลก เลิกลางโลกเสียเปนคราว ๆ เหมือนหนาที่ของ
พระศิวะ.
พระพรหมสรางโลก พระนารายณคุมครองควบคุมโลก พระศิวะทําลาย
โลก แล วพระพรหมก็ สร างโลกอี ก พระนารายณ ก็ ควบคุ มโลกอี ก มั นเวี ยนกั นอยู
อย างนี้ .พระเจ า ของฉั น ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ พระเจ า ที่ พิ สู จ น ไ ด ง า ย ๆ สํ า หรั บ
คนที่มีปญญา. แตถาคนทั้งหลายสวนมาก จะเรียกโดยใชอุปมา, ก็ใหเรียกวา
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อิทัปปจจยตา
พระพรหม พระอิศวร พระนารายณไปก็ได;
จะรังเกียจ. อยางนีเ้ รียกวา เปนการตอรอง.

๒๖๓
ฉันก็ไมรังเกียจ แลวคุณก็ไมควร

เราเสนอขอตอรองวา เมื่อศาสนาของเรา. ของคุณก็ตาม ของฉันก็ตาม,
มันมีอยูหลายแงหลายมุม; สําหรับแงมุมที่มันเกะกะกัน ก็อยาเอามาซิ. จงเลือก
เอาแตแงที่มันไมเกะกะกัน. นี้จะมาถึง อิทัปปจจยตา. ขอเท็จจริงนี้มันจะไมเกะกะ
ระรานใคร แล วไม ดู หมิ่นใคร ไม ทํ าอั นตรายใคร ไม ขมเหงใคร มีลั กษณะที่ ใคร ๆ
ก็ยอมรับได “เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น”.
พุทธศาสนามีสิ่ง
นี้เปนหัวใจ. สวนแงมุมอื่น ๆ นั้น มันเปนขอปลีกยอย. แลวขอปลีกยอยเหลานั้น
บางทีผิด เพราะเขาไปอธิบายผิด เพราะเวลามันลวงมานาน.
อันนี้เปนธรรมดา
ทุกศาสนาจะตองมีสวนที่อธิบายผิดโดยไมรูตัว.
ที่รูตัวแกลงอธิบายผิดก็มี
เพราะเห็นแกประโยชน.
ถาศาสนาของคุณจะถือวามีเพียงแงเดียว ก็ควรจะตองปรับปรุงอยาให
ศาสนาของคุณนั้นถูกคานได ดวยหลักของ อิทัปปจจยตา. เมื่อคุณเองก็คาน
หลัก อิทัปปจจยตา ไมได แลวคุณก็ควรจะทําใหศาสนาของคุณนั้นแหละถูกคานดวย
อิ ทั ป ป จ จยตาไม ไ ด ให มั น เป น ศาสนาที่ มี เ หตุ ผ ลเสี ย ซิ ว า “เมื่ อ สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย
สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น”.
ถาจะถือวาศาสนาของตนมีแงเดียว มันตองไมคานกับ
อิทัปปจจยตา ถาวามีหลายแง สําหรับแงที่คานกันกับ อิทัปปจจยตา ก็ไมตอง
เอามาพูด.
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ทีนี้ ที่ วาใครจะผิ ดใครจะถู ก หรื อใครจะยอมใหแก ใครนี้ มั นก็ ตองมี การ
พิสูจน. ถาพิสูจนอยางอื่นไมได; ขอใหจําไวดวยวา ถามันพิสูจนอยางอื่นไมได
ดวยวิธีอื่น ๆ ไมไดวาอะไรผิดอะไรถูก, ก็ใหพิสูจนโดยขอที่วา มันดับทุกขไดหรือไม;
ถามันดับทุกขไดแลว มันเปนของถูกแน. สวนจะถูกมากถูกนอย ถูกขนาดกลาง
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ก็ ต าม ก็ ข อให ดู ใ นข อ ที่ ว า มั น ดั บ ทุ ก ข ไ ด กี่ ม ากน อ ย ถาวรหรื อ ชั่ ว คราว ถ า มั น
ดับทุกขไดเปนถูกแน ถาดับไดมากก็ถูกมาก;
ถาดับไดถาวร ไมใชดับชั่วคราว
มันก็ถูกหมด.
ฉะนั้นกฎเกณฑอันไหนทันดับทุกขได เห็นอยูแท ๆ แลวก็ถือวาถูก.
นี่ ต อ รองกั น โดยวางหลั ก เกณฑ อ ย า งนี้ ส ว นที่ มั น ขั ด แย ง กั น มั น ก็ จ ะต อ งค อ ย ๆ
ออกไป ออกไป ๆ. นี้คือ อิทัปปจจยตา มันเขามาพิสูจนเหมือนกับตุลาการ
นั้นแหละ.
มันยืนอยูเปนหลักอยางนี้ ซึ่งใคร ๆ ก็เถียงไมได แมแตคอมมิวนิสต
ก็เถี ยงไม ได สํ าหรั บหลั กศาสนาที่เรี ยกว าอิ ทั ปป จจยตา นี้ “เมื่ อมีสิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ย
สิ่งนี้ ๆ จังเกิดขึ้น”. พวกที่ไมถือศาสนาใดเลย มันก็คานไมได.
แลวเดี๋ยวนี้
คนที่ ไ ม ถื อ ศาสนาอะไรเลยนั้ น ไม มี ถ า ไม ถื อ พระเจ า ก็ ถื อ เงิ น ตราเป น ศาสนา
ถือพระเจาเงิน ถาไมถือพระเจาจริง ก็คือพระเจาเงิน;
เงินก็เปนศาสนาของเขา
เหมือนศาสนาฮิตาชิอยางที่เลามาแลว.
นี้คือถาพิสูจนอยางอื่นไมได ไมตกลง
กันแลว ก็พิสูจนวาทําอยางนี้ ๆ ๆ ๆ มันดับทุกขไดไหม?
ไดมากนอยเทาไร?
ไดชั่วคราวหรือไดตลอดกาล.
ถ าเราจะเล นอย างแบบลู กไม ๆ ว า อิ ทั ปป จจยตา นี้ มั นจะเก งสั กเท าไร;
ก็จะตองพยายามพิสูจนวา ถาสิ่งตาง ๆ ไมใช อิทัปปจจยตา ไมเปนไปตาม
กฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา แลว เราจะไปทําอะไรใหเกิดขึ้นมาตามที่เราตองการ
ไมได.
นี้หมายความวาถามันไมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไดตามเหตุปจจัยแลวเรา
สร างอะไรขึ้ นมาไม ได หรื อว าเราจะทํ าลายอะไรก็ ทํ าไม ได เพราะสิ่ งทั้ งหลายทุ กสิ่ ง
ในโลก หรือนอกโลกหรือที่ ไหนก็เถอะ มั นอยู ดวยกฎเกณฑ ของ อิ ทัปป จจยตา เรา
จึงรูจักกฎอันนี้ แลวสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาได เชนวาจะสรางรถยนตขึ้นมาสักคันหนึ่งนี้
เราต องรู จั กกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา เกี่ ยวกั บวั ตถุ ธาตุ ทั้ งหลาย ที่ จะมาสร าง
รถยนต มันจึงจะสรางรถยนตขึ้นมาได.
ทีนี้ ถาวาพระเจาสราง ทานก็ไมมา
สรา งรถยนตใ หเ รา.
เราตอ งสรา งเอง แลว เราจะสรา งดว ยกฎเกณฑอ ะไร?
ก็กฎเกณฑของพระเจาอิทัปปจจยตา. นี่คือพระเจาทานสรางรถยนตใหเรา.
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ดังนั้น เรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ จะตองเขาใจความหมายใหดี ๆ. ถึงพวกเรา
ที่ เ ป น พุ ท ธบริ ษั ท แล ว นั่ ง อยู ที่ นี่ ก็ รู เ ถอะว า ถ า ปราศจาก อิ ทั ป ป จ จยตา แล ว
เราจะไปนิพพานก็ไมได คือจะถึงนิพพานไมได จะบรรลุนิพพานไมได จะดับทุกข
ก็ไมได; จะสรางบานอยูสักหลังก็ไมได มันตองเปนไปตากกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา
เราพยายามสอนให เข าใจเรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา แก เด็ ก ๆ อย าได เข าใจผิ ด อย าไปดู ถู ก
ผูอื่น อยาไปดูถูกศาสนาอื่น.
เมื่อเขาพูดอยางปุคคลาธิษฐาน เราก็พูดอยางธรรมา
ธิษฐานเทานั้นเอง;
แลวเราอยาไปดูถูกคนที่เขาตองพูดอยางปุคคลาธิษฐาน
เพราะวาประชาชนมันยังไมฉลาดพอ.
นี้ คื อ เค า เงื่ อ นใหญ ๆ ที่ ว า เราจํ า ทํ า การต อ รองกั น ระหว า งศาสนา
ใหเกิดความรักใครปรองดองกัน จนเหมือนกับวามนุษยนี้เปนคน ๆ เดียวกันทั้งสากล
จักรวาล.
ศาสนาไหนจะมีพิธีรีตองอยางไร มีวิธีการยึดมั่นถือมั่นอยางไร เขาก็
มุงหมายที่จะทําลายความเห็นแกตัว : ถึงแมวาจะไปสุขาวดีอยางอาซิ้ม ก็เพราะวามันทํา
ไดเพียงเทานั้น อาซิ้มทําไดเพียงเทานั้น;
เพราะเมื่อมุงมั่นตอพระอมิตาภะแลว แกก็
ไมทําบาปทําชั่ว เพราะรูอยูวาพระอมิตาภะ ไมตองการใหทําบาปทําชั่ว. พระอมิตาภะ
มี อวโลกิ เตศวรเป นเจ าหน าที่ คอยดู แลอยู ทั่ วทุ กหนทุ กแห ง ใครทํ าบาปก็ รู ใครทํ าดี
ก็ รู ไม มี ใครจะหลี กเลี่ ยงสายตาของอวโลกิ เตศวรได แล วพระเจ าอมิ ตาภะ ก็ รออยู
ในสุขาวดี แลวเราก็ทําแตความดี. ที่วาทอง “อมิตาภะ ๆ “ วันละพัน ๆ ครั้งนั้น
ก็เพื่อบังคับจิตใจไว ไมใหเปนไปในทางชั่ว.
อยางนี้แกก็ดีไปจนตาย.
เมื่อแก
เชื่ออยางนั้นแกก็ไมมีทางที่จะเปนทุกขเลย;
พอจะตายก็ยิ่งยินดี เพราะวารถมารอ
อยูแลว ไมตองกลัว.
พอดับจิตก็ขึ้นรถไปสุขาวดี มันก็ไมมีความทุกข มันไม
กลัวนี่.
ขอใหมันเครงขลังเปนสัทธาธิกะ เปนผูหลุดพนดวยสัทธาธิกะอยางนี้เถอะ.
อยาไปดูถูกเขาเลย อาซิ้มเสียอีกจะดีกวาอันธพาล ที่ยังระรานอะไรกันอยู,
เปน
พุทธบริษัทแลว ยังถือศีล ๕ ก็ไมได อยางนี้มันก็ไมไหว.
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ฝายพวกมหายานที่มาเหนือเมฆ คือพวกสุญญตา เขาก็อธิบายเสียวา
อมิตาภะ นั่นแหละคือธรรมะสูงสุด. อมิตาภะ แปลวา มีแสงสวางที่คํานวณ
ไมไ ด;
มิต ายุ มีอ ายุที่คํา นวณไมไ ด มัน ก็มีแ ตสัง ขตธรรมเทา นั้น . ถา
พูดระบุชื่อก็ระบุไปยัง สุญญตา ที่อะไรปรุงแตงไมได.
สุญญตา คือสิ่งที่ไมมี
เหตุปจจัยปรุงแตงได. ทานเวยหลางเรียกวา “จิตเดิมแท”. จิตเดิมแท คือจิต
ที่ไมมีอะไรปรุงแตง และอะไรปรุงแตงไมได.
จิตเดิมแทนั่นแหละคืออมิตาภะ
คืออมิตายุ. นี้เขาก็เรียกวาสอนลัดสั้นเขามาอีก ใหรูจักอสังขตธรรม คือนิพพาน
โดยชื่อวาอมิตาภะ, อมิตายุ. พูดอยางบุคคลาธิษฐาน ก็คือวาพระนิพพาน
นั่นแหละคือ อมิตาภะ, อมิตายุ; เพราะวาพระนิพพานเทานั้น ที่จะมีแสงสวาง
คํานวณไมได;
พระนิพพานเทานั้น ที่มีอายุคํานวณไมไดนับไมได.
นี่พวก
มหายานที่เปนประเภทปญญา เขาอธิบายอมิตาภะอยางนี้.
พวกอาซิ้มก็หวังอมิตาภะ
อยางอาซิ้ม เขาไปอยูแลวก็ไมมีเกิด แก เจ็บ ตายตอไป เหมือนกันอยางนี้เปนตน.
นี่เราจะเห็นไดวา ผูสอน เขาฉลาดมากที่จะมีใหเลือกทุกแงทุกมุม
เมื่ อ ๘,๐๐๐ ป มาแล ว เมื่ อ๕,๐๐๐ ป มาแล ว เมื่ อ ๒,๕๐๐ ป มาแล ว และเมื่ อราว ๆ
๒,๐๐๐ ป มาแล ว เมื่ อราว ๑,๖๐๐ ป มาแล ว นี้ มั นต องสอนอย างนั้ น ๆ ๆ ๆ ในที่ นั้ น ๆ
ในถิ่นนั้น ๆ.
ถาสมมติวาในที่เดียว เชนในประเทศจีนอยางนี้ จะสอนเดี๋ยวนี้ จะสอน
เหมือนกับเมื่อ ๕,๐๐๐ ปมาแลว มันจะไดอยางไร.
มันตองเปลี่ยน มันก็เปลี่ยน
มาตามความเหมาะสม ดั งนั้ นไม ควรจะมี อะไรขั ดแย งกั นในระหว างศาสนาใหญ ๆ โดย
ถือเอา อิทัปปจจยตาเปนเดิมพันเขาไปพูดจาเขาไปตอรอง.
อาตมาคิดได
เพี ยงเท านี้ ก็ พู ดอย างนี้ แล วก็ อยากจะทํ าอย างนี้ เหมื อนกั น คื อทํ าความเข าใจใน
ระหวางศาสนา.
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เวลาเหลืออยูนิดหนอยก็อยากจะพูดการตอรองอีกแบบหนึ่ง คือในคู ๆ
คู ๆ ตรงกันขาม. คือปฏิปกษที่ตรงกันขามใกลชิดกันที่สุด เชนพวกหนึ่งถือศาสนา
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ซายจัด พวกหนึ่งถือศาสนาขวาจัด หมายความวาตรงกันขามก็แลวกัน. เดี๋ยวนี้
ในโลกนี้มีศาสนาขวาจัดซายจัด พอจะเขาใจไดวาเล็งถึงอะไร. เราบอกวา อิทัปปจจยตา
ดีกวา มันอยูตรงกลาง อยาซายจัดอยาขวาจัด.
อิทัปปจจยตา มันอยูตรงกลาง
ไมมีซาย ไมมีขวาดีกวา มันไมตองตบตีกัน ถามีมือซายกับมือขวา เดี๋ยวมันก็ตบกัน
ถามันไมมีเสียทั้ง ๒ มือ มันก็ไมรูจะตบอะไร อยางนี้ดีกวา;
คือ อิทัปปจจยตา
เทานั้น ไมตองมือซายมือขวา.
คูตอไปพวกหนึ่งถือวามีพระเจา
อีกพวกหนึ่งถือวา ไมมีพระเจา.
ขอบอกวาปวยการที่จะถือวามีพระเจาหรือไมมีพระเจา. มันตองพูดกันวาพระเจาอะไร?
พระเจาอยางไรหรือชนิดไหน?
ที่ถูกควรจะมองเห็นวามีแต อิทัปปจจยตา จะเรียก
วาพระเจาก็ได; ไมเรียกวาพระเจาก็ได. ถาจะเรียกวาพระเจา ก็คือมันสรางอะไร
ขึ้น มาได มัน ควบคุม อะไรได มัน ทํา ลายอะไรได นี้ค ือ พระเจา อิท ัป ปจ จยตา;
ถาจะไมเรียกวาพระเจาก็ได เพราะวามันไมใชพระเจาอยางที่ทานนึก ซึ่งเปนพระเจา
ที่เ ปน คน เปน เทวดา โกรธก็ไ ด เกลีย ดก็ไ ด เดี ๋ย วใหร างวัล เดี ๋ย วลงโทษก็ไ ด.
อิทัปปจจยตา จะไมเรียกวาพระเจาก็ได เพราะมันไมใชคนที่มีอารมณแบบนั้น;
แตถาจะใหเปนพระเจาก็ได; นี้คืออํานาจที่ไมรูจัก ที่มองไมเห็น, ที่เหลาจื๊อ
บอกวามันเปนรูปก็ไมใช เปนนามก็ไมใช เปนจิตก็ไมใช เปนกายก็ไมใช ขอเรียกวา
เตา ไวทีกอนเถอะ. นี้ก็เหมือนกัน “ขอใหเรียกวาพระเจาไวทีกอนเถอะ” ก็ได;
แต ไ ม ใ ช รู ป ไม ใ ช น าม ไม ใ ช ค น ไม ใ ช ผี ไ ม ใ ช วิ ญ ญาณ ไม ใ ช อ ะไรอย า งนั้ น มั น
อะไรก็ไมรู; ฉะนั้นอยามามัวทะเลาะกันวามีพระเจาหรือไมมีพระเจาเลย. ขอใหยอม
รั บเสี ยว ามี แต สิ่ งที่ สร างและควบคุ ม และทํ าลาย และมี อยู ในที่ ทุ กหนทุ กแห ง เป น
สิ่งทุกสิ่งที่มันมี. สิ่งนั้นมี! ถาใครอยากเรียกวาพระเจาก็เรียกไป ไมอยากเรียกวา
พระเจาก็ไมตองเรียก; แลวเราก็ตอรองกันได โดยกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
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เอาละที นี้ ขออภั ยอย าหาว าล อเลี ยน หรื อดู ถู กยายแก กั บนั กศึ กษา;
ยายแกโบรมโบราณ กับนักศึกษาที่คงแกเรียนนี้ เขาก็มีความเห็นขัดกัน.
เขา
ตอรองวาคุณยายเอย อยาหวังใหมันมากนักเลย มันเปนเพียง อิทัปปจจยตา สวรรค
วิมานอะไรของคุณยายนั้น อยาหวังใหมันมากนักเลย. ผูที่เปนนักศึกษาก็เหมือนกัน
ย อ มมองให เ ห็ น ว า สวรรค วิ ม านนี้ มั น ก็ เ ป น อิ ทั ป ป จ จยตา ไม ค วรจะไปหลงไหล
กับมัน เอาประโยชนที่นี่ดีกวาสวรรควิมาน. นี้คือวาใหคุณยายแก ๆ กับผูคงแกเรียนนี้
เข าใจกั นได โดยอาศั ยอิ ทั ปป จจยตา และทั้ งสองฝ ายก็ ไม หลงยึ ดมั่ นถื อวิ มานในอะไร
ที่ยึดมั่นกันเสียอยางหลับหูหลับตา.
คนหนึ่งเขาถือศาสนาเงิน คนหนึ่งเขาถือศาสนาธรรมะ มันก็ตอง
ขัดกัน เราปรองดองกันเสียซิ.
สําหรับศาสนาเงินนั้นมันอวนในทางกาย ศาสนา
ธรรมะมันอวนในทางจิตทางวิญญาน ดังนั้นขอใหมีมันทั้ง ๒ อยาง ใหถูกทางถูกวิธี
พอเหมาะพอสม ใหดี ทั้งทางกาย ให ดีทั้ งทางจิตทางวิ ญญาณ ก็เลยไม ใช ศาสนาเงิ น
หรือศาสนาธรรมะ แลวเปนศาสนาที่เหมาะสมที่สุด. ถือศาสนา อิทัปปจจยตานี้
ดีที่สุด รางกายก็ดี จิตใจก็ดี.
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ศาสนาของคนสมัยเกา กับศาสนาของคนสมัยใหม ใชไมไดทั้งนั้น
แหละ เกามันก็บาอยางหนึ่ง ใหมมันก็บาไปอีกอยางหนึ่ง;
มันตองไมเกาไมใหม.
สิ่งที่ไมเกาไมใหม คือ อิทัปปจจยตา นอกนั้นเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น เกาบางใหมบาง.
สิ่ง ที่ไ มรูจัก เกา ไมรูจัก ใหม ก็คือ อิทัป ปจ จยตา.
เราอยา เปน คนหัว เกา
อยาเปนคนหัวใหม;
อยาถืออยางเกา อยาถืออยางใหม;
อยาถือศาสนาเกา
อยาถือศาสนาใหม; นั้นเปนเรื่องสมมติดวยความไมรู อิทัปปจจยตา. ศาสนา
แทจริงมันเปนอยางเตา หรืออยางธรรม. ธรรมะไมประกอบดวยเวลา ไมขึ้นอยูกับเวลา;
นี้เรียกวาไมตองมีศาสนาเกา ไมตองมีศาสนาใหม,
หรือถาคนสมัยเราจะไมมี
ศาสนา คนหัว เกา เขาก็ค ลั ่ง ศาสนา ก็บ อกเขาวา มัน มีศ าสนาที ่ถ ูก ตอ ง คือ
อิทัปปจจยตา เปนศาสนาที่ถูกตอง ไมเกาไมใหม หรือวาใชไดทั้งเกาและใหม.
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คนหนึ่งเปนคนมั่งมี สวนอีกคนหนึ่งเปนคนยากจน การถือศาสนา
มัน ก็ต า งกัน มัน ไมก ลมกลืน กัน ไปได เพราะวา คนมีก ็อ ยา เหลิง ไปเลย คนจน
ก็อยาเศราสรอยเลย มัน อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น.
ความมั่งมี หรือความยากจนนี้
หลอกลวงเทากัน ความจริงคืออิทัปปจจยตา.
คนจนดีก็มี คนมั่งมีเลวก็มี คนจน
เลวก็มี คนมั่งมีดีก็มี ไมมีอะไรแนนอน; ที่แนนอนอยู ก็คือ อิทัปปจจยตา. ถามี
อิทัปปจจยตาแลว ไมมีจน แลวก็ไมมีมีดวย;
ไมตองมั่งมีดวย แลวก็ไมยากจนดวย
มันเปนของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไมรู; แตจะทําใหอยูสบาย. คนจนมีความทุกขตามแบบ
คนจน, คนมั่งมีก็มีความทุกขตามแบบคนมั่งมี. ถามองเห็นขอนี้แลว ก็จะหมด
อยากมี อยากจน แต อยากจะเป นอิ ทั ปป จจยตา คื อเป นมั ชฌิ มาปฏิ ปทาอยู ตรงกลาง
อยางถูกตอง.
พุทธศาสนาจะไมพูดถึงมั่งมียากจน จะพูดแตวาดับทุกขไดเปนใชได
มั่งมียิ่งมีทุกขมาก มันก็บาเลย;
คนจนพอดับทุกขไดมันก็ดี มันไมมีความทุกข.
มันมีสูงสุดกันเพียงแคนั้น.
คนหนึ่งเปนคอมมูนิสต คนหนึ่งเปนนายทุน มันก็ทะเลาะกันแนนอน
คนหนึ่งเปนนายทุน คนหนึ่งเปนกรรมกร นี้มันชกกันเพราะไมรูจัก อิทัปปจจยตา.
คนมันตอยกันชกกัน เพราะไมรู อิทัปปจจยตา โดยเฉพาะอยางยิ่ งไมรูเรื่องกรรม.
ถ าพวกกรรมกร เขารู เรื่ องกรรมว า โดยกฎของธรรมชาติ โดยกฎของ อิ ทั ปป จจยตา
คนเราจะเหมื อนกั นไม ได เท ากั นไม ได โดยกฎของธรรมชาติ คนจนก็ ควรจะพอใจ
ตอสูไปกับความจน;
คนมั่งมีก็ควรจะพอใจในความมั่งมี ไมตองไปอิจฉาตารอน
หรือไมตองไปขมเหงเหยียดหยามอะไรกัน.
ถารูจักเรื่องกรรม คือ อิทัปปจจยตา
กฎแหงกรรมอยางนี้ คนก็ไมชกตอยกัน. มหาสงคราม สงครามนี้มันเปนเรื่องของ
กรรมกรกั บนายทุ นถื อสิ ทธิ เฉพาะตน แล วก็ เอาลั ทธิ เข าครอบงํ ากั น แล วก็ ได รบกั น.
นี้อาตมาเรียกวา “ชกกันเพราะไมรูจัก อิทัปปจจยตา”;
ฉะนั้น รีบสอนใหคนในโลก
รู จั ก อิ ทั ป ป จ จยตา มั น ก็ จ ะหมดความเป น นายทุ น หรื อ ความเป น กรรมกร คื อ
ถือศาสนาเดียวกันได.
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ที่ ป ลี ก ย อ ยออกไปอี ก ก็ เ ป น เรื่ อ งของจิ ต ใจ พวกหนึ่ ง ถื อ สั ส สตทิ ฏ ฐิ
พวกหนึ่งถืออุจเฉททิฏฐิ
มันบาทั้งสองพวก.
ดูใหดี มันมีแต อิทัปปจจยตา
ความจริ ง มั น มี อ ยู แ ต อิ ทั ป ป จ จยตา มั น ขึ้ น อยู กั บ อิ ทั ป ป จ จยตา.ถ า มั น จะหายสาป
สูญไป มันก็เปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา;
ที่มันจะเกิดขึ้นมา มีอยู มันก็เปน
ไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. นี้จะถือวาอัตตา วาอนัตตา นี้มันก็ไมถูก. แตวา
มัน ไมม ีคํ า จะพูด ก็ต อ งพูด วา อนัต ตา.อยา พูด วา อัต ตา อยา พูด วา อนัต ตา
นั่นแหละถูก;
แตพูดวามีเหนือเปนแตอิทัปปจจยตาหรือเปนตถตา.
ตถตาคือ
ความเปนอยางนั้น ตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.
อยางนี้ทําใหเลิกเสียไดทั้ง๒ คํา
คื อ ไม พู ด ว า อั ต ตา ไม พู ด ว า อนั ต ตา แต พู ด ว า เมื่ อ มี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆ
จึงเกิดขึ้น.
เมื่อคุณอยากจะเรียกมันวาอัตตา ก็เรียกไปซิ.
ฉันอยากจะเรียกวา
อนัตตา ฉันก็ควรจะเรียกได;
แลวเราไมควรจะทะเลาะกัน.
ของจริงมีอยูแตเพียง
ตถตา ความเปนอยางนั้น
ความไมเปนอยางอื่น เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม.
นี้เรียกวา อิทัปปจจยตา.
เลิกเถียงกันเรื่องอัตตา เรื่องอนัตตา มันจะไมบาใน
ทางทิฏฐิมานะอยางอื่น ๆ ตอไปอีก.
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ในเรื่องกามสุถขัลลิกานุโยค เรื่องอัตตกิลมถานุโยค ก็เหมือนกันอีก
นั่นแหละ.
พระพุทธเจาใหอยูตรงกลางคือ อิทัปปจจยตา อยาหลงไหลใน
กามารมณ;
อยาไปเกลียดชังกามารมณ. พวกที่มันทําลายทรมานรางกายตาม
แบบอั ตตกิ ลมถานุ โยค เขามี ปรั ชญาของเขาว า ถ าเราทํ าร างกายให มั นหมดสมรรถภาพ
แลว กิเลสก็ไมเกิด กามารมณก็ไมเกิด.
นี้เขาจึงถือเปนอัตตกิลมถานุโยค ทรมาน
รางกายอยูเรื่อยใหหมดสมรรถภาพในการที่อยากในกาม.
ก็ถูกของเขา แตมันถูก
เพียงแคนั้น.
ทีนี้ พวกกามสุขัลลิกานุโยค ก็วา โอย!
ไมกี่วันก็ตายแลวนี่ ดื่มกิน
ราเริงกันเต็มที่ เพราะวาพรุงนี้เราอาจจะตายเสียก็ได;
มันก็ถูกของเขาเหมือนกัน;
แตมันถูกแคนั้น เขาก็หวังแคนั้น เขาตองการแคนั้น.
แตที่ถูกแท ๆ นั้นคือวา
อยาไปทําอยางนั้นทั้ง ๒ อยาง; แตใหเปนมัชฌิมาปฏิปทา เปน อิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๒๗๑

ทีนี้ ก็มาถึงนักมวยอีกคูหนึ่งที่ชกกัน คือพวกที่เขาถือวาเกิดอีก หรือ
ไมเกิดอีก. คนหนึ่งถือวาเกิด อีกคนหนึ่งถือวาไมเกิดอีก แลวก็ชกกัน. กรรมการ
หามมวยที่ดี ก็คือ อิทัปปจจยตา. มันบาทั้งสองคน มันไมมีอะไรนอกจาก
“เมื่อสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น.”
คุณอยาไปพูดขางเดียวซีวาเกิดอีก
หรือไมเกิดอีก ประนีประนอมกันอยางนี้ดีกวา.
คนที่ ช า งคิ ด จู จี้ หั ว แหลม ก็ ว า ถื อ แต ศี ล ธรรมโลก ๆ ก็ ไ ด อย า ไปถื อ
ธรรมะในศาสนาเลย ถือศีลธีรรมเถอะ อยาถือศาสนาเลย. คนหนึ่งวาถือศาสนา
ดีกวาเพราะวาศีลธรรมใชไมได ไมพอ นี้มันก็ทะเลาะกันเหมือนกัน. สวนเรามาเหนือ
เมฆวา ถาศีลธรรมจะดี ก็เพราะ อิทัปปจจยตา; ศาสนาจะดีก็เพราะ อิทัปปจจยตา.
ถามี อิทัปปจจยตา แลว ก็ไมตองเรียกวาศีลธรรม ไมตองเรียกวาศาสนา;แตเรียกวา
ธรรม ที่เปนความจริงความถูกตอง, ธรรม ที่ประพฤติแลวดับทุกขได! อยาไป
เถียงกันวาฉันจะเอาศีลธรรม ไมเอาศาสนา; ฉันจะเอาศาสนา ไมเอาศีลธรรม.
ในกรุ งเทพฯ นี้ ก็ มี มาก เมื่ ออาตมาไปสอนเรื่ องสุ ญญตา ซึ่ งเป นเรื่ อ ง
ของศาสนา คนเขาก็หาวาบาเอาเรื่องโลกุตตระ เรื่องนิพพานมาสอน;
สอนแต
ใหรูจักทํามาหากิน ทางศีลธรรมก็แลวกัน. นี้ที่จริงมันไมถูกทั้งนั้นแหละ. อาตมา
ก็ ไม ได ตั้ งใจจะสอนศี ลธรรมหรื อศาสนา ชนิ ดที่ แบ งแยกกั นเด็ ดขาดอย างนั้ น ต อง
การจะบอกเรื่ อง อิ ทัปปจจยตา แล วมั นให ผลเป นสุ ญญตา คื อไมมี ตัวกูนั่ นแหละ.
อิทัปปจจยตา มันทําใหไมมีตัวกู มันก็อยูสบาย อยาจัดไวในฝายใดฝายหนึ่ง ที่ทําให
มันเปน ๒ ฝาย แลวลําบากแกการถือ. มันเปนฝกเปนฝาย แลวมันลําบากแกการถือ;
ให มั น เป น อั น เดี ย ว คื อ ตรงกลาง แล ว มั น ใช ไ ด ห มด นั่ น ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา.
ชาวบานเขาถือสุญญตา ก็ไมมีความทุกขอยางชาวบาน, บรรพชิตถือสุญญตา ก็ไมมี
ความทุกขอยางบรรพชิต; หมายความวาจะอยูอยางชาวบานก็ได จะอยูอยางบรรพชิต
ก็ได ก็ตองอาศัยธรรมะขอนี้แหละ ที่จะทําใหไมมีความทุกข.

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

๒๗๒

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

มีบางคนวา ถือศาสนาดี,
บางคนวา ถือปรัชญาดี เถียงกันอยางนี้.
บางคนวาพุทธศาสนาไมใชศาสนา เปนเพียงปรัชญา.
บางคนวาพุทธศาสนาเปน
ศาสนาไมเปนปรัชญา มันก็เถียงกัน มันบาทั้ง ๒ คน.
เพราะวาเรื่องนี้มันมีขอ
เท็จจริงแตเพียงวาเปน อิทัปปจจยตา เปนกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ถาเอามาพูด
ในรูปคําพูดทฤษฎี มันก็เปนปรัชญา;
ถาเอามาเปนหลักปฏิบัติ มันก็เปนศาสนา.
ฉะนั้น ระวังใหดีวา อิทัปปจจยตา นี้ อยูในรูปของศาสนาก็ได; อยูในรูป
ของปรัชญาก็ได.
เมื่อเราจะตองเรียน เราก็เลือกเรียนใหถูกกับเรื่อง แลวเราก็
ปฏิบัติใหถูกกกับเรื่อง แลวเราก็ดับทุกขได;
ดังนั้นมันแยกกันไมได.ถาจะดับทุกข
ได มัน ก็ตอ งมี อิทัป ปจ จยตา ทั้งที่เ ปน ปริยัติ เปน ปฏิบัติ และเปน ปฏิเ วธ;
คือ อิทัปปจจยตาที่เปนความรูสําหรับรู,
เปน อิทัปปจจยตา ที่เปนการปฏิบัติ
ที่จะตองปฏิบัติ.
แลวก็มี อิทัปปจจยตา ที่เปนผลของการปฏิบัติ แสดงออก
มาใหครบ เปนความดับทุกข.
อยามาเถียงกันวาศาสนาดีหรือปรัชญาดี แลวก็วา
เอาเอง อยางนั้นอยางนี้. สําหรับศาสนานั้น คือตัวการปฏิบัติ, สําหรับปรัชญานั้น
เปนเรื่องสําหรับคิด ไมเกี่ยวถึงตัวการปฏิบัติ;
แตการปฏิบัติมันก็ตองมีเรื่องสําหรับ
คิดที่ถูกตอง เอามารวมกันเขามันก็เลยไมเปนอะไรมากไปกวาการปฏิบัติที่ ถูกตอง
นี้คือศาสนา.
มีปรัชญาก็มาอยูในการปฏิบัติที่ถูกตอง นี้บางทีเราก็ปฏิบัติตาม
พระพุทธเจา โดยไมรูเรื่องปรัชญา มันก็ดับทุกขไดเหมือนกัน.
อยามาจัดพุทธศาสนา
ให เ ป น นั่ น เป น นี่ ให มั น ยุ ง ยากไป นอกจากว า มั น เป น คํ า สอน เป น การปฏิ บั ติ
เปนผลของการปฏิบัติ ที่เปนตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา เทานั้น.
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คู สุ ดท ายอยากจะพู ดว ามั นทะเลาะกั น โดยการเถี ยงกั นว า สมมติ ดี กว า;
คนหนึ่ ง ว า ปรมั ต ถ ดี ก ว า .คนหนึ่ ง เขาว า เขาถื อ สมมติ คนหนึ่ ง เขาถื อ ว า เขาถื อ
ปรมัตถ.
คนถือปรมัตถมันก็ดาคนถือสมมติวา โง คนถือสมมติมันก็ดาคนถือ
ปรมัตถวา บา. นี่ไมจําเปนที่จะมาเถียงกันเรื่องถือสมมติ ถือปรมัตถ. สมมติ
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ที่เฟอก็มี ที่พอดีก็มี; ปรมัตถที่เฟอก็มี ที่พอดีก็มี; แตถาถือ อิทัปปจจยตา
ใหถูกตองนั้น มันมีปริมาณพอสมควรตามที่จํากัดเทานั้น มันจะดับทุกขได. ถาจะพูด
อยางสมมติ ก็พูดอยางสมมติ, ถาจะพูดอยางปรมัตถ ก็พูดอยางปรมัตถ, นั้นมัน
เปนเรื่องพูด.
แตเรื่องจริงนั้นมันคือการปฏิบัติ อิทัปปจจยตา ใหถูกตองใหตรง
กั บสถานการณ ที่ กํ าลั งเป นอยู จริ ง ให ดั บทุ กข ในกรณี นั้ น ๆ ได ไปทุ ก ๆ กรณี ก็ ไม ต อง
เถี ยงกั นเรื่ องสมมติ เรื่ องปรมั ตถ เรื่ องบั ญญั ติ เรื่ องอะไรต าง ๆ ที่ ชอบเถี ยงกั นอยู .
ยิ่งเปนนั กอภิธรรม ยิ่ งขี้เหนียว ยิ่งรูปรมัตถมาก ยิ่งขี้เหนียว เพราะรู อิทัปปจจยตา
ผิดทาง, รูอิทัปปจจยตา ชนิดที่ทําใหยิ่งขี้เหนียว. ถารู อิทัปปจจยตา ชนิดที่ทําให
ใจกวางเผื่อแผ; อันไหนจะดี? ดูเอาก็แลวกัน. คนรูสมมติ มันก็พูดนอยหรืองมงาย;
คนรูปรมัตถมันก็พูดมากหรือเพอเจอ มันยังไมพอดี.
ฉะนั้น ลบทิ้งไปเสียทั้ง
๒ อย า ง แต รู ว า อะไรเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ทุ ก ข แ ล ว ก็ จั ด การที่ นั่ น เมื่ อ สิ่ ง นี้ ๆ เป น
ปจ จัย สิ่ง นี้ ๆ จึง เกิดขึ้น ;
ก็จัดการกัน ที่ปจ จัย ของความทุก ข นั่ง ลงสงบ
อารมณ มองดูวา อะไรเปนปจจัยของความทุกขในกรณีนี้ ที่กําลังทําอันตรายเราอยู
ก็จัดการตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ไมตองไปคิดใหมันมากเรื่อง มันเสียเวลา;
เอาเวลาไวสงบกับ อิทัปปจจยตา ดีกวา.
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ทั้ ง หมดนี้ อาตมาเรี ย กว า อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะเป น สิ่ ง ต อ รอง
ระหวางศาสนา ระหวางลัทธินิกาย ระหวางสาขาปลีกยอย ของทิฏฐิของความ
คิดความเห็น ซึ่งกําลังเปนปญหาใหญหลวงในโลกนี้ ที่ทําใหเรามีความรักใครสามัคคี
กันไมได มีแตความแบงแยกเปนเขา, เปนเรา, ตั้งหนาตั้งตาจะเอาเปรียบเราจะ
เปนเจาโลก; เพราะไมมองเห็นวา เรามีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกอยางเดียวกัน
เปนเพื่อนเกิดแกเจ็บตายดวยกัน; ถายังไมรู อิทัปปจจยตา ก็ตองทนทุกขไปดวยกัน.
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หวังวาทานทั้งหลายจะไดเอาไปคิด ไปนึกดู;
และถาจะมีการตอรองทํา
ความเขาใจกันระหวางบุคคลตอบุคคลก็ดี ระหวางหมูคณะตอหมูคณะก็ดี หรือระหวาง
ประเทศต อ ประเทศก็ ดี ระหว างครึ่ ง โลกต อ ครึ่ ง โลกก็ ดี ไม มี อ ะไรเหมาะสมเท า กั บ
ทํ าความเข าใจในด านจิ ตใจให ถู กต องเสี ยก อน คื อเรื่ องความทุ กข และความดั บทุ กข
ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; แลวก็มาเปนสหายทุกขดวยกัน; เมื่อเปนสหาย
ทุกขดวยกันแลว ก็ทําความดับทุกขดวยกัน;
แลวก็เปนสหายที่ไมมีทุกขดวยกัน;
เรื่องมันก็จบ.
พระพุทธเจาทานก็ทรงมุงหมายอยางนี้ ที่ทานไดตรัสเรื่องตาง ๆ ไว
ในพระพุทธศาสนา. นี่เห็นวาพอสมควรที่จะเอาไปคิดดูวา อิทัปปจจยตา อาจเปน
เดิมพันสําหรับตอรองกันระหวางคูพิพาทไดหรือไม? อยางไร?
นี่ ขอยุ ติ การบรรยายนี้ ไว สํ าหรั บพระสงฆ ทั้ งหลาย จะได สวดบทพระธรรม
เปนเครื่องจรรโลงใจใหขะมักเขมนประพฤติปฏิบัติในพระธรรมตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะเปนสิ่งที่ฆราวาสตองเรียนรู และปฏิบัติ

-๙เสารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
ในการบรรยายครั้ งที่ ๙ นี้ จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ว า
อิ ทั ป ป จ จยตา ในฐานะเป น สิ่ ง ที่ ฆ ราวาสต อ งเรี ย นรู และ
ปฏิบัติ. ทานทั้งหลายจงไดสังเกตถอยคําที่อาตมาไดกลาวแลววา
สิ ่ง ที ่ฆ ราวาสตอ งเรีย นรู  ไมใ ชเ พีย งแตว า ควรเรีย นรู  หรือ นา
จะเรียนรู ขอที่ตองใชคําวา “ตอง”
นี้ยอมแสดงความหมาย
ชัดแจงถึงที่สุดอยูแลว วาเปนสิ่งจําเปนอยางไร?
จึงหวังวา
ทานทั้งหลาย จะไดตั้งอกตั้งใจฟงสําเร็จประโยชน.
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ขอทบทวนซ้ํ าแล วซ้ํ าเล า แก ท านทั้ งหลาย โดยไม กลั วว าจะรํ าคาญ
วาปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิทัปปจจยตา นี้ เปนสิ่งที่จะตองมีความ

๒๗๕
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คุนเคยกันกับเราทั้งหลายผูเปนพุทธบริษัท. ในการพูดจาก็ดี ในการคิดนึกก็ดี ในการ
ประพฤติ กระทํ าในชี วิ ตประจํ าวั นก็ ดี ขอให เป นไปอย างถู กต อง ตามกฎเกณฑ ของ
อิทัปปจจยตา, และใชกฎเกณฑอันนี้แกไขปญหาตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน;
คือจะเปนเรื่องทางกายหรือทางใจก็ตาม จะตองอาศัยกฎเกณฑตอนนี้. เพราะฉะนั้น
จึ งได นํ ามากล าวแล วกล าวอี ก หลายครั้ งหลายคราวแล ว จนกว าจะเป นที่ คุ นเคยกั บ
พวกเราทั้งหลายผูเปนพุทธบริษัท.
อีกขอหนึ่ง ซึ่งจะตองนึกไวเสมอวา อิทัปปจจยตา นั้นก็คือ ปฏิจจสมุปบาท; หรือปฏิจจสมุปบาท ก็คือ อิทัปปจจยตา. แตเมื่อกลาวโดยตัวหนังสือแลว
คํ าว า อิ ทั ปป จจยตา กิ นความกว างว า หรื อหมายความกว างกว าปฏิ จจสมุ ปปาท.
ปฏิส มุป บาท ตามสูต รที ่ไ ดต รัส ไวโ ดยตรงนั ้น เปน เรื ่อ งอาศัย กัน เกิด ขึ ้น แหง
กองทุ กข และความดั บไปแห งกองทุ กข ที่ มี อยู ในจิ ตใจของคนเราโดยเฉพาะเท านั้ น;
แตคําวา อิทัปปจจยตา นั้นกินความกวาง หมายความวาไมยกเวนอะไรเลย ในบรรดา
สิ่ ง ที่ เ ป น สั ง ขตธรรมทั้ ง หลาย จะเป น รู ป ธรรมก็ ดี นามธรรมก็ ดี ภายนอกก็ ดี
ภายในก็ ดี หยาบละเอี ย ดก็ ดี อะไรดั ง นี้ เ ป น ต น ล ว นแต เ นื่ อ งอยู ด ว ยกฎเกณฑ
ของสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
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ถาจะพูดกันโดยสรุปใหเปนประเภทใหญ ๆ แลว ก็จะไดเปน ๓ ประเภท
-อิทัปปจจยตา ของสิ่งที่เปนเหตุ นี้อยางหนึ่ง
-อิทัปปจจยตา ของสิ่งที่เปนผล นี้อีกอยางหนึ่ง, และ
-อิ ทั ป ป จจยตา ของป จจั ย การ คื อ อาการที่ เนื่ อ งกั นระหว างเหตุ กั บ
ผล นี้อีกอยางหนึ่ง.
อยางแรก อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนเหตุนั้น ก็ไดแกสิ่งที่เปน
เหตุ เปนปจจัยทั้งหลาย มีขึ้นมาและเปนไปไดตามกฎเกณฑอันนี้. อิทปั ปจจยตา
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อิทัปปจจยตา

๒๗๗

ในฐานะที่เปนผลนั้น ก็คือสิ่งที่เราเรียกวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม หมายถึงสิ่งที่เปนผล
ธรรมที่เปนผล อันเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัยกันและกัน.
อิทัปปจจยตา แหง
ปจจยาการนั้น ไมมุงถึงเหตุหรือผล แตมุงถึงความสัมพันธกันระหวางเหตุกับผล
หรืออาการที่เหตุทําใหเกิดผล ในลักษณะนี้ ก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง.
ปจจัย
นั้นอยางหนึ่ง,
ปฏิจจสมุปปนนธรรมนั้นก็อยางหนึ่ง,
ปฏิจจสมุปบาทนั้นก็อีก
อยางหนึ่ง. รวมเปน ๓ อยาง อยางนี้.
ท า นทั้ ง หลายจงมองดู ใ ห ดี ว า ในโลกนี้ บรรดาสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เรานั้นอะไรเปนอะไร? คือวา อะไรเปนเหตุ? อะไรเปนผล? และอะไรเปน
อาการที่เกี่ยวเนื่องกันระหวางเหตุกับผล?
เปนสิ่งที่นาสนใจและละเอียดสุขุมไมวา
เราจะมี ชี วิ ตอยู ในลั กษณะอย างไร มั นเกี่ ยวข องกั นกั บสิ่ งทั้ ง ๓ นี้ ทั้ งนั้ น หรื อถ าว า
อีกทีหนึ่ง ก็วา ความเกี่ยวของกันระหวางเหตุกับผลนั่นแหละ คือชีวิตของคนเรา
ทุ ก ขณะ ๆ ไปที เ ดี ย ว.เมื่ อ อิ ทั ป ป จ จยตา เป น เรื่ อ งเกี่ ย วข อ งกั บ คนเราโดยตรง
อยางนี้ มันก็ตองเปนเรื่องที่ควรจะสนใจ.
ฆราวาสก็เปนคน ดังนั้น ฆราวาสก็ตอง
สนใจ.
ฆราวาสมีเรื่องมาก มีภาระมาก มีปญหามาก เปนเหตุ เปนหนทางใหเกิด
ความทุกขมาก นั่นแหละจึงตองรอบรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
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ฆราวาสไมใชสัตว ที่เกิดมาสําหรับทนทุกขอยางตกนรกทั้งเปน. ขอ
อภั ยที่ พูดตรง ๆ อย างนี้ ก็เพื่ อประหยัดเวลา ว าไม ใชเกิ ดมาเพื่ อทนทุ กขอย างตกนรก
ทั้งเปน.
ฆราวาสมีโอกาสที่จะตองทนทุกขอยางตกนรกทั้งเปน ยิ่งกวาบรรพชิต
ก็เห็นกันอยูชัด ๆ แลว วาฆราวาสมีเรื่องอะไรบาง? อยางไรบาง? หรือเทาไร?
พระเณรมีเรื่องอะไรบาง? อยางไรบาง? หรือ เทาไร? เปรียบเทียบกันแลว
มันนอยกวากันมาก ในการที่จะทําใหตกนรกทั้งเปน ในหมูพระหมูเณร;
แตฆราวาส
นั้นมีทางที่จะเปนไดงาย เพราะมันเกี่ยวพันกันยุงไปหมด แลวก็มีภาระหนักอึ้ง.
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ฆราวาสไม ใช สั ตว ที่ เกิ ดมาสํ าหรั บทนทุ กข อย างตกนรกทั้ งเป น นี้ ตาม
ทัศนะของพุทธบริษัท.
คนพวกอื่นเขาจะถืออยางไรก็ตามใจเขา แตพุทธบริษัทเรา
จะตองถือวา ฆราวาสก็คือสัตวที่เกิดมา เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะได
และทั่วกันทุกคน. เกิดมาเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะได หมายความวา
ถาไมไดสิ่งที่ควรจะไดนี้ มันก็ไมควรจะเรียกวามนุษย.
ตอเมื่อไดสิ่งที่มนุษยควร
จะได จึงจะเรียกวามนุษย แลวก็ตองได หรือควรจะไดดวยกันทุกคน.
อาจจะมีคนแยงวา มันเปนเรื่องยากเกินไป ไมควรจะไดทุกคน.
ขอนี้
หมายความวา ถาเปนคนปรกติตามธรรมดาสามัญแลว ก็ควรจะไดทุกคน; แตถา
เป นคนอาภั พ คื อมี การวิ กลวิกาลทางจิ ตใจ มั นก็ ยากที่ จะได อยู เหมือนกั น เพราะว า
มันไมพรอมที่จะได.
เดี๋ยวนี้พูดกันวาในกรณีปรกติ ผูที่เรียกวามนุษยไดแลว
ก็ควรจะไดสิ่งนี้. ความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา เปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยไดสิ่งนี้
คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.
จะมีเหตุผลอยางไร ในเรื่องนี้ ก็ควรจะได
พิจารณากันตอไป.

www.buddhadasa.info
หั วข อที่ ได ยกขึ้ นไว นั้ นมี ว า สิ่ งที่ ฆราวาสต องเรี ยนรู และปฏิ บั ติ นั่ นคื อ
อิทัปปจจยตา. อิทัปปจจยตา ก็รูคําแปลกันดีอยูแลวทุกคน วา ความที่หรือภาวะที่
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น; นี้ตั้งอยูในลักษณะที่เปนกฎทั่วไปใน
สิ่งทั้งปวง แลวก็มีกิริยาอาการที่ปรากฏออกมาใหเห็น ตามกฎเกณฑอันนั้น. เรื่องผิด
ก็เป นอย างนั้น เรื่องถู กก็ เป นอย างนั้น ไม มี อะไรที่ จะไม เปนไปตามกฎเกณฑ เหล านี้ .
เมื่ อ เรารู จั ก ใช ก ฎเกณฑ เ หล า นี้ อ ย า งถู ก ต อ ง ก็ จ ะทํ า ให ไ ด สิ่ ง ที่ ค วรจะได หรื อ อยู
ในฐานะที่ควรจะได.
แมวาทานจะนึกถึงหลักธรรมที่เรียกวา อิทธิบาท ๔ ประการ ที่จะทําให
ไดรับสิ่งที่พึงปรารถนาที่ไมเหลือวิสัยแลวดังนั้นก็จริง แตอยาลืมวา ลําพังอิทธิบาทนั้น
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มันไมมีความหมาย; มันตองเปนอิทธิบาทที่เปนไปถูกตอง ตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา มันจึงจะมีความหมาย. อิทธิบาทแตละอยางตองเปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎเกณฑขอนี้.
หรื อ ว า ธรรมะหมวดใดก็ ต าม มี ห น า ที่ อ ย า งไรก็ ต าม ก็ ล ว นแต เ ป น
ธรรมะ ที่ จะต อ งเป น ไปตามกฎเกณฑ แ ห ง อิ ทั ปป จ จยตา จึ ง จะสามารถให สํ าเร็ จ
ประโยชนตามนั้นได.
เดี๋ยวนี้เราพูดกันสําหรับฆราวาส ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบ
กันอยูแลว ก็จะไดพูดใหเห็นชัดลงไป โดยเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับฆราวาส.
ความเปนฆราวาสนั้น มีคําบาลีเรียกวา กามโภคี. กามโภคี แปลวา
ผูบริโภคกาม เปนมนุษยก็ได เปนเทวดาก็ได.
พระพุทธเจาไดตรัสเรื่องของ
กามโภคีไวเปน ๑๐ จําพวกดวยกัน. ใน ๑๐ จําพวกนั้น พวกที่ ๑๐ คือพวกสุดทาย
ประเสริฐที่สุด.
ทานทั้งหลายคอยฟงดูใหดีวา จะประเสริฐหรือไมประเสริฐอยางไร?
ในกามโภคี ๑๐ จําพวกนี้ มันมีอยูอยางไรบาง พระองคไดตรัสแกอนาถบณฑิกคหบดี
ในอังคุตตรนิกาย หมวด ๑๐;
ถาเปนพระไตรปฎกฉบับบาลี ก็เลม ๒๔ หนา ๑๘๘
ไปเปดดูโดยละเอียดเอาเอง ในที่นี้จะยกมาโดยหัวขอที่เปนหมวด ๆ.
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ในบรรดากามโภคี ๑๐ จํ าพวกนั้ น แบ งเป นพวก ๆ อี กที หนึ่ ง ๓ พวก
แรก มีการแสวงหาไมเปนธรรม ทารุณโหดราย;
๓ พวกถัดมา มีการแสวงหา
เป น ธรรม ทารุ ณ โหดร า ยบ า ง มี ก ารแสวงหาไม เ ป น ธรรม ไม ท ารุ ณ โหดร า ยบ า ง;
๓ พวกต อ ไป เป น การแสวงหาเป น ธรรม ไม ท ารุ ณ โหดร า ยโดยประการทั้ ง ปวง;
เปน ๙ พวก. แลวมีพวกที่ ๑๐ พวกสุดทายที่แปลกออกไป ที่วา จะตองมีคุณสมบัติ
อื่นประกอบดวย;จะจารไนโดยละเอียด-:
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กลุมที่ ๑ มีอยู ๓ พวก ชนิดที่ ๑ นี้แสวงหาไมเปนธรรม ทารุณ
โหดร า ย ไม เ ป น ธรรมคื อ อธรรม ทารุ ณ โหดร า ยคื อ สาหั ส ครั้ น ได ท รั พ ย ม าแล ว
ไมเลี้ยงตนเองใหเปนสุขหรืออิ่มหนําดวย แลวก็ไมแจกจาย ไมทําบุญดวย พวกนี้ควร
ถูกตําหนิโดย ๓ สถาน คือควรถูกติโดย ๓ สวน ๓ สถาน การแสวงหาก็ไมเปน
ธรรม ไดมาแลวก็ไมเลี้ยงตนเองใหเปนสุข แลวก็ไมจายแจก ไมทําบุญ;
นี้เปน
๓ อยางอยูอยางนี้, เขาไมทําอะไรเลย; เรียกวาถูกตําหนิโดยสวนทั้ง ๓. ชนิดที่ ๒
แสวงหาไมเปนธรรม ทารุณโหดรายอยางนั้น แตวาไดมาแลวก็เลี้ยงตนใหเปนสุขและ
อิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมทําบุญ;
อยางนี้เขาควรถูกติแตโดย ๒ สถาน ควรจะ
ชมสักหนึ่งสถาน คือขอที่วายังรูจักเลี้ยงตนใหเปนสุขและอิ่มหนํา ติก็ติที่วา แสวงหา
ไมเปนธรรม แลวก็ไมรูจักแจกจายทําบุญ. ชนิดที่ ๓ นั้น แสวงหาก็ไมเปนธรรม
ทารุ ณ โหดร า ย ได ม าแล วก็ เ ลี้ ย งตนให เ ป น สุ ข อิ่ ม หนํ า แล ว ก็ แ จกจ ายทํ า บุ ญ ด ว ย
พวกนี้ ควรถู กตําหนิ ๑ สถาน คื อแสวงหาไมเป นธรรม แล วควรชมเชย ๒ สถาน
คือรูจักเลี้ยงตนเองใหมีความสุข และรูจักแจกจายทําบุญ.
ใน ๓ พวกนี้ ลวนแต
แสวงหาไมเปนธรรม.
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ทีนี้มาถึง กลุมที่ ๒ ชนิดที่ ๑
แสวงหาเปนธรรมบาง ไมเปน
ธรรมบาง คือโหดรายบาง ไมโหดรายบาง หมายความวาเจือกัน ไมเลี้ยงตนใหอิ่มหนํา
เปนสุข แล วก็ไมแจกจ าย ไม ทําบุญ นี้ไมควรจะถูกติไปเสียทั้งหมด เพราะวาการ
แสวงหาบางครั้งบางคราวของเขายั งเป นธรรมบ าง ยั งไม ทารุ ณโหดร ายบ าง นี้ ส วนนี้
เรียกวายังชมไวใหนิดหนึ่ง;
สวนที่ไมเลี้ยงตน ไมแจกจายทําบุญ นี้ควรตําหนิ
แลวก็ยังตําหนิส วนที่วา บางทีก็แสวงหาไม เปนธรรมและทารุ ณโหดร ายในบางคราว
ดังนั้น การถูกติจึงมีเปน ๓ การชมเชยไดเพียง ๑. ชนิดที่ ๒
ของพวกนี้ก็คือ
แสวงหาไม เป นธรรมบ าง เป นธรรมบ าง ทารุ ณโหดร ายบ างไม ทารุ ณโหดร ายบ าง
ครั้งไดมาแลวก็เลี้ยงตนใหอิ่มหนําเปนสุข แตไมแจกจายไมทําบุญ นี้ควรถูกติ
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โดย ๒ สถาน คือวาไมรูจักแจกจายทําบุญ และในบางคราวก็แสวงหาไมเปนธรรมดวย
แต ก็ ค วรจะสรรเสริ ญ ที่ ว า เลี้ ย งตนให เ ป น สุ ข และบางคราวก็ แ สวงหาเป น ธรรม
เรี ย กว า ติ ๒ สรรเสริ ญ ๒.ที นี้ ชนิ ด ที่ ๓ ของพวกนี้ แสวงหาไม เ ป น ธรรมบ า ง
เปนธรรมบาง ทารุณบางไมทารุ ณบาง ไดมาแลวก็ เลี้ ยงตนให เป นสุขอิ่มหนํ า แลวก็
แจกจายทําบุญดวย นี้ควรติเพียงขอเดียว คือขอที่วาบางครั้งก็แสวงหาไมเปนธรรม
แลวก็สรรเสริญชมเชยให ๓ คือวาบางคราวก็แสวงหาเปนธรรม แลวก็นํามาเลี้ยงตน
ดวย แลวก็แจกจายทําบุญดวย; ๓ พวกนี้ เปนพวกที่การแสวงหานั้นก้ํากึ่งกัน
คื อบางคราวเป นธรรม บางคราวไม เป นธรรม เห็ นจะได แก พวกคนโดยมากในสมั ยนี้
ในโลกนี้.
กลุมที่ ๓ ชนิดที่ ๑ แสวงหาเปนธรรม ไมทารุณโหดราย แต
ก็ไมเลี้ยงตนเองใหเปนสุขอิ่มหนํา แลวก็ไมแจกจายทําบุญ.
เราจะเห็นวามี
บางคนบางพวกอยู ในโลกนี้ แสวงหาเป นธรรมไม เบี ยดเบี ยน แต ไม รู จั กเลี้ ยงตนเอง
ใหเปนสุข ไมแจกจายไมทําบุญ เปนปูโสมเฝาทรัพยหรืออะไรในทํานองนั้น ก็มีอยู.
คนพวกนี้ ควรถู กติ โดย ๒ สถาน คื อ ว าไม รู จั กเลี้ ยงตนเองให เป นสุ ข และไม รู จั ก
แจกจายทําบุญ แลวก็ยกยองชมเชยให ๑ คือวาแสวงหาเปนธรรม.
ทีนี้ชนิดที่ ๒
ของพวกนี้แสวงหาเปนธรรม ไมทารุณโหดราย ไดมาแลวก็เลี้ยงตนใหเปนสุขอิ่มหนํ า
แตไมแจกจาย ไมทําบุญ มีตําหนิ ๑ ตรงที่ไมแจกจายทําบุญ สรรเสริญ ๒ ตรงที่วา
รูจักเลี้ยงตน และการแสวงหานั้นก็เปนธรรม. ชนิดที่ ๓ ของกลุมนี้ แสวงหา
เป น ธรรมไม ท ารุ ณ โหดร า ย แล ว ก็ รู จั ก เลี้ ย งตนเองให เ ป น สุ ข อิ่ ม หนํ า แล ว ก็ รู จั ก
แจกจายและทําบุญ แตวายังเปนคนกําหนัดยินดีในการบริโภคกามนั้น เรียกวา คธิโต
-กําหนัดยินดีในการบริโภคกามนั้น; เรียกวา มุจฺฉิโต- สยบมัวเมาในการบริโภค
กามคุณนั้น; อชฺฌาปนฺโน-พัวพันอยูในการบริโภคกามนั้น; อนาทีนวทสฺสาวี
-ไมมองเห็นโทษของการบริโภคกามนั้น; อนิสฺสรณปฺโ-ไมมีปญญาเครื่อง
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ออกไปพนจากการบริโภคกามนั้น;
นี้สวนนี้พระพุทธเจาทานยังติ ทานยังตําหนิ
คื อ ติ ๑ แล ว ก็ ส รรเสริ ญ ๓ สรรเสริ ญ ๓ คื อ แสวงหาเป น ธรรม แล ว เลี้ ย งดู
ตนเองให เ ป น สุ ข ด ว ย แล ว แจกจ า ยทํ า บุ ญ ด ว ย ๓ อย า งนี้ ส รรเสริ ญ แต ท รงติ
อยูอยางหนึ่ง คือวา กําหนัด มัวเมา พัวพัน ไมเห็นโทษแหงกามคุณนั้น.
ทีนี้มาถึงพวกสุดทาย คือชนิดที่
๑๐ พวกนี้แสวงหาเปนธรรมไม
ทารุณโหดราย นี้ได ๑ คะแนน,
ทีนี้เลี้ยงตนใหเปนสุขอิ่มหนํา ไดอีก ๑ คะแนน,
แจกจ า ยทํา บุ ญ ด ว ย ได อี ก ๑ คะแนน, อคธิ โ ต-ไม กํา หนั ด ,
อมุ จฺ ฉิ โ ต
-ไมสยบหมกมุน,
อนชฺฌาปนฺโน-ไมพัวพัน,
อาทีนวทสฺสาวี-พิจารณาเห็น
โทษแหงการจมอยูในกามคุณ,
นิสฺสรรณปฺโ-เปนผูมีปญญาเปนเครื่องออกจาก
กามคุณนั้น. นี้เปนเรื่องสรรเสริญทั้ง ๔ ไมมีติเลย.
ทบทวนดู ใหม ว า แสวงหาก็ เป นธรรมด วย เลี้ ยงตนเองให เป นสุ ขด วย
แจกจายทําบุญดวย แลวมีจิตไมหลุมหลงในการบริโภคกามนั้นดวย นี้ไดสรรเสริญ ๔
พระพุทธเจาตรัสวา เราควรจะเรียกเขาวา อคฺโค-เปนผูเลิศ,
เสฏโ-เปนผู
ประเสริ ฐ , ปาโมกฺ โ ข-เป น ผู เ ด น ดวง, อุ ตฺ ต โม-เป น ผู สู ง สุ ด , ปวโร
เปนผูบวร; พวกที่ ๑๐ นี้ไดรับการสรรเสริญจากพระพุทธเจาวาเลิศ, ประเสริฐ,
เดนดวง, สูงสุด, บวร; อคฺโค, เสฏโ, ปาโมกฺโข, อุตฺตโม, ปวโร.
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สํ าหรั บพวกที่ ๑๐ นี้ พระองค ยั งตรั สเปรี ยบไว ด วยว า นมสดรี ดมาแล ว
ทําเปนนมสม มันก็ดีกวานมสด; นมสมเอาไปทําเปนเนยขน คือ นวนิต มันก็ดีกวา
นมสม; เนยขนเอาไปทําเปนสัปป คือเนยใส มันดีกวาเนยขน; สัปป เอาไปทํา
เป นสั ปป มั ณฑะ-ยอดของเนยใสหรื อหั วของเนยใส เป นสิ่ งสู งสุ ดในบรรดาสิ่ งที่ เกิ ด
จากรสแหงโค; สิ่งสูงสุดของสิ่งที่เกิดจากโครสนั้น คือ สัปปมัณฑะ. บุคคลจําพวก
ที่ ๑๐ นี้ ควรจะเปรียบดวยสัปปมัณฑะ ทานตรัสวาอยางนี้.
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ขอใหล องคิด ดูว า กามโภคีบ ุค คล ผู เ ปน ฆราวาสครองเรือ นบริโ ภคกามนั ้น
มีอยู ๑๐ พวก ใน ๙ พวกนั้น ยังไมถูกสรรเสริญโดยทั้งหมด เพราะวาแมจะไมทําผิด
อะไรในทางศีลธรรม แตก็ยังเปนผูมัวเมาไมลืมตา ในเรื่องของการบริโภคกามคุณ.
นี่แหละ เราทั้งหลายที่เปนฆราวาส ลองคิดดูเถอะวา การเปนฆราวาส
นั้น จะเปนฆราวาสที่ดีไดอยางไร?
เราจะเปนฆราวาสชนิดไหนกัน ในเมื่อ
เราเปนพุทธบริษัท?
ถาเราตองการจะใหเปนพวกที่ดีที่สุด ก็คือเปนพวกที่บริโภค
กามคุณ ดว ยจิต ที ่อ ยู เ หนือ อํ า นาจบีบ คั ้น ของกามคุณ อคธิโ ต-ไมกํ า หนัด ,
อมุ จฺ ฉิ โ ต-ไม ส ยบมั ว เมา,
อนชฺ ฌ าปนฺ โ น - ไม พั ว พั น ,อาที น วทสฺ ส าวี
-เห็นโทษของมันในสวนที่เปนโทษ, นิสฺสรณปฺโ - มีสติปญญาที่จะอยูเหนือ
โทษของกามคุณนี้.
นี่เราจะเปนฆราวาสชนิดที่ ๑๐ นี้ไดอยางไร?
ตามที่เปนจริงแลวตอง
อาศัยความรู เรื่ องอิทั ปปจจยตา อยางละเอี ยดลออ อย างถูกตอง จึงจะเปนฆราวาส
ที่ ไ ม ห ลั บ หู ห ลั บ ตา กํ า หนั ด สยบ หมกมุ น พั ว พั น มั ว เมา ไม เ ห็ น โทษ ไม รู จั ก
ทําจิตใจใหอยูเหนือสิ่งเหลานี้.
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นี่แหละเปนการชี้ใหเห็นวา ฆราวาส-กามโภคีบุคคล,
ถาจะเปน
ให ถู กต องตามพุ ทธประสงค แล ว ต องมี ความรู ขนาดที่ อยู เหนื ออํ านาจบี บคั้ นของสิ่ ง
เหลานี้ ไมสยบมัวเมา. จงไดสนใจในเรื่องความจริงของสิ่งตาง ๆ คือ อิทัปปจจยตา
แลวก็สามารถถอนจิตใจออกมาเสียไดจากการตกจมเหลานี้.
นี้ ก็ เป นเหตุ ผลข อที่ ๑ ที่ อาตมาคิ ดว า มั นเป นเหตุ ผลที่ ฆราวาสควรจะ
มองเห็ น เพื่ อจะเรี ยนรู และปฏิ บั ติ ในส วน อิ ทั ปป จจยตา เพื่ ออย าให เป นทาสของ
กามคุณ แตใหเปนนายของกามคุณ กามคุณเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับฆราวาส
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อยูในโลก มันก็ระคนปนเปอยูกั บสิ่ งที่ เรี ยกวา กามคุ ณ แตถ าทํ าไดอยางนี้ ก็เรียกว า
ไม มี ส วนที่ ควรติ เตี ยน ให ได คะแนนเต็ มทั้ ง ๔ คะแนนในการเป นกามโภคี ตามที่
กลาวไวในพระบาลีนี้เถิด.
เรื่องที่ ๒
ตอไป ที่เกี่ยวกับฆราวาสโดยตรง ก็อยากจะระบุถึง
อิทัปปจจยตา แหงการทะเลาะวิวาท; อิทัปปจจยตา แหงการทะเลาะวิวาท นี้คง
จะแปลกหู สํ า หรั บ ท า นทั้ ง หลาย ที่ แ ท ก็ เ ป น เรื่ อ งธรรมดาๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น อยู กั บ
คนเรา คนเราอยูในโลกก็มีการทะเลาะวิวาทกัน นี้ไมตองอธิบาย เขาใจไดเอง.
การทะเลาะวิ วาทกั นนั้ นเป นไปตามกฎแห ง อิ ทั ปป จจยตา พระพุ ทธองค
จึงได ตรั สไว ในฐานะเป นกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปปจจยตา ไดตรั สเรื่ องนี้ แก พระอานนท
ที ่ห มู บ า นกัม มาสทัม มะ แควน กุร ุ เรีย กวา มหานิท านสูต ร เปน สูต รที ่ก ลา วถึง
อิทัปปจจยตา คือนิทานะ พระไตรปฎกบาลี เลม ๑๐ หนา ๖๙.
พระพุทธภาษิตนั้นวา อิติ โข ปเนตํ อานนฺท
-ดูกอนอานนท!
ขอนั้นเปนอยางนี้ เวทนํ ปฏิจฺจ ตณฺหา
-เพราะอาศัยเวทนา จึงเกิดตัณหา,
ตณฺหํ ปฏิจฺจ ปริเยสนา -เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา, ปริเยสนํ
ปฏิจฺจ ลาโภ -เพราะอาศัยการแสวงหา จังมีการได, ลาภํ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย
-เพราะอาศัยการได จึงมีการปลงใจรัก.
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วินิจฺฉโย หรือวินิจฉัยนั้น ตามภาษาบาลี แปลวา ปลงใจลงไปอยางนั้น
ทั้งหมดทั้งสิ้น; ในกรณีนี้ คําวา วินิจฺฉโย นั้นแปลวา ปลงใจรักลงไปในสิ่งที่ได;
จึงตรัสวา : ลาภํ ปฎิจฺจ วินิจฺฉโย -เพราะอาศัยการได จึงมีการปลงใจรัก,
วินิจฺฉ ยํ ปฏิจฺจ ฉนฺท ราโค
-เพราะอาศัย การปลงใจรัก จึง เกิด ฉัน ทราคะ
คือความกําหนัดดวยสามารถแหงความเพลิน, ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ อชฺโฌสานํ
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-เพราะอาศัยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน จึงเกิดความสยบมัวเมา,
อชฺโฌ
สานํ ปฏิจฺจ ปริคฺคโห
-เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงเกิดความจับอกจับใจ,
ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ มจฺฉริยํ
-เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงเกิดความตระหนี่
ไมอยากแบง ไมยอมแบง, มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข -เพราะอาศัยความตระหนี่
จึงเกิดความหวงกั้น คือความหึงและความหวง,
อารกฺยํ ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ
ทณฺ ฑ าทานสตฺ ถ าทานกลหวิ คฺ ค หวิ ว าทตุ วํ ตุ วํ เ ปสุ ฺ มุ ส าวาทา -เพราะอาศั ย การ
หวงกั้ น จึ งได เกิ ดการใช อาวุ ธไม มี คม เกิ ดการใช อาวุ ธมี คม เกิ ดการโกลาหลวุ นวาย
เกิ ดการยื้ อแย ง เกิดการวิ วาท เกิ ดการกล าวว า มึ ง ๆ เกิ ดถ วยคํ าสอเสียด เกิดถ วยคํ า
มุสาวาท,
อันมีมูลมาจากการหวงกั้นนั้น ๆ;
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺตี-ติ -บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนอเนก ยอมเกิดขึ้น ดวยยอาการอยางนี้.
ท านทั้ งหลายลองคิ ดดู ว า พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สรู ทุ กสิ่ งทุ กอย างในเรื่ อง
เกี่ยวกับความดับทุกขนั้น อยางไร?
จะเห็นไดวา ในที่นี้ทานมีความเขาใจรอบรู
ในเรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา ของการทะเลาะวิ วาท ซึ่ งจะได ทบทวนอี กที หนึ่ ง เป น ๑๐
อาการ
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เพราะอาศัยเวทนาคือรสอรอย หรือรสที่ไดจากความรูสึกนั้น จึงไดเกิดตัณหา,
เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา,
เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดการได,
เพราะอาศัยการได จึงเกิดการปลงใจรัก,
เพราะเกิดการปลงใจรัก จึงกําหนัดดวยความเพลิน,
เพราะกําหนัดดวยความเพลิน จึงสยบมัวเมา,
เพราะสยบมัวเมา ก็เกิดการจับอกจับใจ,
เมื่อมีการจับอกจับใจ ก็เกิดการตระหนี่,
เมื่อเกิดการตระหนี่ ก็เกิดการหวงหึง,
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เมื ่อ เกิด การหึง หวง ก็เ กิด สิ ่ง ชั ่ว รา ย คือ การใชอ าวุธ ไมม ีค ม
การใชอาวุธมีคม การโกลาหลวุนวาย การยื้อแยงกัน การวิวาท การพูดวามึง ๆ
การกลาวคําสอเสียด การกลาวคําเท็ จ สิ่งไม พึ งปรารถนา เกิ ดขึ้ นมาด วยอาการ
อยางนี้.
ในที่ สุ ดพระพุ ทธองค ได ตรั สถามพระอานนท ว า ถ าไม มี การหวงกั้ นแล ว
ถ าการหวงกั้ นดั บสิ้ นเชิ งแล ว การจั บอาวุ ธมี คม ไม มี คม เป นต น จะพึ งมี ได หรื อ?
พระอานนทก็ทูลตอบวา หามิไดพระเจาขา!
พระพุทธองคจึงตรัสวา ตสฺมา
ติห านนฺท -ดูกอ นอานนท!
เพราะเหตุฉ ะนั้น ในเรื่อ งนี้เ ปน อัน กลา วไดวา :
เอเสว เหตุ -นั่นแหละคือตัวเหตุ, เอตํ นิทานํ -นั่นแหละคือตนเงื่อนน, เอส
สมุท โย -นั่น แหละแดนเปน ที่เ กิด ขึ้น , เอส ปจฺจ โย -นั่น แหละคือ ปจ จัย ,
ทณฺฑาทาน -แหงการใชอาวุธไมมีคม, สตฺถาทาน -แหงการใชอาวุธมีคม,
กลห -การโกลาหลวุ น วาย, วิ คฺ ค ห -การยื้ อ แย ง , วิ ว าท -คื อ
การวิวาทดวยวาจา, ตุวํตุวํ -การพูดวามึง ๆ, เปสฺุ - การสอเสียดใหคนแตกกัน,
มุส าวาท -การพูด เท็จ , อเนเกสํ ปาปกานํ อกุส ลานํ ธมฺม านํ สมฺภ วาย
-นั่ น เป น ทางให เ กิ ด ขึ้ น แห ง อกุ ศ ลธรรม อั น เป น บาปลามกทั้ ง หลาย มิ ใ ช ห นึ่ ง ,
ยทิทํ อารกฺโข -เหตุนั้นก็คือการหวงกั้นหรือการหึงหวง.
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จากพระพุ ทธภาษิตขอนี้ ฆราวาสก็ ควรจะสนใจว า ความรู อะไร ที่ จะมา
ดับเสียได ซึ่ง อารกฺโข คือการหวงกั้นหรือหวงหึง หึงหวง; อารกฺโข ตามตัว
หนังสือก็แปลวา อารักขา. แตในกรณีแหงกิเลสชื่อนี้ หมายถึงการหวงกั้นหรือการ
หึงหวง. การหึงหวงก็คือการยึดมั่นถือมั่นดวยอุปทาน วาตัวกูวาของกู. ถาดับ
อารั กขาหรื ออารั กโขนี้ ไม ได แล ว สิ่ งอั นเป นบาปอกุ ศลเหล านั้ น ก็ ยั งคมมี อยู สื บไป
ตองทําลายสิ่งที่เรียกวา อารักโข หรือ อารักขา หรือ อารักขะ นี้เสีย การยึดมั่น
หรือการหวงกั้น จึงจะไมมี.

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๒๘๗

แลวก็พิจารณาดูเถิดวา อะไรเลาจะมาทําลายสิ่งที่เรียกวา อารักโข
ความหึงหวงนี้เสียได? ก็มีแต อิทัปปจจยตาธรรม ที่บุคคลไดรู ไดศึกษา
และไดปฏิบัติดีแลวเทานั้น;
เพราะเห็นอยูวามันเปนเพียงธรรมชาติ ธรรมดาสามัญ
เพียงแตวา “เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น”; โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีนี้ ก็คื อเวทนา เวทนาที่เป นเหยื่อล อ หรือเปนสิ่งที่เรียกวาอั สสาทะ คือเหยื่ อ
ลอใหสัตวเขาไปติด แลวเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง; มันประเสริฐเพียง
เทานั้น.
สิ่งที่เรียกวาเวทนานั้น เปนของลม ๆ แลง เพราะวามันเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้น และเปนไปตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา. ถาผูใดรูเรื่อง อิทัปปจจยตา
ผูนั้นจะเห็นเวทนาเปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ ไมรูสึกในสุขเวทนา
จนเกิดราคานุสัย,
ไมรูสึกในทุกขเวทนา จนเกิด ปฏิฆานุสัย, ไมรูสึกตอ อทุกขมสุขเวทนา จนเกิด
อวิชชานุสัย.
เมื่ออนุสัยไมเกิด สิ่งเหลานี้ก็ไมมีทางที่จะเกิดเปนกิเลสหรือเปน
ความทุ กข ขึ้ นมาได นี่ แหละคื อเรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา ที่ สามารถตั ดต นเหตุ แห งการ
ทะเลาะวิวาท อันเปน อิทัปปจจยตาในสวนที่ไมพึงปรารถนานั้นเสียได.
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ขอให ลองคิ ดดู ให ดี ๆ โดยเปรี ยบเที ยบว า อิ ทั ปป จจยตา ชุ ดนี้ ไม พึ ง
ปรารถนา,
แตมีอิทัปปจจยตาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งความปรารถนา เพื่อจะกําจัดเสียซึ่ง
อิทัปปจจยตา ชุดที่ไมพึงปรารถนา. อิทัปปจจยตาแหงการทะเลาะวิวาทนี้ ใคร ๆ
ก็ ไม พึ งปรารถนา ในโลกนี้ กํ าลั งทนทุ กข ทรมานเหมื อนตกนรกทั้ งเป น ทํ าสงคราม
รบราฆาฟนกัน ดวยอาวุธดวยสติปญญาเหลือที่จะพรรณนาได อยูในโลกนี้ ในทุกวันนี้
ในยุคปจจุบันนี้ นี้ก็คือ อิทัปปจจยตา แหงการทะเลาะวิวาท ที่เกิดขึ้นเพราะไมรูเรื่อง
ของ อิ ทั ป ป จ จยตา คื อ เห็ น เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามหมาย จนยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น จนฆ า กั น
ทําลายกัน ลางผลาญกันอยางใหญหลวง ก็ไมรูสึกอะไร.
นี่คือผลแหงความโงใน
เรื่อง อิทัปปจจยตา.
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ขอให ส นใจให เ ป น ที่ เ ข า ใจอย า งแจ ม แจ ง ว า ที่ ร บราฆ า ฟ น กั น ทั้ ง โลก
ในเวลานี้ ก็เพราะไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
สัตวทั้งหลายที่มีชีวิตนี้ หลงใหล
ในเวทนา;
ไมวากรรมกรหรือนายทุน หลงไหลในเวทนาคือเนื้อหนัง;
อาศัย
เวทนา ก็เกิดตัณหา,
อาศัยตัณหา ก็เกิดการแสวงหา,
อาศัยการแสวงหาก็เกิดการได;
นี้ไดมาโดยไมตองคิดวา มันจะถูกหรือมันจะผิดอยางไร.
ครั้นไดแลวก็ปลงใจรัก,
กระทั่ ง จั บ อกจั บ ใจ หลงไหล มั ว เมา ตระหนี่ และหวงกั้ น คอยทํ า ลายผู อื่ น ด ว ยการ
หวงกั้ น ไม ใ ห เ ขามาแตะต อ งของเรา หรื อ มาแย ง ชิ ง ของเราไป หรื อ มามี ส ว นแบ ง
ของเรา.
นี้เรียกวาปญหาทั้งหมด ที่ไมพึงปรารถนา ในหมูมนุษย;
โดยสวน
บุ คคลก็ ดี รวมกั นทั้ งโลกก็ ดี มั นอยู ที่ การทะเลาะวิ วาท ด วยอํ านาจของ อิ ทั ปป จจยตา
ในสวนนี้.
เรากําลังวิวาทกัน บนดิน ใตดิน โดยสวนตัวสวนสังคม ทุก ๆ ยุค
ทุกสมัย กระทั่งยุคปจจุบันนี้ ซึ่งเรียกวายุคปงปอง.
ดูมาอีกทีหนึ่งก็วา ผัวเมียก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้.
พอกับลูก
ก็ยังทะเลาะวิวาทกัน เพราะสิ่งที่เรียกวา เวทนา ตามกฎเกณฑอันนี้. เพื่อนกับ
เพื่อนก็ทะเลาะวิวาทกัน เพราะเหตุนี้.
แมแตพระกับฆราวาสก็ทะเลาะกัน ก็ไมใช
เพราะเหตุอื่น.
พระทะเลาะกับชาวบาน ก็ไมใชเพราะเหตุอื่น มันก็เพราะเหตุนี้.
จะไมทะเลาะกันได ก็เพราะรูความจริงขอนี้ คือ อิทัปปจจยตา แหงการทะเลาะ
วิวาท ดังที่พระพุทธองคไดตรัสไว ในสูตร ๆ นี้;
อาตมาจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา
มันเปนสิ่งที่ฆราวาสตองเรียนรู และตองปฏิบัติ.
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ตามแบบของฆราวาส. ขอความที่กลาวตักเตือนอนาถปณฑิกคหบดีในเรื่องนี้ เปน
สิ่งที่นาสนใจ คือมีพระพุทธภาษิตวา “ดูกอนคหบดี!
ทานทั้งหลายไมพึงกระทํา
ความพอใจแต เ พี ย งว า เราทั้ ง หลายได บํ า รุ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ ด ว ยจี ว ร บิ ณ ฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชชบริขารเทานั้น.
ดูกอนคหบดี!
เมื่อเปนดังนั้น
ในกรณี นี้ ท านทั้ งหลายพึ งกระทํ าความสํ าเหนี ยกอย างนี้ ว า ถ ากระไร เราทั้ งหลาย
จักเขาถึงปวิเวกปติ แลวแลอยูโดยกาลอันสมควร. ดูกอนคหบดี! ทานทั้งหลาย
พึงทําความสําเหนียกอยางนี้แล”.
ใจความของเรื่ อ งนี้ ก็ มี อ ยู ว า เพี ย งแต ที่ ไ ด บํ า รุ ง ภิ ก ษุ ส งฆ ด ว ยจี ว ร
บิ ฒ ฑบาต เสนาสนะหรื อ เภสั ช นี้ ก็ อ ย า เพ อ ถึ ง ความนอนใจ ว า มั น เป น การได ที่ ดี
ถึงที่สุด แตขอใหกระทําตนใหเขาถึง ซึ่ง ปวิเวกปติ
ในเวลาอันสมควร โดยกาล
อันควร.
ปวิเวกปติ คืออะไร? พระพุทธเจาทานไดตรัสตอมากับพระสารีบุตร
เพื่ อ ขยายความข อ นี้ พระองค จ ะตรั ส เรื่ อ งลึ ก นี้ ก็ หั น พระพั ก ตร ไ ปทางพระสารี บุตร ตรัสวา “ดูกอนสารีบุตร!
สมัยใดอริยสาวกเขาถึงซึ่งปวิเวกปติ แลวแลอยู;
สมัยนั้นเหตุทั้ง ๕ ย อมไมมี แกอริยสาวกนั้ น คือไมมีทุกข โทมนัสเพราะอาศัยกาม,
แลวก็ไมมีสุขโสมนัสเพราะอาศัยกาม,
และก็ไมมีทุกขโทมนัสเพราะอาศัย
อกุศล,
และก็ไมมีสุขโสมนัสเพราะอาศัยอกุศล,
และก็ไมมีทุกขโทมนัส
เพราะอาศัยกุศล”. รวมเปน ๕ อยาง.
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อย า งที่ ๒ ไม มี สุ ข โสมนั ส ที่ อ าศั ย กาม หมายความว า ไม ลุ ม หลงในสุ ข
ที่เกิดจากกาม.
การที่ไปยินดีในความสุขอันเกิดจากกามนั้น เขาเรียกวาเปนผูมีสุข
โสมนั สเพราะอาศั ยกาม อย างนี้ ไม ใช ปวิ เวกป ติ คื อไม ใช วิ เวกอั นสงั ดที่ ควรจะยิ นดี
ไมใชความสุขความยินดี ชนิดที่เรียกวา ปวิเวกปติ.
อ ยา ง ที ่ ๓ ไ มม ีท ุก ขโ ทม นัส อัน อ า ศัย อ กุศ ล นี ้ห ม า ย ค ว า ม วา
ทํ าบาปแล วก็ มี ทุ กข โทมนั ส อย างนี้ ไม มี ปวิ เวกป ติ มั นเห็ นได ชั ดเพราะว า มั นมี ทุ กข
โทมนัส แลวก็อาศัยบาปอกุศลดวย.
อยางที่ ๔ แมแตวาสุขโสมนัสที่อาศัยบาปอกุศลนั้น ก็ตองไมมี.
พวก
คนพาลได ทํ าบาปทํ าอกุ ศลแล วก็ พอใจเป นสุ ข นี้ ก็ ไม ใช ปวิ เวกป ติ จะเรี ยกว าปวิ เวกป ติ
ไมได.
อย า งที่ ๕ อั น สุ ด ท า ย ไม มี ทุ ก ข โ ทมนั ส อั น อาศั ย กุ ศ ล หมายความว า
การบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล ในบางกรณี ก็ ต อ งได รั บ ความลํ า บาก เพราะว า การบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดโดยยากนั้น บางทีก็ตองไดรับความลําบาก;
ตองไมรูสึกลําบาก
อยางนี้ดวย จึงจะเรียกวามีปวิเวกปติ.
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คนธรรมดาก็ยึดมั่นเรื่องกาม คือกามารมณ นี่สลัดออกมาไมได.
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มี ค วามหนั ก อกหนั ก ใจ อั น เกี่ ย วกั บ กุ ศ ล จิ ต ใจยั ง ไม เ กลี้ ย งเกลาเป น ปวิ เ วกป ติ ;
จิตใจจะเกลี้ยงเกลาเปนปวิเวกปติได ก็เพราะความไมยึดมั่นถือมั่น.
เพราะฉะนั้น
เรื่องมันจึงเปนวา ตองอาศัยความรูเรื่องอิทัปปจจยตา ทําลายความยึดมั่นถือมั่น
เหลานั้นเสีย จิตจึงจะไดพบกันเขากับปวิเวกปติ. นี่เรียกวาฆราวาสโดยเฉพาะ
คืออนาถปณฑิกคหบดี พระพุทธเจาทานสอนอยางนี้.
อยาเขาใจวา พระพุทธเจาทานไมสอนเรื่องหลุดพัน เรื่องโลกุตตระ
กับฆราวาส
ทานพยายามขอกถึงอยางนี้ วาอยายินดีแตเพียงบํารุงภิกษุสงฆดวย
จีวร บิ ณฑบาต เสนาสนะ เภสัช เทานั้น จงพยายามทํ าตนใหเปนถึง ปวิเวกปติ ในโอกาส
อันควร และตามสมควรอยูเสมอ.
มันทําใหอยูเหนืออํานาจกาม เหนือกุศล เหนือ
อกุศล. แตวาสิ่งนี้ไมอาจจะไดมาจากทางอื่น นอกจากความรูเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น
คือเรื่อง อิทัปปจจยตา มองเห็นกามเปนเพียง อิทัปปจจยตา,
มองเห็นบาป
เปนเพียงอิทัปปจจยตา , มองเห็นบุญเปนเพียง อิทัปปจจยตา; จิตใจก็เลยวาง
ไมมีอะไรรบกวน เรียกวาเปนจิตใจที่สงัดแลวอยางทั่วถึง.
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เชน กามสุข เปน ตน ในความเปน ฆราวาสนี ้ก ็ด ี หรือ วา บุญ ที ่ยิ ่ง ไปกวา นั ้น ก็ดี
ไมสนใจในเรื่องการดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนั้น นับวายังไมไดรับสิ่งที่ฆราวาส
ควรจะไดรับ.

อนาถป ณ ฑิ ก คหบดี เพิ่ ง มารู สึ ก ในเรื่ อ งนี้ อ ย า งจริ ง จั ง ในบั้ น ปลาย ใน
ตอนปลาย คื อเรื่ องมี ว า เมื่ อเจ็ บหนั กจวนจะเสี ยชี วิ ตอยู แล ว พระพุ ทธองค ได ตรั ส
ใชพระอานนทและพระสารีบุตร ใหไปเยี่ยมไขของอนาถปณฑิกคหบดี ทานก็

www.buddhadasa.info

๒๙๒

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

เลยให โ อวาทแก อ นาถป ณ ฑิ ก คหบดี ที่ เ จ็ บ หนั ก นั้ น เป น ใจความว า “ดู ก อ นคหบดี !
ในเรื่ อ งการเจ็ บ ไข นี้ ท า นพึ ง ทํ า ความสํ า เหนี ย กอย า งนี้ ว า เราจั ก ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
ซึ่งจักษุ,
ซึ่งวิญญาณอันอาศัยจักษุเมื่อไมยึดมั่นถือมั่น ก็จักไมมีวิญญาณอัน
อาศัยจักษุ;
เพื่อจะยึดมั่นซึ่งรูป,
จักไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งจักษุวิญญาณ ซึ่งจักษุ
สัมผัส ซึ่งจักษุสัมผัสชาเวทนา (อยางนี้เรื่อยไปจนครบทั้ง ๖ อนายตะ)
จักไม
ยึดมั่นซึ่งปฐวีธาตุคือธาตุดิน ฯลฯ, จักไมยึดมั่นซึ่งรูปขันธ ฯลฯ, กระทั่งไมยึดมั่น
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ, ไมยึดมั่นโลกนี้, ไมยึดมั่นโลกอื่น, ฯลฯ; อารมณใด ๆ ที่เรา
เห็นแลว ฟงแลว รูสึกแลว รูแจงแลว แสวงหาแลว เชื่อแลวดวยใจ,
เราจะไม
ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอารมณนั้น ๆ ;
แลววิญญาณนั้น ๆ ชนิดนั้น ๆ อันอาศัยอารมณ
นั้น ๆ ก็จักไมมีแกเรา”; ดังนี้. นี่พระเถระไดเตือนสติอนาถปณฑิกคหบดี ในวาระ
สุดทายดวยเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น สูงสุดถึงอยางนี้.
ครั้ นพระสารี บุ ตรได กล าวอย างนี้ แล ว คนาถป ณฑิ กคหบดี ได ร องไห แล ว
มีน้ําตานองหนาแลว ไดกลาวแกพระอานนทวา “ขาแตทานพระอานนท!
ขาพเจา
มิ ไ ด อ าลั ย ในชี วิ ต ดอก มิ ไ ด มี ใ จจอจ อ ในชี วิ ต ดอก แต ว า พระศาสดาเป น ผู ที่
ข า พเจ า เข า ไปนั่ ง ใกล แ ล ว ตลอดเวลา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายที่ เ ป น ที่ ช อบพอกั น ก็ มี
เปนอันมาก แตวาธรรมกถาอยางชนิดนี้ ขาพเจาไมเคยฟงเลย”;
และไดกลาว
ต อ ไปว า “ถ า อย า งนั้ น ขอธรรมกถาอย า งชนิ ด นี้ จงเป น ที่ แ จ ม แจ ง แม แ ก ค ฤหั ส ถ
ผูนุงขาวทั้งหลายเถิด.
ขาแตทานผูเจริญ!
กุลบุตรผูมีชาติแหงธุลีในดวงตา
แต เ ล็ ก น อ ย ก็ มี อ ยู ใ นโลก เมื่ อ ไม ไ ด ฟ ง ธรรมะนี้ แ ล ว จะเสื่ อ มจากประโยชน
เพราะวา ผูที่อ าจจะรูทั่ว ถึง ธรรมนี้ จัก มี”;
แลว อนาถปณ ฑิก คหบดี ก็ต าย.
นี้เปนเรื่องของฆราวาสแท ๆ.
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ขอให ล องคิ ด ดู ว า คหบดี ผู นี้ ร อ งไห เ สี ย ใจที่ สุ ด เพราะว า เพิ่ ง จะมา
ได ฟ งเดี๋ ยวนี้ ใกล จะตายอยู รอมร อแล ว ทํ าไมไม ได ฟ งมาก อนหน านี้ ก็ จะได มี เวลา
เขาใจธรรมะนี้ ไดรับผลสูงสุดจากธรรมะนี้ เปนเวลายาวนาน.
พระอานนท
ไดอธิบายขอนี้วา เปนของลึก ไมควรนํามาแสดงแกฆราวาส; เรื่องมันก็ไขวเขว
กันหมด.
อนาถป ณฑิ กคหบดี ตั ดพ อว า พระเถระที่ คุ นเคยกั นก็ มี เป นอั นมาก ทํ าไม
ไม พู ดเรื่ องนี้ เข าไปนั่ งใกล พระพุ ทธเจ าก็ นานนั กหนามากแล ว ทํ าไมไม ได ยิ นเรื่ องนี้ ?
แต สู ต รที่ แ ล ว มาเมื่ อ ตะกี้ นี้ แสดงให เ ห็ น ว า พระพุ ทธเจ า ท า นได ตั ก เตื อ นคหบดี ว า
อย า พอใจแต เ พี ย งว า ได บํ า รุ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ ด ว ยจี ว ร บั ณ ฑบาต เสนาสนะ ฯลฯ
ใหพยายามเขาถึงปวิเวกปติ ตามสมควรแกเวลาอยูเสมอ.
นี้ก็แสดงวาพระพุทธเจา
ไดเคยทรงตักเตือนในขอนี้.
แต เ รื่ อ งปวิ เ วกป ติ นั้ น มั น คงจะยากเกิ น ไปสํ า หรั บ อนาถป ณ ฑิ ก คหบดี
ที่จะเขาใจคําวา จะไมมีทุกขโทมนัส อันเกิดจากกุศลทั้งหลาย;
คงจะเขาใจวา ขึ้นชื่อ
วากุศลแลว ก็จะไมมีทุกขโทมนัส; นั้นเปนเรื่องละเอียดลึกซึ้งของ อิทัปปจจยตา.
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กุศลหรืออกุศลก็ตามใจ สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามใจ ถาใครมี
ความยึดมั่นถือมั่นแลว ยอมเปนทุกข. พระพุทธเจาทานตรัสลวงหนาวา ใหไป
สนใจปวิเวกปติกันเสียบาง.
ขอนี้อนาถปณฑิกคหบดีเสียใจวาขาดทุน เปนเวลานาน
ไม ได ยิ นได ฟ งเรื่ องนี้ ทั้ งที่ นั่ งใกล พระพุ ทธเจ า พระเถระที่ ชอบพอกั นก็ มี เป นอั นมาก
ทําไมไมพูดเรื่องนี้? นี้ฆราวาสทั้งหลายลองคิดดูวา เรากําลังจะซ้ํารอยกับเรื่องนี้บาง
หรืออยางไร?
ถาผูใดตองการจะเขาถึงปวิเวกปติ ก็ตองสนใจเรื่อง อิทัปปจจยตา;
หมายความวาถาตองการจะอยูเหนือการบีบคั้นของกาม ของอกุศล ของกุศลแลว ตอง
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ใชอาวุธคือ อิทัปปจจยตาเทานั้นเอง.
การที่จะไมยึดมั่นในสิ่งใด ๆ อยางที่ออกชื่อ
มาแล ว ไม ยึ ดมั่ นในอายตนะ ไม ยึ ดมั่ นในปฐวี ธาตุ ฯลฯ ในรู ปขั นธ ฯลฯ ในอากาสา
นั ญจายตนะ ฯลฯ ไม ยึ ดมั่ นในโลกนี้ ไม ยึ ดมั่ นในโลกอื่ น อะไรทํ านองนี้ แล ว ต อง
ใชอิทัปปจจยตา คือความรูที่ทําใหมองเห็นวา สิ่งเหลานี้ทั้งหมด เปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ;
เปนแตสักวา เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น
เทานั้นเอง หาสาระอะไรที่
แน นหนาไปกว านั้ นไม ได นี้ เป นเรื่ องที่ จะต องคิ ดดู สํ าหรั บฆราวาสที่ มี ความมุ งหมาย
ที่จะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่ฆราวาสควรจะไดรับ.
ที่ นี้ ก็ มาถึ ง เรื่ อ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ที่ ได ต รั ส ไว ตรง ๆ อาตมาเอามาอ า น
ให ฟ ง เพื่ อว าใคร ๆ อย าได ไปโทษพระพุ ทธเจ า ว าไม ทรงสอนเรื่ องนี้ นี้ ก็ ได แก เรื่ อง
สุญญตา ที่เรากําลังศึกษากันอยู โดยไมเขาใจ.
สู ตรที่ ว า ด วยเรื่ อ งสุ ญญตานั้ น มี เป น อั นมาก และที่ สํ าคั ญที่ สุ ด ก็ คื อ
ในธั ม มทิ น นสู ต ร มหาวารวรรค สั ง ยุ ต ตนิ ก าย เล ม ๑๙ หน า ๕๑๒ มี ก ล า ว
ถึงวา:พวกฆราวาสหมู ใหญ ไปเฝ าพระพุ ทธเจ า มี อุ บาสก ชื่ อธั มมทิ นนะ เป น
หัวหนา แลวไดขอรองใหพระพุทธองคทรงสั่งสอนเนื่องที่มีประโยชนที่สุด
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มีบาลีวา : โอวทตุ โน ภนฺเต ภควา อนุสาสตุ โน ภนฺเต ภควา,
ยํ อมฺ ห ากํ อสฺ ส ที ฆ รตฺ ตํ หิ ต าย สุ ข ายาติ ;
ความว า “ข า แต พ ระองค
ผูเจริญ! ขอพระผูมีพระภาคชวยสอนเรื่องที่เปนประโยชนเกื้อกูล เปนความ
สุขตลอดกาลนาน แกขาพระองคทั้งหลายเถิด”. พระพุทธเจาทานตรัสวา “เย
เต สุ ตฺ ตนฺ ตา ตถาคตภาสิ ตา คมฺ ภี รา คมฺ ภี รตฺ ถา โลกุ ตฺ ตรา สุ ฺ ตปฺ ปฏิ สํ ยุ ตฺ ตา
เต กาเลน กาลํ อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามาติ” มีใจความวา “ดูกอนธัมมทินนะ!
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ทานจงทําความสําเหนียกศึกษาอยางนี้วา สุตตันตะทั้งหลายเหลาใดที่ตถาคต
ไดภาษิตไวเปนของลึก มีอรรถลึก เหนือโลก ประกอบดวย สุญญตานั้น; จักเขา
ถึงซึ่งธรรมนั้น แลวแลอยูตลอดกาลโดยกาล”.
นี้ จะพู ดว าพระพุ ทธเจ าไม สอนเรื่ องสู งสุ ด เรื่ องสุ ญญตา เรื่ องเหนื อโลก
แก ฆราวาสนั้ น ไม ได อย างในสู ตรนี้ เป นตั วอย าง และยั งมี ในสู ตรอื่ นอี กมาก รวม
ทั้งสูตรที่ไดกลาวแกอนาถปณฑิกคหบดี เมื่อตะกี้นี้.
นี้มันมีใจความวา พระพุทธองค
ทรงถือวา เรื่องสุญญตาสูงสุดนี้เหมาะสมแกฆราวาส.
ที นี้ อุ บาสกชุ ดนี้ ก็ บอกว ามั นยากไป เห็ นจะปฏิ บั ติ ไม ไหว พระพุ ทธเจ า
ก็ตรัส โสตาปตติยังคะ ใหแทน;
คือใหมีสัทธามั่นคงในพระพุทธ สัทธามั่นคง
ในพระธรรม สั ท ธามั่ น คงในพระสงฆ แล ว ก็ มี ศี ล ที่ บ ริ สุ ท ธิ ไม ติ เ ตี ย นตั ว เองได
รวม ๔ อยางนี้. อุบาสกชุดนี้ก็กราบทูลวา นี้ก็ปฏิบัติอยูแลว เอาซี่! พอพระองค
ทรงแนะให ถ า ไม เอาเรื่ อ งสุ ญ ญตาก็ ต อ งปฏิ บั ติ ธ รรมะช อ นี้ เขาก็ ก ราบทู ล ว า นี้ ก็
ปฏิบัติอยูแลว; ก็แปลวามันไมมีทางหลีกอยางอื่น นอกจากจะเลื่อนขึ้นไปยังสุญญตา.
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เรื่องสุญญตานั้น
ความหมายมันก็คือ จะไมใชยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด
ใหเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเปนของวางจากภาวะที่ควรยึดมั่นถือมั่น.

จะพิจารณาอยางไรจึงจะเห็นสุญญตา? มันก็ตองพิจารณา อิทัปปจจยตา โดยเหตุสักวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ก็เกิดขึ้น; ถารูอยู
อยางนี้ ก็คือเห็นสุญญตา; ไมเห็นสวนใดที่เปนตัวตนหรือของตน.
ดั ง นั้ น ขอให ถื อ ว า มั น เป น เรื่ อ งจํ า เป น แก ฆ ราวาส หรื อ แก ค ฤหั ส ถ
พระพุทธองคจึงไดตรัสอยางนี้ วาเรื่องที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกทานทั้งหลาย ตลอด
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กาลนานนั้น มันคือเรื่องสุญญตา.
ที่นี้เขาก็วาปฏิบัติอยูแลว มันก็ไมรูจะทํา
อย า งไร นอกจากว า ต อ งสนใจเรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ต อ ๆ ไปเท า นั้ น เพราะมั น
ไมมีอะไรที่จะถอยหลังลงมาไดอีกแลว.
ทีนี้ สํ าหรับเรื่ อง โสตาป ตติ ยังคะ ที่ พระพุ ทธเจ าทรงมี ไว สํ าหรั บต อรอง
แกคนที่ยังไมรับสุญญตานั้น มันก็ยังเนื่องกับ อิทัปปจจยตา. นี้ฟงดูใหดี เดี๋ยวจะ
ไมเขาใจ วาเรื่องสุญญตามันเนื่องอยูกับอิทัปปจจยตา ตองเห็น อิทัปปจจยตา
จึง จะเห็น สุญ ญตา.
ทีนี้ไ มเ อาสุญ ญตาแตจ ะเอาโสตาปต ติยัง คะพอมาถึง
โสตาปตติยังคะ มันก็เนื่องกันอยูกับ อิทัปปจจยตา อีก เดี๋ยวก็จะเห็นไดตอไป
ในสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้.
สู ตรที่ เกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ ก็ เป นสู ตรที่ ตรั สกั บอนาถป ณฑิ กคหบดี คราวหนึ่ ง
อีกตามเคย คือพระพุทธเจาทานไดตรัสแกอนาถป ณฑิกคหบดี เปนธรรมะที่ เกี่ยวพั น
กั น ๓ ข อ ขอให ฟ ง ให ดี สั ก หน อ ยว า “ยโต โข คหปติ
-ดู ก อ นคหบดี !
ในกาลใด, อริยสาวกสฺส ปฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ -เวรภัย
ทั้ง ๕ ประการ เปนสิ่งที่สงบระงับแลวแกอริยสาวก,
จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ
สมนฺนาคโน โหติ
-และอริยสาวกนั้น ก็จะเปนผูประกอบพรอมแลวดวยโสตา
ปตติยังคะทั้ง ๔ นั้นดวย, อริโย จสฺส าโย ปฺาย สุทิฏโ โหติ สุปฏิวิทฺโธ
-และญายธรรมอั นเป นอริ ยะ ก็ จะเป นสิ่ งที่ อริ ยสาวกนั้ นเห็ นดี แล ว แทงตลอดแล ว
ดวยดี”.
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นี้ ห มายความว า พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ว า ๓ อย า งนี้ แยกกั น ไม ไ ด
ถาเขาพนจากภัยเวรทั้ง ๕ แลว ก็ประกอบพรอมดวยโสตาปตติยังคะ แลวเขาจะตอง
แทงตลอดซึ่งอริยญายธรรม.
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อริยญายธรรมในที่นี้ ก็คิอปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา;
เมื่อเปนดัง นี้ “โส อากงฺขมาโน อตฺตนาว อตฺตานํ พฺยากเรยฺย
-เมื่ออริยสาวกนั้นหวังอยู ก็พึงพยากรณซึ่งตนดวยตนวา ขีณนิรโยมฺหิ
-เราเปนผูมีนรก
อัน สิ้น แลว ,
ขีณ ติร จฺฉ านโยนิโ ย
-เราเปน ผูมีกํา เนิด เดรัจ ฉานอัน สิ้น แลว ,
ขีณปตฺติวิสโย -เราเปนผูมีเปรตวิสัยอันสิ้นแลว, ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต -เรา
เปนผูมีอบายทุคคติวินิบาตอันสิ้นแลว, โสตาปนฺโน -เราเปนผูถึงกระแสแลว,
อวิ นิ ป าตธมฺ โ ม -มี อั น ไม ต กต่ํา อี ก เป น ธรรมดา, นิ ย โต -เป น ผู เ ที่ ย งแท ,
สมฺโพธิปรายโน -มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา”.
นี่ ประกอบด วยลั กษณะ ๓ อย างนี้ แล ว มั นเป นอย างนี้ คื อไม ตกนรก
แน นอน และก็ เป นผู เที่ ยงแม ต อพระนิ พพาน มั นเกี่ ยวพั นกั นอยู ว า พ นจากเวรภั ย
ทั้ง ๕ ประการ ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ แลวก็แทงตลอดซึ่งอริยญายธรรม.
เมื่อกลาวถึงอริยญายธรรม คืออะไร? พระพุทธเจาทานตรัสวา
“อิธ คหปติ อริยสาวโก -ดูกอนคหบดี! อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ ปฏิจฺจสมุปฺ
ปาทํเอว สาธุกํ โยนิโส มนสิกโรติ
-ยอมกระทําในใจ โดยแยบคายดวยดี
ซึ่ง ปฏิจ จสมุป บาท นั้น เทีย ว อิติ อิม สฺมึ สติ อิทํ โหติ
-เมื่อ สิ่ง นี้มี สิ่ง นี้
ยอมมี, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ -เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น, อิมสฺมึ
อสติ อทํ น โหติ -เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
-เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ยอมดับ, ยทิทํ -นั้นคืออะไรเลา? อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
-นั้นคือสังขารทั้งหลาย ยอมมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย, สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ
-วิญญาณยอมมี เพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ” เหลานี้จนตลอดปฏิจจสมุปบาท; แลว
ก็สรุปความวา “อยมสฺส อริโย าโย ปฺาย สุทิฏิโ โหติ สุปฏิวิทฺโธ -ดูกอน
คหบดี! นี้แลคืออริยญายธรรม อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดวยดีแลว”.
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ใจความสําคัญมันมีอยูที่วา แทงตลอดซึ่งอริยญายธรรม.
ญายธรรม
แปลวาธรรมเครื่องไป. ไปไหน? คือไปจากทุกข. ฆราวาสก็ตองไป ไมใช
ไปแตพระ. ฆราวาสคนไหนเลามันอยากตกนรก? ก็คงจะไมมีใครตองการ!
นี่ สู ต รอย า งนี้ มี อ ยู ๒-๓ แห ง เนื้ อ ความเหมื อ นกั น หมด แสดงว า
ตองไปพรอมกับการเวนจากเวรภัยทั้ง ๕ คือเวรภัยที่เกิดจากปาณาติบาต, อทินทาทาน,
กาเมสุมิจฉาจาร, มุสาวาท, สุราเมรัย นี้เวรภัยทั้งหลาย ที่เกิดจากสิ่งทั้ง ๕ นี้
ตองไมมี, แลวก็มีความเชื่อมั่น, ใชคําวาเชื่อมั่น, เดี๋ยวจะเปนยึดถือ ตองมีความ
เชื่อมั่นที่ถูกตองแนนแฟน ในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ,
แลวก็มีศีล
ที่ติเตียนตัวเองไมได, แลวก็แทงตลอดซึ่งอริยญายธรรม; ถามันขาดอยูอยางใด
อยางหนึ่ง มันไมครบที่จะเปนพระโสดาบัน ในลักษณะอยางนี้.
ทีนี้เรื่องสําคัญมันก็อยูที่อริยญายธรรม
คือรูอิทัปปจจยตา ที่วา :
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้ก็เกิด;
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เมื่อ
สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ นี่คือหัวใจของ อิทัปปจจยตา เพราะวาเมื่อรูอยูเห็นอยูอยางนี้
มันไปทําปาณาติบาตไมได อทินนาทานไมได กาเมสุมิจฉาจารก็ไมได ฯลฯ; แลวเมื่อ
รูอยู อย างนี้ มั นยิ่ งมี ศรั ทธาแน นแฟ น ไม หวั่นไหว ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ;
ผู ไ ด รู อ ย า งนี้ ผู ไ ด ป ฏิ บั ติ อ ย า งนี้ ผู ไ ด รั บ ผลอยู อ ย า งนี้ นี่ เ รี ย กว า มั น ยิ่ ง มี ศ รั ท ธา
แนนแฟน; ศีลจังเปนสิ่งที่บริสุทธิ์เปนที่พอใจของพระอริยเจา ติเตียนตนเองก็ไมได.
นี้คืออานิสงสของ อิทัปปจจยตา.
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ฟ งดู ให ดี ๆ ฆราวาสจะต องเว นจากโทษของเวรภั ยทั้ ง ๕ ประกอบด วย
องคแ หง ความเปน พระโสดาบัน ทั ้ง นี ้เ นื ่อ งอยู ก ับ การรู เ รื ่อ งอริย ญายธรรม คือ
ปฏิจจสมุปบาท หรือคือ อิทัปปจจยตา ดังที่กลาวมาแลว.
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นี้ ข อให ถื อ ว า ถ า เป น ฆราวาสที่ ดี เป น อริ ย สาวกที่ ดี ในพุ ท ธศาสนา
ต อ งมี ค วามปรารถนาอย า งนี้ คื อ เพื่ อ ให ถึ ง ความพ น ที่ รั บ ประกั น ได ว า นรกสิ้ น แล ว
อบายสิ้ น แล ว วั ฏ ฏะสิ้ น แล ว อะไรในทํ า นองนี้ ด ว ยอํ า นาจของ อิ ทั ป ป จ จยตา.
นี้ เ รี ย กว า จะมองกั น ไปในทางไหน มั น ก็ ไ ม พ น ไปจากเรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตาสํ า หรั บ
ฆราวาสผูตองการที่จะเปนฆราวาสพุทธบริษัทสมบูรณแบบ.
สูตรที่ยกมาใหฟงนี้
เปนสูตรที่ตรัสเพื่อฆราวาสโดยตรง ทั้งนั้น.
ที นี้ ก็ จะพิ จารณากั นถึ งพระพุ ทธภาษิ ตอื่ น ๆ ต อไปอี ก โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ที่เกี่ยวกับอิทัปปจจยตา
คือความรูเรื่องนี้ที่ทําใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควร
จะยึ ดมั่ นถื อมั่ น อย าลื ม เสี ยว า เราต องการความไม ยึ ด มั่ นถื อ มั่ น อิ ทั ปป จ จยตา
ชวยใหเห็นความจริง จนไมยึดมั่นถือมั่น แลวสรุปเปนหัวใจของพุทธศาสนา.
บทสํา คัญ ที่วา สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ อภินิเ วสาย
นี้ เราถือ กัน
วา เปน หัว ใจของพุท ธศาสนา ขยายออกเปน อะไรก็ไ ด วา สิ ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวง
ไมควรยึดมั่นถือมั่น;
แลวมันก็ไมเกิดโลภ ไมเกิดโกรธ ไมเกิดหลง ไมทําบาป
ไมทําอกุศล ไมยึดมั่นในกุศล เพราะมันไมควรยึดมั่นถือมั่น.
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การที่มันจะมองเห็นวา สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่นนั้น มันไมมี
แวนอันอื่นมาสอง นอกจากแวนคือ อิทัปปจจยตา; ใหคุนเคยอยูกับ อิทัปปจจยตา
ก็จะเห็นอยูเสมอวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น
ครั้ ง หนึ่ ง มี ภิ ก ษุ อ งค ห นึ่ ง มาทู ล ถามพระพุ ท ธเจ า ว า รู อ ะไร ที่ รู แ ล ว
จะละอวิชชาเสียได และทําวิชชาใหเกิดได?
ภิกษุนั้นมาทูลถามพระพุทธเจาอยางนี้.
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า ไ ด ต รั ส ว า “อิ ธ ภิ ก ฺ ข ุ ภิ ก ฺ ข ุ โ น สุ ต ํ โ ห ติ ส พฺ เ พ ธ มฺ ม า
นาลํ อภินิเวสายาติ -ดูกอนภิกษุ! สุตะ (คือสิ่งสดับหรือศึกษาเลาเรียน
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เรีย กวา สุต ะ)
ของภิก ษุใ นธรรมวินัย นี้มีอ ยูวา สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ อภินิเ วสาย - ธรรมทั้ง หลายทั้ง ปวง อัน ใคร ๆ ไมค วรยึด มั่น ถือ มั่น ; เอวฺเ จตํ
ภิกฺขุโน สุตํ โหติ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสายาติ -ดูกอนภิกษุ! ถาวาสุตะ
ของภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ มี อ ยู ว า ธรรมทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ไม ค วรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แล ว ไซร ;
โส สพฺพํ ธมฺมํ
อภิช านาติ -ภิก ษุนั้น ชื่อ วา ยอ มรูเ ฉพาะซึ่ง ธรรมทั้ง ปวง;
สพฺพํ ธมฺมํ อภิฺาย สพฺพํ ธมฺมํ ปริชานาติ - เพราะรูเฉพาะซึ่งธรรมทั้งปวง
ภิกษุนั้นยอมรูรอบ รอบรูซึ่งธรรมทั้งปวง;
สพฺพํ ธมฺมํ ปริฺาย สพฺพนิมิตฺตานิ
อฺโต ปสฺส ติ
-เพราะรอบรู รูร อบซึ่ง ธรรมทั้ง ปวง เธอนั้น ยอ มเห็น นิมิต
ทั้งหลายทั้งปวง โดยความเปนประการอื่น”.
ตรงนี้จะไมเขาใจคําวา “ความเปนโดยประการอื่น”
ฉะนั้น ตองอธิบาย.
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า เมื่ อ การศึ ก ษาเล า เรี ย น สดั บ ตรั บ ฟ ง มั น มี อ ยู ว า สิ่ ง ทั้ ง หลาย
ทั้ ง ปวง ไม ค วรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แล ว ผู นั้ น จะรู ยิ่ ง หรื อ รู เ ฉพาะเจาะจงซึ่ ง ธรรมทั้ ง ปวง;
เพราะรูเฉพาะเจาะจงซึ่งธรรมทั้งปวงแลว จะรอบรูซึ่งธรรมทั้งปวง;
เพราะรอบรู
ซึ่งธรรมทั้งปวง เขาจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง “โดยประการอื่น”.
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คําวา โดยประการอื่น นี้ คือ ประการอื่นจากที่คนทั่วไปเขาเห็น;
จึงใชคําวา “อื่น” เฉย ๆ อัญญะโน -โดยประการอื่น; คนทั้งโลกเขาเห็นโดย
ประการนี้ แตคนนี้จะเห็นโดยประการอื่น ซึ่งตรงกันขาม.

คนทั้ งโลกที่ เป นปุ ถุ ชน ย อมเห็ นตามสายตา รู สึ ก คิ ดนึ กของปุ ถุ ช น แต
คน ๆ นี้จะเปนโดยประการอื่น จกฺขุ อฺโต ปสฺสติ
-เห็นจักษุโดยประการอื่น
ผิดไปจากที่คนอื่นเห็นกัน;
รูเป อฺโต ปสฺสติ
-ยอมเห็นซึ่งรูปทั้งหลาย
โดยความเปนประการอื่น ผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกัน;
จกฺขุวิฺาณํ อฺโต
ปสฺสติ -ยอมเห็นจักขุวิญญาณ โดยประการอื่น ผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกัน;
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จกฺขุสมฺผสฺสํ อฺโต ปสฺสติ
-ยอมเห็นซึ่งจักขุสัมผัส โดยประการอื่นผิดจาก
ที่ค นอื่น เขาเห็น กัน ;
ยมฺป จกฺขุส มฺผ สฺส ปจฺจ ยา อุปฺป ชฺช ติ เวทยิตํ สุขํ วา
ทุก ฺข ํ วา อทุก ฺข มสุข ํ วา ตมฺป  อฺโต ปสฺส ติ -ยอ มเห็น ซึ ่ง เวทนาอัน มา
จากจักขุสัมผัสนั้น โดยประการอื่น ผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกัน.
แลวพระองคก็ตรัสจําแนกไปถึง หมวด เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ,
ธั ม มารมณ ว า แต ล ะอั น ๆ นี้ ผู นี้ เ ห็ น ผิ ด จากที่ ค นอื่ น เขาเห็ น กั น เมื่ อ มี ก ารศึ ก ษา
มีการปฏิบัติ อิทัปปจจยตา แลว จะเห็นทุกสิ่งผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกัน.
พระบาลี
มีแ ตเ พีย งวา สพฺพ นิม ิต ฺต านิ อฺโต ปสฺส ติ -ยอ มเห็น ซึ ่ง นิม ิต ทั ้ง หลาย
ทั้งปวงโดยความเปนประการอื่น.
ดังนั้น คําวา “ประการอื่น”
ในที่นี้ กินความกวาง คืออื่นทุกอยางจาก
ที่คนอื่นเขาเห็นกัน.
เราจะเห็นตรงกันขาม เห็นวาไมควรยึดมั่นถือมั่น เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา.
นี้เรียกวา อิทัปปจจยตา เปนความรูที่ทําใหเราเห็นสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ผิดจากที่คนธรรมดาเขาเห็นกัน.
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ถาเขาไมบา เราก็บา, ถาเราไมบา เขาก็บา; แปลวาตองตรงกันขาม
โดยประการทั้งปวง เพราะเห็น อิทัปปจจยตา
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
นี้เรื่องที่เปนการกลาวถึงหัวใจของพุทธศาสนา มันมีอยูอยางนี้.
รวมความวา จะเห็นนิมิตทั้งหลายทั้งปวง ผิดจากที่พวกอื่นเขาเห็นกัน. นี่แสดง
อานิสงสของ อิทัปปจจยตา ในลักษณะอยางนี้.

ยั งมี ข อ ความอี กสู ตรหนึ่ ง ที่ ตรั ส แก ท าวสั กกะ แล วก็ ไ ปตรั ส เล าให พระโมคคั ลลานะฟ ง ขึ้ นต นก็ เหมื อนกั น คื อเห็ น อิ ทั ปป จจยตา แต แล วก็ จะเกิ ดอนิ จจานุปสสี, วิราคานุปสสี, นิโรธานุปสสี, ปฏินิสสัคคานุผปสสี; เหมือนที่เราอธิบายกัน
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ในเรื่องอานาปานสติ แตวิธีปฏิบัติไมเหมือนกัน;
นี้ก็เรียกวา เห็นผิดจากที่คนอื่น
เขาเห็นดวยเหมือนกัน นี่คือ อิทัปปจจยตา จะทําใหเราเห็นสิ่งตาง ๆ ผิดจาก
ที่คนธรรมดาเห็น.
นี่แหละจะเหมาะสําหรับฆราวาส หรือไมเหมาะก็ขอใหลองคิดดู.
เมื่อ
ฆราวาสนี้ ต องการจะเป นพุ ทธบริ ษั ทสมบู รณ แบบของพระพุ ทธเจ า มั นก็ เว นเรื่ องนี้
ไมได คือเห็นผิดจากที่คนทั่วไปเห็น; ถาเขาไมบาเราก็บา; ถาเราไมบา เขาก็บา
เรียกวา อัญญะโต ปสสะติ -ยอมเห็นโดยประการอื่นผิดจากที่คนอื่นเขาเห็นกัน; แลว
ใครจะบาหรือไมบาก็ลองไปคิดดูเอาเอง.
แลวทีนี้มันยิ่งชัดเขามาทุกทีวา เราจะมีความรู หรือมีแสงสวาง หรือ
มีอะไรก็ตาม ที่เรียกวาอิทัปปจจยตา นี้ สําหรับจะเปนอยางนี้ สําหรับจะเปน
ฆราวาสที่ถูกใจพระพุทธเจา.
ที นี้ เรื่ อ งที่ ๗ ดู กั น ต อ ไปว า เพราะเหตุ ว า พระพุ ทธองค ได ท รงมอบ
โลกุตตรธรรม ใหไวเปนสมบัติแกคนทุกคน;
สูตรนี้ก็นาสนใจมาก มัชฌิมนิกาย
มั ชฌิ มป ณณาสก เอสุ การี สู ตร เล ม ๑๓ หน า ๖๑๔ ทรงสนทนาหรื อเรี ยกว าแย ง
หรือเถียงกันกับพราหมณคนหนึ่ง ทานทรงถกกับพวกพราหมณวา บัญญัติเรื่อง
ทรัพยกันอยางไร?
พวกพราหมณวาเขาบัญญัติธนูและศรนี้ ใหเปนทรัพยของ
กษัต ริย,บัญ ญัติภิก ขาจาร คือ สิท ธิใ นการขอใหแ กพ วกพราหมณ,
บัญ ญัติ
กสิกรรมและโครักขธรรม แกพวกแพศย หรือคนชาวบานทั่วไป,
บัญญัติเคียวกับ
ไมคาน ไวสําหรับพวกศูทร; นี้แสดงวรรณะ ๔ อยางชัดแจง
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สมัยนั้น ยังไมมีปน สมัยนี้ก็ไดแกปน หรือเครื่องอาวุธที่จะรบราฆาฟนทั้งหลาย
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นี้บัญญัติใหเปนทรัพยของวรรณะกษัตริย ใหวรรณะกษัตริยหากินดวยทรัพยนี้.
ทีนี้
ภิ ก ขาจารสิ ท ธิ คื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะขอ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอ แล ว ไม ดู ถู ก ว า เป น ขอทานอย า งนี้
สิทธิอันนี้บัญญัติใหเปนทรัพยแกพวกพราหมณ พวกครูบาอาจารย.
นี้ยังเลยลาม
มาถึงภิกษุสามเณรนี้ มีสิทธิที่จะบัณฑบาตอยางนี้.
ทีนี้ บัญญัติการทําไรทํานา
เลี้ ย งโคเลี้ ย งควาย ไว เ ป น ทรั พ ย แ ก ช าวบ า นทั่ ว ไป คื อ ระดั บ ชาวบ า นชั้ น ดี ทั่ ว ไป.
แลวเคียวกับไมคาน สําหรับพวกศูทร พวกกรรมกร พวกวรรณะต่ําทราม.
สิ่งที่
เรี ยกว าเคี ยวนี้ เขาใช เป นเครื่ องหมายของพวกนี้ มาแต ดึ กดํ าบรรพ แล ว แล วก็ ไม คาน
หมายความวาหาบหามนี้;
การเกี่ยวขาวหรือการตัดหญา หรือการหาบหามเปนทรัพย
ของพวกคนชั้นต่ําที่สุด.
ที นี้ พราหมณ ก็ ย อนถามเอาบ างว า เรื่ องทรั พย นี้ พระสมณฑโดมบั ญญั ติ ว า
อยา งไร?
“อริยํ โข ปน อหํ พฺร าหฺม ณ โลกุตฺต รํ ธมฺมํ ปุริส สฺส สทฺธ นํ
ปฺเปมิ -ดูกอนพราหมณ!
สวนเรานี้ บัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ
วา เปน ทรัพ ยข องคนทุก คน”.
ปุริสัส สะ ในที่นี้แปลวา คนเฉย ๆ ไมใ ชแ ปล
วาผูชาย.
ผูไมรูภาษาบาลี จะเขาใจคําวา ปุริสะ นี่แปลวาผูชายไปเสียหมด.
เมื่อพูดถึงวาคน คนเฉย ๆ คนทั่วไป ก็ใชคํานี้.
“ดูกอนพราหมณ!
สวนเรานี้
บัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ วาเปนทรัพยสําหรับคนทุกคน”.
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ที่ เ กี่ ย วกั บ พวกพราหมณ ก็ ล องเปรี ย บเที ย บดู เ ถอะว า พระพุ ท ธเจ า
ทานเหนือกวาอยางไรบาง? ทานบัญญัติโลกุตตรทรัพยแกทุกคน!

ทีนี้ คนบางคนมาพูดวา โอย!
โลกุตตรธรรมนี้ ไมจําเปนแกฆราวาส
ไมใ ชสํ า หรับ ฆราวาสนี ่ ก็แ ปลวา เขาไมรู จ ัก พระพุท ธเจา เปน คนที ่ไ มรู จ ัก
พระพุทธเจาเลย! พระพุทธเจาทานบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ เปนทรัพย
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สําหรับคน สําหรับคนทั่วไปก็แลวกัน. ถาใครไมเปนคน ก็ไมตอง. แตถาใคร
เปนคนแลว คนนั้นจะตองสนใจกับสิ่งที่เรียกวา โลกุตตรธรรมอันประเสริฐ. มีคําวา
อริยํ โลกุตฺต รํ ธมฺมํ ปุริส สฺส สทฺธ นํ;
สัท ธนัง แปลวา ทรัพ ยป ระจํา ตัว ;
มี ส เขามาดวย สทฺธนํ แปลวาทรัพยประจําตัว. “เราบัญญัติโลกุตตรธรรม
อันประเสริฐเปนทรัพยประจําตัวของคน!”
นี้ มั นเป นข อที่ จ ะตั ดสิ น ลงไปว า หมดป ญ หากั น ที เรื่ อ งโลกุ ต ตรธรรม
สําหรับฆราวาส, ควรรูหรือไมควรรู? จําเปนหรือไมจําเปน? จงถือวามันเปน
พุทธประสงค ใหคนทุกคนไดรับทรัพยอันนี้เปนมรดก.
ลองคิดดูวา จะเปนคนชนิดไหน? หนาตาอยางไร? ถาไมตองการ
ทรัพยมรดกที่พระพุทธเจาทรงมอบไวสําหรับคน.
อาตมาคิดวา “พวกจิตวาง
อันธพาล” เทานั้นแหละที่จะไมชอบโลกุตตรทรัพยนี้. พวก “กามวิปริตวิตถาร”
ที่ มี อยู ชุ ก ชุ มในกรุ งเทพฯ ที่ เต็ มไปด วยบาร ด วยไนท คลั บ อะไรนั้ น ที่ จ ะไม ชอบ
โลกุตตรทรัพยนี้.
คนธรรมดาสามัญทั่วไป ก็จะตองยินดีพอใจ ยกมือขึ้นบูชา
รับเอาโลกุตตรทรัพยนี้เหมือนกับที่ตะกี้ที่ตรัสแกธัมมทนินนอุบาสกว า สุญญตานี้เป น
ของสําหรับฆราวาส เปนประโยชนเกื้อกูลตลอดกาลนาน.
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ที นี้ เมื่ อเราต องการจะได ทรั พย สมบั ติ อั นเป นโลกุ ตตระนี้ ก็ ไม มี ยานพาหนะไหน?
ไมมีเครื่องมืออะไร ที่ไหน ที่จะใหได หรือแมแตฟงถูกจนเขาใจ
เรื่องนี้ นอกจากเครื่องมือ อิทัปปจจยตา.
ฉะนั้น ขอใหสนใจเรื่อง อิทัปปจจยตา
ก็จะเปนการงาย เปนการสะดวกดาย ที่จะไดรับมรดกโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจา ที่ทรงมุงหมายไวสําหรับคนทุกคน.
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นี่ยิ่งพูดไปเทาไรก็จะยิ่งเห็นวา อิทัปปจจยตา ยิ่งจําเปนแกฆราวาส
ผูที่ตองการจะเปนพุทธบริษัทสมบูรณแบบ. อาตมาก็พยายามที่จะสํารวจตรวจสอบ
พระพุทธภาษิ ตทั้ งหลายที่ เกี่ยวกั บฆราวาส เคยคิดจะทํ าหนังสื อ เรียกว า ฆราวาส
จากพระโอษฐ นี้สักเลมหนึ่ง มันจึงพบเรื่องอยางนี้มาก จึงนํามาพูดใหฟงพลาง
เผื่อวาตายเสีย ไมไดทําหนังสือเลมนั้น แลวพวกฆราวาสก็จะไมคอยมีโชคดีที่จะไดฟง;
จึงรีบ ๆ พูดกันเสีย; ดังนั้นอยาเพองวงนอน อยาเพอเบื่อหนาย อยาเพอรําคาญ
ทนฟ งไปอี กสั กหน อย เพราะมั นจะพู ดหลายคราวก็ ไม ได พู ดคราวเดี ยวก็ ต องพู ด
ใหหมดทุกเรื่องที่จะพูดได.
ทีนี้ เรื่ องถั ดไป ที่ อยากจะพู ด ก็คื อเรื่องที่ จะต องเปรียบเที ยบความ
แตกตางระหวางฆราวาสเอง กับ ฆราวาสดี. ฆราวาสเลว ก็จะมุงหมายถึงปุถุชน
ฆราวาสดี ก็จะมุงหมายเอาอริยสาวก.
เมื่ อกล าวถึ งพุ ทธบริ ษั ทที่ ดี ที่ เป นฆราวาส พระพุ ทธเจ าท านใช คํ าว า
อริยสาวก แทบทุกกรณี เวนไวแตจะเติมคําวา “อิธ” เขามาดวย จึงจะหมายถึง
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ถาไมใชคําวา “อิธ” เขามาดวย มีอริยสาวกเฉย ๆ แลว
จะหมายถึงฆราวาสทั้งนั้น สังเกตดูสวนใหญเปนอยางนี้.
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ที นี้ ปุ ถุ ช นกั บ อริ ย สาวกนี่ มั น เป น ผู ที่ ค วรจะมาจั บ กั น ดู ปุ ถุ ช นยั ง ไม
เรี ยกว า อริ ยสาวก เพราะยั งดิ บ ยั งหนา ยั งบ าบอ ยั งอะไรมากเกิ นไป ไม พอที่
จะเรียกวาอริยสาวก.
อริยสาวกนั้น อยางนอยก็เขาถึงเขตที่พระพุทธเจาทานทรง
ประสงค เชนเปนพระโสดาบันเปนต น หรือกํ าลั งพยายามเพื่ อจะเปนพระโสดาบั น
เปนตน เราจะตองรูความแตกตางระหวางปุถุชนกับอริยสาวกเสียกอน.

สฬายตนสังยุตต เลม ๑๘ หนา ๒๕๗ มีพูดเรื่องนี้ไวชัด ๆ งาย ๆ เพราะ
ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ดวยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปุถุชนกับอริยสาวก
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ไววา เมื่อมีการเสวยเวทนา : ปุถุชนเสวยเวทนาดวยกิเลส อริยสาวกเสวยเวทนา
ดวยปญญา.
เวทนานี้ เกิดเปนประจําวัน แกทุกคน ทุกหน ทุกแหง เรียกวา
เวทนา.
แตพอเวทนาเกิดขึ้นแลวปุถุชนเสวยดวยกิเลส อริยสาวกเสวยดวยปญญา
มันตางกันอยางนี้.
ทําไมมันเปน อยางนี้?
เพราะอริยสาวกไดฟง ไดเรียน ไดรูเรื่อ ง
อิทัปปจจยตา ไดรูเรื่อง สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย;
ดังนั้นจังเสวยเวทนา
ทั้งหลายดวยปญญา. ปุถุชนหลับหูหลับตา มันก็เลยเสวยดวยกิเลส ใชกิเลสเปนเครื่อง
เสวยเวทนา ไม ไ ด ใ ช ป ญ ญาเลย เพราะปุ ถุ ช นขาดความรู เ รื่ อ งอิ ทั ป ป จ จยตา
อริ ยสาวก เต็ มไปด วยความรู เรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา อย างที่ กล าวมาแล วเมื่ อตะกี้ นี้ เป น
องคประกอบของความเปนอริยสาวกนี้; จึงเมื่อเสวยเวทนาทั่วไป มันตางกันอยางนี้.
ที นี้ เมื่ อเสวยทุ กขเวทนาโดยเฉพาะ เช นความเจ็ บปวด ความไม ได อย างใจ
เรีย กวา ทุก ขเวทนา นั้น ปุถุช นจะเปน ทุก ขทั้ง ทางกาย และทางจิต .
สว น
อริยสาวกนี้จะเปนทุกขเพียงทางกาย
เปนเพียงผิวกาย หรือไมเปนทุกขเลย
แลวแตวาจะเปนพระอริยสาวกชั้นไหน.
เมื่อคนเราเกิดทุกขเวทนาเจ็บปวดอะไรขึ้นมา
ทางกายอย างนี้ ส วนร างกายมั นก็ เจ็ บ ถ าจิ ตใจมั นยึ ดมั่ นถื อมั่ นว ากู เจ็ บ มั นก็ เลยเจ็ บ
ลึกถึงวิญญาณ ถึงจิตใจดวย.
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ข อนี้ พระพุ ทธเจ าท านตรั สเปรี ยบอุ ปมาไว ให เข าใจได ง ายว า คน ๆ หนึ่ ง
ถู กยิ งด วยลู กศรดอกหนึ่ งแล วยั งถู กยิ งตามมาด วยลู กศรอาบยาพิ ษอี กดอกหนึ่ ง ลู กศร
ที แรกคื อลู กศรธรรมดา ใช ไม แหลม ๆ ยิ งเข าไป แล วมี ลู กศรที่ อาบยาพิ ษร ายกาจ
ตามมายิ งเข าไปอี กดอกหนึ่ ง นี้ คื อ ปุ ถุ ชน เช นเจ็ บทางกายนี้ เหมื อนกั บถู กยิ งด วย
ลู ก ศรธรรมดา ไม มี ยาพิ ษ แล วมั น ไปเกิ ด ความยึ ดมั่ น ในทุ กขเวทนานั้ น มั น ดิ้ น รน
ไปด วยตั ณหาอุ ปาทานนั้ น มั นเจ็ บถึ งส วนลึ กของวิ ญญาณ นี้ เรี ยกว าเหมื อนกั บถู ก
ลูกศรที่อาบไปดวยยาพิษ.
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๓๐๗

ฉะนั้น ปุถุชนจะถูกลูกศร ๒ ดอกเสมอไป แลวดอกหลังอาบยาพิษ,
ส วนอริ ยสาวก สาวกที่ แท จริ งของพระพุ ทธเจ านั้ น เหมื อนกั บถู กยิ งด วยลู กศรดอกแรก
ดอกเดี ยว คื อลู กศรธรรมดา ดึ งออกแล วแผลก็ ให หายได มั นไม มี ยาพิ ษ คื อจิ ตไม ได
ยึ ดมั่ นถื อมั่ น เป นตั ณหาอุ ปาทานขึ้ นมาในนั้ น แล วบางที จะเหมื อนกั บไม ได ถู กยิ งเลย
หรื อยิ งไม เข า เพราะว าพระอริ ยเจ าชั้ นสู งสุ ดนั้ น หมดตั ณหาอุ ปาทานแล ว มั นไม มี
ทุกขเวทนา หรือมันไมมีเรื่องถูกยิงเลยก็ได.
เมื่ อมี การเสวยทุ กขเวทนา มั นต างกั นอย างนี้ ในระหว างปุ ถุ ชนกั บอริ ยสาวก นี้ก็เพราะไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา อยางยิ่ง มันจึงถูกยิง ๒ ดอก.
ถารูเรื่อง
อิทัปปจจยตา จะถูกยิงแตดอกเดียวแลวก็ไมมียาพิษ หรือวายิงไมถูกเลย ยิงไมเขาเลย.
ยั งมี ความแตกต างที่ จะต องเปรี ยบเที ยบกั นต อไปอี ก อย างหนึ่ ง ก็ คื อว า
ปุถุชนเมื่อเสวยทุกขเวทนา มันเกิดปฏิฆานุสัยเพิ่ม สวนอริยสาวกนั้นไมเกิด;
ปุถุชนเมื่อเสวยสุขเวทนา มันเกิดราคานุสัยเพิ่ม; ปุถุชนเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา มันเกิดอวิชชานิสัยเพิ่ม; สวนอริยสาวกไมเกิดอนุสัยใด ๆ เลย.
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อนุสัย มีอยู ๓ ชนิด
คือราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย.
เมื่ อ เราขั ด เคื อ งในทุ ก ขเวทนา มั น เพิ่ ม ปฏิ ฆ านุ สั ย อนุ สั ย แห ง ความเกลี ย ดชั ง
โกรธแคน ขัดเคืองนี้;
เมื่อเสวยทุกขเวทนา มันเพิ่มราคานุสัย อนุสัยที่ใหรัก
ใหโลภ;
และเมื่อมันเปนอทุกขมสุขเวทนา มันเพิ่มอวิชชานิสัย คือความสงสัย
ความยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจความสงสัย.
ปุถุชนจะเกิดอนุสัยอยางใดอยางหนึ่ง ใน
ทุก ๆ เวทนา.
สวนอริยสาวกจะไมเกิด เพราะวามีความรูสําหรับปองกัน คือ
ความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
มั น ไม เ ป น เวทนาไปได มั น ไม เ ป น ทุ ก ข เป น สุ ข เป น อทุ ก ขมสุ ข หรื อ
อะไรไปได มันเปนเพียงอิทัปปจจยตา. อิทัปปจจยตา ทําใหไมรูสึกวาสุข
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

หรือทุกข นี้เปนของตรงกันขามที่เปนคู เปนของหลอกลวง.
มันตางกันอยางนี้.

นี่ปุถุชนกับอริยสาวก

สิ่งที่วามานี้ มันอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติไดหรือไมได?
ขอใหลองคิดดู
มั น ควรหรื อ ไม ค วรที่ จ ะมี ค วามรู อ ย า งนี้ มั น อาจหรื อ ไม อ าจที่ จ ะมี ค วามรู อ ย า งนี้
มั นต องสนใจหรื อไม ต องสนใจในความรู ข อนี้ คื ออิ ทั ปป จจยตา ที่ ว ามั นทํ าให ผิ ดแผก
แตกต า งไปจากคนธรรมดา เหมื อ นที่ ว า มาเมื่ อ ตะกี้ นี้ จะรู สึ ก โดยประการอื่ น ,
จะคิดนึกโดยประการอื่น, จะกระทําโดยประการอื่น ไมเหมือนกับคนธรรมดา.
ถ าใครต องการความก าวหน าของความเป นมนุ ษย แม แต ฆราวาสนี้ ก็ ต อง
สนใจ เรื ่อ ง อิท ัป ปจ จยตาเรื ่อ งอะไร ๆ กี ่เ รื ่อ งจะมารวมอยู ที ่ อิท ัป ปจ จยตา
ในฐานะเปนอาวุธ เปนเครื่องมือ ที่จะตองใช.
หัวขอตอไป ที่อยากจะใหไดทราบ ก็คือวา ฆราวาสนี้ควรจะสนใจอะไร
กัน บาง?
เกี่ยวกับเรื่อ งนี้มัน แปลกอยู คือ วาไดสํารวจดูใ นพระสูต รทั้ง หลาย
ในสั งยุตตนิกายโดยเฉพาะเท าที่ผ านสายตา ก็มีแตพบวา ผูที่ มาทู ลถามพระพุทธเจ า
ถึง เรื่อ งทิฏ ฐธรรมนิพ พาน คือ นิพ พานกัน ที ่นี่เ ดี๋ย วนี้ มีแ ตฆ ราวาสทั้ง นั ้น
ไมเคยมีที่พบเปนบรรพชิตเลย
ทําไมเปนอยางนี้ก็ไมทราบ วาผูที่มาทูลถาม
พระพุ ท ธเจ า เรื่ อ งทิ ฏ ฐธรรมนิ พ พาน นิ พ พานในทิ ฏ ฐธรรม คื อ ในชาติ นี้ ในทั น ตา
เห็นนี้ มันมีแตฆราวาสทั้งนั้น.
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ในสั ง ยุ ต ตนิ ก าย ในสู ต รที่ ๕ ของโลกกามคุ ณ วรรคที่ ๒ ท า วสั ก กะ
เปนผูมาถามวา อะไรเปนทิฏฐธรรมนิพพาน?
ในสูตรที่ ๖ ปญจสิงขร นักดนตรี
เทวดานักดนตรี มาทูลถามพระพุทธเจาวา อะไรเปนทิฏฐธรรมนิพพาน? ทาวสักกะ
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หรือเทวดานี้ เปนฆราวาสนะ;
อยาเขาใจวา ไมเปนฆราวาสนะ.
หรือทาวสักกะนั้นเปนฆราวาส ปญจสิงขรนี้ ก็เปนฆราวาส.

พระอินทร

ในสู ตรที่ ๑ คหปติ วรรค อุ คคคหบดี ชาวเมื องเวสาลี มาทู ลถามเรื่ อง
การบรรลุทิฏฐธรรมนิพพาน?
สูตรที่ ๒ ของวรรคนั้น อุคคคหบดี ชาวบาน
หัตถิคาม เมืองเวสาลี มาทูลถามพระพุทธเจาเรื่องการบรรลุทิฏฐธรรมนิพพาน?
สูตรที่ ๓ ของวรรคนั้น คหบดีชื่ออุ บาลี ชาวเมืองนาลันทา ก็ มาทูลถาม
พระพุทธเจาเรื่องการบรรลุทิฏฐธรรมนิพพาน?
ในสู ตรที่ ๕ แห ง วรรคนั้ น คหบดี ชื่ อ โสณะ อยู ใ กล ๆ กรุ ง ราชคฤห
มาทูลถามพระพุทธเจาเรื่องการบรรลุทิฏฐธรรมนิพพาน?
สู ตรที่ ๘ แห งวรรคนั้ น นกุ ลป ตาคหบดี เมื่ อสุ งมารคิ ระ ก็ มาทู ลถาม
พระพุทธเจาเรื่องการบรรลุทิฏฐธรรมนิพพาน?
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ไม พ บว า บรรชิ ต ภิ ก ษุ อ งค ใ ดองค ห นึ่ ง มาทู ล ถามพระพุ ท ธเจ า เรื่ อ ง
การบรรลุ ทิฏฐธรรมนิพพาน? ยังไมเคยพบ แลวก็เลยรูสึกแปลก วาทําไมมันจึงเปน
อยางนี้?
หรือวาพระนี้ไปสนใจอะไรกันในรูปไหน จึงไมสนใจเรื่องนิพพานที่นี่
และเดี๋ยวนี้ เหมือนฆราวาสเหลานี้? เรื่องนั้นมันยังไมตองวินิจฉัย ยกไวกอนก็ได.
แตจะวินิจฉัยตรงที่วา ทําไมมันจึงมีฆราวาสลวน? และยิ่งกวานั้นก็วา
ทําไมฆราวาสจึงจนใจเรื่องทิฏฐธรรมนิพพาน? ฆราวาสเดี๋ยวนี้สนใจทิฏฐธรรมนิพพานกันหรือเปลา? สนใจนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้กันหรือเปลา? ปญหาสําคัญ
มันอยูตรงนี้เอง.
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คํ า โตต อบก็เ หมือ นกัน ทุก สูต รเลย “โก นุ โข ภนฺเ ต เหตุ โก
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเ ว ธมฺเม โน ปรินิพฺพานนฺติ - ขาแต
พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ! อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ที่สัตว
ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม?” นี้คําถามที่วา “ไม”
แลวคําถามที่ ๒ วา เหตุปจจัยที่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม; ถาถามทั้ง ๒ ฝายก็คือ
เหตุไรจึงไม เหตุไรจึงมี นิพพานในทิฏฐธรรม.
ที่ ตรั สแก ท าวสั กกะหรื อใคร ๆ ก็ เหมื อนกั นทั้ งนั้ น มั นเพี ยงแต ออกชื่ อ
ทั ก ผิ ด กั น ; ว า “สนฺ ติ จ โข เทวานมิ นฺ ท -ดู ก อ นท า นเทวานมิ น ทะ!
จกฺขุวิฺเ ยฺย า รูป า อิฏ า กนฺต า มนาปา ปย รูป า กามูป สฺหิต า รชนิย า
-รูป ารมณทั ้ง หลาย อัน รู ไ ดด ว ยจัก ษุ เปน ที ่ร ัก ใคร เปน ที ่ป รารถนา เปน ที่
อิ่มเอิบใจ มีรูปนารัก เปนที่ตั้งแหงกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด;
ตฺเจ
ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ
-ถาภิกษุเพลิดเพลินเฉพาะพร่ํา
สรรเสริญ เฉพาะ หมกมุน มัว เมาอยู ซึ่ง รูป ารมณนั้น แลว ไซร;
ตสฺส ตํ
อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต
-เมื่อเพลิดเพลินเฉพาะอยู พร่ํา
สรรเสริญ มัวเมาอยู เชนนั้น; ตํ นิสฺสิตํ วิฺานํ โหติ -วิญญาณของเขา
นั้นเปนวิญญาณที่กิเลสอาศัยแลว; ตทุปาทานํ -วิญญาณนั้น ชื่อวาอุปาทาน.
สอุ ป าทาโน เทวานมิ นฺ ท ภิ กฺ ขุ โน ปริ นิ พฺ พ ายติ
-ดู ก อ นเทวานมิ น ทะ!
ผู ป ระกอบอยู ด ว ยอุ ป าทาน ย อ มไม ป ริ นิ พ พาน;
ฯลฯ นี่ แ หละคื อ เหตุ
นี่แหละคือปจจัย ที่สัตวทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม.”
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นัยตรงกันขามมันก็คือ วา “ไม”
ไมเพลิด เพลินเฉพาะ ไมพร่ํา
สรร เสริญเฉพาะ ไมหมกมุนมัวเมาในรูปปารมณอยางนั้น มันก็นิพพานในทิฏฐธรรม.
พูดเปน ๒ ฝาย ตรงกันขาม.
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๓๑๑

เมื่อพูดถึงรูปแลว ก็พูดถึงเสียง, ถึงกลิ่น, ถึงรส, ถึงโผฏฐัพพะ,
ถึงธรรมารมณ ไปครบทั้ง ๖ อยาง.
ใจความสําคัญ มันก็มีอยูที่วา อภินนฺทติ
-เพลินเฉพาะ เพลินยิ่ง; อภิวทติ -พร่ําสรรเสริญออกปากอยูเรื่อย. นี่แสดงวา
มันจับใจถึงกับพูดออกมาทางปาก สวยโวย! อรอยโวย! สนุกโวย! อยางนี้เขา
เรียกวา พร่ําพูดอยูแตอยางนั้น. สําหรับ อชฺโฌสาย ติฏติ คือหมกจมอยู
ในนั้น ในความรูสึกอันนั้น.
๓ อยางเทานั้นเอง มันไมมีอะไรมาก.
เพราะ
เพลิ ดเพลิ น ก็ พร่ํ า สรรเสริ ญ ก็ เมาหมกอยู ใ นอารมณ อั นเป นที่ ใ คร ที่ รั ก ที่ พ อใจ
ที่นารัก ที่เปนที่อาศัยแหงความรูสึกของกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
นี้มันมีสิ่งที่นาคิด ก็อยูที่วา สิ่งเหลานี้มันยากเกินกวาฆราวาสจะรูสึก
หรือ? ผูถามทั้ง ๗ คนนี้เปนฆราวาสทั้งนั้น.
ทีนี้ การที่วาจะไมเพลิดเพลิน จะไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกนั้น
จะทําไดอยางไร? ตอบอยางกําปนทุบดิน ตอบอยางไมมีผิดอยางเดียวกันอีกวา
เมื่ อเห็ นอยู ความเป น อิ ทั ปป จจยตา แล วมั นเกิ ด ๓ อย างนี้ ไม ได ไม เพลิ ดเพลิ น,
ไมพร่ําสรรเสริญ, ไมเมาหมก. นี่ อิทัปปจจยตา จะชวยไมใหเกิดอาการอยางนี้
แลวมันก็เปนนิพพานในทิฏฐธรรม.
นิพพานในทิฏฐธรรมนี้ มิไดหมายความวา
นิพพานเด็ดขาดสิ้นเชิงจนเปนอนุปาทิเสสะไปเสียหมด; แตหมายถึงนิพพานที่มีความหมาย
คลายกันอยางนั้น; แลวก็ไดทันที ที่นี่และเดี๋ยวนี้.
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สรุปความขึ้นมาไดวา เมื่อจิตของเราปกติ ไมเพลิดเพลิน, ไมพร่ํา
สรรเสริญ, ไมเมาหมกในอารมณ, มีลักษณะอยางนี้แลว เมื่อนั้นเปนทิฏฐธรรม
นิพพานทันควัน ที่นั่นและเดี๋ยวนั้น.
ตั้งหนาระวังอยางเดียว รักษาไวอยางเดียว:
อยาให อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏติ; คือไมเพลิดเพลินเฉพาะ,ไม
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พร่ําสรรเสริญ (คือหัวใจมันบูชา เรียกวาพร่ําสรรเสริญ), แลวก็ไมสยบมัวเมาอยูใตรส
อํานาจของอารมณเหลานั้น; เมื่อนั้นเปนทิฏฐธรรมนิพพาน.
ตามความรูสึกของอาตมาเห็นวา พอเหมาะพอดีแลวสําหรับฆราวาส
สํ าหรั บนิ พพานชนิ ดนี้ และเมื่ อทํ าต อไปเรื่ อย ๆ ๆ มั นก็ ค อยหมดกิ เลสไปตามลํ าดั บ
จนกระทั่งเปนอนุปาทิเสสนิพพาน แทจริงได.
ดัง นั ้น เรามีท ิฏ ฐธรรมนิพ พาน นิพ พานที ่นี ้ เดี ๋ย วนี ้ ชั ่ว คราว
ทั นอกทั นใจ ทั นปากว า ตาเห็ นนี้ กั นเสี ยที ก อนเถอะ โดยอาศั ยหลั กปฏิ บั ติ ที่ ว า:
ไมเพลิดเพลิน, ไมพร่ําสรรเสริญ, ไมเมาหมกนี้; เทาที่เราจะทําได. เราทําได
เทาไร ก็จะมีความเปนนิพพานเทานั้น นี้ก็สําเร็จไดดวยสิ่งที่เรียกวาอิทัปปจจยตา.
นี่ ขอให ฟ งดู ให ดี ๆ แล วก็ อ ย าได ถึ งกั บเห็ นไปว าอาตมาโฆษณาอิ ทั ป
ปจจยตา เกินขอบเขตไปแลว. นี่วาตามที่มีอยูจริงในพระบาลี เปนพุทธบริษัท
ทั้งที่ตองคุนเคยกับ อิทัปปจจยตา เพื่อความไมยึดมั่นถือมั่น. ความไมยึดมั่น
ถือ มั ่น นี ้ ขอใหถ ือ วา เปน ลัก ษณะเฉพาะ หรือ เปน “เครื ่อ งหมายติด หนา
หมวก” ของผูที่เปนพุทธบริษัท. ผูที่เปนพุทธบริษัทหรือเปนอริยสาวก ตอง
คุนเคยกับเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น.
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พระพุ ทธภาษิ ตนี้ ตรั สแก ภิ กษุ ทั้ งหลาย ที่ นิ โครธาราม ในเมื องกบิ ลพั สดุ
ขั น ธสั ง ยุ ต ต เล ม ที่ ๑๗ หน า ๑๑๔ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า “ตตฺ ร ภิ กฺ ข เว สุ ต วา
อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ -ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย!
อริยสาวกผูไดสดับ
ยอมพิจารณาอยางนี้วา อตฺถิ นุ โข ตํ กิฺจิ โลกสฺมึ ยมหํ อุปาทิยมาโน
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นวชฺชวา อนฺสํ -ในโลกนี้มีอะไร ๆ บางไหม ที่เมื่อเราเขาไปยึดมั่นถือมั่น
แลว จะไมเปนโทษแกเรา?” วาในโลกนี้ มีอะไร ๆ บางไหมที่เราไปยึดมั่นถือมั่น
เขาแลว จะไมมีโทษแกเรา?
พระพุทธเจาทานสอนใหพิจารณาอยางนี้อ ยู
เสมอวา ในโลกนี้ มีอะไรบางไหม ที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นแลวจะไมเปนโทษแกเรา?
“โส เอวํ ปชานาติ - อริยสาวกนั้น ยิ่มรูชัดอยางนี้วา นตฺถิ นุ
โข ตํ กิฺจิ โลกสฺมึ ยมหํ อุปาทิยมาโน นวชฺชวา อสฺสํ -ในโลกนี้ไมมีอะไร ๆ
ที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นแลว จะไมมีโทษแกเรา”;
นี้คือบทที่อริยสาวกหรือ
พุทธบริษัท จะตองพิจารณาแลวรู, คือพิจารณาอยางนี้ แลวรูอยางนี้.
“โส เอวํ ปชานาติ
-อริย สาวกนั้น ยอ มรูชัด อยา งนี้วา อหฺจ
รูปฺเว อุปาทิยมาโน อุปาทิเยยฺยํ -ถาเรายึดมั่นถือมั่นรูป; ตสฺส เม อสฺส
อุปาทานปจฺจยา ภโว
-ภพยอมเกิดขึ้นแกเรานั้น เพราะอุปาทานเปนปจจัย;
ภวปจฺจยา ชาติ -เพราะภพเปนปจจัย ชาติยอมมี; ชาติปจฺจยา ชรามรณํ
-เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะยอมมี;
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภ เวยฺยุ
-โสกะ ปริเ ทวะ ทุก ขะ โทมนัส อุป ายาส ทั้ง หลาย จะพึง มี;
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุก ฺข กฺข นฺธ สฺส สมุท โย อสฺส -กองทุก ขทั ้ง หลายทั ้ง สิ ้น
กอขึ้นมา ดวยอาการรอยางนี้”.
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บทมนตที่สําคัญที่สุด ก็คือวา นตฺถิ นุ โข ตํ กิฺจิ โลกสฺมึ ยมหํ
อุปาทิยมาโน นวชฺชวา อสฺสํ
-ไมมีอะไร ๆ ในโลกนี้ ที่เราเขาไปยึดถือแลว
จะไมมีโทษ;
นี้เปนพุทธภาษิตที่ตรัสวา ถาเปนอริยสาวกจริง เปนพุทธบริษัทจริง
จะตองมีความเห็นอยางนี้ แลวก็มีการพิจารณาอยูอยางนี้; ใหเห็นในรูปก็อยางนี้
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ในเวทนาก็ อ ย า งนี้ ในสั ญ ญาก็ อ ย า งนี้ ในสั ง ขารก็ อ ย า งนี้ ในวิ ญ ญาณก็ อ ย า งนี้
เมื่อไปยึดมั่นสิ่งใดเขา ก็จะเกิดเปนภพขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น.
ถ าไปยึ ดมั่ นถื อมั่ นในสิ่ งใดเข า สิ่ งที่ เรี ยกว าภพ คื อความเป นตั วเป นตน
เปนฉัน เปนอะไรนั้น จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานนั้น;
เพราะภพนั้น จะเกิดชาติ;
เพราะชาตินั้น จะเกิดชรามรณะ และกองทุกขทั้งปวง.
หมายความว า อยู ที่ นี่ เดี๋ ยวนี้ ทุ กข ทั้ งหลายทั้ งปวง จะเกิ ดขึ้ นในจิ ตใจ
เนื่องดวยชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส. เอามานึกมาคิดก็เปน
ทุกขได
ไมตองมีความจริงเกิดขึ้น มันก็รูสึกหวั่นกลัวหวาดเกรงลวงหนา วิตก
กังวลได เกี่ยวกับชรามรณะ โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาส; นี้เปนอยางนี้.
ฆราวาสควรดู ใ ห ดี ว า อริ ย สาวกในที่ นี้ เ ล็ ง ถึ ง ฆราวาส หรื อ อย า ง
นอยที่สุด ก็ทั้งบรรพชิตทั้งฆราวาส.เพราะคําวา “อริยสาวโก” เฉย ๆ อยางนี้
เล็งถึงฆราวาส ชั้นดีทั่วไป; เพราะฆราวาสจะมีความหมายเปนคนทั่วไป, ยิ่งกวา ภิกษุ,
ยิ่งกวาภิกษุสามเณร.
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คนชั้นดีทั่วไปตองมีความรูสึกอยูตลอดเวลา วาไมมีสิ่งใดในโลกที่
ยึดถือเขาแลว จะไมมีโทษนั้น.

ทีนี้จะไมยึดถือไดอยางไร?
ก็หันไปหา อิทัปปจจยตา ที่เปนเสมือน
ยาสารพัดนึกแกโรคอะไรไดหมดนี้;
หรือหมอสารพัดอยาง รักษาโรคอะไรไดหมด
คือ อิทัปปจจยตา.
นี่เรื่องที่วาฆราวาสจะตองสนใจ จะตองเรียนรูเรื่อง อิทัปปจจยตา มันเปนอยางนี้.
เอาละ ที นี้ มั นก็ เลยเวลาไปบ างแล ว อาตมาคิ ดว าไม อยากพู ดอี กครั้ งละ
เพราะโปรแกรมมันมีจํากัด พูดเรื่อย ๆ ไป ใครทนไมไหวกลับไปกอนก็ได.
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หัวขอที่จะพูดตอไปนี้ คือวา การเห็น อิทัปปจจยตา นั้นคือเห็นธรรม.
พระพุทธเจาตรัสวา เห็น อิทัปปจจยตา คือเห็นธรรม;
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น
เห็น ตถาคต;
ผูใ ดเห็น ตถาคต ผูนั้น เห็น ธรรม;
ผูใ ดเห็น ธรรม ผูนั้น เห็น
ปฏิจจสมุปบาท.
เรื่องนี้ตรัสผานทางพระสารีบุตรก็ได;
ที่เปนพุทธภาษิตโดยตรงก็มี
ขอ ความตรงกัน “โย ปฏิจฺจ สมุปฺป าทํ ปสฺส ติ
-ผูใ ดเห็น ปฏิจ จสมุป บาท;
โส ธมฺ มํ ปสฺ ส ติ -ผู นั้ น เห็ น ธรรม;
โย ธมฺ มํ ปสฺ ส ติ
-ผู ใ ดเห็ น ธรรม;
โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ - ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”.
สรุ ปใจความสั้ น ๆ ว า พระสารี บุ ตรยื นยั นว า พระพุ ทธเจ าได ตรั สไว แล ว
วา ผู ใ ดเห็น ธรรม ผู นั ้น เห็น ปฏิจ จสมุป บาท ผู ใ ดเห็น ปฏิจ จสมุป บาท ผู นั ้น
เห็นธรรม. ขอนี้ขอใหไปดูมหาหัตถิปโทปมสูตร ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก.
ที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะวา การมองเห็น อิทัปปจจยตา นั้น
มันเทากับการมองเห็นพระพุทธเจา. ทีนี้ อุบาสกอุบาสิกาคนไหน ที่ไมอยากเห็น
พระพุทธเจา.
พระพุทธเจาทานไมไดตรัสวาทานนิพพานไปแลวสูญหาย แตมี
“พระพุทธเจาที่จะอยูกับพวกเธอทั้งหลาย” คือพระธรรมวินัยที่ไดตรัสไวนี้.
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และในสู ต รอื่ น ก็ ยั ง มี ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า “ผู ใ ดเห็ น ธรรม ผู นั้ น
เห็ น เรา;
ผู ใ ดเห็ น เรา ผู นั้ น เห็ น ธรรม”. แต ใ นสู ต รนี้ ต รั ส ว า “ผู ใ ดเห็ น
ธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท; ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นธรรม”
ก็หมายความวา การเห็นธรรมนั้นคือการเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นปฏิจจสมุปบาทนั้น
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คื อ เห็ น อิ ทั ป ป จ จยตา เพราะเป น คํา เดี ย วกั น ใช แ ทนกั น .
ฉะนั้ น ผู ใ ด
เห็นอิทัปปจจยตา ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา;
เปนพระพุทธเจาที่ไมรูจักสาปสูญ
พระพุทธเจาพระองคจริง.
ฆราวาสก็ มี โอกาสที่ จะเห็ นพระพุ ทธเจ าจริ งได ด วยการเห็ น อิ ทั ปป จจยตา.
ธรรมะหรือการเห็นธรรมนี้ มันไมมีเปนฆราวาส ไมมีเปนบรรพชิต. ธรรมะนี้
ไมใชหญิง ไมใชชาย ไมใชฆราวาส ไมใชบรรพชิต. ธรรมะ ตองเปนธรรมะ
เสมอ.
ถ า ผู ใ ดเห็ น ธรรมชนิ ด นี้ แ ล ว ผู นั้ น ก็ พ ลอยเป น ไม ใ ช ฆ ราวาส ไม ใ ช
บรรพชิต ไมใชหญิง ไมใชชาย อะไรไปดวย. ฉะนั้น ก็ลองพยายามดู; ความ
เห็น อิทัปปจจยตา ทําใหเปนอยางนี้.
นี้ก็แสดงวา มันเปนเหตุผลอันหนึ่งที่
อิทัปปจจยตา เปนสิ่งที่ควรรูและปฏิบัติสําหรับฆราวาสทั้งหลาย.
ทีนี้ ก็มาถึงที่ปลีกยอยออกไป คือคําวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน -ผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก ธ รรม :ถ า อยากเป น ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมสมควรแก ธ รรม คื อ ธั ม มานุ
ธัม มะปะฏิปน โนแลว ก็จ งปฏิบัติเ พื่อ ใหเ กิด ความเบื่อ หนา ย คลายกํา หนัด
ในอาการของปฏิจจสมุปบาท.
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ปฏิจจสมุปบาท มีอาการ ๑๑ อาการ คือชรามรณะ นี้อาการหนึ่ง
ชาติ, ภพ, แลวก็อุปาทาน แลวก็ตัณหา แลวก็เวทนา แลวก็สัมผัสสะ แลวก็
อายตนะ แลวก็นามรูป แลวก็วิญญาณ แลวก็สังขาร แลวก็อวิชชา ; ๑๑ อยางนี้ แต
ละอยาง ๆ เรียกวาอาการของปฏิจจสมุปบาท.
ใหพิจารณาอาการของปฏิจจสมุปบาท
ทุก ๆ อยางแลวก็ใหเห็น เพื่อเบื่อหนายเพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ;
แลวก็ปฏิบัติ
เพื่ อให มั นเบื่ อหน าย ให มั นคลายกํ าหนั ด ให มั นดั บเสี ย ซึ่ งอาการของปฏิ จจสมุ ปบาท
ทุก ๆ อยางเหลานั้น.
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อิทัปปจจยตา

๓๑๗

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ภิกฺขูติ อลํ วจนาย
-ผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมอยางนี้ นี่เรียกวาพอที่จะเรียกวา เปนภิกษุ.
การปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม.
ก็คือ อิทัปปจจยตา แตละอาการถูกพิจารณาเห็น โดยความเปนของนา
เบื่อหนายคลายกําหนด.
ถ าผู ใดอยากจะเป นผู ปฏิ บั ติ ธรรมสมควรแก ธรรมแล ว ไม ต องวิ่ งไปที่ ไหน
ใหลําบาก; ใหเจาะจงลงที่ อิทัปปจจยตา โดยเฉพาะ ที่เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาท
๑๑ อาการ. ดูแตละอาการวา แหม! มันนาเบื่อหนาย. เรื่องนี้ตรัสแกภิกษุองคใด
องคหนึ่ง ในสังยุตตนิกาย เลม ๑๖ หนา ๒๒.
ที นี้ ที่ น าสนใจต อไปอี กก็ ว า ปฏิ จจสมุ ปบาทยร เป นเงื่ อนต นของ
พรหมจรรย. มันมีหลาย ๆ คนนักที่พูดวา ไมรูจะตั้งตนที่ไหน? และโดยขอเท็จจริง
เขาก็เวียนหัว ไมรูวาจะตั้งตนที่ตรงไหน? แตละคนมาถามอาตมา; นี้จับไดเลยวา
ไมรูวาตนอยูที่ไหน? ปลายอยูที่ไหน? หัวอยูที่ไหน? ทายอยูที่ไหนก็ไมรู?
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ปญหาที่เอามาถาม แสดงใหเห็นวา คนเหลานั้นไมรูวาหัวทาย ตนปลาย
ของพรหมจรรยมันอยูที่ไหน?
นี้ก็ขอใหถือเปนหลักเสียเลย โดยอาศัยพุทธภาษิตวา
ปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย,
เงื่อนตนแหงพรหมจรรยนี้
เรี ย กว า อาทิ พ รหมจรรย เรี ย กสั้ น ๆ อย า งนี้ เป น บาลี ก็ ว า อทิ พฺ ร หฺ ม จริ ย โก
ธมฺมปริยาโย
-ธรรมะปริยายนี้ เปนอาทิพรหมจรรย คือ เปนเงื่อนตนแหง
พรหมจรรย.

เรื่องนี้เคยเลาใหฟงแลววา ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูลําพังพระองคเดียว
จะอะไรขึ้ น มาก็ ไ ม ท ราบ ทรงเปล ง พระวาจาออกมา เหมื อ นกั บ เรานั่ ง อยู เ งี ย บ ๆ
แลวรองเพลงเลน; วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา; สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ; ฯลฯ
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๓๑๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ทรงขึ ้น ตน ดว ยคํ า วา จกฺข ุ ฺจ ปฏิจ ิจ รูเ ป จ อุป ฺป ชฺช ติ จกฺข ุว ิ ฺาณํ;
ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส ฯลฯ เรื่อยไปจนเต็มปฏิจจสมุปบาท คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท
นี่เอง พระพุทธเจาทรงเอามา “รอง” (?) ใชคําวาอะไรดี จึงจะไมเปนการลบหลู
พระพุท ธเจา ;
คือ เหมือ นอยา งคนหนุม สาวนั่ง อยูค นเดีย ว รอ งเพลงเลน
อยางนั้นแหละ; พระพุทธเจาก็ทรงทําอยางนี้; แตวา “เพลง” นั้นคือปฏิจจสมุปบาท
หรืออิทัปปจจยตา.
ภิ ก ษุ อ งค ห นึ่ ง ได ยิ น เข า เลยแอบมาฟ ง แอบฟ ง อยู ข า งหลั ง ไม ใ ห
พระพุทธเจาเห็น จนพระพุทธเจาทานเหลือบไปเห็น เอา!
จับตัวมา วามานี่!
มานี่! แลวก็ตรัสวา อุคฺคณฺหาหิ ตฺวํ ภิกฺขุ อิมํ ธมฺมปริยายํ -ดูกอนภิกษุ!
เธอจงถือ เอาซึ่ง ธรรมปริย ายนี้;
ปริย าปุณ าหิ ตฺวํ ภิกฺขุ อิมํ ธมฺม ปริย ายํ
-ดูกอ นภิก ษุ! เธอจงเลา เรีย นซึ่ง ธรรมปริย ายนี้; ธาเรหิ ตฺวํ ภิกฺขุ อิมํ
ธมฺมปริยายํ -ดูกอนภิกษุ! เธอจงทรงไว จําไว ซึ่งธรรมปริยายนี้; อตฺถ
สฺหิโตยํ ภิกฺขุ ธมฺมปริยาโย อาทิพฺรหฺมจริยโก -ดูกอนภิกษุ! ธรรมปริยายนี้
ประกอบไปดวยประโยชน เปนเงื่อนตนแหงพรรมจรรย.
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จงฟง คํา นี้ใ หดีวา เงื่อ นตน แหง พรหมจรรย ถา จัง เงื่อ นตน ไมถูก
มันก็ทําไมถูก เหมือนกับวาไมไดเอาเมล็ดพืชเพาะลงไปในดิน มันจะงอกขึ้นมา
ไดอยางไร?
เราตองตั้งตนที่ถูกตองอยางนี้ คือจงศึกษาปฏิจจสมุปบาท หรือ
อิ ทั ป ป จ จยตา ให รู ว า มั น เป น อย า งนี้ ๆ แล ว พรหมจรรย ข องเราจะตั้ ง ต น ทั้ ง ใน
ทางปริยัติทั้งในทางปฏิบัติ.

พรหมจรรยปริยัติ เขาก็เรียกวา ปริยัติพรหมจรรย คือเลาเรียนก็ตอง
ตั้งตนดวยอันนี้; พรหมจรรยในทางปฏิบัติ ก็เรียกวา ปฏิปตติพรหมจรรย คือ
ลงมือปฏิบัติ ก็ตองปฏิบัติขอนี้; แลวสวนปฏิเวธนั้นมันเปนผลจากการปฏิบัติเรื่องนี้.
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อิทัปปจจยตา

๓๑๙

นี้ขอใหถือเอา อิทัปปจจยตา เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย
เลาเรียน และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้.

ในการ

นิ ทานสั งยุ ตต เล ม ๑๖ หน า ๙๐ แสดงเงื่ อนต นของพรหมจรรย ไว
ดวยเรื่อง อิทัปปจจยตา ซึ่งไดพูดแลวพูดเลา อธิบายแลวอธิบายเลาวา มันเปนกฎ
ของกฎทั้ งหลาย แม แต กฎของวิ ทยาศาสตร แม แต กฎอะไรก็ ตาม ก็ คื อ อิ ทั ปป จจยตา.
แล วอั นนี้ ก็ กลายเป นเงื่ อนต น หรื อจุ ดตั้ งต น ที่ เราจะต องศึ กษา เล าเรี ยน และปฏิ บั ติ
ในพระพุทธศาสนานี้.
ขอ ตอ ไป ในชื ่อ อัน ไพเราะวา อริย ญายธรรม คือ ปฏิจ จสมุป บาท
นี้ มั นก็ คื อสู ตรที่ เอามาเล าแล วว าอริ ยสาวกจะต องพ นจากเวรภั ยทั้ ง ๕ แล วก็ มี โสตา
ปตติยั งคะ ๔ แลวก็ มีอริยญายธรรม หรื อพูดอี กทีก็คื อ ใหรูวา อิทั ปปจจยตา หรื อ
ปฏิจจสมุปบาท นี้เปน อริยญายธรรม.
ญายธรรม แปลวาธรรมเครื่องไป หรือเครื่องพาสัตวไปใหพน; อริยะ
แปลวา อัน ประเสริฐ .
ธรรมที่จ ะเปน เครื่อ งไปเอง หรือ พาสัต วไ ปใหพน
นี้คืออิทัปปจจยตา; ไมมีคําอื่น; หรือถาจะเรียกชื่ออยางอื่น ก็ไมใชคําอื่น มัน
ก็เปนคํานี้;
คือรูสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ในลักษณะที่ยึดมั่นถือมั่นไมได นั่นแหละมัน
จึงจะหลุดออกไป หรือพาไปได; เปนสูตรที่ตรัสแกอนาถปณฑิกคหบดี สูตรเดียวกัน
กับที่เลาแลวกอนหนานี้; (ดูหนา ๒๙๗).
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อิทัปปจจยตา นี้เปนมัชฌิมาปฏิปทา. เรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา” ขอให
จําใสใจไววาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา.
พุทธศาสนา เปนสายกลาง ไม
เอียงซายเอียงขวา ไมไปทางโนนทางนี้ อยูตรงกลาง เปนมัชฌิมาปฏิปทา.
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๓๒๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

มี พระบาลี ตรั สไว ว า ปฏิ จจสมุ ปบาทฝ ายที่ ให เกิ ดทุ กข อวิ ชฺ ชปจฺ จยา
สงฺขารา ฯลฯ ที่เรียกวา สมุทยาวาร; นี้เปนมิจฉาปฏิปทา.
สวนที่วา อวชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,
นิโรธา วิฺาณนิโรโธ ฯลฯที่เรียกวา นิโรธวาร; อยูนี้เปน สัมมาปฏิปทา

สงฺขาร

พูดใหผูฟงนี้เขาใจงาย ก็คือวา อิทัปปจจยตา สวนที่ใหเกิดทุกขนั้น
เปนมิจฉาปฏิปทา; อิทัปปจจยตาสวนที่ใหทุกขดับลงนี้ เปนสัมมาปฏิปทา.
นี้เพื่อใหเห็นชัดทันทีวา อิทัปปจจยตา ไมใชคําพูด ไมใชเพียงแตเปนความรู ตอง
เปนการปฏิบัติ คือการทําลงไปจริง ๆ ดวยกาย วาจา ใจ. ถาทําฝายนิโรธวารแลว
ก็เปนสัมมาปฏิปทา.
ทีนี้สัมมาปฏิปทาในลักษณะนี้ เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา นี้มันเปน
คําอธิบายที่ลึกซึ้ง คือว าไมสุดโตง ไปฝายโน นฝายนี้ ไมเรียกวามี ไมเรียกวาไม มี
ไมเรียกวาอัตตา ไมเรียกวาอนัตตา.
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คํานี้ถาอธิบายจะกินเวลามาก จะขอสรุปความใหชวยจําไวทีวา ที่เรียกวา
อัตตา ๆ นั้น เพราะมันโง; โงไปในทางที่จะมีอัตตา. สวนที่เรียกวาอนัตตานี้
ถาเผลอนิดเดียวมันก็เปนนัตถิกทิฏฐิ โงไปในทางที่จะไมมีอะไรเลย. ถา
เปนอิทัปปจจยตา มันอยูตรงกลาง จะไมพูดวา อัตตา หรือจะไมพูดวา อนัตตา,
ถาจะพูดวา อนัตตา ก็ตองพูดตามแบบของ อิทัปปจจยตา.
เพราะฉะนั้น สรุปความไดวา อิทัปปจจยตา จะชวยใหอนัตตาไมเปน
มิจฉาทิฏฐิ. ถาปราศจาก อิทัปปจจยตา เสียแลว อนัตตาจะเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น;
สุญญตา ก็จะเปนมิจฉาทิฏฐิ; แตเดี๋ยวนี้มีอิทัปปจจยตา กํากับอยู อนัตตา
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อิทัปปจจยตา

๓๒๑

หรือสุญญตาจึงจํากัดความหมายไวแตเพียงวา เพราะเปน อิทัปปจจยตา; คือ
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ถาพูดใหดีแลว อยาไปพูดวาอัตตา อนัตตา แตใหพูดวา อิทัปปจจยตา :
พูดวาอัตตา ก็สมมติฝายนี้; พูดวาอนัตตา ก็สมมติฝายโนน. ถาไมสมมติเลย
ตองพูดวา อิทัปปจจยตา.
บาลีอนัตตลักขณสูตร เรื่องขันธ ๕ เปนอนัตตานั้น ก็พูดเปนสมมติ
เพราะวาถาพูดไมสมมติ จะตองพูดเปน อิทัปปจจยตา. ในที่นี้พระพุทธเจาตรัสดวย
ภาษาธรรมดา ภาษาคนธรรมดา จึ ง ตรั ส ว า รู ป เป น อนั ต ตา เวทนาเป น อนั ต ตา
สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ. ทานพูดภาษาธรรมดา แตหมายความวา อนัตตาแบบ
อิทัปปจจยตา ไมใชแบบนัตถิกทิฏฐิ หรือแบบอุจเฉททิฏฐิ.
ทีนี้ ปญหายุงยากลําบาก เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา หรือประเทศอื่น ๆ
ที่ เข าใจผิ ดในเรื่ อง อนั ตตาเลยเป นมิ จฉาทิ ฏฐิ สุ ญญตาเป นมิ จฉาทิ ฏฐิ ไปหมด คื อ
ไมมีอะไรไปเสียเลย.
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อิทัปปจจยตา นั้น ไมยอมใหพูดวา “มี” แลวก็ไมยอมใหพูดวา “ไมมี”
ถาเห็นอิทัปปจจยตา จริง ๆ แลว ทานจะไมพูดวา “มี” หรือจะไมพูดวา “ไมมี”.
อิท ัป ปจ จยตานั ้น มัน แลว แตป จ จัย เมื ่อ สิ ่ง นี ้เ ปน ปจ จัย สิ ่ง นี ้จ ึง เกิด ขึ ้น ;
มีเทานั้นเอง เกิดขึ้นแลวก็ชั่วขณะเทานั้น ไมควรจะพูดวา “มี”
ไมควรจะพูดวา
“ไมมี” ; ดังนั้นจะพูดวาอะไร? ถาพูดตามภาษาผูรู ก็พูดวาอิทัปปจจยตา. ชาวบาน
ฟงไมถูก เพราะฉะนั้น ก็ตองพูดวา “มี” หรือวา “ไมมี” คําใดคําหนึ่ง ใหชาวบาน
ฟงถูก.
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นี่แหละ การรูอิทัปปจจยตา นี้ พอรูมันก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา อัน
แสนประเสริฐขึ้นมาทันที
ในจิต ในใจ ในกาย ในวาจานั้น มันวิเศษอยางนี้;
มัชฌิมาปฏิปทาชนิดที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ฯลฯ อะไรก็ตาม มันจะรวม
อยูในคํา ๆ เดียวนี้ คือ อิทัปปจจยตา. เพราะวาถารู อิทัปปจจยตา แลว ความเห็น
ก็ถูก ความปรารถนาก็ถู ก พูดจาก็ ถูก การงานก็ถู ก เลี้ ยงชี วิตก็ถูก ความเพียรก็ถู ก
สติก็ถูก สมาธิก็ถูก ถูกหมดเพราะอํานาจของการเห็น อิทัปปจจยตา.
นี่ ชั้ น สู ง สุ ด คื อ เป น โลกุ ต ตระ อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรคชั้ น โลกุ ต ตระ จงสนใจ
ที่จะใช อิทัปปจจยตา เหมือนกับวาเปนวิธีลัดแบบสายฟาแลบ ดึงเอามาซึ่ง
มัชฌิมาปฏิปทาชั้นสูงสุด ไดเดี๋ยวนี้. นี่สังยุตตนิกาย เลม ๑๖ หนา ๕.
เอาละทีนี้ ก็มาถึงเรื่องที่ชวนใหคิดนึกถึงตัวเรามากขึ้น.
พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเปนใจความวา จิตของมนุษยนี่ยุงเหมือน
ดายยุง เพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท.
นี่ฟงดูใหดี จิตของคนเรานี้มันยุงเหมือน
กั บด ายยุ ง เพราะเหตุ เดี ยว คื อไม รู ปฏิ จจสมุ ปบาท ถ าไม รู ปฏิ จจสมุ ปบาท หรื อ
อิทั ปป จจยตา เสี ยแล ว จิ ตของเราจะไม ยุ งเหมื อนด ายยุ ง.ในวั นหนึ่ ง ๆ ชาวบ าน
อยู ที่บ านที่เรือนนั้ น หั วใจมั นยุ ง ไดยิ นเขาวาอย างนั้น มันยุงเรื่ องนั้น มันยุงเรื่ องนี้
มั น ยุ ง ไปหมด มั น สางไม อ อก เพราะมั น ไม รู จั ก ใช ก ฎเกณฑ แ ห ง อิ ทั ป ป จ จยตา:
พวกอยูที่บาน หัวใจจึงยุง.
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ที นี้ พวกที่ มาวั ดก็ หั วใจยุ ง ถามป ญหาอะไรก็ ไม รู ยุ งไปหมด จั บต น
ชนปลายไมถูก. นี่แสดงวาจิตใจมันก็ยุงเหมือนดายยุง มันจึงถามปญหายุงไปหมด
ยุง ๆ ไปหมด ไมมีขางตน ไมมีตรงกลาง ไมมีขางปลาย.
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นี่ เ รี ย กว า ชาวบ า นหรื อ ชาววั ด เด็ ก ผู ใ หญ ผู ห ญิ ง ผู ช าย หนุ ม
สาว แกเฒา จิตยุงเหมือนดายยุง เพราะไมรู อิทัปปจจยตา!
ข อ นี้ ไ ด ต รั ส แก พ ระอานนท ในทุ ก ขวรรค นิ ท านวรรค สั ง ยุ ต ตนิ ก าย
เลม ๑๖ หนา ๑๑๑ วา “เอตสฺส อานนฺท ธมฺมสฺส อฺาณา
อนนุโพธา
อปฺปฏิเวธา -ดูกอนอานนท! เพราะไมรู เพราะไมรูตาม เพราะไมแทงตลอด
ซึ่งธรรม คือปฏิจจสมุปบาทนั้น;
เอวมยํ ปชา -สัตวนี้ จึงมีอาการอยางนี้
คือ ตนฺตากุลชาตา -ยุงเหมื่นอกลุมดายยุง; คุฬคุณฺกชาตา -ยุงเหมือน
เศษดายยุง; มฺุชปพฺพชภูตา -ยุงเหมือนเซิงหญามุญชะและเซิงหญาปพพชะ;
อปายํ ทุคฺคตึ วินิปานํ สํสารํ นาติวตฺตติ -ยอมไมลวงพนอบาย ทุคคติ วินิบาต
สังสาระ ไปได”.
เรื่ องมั นมี ว า พระอานนท มาทู ลพระพุ ทธเจ าว า เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทนี้
เขาวายากวาลึก แตมันปรากฏแกขาพระองคคลายกับวาตื้น.
พระพุทธเจาตรัสวา
อยา! อยาพูดอยางนั้น! นี่สํานวนเขาเรียงวาอยางนั้น คลาย ๆ กับวาพระพุทธเจา
ทานรูสึกในพระอานนทมากที่พูดอยางนั้น จึงตรัสวา ดูกอนอานนท!
เพราะไมรู
เพราะไม รู เพราะไม แ ทงตลอด ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ จิ ต ใจของสั ต ว จึ ง ยุ ง เหมื อ นปมด ว ยยุ ง
คือวาเศษด ายมันเต็มไปดวยปม กิ่ว ๆ คอด ๆ แลวมี ปม แลวมั นพันกั นยุง เป น
กลุมใหญ.
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นี่ ใคร ๆ ก็ คงจะพอนึ กออก มองเห็ นว า เศษด วยเป นปมแล ว มั นยุ ง
กันใหญ มันมากอย างนี้ มันไม รู วาจะดึ งอั นไหนออกกอน แล วจึ งจะให มั นออกมา
เรียบรอยได นี้อยางหนึ่ง.
หรือวา เซิ งหญ าชนิ ดหนึ่ ง เขาเรี ยกว าหญ ามุญชะ หญาป พพชะ ไมทราบ
วาจะแปลเปนภาษาไทยวาหญาอะไร เพราะไมทราบแน แปล ๆ กันมาวาหญาปลอง หญา
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มุ ง กระต า ย นี่ ไ ม ท ราบว า ถู ก หรื อ ไม ถู ก แต ข อให นึ ก ภาพพจน เ อาก็ แ ล ว กั น ว า
หญ า บางชนิ ด นั้ น มั น ประสานกั น ยุ ง เหมื อ นกั บ ที่ ริ ม ลํ า ธารนี้ มี เ ถาวั ล ย อ ะไรชนิ ด
หนึ่ง เสนเล็ก ๆ ฝอยละเอียด สานกันยุง ไมรูจะดึงมาไดอยางไร.
ที่ มั น ยุ ง เหมื อ นอย า งนั้ น เพราะไม รู อิ ทั ป ป จ จยตา ว า เพราะมี สิ่ ง นี้ ๆ
เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น มั น ไม เ ห็ น กระจ า งอย า งนั้ น มั น จึ ง ฟ น กั น ยุ ง ไปหมด
จิตสัตวจึงยุงเหมือนปมดวยยุง เพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท.
นี่ คิ ดดู ซิ ฆราวาสที่ ไม ประสี ประสาเรื่ องอิ ทั ปป จจยตานี้ จิ ตมั นจะยุ ง
สักเทาไร นั่งอยูในครัว มันก็ดาไมฟนก็ได เพราะจิตมันยุงโดยที่ไมรูอิทัปปจจยตา.
ที นี้ ม าถึ ง เรื่ อ งทางธรรมะ ทางศาสนา ก็ อ ย า งเดี ย วกั น อี ก ธรรมะ
แขนงไหน ไม ว า จะพู ด กั น แขนงไหน เรื่ อ งโลก เรื่ อ งธรรมะ เรื่ อ งต่ํ า เรื่ อ งไกล
เรื่องสูง จะไมยุง
ก็เพราะวามันสางออกเสียไดดวยความรูที่ชัดเจนแจมแจง ในขอ
ที่เปน อิทัปปจจยตา.
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ฆราวาสจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ค วามรู ข อ นี้ เพื่ อ ว า จิ ต มั น อย า ได ยุ ง .
ฆราวาสมี เ รื่ อ งที่ จ ะทํ า ให จิ ต ยุ ง ง า ยกว า บรรพชิ ต เพราะฉะนั้ น ฆราวาสก็ จํ า เป น จะ
ตองมีความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา มากกวาบรรพชิต; จึงจะถูกตอง.

แลวทีนี้ดูกันตอไปในเรื่องยุง ก็มาถึงขอที่วา ทําไมมันจึงยุง?
ที่เกี่ยว
กั บ จิ ต ใจของมนุ ษ ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความทุ ก ข ความยุ ง ๆ ในจิ ต นี้ มั น มี ป ระจํ า วั น
ในชีวิตประจํา แกฆราวาสนับไมไหว.
มันก็เรื่องอิทัปปจจยตา อาการยุงนั้น คือ
อิทัปปจจยตา ชนิดที่มองไมออก. ทีนี้ ที่มันไมยุงก็คือ อิทัปปจจยตา ที่มองออก,
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เดี๋ยวนี้ คนเรามีความรูสึกในรูป, ในเวทนา, ในสัญญา, ในสังขาร,
ในวิญญาณ; ๕ อยางนี้ ในลักษณะที่เปนความพอใจเพลิดเพลิน ที่เรียกวา นันทิ;
นันทิ -ความเพลิน เพลินในรูป, เพลินในเวทนา, เพลินในสัญญา, เพลินใน
สังขาร, เพลินในวิญญาณ; คือในรางกาย, แลวก็ในความรูสึก, แลวก็ในความ
จําหมาย, ในความคิดนึก, ในความที่จิตมันรูแจง; แตถาถูกใจกูขึ้นมาก็พอใจตัวเอง.
ความพอใจตัวเองนี้ ดูจะไมมีความพอใจชนิดไหนมากเทา :บางที
ก็ พอใจในลั กษณะของรู ป บางที ก็ พอใจในลั กษณะของเวทนา บางที ก็ สั ญญา บางที
ก็สังขาร บางทีก็วิญญาณ. ความพอใจนี้ เรียกวา นันทิ. นี่ตัวที่มันจะทํายุง
เรียกวานันทิ -ความเพลิดเพลิน; ความโง ความหลง ที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน;
มีความเพลิดเพลินแลว นั้นคืออุปาทาน.
นันทิ นั้นคืออุปาทาน.
คนที่ไมเคยเห็นพระบาลีตรง ๆ จะไมเชื่อ.
อาตมาที แ รกก็ ไ ม ค อ ยเชื่ อ แต พ บพุ ท ธภาษิ ต ตทุ ป าทานํ นี้ ม ากเข า ๆ จึ ง อ า ว!
มันอันเดียวกัน มีนันทิที่ไหน มีอุปาทานที่นั่น
ไปรัก ไปชอบ ในอะไรก็มี
อุปาทานในนั้น ที่นั่น แลวนันทินั่นแหละ คืออุปาทาน.
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พอมี อุ ป าทานแล ว ไม ต อ งพู ด ก็ มี ภ พ มี ช าติ คื อ ตั ว กู ของกู แล ว
ป ญหาเรื่ องชรามรณะ โสกะปริ เทวะทุ กขะโทมนั สอุ ปายาส ก็ ตามมา แล วมั นจะ
ไม ยุ ง ทนไหวหรื อ ? ลองคิ ด ดู . ทุ ก เรื่ อ งมั น เอามาใส ที่ “ชาติ ” ทั้ ง หมด;
กี่เรื่อง ๆ มันเอามาใสที่คําวา “ชาติ”.

“ชาติ” นี่มาจาก ภพ; “ภพ” มาจากอุปาทาน. อุปาทานนั้น
คือ นัน ทิ; นัน ทิที่เ กิด ความพอใจในรูป ในเวทนา ในสัญ ญา ในสัง ขาร
ในวิญญาณ นี้แจกลูกออกไปมันก็ยุงตาย; เพียง ๕ อยาง แตละอยางนี้ มันก็มีทั้ง
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อดีต อนาคต ปจจุบัน;
หยาบ ละเอียด ขางหนา ขางหลัง ขางใน ขางนอก
มันจึงยุงกันใหญ; นี้พระพุทธเจาตรัสวาการเกิดขึ้นแหงอุปาทาน, ภพ, ชาติ นี้มัน
มากมายอยางนี้; เกิดในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในลักษณะนี้.
ทีนี้ เรื่องที่จะ ขอใหทนฟงตอไปอีก เปนเรื่องสุดทาย ก็คือเรื่องวา ทําไม
อิทัปปจจยตา จึงแกปญหาตาง ๆ ได ? จะตองตั้งปญหาอยางนั้นกอน วาทําไม
อิทัปปจจยตา คําเดียวนี้จะแกปญหาทุกอยางตาง ๆ ได?
คําตอบตามพระพุทธภาษิตนั้นก็คือวา ในอิทัปปจจยตา นั้น “ไมมีผูกิน”!
ฟงดูใหดีซิ ในอิทัปปจจยตานั้น ไมมีผูกิน ไมมีผูกระทบ ไมมีผูเสวย ไมมี
ผูอยาก ไมมีผูยึดมั่น. ในอิทัปปจจยตา นั้นไมมีผูกิน หมายความวา อาหาร ๔ มี
วิญญาณหารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น มันเปนปจจัยเพื่อใหเกิดภพใหมเทานั้น.
ความรูสึกทางจิตใจทั้งหลายนี้ มันเปนไปในทางที่จะใหเกิดอุปาทานยัดมั่นจนมีภพใหม
“ไมมีตัวผูกิน” ที่ตรงไหน คือวาถามีปจจัยคือวิญญาณาหารเปนตนแลว ภพใหม
เปนตองมี ไมมีใครเปนผูกินอาหาร มีแตอาหารที่ปรุงใหเกิดภพใหม. นี่ก็ขอหนึ่งแลว;
อยาเห็นวาเปนอาหารแลว จะตองมีผูกิน.
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กวฬิงการาหารธรรมดาสามัญ คือคําขาวที่เปบเขาปากนี้ มันก็ไมมี
ผูกิน ;
บทปจ จเวกขณข องพระเณรก็มี นิสฺส ตฺโ ต นิชฺชีโ ว สฺุโ 
ธาตุ
มตฺตโก;
มันมีเพียงวา อาหารนี้ก็เปนรูปธรรม ตามธรรมชาติ,แลวก็ผานเขาไป
สําหรับทําใหเนื้อหนังมันเจริญ; สวนทางจิตใจรูสึกวา “ตัวกูกินอาหารแลว” ; นี้เปนภพใหม,
เกิดภพใหมขึ้นมา เปน “ตัวกูกินอาหาร”. มันมีแตอยางนี้.
ผูกินแท ๆ มิไดมี มันมีแตสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; สิ่งนี้
เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; มัวไดแตพูดอยางนี้ ตัวตนของบุคคลผูกินอันแทจริง
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ไม มี ไม มี ผู กระทบ ไม มี บุ คคลตั วตนสั ตว อะไรที่ เป นผู กระทบผั สสะนั้ น;
มีแ ต สฬายตนปจฺจ ยา ผสฺโ ส
-เพราะมีส ฬายตนเปน ปจ จัย คือ มีอ ายตนะ
ภายนอก และอายตนะภายใน เปนปจจัย ผัสสะจึงเกิดขึ้น ผัสสะมี แตผูผัสสะไมมี:
ผูกระทบนั้นไมมี. ถามองเห็น อิทัปปจจยตา จะเห็นวาผูกระทบนั้นไมมี มีแตการ
กระทบที่เกิดขึ้นเพราะสฬายตนะเปนปจจัย.
ผูเ สวยเวทนา ก็ไ มมี;
มีแ ต ผสฺส ปจฺจ ยา เวทนา -เพราะ
ผัสสะเปนป จจัย เวทนาจึงเกิดขึ้น มีแตเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนป จจัย ตัวผู
เสวยเวทนานั้นไมมี.
ตัว ผูอ ยากผูมีตัณ หานั้น ไมมี มีแ ตเ วทนาปรุง ตัณ หา
ปจฺจยาตัณฺหา -เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงเกิดขึ้น.

:เวทนา

ตัว ผู ยึด มั่น ถือ มั่น นั่น นี ่ ก็ไ มม ี ผูทํ า อุป าทานนั้น ก็ไ มม ี;
มีแต : ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ -เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงเกิดขึ้น.
ทั้ งหมดนี้ เป นธรรมชาติ แล วก็ เป นไปตามกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปป จจยตา ไม มี สั ตว
ไมมีบุคคล ไมมีอัตตา ไมมีชีโว ไมมีอยางที่เขาเรียก ๆ กันเปนตัวตน นั้นมันไมมี.
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ยั ง มี ภิ ก ษุ หั ว ดื้ อ องค ห นึ่ ง ชื่ อ โมลิ ย ผั ค คุ น ะ ภิ ก ษุ รู ป นี้ จ ะให มี ตั ว ตน
เสียเรื่อย ไปคะยั้นคะยอพระพุทธเจา จะใหพระพุทธเจาตรัสในทํานองที่มั นมีตัวตน
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาใหจนได. พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้ ไมมีผูกินอาหาร,
มีแตอาหารที่ปรุงใหเกิดรางกายใหมหรือภพใหม;
ไมมีผูกระทบหรือทําผัสสะ,
มีแตเพราะสฬายตนะเปนปจจัย อาการแหงผัสสะก็เกิดขึ้น;
ไมมีผูเสวยเวทนา,
มีแตเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงเกิดขึ้น; ฯลฯ ทํานองนี้ทั้งนั้น.
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เราไมอาจรูสึกอยางนั้น ปุถุชนจะไมรูสึกอยางนั้น.
จิตคิดวา นี้คือฉัน
ฉัน กระทบ ฉัน เสวย ฉัน ได ฉัน กิน ฉัน ยึด ครอง นี้มัน เปน “ฉัน ”.
แตถา
อิทัปปจจยตา เขามาจะแสดงใหเห็นทีเดียววา ตัวฉันนั้นไมมี.
อะไร ๆ ที่วาตัว
ฉันนั้น มันเปนเพียงเทานี้ การกระทบมี แตผูกระทบไมมี;
การเสวยเวทนามี
แตผูเสวยเวทนาไมมี; ความอยากมี แตผูอยากไมมี; ความยึดมั่นถือมั่นมี แตผูยึดมั่น
ถือมั่นไมมี; นี่นิทานวรรค สังยุตตนิกาย เลม ๑๖ หนา ๑๕ เปนพระพุทธภาษิต
มีอยูอยางนี้.
ถารูสึกไดอยางนี้ จะสบายสักเทาไร ฆราวาสทั้งหลายลองคิดดู. ฆราวาส
ทั้งหลายจมอยูในกองเวทนา กองอาหาร กองอะไรตาง ๆ มันมีผูนั่น ผูนี่ ผูโนน
ผูอะไรเรื่อยไป จนจิตยุงเหมือนดายยุง.
แตพอ อิทัปปจจยตา เขามาก็ไมมี “ผู”
สักผูเดี ยว มี แตอาการแหง อิทัปปจจยตา อาการหนึ่ ง ๆ เปนไปตามธรรมชาติ ตาม
กฎเกณฑของธรรมชาติ.
ทีนี้ ถาเราอยากจะเปนฆราวาสที่จิตใจไมยุง ก็เอา “ผู” นี้ออกเสีย:
ผูนั่น ผูนี่ ผูโนน เอาออกเสีย; หรือเปนหญิง เปนชาย เปนผัว เปนเมีย เปนนาย
เปนบาว เปนอะไร เปนผูแพ ผูชนะ เอาออกเสีย;
ใหมันเหลือแตอาการแหง
อิทัปปจจยตา นี่ฆราวาสจะไดรับประโยชนขอนี้.
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ถา ไมรูจัก อิทัป ปจ จยตา จะตกนรกทั้ง เปน ที่นี่แ ละเดี๋ย วนี้!
นี่ ในสฬายตนสั งยุ ตต เล า ๑๘ หน า ๑๕๘ มี ข อความที่ พระพุ ทธเจ าตรั สถึ งนรก
ชื่ อแปลกประหลาด จนอาตมาอยากจะพู ดว า พวกอรรถกถาจารย ก็ ไม เข าใจ แล ว
แถมไปกลาววานรกนี้ก็อยูใตบาดาล ใตนรกใตดินนั่นแหละ.
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นรกที่วานี้ พระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา ฉผสฺสายตนิกนรก;
ฉ แปล
วา หก,
ปสสายตนิกะ -เปนไปในทางสัมผัส;
คือทางการติดตอดวยผัสสะ;
นี่นรกที่เนื่องดวยผัสสะ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เรียกวา อายตนิกนรก.
นรกที่ เนื่ องด วยการผั สสะทางอายตนะ ๖ นี้ นี้ หมายถึ งว า เมื่ อได ตา
เห็ นรู ป หู ได ฟ งเสี ยงเป นต น อย างไหนก็ ตามเถอะ ความไม รู ความขาดสติ ความ
อะไรนั้นนะ มันมี มันจึงสัมผัสสิ่งนี้ดวยอวิชชาสัมผัส;
อวิชชาสัมผัส ตองให
เกิดเวทนา ชนิดที่เปนเวทนาเพื่ออวิชชา เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน แลวรอน
เหลือประมาณในขณะนั้น ในขณะที่มีความยึดมั่นถือมั่นอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
เปนตัวกู - ของกูนั่นแหละรอนเหลือประมาณ; นรกนี้ เรียกวา อายตนิกนรก
หรือ ผัสสายตนิกนรก หรือฉผัสสายตนิกนรก.
พระอรรถกถาจารยอธิบายวา ที่อายตนะจะมีนรกอะไรได?
พระอรรถกถา
จารย เลยเดา วาพระพุทธเจาทรงหมายถึงนรกโลหกุมภี อะไรที่มันรอนที่สุดโนน! แต
เมื่อดูตามพระพุทธภาษิตนี้แลว ไมใชอยางนั้น!
กลับเปนทํานองวา นรกนี้รอน
กวานรกอเวจี; นรกโลหกุมภี ถามีจริง ก็อยูที่นี่ ถา มีจริง ก็อยูที่อ ายตนะ ๖!
สวนที่เขียนตามรูปภาพวาอยูใตดินนั้น ไมรอนเทา;
ฉะนั้น ขออยาไดตกนรกนี้
เถอะ อยาไดตกนรกชื่อ ฉผัสสายตนิกนรก นี้ก็แลวกัน.
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ทีนี้ สวรรค ชื่อฉผัสสายตนิกสวรรค คือไมมีตัวกู-ของกู ที่ทํา
ใหรอน เมื่อกระทบรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ;
นี้เปนสวรรค
ที่ดีกวาสวรรค ๖ ชั้น ขางบนฟาโนน.
สวรรคนี้ก็ ๖ เหมือนกัน ชื่อฉผัสสายตนิกะ
ไปตามอายตนะ ๖ มีสติควบคุมการกระทบทางอายตนะไมใหเกิดอุปาทาน ยึดมั่น
ถือมั่นขึ้นมา แลวสบายที่สุด นี่เปนสวรรคดีกวาสวรรคชั้นจาตุมาหาราช, ชั้นดาวดึงส,
ชั้นยามา, ชั้นดุสิต ฯลฯ อะไรที่พูดกันนักนั้น สวรรคนั้นไมดีเทาสวรรคนี้!
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ขออยาใหตกนรกที่ชื่อฉผัสสายตนิกนรก! ขอใหฆราวาสทุกคนไดสวรรค
ชื่อฉผัสสายตนิกสวรรค ที่นี่และเดี๋ยวนี้ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมถูกแผดเผา
ดวยกิเลส แลวสงบเย็นเปนสุขอยูไดในโลกนี้;
จะทําประโยชนอะไรก็ทําไปได.
นี้คือสวรรคชนิดนี้อยูที่อายตนะ ๖.
นรกก็อยูที่อายตนะ ๖ สวรรคก็อยูที่
อายตนะ ๖; และนี่แหละคือนรกจริง สวรรคจริง.
ปด นรกทุก ชนิด ไดดว ยความรูเ รื่อ ง อิทัป ปจ จยตา เขา ถึง สวรรค
ทุกชนิดได ก็ดวยความรูเรื่องอิทัปปจจยตา.
ขอใหฆราวาสทั้งหลายคิดดูวา มันนาสนใจสักเทาไร?
เพราะวา
ฆราวาสทั้ งหลาย มี อารมณ ทางหู ตา จมู ก ลิ้ น กาย ใจ แวดล อมอยู รอบ ๆ ตั ว เป น
ประจํา วัน มากมาย นับ ไมห วาดไมไ หว.
เปน อัน วา จะเปน เรื่อ งนรกสวรรค
หรือเปนเรื่องดับทุกข ดับกิเลสอะไรก็ตาม มันอยูที่ความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา.
นรกสวรรคชนิดนี้ มีในสฬายตนสังยุตต เลม ๑๘ หนา ๑๕๘ สําหรับนรก;
หนา
๑๕๙ สําหรับสวรรค. ไปติดตามหาอานดูใหมันละเอียดยิ่งกวานี้เองเถิด.
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นี่ อาตมาเป นแต เพี ยงเอามากล าวทุ ก ๆ เรื่ อง ที่ พอเป นเรื่ องกรุ ยทางให เกิ ด
ความเขาใจ แลวไปคนหาเพิ่มเติมใหละเอียดเอาไดเอง.
ความมุงหมายมีอยางเดียววา
แมเรื่อง อิทัปปจจยตา จะเปนเรื่องโลกุตตรธรรม ก็ยังจําเปนสําหรับฆราวาส
ด วยเหตุ ผลดั งที่ ได อธิ บายมานี้ เหลื อที่ จะจาระไนให มั นละเอี ยดจนหมดได จึ งกล าว
แตโดยยอ โดยสังเขปเอาแตใจความ.

ถ าจะเป นกามโภคี ๑๐ จํ าพวก ก็ ควรเป นพวกที่ ดี ที่ สุ ด โดยอาศั ยเครื่ องมื อ
อิ ทั ปป จจยตา.อิ ทั ปป จจยตา แห งการทะเลาะวิ วาทนั้ น ก็ ระงั บได ด วย อิ ทั ปป จจยตา
แหงการไมทะเลาะวิวาท.ฆราวาสควรจะฉลาดในเรื่องเหลานี้; ฆราวาสควรจะนึกถึง
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ปวิเวกปติ
คือความสงบสุขทางจิตใจใหลึกซึ้ง ที่ไมเปนการปรุงแตง ไมยึดมั่นถือมั่น.
ถา ยึด มั่น ถือ มั่น ไมใ ชป วิเ วกะ.
ปวิเ วกะ ตอ งปราศจากความยึด มั่น ถือ มั่น .
ถายึดมั่นถือมั่น มันวิเวกะไปไมได.
มันวิเวกไปไมได. อนาถปณฑิกะรองไห
เพราะว า ไม ไ ด ฟ ง เรื่ อ งนี้ แ ต เ นิ่ น ๆ เดี๋ ย วนี้ จ ะตายอยู ห ยก ๆ แล ว จึ ง เอามาพู ด ;
แลวขอพรวา ตอไปนี้ขอใหสอนเรื่องนี้ใหแพรหลายที่สุด.
ฆราวาสควรศึ กษาเรื่ องสุ ญญตา พระพุ ทธเจ าท านตรั สว า ถ าไม มี สุ ญญตา
เปนหลักแลว วินัยจะเลอะเลือน; วินัยเลอะเลือนแลว ธรรมะจะเลอะเลือน;
ธรรมะเลอะเลื อน วิ นั ยเลอะเลื อน วิ นั ยเลอะเลื อน ธรรมะจะเลอะเลื อน จะย อนกั นไป
จะย อ นกั น มา จนเลอะเลื อ นถึ ง ที่ สุ ด นี่ มี ใ นอั ง คุ ต ตรนิ ก าย หมวด ๕ เล ม ๒๒
หนา ๑๒๒.
ถ า เอาสุ ญ ญาออกเสี ย แล ว แก น แท ห มด เหลื อ แต เ ปลื อ ก เหลื อ แต
กระพี้ .
ถ า รู เ รื่ อ งสุ ญ ญตา ก็ ห มายความว า รู เ รื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา
ความเป นพระอริ ยสาวกอยู ที่ อาศั ย อิ ทั ปป จจยตา ทํ าให หมดเวรหมดภั ย แล วทํ าให มี
โสตาปตติยังคะ ๔.
หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย;
นั่นแหละคือตัว อิทัปปจจยตา ที่ทําใหไมยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวง.

www.buddhadasa.info
ขอให ถื อ ว า ธรรมะสู ง สุ ด ชั้ น โลกุ ต ตระนี้ เป น สมบั ติ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า
ทานมอบใหแกคนทุกคน;
ที่มีความแตกตางระหวางปุถุชนกับอริยสาวก ก็เพราะ
สมบัติอันนี้ ปุถุชนไมมีเสียเลย;
อริยสาวกจะมี และมีมากขึ้นไปตามลําดับ ๆ.
เรื่องนิพพานนั้น ฆราวาสควรจะสนใจ
เพราะมีตัวอยางมาแลวถึง ๗ ราย เปน
ฆราวาสลวน ไปทูลถามเรื่องทิฏฐธรรมนิพพาน.
นี้เปนพุทธบริษัททั้งที ไมคุน
กับเรื่องนี้ มันก็ไมไหว.
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สรุปความวา อิทัปปจจยตา เปนเรื่องที่ฆราวาสตองเรียนรู;
และเมื่อ
เรียนรูแลวก็ตองปฏิบัติดวย.
ในที่สุดก็จะเปนฆราวาสชนิดที่ดีพวกที่ ๑๐ ที่
พระพุ ทธเจ าท านสรรเสริ ญ ว าเหมื อนสั ปป มั ณฑะ ซึ่ งเป นของเลิ ศ ประเสริ ฐยิ่ งกว า
โครสทั้งหลาย.
นี่ขอใหทุกอยางเปนไปตามพระพุทธประสงค ขอใหการมาประชุม
อบรม สั่ งสอนกั น ที่ นี่ มี ผลก าวหน าไปตามแนวของ อิ ทั ปป จจยตา สมตามความ
มุงหมาย.
ขอยุติคําบรรยายวันนี้ไวเพียงเทานี้.
ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวดธรรม
ปริ ยายอั นเป นเครื่ องกระตุ นแก การปฏิ บั ติ ธรรม ส งเสริ มกํ าลั งใจต อไปอี ก ตามที่ เคย
กระทํา ณ บัดนี้.

www.buddhadasa.info
__________

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปนกฎ เหนือกฎทั้งปวง
-๑๐เสารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
ในการบรรยายครั้ ง ที่ ๑๐ นี้ จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ
วา อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนกฎเหนือกฎทั้งปวง.
คําวา
อิท ัป ปจ จยตา ในฐานะที ่เ ปน กฎนี ้ ยอ มแสดงอยู แ ลว วา เรา
มุ งหมายจะกล าวเฉพาะในแง ที่ เป นกฎ หรื อในลั กษณะที่ เป นกฎ;
ส ว นที่ น อกไปจากความเป น กฎ กล า วคื อ เป น ปรากฏการณ นั้ น
ยังจะไมพูดถึง.
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คําวากฎ กับคําวาปรากฏ ไมใชสิ่งเดียวกัน. คําวา กฎ เปนสิ่งที่
มองไมเห็นตัว เปนนามธรรม แลวยังถือกันวาเปนนามธรรมยิ่งกวานามธรรม
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คือเปนอสังขตะ. สวนปรากฏ หรือปรากฏการณนั้น คือสิ่งที่เห็นได แตก็เปน
อิทั ปปจจยตา ดวยเหมื อนกัน.ยกตัวอย างง าย ๆ เหมือนกั บว า เราเป ดฝาหลั งนาฬิ กา
ออกดู เราจะเห็ นเครื่ องนาฬิ กาสั มพั น ธ กั น เดิ น ไป อย างนี้ มั นเป น อิ ทั ปป จจยตา
ในฐานะที่เปนปรากฏการณ คือปรากฏ.
สวนที่มันเปนกฎที่วา ทําไมมันจึงเดิน
ได นั้ น เรามองไม เ ห็ น . สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “กฎ” นั้ น เรามองไม เ ห็ น ; แต สิ่ ง
ที่เ รีย กวา “ความปรากฏ”นั้น เรามองเห็น . เฉพาะในวัน นี้ จะไดก ลา วถึง
อิทัปปจจยตา เฉพาะในฐานะที่เปนกฎ
เปนสวนใหญ.ดังนั้น จึงตองสังเกตดู
ใหดี ๆ อยาเอาไปปนกันกับคําวา ความปรากฏ.
อย างไรก็ ตาม อยากจะขอทบทวนอยู เสมอ โดยไม กลั วว าท านทั้ งหลาย
จะเกิดความรําคาญ วาทําไมจึงพูดกันแตเรื่อง อิทัปปจจยตา ไมรูแลว;
ทั้งนี้
ก็ เพราะว า มี ความประสงค มุ งหมาย จะให เรื่ องที่ เป นหั วใจของพุ ทธศาสนา แต เรื่ อง
เดี ย วนี้ เป น เรื่ อ งที่ แ พร ห ลาย สมกั บ ที่ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ให เ ราเอามาพู ด กั น เป น
ประจํ าวั นในภาษาพู ดประจํ าวั น มั นควรจะเป นคํ าพู ดในชี วิ ตประจํ าวั นของพุ ทธบริ ษั ท
จึงจะเหมาะสมกับความเปนพุทธบริษัท.
ถาพุทธบริษัทพูดอะไรอะไรออกไปในลักษณะ
ที่ ผิ ดกฎเกณฑ ของอิ ทั ปป จจยตา แล ว ก็ จะเป นพุ ทธบริ ษั ทโง คื อไม เป นพุ ทธบริ ษั ท
แลวก็มีผลเปนวา จะตองนั่งรองไหบาง จะตองฆาตัวตายบาง ในที่สุด.
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อี ก อย า งหนึ่ ง ควรจะเป น สิ่ ง ที่ ถู ก นํ า มาใช ป ฏิ บั ติ กั น อย า งช่ํ า ชอง คื อ
อยางถนัดถนี่ เพื่อดับทุกขกันทุกวัน.
เราจะตองมีความรูเรื่อง อิทัปปจจยตา จนใช
แกปญหาประจําวันได ไมใชเพียงแตใชพูด;
ถาอะไรมันเกิดขึ้นเปนปญหา จะตอง
แกไขใหลุลวงไปดวยหลักเกณฑอันที่สําคัญที่สุดนี้ ทุก ๆ เรื่อง ในทุก ๆวัน.
ดังนั้น
จึงตองการใหศึกษาใหเขาใจ จนนํามาใชปฏิบัติกันไดทุกวัน.
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และอีกอยางหนึ่งนั้นก็คือวา เรื่องนี้ควรจะใชเปนของอวด;
นี่จะพูด
อย างมี กิ เลสสั กหน อย คื อว าเรื่ องนี้ พุ ทธบริ ษั ทหรื อพุ ทธศาสนาก็ ตาม ควรจะใช เป น
ของอวด หมายความว า อวดกั น ในระหว า งพวก หรื อ ในระหว า งศาสนา ระหว า ง
ประเทศชาติ หรื อ ว า จะถื อ ว า เป น ของเสนอขึ้ น มา ว า เรามี ข องอย า งนี้ มี ดี อ ย า งนี้
เพื่อจะแลกเปลี่ยนกันกับของทาน ถาทานยังมีอะไรดี.
นี้หมายความวา ถาเราจะมี
อะไรไปอวดคนอื่ น หรื อเสนอเพื่ อการแลกเปลี่ ยนกั บคนอื่ น เราจะต องใช สิ่ งที่ เรี ยกว า
อิ ทั ปป จจยตา เพราะว าเป นสิ่ งที่ สู งสุ ด ควรแก การอวด ที่ จะไม ตกต่ํ ากว าใคร ไม เป น
รองใคร.
นี้พูออยางภาษายึดมั่นถือมั่น;
ในเมื่อเรายังเปนคนมีกิเลส ยังมีความ
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มั น ก็ ค วรจะยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ที่ ค วรจะยึ ด มั่ น คื อ ยึ ด มั่ น ในกฎเกณฑ ข อง
อิทัปปจจยตา นั่นเอง.
นี่ ด วยความมุ งหมายอย างนี้ จึ งได พยายามพู ดเรื่ องนี้ พู ดแล วพู ดอี ก ๆ
ไปในทุ ก แง ทุ ก มุ ม จนกว า ไม มี อ ะไรจะพู ด นี่ จึ ง ได พู ด อย า งที่ ว า ไม ก ลั ว ว า ใครจะ
รําคาญ.
โดยขอทบทวนวา มันควรจะเปนคําพูดในชีวิตประจําวันของพุทธบริษัท
เพื่ อ สมกั บ ความเป น พุ ท ธบริ ษั ท และมั น ควรจะเป น สิ่ ง ที่ ถู ก นํ า มาใช ป ฏิ บั ติ เพื่ อ
แก ป ญ หาต า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว เพื่ อ จะแก ป ญ หา
เหล า นั้ น หรื อ ดั บ ทุ ก ข เกี่ ย วกั บ ป ญ หาเหล า นั้ น และว า ควรจะใช เ ป น ของอวด
เสนอเพื่ อ แลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น ในระหว า งชาติ ระหว า งศาสนา ระหว า งคน
ตางพวก วาเรามีสิ่งนี้ เปนสิ่งที่ดีที่สุด.
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ทีนี้ ก็จะทบทวนในขอที่วา คําวา ตถตา นั้น กวางกวา อิทัปปจจยตา
อิทัปปจจยตา ก็ยังกวางกวาคําวา ปฏิจจสมุปบาท.
ขอใหกําหนดความหมาย
กวางแคบ ของคํา ๓ คํานี้ไวอยางนี้ดวย.
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ถาพูดวา ปฏิจจสมุปบาท ตามพระบาลี ก็หมายถึงกฎเกณฑเกี่ยวกับ
ความดับทุกขในจิตในใจ ของคนเราโดยตรง; แตถาพูดวา อิทัปปจจยตา มัน
กลายเปนกวางออกไป ถึงขางนอกตัวเรา หรือในสิ่งตาง ๆ ดวยก็ได;
แตถาพูดวา
ตถตา มันยิ่งกวางออกไปใหญ คือใชไดแกสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนธรรมชาติ หรือเปน
ธัมมัฏฐิตตา, ธัมมนิยามตา.
เดี๋ยวนี้ เราใชคําวา อิทัปปจจยตา เปนหลักสําคัญสําหรับศึกษา แต
อยาลือวายอมเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทในวงแคบ, แลวก็เล็งถึงตถตา ในวงที่กวาง
ไมมีขอบเขตจํากัด. เมื่อ อิทัปปจจยตา มีความหมายหลายชั้นหลายระดับอยางนี้
มันจึ งเป นคํ าที่อาจจะใช ประโยชน ได ต าง ๆ กัน ครบถ วนทุ กกรณี แลวแตจะมีอะไร
เกิดขึ้น.
ขอใหคําพูดวา อิทัปปจจยตา นี้เปนคําที่พูดกันเปนธรรมดาสามัญทั่วไป
ทุกหนทุกแหง.
เดี๋ยวนี้ เราพูดเปนกันอยูแตคําวา ธรรมดา หรือวา ธรรมชาติ หรือวา
ตามยถากรรม
นี้เราพูดเปนกันอยูแลว วาธรรมดา หรือตามธรรมดา อยาไปเสียใจ,
หรื อพู ดว าตามธรรมชาติ มั นก็ ต องเป นไปตามธรรมชาติ อย าไปเสี ยใจ หรื อพู ดว า
ตามยถากรรมอยาไปเสียใจ มันตองเปนไปตามยถากรรม.
เหลานี้เราก็พูดกัน
อยูแลว เปนคําพูดประจําวันติดปาก และที่แทก็คืออิ ทัปปจจยตา นั่นเอง แตทําไม
เราจึงไมพูดดวยคําวา อิทัปปจจยตา โดยตรง?
นี้ก็ยากที่จะตอบ แตคงจะเปน
เพราะคําวา อิทัปปจจยตา มันพูดยาก มันออกเสียงยาก เลยพูดกันสั้น ๆ งาย ๆ
วาธรรมดา วาธรรมชาติ วายถากรรม.
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แตอยาลืมวา พูดแตเพียงวา ยถากรรม หรือตามธรรมดา ตามธรรมชาติ
นี้มันยังไมหมดกระแสความ ของสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา; อิทัปปจจยตา
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มันยังกินความไดมากกวานั้น และยังอาจจะยอนหลังมาถึงประเภทที่เปนเหตุ ประเภท
ที่ เป นป ญหาเบื้ องต นยั งไม ถึ ง กั บการเกิ ดผล ซึ่ งกระทบกระเทื อนจิ ตใจ ก อนก็ ได .
โดยเหตุ นี้แหละ เราจะตองรู จักความหมายของคํ า ๆ นี้ และใชคํ า ๆ นี้ให เป น ให ถูกต อง
ไปตั้งแตตนมือทีเดียว ซึ่งจะไดวินิจฉัยกันไปเปนเรื่อง ๆ.
แต ว าในที่ นี้ อยากจะแนะว า เราก็ ใช คํ าภาษาต างประเทศ ในการพู ดจากั น
อยู เสมอ และมากขึ้ น ๆ แต แล วมั นกลายเป นเรื่ องขี้ ริ้ วไปทั้ งนั้ น ที่ เอาคํ าต างประเทศ
เหลานั้นมาใช แลวก็ใชอยูมาก.
ภาษาฝรั่งเราพูดคําวา วิตามิน,
โปรตีน,
คอมพิวเตอร, บี ๕๒, เอ็ม ๑๖, อะไรเหลานี้พูดกันจนคุนปาก แตเปนเรื่องขี้ริ้ว
ไมเกี่ยวกับความดับทุกข.
ถึงภาษาบาลีก็เหมือนกัน เรามีภาษาบาลีเต็มไปหมด
ในคําพูดภาษาไทย เชนพูดวา “สุขภาพ” นี้ก็ภาษาบาลี, พูดวา “อนามัย” นี้ก็ภาษา
บาลี, พูดวา “นรก สวรรค” อะไร นี้ก็ภาษาบาลี; แมแตพูดวา “จักรยานยนต”
ซึ่งขี่กันเกกรอ หนวกหูไปทั้งวัด นี้มันก็เปนภาษาบาลี. แตมันก็เปนเรื่องขี้ริ้วไปทั้งนั้น
ถาวาจะเอามาเทียบกันกับคําวา “อิทัปปจจยตา”
ดังนั้น เมื่อเราชอบพูดภาษา
ตางประเทศกันอยูแลว ก็ควรจะไดพูดกันถึง คําที่สําคัญที่สุดในภาษาของมนุษย
คือคําวา “อิทัปปจจยตา” นี้.
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นี่แหละอาตมาจึงไดพยายามแลวพยายามอี ก ที่ จะให คําว า อิ ทั ปป จจยตา
เขามาอยูในคลองแหงคําพูดจาเปนประจําวันของพุทธบริษัทเรา. พวกอื่นตามใจเขา
แตผู ที ่เ ปน พุท ธบริษ ัท ที ่แ ทจ ริง จะตอ งรู จ ัก คํ า ๆ นี ้ด ีก วา คํ า อื ่น หรือ พูด คํ า นี้
ไดคลองแคลว ในทุก ๆ กรณีที่มันจะตองพูด หรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น;
และ
ก็กลาวไดเลยวา ไมมีกรณีไหน ไมมีเหตุการณอันไหน ที่จะไมเกี่ยวของกับสิ่งที่
เรียกวา อิทัปปจจยตา เลย. ฉะนั้น จึงขอใหตั้งอกตั้งใจสังเกตกันตอไป. นี้คือขอ
ที่ตองทบทวนแลวทบทวนเลา อยางไมกลัววาจะรําคาญ.
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ทีนี้ ก็จะไดพูดกันถึงตัวเรื่อง เรื่องกฎ และกฎที่เหนือกฎทั้งปวง ตอไป.

ในขั้นแรก ควรจะทราบวา สิ่งที่เรียกวา กฎ นั้น คืออะไร? คําตอบ
ยอมจะมีมาก แตจะจํากันลงไปสัก ๒-๓ อยาง เทาที่จําเปน
คําวา “กฎ” นั้นคือสิ่งที่จําเปนตองมี และตองใช ในการที่จะเปนคน
มี ชี วิ ต อยู ในการที่ จ ะดั บ ทุ ก ข และจํ า เป น ที่ จ ะต อ งรู เพื่ อ ไม ใ ช ถู ก ลวงด ว ยกฎ.
สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า กฎนี้ ถ า เราไม รู มั น จะลวงเรา เพราะว า มั น ซั บ ซ อ นหลายชั้ น จึ ง ได
พูดวา กฎ แหงกฎทั้งหลาย หรือ กฎเหนือกฎทั้งหลาย.
ถาเราไมรูจักสิ่งที่เรียก
ว ากฎให ถู กต อง คื อรู ผิ ด สิ่ งที่ เรี ยกว ากฎนั้ น จะทํ าให เราลํ าบาก หรื อว าจะลวงเรา
ใหไปหลงไหลในสิ่งที่แทจริงไมควรจะหลงไหลเลย.
ดังนั้น ทุกคนควรจะรูจักสิ่งที่
เรียกวากฎ หรือกฎเกณฑใหดี ๆ .
อีกอยางหนึ่ง “กฎ” นั้น คือสิ่งที่ธรรมชาติกําหนดให อยางตายตัว
อยางเด็ดขาด แลวก็เหนือมนุษย.
ธรรมชาติเปนผูกําหนดกฎเกณฑ นี่เราไม
คอยจะรู เราคิดวามนุษยบัญญัติกฎเกณฑ;
ฉะนั้นขอใหถือวา กฎที่แทจริงนั้น
ธรรมชาติ เป นผู กํ าหนด แต ธรรมชาติ มั นพู ดไม ได มนุ ษย ผู สั งเกตเห็ นกฎเกณฑ นั้ น
จังไดพูดเรื่องกฎนั้นขึ้น. ดังนั้น จึงดูคลายกับวา มนุษยเปนผูบัญญัติกฎ. นี่แหละ
อยาไดเขาใจผิด แลวก็จะถูกลวงดวยสิ่งที่เรียกวา กฎ.
กฎที่ธรรมชาติบัญญัติให
หรือบัญญัติไวนี้มันตายตัว คือไมเปลี่ยนได แลวก็เด็ดขาด คือไมเห็นแกหนาใคร;
มันเด็ดขาดชนิดที่เรียกวาอุทธรณหรือฎีกาหรืออะไรไมได;
แลวมันก็ตายตัว คือมัน
ไมเปลี่ยนแปลง แลวมันกําหนดไวเหนือคน.
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ที่ ว าเหนื อคนนั้ น หมายความว า เหนื อ ชี วิ ตจิ ตใจของคน เหนื อความ
เป นคน คื อมั นบั ญญั ติ ลงไปบนคน อย างที่ จะหลี กเลี่ ยงไม ได นี้ คื อสิ่ งที่ เรี ยกว า กฎ
หรือวากฎที่ธรรมชาติกําหนดให.
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อี ก ที ห นึ่ ง กฎชนิ ด ที่ ม นุ ษ ย บั ญ ญั ติ แต ง ตั้ ง ขึ้ น ย อ มผิ ด บ า งถู ก บ า ง
เพราะมนุษยมิไดรูจริง จึงไดบัญญัติถูกบางผิดบาง ถูกชั่วเวลาหนึ่ง ไมถูกอีกเวลาหนึ่ง
ถูกในสถานที่หนึ่ง ไมถูกในอีกสถานที่หนึ่ง;
อยางนี้เปนตัวอยางที่วา กฎที่มนุษย
บัญญัติขึ้นนี้ มันผิดบางถูกบาง;
ยกเวนแตมนุษยอยางพระพุทธเจาที่เรียกวา
พระสัพ พัญ ู หรือ ผู ต รัส รู  คือ ทา นรู สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ธรรมชาติห รือ ธรรมดา หรือ
อิ ทั ป ป จ จยตา นี้ อ ย า งถู ก ต อ งสิ้ น เชิ ง และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในแง ที่ เ กี่ ย วกั บ
การดับทุกข. เพราะฉะนั้น กฎอะไรที่ทานทรงนํามาแสดง มันจึงไมมีทางผิด ไมเหมือน
กั บมนุ ษย ธรรมดา ซึ่ งยั งไม รู ด วยการตรั สรู ถึ งที่ สุ ด แม จะพู ดอะไรเป นกฎ แต แล ว
ก็ผิด ๆ ถูก ๆ แลวก็ไมใชเปนกฎที่สําคัญ.
พระพุทธเจาทานจะบัญญัติแตกฎที่สําคัญ ที่จําเปนอยางยิ่ง แลวถูก
ไมมีผิด. ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ วา กฎเกณฑที่มนุษยตั้งขึ้นนั้น ก็ตองพยายามที่จะ
ให เป นไปตามกฎของธรรมชาติ ด วยเหมื อนกั น แต เมื่ อเขาไม รู จั กธรรมชาติ ถู กต อ ง
ถึงที่สุด เขาจึงบัญญัติถูกไมหมด หรือแถมผิดบางก็มี ถาเขาใจธรรมชาติผิด.
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พระพุทธเจาทานไดตรัสไวแลววา “ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น
แตธรรมธาตุนั้น ตั้งอยูแลวนั่นเทียว”. ลองคิดดูวา ธรรมธาตุอะไรที่ตั้งอยูแลว
นั่ น เที ย ว มั น ก็ คื อ กฎ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กฎอิ ทั ป ป จ จยตา หรื อ ตถตา หรื อ
อวิตถตา,
อนัญญถตา เหลา นี้เอง;
มันมีอ ยูในฐานะที่เปนกฎธรรมชาติ
พระพุทธเจาจะเกิดหรือจะไมเกิดนั้นไมเปนประมาณ; แตเมื่อพระพุทธเจาเกิด
ก็หมายความวา เกิดบุคคลที่รูสิ่งเหลานี้อยางถูกตองและครบถวน ไมใชครึ่ง ๆ
กลาง ๆ ดังนั้น ทานจึงบัญญัติกฎเกณฑอันนี้ถูกตองตามธรรมชาติ จึงไมผิด เหมือน
กั บ ว า ธรรมชาติ ไ ด พู ด ผ า นทางพระโอษฐ ข องพระองค อย า งนี้ เ ราไม เ รี ย กว า กฎที่
มนุษยตั้งขึ้น.

www.buddhadasa.info

๓๔๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

กฎอะไรที่ พระองค ทรงเป ดเผย ทรงแสดง ทรงจํ าแนก แจกแจง ทรง
กระทําใหเหมือนหงายของที่คว่ํา อะไรเหลานี้ เรียกวา ไมใชพระองคตั้งขึ้น เปน
แตทรงนําสิ่งที่มีอยูแลวมาเปดเผย มาแสดง.ขอใหเขาใจคําวา “กฎ” ในลักษณะ
อยางนี้.
ทีนี้ก็ไดกลาวแลววา กฎมันมีหลายชนิด;
และที่มากที่สุด ก็คือกฎที่
มนุษยตั้งขึ้น; หรือแมวาจะเปนกฎธรรมชาติ ก็เปนกฎเล็ก ๆ นอย ๆ ปลีกยอย ไมใช
กฎของ อิทัปปจจยตา ดังนั้นเมื่อพูดวากฎแหงกฎทั้งปวง หรือกฎเหนือกฎทั้งปวง
ก็ตองหมายถึงกฎแหง อิทัปปจจยตา นั่นเอง.
ตอไปนี้เราจะแยกใหเห็นไดวา ที่มาแหงกฎนั้น มันมีอยูเปนชนิด ๆ.
ที่มาแหงกฎ ถากฎตามธรรมชาติ มันก็มาจากธรรมชาติ หรือจะเรียกวา
มาจากพระเจาก็ได มาจากธรรมชาติก็ได. ธรรมก็คือ ธรรมธาตุ อยางที่พระพุทธเจา
ตรัส;
โดยเหตุที่ธรรมธาตุนี้มันเปนกฎอิทัปปจจยตา ที่บังคับสิ่งทั้งปวง เรา
ตั้งชื่อใหใหมวา พระเจา;
โลกเกิดขึ้นก็เพราะอิทัปปจจยตา โลกตั้งอยูก็เพราะ
อิทัปปจจยตา โลกสลายไป ก็เพราะ อิทัปปจจยตา; อิทัปปจจยตา จึงเหมือนกับ
พระเจา.
กฎธรรมชาติชนิดนี้ จะเรียกวามาจากธรรมชาติก็ได มาจากพระเจา
อย า งที่ ว า นี้ ก็ ไ ด หรื อ มาจากธรรมเฉย ๆ อย า งในภาษาบาลี ซึ่ ง หมายความถึ ง
ธรรมชาตินี้ก็ได. นี้สรุปวา กฎธรรมชาติ ก็มาจากธรรมชาติ.
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ทีนี้ กฎโดยมนุษย กฎของมนุษย นี้มันก็มาจากสติปญญาของมนุษย
นี่ เ พราะความจํ า เป น ของมนุ ษ ย ที่ จ ะต อ งบั ญ ญั ติ ก ฎเกณฑ นั่ น นี่ ขึ้ น มา มั น เป น ไป
เพื่อมนุษย ของมนุษย โดยมนุษย แกมนุษย เสียมากกวา. นี่คือที่มาของกฎ
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ที่มาจากสติปญญา หรือความจําเปนของมนุษยนี้;
มันเทียบกันไมไดกับกฎของ
ธรรมชาติโดยตรง เพราะมนุษยไมไดรูจักธรรมชาติสมบูรณถึงที่สุด.
ทีนี้ มันยังมีกฎที่มาจากการแทรกแซง สับสนปนเปกัน ระหวางกฎ
๒ กฎนั้น
หรือวาในกฎเดียวประเภทเดียวกัน มันก็มีหลายชั้น มันก็สับสน
แทรกแซงกั น นี้ เ ป น กฎที่ ยุ ง เหยิ ง มั น เป น กฎที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม จ ากการที่ สั ม พั น ธ กั น
อยางสับสน ในระหวางกฎทั้งหลาย ทําใหเกิดกฎปลีกยอยออกมา.
เปนอันวา เรามีที่มาของกฎเกณฑตาง ๆ นี้หลายอยาง.
สําหรับกฎที่เหนือกฎทั้งหลาย คือกฎแหงอิทัปปจจยตานั้น ใหถือวา
เปนตนตอของกฎทั้งหลาย. กฎเล็กกฎนอยทั้งหลาย มีมากมาย มีตนตอมาจาก
กฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; อิทัปปจจยตา จึงเปนแมบทของกฎทั้งปวง จึง
เรี ย กว า เป น กฎแห ง กฎทั้ ง หลาย เป น กฎที่ ซ อ นกฎทั้ ง หลาย เป น กฎที่ อ ยู เ หนื อ กฎ
ทั้ งหลาย เป นกฎที่ อยู เบื้ องหลั ง หลั งฉากของกฎทั้ งหลาย นี้ คื อกฎของ อิ ทั ปป จจยตา
ดังที่ไดวาไวเปนหัวขอวา กฎแหงกฎทั้งปวง.
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ทีนี้ เราก็ควรจะไดดูกันใหละเอียดสักหนอยวา
อิทัปปจจยตา เปน
แมบทหรือเปนตนตอ ของกฎทั้งหลายทั้งปวงอยางไร? ถาเรารูจักแมบท เรา
ก็รูจักลูกบทไดงาย ๆ; ถารูจักตนตอ เราก็รูจักกิ่งกานสาขาไดงาย. นี่คือความ
จํ าเป นที่ จะต องรู กฎเกณฑ ของสิ่ งที่ เรี ยกว า อิ ทั ปป จจยตา ในฐานะเป นต นตอแห งกฎ
ทั้งหลาย.
อาตมาได ก ล า วแล ว ข า งต น ว า คํ า ว า อิ ทั ป ป จ จยตา ที่ เ ป น กฎนั้ น
ไมมุงหมายเฉพาะปฏิจจสมุปบาท ที่เปนเรื่องภายในรางกายและจิตใจของคน; แตจะ
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หมายไดถึงสิ่งทั้งหลายที่มีกฎ และสิ่งทั้งหลายที่ตองเปนไปตามกฎ; เปนของนอก
กายก็ได ในกายก็ได หรือรวมกันก็ได. ดูใหดีจะเห็นวา สิ่งทั้งหลาย ตองเปนไป
ตามกฎ.
ในโลกสมัยนี้ กฎที่พูดกันมากที่สุด ก็ดูจะเปนเรื่องกฎของวิทยาศาสตร
เพราะวาวิทยาศาสตรกําลังอาละวาดอยูในโลก กําลังทําอะไรออกมาในลักษณะที่คน
ตกเปนทาสของวิทยาศาสตร เพื่อจะรูก็มี เพื่อจะบริโภคใชสอยสิ่งที่วิทยาศาสตร
ผลิตขึ้นมาใหก็มี หรือจะใชวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือทําลายลางผูอื่นก็มี นี่โลก
กําลังตกเปนทาสของสิ่งที่เรียกวาวิทยาศาสตร. ดังนั้น คนในโลกจึงสนใจกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร และก็มากกวาอยางอื่น เพราะวาเห็นแกตัว เพราะวามีกิเลส
เพราะวามีความหวาดกลัวหรืออะไรตาง ๆ เหลานี้ จึงไดสนใจสิ่งที่คิดหรือเชื่อวา
มันจะชวยใหเขาหายกลัว หรือใหเขาไดสิ่งที่เขาอยากจะได.
ทีนี้ เราจะดูกฎวิทยาศาสตร จนกระทั่งเห็นวาอยูภายใตกฎของ
อิทัปปจจยตา อยางไร? หรือวากฎวิทยาศาสตรทั้งหลาย มันเห็นลูกจอกของกฎ
อิ ทั ป ป จ จยตา ของธรรมชาติ หรื อ ของพระพุ ท ธเจ า อย า งไร?สํ า หรั บ กฎทาง
วิทยาศาสตรที่รูกันอยูทั่ว ๆ ไป และเห็นไดชัด ก็คือกฎที่เราเรียกกันวา กฎทาง
ฟสิกส, กฎทางเคมี, กฎทาง Mechanics หรือกฎทาง Relativity ๔ อยางนี้
ก็ดูเหมือนจะหมดแลว.
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บางคนอาจจะยังไมเขาใจ กฎทางฟสิกส ก็คือกฎของการแสดงตัวออก
ของสสารหรือพลังงาน
ระบุไปยังแสงสวาง เสียงที่ไดยิน หรือกระแสไฟฟา
หรืออะไรตาง ๆ เหลานี้ ที่แสดงตัวออกมาได ใหปรากฏแกมนุษย; มนุษยรูจัก
ใชประโยชนจากแสงสวาง จากเสียง จากกระแสไฟฟา เพราะวาไปทําถูกวิธี หรือ
ถูกกฎที่จะใหสิ่งนั้น ๆ เปนไปตามความประสงค
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อย างไฟฟ านี้ เราไม รู วามั นอยู ที่ ไหน หรื อมั นเปนอย างไร มั นเป นอะไร
เราก็ไมรู; แตเรารูเพียงกฎเล็ก ๆ นอย ๆ ที่วา ถาทําอยางนี้เราจะไดกระแสไฟฟา
มาใช อย างที่เดี๋ยวนี้เรากําลั งใชอยู ในการขยายเสียงนี้ หรือมีดวงไฟ เราทําถูกกฎ
เล็ก ๆ นอย ๆ ในฝายฟสิกส เราก็ไดสิ่งเหลานี้. เรื่องแสง เรื่องเสียง ก็เหมือนกัน
เราใชประโยชนได ตามที่เราตองการ.
นี้ อย าลื มว า กฎฟ สิ กส เช นนี้ มั นก็ คื อลู กจ อกของ อิ ทั ปป จจยตา ซึ่ งเป น
แม บ ทของกฎทั้ ง หลายว า เพราะเมื่ อ มี สิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ;
แตวามันไมใช ครั้งเดียวหรือระยะเดียว มันซับซอนกันหลายครั้งหลายระยะ แตแล ว
ก็ไมพนจากกฎของคําวา อิทัปปจจยตา.
กฎถัดไป เรียกวา กฎของเคมี คือกฎของความเปลี่ยนแปลงของ
ปรมาณู ในสิ่งที่เรียกวา อณู; สวนยอยของธาตุ ที่เรียกวาอณูนั้น ประกอบ
อยู ด วยปรมาณู เป นอั นมาก ถ าทํ าให เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในอณู หนึ่ ง โดยเปลี่ ยน
แปลงจํ านวนหรื อภาวะของปรมาณู นั้ นแล ว ความเปลี่ ยนแปลงทางเคมี ก็ จะเกิ ดขึ้ น;
นี้เราจึงไดอะไร ๆ มามากมาย เปนน้ํายา เปนผลิตภัณฑตาง ๆ เปนธาตุนั้นธาตุนี้
ออกมา ดวยการแยกหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี.
กฎอันนี้ นักเรียนจะเรียน
กั น จนตายมั น ก็ ไ ม จ บ เพราะมั น มี ม าก แต แ ล ว มั น ก็ เ ป น ลู ก จ อ กของกฎที่ เ รี ย กว า
อิทัปปจจยตา คือ ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น หรือวายอม
แสดงตัวออกมา อยางนี้เปนตน.
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ทีนี้ ถาดูไปถึงกฎ Mechanic คือการประสานการสัมพันธกันในระหวาง
กําลังงาน คือกฎเกณฑที่เราจะใชแรงงาน ใชใหเกิดการเคลื่อนไหว ใชใหเกิดการ
ผลักดันอะไรตาง ๆ ที่เรียกวากฎของ Mechanic มันก็มีมาก เขายังประดิษฐกันได
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ไมรู ว า อีก กี ่ร อ ยอยา ง กี ่พ ัน อยา งในอนาคต แตแ ลว มัน ก็เ ปน ลูก จอ กของกฎ
อิทัปปจจยตานี้.
ทีนี้ ถาดูไปถึงกฎสุดทายที่สําคัญมากคือ กฎที่เรียกวา Relativity คือกฎ
แหงความสัมพันธระหวางเวลากับสสารหรือวัตถุ หรือการกินเนื้อที่; มันเปนกฎ
ของความประสานสัมพันธระหวางเวลากับเนื้อที่ หรือวัตถุนั้น ถามันประสานสัมพันธ
กันในสัดสวนอันหนึ่ง มันก็ปรากฏออกมาเปนอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความสุข.
ถามัน
ผิดสวนสัมพันธอันนั้น มันก็ปรากฏเปนอยางอื่น คือไมมีทางจะเปนสุขได.
ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เรากินขาวผิดเวลา หรือเรากินมากกวาที่ควรจะกิน
อยางนี้ มันก็ตองเปนทุกข แตถาเรากินขาวแตพอดีแกเวลา พอดีแกสัดสวนที่ควรจะกิน
มันก็ไมเกิดเรื่องที่จะตองเปนทุกข;
มันก็ยังคงเปนเวลาหรือเปนวัตถุ อยูนั่นแหละ
แตวามันมีสวนสัมพันธที่จํากัดตายตัว ที่ว าจะตองทําอยางนั้น ผลมันจึงจะเกิดขึ้ น
อยางนั้น, ตองทําอยางนั้น ผลมันจึงจะเกิดขึ้นอยางนั้น; นี้เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
เรื่องงาย ๆ. เรื่องใหญ ๆ ยังมีมากกวานี้.
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นี่ ถ าเราดู ให ดี จะเห็ นได ว า เรื่ องวิ ทยาศาสตร ทั้ ง ๔ แขนงนี้ มั นเป น
ของตื้ น หรื อ เป น ของเด็ ก เล น เมื่ อ นํ า ไปเที ย บกั น กั บ กฎเกณฑ ข องอิ ทั ป ป จ จยตา;
หรือถาจะวากันใหละเอียดอีกทีหนึ่ง ก็วา ทั้ง ๔ เรื่องนี้มันก็เปนเรื่อง ๆ เดียวกันก็ได
คือมันเปน Mechanism
คือความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ของสิ่งทั้ง ๔ นั้นเอง;
มันเปน อิทัปปจจยตา ที่เขาไปเกี่ยวกับฟสิกสหรือเคมี หรือ Mechanic หรือ Relativity
ไปแยกเขา มั นก็เปน ๔ เรื่อง แตพอไปดูเขา มั นก็เปนเพียง อิทั ปปจจยตา ของสิ่ ง
ทั้ง ๔ นั้น.
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นี้เราจะเห็นไดวา กฎอิทัปปจจยตา นี้ มันเหนือกวากฎวิทยาศาสตร
กฎวิทยาศาสตร ทุกชั้น ทุกแขนง ทุกระดับ มันก็คือกฎอิทัปปจจยตา หรือ
ขึ้นอยูกับ อิทัปปจจยตา.
ลองเอาวิ ทยาศาสตร ชาวบ านกั นดี กว า เข าใจง าย เหมื อนว าแม ครั วจะ
หุงขาวกินสักหมอหนึ่ง ถูกแลว มันก็ตองเนื่องดวยกฎทางวิทยาศาสตรทั้ง ๔ ขอนั้น
กฎทางฟสิกส เชนวา เราจะตองมีความรอนที่ไดมาจากไฟ นั้นมันจึงมีเรื่องฟสิกส
อยูที่ไ มฟน หรือถานที่มัน จะติด ไฟ เปน ความรอ นขึ้นมา;
แลวมันเปนเรื่อ ง
กฎทางเคมี
เพราะวาไฟนี้มันจะติดขึ้นมาได มันตองมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมี
กระทั่ งเป นเปลวไฟ กระทั่ งเป นควั นไฟอย างนี้ ถ ามั นเกิ ดไม มี การเปลี่ ยนแปลงทางเคมี
ไฟมั นก็ ลุ กขึ้ นมาลนก นหม อข าวไม ได ดั งนั้ นมั นก็ เป นกฎทางเคมี หรื อเป นเรื่ องของ
เคมี; ที่วากฎทาง Mechanic นี้ มันก็เพราะวา มีความรอนไปทําใหเกิดความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เมล็ ดข าวสาร พลั งของความร อนทํ าให เมล็ ดข าวสารขยายตั วออกไป
หรืออะไรทํานองนี้ มันจึงเปนขาวสุกขึ้นมาได;
ที่วากฎ Relativity
นี้ ก็ตอง
ทํ าให ถู กตามกฎของเวลาหรื อกฎของวั ตถุ คื อเมล็ ดข าวสารหรื อไฟ หรื อน้ํ าหรื ออะไร
ทุ กอย าง ถ าไม มี ความถู กต องเหมาะสมแล ว มั นก็ ไม เป นข าวสุ กข าวสวย มั นเป น
ขาวไหม ขาวเปยก ขาวแฉะ ขาวอะไร ที่กินไมได.
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นี่ สรุ ป แล ว ว า แม ค รั ว หุ ง ข า วกิ น สั ก หม อ หนึ่ ง หนึ่ ง มั น ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยกฎ
วิ ทยาศาสตร ครบถ วน ทั้ ง ๔ กฎใหญ ๆ นั้ น แต แล วกฎเกณฑ เหล านั้ น มั นก็ เป น
ลูกจอก เปนกฎเด็ กเลน ในเมื่ อนําไปเที ยบกันกับกฎของ อิ ทัปป จจยตา ซึ่งมีความหมาย
กวา มีน้ําหนักกวา มีความจริงกวา มีอะไรกวา.

หรื อว าหมอจะรั กษาคนไข ให หายสั กคน ก็ จะต องเป นไปตามกฎ ๔ ข อ
ที่วานี้ : ทางฟสิกส หมอก็จะตองใชแสงสวาง ใชความรอน ใชอะไรตาง ๆ
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ที่จะทําแกคนไข ใหถูกเรื่องถูกราว;
ทางเคมี หยูกยาก็เปนผลิตผลของการปฏิบัติ
ทางเคมี ตามกฎเกณฑของเคมี มันจึงไดยามากิน; ในเรื่อง Mechanic ก็เชน
เรื่องผาตัด,เรื่องอาบ, เรื่องลาง, เรื่องปด, เรื่องถาย, อะไรก็ตามใจ;
Relativity
ก็จะตองทําใหถูกตรงกับเรื่องของโรคและเวลา ที่ถูกตอง เพียงแตผิด
เวลาอยางเดียว มันก็ตายแน หรือมันตายเสียกอน.
นี่ จะรั กษาคนไข ให หายสั กคนหนึ่ ง ก็ ยั งต องพร อมด วยกฎเกณฑ สํ าคั ญ
ทางวิ ทยาศาสตร ๔ กฎนี้ แต แล วมั นก็ เป นลู กจ อก เป นกฎเด็ กเล น ในเมื่ อนํ าไป
เทียบกันกับกฎของ อิทัปปจจยตา.
นี้ไม ใช วาเราจะมานั่ งตั้ งกองนินทาวิ ทยาศาสตร แตว าจะเปรี ยบเที ยบกั นดู
ใหรูจักเรื่องวิทยาศาสตรธรรมดา กับเรื่องวิทยาศาสตรทางวิญญาณ ของพระพุทธเจา.
หรื อว า ชาวสวนจะปลู กต นไม ให งอกงามสั กต นหนึ่ ง มั นก็ ต องเป นไป
ถูก ตอ งตามกฎเกณฑข องวิท ยาศาสตร ประเภทฟส ิก ส ก็ต อ งใหไ ดแ สงสวา ง,
ไดอุณหภูมิที่ดี; ประเภทเคมี ก็ใหไดปุย, ไดอะไรที่ดี; ประเภท Mechanic
ก็มีการตัดแตงตบแตงอะไรที่ดี; ประเภท Relativity ก็ทํากับมันอยางถูกเวลา
ถูกฤดูกาล ถูกความมากความนอย;
มันก็เปนไปตามกฎของวิทยาศาสตร ๔ อยาง
อีกนั่นเอง.
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นี่ ทางวิ ทยาศาสตรมันก็ไม ใชเลน มันทีอํานาจที่จะทําใหเกิดความสําเร็ จ
ตามที่ เ ราต อ งการ แม ค รั ว จะหุ ง ข า วกิ น สั ก หม อ หนึ่ ง หมอจะรั ก ษาคนไข ใ ห ห าย
สักคนหนึ่ง ชาวสวนจะปลูกตนไมสักตนหนึ่ง มันก็เต็มไปดวยกฎเหลานั้น แตแลว
มันก็เปนลูกนองของกฎอิทัปปจจยตา.
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ความเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ ป ระกอบกั น อยู ใ นโลก ทางฟ สิ ก ส
ทางเคมี ทาง Mechanic อะไรก็ตาม ลวนแตมีความเปลี่ยนแปลง; แมแตทาง
Relativity เอง มันก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลง และยิ่งมีผลแปลกออกไป. ทีนี้ เมื่อดู
ถึงตัวความเปลี่ยนแปลงนี้ มันก็เปนเนื้อแทของ อิทัปปจจยตา ลวน ๆ เพราะวา
ไมมีสิ่งใด จะคงความเปนสิ่งใดอยูได เนื่องจากมันมีกฎอีกอันหนึ่งซึ่งวา มัน
ไม มี ความที่ จะคงที่ อยู ได เพราะว าอย างน อยที่ สุ ด สิ่ งที่ เรี ยกว าเวลามั นก็ เปลี่ ยนไป
สิ่งที่เขามาแวดลอม กระทบกระทั่งทันก็เปลี่ยนไป.
ขอให นึ ก ดู ใ ห ดี ว า ทุ ก อย า งมั น เหมื อ นกั บ ไหล ไหลอยู เ รื่ อ ย ถ า มอง
ให เ ป น จะเห็ น ว า แม แ ต ก อ นหิ น ก อ นนี้ มั น ก็ ไ หลอยู เ รื่ อ ย คื อ มั น มี ค วามเปลี่ ย น
แปลงที่ ลึ ก ลั บ ซ อ นเร น อยู ใ นหิ น ก อ นนี้ มั น จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู เ รื่ อ ย มั น แล ว
แตวาจะมีอะไรมากระทํา,
สําหรับความเปลี่ยนแปลง จะชาหรือเร็วนั้น มันขึ้นอยูกับ
ปจจัยภายนอก;
แตวาแมปจจัยภายในของมันก็เปลี่ยนแปลง ดวยความเปนอนิจจัง.
อณู ของมั นก็ ประกอบด วยปรมาณู แล วมั นก็ ต องเปลี่ ยนแปลงอยู ในตั วปรมาณู ซึ่ งดู
ดวยตาไมเห็น.
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นี้คือกฎของ อิทัปปจจยตา ที่ละเอียดถึงขนาดที่วา แทรกแซงอยูใน
ทุก ๆ ปรมาณู;
เราจะตอ งดูก ระทั่ง ใหเ ห็น วา แมใ นทุก ๆ ปรมาณู ก็มี
อิทัปปจจยตา,
หลาย ๆ ปรมาณูรวมกันเปนอณู มันก็ยิ่งเปนกลุมของ อิทัปปจจยตา,
หลาย ๆ อณู รวมกั นขึ้ นมาเป นธาตุ ธาตุ ใดธาตุ หนึ่ ง มั น ก็ ยิ่ งเป น อิ ทั ปป จจยตา.
ที นี้ ธาตุ จะมาทํ าหน าที่ เป นขั นธ เป นอายตนะอะไร มั นก็ ยิ่ งมี ความหมายแห งความ
เป น อิ ทั ป ป จ จยตา.ฉะนั้ น จึ ง เรี ย กว า อิ ทั ป ป จ จยตา เป น กฎ เป น แม บ ทของกฎ
ทั้งหลาย.

เมื่ อตะกี้ เราพู ดกั นถึ งกฎวิ ทยาศาสตร อาศั ยหั วข อ ๔ หั วข อ คื อ ฟ สิ กส ,
เคมี, Mechanic, และ Relativity.
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๓๔๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ทีนี้ เราจะลองพู ดอย างหยาบ ๆ กว าง ๆ ถึ งกฎวิ ทยาศาสตร ที่ เปนกฎ
ธรรมชาติกวาง ๆ เชนกฎทางชีววิทยา หรือ Biology
นี้เปนเรื่องตอสู ดิ้นรน
ให มี ชี วิ ตอยู แล วก็ จะสื บพั นธุ แล วก็ จะสงวนพั นธุ รั กษาพั นธุ อะไร ให มั นยั งคงมี
ชีวิตอยู ไมสูญหายไปเสีย. ถาไมมีกฎเกณฑอันนี้ มันก็ไมมีอะไรเหลืออยูในโลกนี้
หรือไมมีอะไรเกิดขึ้นมา. คือจะไมมีสัตว, ไมมีคน, ไมมีตนไม, ไมมีอะไร
เกิดขึ้นในโลก;
หรือแมเกิดขึ้นมาแลวคราวหนึ่งมันก็จะสูญสิ้นไป ถาไมมีกฎ
ที่ถูกตองทาง Biology. แตแลวกฎเกณฑทาง Biology นั้น มันก็คือกฎนอย ๆ
ของ อิทัปปจจยตา ลวนแตออกไปจากกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา.
หรือวา จะดูทางวิวัฒนาการ กฎเกณฑของ Evolution
ที่วาดวย
วิวัฒนาการจากความไม มีอะไรเลย มาสู ความมีอยางนี้ เชนว า ในโลกนี้ที แรกก็ไม มี
อะไรเลย แลวก็มามีนั่นมีนี่ กระทั่งมีหญา, มีบอน, มีสัตว, มีคน, หรือวา
ทีแรก มันก็ไมเคยมีโลกเลยด วยซ้ําไป และโลกมันเกิ ดขึ้ นเปนกอนไฟขึ้ นมาอยางนี้
มันเปน Evolution ขนาดใหญ นี้มันก็เปนกฎเด็ก ๆ ลูกเด็ก ๆ ของกฎ อิทัปปจจยตา.
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ขอให มองให เห็ นว า กฎที่ มั นทํ าให โลกเกิ ดขึ้ นมาได นี้ หรื อเป นไปได นี้
มันก็ยังเปนลูกเด็ก ๆ ในเมื่อมันไปเทียบกับกฎ อิทัปปจจยตา ที่วา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ขอใหระวังสังเกตดูใหดีวา อิทัปปจจยตา มันแทรกแซงอยูในที่ทุกหน
ทุกแหง อะไร ๆ ก็รวมอยูในกฎเกณฑอันนั้น. ที่นาสนใจอยางยิ่ง ก็คือตัวกฎนั้น
มันมองกันได ๒ แง จะมองในแงที่วา มันเปนธรรมธาตุที่อยูเหนือเหตุ เหนือ
ปจจัย ที่เรียกวา อสังขตะ นี้ก็ได; นี้ใหมองในแงที่มันเปนกฎ หรือกระทั่ง
ความที่มันตองเปนไปตามกฎ. อันนี้ไมมีเหตุปจจัยอื่นเขามาเปลี่ยนแปลงได

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๓๔๙

หรื อว าไม มี อะไรเป นผู สร างมั นขึ้ นมา มั นเป นขึ้ นมาเสี ยเองอย างกั บว าเป นเผด็ จการ
อยางนั้นแหละ.
ในบางครั้งเราจะตองเรียกวาพระเจา แลวก็ไมตองถามวาใครสราง
พระเจา? พระเจาจะมาจากอะไร?เมื่อไร? ใครสราง? นี้ไมตองถาม; แตตอง
หมายถึง พระเจ า อิทั ปป จจยตา พระเจา อย างอื่ นไมเ อา.พระเจ า อิทั ป ปจ จยตา
มีอํานาจมีอะไรเหนือกวาพระเจาใด ๆ หมด; หรือวาพระเจาอื่นใด ถามีจริง
มันก็ตองไดแกพระเจา อิทัปปจจยตา นั่นเอง แตเขาไปเรียกวาพระเจา,
พระอินทร,
พระพรหม,พระยม,
พระอะไรก็สุดแท แตเนื้อแทของมันก็คือ กฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา, ถาอยางนี้เรียกวาเปน “อสังขตะ”.
คั มภี ร อภิ ธรรม เช น กถาวั ตถุ พยายามจะอธิ บายกฎเกณฑ เหล านี้ ว าเป น
อสั งขตะ คื อไม มี เหตุ ป จจั ยปรุ งแต งให เกิ ดขึ้ นหรื อให ดํ ารงอยู มั นมาอย างไรของมั น
ก็ ไ ม รู บอกไม ถู ก เช น เดี ย วกั บ นิ พ พานเป น อสั ง ขตะ ไม มี ใ ครตกแต ง ขึ้ น มา ไม มี
ใครบํา รุง รัก ษาไว แลว ก็ไ มมีใ ครทํา ใหดับ ไปได;
คงเปน ธรรมธาตุ ธา-ตุ
ธรรมธาตุฝายอสังขตะ โดยตัวมันเอง. พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด ไมรู
ไมชี้ทั้งนั้น มันมีของมันอยูเอง; แลวมันก็ไมเกี่ยวกับกาลเวลา คือไมรูจักเกิด
ไมรูจักเปลี่ยน ไมรูจักดับ อยางนี้เรียกวากฎ อิทัปปจจยตา ที่เปนอสังขตะ.
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คําวา “อสังขตะ”
ก็อาจจะแปลกหูสําหรับบางคนที่ไมคอยเคยฟง;
อสังขตะนั้น ก็แปลวา ที่มันเปนไดเอง, เปนอยูเอง, มีอะไรเองโดยไมตองมีอะไร
ไปทํ า ให หรื อ ทํ า ขึ้ น เช น เดี ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ธรรมธาตุ หรื อ ธั ม มั ฏ ฐิ ต ตา,
ธรรมนิยามตา,
อิทัปปจจยตา,
ตถตา อะไรนี้ ที่เรียกชื่อไดหลาย ๆ ชื่อนี้
ล ว นแต เ ป น อสั ง ขตะ ไม มี ก ารเกิ ด ขึ้ น ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ไม มี ก ารดั บ ไป
เรียกวา อสังขตะ.
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๓๕๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ทีนี้ ที่ตรงกันขามก็คือ สังขตะ มีอะไรทําขึ้นมา แลวก็
เปลี่ยนไป - แลวก็ดับลง - แลวก็เกิดขึ้น - แลวก็เปลี่ยนไป - แลวก็ดับลง.
กฎที่ เ ป น สั ง ขตะ ก็ คื อ กฎที่ ม นุ ษ ย ไ ด แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น กฎทางเศรษฐกิ จ ทางการเมื อ ง
ทางการศึกษา แมแตทางศาสนา. ถาพระศาสดาไมรูจริง กฎเกณฑนั้นก็จะเปลี่ยน;
หรือบางทีทางศาสนาก็บัญญัติกฎเกณฑเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยน บัญญัติกฎสําหรับใชกับสิ่ง
ที่เปลี่ยนเทานั้น; กฎนั้น มันก็มีเกิดมีดับไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยน.
ถากฎใดเปนเรื่องของธรรมธาตุ หรือธรรมชาติ มันก็เปนอสังขตะ;
ถากฎใดเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่กฎอีกอันหนึ่งสรางขึ้นมา นี้มันก็เปนกฎทางฝาย
สังขตะ.
ดังนั้น จึงถือวา อสังขตะนั้น เปนตนตอหรือเปนตนเดิม หรือพูด
สมมติก็วา เปนกฎที่ทําใหสิ่งอื่นเกิดขึ้น. แลวสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้น ก็คือสังขตะ
คือจะตองเปลี่ยน. ถาวามันเปลี่ยน มันก็เปน อิทัปปจจยตาประเภทที่แสดงความ
เปลี่ยน;
ถามันไมมีการเปลี่ยน มันก็เปน อิทัปปจจยตา ชนิดที่วาถึงที่สุดของ
อิทัปปจจยตา คือวาไมมีเหตุปจจัยสิ่งใดจะปรุงแตง มันก็สุดเอื้อม แปลวาเปนปลาย
สุดของสิ่งที่เรียกวาอิทัปปจจยตา; แตถึงอยางนั้น ก็ยังอยูในวิสัยของ อิทัปปจจยตา
ในสวนที่เราทําใหปรากฏได.
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สิ่งที่เรียกวา ปจจัยนี้
มีอยู ๒ ชนิด ปจจัยชนิดหนึ่งทําใหเกิด
สําหรับสิ่งที่ทําใหเกิดได คือพวกสังขตะทั้งหลาย. แลวปจจัยอีกชนิดหนึ่งก็เปน
ปจจัยสําหรับทําใหปรากฏ; เพียงแตปรากฏไมใชเกิด; นี้ไดแก ปจจัยที่ทํา
ใหเราทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน หรืออสังขตะ.
อสังขตะ เราทําใหเกิดไมได
แตวาเราทําใหแจง คือใหปรากฏแกจิตใจได. ฉะนั้น เราจึงมี อิทัปปจจยตา
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อิทัปปจจยตา
ที่ใชไปใน ๒ วิธี เพื่อทําใหสิ่งที่เกิดได มันเกิดขึ้นมา,
แตทําใหปรากฏไดนี้ ใหมันปรากฏออกมา.

๓๕๑
หรือวาทําสิ่งที่เกิดไมได

ดังนั้น ตั วกฎ อิ ทั ปป จจยตา จึงเป นของตายตั ว คื อเป นอสังขตะ แต ว า
สิ่ ง ที่ มั น สร า งขึ้ น มา หรื อ ทํ า ให เ กิ ด ขึ้ น มานั้ น มั น ก็ เ ป น สั ง ขตะ คื อ เปลี่ ย นไปตาม
ปจจัย แลวก็ตองมีกฎเกณฑเฉพาะของมันเองตางหาก คือกฎเกณฑที่เปนสังขตะ.
ที นี้ ขอให ดู ให ลึ กละเอี ยดถึ งกั บว า สั งขตธรรมทั้ งหลายนี้ เป นรู ปก็ ดี
เป นนามก็ ดี เป นธาตุ ดิ น ธาตุ น้ํ า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม อากาศ วิ ญญาณ อะไรก็ ดี นี้
เรียกวา สังขตะ ในความหมายที่วา มีเหตุปจจัยปรุงแตง แลวเปนไปตามอํานาจของ
เหตุปจจัย.
ในส ว นรู ป ธาตุ หรื อ รู ป ธรรม หรื อ วั ต ถุ ธ าตุ นี้ มั น ประกอบด ว ยส ว น
ย อ ย ๆ อย างที่ ว ามาแล วเมื่ อตะกี้ ว าวั ตถุ อั นหนึ่ งมั นประกอบอยู ด วยอณู หลาย ๆ
อณูนับไมไหว; อณูหนึ่ง ๆ ก็ประกอบอยูดวยปรมาณู หลาย ๆ ปรมาณู; ในหนึ่ง
ปรมาณู หรือ Atom หนึ่งนี่ ในนั้นมันก็ยังมีกฎของ อิทัปปจจยตา. เพียงแตเปนอณู
เราก็มองไมเห็นแลว ยิ่งเปนปรมาณูก็ยิ่งมองไมเห็น;
ถาไปเรียนเรื่อง Atom
เรื่ องปรมาณู ตามวิ ชาวิ ทยาศาสตร สมั ยป จจุ บั น เราจะพบว า แม ในปรมาณู หนึ่ ง
มันก็ ยังมีตั ว อิ ทัปป จจยตา เปนปรากฏการณ ดวย และมี ตัว อิทั ปปจจยตา ซึ่งเป น
เพียงกฎเกณฑดวย.
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นี่เราไมไดอยูในหองทดลองวิทยาศาสตร เรามองปรมาณูไมเห็น แลวกฎ
ของมันก็ยิ่งมองไมเห็น;
แตเปนที่แนนอนวา มันมีกฎของ อิทัปปจจยตา และ
มีความปรากฏอาการของ อิทัปปจจยตา แมในปรมาณูหนึ่ง ๆ; แลวมันก็เปนอันวา
เลิกกัน ในฝายวัตถุธาตุ เอาอะไรไมได มันเปน อิทัปปจจยตา คือความเปลี่ยน
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แปลงตามกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา จะเรี ยกว าโดยพระเจ า โดยน้ํ ามื อของพระเจ า
ก็ได แตตองเปนพระเจาที่เรียกวา อิทัปปจจยตา หรือธัมมัฏฐิตตา,
ธรรมนิยามตา
ซึ่งเราจะเรียกวาธรรมเฉย ๆ ธรรมคือธรรมชาติ.
ทีนี้ ถ าเป นกฎที่ คู กันมาแต เดิ ม คื อกฎอิ ทั ปป จจยตา กฎนั้ นก็ เป นกฎแน นอน
ตายตัว ไมเ ปลี ่ย นแปลง;แตถ า มัน เปน กฎที ่น ัก วิท ยาศาสตรชั ้น หลัง มองเห็น
แล วตั้ ง กฎขึ้ น อย างนั้ นอย างนี้ ส ว นนั้ น ส วนนี้ เป น กฎปลี ก ย อ ย อย า งนี้ มั น ไม แ น
มันผิดก็ได;
เพราะเขาไมไดรูจริง หรือไมรูทั้งหมด เพราะวามันอาจจะมีสิ่งใดเขามา
แทรกแซง โดยความไม รู เ ท า ถึ ง การณ ข องผู บั ญ ญั ติ ก ฎ อย า งนี้ มั น ก็ เ ป น กฎที่ ไ ม
ถูกไปทั้งหมด มันยังมีผิด.
จะยกตั วอย างเรื่ องนาฬิ กาอี กสั กครั้ งหนึ่ ง ว ามั นมี ความเกี่ ยวข องกั บกฎ
ทางวิทยาศาสตรอยางไร? แลวมันเกี่ยวของกับกฎ อิทัปปจจยตา อยางไร? ถาเรา
เอานาฬิ ก าเรื อ นหนึ่ ง มาเป ด ฝาหลั ง ดู เห็ น เครื่ อ งที่ มั น เดิ น กระดุ ก กระดิ ก สั ม พั น ธ
กันอยูนั่น มันเดินอยูไดเพราะอะไร?
เพราะกฎของ อิทัปปจจยตา.
มันเปน
นาฬิกาขึ้นมาไดอยางไร? มันก็ดวยกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; และมันก็คง
ปรกติอยูได ก็ดวยกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา;
ถาผิดปรกติก็ผิดกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา. ในสวนที่ปรกติ มันเปนอิทัปปจจยตา สวนที่ทําใหผิดปรกติ; มันก็
เดินไมได.
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เช น ในนาฬิ ก าเรื อ นที่ มั น เดิ น ได ตุ ก ติ๊ ก ๆ อยู นี้ ถ า มั น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
เชน มันเปนสนิมขึ้นมาในสวนที่ประกอบสวนใดสวนหนึ่ง มัน
ก็เดินไมได เรียกวามันผิดกฎเกณฑ อิทัปปจจยตา ในทางเคมี; หรือวามันผิดกฎเกณฑ
อิทัปปจจยตา ในทางฟสิกส เชนดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลง มันหนาวจัด เย็นจัด
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มันยืดมันหด มันก็เดินไมได นาฬิกาเรือนนั้น มันก็เดินไมได;
หรือวามันผิด
อิทัปปจจยตา ทาง Mechanic เชนวา บางสวนมันคดมันงอ มันอะไรนี้ มันก็เดิน
ไมได; หรือวาถามันผิดกฎเกณฑอยางสูงสุด คือทาง Relativity คือไมสัมพันธ
กันดวยดีระหวางวัตถุกับเวลา เชนวาโลกมันหมุนชาลงอยางนี้ นาฬิกาของเราก็ใช
ไมได หรือวาโลกมันหมุนกลับ มันหมุนถอยกลับ นาฬิกาก็เดินถอยหลังอยางนี้.
ขอใหนึกดูใหดีวา เรื่องกฎเกณฑปลีกยอยอยางนี้ มันมีอยูใน ๔ ประเภทนี้
มีความผิดกฎเกณฑ อิทัปปจจยตา อยางเดียวเทานั้น ก็จะผิดกฎเกณฑทั้งหมด แลว
นาฬิกาก็เ ดินไมรอด.
ทีนี้ มันจะเดินไดอีก คือแกไขมันใหถูกกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา โดยนายชางที่ฉลาดสามารถรูอะไรหมด มันก็เปนนาฬิกาที่เดินไดอีก
กระทั่งถึงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ถึงวาระสุดทายที่มันจะสูญสลายเปนอากาศธาตุไป ไมมี
นาฬิกาเหลืออยู มันก็เพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา อีกนั่นเอง.
นี้ขอใหดูใหดี สังเกตดูใหดีวา “พระเจา” อิทัปปจจยตา นี้ มีอํานาจสักกี่
มากนอย; นี้ก็เรียกวากฎธรรมชาติ. แมนี้มันก็ยังอยูใตกฎของอิทัปปจจยตา ทั้งโดย
สวนใหญ ทั้งโดยสวนปลีกยอย.
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ทีนี้เปนอันวาเราพูดกันถึงกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ทางฝายวัตถุ หรือ
ฝายรูปธรรม กันมาเพียงพอแลว กินเวลาไปมากแลว.
ทีนี้ ก็มาดูกฎเกณฑ อิทัปปจจยตา ทางฝายนามธรรม หรือทางฝาย
ธรรมกันบาง.
กฎเกณฑ ทางธรรมหรื อทางฝ ายนามธรรมใด ๆ ทั้ งหลาย มี อยู เท าไร
กี่มากนอย มันลวนแตเปนสวนยอย หรือเปนลูกจอก ของกฎอิทัปปจจยตา
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อีกเหมือนกัน; อยางเรามีคําพูดเปนที่เขาใจกนดีอยูแลววาอนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา;
ที่เราเรียกวากฎอนิจจัง, กฎทุกขัง, กฎอนัตตา, เปน ๓ กฎ. แตวา ๓ กฎนี้
ที่แ ทคือ กฎเดีย วกัน คือ กฎแหง อิทัป ปจ จยตา : เมื่อ มีสิ่ง นี้ ๆ เปน ปจ จัย
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
หมายความวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนเหตุเปนปจจัย สิ่งนี้จึง
เปลี่ยนแปลง;
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้จึงทําความทุกขใหเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูยึดถือ;
หรือวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ก็ยึดถือเอาเปนตัวเปนตนไมได
เพราะมันเปนไปตามเหตุตามปจจัย.
ฉะนั้น กฎที่เรียกวา อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา ก็กลายเปนของเลน ๆ
เมื่อนําไปเทียบกับคําวา อิทัปปจจยตา; คําวา อิทัปปจจยตา เปนคําพูดใหญกวา
สูง กวา เหนือ กวา กวา งกวา อะไรกวา ทั้ง นั้น .
นี้เ รีย กวา กฎทางธรรมะ
ไมวากฎไหน มันจะอยูใตความหมายคําวา “อิทัปปจจยตา”.
จะดูใหแคบเขามาเพียงวา การเกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป - เกิดขึ้น
ตั้งอยู - ดับไป - เกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป ของรูปธรรมก็ดี, ของนามธรรม
ก็ดี นี้คือตัวการ หรือปรากฏการณของอิทัปปจจยตา
ซึ่งเปนไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตา.

www.buddhadasa.info
ตั วกฎมองไม เห็ น แต ความปรากฏของมั นมองเห็ น คื อเกิ ดขึ้ น ตั้ งอยู
ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป โดยอํานาจของกฎ คือ
อิทัปปจจยตา;
ถาไปมัวเห็นแตการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
เกิ ดขึ้ น ตั้ งอยู ดั บไป ก็ หมายความว า เห็ นเพี ยงอาการข างนอก ไม เห็ นลึ กถึ งหั วใจ
คื อ อิ ทั ปป จจยตา ฉะนั้ นจึ งยั งไม หมดโง สิ้ นเชิ ง ยั งมี บางส วนเหลื ออยู จะต องมอง
ให เห็ นถึ งอิ ทั ปป จจยตา จึ งจะเรี ยกว าหมด หมดความเข าใจผิ ด หรื อหมดความเขลา
ความหลงในเรื่องนี้.
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คํ าที่ เราเรี ยกเหตุ -ผล เหตุ -ผล เหตุ และผลนี้ มั นยั งไม หมด เราต องรู
อีกสิ่งหนึ่ง คือความสัมพันธเนื่องกันระหวางเหตุกับผล; ถาเราไปแยกเหตุกับผล
ออกจากกันแลว มันจะรูอะไรนิดเดียว คือวารู อิทัปปจจยตา แตนิด ๆ หนอย ๆ
ที่เกี่ยวกับเหตุ รู อิทัปปจจยตา นิด ๆ หนอย ๆ ที่เกี่ยวกับผล; เราตองรูจักความ
ที่มันสัมพันธกันระหวางเหตุกับผล นี่จึงจะเรียกวาเห็น อิทัปปจจยตา โดยตรง หรือ
เต็มรูปเต็มราง ของสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา.
ดังนั้น อยาดูแตเหตุ อยาดูแตผล ตองดูความที่มันสัมพันธกันอยู
ซึ่งมีลักษณะอาการเปลี่ยนแปลง หรืออะไรก็สุดแท; เพราะวาไมมีสิ่งใดที่จะเปนเหตุ
อยูเรื่อยไปโดยสวนเดียวได มันจะตองกลายเปนผล หรือวากลายเปนผลแลว มันก็
ไมเปนผลอยูไดตลอดไป มันจะกลายเปนเหตุอีก.
ที่เห็นง าย ๆ เชนวา เปนแม ก็คลอดลูกออกมา ลูกนั้นไมเทาไร มั น
ก็เปนแมอีก มันก็คลอดลูกออกมา แลวไมเทาไรมันก็เปนแมอีก.
นี่มันเหมือน
กับวา เมื่อมันเปนเหตุ แลวมันก็ดับไป มันก็เกิดผลขึ้นมา เกิดผลขึ้นมาแลวมันทํา
หนาที่ เปนเหตุใหเกิดสิ่งอื่นตอไป มันกลายเปนเหตุ เหตุมันดับไปมันมีผลขึ้นมา.
นี่เ รีย กวา ป จ จยการ หรื ออาการแห งป จ จัย ที่ สัม พัน ธ กัน ระหวา งเหตุ กับ ผล นี่ คื อ
อิทัปปจจยตา.
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นี่เปนความหมายที่เปนใจความสําคัญของคําวา อิทัปปจจยตา คือความที่
สัมพันธเนื่องกันระหวางเหตุกับผล แลวผลกลายเปนเหตุ เหตุกลายเปนผล อยางนี้
อยูตลอดเวลา.
ดังนั้น เรื่องเหตุเรื่องผลทั้งหมดไมวาในแงไหนเปน อิทัปปจจยตา ในฐานะ
ที่เปนกฎเกณฑบาง ในฐานะที่เปนปรากฏการณบาง แลวแตเราจะมองกันในแงไหน.
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เปนเหตุเราก็เรียกวาปจจัย; เปนผลเราก็เรียววา ปฏิจจสมุปปนนธรรม; ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล เราก็เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท.
นี้ก็เปนคําที่ใชไดทั่วไป แมในเรื่องวัตถุธรรม;
แตตามธรรมดา
หมายถึงเรื่องในใจของคนเรา มันมีเหตุเปนกิเลส หรือเปนอะไร
นี้เปนปจจัย;
แลวมันก็เปนผลเกิดขึ้น เปน ปฏิจจสมุปปนนธรรม; สวนอาการที่มันทําใหเกิดขึ้น
แลว ก็เรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท.
ในคนเราคนหนึ่ งเต็ มไปด วยกระแสไหลเวี ยนแห งสิ่ งทั้ ง ๓ นี้ ตามกฎเกณฑ
แหง อิทัปปจจยตา เปนปจจัยแลวก็เปนผล,
และก็เปนอาการที่ใหมันเปนปจจัย
แลวก็เปนอาการที่ทําใหเกิดผล แลวมันก็เกิดผล แลวแตจะมองดูกันในแงไหน.
ฉะนั้ น ในเรื่ องทั้ งหมดที่ เกี่ ยวกั บเหตุ ป จจั ยและผลของมั น และความที่
มันเนื่องกันระหวางเหตุกับผลนี้ คือ อิทัปปจจยตา;
เรียกวาเปนกฎรวมของสิ่ง
ทั้งหมดนี้; ถาแยกดูทีละอยาง มันก็เปนกฎยอย ๆ ของสิ่งนี้; ยิ่งไปแยกใหยอยอีก
มันก็เปนกฎที่ยอยออกไปอีก ยอยลงไปอีก.
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ทีนี้ ดูสิ่งที่นากลัวที่สุดกันสักที คือวาความเวียนวาย หรือวัฏฏสงสาร
นี้คือสิ่งที่นากลัว.
ถาไมเห็น ถาไมเขาใจ
ก็ไมนากลัวอะไร แลวบางทีจะสนุก
เสียดวยซ้ํา.

สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า วั ฏ ฏสงสาร นั้ น ก็ คื อ กิ เ ลสเกิ ด ขึ้ น เป น เหตุ ใ ห ทํ า กรรม
ทํ ากรรมแล ว ก็ เป นเหตุ ให เกิ ดผลของกรรม ผลของกรรมเกิ ดแล ว ก็ ย อมทํ าให เกิ ด
กิ เลสอย างใดอย างหนึ่ งอี ก แล วทํ ากรรมอี ก ที ผลกรรมอี ก เกิ ดกิ เลสอี ก ทํ ากรรมอี ก
มีผลกรรมอีก วนเวียนอยูอยางนี้; นี้คือ อิทัปปจจยตา ที่สัมพันธกันอยางนากลัว
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อิทัปปจจยตา

๓๕๗

และในลั กษณะที่ ใหญ โต คื อในลั กษณะที่ มี ความหมายมากและน ากลั ว แล วก็ เกี่ ยวข อง
กับมนุษยอยางยิ่ง ในเรื่องของความทุกขและความดับทุกข.
ถ าเราดู ที่ ตั วกิ เลส มั นก็ เต็ มไปด วยกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปป จจยตา อยู ใน
ตัวกิเลสนั้นเอง;
ปรากฏการณของกิเลสก็เปน อิทัปปจจยตา ในฐานะที่วาเปน
ปรากฏการณ;
ทีนี้ไปดูตัวกรรมลวน ๆ มันก็คืออิทัปปจจยตา ในลักษณะหนึ่ง
ที่เปนผลมาจากกิเลส;
แตในลักษณะหนึ่ง มันจะกลายเปนเหตุสําหรับทําใหเกิด
ผลกรรม.
ดูสวนนอยมันก็เปนอิทัปปจจยตา สวนนอย;
ดูสวนใหญมันก็เปน
อิทัปปจจยตา สวนใหญ.
ในเรื่องของกรรม กรรมดี,
กรรมชั่ว กรรมไมดี ไมชั่ว กระทั่งวา
จะสิ ้น สุด แหง กรรมลงไปไดอ ยา งไร เรื ่อ งอิท ัป ปจ จยตา ในฐานะที ่เ ปน กรรม
และเป นความสิ้ นไปแห งกรรมนี้ เรามี หมายกํ าหนดกาลไว แล วว า จะบรรยายในคราวหน า
ฉะนั้น วันนี้ก็ไมตองพูด;
แตขอใหพยายามเขาใจวา เมื่อมาเกี่ยวของกันเปนวง
ในวั ฏ ฏสงสาร คื อ กิ เ สล-กรรม-และวิ บ ากแล ว ไม ม ี อ ะไรนอกจากว า
อิทัปปจจยตา มันกําลังอาละวาดอยางนากลัว.
ถาไมรูเรื่องราวของมัน มันก็จะ
ฉิบหายหมด คือวาสูญเสียความเปนมนุษยอะไรก็ได.
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นี้เรียกวา กฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา นั้น มันเหนือกฎเกณฑธรรมะ
ใด ๆ หมด;
นอกนั้นลวนแตเปนเรื่องปลีกยอย แยกออกไปใหเห็นเปนสวนหนึ่ง ๆ
เทา นั้น .
การเกิด กิเ ลสและเกิด ทุก ข การดับ กิเ ลสและดับ ทุก ข นี่คือ
ปรากฏการณของ อิทัปปจจยตา;
คือแสดงออกมาในมุมนี้ หรือมุมที่ตรงกันขาม
เกิดกิเลส ก็เกิดทุกขแนนอน,
ไมเกิดกิเลสแลว ก็ไมเกิดทุกขแนนอน,
ดับกิเลส
ได คือดับทุกขแนนอน;
จะฝายเกิดหรือฝายดับ ก็เปนกฎของ อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น
ไมมีกฎอื่น.
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๓๕๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ทีนี้ มาดูกันในแงปลีกยอย
มันก็บัญญัติเปนกฎแหงกรรม กฎแหง
กิ เ ลส กฎแห ง วิ บ าก อะไรไปทํ า นองนั้ น มั น หยุ ม หยิ ม แล ว ก็ เ ป น เหตุ ใ ห ม องเห็ น
แตสวนเดียว มันก็เขาใจผิดได;
เหมือนกับภูเขาลูกหนึ่ง เราไปมองที่สวนหนึ่ง
มั นก็ เข าใจผิ ด ไปเหมาว าภู เขาลู กนั้ นเป นอย างไร มั นอย างเดี ยวกั บเรื่ องนิ ทานคน
ตาบอดหลาย ๆ คน คลําชางกันคนละที มันก็เถียงกันตาย;
แตถารูถูกตองหมด
มันก็เหลือเพียงคําๆ เดียววา โอย! มันเปนตัว อิทัปปจจยตา ที่แสดงปรากฏการณ
ออกมา ตามกฎเกณฑของมัน.
ทีนี้ เราจะมาดูกันถึงสวนที่เปนเครื่องมือดับทุกขกันบาง โดยสวน
ใหญ ๆ เราก็ จ ะต องมองไปยั งสิ่ งที่ เป นสาระ เช นว า ศี ล สมาธิ ป ญญา วิ มุ ต ติ
วิมุตติญาณทัสสนะ.
ศีล สนับสนุนสมาธิ, สมาธิสนับสนุนปญญา, ปญญาทําใหเกิดวิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะ, เปนสายไปอยางนี้; มันก็เปน อิทัปปจจยตา แมวาจะเปน
ฝายดับทุกข.
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ฝายทุกขนี้ เราพูดกันมาเสียจนชินแลว,
ทีนี้ แมในฝายดับทุกข มัน
ก็ยังเปนกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา ที่วา:
เมื่อสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ยอมมี,
เมื่อ
สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น,
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี,
เมื่อสิ่งนี้ดับลง
สิ่งนี้ยอมดับลง.

ศีล ก็ดับไปแหงโทษทางกาย, สมาธิ ก็ดับไปแหงกิเลสกลุมรุมจิต,
ปญญา ก็ดับไปแหงอนุสัยอาสวะ, วิมุตติ ก็ดับไปแหงความทุกข, วิมุตติญาณทัสสนะ
ก็ดับไปแหงความโงทั้งหมด เปนครั้งสุดทาย.
เหล านี้ มั นก็ เป นกฎเกณฑ ของการเกิ ดขึ้ นหรื อดั บไป อยู นั่ นเอง เกิ ดขึ้ น
แหง ศีล, เกิดขึ้นแหง สมาธิ, เกิดขึ้นแหง ปญญา, เกิดขึ้นแหง วิมุตติ, เกิดขึ้น
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อิทัปปจจยตา

๓๕๙

แหง วิมุตติญาณทัสสนะ; หรือวาเกิดขึ้นแหงความดับของโทษทางกายวาจา กิเลส
หยาบ ๆ กิเ ลสชั ้น ประณีต ;แลว ก็เ กิด ขึ ้น แหง ความไมม ีท ุก ข เกิด ขึ ้น แหง ญาณ
รูวาเดี๋ยวนี้ไมมีความทุกขแลว.
นั่นแหละคือตัวอิทัปปจจยตา ชนิดที่นารัก;
แต ว ายึ ดมั่ นถื อมั่ นว าตั วกู ว าของกู ไม ได พอไปยึ ดมั่ นถื อมั่ นว าตั วกู ของกู เข าเมื่ อใด
มันกลับเปน อิทัปปจจยตา ฝายที่เปนยักษเปนมารขึ้นมาทันที คือจะมีความทุกขขึ้น
มาทันที.
ฉะนั้น ทุกสิ่งตั้งแตสิ่งที่เลวที่สุดขึ้นไปจนถึงนิพพาน เปนสิ่งที่ยึดมั่น
ถือมั่นวาตัวตนไมได ถาเกิดยึดมั่นถือมั่น มันก็กลับตาละปดเปนเรื่องของความ
ทุกข. นี้จะเห็นวา เกิดทุกขก็ดี ดับทุกขก็ดี มันเปนอิทัปปจจยตา.
อยากจะชี้ใหเห็นในระบบการปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ทั้ง
๑๖ ขั้นติดตอกันวาจะเปนอิทัปปจจยตา อยางไร? แตเวลามันไมพอ ขอพูด
งาย ๆ วา
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ลมหายใจยาวก็ อิทัปปจจยตา, ลมหายใจสั้นก็ อิทัปปจจยตา ไปดูเอาเอง,
ความที่ลมหายใจปรุงแตงกายนี้ ก็คือ อิทัปปจจยตา, การทําใหลมหายใจปรุงแตงกาย
น อ ยลง ๆ จนสงบรํ า งั บ ไปก็ อิ ทั ป ป จ จยตา;อานาปานสติ ๔ ขั้ น แรก กล า วคื อ
หมวดกายานุปสสนา มันก็ อิทัปปจจยตา แบบของมันนั้น.
แล วก็ มาดู หมวด เวทนานุ ป สสนา วา ปติ เกิ ดขึ้น หรื อรู สึ กสุ ขอยู มั นก็
อิทัปปจจยตา ของปติของความสุข;
และทั้ง ๒ อยางนี้ปรุงแตงจิต นั้นแหละยิ่ง
เปนตัว อิทัปปจจยตา ละ; ปติและสุข มันปรุงแตงจิต ทีนี้ทําการกําหราบอํานาจของ
ป ติ แ ละสุ ข เสี ย ระงั บ จิ ต ตสั ง ขารอยู นี้ ก็ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา ฝ า ยดั บ ฝ า ยนิ โ รธ
ฝายลดลง; ๔ ขั้นนี้มันก็เปนเรื่อง อิทัปปจจยตา ที่รูปรางแปลกออกไปอีกตางไปอีก.
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๓๖๐

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ที นี้ ไปถึ งหมวด จิ ตตานุ ป สสนา รู ว าจิ ตมี ลั กษณะอย างไร ต าง ๆ กั น
นั่นแหละ คือ อิทัปปจจยตา หลายรูปหลายแบบของจิต;
ทําจิตใหปราโมทย
มันก็ อิทัปปจจยตา สด ๆ รอน ๆ ; ทําจิตใหตั้งมั่น มันก็ อิทัปปจจยตา; ทําจิต
ใหปลอยใหวางอยู มันก็ อิทัปปจจยตา;
เปนเรื่องสด ๆ รอน ๆ ที่นั่นและเดี๋ยวนั้น
ตามสติปญญาของบุคคลผูรูความลับของสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา; มันจึงบังคับจิต
อยางนั้นก็ได บังคับจิตอยางนี้ก็ได บังคับจิตอยางโนนก็ได.
พอมาถึ งหมวดสุ ดท าย ธั มมานุ ป สสนา ให ดู อนิ จจั ง เป นอนิ จจานุ ป สสี
เห็น อยู นี้ก็คือ อิทัป ปจจยตา ที่ถูกเห็น ถูกมองเห็น ;
พอมองเห็นหนักเขา
มันก็เปนวิราคานุปสสี คือผูเห็นวิราคะนั่นแหละ,
ตัววิราคะ ก็อิทัปปจจยตา,
การมองเห็นที่เกิดขึ้นใหมนี้ก็เปน อิทัปปจจยตา,
ตัวที่ราคะมันเสื่อมไป มันก็เปน
อิทัปปจจยตา; ทีนี้มาถึงนิโรธานุปสสี - ดับลงแหงกิเลส และความทุกขหรือความ
ยึด มั่น ถือ มั่น ;
นี้มัน อิทัป ปจ จยตา ประเภทที่นา ปรารถนา พึง ปรารถนา;
อั น สุ ด ท า ยก็ เ ป น ปฏิ นิ ส สั ค คานุ ป ส สี มองเห็ น อยู ว า เราพ น แล ว เราสละได แ ล ว .
นี้คือเห็นผลแหงการปฏิบัติถูกตองตาม อิทัปปจจยตา;
ความสลัดไดนั้น มันก็เปน
อิทัปปจจยตา.
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ไมมีอ ะไรที่ไมใ ช อิทัป ปจจยตา ผลดีก็ อิทัปปจจยตา,
ผลรา ย
ก็ อิทัปปจจยตา,
การกระทําก็เปนอิทัปปจจยตา,
ผลของการกระทําก็เปน
อิทัปปจจยตา; นี่เรียกวามองกันอยางละเอียด. ในการปฏิบัติชุดใหญโดยละเอียดนั้น
มันก็เต็มไปดวยสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา ในรูปแบบที่ตาง ๆ กัน;
แตรวมความ
แลวมีคํา คําเดียววา อิทัปปจจยตา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
นี้ พู ดพอเป นตั วอย าง สํ าหรั บให นํ าไปคิ ดนึ กแล วก็ รู จั กสั งเกตศึ กษาเอา
เองเรื่องขันธ เรื่องธาตุ เรื่องอายตนะ ที่ประกอบกันอยูเปนคน ๆ นั่นนี่ ลวนแต
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อิทัปปจจยตา

๓๖๑

อิทัปปจจยตา ที่เปนไปตามกฎตามเวลาตามสิ่งที่มันแวดลอม;
ในคนเราคนหนึ่ง ๆ นอกจาก อิทัปปจจยตา.

ฉะนั้นไมมีอะไรหรอก

แต แล วอย าลื มว า อิ ทั ปป จจยตา นี้ ถู กแยกออกเป น ๒ ฝ าย ใช เพื่ อ
สัง ขตะ,
ใชเ พื่อ อสัง ขตะ.ถา เราใชวิช าอิทัป ปจ จยตา เพื่อ สิ่ง ที่เ ปน สัง ขตะ
มีเหตุมีปจจัย เราอาจจะทําใหมันเกิดไดดับได.
แตถาไปใชเกี่ยวของกับพวก
อสังขตะ เราเพียงแตทําใหมันปรากฏออกมาเทานั้น เราทําใหเกิดหรือดับไมได
แม จะเป นอิ ทั ปป จจยตา วิ เศษอย างไร มั นก็ ไปเล นกั บพวกอสั งขตะไม ได นอกจาก
เพียงทําใหปรากฏออกมา ใหรูแจงรูจักได.
มันมีกฎแหงการทําใหเกิดขึ้นหรือดับไป
นี้อยางหนึ่ง;
แลวมีกฎแหงการทําใหปรากฏแจงออกมาเทานั้น ไมใชเกิดหรือดับ
นี้อีกอยางหนึ่ง; แตทั้ง ๒ กฎนี้ มันก็เปน อิทัปปจจยตา.
ที่ดีไปกวานั้นอีกก็คือวา อิทัปปจจยตา นี้ เปนกฎของความสมดุลย
เปน มัช ฌิป ฏิป ทา. ความสมดุล ยนั้น เปน ความรอด; ไมมีค วามสมดุล ย
จะไมมีความรอด. เดี๋ยวนี้เรารอดอยูได เพราะมีความสมดุลย คือวาไมไปฝายโนน
ไมไปฝายนี้ แตมันอยูตรงกลาง คือวาพอดี ๆ ไมมากไมนอย;
ไมใชวามันมีเสียจน
มากมาย หรือวามันไมมีเสียเลย;
อยางนั้นมันไมใชพอดี ตองทําถูกตองพอดี
ทั้งเวลา ทั้งวัตถุ ทั้งอะไรตาง ๆ.
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อิทัปปจจยตา พระพุทธองคไดทรงแสดงไว ดวยความมุงหมายวา
เพื่อใหรูจักมัชฌิมาปฏิปทา หรือมัชฌิมาภาวะ คือภาวะแหงมัชฌิมา ตรงกลาง;
ใหรูจักมัชฌิมาปฏิปทา คือขอปฏิบัติที่เปนไปทางกลาง.
เมื่ อพู ดว า อิ ทั ปป จจยตา ๆ นี้ แสดงว าอยู ตรงกลาง ไม ไปข างไหนหมด
ไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา วาจะไปขางโนนก็ได ไปขางนี้ก็ได แตมันไมไป.
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สํ าหรั บการพู ดจาโดยเฉพาะ ไม ให พู ดว านั่ นนี่ อย างนั้ นอย างนี้ สุ ดโต งฝ ายนั้ นฝ ายนี้
ใหพูดอยูตรงกลางวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
จะดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม สุขทุกขก็ตาม; ฉะนั้นขอใหเขาใจ อิทัปปจจยตา ในแงที่มีคุณคาสูงสุด คือ
ทําใหเกิดปรากฏความเปนมัชฌิมาปฏิปทา เชน กายนี้ตองมีมัชฌิมาปฏิปทา,
วาจา
ตองมีมัชฌิมาปฏิปทา, สติปญญาก็ตองมีมัชฌิมาปฏิปทา, จึงมีความสงบสุขอยูได;
แตคนไมคอยมอง แลวก็มักจะเรียกเสียวา “ทําใหถูก ๆ” ก็แลวกัน. ที่พูดวา “ทําถูก” นั้น
ก็ถูกแลว คือมันเปนการดับทุกขได; แตวายังไมใชคําพูดที่ฉลาด.
คําพูดที่ฉลาดนี้ก็เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ไมใชคําวาถูกหรือไมถูก
แตใชคําวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะรูจัก อิทัปปจจยตา อยางถูกตอง;
ฉะนั้น
กฎเกณฑ ข องความสมดุ ล ย มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทานี้ คื อ ยอดของกฎเกณฑ ทั้ ง หลาย.
ดังนั้น จึงไดกลาวโดยหัวขออยางในวันนี้วา กฎเหนือกฎทั้งหลาย กฎที่ประเสริฐ
กวากฎทั้งหลาย กฎที่เปนยอดแหงกฎทั้งหลาย เปนไปเพื่อความดับทุกขโดย
ประการทั้งปวง.
ที่ ว ายอด หรื อเหนื อ หรื ออะไร แห งกฎเกณฑ ทั้ งหลาย เพราะว ามั นเป นไป
เพื่อดับทุกขโดยประการทั้งปวง.
อยาไปเขาใจวา ใครเปนผูบัญญัติความสมดุลย
ความเป นมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทานั้ น อย า ไปเข าใจว า ใครบั ญญั ติ มั น ธรรมชาติ บั ญ ญั ติ ;
พระพุ ทธเจ าตรั สรู แล วจึ ง ทรงเอามาเป ดเผย ฉะนั้ นที่ เกี่ ยวกั บพระพุ ทธเจ านี้ ไม มี
อะไรหรอก ดู คล าย ๆ กั บว าไม ตองพู ดถึ งก็ ได พระพุ ทธเจ าจะเกิ ด หรื อพระพุ ทธเจ า
จะไมเกิด สิ่งนี้คงเปนอยางนี้.
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นี่ พระพุ ทธเจ าท านตรั สเอง ไม ใช เราว า ไม ใช เราไม นั บถื อพระพุ ทธเจ า;
พระพุ ทธเจ าท านตรั สเองว า ตถาคตจะเกิ ดหรื อตถาคตจะไม เกิ ด สิ่ งนี้ เป นอย างนี้ เอง
มีอยูอยางนี้; พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็ไมกระทบกระเทือนอะไร
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กับกฎอิทัปปจจยตา; นอกจากแตวา ถาพระพุทธเจาเกิด กฎนี้มันก็ถูกเปดเผย
ถาพระพุทธเจาไมเกิด กฎนี้มันก็ไมถูกเปดเผย; แตวาตัวกฎเองไมรูไมชี้ มันเด็ดขาด
ตายตัวอยูในตัวของมันเอง ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจา.
พระพุ ทธเจ าเสี ยอี ก จะต องเกิ ดขึ้ นหรื อล วงลั บไปโดยกฎแห ง อิ ทั ปป จจยตา
ตามกฎของอิทัปปจจยตา.
ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาก็เปน อิทัปปจจยตา.
นี้พูดอยางนี้คลาย ๆ กับจวงจาบพระพุทธเจา;
แตพระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนั้น;
การปรินิพ พานไปแหง พระพุท ธเจา ก็เ ปน อิทัป ปจ จยตา.
โดยกฎเกณฑข อง
อิ ทั ป ป จ จยตา ทํ า ให เ กิ ด พระพุ ท ธเจ า ขึ้ น มา เป น ปรากฏการณ ข องอิ ทั ป ป จ จยตา
ในสวนนี้;
เพราะเหตุนี้พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา ฉันจะเกิดหรือฉันจะไมเกิด
สิ่งนั้นมันเปนอยางนั้นอยูแลว.
ทีนี้ทํา ไมพระพุท ธเจา ตอ งเกิด ?
เอา ,ลองคิด ดูบา งซี่!
ทํา ไม
พระพุทธเจาตองเกิด?
มันก็เพราะกฎแหงอิทัปปจจยตา อีกนั่นเอง มันทนอยูไมได.
เมื่ อ ความรู ข องมนุ ษ ย มั น เป น ไปสู ง ขึ้ น ๆ ตามกฎเกณฑ แ ห ง อิ ทั ป ป จ จยตา
พระพุทธเจาก็เสด็จอุบัติโผลขึ้นมาในโลกมนุษย.
นี่ทําไมจึงตองเกิดพระพุทธเจา
ก็ เพราะว าความเจริ ญขึ้ นตามกฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตา นี้ ทํ าให เกิ ดพระพุ ทธเจ า
ขึ้นมาในโลก.
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ความเกิ ดขึ้ นของพระพุ ทธเจ า หรื อความสิ้ นไปของพระพุ ทธเจ า ก็ เป น
สั งขตะ เป นไปตามเหตุ ตามป จจั ย เป นไปตามกฎแห ง อิ ทั ปป จจยตา เว นเสี ยแต ว า
เราจะใชคําพูดอยางอื่นวา นั่นไมใชพระพุทธเจา ที่มันเกิดไดดับไดนั้น.
จะเอาตัว
ธรรมธาตุนั้นเสียเองวาเปนพระพุทธเจา;
นั่นแหละจะนาดู.
เพราะวา พระพุท ธเจา ตรัส วา “ผู ใ ดเห็น ธรรม ผู นั ้น เห็น เรา ผู ใ ดเห็น เรา ผู นั ้น เห็น ธรรม”
นี้ก็อยางหนึ่งแลว.
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ที นี้ สู ตรในมั ชฌิ มานิ กาย ยั งมี ชั ดว า “ผู ใดเห็ นปฏิ จจสมุ ปบาท ผู นั้ น
เห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”
ปฏิจจสมุปบาทในที่นี้
หมายถึ ง กฎของ อิ ทั ป ป จ จยตา โดยตรง การเห็ น กฎอิ ทั ป ป จ จยตา นี้ คื อ การเห็ น
พระพุ ท ธเจ า ฉะนั้ น พระพุ ท ธเจ า ก็ คื อ กฎของ อิ ทั ป ป จ จยตา ในความหมายนี้ ;
ผู ใ ดเห็ น ธรรมนี้ ผู นั้ น ชื่ อ ว า เห็ น ธรรมที่ เ ป น องค พ ระพุ ท ธเจ า คื อ “ผู ใ ดเห็ น ธรรม
ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม;
ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้น
เห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”.
ถาอยางนี้ คําวา “พระพุทธเจา”
ไมไดหมายถึงบุคคล แตหมายถึงธรรม
คือตัว อิทัปปจจยตา เสียเอง เลยนาหวัวกันใหญ ไป ๆ มา ๆ อิทัปปจจยตา เปน
พระพุทธเจาเสียเอง;
หมายความถึงวาสติปญญาหรือญาณทัสสนะ อะไรก็ตาม
ที่เห็น อิทัปปจจยตา นี้คือเห็นพระพุทธเจา.
เพราะฉะนั้น เราทุกคน จงพยายาม
ที่ จะเห็ นพระพุ ทธเจ า ในลั กษณะอย างนี้ กั นดี กว า คื อในลั กษณะที่ เห็ น อิ ทั ปป จจยตา
นั่นแหละ คือเห็นพระพุทธเจา.
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ที นี้ อยากจะพู ดแถมอี กหน อยหนึ่ งว า สํ าหรั บพระพุ ทธเจ ามี อย างนี้ ;
แตสําหรับพระเจาหรือพระเปนเจา มันมีอยางไร;
นี้เพื่อกันความเขาใจผิด.
พระเปนเจาในศาสนาอื่น เขามีกันอยางอื่น ไมใชพระเจาอิทัปปจจยตา;
แตถาวา
เขามี พระเจ าชนิ ด อิ ทั ปป จจยตา มั นก็ มี ได ในเมื่ อเขาจะถื อเอาแต ความหมายของ
คําวา “พระเจา”; คือพวกที่ถือพระเจาทั้งหลาย อยางถือเอาพระเจาเปนคน, ถือ
พระเจาที่เปนอะไรก็ไมรู.

คั มภี ร ของศาสนาอื่ น ๆ ที่ เขาเขี ยนไว ถู กต องนั้ น เขาจะเขี ยนไว ในลั กษณะ
ที่แสดงวา พระเจาเปนอะไรก็ไมรู คือเปนคนก็ไมใช เปนผีก็ไมใช เปนอะไร
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ก็ไมใชทั้งนั้น แตเปนพระเจา เพราะมันไมมีคําจะพูด;
ถาพูดอยางนี้ มันก็
คอย ๆ ใกลเขามายัง อิทัปปจจยตา โดยถามวาพระเจาทําอะไร? พระเจาก็สราง
พระเจ า ก็ ควบคุ ม พระเจ าก็ ทํ าลายล าง พระเจ าก็ อ ยู ในที่ ทุ กหนทุ กแห ง พระเจ า
คอยลงโทษคนทําชั่ว ใหรางวัลคนทําดี อยางนี้.
ถาพูดมาอยางนี้ เดี๋ยวก็มายัง
อิทัปปจจยตา; อิทัปปจจยตา ในพุทธศาสนา ก็กลายเปน “พระเจา” ของคนพวกนั้นไป.
หรือ วา ถา ในพุท ธศาสนาเรา อยากจะมีพ ระเจา กับ เขาบา งก็
อิทัปปจจยตา นั่นเอง; กฎเกณฑที่สูงสุด ที่เฉียบขาด ที่เด็ดขาด ที่ตายตัว ราวกับ
เปนพระเจา แตเราเรียกสั้น ๆ วา ธรรม หรือธรรมธาตุ หรือธรรมฐิติ หรือธรรมนิยาม
หรือตถตา หรือ อิทัปปจจยตา เราเรียกเสียอยางนี้.
สรุปความแลว ทั้งหมดนั้นเรียกวา “ธรรม” เฉย ๆ. แตถาจะเอาใจความ
จํากัดใหชัดออกไปสักหนอยก็วา อิทัปปจจยตา; เปนความหมายของคําวาธรรมนั้น.
สิ่งที่เรียกวาพระเจานี้ ไมตองเปนไปตามกฎอะไรหมด เพราะพระเจาเปนตัวกฎเสียเอง
คือ อิทัปปจจยตา;
ฉะนั้น พระเจาไมตองเปนไปตามกฎอะไร พระเจาตั้งอยูไดเอง
โดยตัวเอง นั่นแหละคือตัวกฎที่เปนอสังขตะ มันจึงเปนกฎเหนือกฎทั้งหลาย
เปนพระเจาเหนือพระเจาอยางอื่น.
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นี้ คื อ อิ ทั ปป จจยตา ตั วใหญ ทั่ วสากลจั กรวาล ยิ่ งกว าสากลจั กรวาล
คือวา มันมีอีกกลายรอยหลายพันจักรวาล ก็ทั่วทุกจักรวาล;
อิทัปปจจยตา ตัวนี้
ใหญเทาสากลจักรวาล คือทั้งหมด;
จักรวาลทุก ๆชนิด ที่ทําใหมันผิดแผก
แตกตางกันไปได แตวามันมาจากตนตออันเดียวกัน.
ปญหาที่ถามวา ทําไม? เพราะเหตุไร? เหตุไรจึงเปนอยางนั้น?
ทุกปญหาตอบไดดวยคําวาอิทัปปจจยตา คือเพราะ อิทัปปจจยตา, โดย
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อิทัปปจจยตา,
หรือเมื่อเกิด อิทัปปจจยตา อะไร ๆ ที่แปลกประหลาดในโลกนี้
ลวนแตมาจากอิทัปปจจยตา.
ถามวา สัตวทั้งหลายในโลกนี้มีกี่จําพวก? พูดอยางเด็ก ๆ ก็ได : ก็มี
สัตวที่ไมมีเทา แลวก็สัตว ๒ เทา สัตว ๔ เทา สัตวที่มีเทามากนับไมได. นี่มันตาง
กันมาก สัตวหนึ่งไมมีเทา สัตวหนึ่งมีเทา ๒ เทา ๔ เทา สัตวหนึ่งมีเทาจนนับไมไหว;
มันก็เหมือนกันหมด ตรงที่วาเปนปรากฏการณของ
อิทัปปจจยตา ตามกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา. หรือวามันจะเปน สัตวชลาพุชะ เกิดในน้ํา, อัณฑชะ เกิดใน
ฟองไข ,
สั ง เสทชะ-เกิ ด ในความหมั ก หมม,
โอปปาติ ก ะ-เกิ ด ผุ ด ขึ้ น มา;
นี้ ดู ค ล า ยกั บ ว า มั น ต า งกั น เหลื อ เกิ น ที่ แ ท มั น ก็ เ ป น อั น เดี ย วกั น คลอดออกมาจาก
อิทัปปจจยตา.
หรือวากําลังมีอาการแหง อิทัปปจจยตา,มีปรากฏการณแหง
อิทัปปจจยตา, อยูในสัตวทั้งหลายเหลานั้น.
ฉะนั้ น อย า ดู สั ต ว ทั้ ง หลายเหล า นั้ น ให มั น ต า งกั น นั ก ซี่ สั ต ว ไ ม มี เ ท า
กับ สัต วม ีเ ทา มัน ก็ย ัง เหมือ นกัน สัต วเ กิด ในน้ํ า ในครรภ ในฟอง หรือ ผุด ขึ ้น
มั น ก็ ยั ง เหมื อ นกั น ดั ง นั้ น ไม จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมาดู ว า เป น เจ ก เป น แขก เป น ไทย
เปนฝรั่ง หรือวาเปนผูหญิง เปนผูชาย เปนอะไร ๆ นี้มันยิ่งนาหวัวมากขึ้น.
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นี้คือปญหาที่ตอบไดดวยคําวา อิทัปปจจยตา คําเดียว ไมวาเขาจะ
ถามมาอยางไร?
สรุปความวา โอย!
เลิกโง เลิกอวดดีกันเสียที อยาโง อยาอวดดี
อยาทําเปนเลนกับอิทัปปจจยตา;
ที่แลวมาทําเลนกับอิทัปปจจยตา คือไมเอาใจใส
หรื อว าไม เอาใจใส ให มากพอ ให มั นคุ มกั บความสํ าคั ญของ อิ ทั ปป จจยตา อย างนี้
ก็เรียกวาทําเลนเหมือนกัน เพราะไมรู; เพราะไมรูแลวก็อวดดี แลวเมื่อไรจะพบ
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อิทัปปจจยตา
กันกับ อิทัปปจจยตา ที่จะดับทุกขเลา?
ความทุกข ใหมีความทุกขมากขึ้น.

๓๖๗

มันจะพบแต อิทัปปจจยตา ที่จับกดลงไปใน

พุ ท ธบริ ษั ท นี้ เป น ผู รู ผู ตื่ น ผู เ บิ ก บาน เราก็ ป ฏิ ญ ญาตั ว อยู อ ย า งนั้ น
วา พุท ธบริษัท นี้ เปน ผูรู ผูตื่น ผูเ บิก บาน;
แลว มัน รู,
ตื่น ,
เบิก บาน,
จริงหรือเปลา?
เมื่อยังไมรู อิทัปปจจยตา มันรูไปไมได เบิกบานไมได ตื่นไมได
มันยังโง แลวอวดดี;
ขอใหถือที่พึ่งจาก อิทัปปจจยตา ใช อิทัปปจจยตา ใหถูกตอง
ใหเปนที่พึ่ง; ใหเราเปนผูรู, ผูตื่น, ผูเบิกบานได; อยางอื่นไมได. ถาทําผิด
กฎเกณฑ ของ อิ ทั ปป จจยตาแล ว ไม มี อั นไหนจะมาช วยได จึ งต องถื อเอาเป นหลั ก
เปนที่พึ่ง.
ฉะนั้น จึงไดขอรอง วาขอใหทุกคนพยายามอยางยิ่งสุดความสามารถ
ของตน ๆ ที่จะใหสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา นี้ คุนเคยกันกับเรา คุนทางกาย
คุนทางปาก คุนทางใจ ทางกายก็ปฏิบัติถูกตองอยู ตามกฎเกณฑนี้,
ทางปาก
ก็พูดถูกตองอยู ดวยกฎเกณฑนี้, ทางใจก็รูแจมแจงอยู ดวยกฎเกณฑนี้; อยางนี้
เรียกวาเปนผูคุนเคยกับ อิทัปปจจยตา ในชีวิตประจําวันทุกวัน.
นี่ขอใหรูจัก
อิ ทั ปป จจยตา อย างถู กต องและสมบู รณ โดยกฎเกณฑ อั นใหญ คื อ อิ ทั ปป จจยตา
ทั้งหมดทั้งสิ้น; ใหรูแลวก็จะไมถูกหลอกลวง โดยอิทัปปจจยตา ตัวนอย ๆ.
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ถ าเรารู จั ก อิ ทั ปป จจยตา แท จริ ง โดยสมบู รณ ซึ่ งมี อยู ตั วเดี ยวเท านั้ น
แล วเราก็ จะไม ถู กลวง โดย อิ ทั ปป จจยตา ตั วน อย ๆ ที่ มั นแยกแขนงออกไป เพื่ อ
เหตุการณอันหนึ่ง หรือเพื่อสวนหนึ่งสวนนอย.
เราไปหลงอยางนั้น เชนเดี๋ยวนี้
กํ า ลั ง หลงเรื่ อ งความเจริ ญ ทางวั ต ถุ ทางเนื้ อ หนั ง ทางสนุ ก สนานเอร็ ด อร อ ย มั น
เป น อิ ทั ปป จจยตา เหมื อนกั น แต เป น อิ ทั ปป จจยตา ที่ จะพาไปหาความทุ กข คื อ
เปนฝายสมุทยวาร ที่จะใหเกิดทุกข นี่เรียกวารูนิดเดียว.
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ตองรูหมดวา ทุกขเกิดอยางไร?
ดับทุกขอยางไร?
ฝายนิโรธวาร
เปนอยางไร?
แลวรูจนกระทั่งวายึดถือไมได.
สมุทยวาร นิโรธวาร อะไร
ยึดถือไมได;
ถายึดถือจะเกิด อิทัปปจจยตา ใหมอีกแบบหนึ่งซึ่งทําใหเกิด
ความทุกข.
ฉะนั้ น ขอให มี ความตั้ งใจนี้ เป นที่ หวั งได ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป คื อว าเราจะไม ถู ก
หลอกลวงด วยกฎของ อิ ทั ปป จจยตา เพราะมี ความรู เรื่ อง อิ ทั ปป จจยตา โดยถู กต อง
และครบถวน.
สรุ ปแล วมี เพี ยงอั นเดี ยวว า เมื่ อมี สิ่ งนี้ ๆ เป นป จจั ย สิ่ งนี้ ๆ จึ งเกิ ดขึ้ น;
แตวามีอรรถอันลึกซึ้ง เรนลับ
มากมายหลายแขนง ชวยกันเอาไปคิดพิจารณาดูใหดี
วันนี้ก็พอสมควรแกเวลา.

ขอยุติการบรรยายใหพระสงฆสวดธัมมปหังสนกถาตอไป.
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อิทัปปจจยตา

ในฐานะที่เปนกฎแหงกรรม, กรรม, และเปนกัมมักขัย

-๑๑เสารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายเรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ในครั้ ง ที่ ๑๑ นี้
จะไดก ลา วโดยหัว ขอ วา อิท ัป ปจ จยตา ในฐานะเปน กฎ
แหงกรรม เปนกรรม และเปนกัมมักขัย ดังที่ทานทั้งหลาย
ก็ทราบไดดีอยูแลวจากใบประกาศกําหนดการ.

www.buddhadasa.info
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ขอทบทวนทุ ก ครั้ ง ไป โดยไม ก ลั ว ว า ท า นผู ใ ดจะ
รําคาญ วาการบรรยายเรื่องนี้มีความมุงหมายสวนใหญก็ที่จะใหคําวา “อิทัปปจจยตา”
กลายมาเปนภาษาที่ใชพูดประจําวันในหมูพุทธบริษัทเรา ใหสมกับความที่คํา ๆ นี้
เปนคําสําคัญ, เปนหัวใจของพุทธศาสนา, เปนสิ่งที่ตองเอามาพูดไดเปนประจําวัน.

๓๖๙
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เพราะเหตุวา เรื่องของมนุษยทุกวันเปนประจําอยูนี้ก็คือพฤติกรรมตาง ๆ ที่เปนไป
ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; ไมวาเราจะคิดอะไร จะพูดอะไร หรือจะทําอะไร
มันเปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา,
หรือเมื่อดูที่พฤติกรรมอันนั้นแลวก็
คือตัว อิทัปปจจยตา นั่นเอง;
แตเราไมสนใจที่จะมองกันในแงนี้ แลวก็ไมไดเอา
มาพูดใหถูกใหตรงตามที่เปนจริง. นี้คือความมุงหมายที่วา อยากจะใหคํา ๆ นี้กลาย
เปนภาษาที่ใชพูดจากันเปนประจําวัน นี้อยางหนึ่ง.
อีก อยา งหนึ่ง การบรรยายเรื่อ งนี้ ใหเ ปน ที่เ ขา ใจแจม แจง นั้น
ก็เพื่อใหสามารถใชเปนหลัก สําหรับแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนประจําวัน
ให ไ ด ทั น ท ว งที แล ว ก็ ใ ห แ ก ไ ด ทุ ก อย าง สมตามที่ ว า หลั ก ธรรมนี้ จะแก ป ญ หาได
ทุกอยางจริง ๆ.
นี่ แหละคื อความมุ งหมาย ที่ อาตมาได พยายามบรรยายเรื่ องนี้ และเห็ น
อยู เป นความมุ งหมายของพระพุ ทธศาสนา หรื อของพระพุ ทธเจ าด วย ในการที่ จะ
ใหพุทธบริษัททุกคนมีความแจมแจงในเรื่อง อิทัปปจจยตา;
และใชหลักธรรมะนี้
แกปญหาในชีวิตประจําวัน.
เราจะตองพยายามกันตอไป แมวาจะนานสักเทาไร
ก็ยังจะพยายามเพื่อใหสมความมุงหมายอันนี้ใหจงได.
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ที นี้ ก็ ม าถึ ง หั ว ข อ สํ า หรั บ การบรรยายในวั น นี้ ท า นก็ เ ห็ น อยู แ ล ว ว า
เปนการบรรยายเรื่องกรรม แตแยกออกไปเปน ๓ หัวขอ วา เปนกฎแหงกรรม,
แลวก็เปนตัวกรรม แลวก็เปนกัมมักขยะ คือความสิ้นไปแหงกรรม; เปน ๓ เรื่อง
หรือ ๓ หัวขอ แตแลวมันก็เปนเรื่องเดียวกัน คือเรื่องกรรม เพราะวาเกี่ยวกับกรรม
ทั้งนั้น.

เรื่ องกรรมนี้ เป นเรื่ องที่ เข าใจผิ ด และกํ าลั งเข าใจผิ ดกั นอยู เป นอั นมาก
ทั้งพุทธบริษัทเราเอง และทั้งผูอื่นที่มิใชพุทธบริษัท แตเขามาศึกษาธรรมะใน
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อิทัปปจจยตา

๓๗๑

พุทธศาสนา เชนพวกฝรั่ง เปนตน.
โดยทั่วไปก็คือเขาใจไมตรงตามที่เปนจริง
ในเรื่องกรรมของพุทธศาสนา;
ไปเอาเรื่องกรรมทั่ว ๆ ไปแมในศาสนาอื่นมา
เปนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา;
คือพูดกันแตเพียงวา ทําดี-ดี,
ทําชั่ว-ชั่ว,
เทานั้นแลวก็เลิกกัน. ถาพูดเพียงเทานี้ยังไมเปนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา.
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา จะตองพูดถึงกรรมที่ทําใหสิ้นกรรม
อีกดวย;
กรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตาม มีกรรมอันหนึ่งซึ่งจะทําใหมันหมดไปทั้งกรรมดี
และกรรมชั่ ว เพื่ อว าจะไม ต องเป นไปตามอํ านาจของกรรมชั่ ว หรื อไม ต องเป นไปตาม
อํานาจของกรรมดี,
แตจะดับเสียซึ่งอํานาจแหงกรรมทุกชนิด ไมมีการเวียนวาย
ไปตามกรรม จึงจะเรียกวานิพพาน.
นี้คือกัมมักขัย หรือกัมมักขโย ความสิ้นไป
แหงกรรม.
การกระทําใหสิ้นกรรมนั้น ก็เปนกรรมอีกชนิดหนึ่ง
แลวก็ไมเคย
สนใจกัน ไมเคยไดพูดกัน;
แลวบางคนจะไมเรียกวากรรมดวยซ้ําไป.
ดังนั้น
เราจะตองพิจารณากันใหละเอียดตอไปขางหนา เกี่ยวกับเรื่องนี้.
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ที่พูดวา กฎแหงกรรม ก็คือกฎเกณฑทั้งหลายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องกรรม
อันเปนกฎของธรรมชาติกําหนดไวอยางตายตัวนั้นก็มี;
ที่เปนกฎเกณฑที่พระศาสดา
บางองค บางคนบัญญัติกันขึ้นก็มี.
อยาเขาใจวาเรื่องกรรมนี้มีบัญญัติแตใน
พุทธศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น.
โดยที่แทแลวคนพวกอื่นก็มี
บั ญญั ติ เรื่ องกรรม แต ว าไม เท าหรื อไม เหมื อนที เดี ยวกั บที่ พระสั มมาสั มพุ ทธเจ าบั ญญั ติ ;
แต ถึ ง กระนั้ น พระพุ ท ธองค ก็ ยั ง ตรั ส รั บ รองคนเหล า นั้ น ว า เป น กรรมวาที คื อ เป น
ศาสดาผูกลาวสอนเรื่องกรรมดวยเหมือนกัน แมวาจะไมสมบูรณ.
ความไม ส มบู ร ณ มั น ก็ อ ยู ต รงที่ ว า ไม ไ ด ส อนให ต ลอดสิ้ น สุ ด ไปถึ ง เรื่ อ ง
ความสิ้นแหงกรรม. เขาสอนกันแตเพียงวาจะใหไดดี ไปตามกรรมที่ดี, แลวก็
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ยึดมั่นถือมั่นในกรรมที่ดี;
อยางนี้ไมใชความสิ้นกรรม ไมใชความดับทุกขสิ้นเชิง
ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา.
ทั้ งนี้ มั นมี ป ญหาใหญ อยู ตรงที่ ว า ตามธรรมดาคนเราย อมมี ความรู สึ กเป น
สัส สตทิฏ ฐิ คือ มีต ัว ตนเปน ของเราที ่เ ที ่ย งแทถ าวร ตามความประสงคข องเรา.
นี้มันเปนกันทุกคน.
ตามธรรมดาแลว จะรูสึกวาเราเปนเรา เปนตัวกู เปนของกู
ดว ยกัน ทั้ง นั้น ;
ฉะนั้น สิ่ง ใดที่เ ปน ไปเพื่อ ประโยชนแ กตัว กู ก็ส นใจสิ่ง นั้น
เปนพิเศษ พอพูด ถึงวาดี หรือ กรรมดีไ ดผ ลดี ไดดีอ ะไรอยา งนี้ก็สนใจ;
แต
พอพู ดว า เลิ กทั้ งหมดไม เอาอะไร ก็ กลายเป นไม สนใจไม ยอมรั บ เพราะว ายั งมี ตั วเรา
ยังอยากจะไดอะไรอยู.
นี้ เ ป น เหตุ อั น หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ รื่ อ งกรรมเป น ไปไม ไ ด ถึ ง ที่ สุ ด มาติ ด ตั น อยู
แต เพี ยงเรื่ องกรรมที่ เป นชั้ นศี ลธรรม ตามที่ มนุ ษย จะบั ญญั ติ หรื อจะรู สึ กขึ้ นได ตาม
ความรูสึกที่เปนสัสสตทิฏฐิ คือมีตัวตน.
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ส ว นเรื่ อ งกรรมตามธรรมชาติ นั้ น มั น ลึ ก ไปถึ ง กั บ ว า กรรมดี ก็ ต าม
กรรมชั่วก็ตาม ทําใหคนลําบากทั้งนั้น กรรมชั่วก็ทําใหลําบากอยางชั่ว, กรรมดี
ก็ทําใหลําบากอยางดี.
ถาเราตกอยูใตอํานาจของกรรมแลวก็ตองลําบาก คือตอง
เวียนวายไปตามความบีบคั้นของกรรมนั้น ๆ สูอยูเหนือกรรมไมได;
เหนือกรรม
ในที่นี้ก็คือสิ้นกรรม. กรรมนี้มันทําใหไมเปนอิสระ, กรรมดีกรรมชั่ว ๒ อยางนี้
ทําใหไมเปนอิสระ.
ตองมีกรรมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเหนือดีเหนือชั่ว คนเราจึงจะเปน
อิส ระ.
กรรมที่ทํา ใหเ หนือ ดีเ หนือ ชั่ว นี้เ ปน กรรมชั้น สูง และถอนเสีย ซึ่ง
สัสสตทิฏฐิ หรืออัตตวาทุปาทาน วามีตัวเรา.

ฉะนั้ นเรื่ องกรรมของชาวบ านทั่ ว ๆ ไป ก็ เป นเรื่ อ งกรรมในขั้ นศี ลธรรม
เปนเรื่องทางศีลธรรม เพื่อทําใหผูนั้นสบายใจ หรือเพื่อใหสังคมอยูเปนสุข คือไม
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เบีย ดเบีย นกัน ,
สว นเรื่อ งกรรมในระดับ สัจ จธรรม หรือ ปรมัต ถธรรมนั้น
หาต องการอย างนั้ นไม ต องการจะให อ ยู เหนื อกรรมโดยสิ้ นเชิ ง มี จิ ตใจที่ จะไม รู สึ ก
ยินดียินราย หรือเปนสุขเปนทุกขอะไรไดอีกตอไป ดังนี้.
เพราะฉะนั้ นแหละ เมื่ อเราจะศึ กษาเรื่ องกรรมกั นให ถู กต อง ให ครบถ วน
และใหชัดเจนที่สุดแลว;
ทานทั้งหลายจะตองมองเห็นใหชัดลงไปวา เราจะตอง
แบ ง กรรม หรื อ เรื่ อ งราวอั น เกี่ ย วกั บ กรรมนี้ อ อกเป น ๒ ประเภท คื อ กรรมที่
เปนไปตามหลักของศีลธรรม นี้อยางหนึ่ง, และกรรมที่เปนไปตามหลักของ
สัจจธรรม นี้อีกอยางหนึ่ง.
คนบางคนอาจจะนึ กแย ง ขึ้ นมาในใจว า เรื่ องศี ลธรรมนี้ ไม ใช สั จจธรรม
หรืออยางไร?
เรื่องนี้ขอใหมองใหละเอียดลึกลงไปวา เรื่องศีลธรรมนั้นเอาโลกนี้
เปนประมาณ,เอาความรูสึกของคนในโลกนี้เปนประมาณ,
หรือเอาความตองการ
ของสังคมทุกคนในโลกนี้เปนประมาณ.
ทุกคนลวนแตมีความรูสึกวามีตัวตน;
ดังนั้นเรื่องของศีลธรรม จึงยังเปนสิ่งที่เนื่องอยูกับตัวตน.
เมื่อเนื่องอยูกับตัวตน
ก็ยังไมเรียกวาสัจจะ หรือสัจจธรรม;
มันเปนสัจจธรรมก็โดยสมมติเทานั้น ไมใช
สัจจธรรมจริง .
ตอเมื่อไมเนื่องดวยตัวตน คือตามธรรมชาติที่ไมมีอะไรที่ควร
ถือวาเปนตัวตน ดังนี้เสียกอน จึงจะเรียกวานั้นเปนสัจจธรรม.
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เรื่องกรรมนั้นมีทั้งประเภทศีลธรรม และประเภทสัจจธรรม เมื่อเรา
ไม ม องเห็ น อย า งนี้ ก็ เ อาปนกั น ไปจนไม รู ว า อะไรเป น อะไร มั น จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หา
ขึ้นมาทันที เพราะเขาใจไมได;
มีผลเกิดขึ้นก็คือทําใหเถียงกัน เพราะคนหนึ่ง
ก็มองในแงหนึ่ง, คนหนึ่งก็มองในแงหนึ่ง. บางทีมันเผอิญเปนไปไดวา คนหนึ่ง
มองในแงศีลธรรม แตอีกคนหนึ่งมองในแงของปรมัตถธรรม มันก็มีเรื่องที่จะตอง
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เถียงกันจนถึงกับทะเลาะกันทีเดียว;
เรื่องกรรมที่ไมตรงกัน.

นี้ก็เปนผลอันหนึ่ง ที่เกิดมาจากการเขาใจใน

เมื่อเขาใจเรื่องกรรมไมถู กตองครบทั้ งสองอยางแลว การปฏิบั ติย อมไมถู ก
ตองคือจะไขวเขวปนเปกันไปได เดี๋ยวจะเอา เดี๋ยวจะไมเอา; เมื่ออยากจะไมมีตัวตน
ก็บอกวาไมมีตัวตน, พออยากจะมีตัวตน ก็บอกวาอยากจะมีตัวตน. เมื่ออะไร
เปนที่ถูกใจก็จะบอกวาอยางนั้น; แลวสวนใหญความรูสึกในใจจริง ๆ มันก็มีตัวตน
มันกระหายที่จะรับผลของกรรมดีอยูเรื่อยไป.
อยางนี้ก็ไมมีหวังที่จะปฏิบัติเพื่อ
ความดับทุกข หรือดับตัวตนโดยสิ้นเชิง;
เพราะไมเขาใจเรื่องกรรมจนถึงกับทําให
เกลี ยดหรือเบื่ อหน ายการเวี ยนว ายไปตามกรรม มันยังสมัครที่ จะเวียนวายไปตามกรรม
อยางละเอียด อยางดี แตปากก็พูดวาไมยึดมันถือมั่น หรือไมอยากเปนไปตามกรรม.
พุ ทธบริ ษั ททั้ งหลายส วนมาก จึ งเป นเหมื อนกั บว าหั วมงกุ ฎท ายมั งกร ไปเสี ยหมด
อยางนี้ ปากกับใจก็ไมตรงกัน;
แมแตทิฏฐิความคิดเห็นก็แยงกันอยูในภายใน
เดี๋ยวอยางนั้น เดี๋ยวอยางนี้ ไมมีที่สิ้นสุด.
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เพราะเหตุ นั้ น แหละ จะต อ งรู เ รื่ อ งกรรมให ครบถ ว น ทั้ ง สองประเภท.
สวนที่จะปฏิบัติไดอยางไร? หรือเทาไหร? เพียงไหน? นั้น มันก็แลวแตสติกําลัง.
แต ว าในชั้ นนี้ จะต องรู สิ่ งที่ เรี ยกว ากรรมให ถู กต องและครบถ วน ทุ กอย าง จึ งได พู ด
ถึ งสิ่ งที่ เรี ยกว ากรรม และกั มมั กขยะ คื อความสิ้ นแห งกรรม พร อมกั นไปในคราว
เดียวกัน.

เพื่ อจะเข าใจเรื่ อ งกรรม ก็ ควรจะเสี ยเวลาพิ จารณา โดยตั วพยั ญชนะ
โดยตัวหนังสือ กันเสียบางกอน.
ในภาษาบาลีมีความแนนอนในทางตัวหนังสือ;
แตในภาษาไทยไมมีความแนนอนเชนนั้น เชนคําวา กิริยา ก็แปลวาการกระทํา,
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คํา ว า กรรม ก็ แ ปลว า การกระทํา .
แต กรรมกั บ กิ ริ ย า นั้ น หาใช สิ่ ง
เดียวกันไม คนไทยมาเรียกการกระทําไปเสียหมด กิริยาแปลวากระทํา กรรมก็คือ
กระทํา มันก็เลยเขาใจผิดโดยไมรูตัว.
คําวากิริยาแปลวาการกระทํา ก็ถูกแลว
แตวาเปนการรกระทําที่ไมประกอบดวยเจตนา อันมีมูลมาจากอวิชชา; แตถาเรียกวา
กรรมก็ตองหมายถึงการกระทําที่ประกอบดวยเจตนา อันมีมูลมาจากอวิชชา; ดังนั้น
สิ่งที่เรียกวา “กิริยา” กับสิ่งที่เรียกวา “กรรม” จึงตางกันลิบ.
แม ผ ลของมั น ก็ เ รี ย กชื่ อ ต า งกั น ผลของกิ ริ ย า ก็ เ รี ย กได แ ต เ พี ย งว า
“ปฏิกิริยา”
มีลักษณะเปนอัพยากฤตลวน คือไมอาจจะกลาวไดวาเปนกุศล
หรือเปนอกุศล; แตสวนกรรมนั้น ผลของมันเรียกวา “วิบาก” มีลักษณะเปน
ไดทั้งกุศล ทั้งอกุศล ทั้งอัพยากฤต.
นี่ตัวมันเองก็ตางกัน ผลของมันก็ตางกัน ชื่อของมันก็ตางกัน;
แต
ภาษาไทยเราใช คํ าไม เจาะจง ไม ชั ดเจน ไม กระทั ดรั ด หลวม ๆ ไปหมด กรรมก็ คื อ
การกระทํา กิริยาก็คือการกระทํา จึงทําใหเขาใจเรื่องนี้ไดยาก.

www.buddhadasa.info
ดั งนั้ น ขอให เข าใจให เป นหลั กในขั้ นแรกนี้ ไว ที ก อนว า ถ าเรี ยกว ากรรม
ก็ตองหมายถึงการกระทําที่มีมูลมาจากเจตนา และเจตนานั้น เจตนาไปตามความโง
ของอวิช ชา หลงดี หลงชั ่ว หลงบุญ หลงบาป หลงสุข หลงทุก ข หลงอะไร
ก็ต ามใจ ลว นแตเ ปน เรื่อ งหลง;
และความหลงนี้เ ปน เหตุใ หเ จตนาเพื่อ จะ
ทํากรรมนั้น ๆ นี้เรียกวา “กรรม”. ถาเปนเรื่อง “กิริยา” มันก็เปนเพียงการ
เคลื่อนไหวที่ไมไดประกอบดวยเจตนา,
แมจะรูสึกคิดนึกอยูในใจ จะเคลื่อนไหว
ก็เปนการเคลื่อนไหวที่ไมไดประกอบไปดวยเจตนาที่มาจากกิเลส.
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เหมือนกับเราจะเคลื่อนไหว จะเดินไปเดินมา จะอาบน้ําอาบทา จะกินขาว
กินปลา สวนมากก็ไมไดกระทําดวยเจตนาที่มาจากกิเลสอะไร; มันจึงไมเปนกรรม.
เราจะลางหนา เราจะแปรงฟน เราจะทําอะไรไดทุกอยาง;
แตไมเปนกรรม.
มั นเป นเพี ยงกิ ริ ยา เพราะไม มี เจตนาดั งที่ กล าวมาแล วเหมื อนกั บว าลมพั ด หรื อ
เหมือนกับวาตนไมหักลงมา, หรือวาอะไรคลาย ๆ กันนี้. มันก็ลวนแตเปนกิริยา
เชนเดียวกับเราเดินไปเดินมา อาบน้ําอาบทา ลางหนา แปรงฟน มันก็เหมือนกัน
อยางนั้น.
ดังนั้น ขอใหเ ขา ใจวา ที่เ รากํา ลัง พูด กัน อยูนี้
และผลกรรม ไมใชพูดเรื่องกิริยา.

เราพูดเรื่อ งกรรม

นี้ เ ป น การทํ า ความเข า ใจโดยตั ว หนั ง สื อ หรื อ ตั ว พยั ญ ชนะกั น ก อ น;
ใหรูจักคําวากรรม เจตนาเปนเหตุใหทํากรรม เจตนานั้นเปนกิเลส. ฉะนั้น จึงพูด
ไดเลยวา กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม
กรรมนั้นทําลงไปแลว ยอมมีผลกรรม
เรียกวา วิบาก; วิบากนั้นไดรับแลว ก็จะกอใหเกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่งตอไปได
เพื่อทํากรรมใหมตอไปอีก.

www.buddhadasa.info
วงเวียนของกรรมมันจึงอยูที่กิเลส แลวก็กรรม แลวก็วิบาก,
กิเลส
กรรม วิบาก, กิเลส กรรม วิบาก; อยูอยางนี้ จนกวามันจะสิ้นสุดลงไปได
โดยการกระทําที่ถูกวิธี คือตามหลักที่พระพุทธเจาทานทรงสั่งสอนไว.

ทีนี้ ก็จะพูดถึงพระพุทธเจาบาง,
พระพุทธเจาทานตรัสวา อหมฺป
ภิกฺข เว เอตรหิ อรหํ สมฺม าสมฺพุทฺโ ธ กมฺม วาโท กิริย วาโท วิริย วาโท มมฺป
ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส ปฏิพาหติ; ซึ่งมีใจความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
แมเราในบัดนี้เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็ยังเปน กัมมวาโท กิริยวาโท วิริยวาโท.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! แตวามักขลิ(โคสาละ) โมฆบุรุษ ยอมกลาวคัดคานซึ่งเรา”
นี่พระบาลีอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ก็มีอยูอยางนี้.
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า ท า นเป น กั ม มวาโท หรื อ จะเรี ย กทั่ ว ไปว า เป น
กัมมวาที; กัมมวาที ก็คือผูที่กลาววา มีการกระทํากรรม; แตก็มิไดกลาววา
มีบุคคลผูกระทํากรรม. การสอนเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธเจา ก็มีการกระทํา
ที่เปนกรรม; การกระทํานั้นเปนไปตามอํานาจของความตองการหรือของกิเลส,
ถาจิตมีกิเลสแลว มันก็เปนเหตุใหทํากรรม แลวมันก็ทํากรรม; นี้เรียกวากรรมที่มีได
โดยไมตองมีผูกระทํา.
ความจริงอันลึกซึ้ง อันใหญหลวง มีอยูอยางนี้ แตชาวบานอาจจะไมเขาใจ
วา กรรมมีการกระทําแลว แตไมมีผูกระทํา;
และวาพระองคเปนกรรมวาที
สอนเรื่องกรรม.
นี้ก็หมายความวาสอนหมด ที่เกี่ยวกับเรื่องกรรม คือสอนวา
กรรมนี้เปนอยางไร? แลวสอนวากรรมนี้มาจากไหน? และกรรมนี้จะดับหรือสิ้นสุด
ลงไปไดอยางไร? และทางที่จะดับกรรมไดนั้นคืออะไร? ตองครบหมดอยางนี้
จึงจะเรียกวาเปนกรรมวาที ตามแบบของพระพุทธองค.
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แตมีศาสดาผูแขงขัน พองสมัยกันเรียกวา มักขลิโคสาละ กลาวลัทธิ
ตรงกันขามวา ปวยการ กรรมไมมี, ถึงใครจะทําอะไร ๆ ที่เรียกวาดีหรือวาชั่ว,
มันก็เทากับไมเปนการกระทํา. นี้เปนมิจฉาทิฏฐิที่สุดโตง คืออยางยิ่ง; นี้พวกหนึ่ง
เปนพวก อกัมมวาที.

พระพุทธเจาทานเปนกัมมวาที บอกวากรรมมี; การกระทําเปนกรรม
สวนอีกพวกหนึ่งบอกวา กรรมไมมี แมจะมีการกระทําอะไร ๆ ดวยเจตนาอยางไร
ก็ไมเปนกรรม; พวกนั้นเปนอกัมมวาที.
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ข อที่ พระพุ ทธเจ าท านตรั สว า ตถาคต เป นกิ ริ ยวาที นี้ ก็ หมายความว า
กิ ริ ย าหรื อ การกระทํ า นั้ น ย อ มเป น การกระทํ า และเป น อั น กระทํ า มี ก ารกระทํ า ที่
สามารถจะแกไขการกระทํากันเองได.
พวกที่เปนตรงกันขาม ก็เรียกวา อกิริยวาที
ถือวาไมเปนอันกระทํา;
ถึงแมใครจะกระทําอยางไร ก็ไมเปนอันกระทํา เชน
พวกที่ เ ชื่ อ ว า อย า ไปคิ ด นึ ก อะไร สุ ข หรื อ ทุ ก ข หรื อ ความเป น ไปของสั ต ว ทั้ ง หลายนี้
เปนไปตามอํานาจของพระเจา หรือผูยิ่งใหญ เราแกไขไมได;
ถึงเราจะกระทํา
อะไรลงไป ก็ มี ค าเท ากั บไม ทํ า คนที่ กล าวอย างนี้ เป นมิ จฉาทิ ฏฐิ เรี ยกว า อกิ ริ ยวาที
ทําอะไร ๆ ก็ไมเปนการกระทํา.
แตพ ระพุท ธเจา ทา นตรัส วา ตถาคตเปน กิร ิย วาที การกระทํ า
ที่กระทําไปนั้น มันเปนการกระทํา คือวามันมีผล;
แมวาตนไมจะหักลงมา มันก็มีผล
ที่ จะทํ าให อะไรเป นไปอย างใดอย างหนึ่ ง ไม ว าเราจะเคลื่ อนไหวไปในลั กษณะใด จะ
ประกอบด ว ยเจตนา หรื อ ไม มี เ จตนา มั น ก็ เ ป น การกระทํ า ที่ จ ะต อ งมี ผ ลอย า งใด
อยางหนึ่ง; จะพูดวาไมมีการกระทํา ไมมีผลของการกระทํา อยางนี้ไมได. ฉะนั้น
กรรมทั้งหลาย ก็เปนอันวากระทํา และมีผลไดโดยไมตองมีผูทํา คือมันเปนเพียง
กระแสแหง อิทัปปจจยตา.
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ถ ามี กิ เลสเป นเหตุ บั งคั บหรื อบั นดาลให กระทํ า กระทํ าแล วมั นก็ มี กฎที่ จะ
ทําใหเกิดผลขึ้นมา ลักษณะอยางนี้เรียกวา อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น;
เพราะเมื่อมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;
เมื่อมองเห็นอยางนี้ ก็จะมองเห็นวา ไมมี
ตัวบุคคลผูกระทํา.
นี้ เป นหลั กสํ าคั ญที่ จะต องจํ าไว ให แม นยํ าว า การกระทํ ามี ได เป นไปได
หรือวาเปนไปแลว;
แตตัวบุคคลผูกระทําไมมี เพราะวามีแต อิทัปปจจยตา;
มีนาม มีรูป มีกิเลส เชนอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทําใหจิตใจตองการอยางนั้น
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อยางนี้ แลวก็บั นดาลใหมีการกระทําทางกาย ทางวาจา อย างนั้น ๆ เป นไปตาม
กฎเกณฑ แห งอิ ทั ปป จจยตา ของธรรมชาติ มั นจึ งทํ าไปได และทํ าไปเสร็ จ และได
รับผลของการกระทํา โดยที่ไมตองมีตัวบุคคลผูกระทํา.
แตคนทั่วไปจะรูสึกวา มี “กู” เปนผูกระทํา; มี “ของกู” ไดมา อยางนี้
เสมอ มันก็เลยเปนเรื่องกรรมชนิดที่ประกอบอยูดวยความไมรูหรืออวิชชา.
มีตัวตน
เป น ผู ก ระทํ า มี ตั ว กู เ ป น ผู ก ระทํ า อย า งนี้ เ รี ย กว า กรรมของอวิ ช ชา จะเป น ไปได
แตในทางศีลธรรม.
ถาเปนกรรมที่ไมตองมีผูกระทํา หมายความวารูสึกลึกซึ้งสูง
ถึงกับวาเปน อิทัปปจจยตา ไปหมดแลว มันก็เปนเรื่องกรรมในประเภทปรมัตถธรรม;
นี้กรรมวาทีหรือกิริยวาทีของพระพุทธเจา เปนอยางนี้.
พระองค ยั ง ตรั ส ว า ตถาคตเป น วิ ริ ย วาที คื อ เป น ผู ก ล า วว า วิ ริ ย ะมี .
วิริยะคือความพากเพียร ความบากบั่น ความพยายาม.
ลัทธิอื่นบางลัทธิสอนวา
ไมมีสิ่งที่เรียกวาวิริยะ;
ใครจะบากบั่นจะพยายามไปอยางไร มันก็ไมมีผลอันใด
ที่จะใหเกิดขึ้นได ตามที่ตนตองการ เพราะมันมีสิ่งอื่นเหนือกวาเสียเรื่อยไป; เชนวา
พระเจาเหนือกวา หรื อแมที่สุ ดแตวาผี สางปศาจหรือว าอะไรก็ตาม ที่เขาเชื่อวามั น
เหนือกวา;
แลวความพากเพียร ความพยายาม ความบากบั่นของบุรุษ ก็ไมมี
ความหมาย; หรือแมแตบางคนอาจจะพูดวาเพราะกรรมเกาที่เราไดสรางไว มันมา
ให ผลเด็ ดขาดตายตั วเราจะมาทําการต อต านแก ไขกั นในเวลานี้ ก็ ไม มี ประโยชน อะไร
มันเหนื่อยเปลา ๆ. อยางนี้ก็เรียกวาเปนพวกอวิริยวาที คือไมถือวาวิริยะมี หรือมีผล.
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แตพระพุทธเจาทานเปนวิริยวาที;
สอนวาวิริยะคือความพากเพียร
พยายามบากบั่ นนั้ นมี ผ ล และจะมี ผ ลใช ในการแก ไ ขสิ่ งที่ ตนไม พึ ง ปรารถนาก็ ไ ด ;
เชนวามีบาปมีกรรมชั่วติดตัวมา ก็ใหใชวิริยะ ความพากเพียรบากบั่นนี้ พยายามที่จะทํา
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ความดี หรื อว ายิ่งไปกว านั้ น ก็ พยายามที่ จะทํ าความสิ้ นไปแห งกรรม คื อมี ความรู แจ ง
ถึงกับวา ไมมีตัวตน ไมมีบุคคลผูกระทํากรรม ดังที่ไดกลาวมาแลว.
บุคคลจะ
บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ถึงที่สุดได ก็เพราะสิ่งที่เรียกวา วิริยะ.
หมายความวา
ถากรรมมี หรือกฎเกณฑของกรรมมี แตถาคนไมมีวิริยะ มันก็ไมมีผลอะไร.
ฉะนั้น
สิ่งที่เรียกวา วิริยะ นี้จึงมีความสําคัญเทากันกับสิ่งที่เรียกวา กรรม.
พระพุ ทธเจ าเป นวิ ริ ยวาที ส วนพวกอื่ นที่ ต อต านคั ดค านพระองค นั้ นเป น
อวิริยวาที.
ผู ที่ เป นสาวกของพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า ควรจะทราบข อความนี้ ไว ว าพระ
พุ ท ธองค ห รื อ พระพุ ท ธศาสนานี้ มี ห ลั ก เกณฑ เ ป น กรรมวาที เป น กิ ริ ย วาที เป น
วิริยวาที เรียกวา ๓ วาทีดวยกัน เปนผูเชื่อกรรม,
เปนผูเชื่อการกระทําวาจะมีผล
แกไขสิ่งตาง ๆ ได,
และเชื่อวาความพยายามเปนสิ่งที่มีผล.
แตทั้ง ๓ คํานี้
มันก็สําเร็จอยูที่คําวากรรมเพียงคําเดียว กรรมวาทีก็เปนกรรมอยูแลว;
กิริยวาที
ก็เปนเรื่องกรรม แตวาเปนเฉพาะในสวนที่จะแกไขเพิ่มเติม;
วิริยวาทีก็มีความ
พากเพียร บากบั่น ในการที่จะทํากรรม;
ก็แปลวามีหลักเกณฑในเรื่องกรรมนั้น
อยางถูกตอง เพราะความเปนกรรมวาที กิริยวาที วิริยวาที ดังที่กลาวแลว.
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เมื่อบุคคลรูเรื่องกรรมตรงตามที่พระพุทธองคสอน ก็จะรูวามีแตอิทัป
ปจจยตา คือสิ่งที่เปนเหตุเปนปจจัยปรุงแตงกันสืบเนื่องกันไป, ไมมีบุคคลผูทํากรรม
หรือ ผูเ สวยผลของกรรม
มัน ลว นแตเ ปน ความรูส ึก ของรูป นาม คือ การที่เ ปน
ไปตามความปรุงแตงของสิ่งที่เรียกวากิเลส.
อยางนี้แหละเรียกวา เปนผูสามารถ
จะทําความสิ้นไปแหงกรรมได.

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๓๘๑

เรื่องความสิ้นไปแหงกรรมนี้ มีความสําคัญอยูอยางหนึ่ง คือพระพุทธองค
เป นผู ที่ กระทํ าความสิ้ นไปแห งกรรมได จนเป นที่ เลื่ องลื อไปในที่ ต าง ๆ ว าความ
ประเสริฐของพระสมณโคดมนั้น อยูที่ทําความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวงได.
ข อความในปารายนวรรค สุ ตตนิ บาต มี กล าวไว ว า พวกเทวดา จะเป น
พวกไหนก็ สุ ด แท ไปกล า วสรรเสริ ญ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ า ให พ วกพราหมณ ค ณะ
หนึ่ ง ซึ่ งมี พราหมณ พาวรี เป นหั วหน า ที่ ตั้ งสํ านั กอยู ที่ แม น้ํ าโคธาวารี นั้ นแหละฟ ง.
การสรรเสริญ คุณ ของพระพุท ธเจา นั ้น มีต อนหนึ ่ง วา สพฺพ กมฺม กฺข ยํ ปตฺโ ต
- เปนผูถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง. และไดความวา เพราะคําพูดคํานี้
เพียงคําเดียวเท านั้น ก็ทําใหพราหมณพาวรีนั้น สนใจในพระพุทธเจาเปนอยางมาก
จนถึงกับสงลูกศิษย ๑๖ คน ใหมาทูลถามปญหา เอาเรื่องราวตาง ๆ ไปใหหมดสิ้น.
เรื่องที่เรียกวา โสฬสปญหา ก็เกิดขึ้น เพราะคําพูดคําเดียวที่วา พระสมณโคดมนั้น
เปนผูถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง.
นั่ นแหละขอให เข าใจเถอะว า คนที่ เป นคนชั้ นสู งในทางสติ ป ญญา เขา
สนใจเรื่องความสิ้นกรรมกันอยางนี้ทั้งนั้น จึงไดสนใจในพระพุทธเจา.
ถารูแต
เรื่องกรรม ๆ ๆ แลวเปนไปตามกรรม อยางนี้ไมมีใครนับถือ;
ตองสามารถทําให
สิ้ นกรรม คื อให อยู เหนื ออํ านาจของกรรม จึ งจะดั บทุ กข สิ้ นเชิ ง ไม เวี ยนว ายไปใน
วัฏฏสงสาร.
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ฉะนั้น ขอใหทําความเขาใจในคําวา “ความสิ้นแหงกรรม” นี้ใหถูกตอง
ดวย. และเรื่องความสิ้นไปแหงกรรมนั่นแหละ คือเรื่องกรรมที่เปนขั้นปรมัตถ
หรือสัจจธรรม.
ถ า ไม พู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งความสิ้ น ไปแห ง กรรมแล ว เรื่ อ งกรรมนั้ น ก็ เ ป น
เรื่องศีลธรรม เปนเรื่องของเด็ก ๆ, หรือเปนเรื่องของชาวบานธรรมดาที่ยัง
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อยากจะกินของหวานของอรอย; จึงเรียกวาเปนเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรม. แต
ถ าไปเกิ ดเข าใจในอานิ สงส ของความสิ้ นไปแห งกรรมแล ว มั นก็ มุ งหมายกรรมชนิ ดที่
จะเปนที่สิ้นแหงกรรมทั้งปวง,
คือเปนตัวแทตัวจริงของคําสอนของพระพุทธเจา.
ความสิ้นไปแหงกรรม ก็เปนเรื่องอิทัปปจจยตา ในลักษณะนิโรธ คือความดับ
แหงกรรม.
เพราะฉะนั้น เราจะตองแยกสิ่งที่เรียกวากรรมออกเปน ๒ ประเภท ดังที่
กลาวมาแลวขางตน กรรมในขั้นศีลธรรมนี้อ ยางหนึ่ง,
กรรมในขั้นสัจจธรรม
หรือปรมัตถธรรมนี้ก็อยางหนึ่ง.
กรรมในขั้นศีลธรรมยังมีตัวตนอยูเรื่อย ไมรูจัก
หมดกรรม. สวนกรรมในขั้นปรมัตถธรรมนั้น-หมดตัว, พอหมดตัวก็หมดกรรม.
นี่ถาจะจําไวเปนคําสั้น ๆ ก็จําไดงาย ๆ วา “ถามีตัวก็มีกรรม ถาหมดตัวก็หมดกรรม”.
เรื่องความสิ้นกรรม ก็คือเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น โดยความเปน
ตัวตนหรือของตน;
ฉะนั้นควรจะจําคําสั้น ๆ นี้ไวเพื่อกันลืมวา มีตัวก็มีกรรม,
หมดตัวก็หมดกรรม. ใครไมอยากหมดกรรมก็มีตัวไปกอนก็แลวกัน, เราจึงพูด
เรื่องกรรมเปน ๒ เรื่อง วาเรื่องมีกรรม และเรื่องหมดกรรม.
เรื่องมีกรรมก็เปน
เรื่ องกรรมในพวกศี ลธรรม เป นไปตามกฎเกณฑ แห ง อิ ทั ปป จจยตา ฝ ายสมุ ทยวาร.
พอพูดถึงเรื่องหมดตัวก็หมดกรรม,
ก็เปนเรื่องของ อิทัปปจจยตา ที่เปนไปในฝาย
นิโรธวาร.
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อิทัปปจจยตา มีอยู ๒ ฝาย คือฝายใหเกิดขึ้นเรียกวา สมุทยวาร, ฝายที่
ดับลงไปเรียกวา ฝายนิโรธวาร.
กรรมประเภทที่หนึ่ง
เปนไปตามสมุทยวาร,
กรรมประเภทที ่ส อง เปน ไปตามนิโ รธวาร;ดัง นั ้น มัน จึง ตา งกัน เหมือ นกับ วา
ตรงกันขาม; มีตัวก็มีกรรม หมดตัวก็หมดกรรม.
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เรื่องกรรมเปนเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่เรนลับ,
เรื่องกรรมซอนอยูใน
กระแสแหงปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา.
แมเราจะพูดกันถึงปฏิจจสมุปบาท
ซึ่ งเป นเรื่ องเกิ ดทุ กข ในภายใน มั นก็ มี เรื่ องกรรมฝ ายที่ เกิ ดขึ้ น และเป นไปตามกรรม
ซอนอยูในนั้น.
แตถาพูดถึง ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร มันก็จะมีการดับตัว
และหมดกรรมซอนอยูในกระแสนั้น.
เมื่ อพู ดมาถึ งตรงนี้ อยากจะเปรี ยบเที ยบให เห็ นชั ดไปเสี ยเลยว า เรื่ อ ง
กรรมมี ๒ ชนิดอยางไร เรื่อง ปฏิจจสมุปบาทก็ตองมี ๒ ชนิดอยางนั้น;
หรือวา
เรื่องกรรมมี ๒ เรื่องอยางไร เรื่องอิทัปปจจยตาก็ตองมี ๒ เรื่องอยางนั้น; หรือวา
อิทัปปจจยตา มี ๒ เรื่องแลว เรื่องกรรมก็มี ๒ เรื่องเหมือนกัน.
อิทัปปจจยตา ฝายเกิด เปนกรรมสําหรับที่จะเวียนวายไป;
ปจจยตา ฝายดับเปนกรรมที่จะทําใหสิ้นสุดลง.

สวนอิทัป-

เพราะเหตุ นี้ แหละ จึ งมี คนอธิ บายปฏิ จจสมุ ปบาทเป น ๒ ชนิ ดอยู คื อ
พวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องครอมภพครอมชาติ;
หมายความวาเกี่ยว
กับชาติกอน เกี่ยวกับชาติปจจุบัน เกี่ยวกับชาติหนา;
นี้ก็เปนปฏิจจสมุปบาท
ของพวกที่มีตัวตน.
เปนเรื่องกรรมตามแบบศีลธรรม.
ทีนี้พวกหนึ่งอธิบาย
ปฏิจจสมุปบาทเปนเพียงเรื่องขณะจิต ๆ ไมตองครอมภพครอมชาติ;
แตใหความ
หมายของคํ าว าชาติ ว าจิ ตเกิ ดตั วกู ครั้ งหนึ่ ง เรี ยกว าชาติ หนึ่ ง วั นหนึ่ งเกิ ดได หลายหน
หลายสิบหน.
ปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ จะแสดงเรื่องกรรมที่ไมครอมภพครอมชาติ.
เพราะว าปฏิ จจสมุ ปบาทอย างนี้ ไม ต องคร อมภพคร อมชาติ ก็ สามารถทํ าความสิ้ นกรรม
ใหปรากฎได ในชาตินี้ ทันตาเห็นนี้.
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ฉะนั้ น เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทกั บเรื่ องกรรม จึ งเป นเรื่ องเดี ยวกั น หรื อไป
ดวยกัน. สอนอยูเปน ๒ อยาง อยางครอมภพครอมชาติก็มี, อยางไมครอมภพ
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หรือเรื่องศีลธรรมนี้ก็มี,
สัจจธรรมนี้ก็มี.
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จะตองรูจักไวทั้ง ๒ เรื่อง. กรรมที่ทําใหติดอยูในโลกียะ
กรรมที่ทําใหอยูเหนือโลก เหนืออํานาจกรรม เปนเรื่อง

วันนี้เราจะพูดกันทั้ง ๒ เรื่อง,
ดังนั้น มันอาจจะมากไปหนอยก็ได.
แตว า ควรจะฟง ใหม ัน หมดไปเสีย ในคราวเดีย วกัน วา กรรมในกระแสแหง
ปฏิ จจสมุ ปบาท ชนิ ดที่ มี ตั วตน ของตน เป นไปอย างคร อมภพคร อมชาติ นั้ น ก็ คื อ
กรรมอย า งที่ เ ด็ ก ๆ ก็ รู จั ก เข า ใจได โ ดยง า ย ว า เราทํ า กรรมดี ไ ด รั บ ผลดี เราทํ า
กรรมชั่ว ไดรับ ผลชั่ว ,
เราทํา กรรมดีไ ดไ ปสวรรค เราทํา กรรมชั่ว ไดไ ปนรก;
หรื อ ว าเดี๋ ยวนี้ เรากํ าลั งเป นทุ กข หรื อ ต อ งรั บทุ กข นี้ เพราะกรรมชั่ วที่ เราได ทํ าไว ใ น
ชาติกอ น;
หรือ วา กํา ลัง มีโ ชคลาภดีม ากนี้ เพราะวา บุญ ที่เ ราทํา ไดทํา ไว
ในชาติกอน.
อยา งนี้ก็อ ยางหนึ่ง เรียกวากรรมในลักษณะที่เปนขั้นศีลธรรม
เปนเรื่องของโลกียะ คืออยูพันพัวกันไปในโลก ไมใชเหนือโลก.
แตถารูเรื่อง
กรรมที่สูงไปกวานั้น ก็เรียกวาเปนกรรมสวนสัจจธรรม จะทําใหขึ้นเหนือโลก.
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เอาละทีนี้ เราพูดเรื่องกรรมประเภทศีลธรรม เรื่องอยูในโลกกันกอน.
ใหชวยกําหนดไวดี ๆ อยาใหไปปนกัน จะฟงไมรูเรื่อง. อาตมาบอกวา กําลังจะพูด
เรื่องกรรมประเภทศีลธรรม ที่เปนไปตามวิสัยโลก ใหสิ้นกระแสความเสียกอน.

ช วยจํ าให ดี ๆ ว า บอกแล วว า กรรมนี้ มี ๒ เรื่ อ ง หรื อ ๒ ประเภท
หรื อ ๒ ชนิ ด ชนิ ด หนึ่ ง ของผู มี ตั ว ตน ยั ง มี ค วามรู สึ ก เป น สั ส สตทิ ฏ ฐิ มี ตั ว มี ต น
จะตอ งเวียนวา ยไปตามกรรม นี่พ วกหนึ่ง เปนพวกแรก;
จะพูด กัน เสีย กอ น.
แตแลวมันก็เนื่องกันอยูกับกรรมอื่น ๆ แมกรรมที่เรียกวาเหนือโลก,
ถาเอามาเรียง
ลําดับกัน.
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เรื่ องกรรมนี้ ถ าพู ดกั นโดยหลั กใหญ ๆ เป นประเภทใหญ ๆ แล ว ก็ มี
พระบาลีอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต กลาวไววา พระพุทธเจาไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา
กรรมมี ๓ ชนิด กรรมชนิดที่ ๑ เรียกวา กามธาตุเวปกกกรรม =
กรรมที่มีวิบาก
เปนไปในกามธาตุ กรรมที่มีผลใหเปนไปในกามธาตุ;
ชนิดที่ ๒ เรียกวา รูปธาตุ
เวปกกรรม = กรรมที่มีวิบากเปนไปในรูปธาตุ; ชนิดที่ ๓ คือ อรูปธาตุเวปกกกรรม
= กรรมที่มีวิบากเปนไปในอรูปธาตุ.
สรุ ปความสั้ น ๆ ง าย ๆ ก็ ว า กรรมที่ มั นทํ าให ได รั บผลเวี ยนว ายไปใน
กามภพ นี้อยางหนึ่ง ,
ที่มันทําใหมีผลเวียนวายไปในรูปภพ
นี้อ ยางหนึ่ง .
ใหเวียนวายไปในอรูปภพ นี้อีกอยางหนึ่ง, เปน ๓ อยาง. แตไมพูดวาเวียนไป
ในนิโรธธาตุ คือไมพูดไปถึงนิพพาน;
จึงเปนอันวา มันเปนกรรมประเภทที่ยัง
ตองเวียนวายไปในโลกหรือเปนโลกียะ,
กามโลก รูปโลก อรูปโลก ทั้ง ๓ โลกนี้
เปนโลก;
สิ่งที่เนื่องกับโลกนี้ก็เรียกวาโลกียะ.
ฉะนั้นกรรมทั้ง ๓ ประเภทนี้
เรียกวากรรมอยางโลก ๆ ของชาวโลก เปนไปในโลก;
ถาทําอยางนั้นจะมีผล
ใหไปเกิด หรือวาไดเสวยผลที่เปนกาม ในกามโลก, ถาทําอยางนั้นจะมีผล
ใหไปเสวยผลที่เปนรูป ในรูปโลก, อยางที่ ๓ ก็เสวยผลเปนอรูปในอรูปโลก.
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คนพวกหนึ่ งเขาถื อว าผลเหล านั้ นอยู ที่ โลกอื่ น ไม ใช ในโลกนี้ แล วก็ จะ
ไปถึงตอตายแลวทั้งนั้น. ถาคิดอยางนั้นแลวก็จะตองตอตายแลวทั้งนั้น แมกามโลก
ก็ ไ ปถึ ง ต อ ตายแล ว เช น เทวดาสวรรค ชั้ น นั้ น ชั้ น นี้ ก็ เ รี ย กว า กามโลก จะไปถึ ง ก็
ตอตายแลว.
รูปโลกก็คือพรหมโลกประเภทรูปพรหม จะไปถึงไดก็ตอตายแลว;
ยิ่ ง อรู ป โลก พรหมไม มี รู ป ด ว ยแล ว ก็ ยิ่ ง ต อ ตายแล ว ไกลออกไปอี ก มั น เป น เรื่ อ ง
หลังจากตายแลวทั้งนั้น.
อีกพวกหนึ่งเขาไมอธิบายอยางนั้น;
อธิบายเอาจิตใจนี้เปนหลัก:
วากรรมที่ทําแลวใหรูสึกเปนความสบายใจ เปนไปในทางกามารมณ นี้เรียกวากามธาตุ
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หรือกามโลก; ที่นี่เดี๋ยวนี้. ถามันไดรับผลเอร็ดอรอยไปในทางกามคุณ ก็เรียกวา
กามโลก หรือกามธาตุ. ทีนี้ถาไดรับผลคือความสงบ อยางที่มีรูปบริสุทธิ์เปนอารมณ
นี้ก็เรียกวารูปธาตุ หรือรูปโลก. ถามีผลเปนความสุขไมเกี่ยวกับกาม ไมเกี่ยวกับรูป
แตเปนอรูปเชน ความรูสึกในทางจิตใจลวน ๆ ไมเกี่ยวกับกามคุณ แลวไมเกี่ยวกับ
วัตถุบริสุทธิ์ มาชวยกระตุน มาชวยสงเสริม อยางนี้ก็เรียกวา อรูปโลก หรืออรูปธาตุ.
บางคนทําไปไดรับผลเปนเรื่องทางกามารมณ;
บางคนบางเวลา หรือ
คนเดี ยวกั นบางเวลา ทํ าไปได รั บผลเป นการมี อะไรที่ ไม เกี่ ยวกั บกาม ได เป นที่ พอใจ;
บางคนทําไปมีผลเพียงวา จิตใจมันวาง มันสงบดี มันสบายดี มันไมมีอะไรรบกวน
มันอยูดวยจิตวาง นี้ก็ได; มันก็เปนความสุขเหมือนกัน.
นี้ แหละกรรม ๓ ประเภทนี้ แจกออกไปตามผลที่ จะได รั บ เป นกามก็ มี
เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี. อิทัปปจจยตา
ที่ แ จกอย า งนี้ ก็ เ พื่ อ จะให ส รุ ป เอาไว ใ ห ห มด ในบรรดาโลกทั้ ง หลาย
เพราะมันมีเพียง ๓ โลกเทานั้นแหละ กามโลก รูปโลก อรูปโลก.
พวกเทวดา
ชนิ ดกามาพจร แม สั ตว มนุ ษย สัตว อบายในอบาย นี้ ก็ เปนพวกกามโลก เสวยผล
เปนกามธาตุ. ทีนี้พวกรูปพรหมก็รูปธาตุ พวกอรูปพรหมก็อรูปธาตุ.
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ถ า เราไม อ ยากจะพู ด อย า งนั้ น เพราะมั น ยั ง ไกลนั ก มั น ไกลเกิ น ไป
ไมรูวาตายแลวจะไปกันที่ไหนก็ยังไมรู;
ก็เอากันเดี๋ยวนี้ที่นี่ วาถาจิตมันสบาย
เพราะความเปยกชุมไปดวยความรูสึกทางกามคุณแลว มักก็เปนกามธาตุ;
ถามัน
บริสุทธิ์สะอาด แตยังตองอาศัยรูปอยูบาง ก็เรียกวา รูปธาตุ;
ถาไมอาศัยกาม
ไมอาศัยรูปอะไรเลย ก็เรียกวา อรูปธาตุ.
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การทํ า บุ ญ ทํ า กุ ศ ลนี้ มั น ก็ มี ม ากมาย มี ก ารให ท าน มี ก ารรั ก ษาศี ล
มีการเจริญเมตตาภาวนา.
ถาเขาทําไปดวยเจตนาอยางไร มันก็จะไดอยางนั้น
ในเมื่อทําไปถูกตอง.
เพราะฉะนั้น จึงมีคนใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อ
ไดกามคุณก็มี, เพื่อใหอยูสงบ ๆ อยางรูปโลกก็มี, ทีนี้ไปไกลถึงอรูปโลกก็มี;
ซึ่งก็ลวนแตทําเอาไดที่นี่.
นี ่ข อใหจํ า ไวว า สํ า หรับ เรื ่อ งกรรมนี ้ พระพุท ธเจา ทรงจํ า แนกไว
เปน ๓ อยาง อยางนี้ เรียกวา กามธาตุเวปกกกรรม = กรรมมีวิบากเปนกามธาตุ,
รูปธาตุเวปกกกรรม = กรรมมีวิบากเปนรูปธาตุ, อรูปธาตุเวปกกกรรม = กรรมมี
วิบากเป นอรู ปธาตุ นี้ พวกหนึ่ ง จํ าได เอาไปคิ ดดู จะมองเห็ น ว ามั นมี เทานี้ จริง ๆ
เหมือนกัน
ทีนี้ ก็มีวิธีแบงกรรมออกเปนพวกอยางอื่นอีก. ถาเปนเรื่องของชาวบาน
ทั่ว ๆ ไปแลว ก็ควรจะแบงเพียง ๒ อยาง กรรมดี, กรรมชั่ว, เทานั้นพอ.
พระพุ ทธเจ าท านสนทนากั บพระราหุ ล พระโอรสของท าน ว ารู จั กแว นสํ าหรั บส อง
กรรมไหม? คืออะไร? สนทนากันอยางนั้น ในที่สุดก็ตรัสวา แวนสําหรับสองกรรม
เพื่ อจะมองดูใหเห็ น ว ากรรมมั นเป นอยางไรนั้ น ก็มี วา กุศลกรรม กับอกุ ศลกรรม
เปนสองอยาง.
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สําหรับกุศลกรรมนั้น
พอเอาแวนสองดูแลวมันก็เห็น ไมเบียด
เบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น นี้เรียกวา
กุศลกรรม. ทานกลาวไวชัดวา ไมเบียดเบียนตนเอง, แลวก็ไมเบียดเบียนผูอื่น,
แลวไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายดวย.
ถา เปน อกุศ ลกรรม
เอาแวน สอ งดูก็เ ห็น เบีย ดเบีย นตนดว ย
เบียดเบียนผูอื่นดวย เบียดเบียนทั้งสองฝายดวย นี้มันงายแกการจํา.
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เบียดเบียนตน ก็คือวาไมตองเกี่ยวของกับใคร ตนเองก็เดือดรอนลําบากอยู;
ทีนี้
เบียดเบียนผูอื่น ก็พลอยทําใหผูอื่นลําบาก;
ที่รายไปกวานั้น ก็เบียดเบียนพรอมกัน
ทั้งสองฝายเลย.
นี้ เรี ยกว าแว น ส อ งกรรม ซึ่ งทุ กคนควรจะใช แว นนี้ ส อ งดู ก รรมของตั ว
อยูทุกเวลานาทีก็จะยิ่งดี วาการเคลื่อนไหวการกระทําวันหนึ่ง ๆ มันมีหลายอยาง
แลวมันเปนกุศลหรือเปนอกุศล ก็สองดูอยางนี้.
แม ว า ไม ไ ด ทํ า ให ใ ครลํ า บาก แต ว า ถ า ทํ า ให ต นเองลํ า บาก ก็ เ รี ย กว า
อกุศล.
นี่อยาไปคิดใหมันหลวม ๆ กวาง ๆ ก็ไมรูวา มันอยูที่ตรงไหน.
ถาทํา
ตนเองใหลําบาก โดยที่ไมควรจะลําบาก ก็ตองเรียกวา โง วาเปนอกุศล;
แลวยิ่ง
ไปทํ า ให ค นอื่ น ลํ า บาก และลํ า บากพร อ มกั น ทั้ ง สองคน ก็ ยิ่ ง โง ม าก ยิ่ ง เป น อกุ ศ ล
มากขึ้นไปอีก.
นี้ เ รี ย กว า แบ ง สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า กรรมออกเป น กุ ศ ล และเป น อกุ ศ ล ยั ง ไม ไ ด
เกี่ยวกับกรรมประเภทสิ้นกรรม อยูเพื่อไปนึกถึง.
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ที นี้ ก็ จะพู ดถึ งเรื่ องกรรมแบ งออกเป นพวก ๆ ตามลั กษณะอาการที่ มั นจะ
ใหผล นี้เขาเรียววากรรม ๑๒ อยาง มีในหลักสูตรนักธรรมชั้นโท.
ผูเรียนนักธรรม
ชั้นโทก็รูอยูแลว ไปเปดดูโดยรายละเอียดก็ได มันไมมีในพระพุทธภาษิต.
เรื่ องกรรม ๑๒ อย างนี้ มั นไม มี ในพระไตรป ฎก เท าที่ พบแล ว มั นไม มี ;
แตมัน มีใ นหนัง สือ วิสุท ธิม รรค ซึ่ง เปน หนัง สือ ชั้น หลัง .
แตก็เ ปน เรื่อ งที่นา ฟง
แล ว ก็ เ ห็ น ได ชั ด ว า รวบรวมเอามาจากพระพุ ท ธภาษิ ต ที่ ต รั ส ไว ที่ นี่ อ ย า ง ที่ นั่ น อย า ง
ที ่โ นน อยา ง เอามารวมกัน เขา ใหม าอยู ใ นที ่เ ดีย วกัน เปน หมวด ๆ เรีย กวา กรรม
๑๒ ชนิด. ฟงดูแลวก็ชวนเอือมระอาที่จะจํา แตแลวมันก็ไมยากนัก.
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ที่วากรรม ๑๒ ชนิดนี้ แบงออกเปน ๓ กลุม. กลุมที่ ๑ เอาเวลาที่มัน
ใหผ ลเปน หลัก ถา ใหผ ลทัน ทีเ รีย ก ทิฏ ฐธัม มเวทนีย ะ; ถา ใหผ ลในระยะ
ตอมาเรียกวา อุปะปชชเวทนียะ; ถาใหผลตอนานออกไปอีกกวาจะมีโอกาส เรียกวา
อปราปรเวทนียะ.
ทีนี้ ถาวามันใหผลไปเสร็จแลว หรือวาเลิกลางกันไปในระหวาง
บุคคล ที่พูดตอรองกันได นี้ก็เรียกวา อโหสิกรรม.
ทีนี้ มันมีปญหาที่วา อุปปชชเวทนียะกรรม,
และอปราปรเวทนียกรรม,
นี้ ในหนั งสื อวิ สุ ทธิ มรรคเอง หรื อว าคนบางพวก เขาเล็ งถึ งการให ผลหลั งจากตายแล ว.
ทิฏฐธัมมเวทนียะคือในชาตินี้,อุปปชชเวทนียะ หมายถึงชาติขางหนา.
และ
อปราปรเวทนียะ หมายถึงชาติตอ ๆ ไป หลังจากตายแลว เขาโลงแลวทั้งนั้น.
แต ตั วหนั งสื อเหล านี้ ที่ เป นพระพุ ทธภาษิ ตในบาลี แท ๆ เรี ยกไม ตรงกั น
อยูสองคํา คําวา ทิฏฐธรรม นั้นตรงกัน, แตมีคําวา อุปปชเช มาแทนคําวา
อุปปชชเวทนียะ; และคําวา อปรปริยายะ มาแทนคําวาอปราปรเวทนียะในที่นี้.
ถาพิจารณาดูความหมายในบาลีแลว คําวา “ทิฏฐธรรม”
ควรจะแปลวา “ทันควัน”,
คํา ว า “อุ ป ป ช เช” แปลว า “เวลาถั ด มา”, คื อ ถั ด มาจากทั น ควั น ; คํา ว า
“อปรปริยายะ” ควรแปลวา “เวลาถัดมาอีก”, ทั้งหมดนี้แสดงวา ทั้งสามชนิดนั้น
อยูในชาตินี้ ชาติเดียวกันทั้งนั้นก็ได. ขอใหตั้งขอสังเกตไวพิจารณาศึกษากันตอไป.
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มั นเกิ ดความแตกต างกั นว า พวกหนึ่ งถื อว าชาติ นี้ แล วก็ ชาติ หน า คื อ
ตายเขาโลงแลว; แลวก็ชาติตอ ๆ ไปอีก. สวนอีกพวกหนึ่งวา ทันควันที่ทํากรรม;
แลวก็ถัดมาอีก;
แลวก็ชนิดที่ถัดมาอีก ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือหลาย ๆ ขณะจิตก็ได
แลวยังมีวาตอไปจากนั้นอีก อาจจะเปนหลายวัน หลายเวลาไปก็ได.
ตามหลัก
ในบาลี จ ะมี ค วามหมายว า ทั น ควั น แล ว ก็ ใ นเวลาต อ มา แล ว ก็ ใ นเวลาต อ มาอี ก ;
หมายในวันเดียวกันก็ได สามคํานี้.
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แต ที่ เขาสอนกั นอยู ในโรงเรี ยนนั กธรรม ตามหนั งสื อวิ สุ ทธิ มรรค และ
เขาสอนกันมาแต โบรมโบราณนั้ น เขาเล็ งถึ งวาชาติ นี้ ชาติ หน า แล วก็ ชาติ โน น ๆ
ตอไปอีก ตางกันอยูอยางนี้.
นี้กลุมหนึ่งมีอยู ๔ คํา ใหผลชาตินี้ ใหผลชาติหนา ใหผลชาติตอไป
แลวก็ใหผลเสร็จแลว. นี้พูดตามที่สอนกันอยู.
กลุมที่ ๒ เอาตามกิริยาที่มันใหผล. ถามันใหผลเปนการตกแตง
ใหเกิดเรียกวา ชนกกรรม; ใหผลสนับสนุน เรียกวา อุปถัมภกกรรม; ใหผลบีบ
คั้น เรียกวา อุปปฬกกรรม; ใหผลตัดไปเสียเลย เรียกวา อุปฆาตกกรรม. ๔ กรรมนี้
เอาตามกิริยาที่มันใหผลแสดงออกนี้ เปนหลัก.
ตกแตงใหเกิดดี เกิดชั่ว นี้พวกหนึ่ง,
แลวสนับสนุนใหดีหรือชั่วมาก
ยิ่งขึ้นไป นี้ก็พวกหนึ่ง,
แลวก็บีบคั้นใหมันเพลาลง ใหชั่วนอยลง ใหดีนอยลง
นี้ก็พวกหนึ่ง, แลวก็ใหยกเลิกไปเสียเลย เพราะมีอันอื่นเหนือกวา นี้ก็อีกพวกหนึ่ง.
๔ พวกนี้มีเหตุผล มีความหมาย ตามหลักที่มีอยูในพระพุทธภาษิตในที่อื่น ๆ ดังนั้น
จึงเขาใจวาผูที่รอยกรองหนังสื อวิสุทธิ มรรคไดไปประมวลเอามา ทําไวเปนชุดหนึ่งขึ้ น
มาอยางนี้.
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กลุมที่ ๓ นี้ เอาตามน้ําหนัก กรรมหนัก กรรมมาก กรรมใกลตาย
หรือกรรมเบามาก คือสักวาทํา.
กรรมหนัก หมายความวา ทําครั้งเดียว แตแรงมาก เปนอนันตริยกรรม.
ทีนี้กรรมมาก กรรมไมแรงแตทําหลาย ๆ หน อยางนี้เรียกวากรรมมาก คือพหุลกรรม;
แลวกรรมที่ใกลจะตาย นั้น มีโอกาสใหผลกอนเรียกวา อาสันนกรรม; แลวกรรมที่
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สักวาทําไปโดยไมเจตนา หรือครึ่งเจตนา หรือเจตนาเปนอยางอื่น สวนมากก็เปน
เจตนาของความสะเพรา กรรมนี้เรีย กวา กตัต ตาวาปนกรรม.
สํา หรับ เรื่อ ง
อาสั น นกรรมนั้ น พระพุ ท ธเจ า ได ใ ช เ ป น หลั ก สํ า คั ญ มากเหมื อ นกั น เดี๋ ย วก็ จ ะไปถึ ง
จะไดกลาวใหฟง.
นี่ แหละเรื่ องกรรม ๑๒ ชนิ ด แบ งเป น ๓ กลุ ม ๆ ละ ๔ ชนิ ด มี อยู อย างนี้
ล ว นแต เ ป น กรรมในขั้ น ศี ล ธรรมทั้ ง นั้ น ไม มี เ รื่ อ งปรมั ต ถธรรม คื อ ไม พู ด เรื่ อ ง
เหนื อ กรรม คื อ พู ด แต ใ นลั ก ษณะที่ จ ะต อ งได รั บ ผลดี ผ ลชั่ ว อยู เ รื่ อ ยไป เรี ย กว า เป น
กรรมในประเภทศีลธรรม.
ต อ ไปก็ ถึ ง เรื่ อ งที่ ว า จะเป น เครื่ อ งสั ง เกตกรรม ว า กรรมนั้ น มั น จะไป
ในทางดี หรือทางชั่ว.
ขอ นี้เอาทิฏฐิเปนหลัก คือทิฏฐิมีอยู ๒ อยาง เปน
สัมมาทิฏฐิ กับมัจฉาทิฏฐิ.
ถามันเปนไปในอํานาจของมิจฉาทิฏฐิ มันก็เปนฝายชั่ว,
ถาเปนดวยสัมมาทิฏฐิ มันก็เปนดี เปนฝายดี.
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หลักเกี่ยวกับมัจฉาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิ
นี้ พระพุทธเจาตรัสไวเอง;
พูดถึงมิจฉาทิฏฐิ มีลักษณะคือ (๑)
ไปละอายในสิ่งที่ไมควรละอาย แลวก็ไมละอาย
ในสิ่งที่ควรละอาย นี้อยางหนึ่ง;
(๒)
แลวก็กลัวในสิ่งที่ไมควรกลัว แลวก็ไมกลัว
ในสิ่งที่ควรกลัว นี้อีกอยางหนึ่ง; (๓) แลวก็ไปเห็นวามีโทษในสิ่งที่ไมมีโทษ แลว
ก็ไปเห็นวาไมมีโทษในสิ่งที่มีโทษ; กลับกันอยูอยางนี้.

มีสิ่งที่จะใชใหเปนหลักก็คือวา เรื่องความละอายหรือไมละอาย,
ความกลัว
หรือไมกลัว, มีโทษหรือไมมีโทษ, ถาเห็นผิดไปหมดอยางนี้แลว เปนมิจฉาทิฏฐิ.
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นี่ ในขั้ นศี ลธรรมเขาเอากั นเพี ยงอย างนี้ เพราะเป นขั้ นธรรมดาสามั ญสํ าหรั บคนทั่ วไป.
ถาเห็นผิด อยางที่วานี้ ก็เปน มิจฉาทิฏฐิ. ถาเห็นถูกตองก็เปน สัมมาทิฏฐิ คือ
(๑) ไมละอายในสิ่งไมควรละอาย, ละอายในสิ่งที่ควรละอาย (๒) กลัวในสิ่งที่
ควรกลัว ,
ไมก ลัว ในสิ่ง ที่ไ มค วรกลัว (๓)
เห็น วา มีโ ทษ ในสิ่ง ที่ไ มมีโ ทษ,
เห็นวาไมมีโทษในสิ่งที่ไมมีโทษ.
เรื่ องมิ จฉาทิ ฏฐิ สั มมาทิ ฏฐิ นี้ สํ าคั ญตรงที่ ว า ในเวลาจะตายนั้ น มี สั มมาทิฏฐิ หรือ มีมิจฉาทิฏฐิ.
พระพุทธเจาก็ทรงย้ําในขอนี้เหมือนกัน ถากลาวถึงเรื่อง
ศีลธรรม เดี๋ยวก็จะไปถึงความสัมพันธกันยุงในระหวางสิ่งทั้งสองนี้.
ที นี้ ก็ มาถึ งส วนที่ เกี่ ยวข องกั บอิ ทั ปป จจยตา ที่ เกี่ ยวข องกั บกรรมต อ ๆ ไปอี ก
คือเล็งถึงตนเหตุแหงกรรม.
ตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ถือวา สิ่งทั้งหลาย
มีเหตุ จะถือวาไมมีเหตุไมได ในเมื่อเปนสังขตธรรมทั่วไปอยู.
เหตุแหงกรรม นั้น ถากรรมดี ก็คือ อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ; ถา
กรรมชั่วก็คือ โลภะ,
โทสะ,โมหะ.
พระพุทธภาษิตขอนี้ตรัสไวไพเราะยืดยาว;
แตถาสรุปความแลวก็เทานี้เอง.
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ฝายที่เรียกวากุศล
นั้นก็ตรัสวา โลภะ ไมอาจจะเกิดจาก อโลภะ,
อโลภะ เกิดจากอโลภะ.
ทีนี้โทสะ ไมอาจเกิดจาก อโทสะ,
อโทสะ เกิดจาก
อโทสะ, โมหะ ไมอาจเกิดจากอโมหะ, อโมหะ เกิดจากอโมหะ.

ฝายขางชั่ว นั้นก็วา อโลภะ ไมอาจจะเกิดจากโลภะ, โลภะ ตองเกิด
มาจากโลภะ.
อโทสะ ไมอาจจะเกิดจากโทสะ,
โทสะตองเกิดมาจากโทสะ.
อโมหะ ไมอาจจะเกิดจากโมหะ, โมหะ ตองเกิดจากโมหะ.
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ที นี้ พวกสุ คติ นี้ ไม ปรากฏเพราะกรรมอั นเกิ ดจาก โลภะ โทสะ โมหะ.
ทุคติ ยอมปรากฏจากกรรมอันเกิดแต โลภะ โทสะ โมหะ.
ทุคติทุกอยางไมปรากฏ
เพราะกรรมอันเกิดแต อโลภะ อโทสะ อโมหะ.
สุคติทุกอยาง ก็ปรากฏเพราะ
กรรมอันเกิดแต อโลภะ อโทสะ อโมหะ.
คลาย ๆ กับวา พระพุทธเจาทานจะ
ทรงย้ําไปทุกทิศทุกทาง อยาใหมันดิ้นได อยาใหมันมีชองแกตัวได จึงตรัสอยางนี้.
ถ า เอาแต ใ จความแล ว ก็ คื อ ว า อโลภะ อโทสะ อโมหะ นี้ เ ป น เหตุ
ของกุศลกรรม. โลภะ โทสะ โมหะ เปนเหตุของอกุศลกรรม; มีเทานั้นเอง.
แต ว า เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ กว า นั้ น มั น มี มั น มี ใ นข อ ที่ ว า กรรมที่ ทํ า ด ว ย
โลภะ โทสะ โมหะ นั้นจะทําใหกรรมงอกงามตอไป. ขอนี้มีความสําคัญมาก
ที่ จะต องจํ าให ดี ว ากรรมที่ มาจาก โลภะ โทสะ โมหะนั้ น จะทํ าให กรรมงอกงามต อไป.
แตถาเปนกรรมที่มาจาก อโลภะ อโทสะ อโมหะ แลว มันจะเปนไปในทางที่
ทําใหกรรมสิ้นสุดลง คือไมใหงอกงามตอไป.
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นี้คลาย ๆ กับวา มันสงเสริมกันไปตามพวกของมัน : กรรมที่ทําไป
เพราะกิเลส
จะสิ่งเสริมใหกรรมทั้งหลายงอกงามตอไป;
กรรมที่ทํา ดวยโพธิ
ดวยปญญา นี้จะทําใหกรรมนี้ลดลง ๆ จนหมดไป ไปสูความสิ้นกรรม.

เรื่อง อิทัปปจจยตา ของกรรม
ยังมีละเอียด ขอแนะใหสังเกตวา
เรื่ อ งโลภ เรื่ อ งโกรธ เรื่ อ งหลง นี้ ย อ มให ผ ลในอั ต ตภาพที่ เ ขากระทํ า และเสวยผล
ของการกระทํา .
พระพุท ธเจา ตรัส วา เขากระทํา กรรมในอัต ตภาพใด ยอ ม
เสวยผลในอัต ตภาพนั้น ;
เปน ทิฏ ฐธรรมบา ง เปน อุป ะปช ชะบา ง
เปน
อปรปริยายะบาง. ที่พูดวา “ทันควัน”, และ “ตอไป” และ “ตอไปอีก”;
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นี้ มั นเป นเรื่ องที่ เนื่ องกั นในอั ตตภาพที่ มี การกระทํ านั้ นทั้ งนั้ น ไม ใช เรื่ องต อตายแล ว.
พระพุทธภาษิตมีอยูชัด ๆ วา “กรรมที่ทําเพราะ โลภะ โทสะ โมหะ เหลานี้,
มีโลภะ โทสะ
โมหะ เปนแดนเกิดเหลานี้,
ยอมใหผลในที่ซึ่งอัตตภาพของบุคคลนั้นกระทํา
หรือ เสวยผล.
กรรมยอ มใหผ ลในอัต ตภาพซึ่ง บุค คลนั้น เกิด ;
กรรมใหผ ล
ในอัตตภาพใด เขายอมเสวยผลในอัตตภาพนั้น
เปนอยางทันควันบาง เปน
อยางในเวลาตอมาบาง เปนอยางในเวลาตอไปอีกบาง”. นี้เปนพระพุทธภาษิต
ที่เปนหลักตายตัว.
ฉะนั้ นกรรมที่ ทํ าด วยโลภะ โทสะ โมหะ จะส งเสริ มกรรมทั้ งหลายให
งอกงาม ใหห นาไปดว ยกรรม เปรีย บเหมือ นตน ไม ไมเ นา ยัง ดีอ ยู  ไมเ หี ่ย ว
ไมถูกตัดใหขาด รากดี เงาดี ฝนดี ดินดี ยอมเจริญหนาแนนขึ้นมาเปนดงทึบ.
แต ถ า ทํ าด วยอโลภะ อโทสะ อโมหะ มั นลอความงอกงามของกรรม
เหมือนกับวาตนไมที่มันยังสดอยู ยังดีอยูนี้ แตถาเอามาเผาไฟ ใหเปนขี้เถา แลวโรย
ไปในกระแสลมหรือกระแสน้ํา มันก็ไมมีอะไรเหลือ.
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ให ถือวากรรมที่ ทําเพราะอโลภะ อโทสะ อโมหะ นี้ มี แต จะทํ าใหเปนไป
เพื่อความลดลงแหงกรรม กระทั่งไมมีเหลือ เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงกรรม.

แตเราก็ไมคอยสนใจกัน หรือไมเห็นความสําคัญในเรื่องโลภะ โทสะ โมหะ
หรือเรื่องอโลภะ อโทสะ อโมหะ;
เราก็เลยเขาใจไมไดวา เราจะทํากรรมอะไรได
ถาเราไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง?
ถาเราไมตองการอะไร เราก็ไมทํา
อะไรมิใชหรือ?
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ในที่ นี้ ห มายความแต เ พี ย งว า จิ ต ประกอบอยู ด ว ยป ญ ญา ด ว ยวิ ช ชา
ดว ยแสงสวา ง นั่น นะ ไมมีค วามโลภ ความโกรธ ความหลง.
จิต ชนิด นี้
ถ ามั นต องการจะทํ าอะไร ทํ ากรรมชนิ ดไหน มั นจะต องการไปแต ในทางที่ จะหยุ ดกรรม
ลดกรรม จนกระทั่งสิ้นกรรม;
เพราะถามันไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงจริง ๆ แลว
มันก็คลาย ๆ กับวา ไมรูวาจะทําอะไร.
ไปคิ ดดู ให ดี ถ าใครเกิ ดไม มี ความโลภ ไม มี ความโกรธ ไม มี ความหลง;
หรื อ ว าจิ ตเฉพาะเวลานั้ นไม มี ความโลภ ไม มี ความโกรธ ไม มี ความหลง มั น ก็ ไม รู
จะทํากรรมอะไรดี!
เพราะวาบรรดาสิ่งที่ใคร ๆตองการนั้น มันก็เปนเรื่องของ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้งนั้น;
อยางนอยที่สุด ก็เปนการละโมบบุญ,
ละโมบเกียรติ, ละโมบสวรรค เปนตน; ลวนแตเปนกรรมทั้งนั้น.
เพราะฉะนั้ น แหละ ถ า ว า ทํ า อะไรลงไปด ว ยความไม โ ลภ ไม โ กรธ
ไมห ลงแลว มัน จะลดกรรม จะลดกระแสแหง กรรม จะลดจํ า นวนแหง กรรม;
มันจะไมเปนไปเพื่อความเจริญงอกงามของกรรม;
ดังนั้น อยาทําเลนกับคําวา โลภ
โกรธ หลง,
หรือวา ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง,
มันผิดตรงกันขามเหมือนวา
ฟากับดิน หรือวายิ่งกวาฟากับดิน.
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ทีนี่ กรรมที่มันเกี่ยวกับบุคคล; ไหน ๆ พูดแลวก็พูดกันเสียใหหมดวา
กรรมที่ มั นเกี่ ยวกั บบุ คคล ที่ ยั งต องเป นไปตามกรรม ยั งเป นทาสของกรรม มั นก็ ต อง
ทํากรรม;
และมันก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนเหตุใหทํากรรม.
คนประเภทนี้ ไ ม เ คยทํ า กรรมด ว ยความไม โ ลภ ไม โ กรธ ไม ห ลง เพราะเขาไม รู จั ก
เพราะเขาทําไมเปน เขาจึงทําแตความโลภ ความโกรธ ความหลง.
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พระพุทธเจาจัดบุคคลที่ทํากรรม หรือเนื่องดวยผลแหงกรรมไวเปน

๔ พวก :
พวกที่ ๑ มีชีวิตอยูดวยผลแหงความบากบั่นของตนเอง ไมมีผลของ
กรรมเกา มาเกี่ยวของ.
นี่ค นพวกนี้เขากํา ลัง บากบั่น เหน็ดเหนื่อ ย เหงื่อ ไหล
ไคลย อย อยู ด วยเรี่ ยวแรงของตั วเอง ไม มี ผลของกรรมเก ามาเกี่ ยวข อ ง ก็ คื อคนที่ ว า
ตอ งอาบเหงื่อตา งน้ํา ไปตลอดเวลา.
ผลกรรมดี ผลกรรมชั่ว ก็ไมม าเกี่ยวขอ ง
เขาก็ ทํ างานอาบเหงื่ อต างน้ํ าไปตลอดเวลา เลี้ ยงชี วิ ตอยู ด วยผลของความเพี ยร ความ
พากเพียรของตัว นี่ก็คือมนุษยธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นเอง.
พวกที่๒ มีชีวิตอยูดวยผลของกรรมเกา
ไมไดมีชีวิตอยูดวยผลของการ
ทําความเพียรในปจจุบัน.
นี้คือพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไป หมายถึงเทวดา
ในกามาวจร มี ชี วิ ต อยู ด ว ยผลของกรรมเก า แล ว ก็ ไ ม ช วนกั น สร า งกรรมใหม แล ว ก็
ไม ต องพากเพี ยรให เหน็ ดเหนื่ อย เหงื่ อไหล ไคลย อย บริ โภคผลของกรรมเก าเรื่ อยไป
เรียกวาพวกเทวดา.
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พวกที่ ๓ ทําทั้งสองอยาง อาศัยความเพียรในปจจุบันนี้ดวย อาศัย
ผลกรรมเกาดวย
มีชีวิตเปนอยู ยกตัวอยางไววา เหมือนกับคนที่เปนเจานาย
เป น พระราชา ลงมาถึ ง ข า ราชการ ถึ ง อะไรต า ง ๆ นี้ ผลกรรมเก า ก็ มี ด ว ย ความ
พากเพียรในปจจุบันนี้ก็มีดวย.
พวกที่ ๔ ไม มีทั้ ง สองอย า ง คือ ความเพี ย รจะทํ า ชว ยตัว เองเดี๋ย วนี้
ก็ทําไมได ผลของกรรมเกาที่มาชวยหลอเลี้ยงใหมีความสุข ก็ไมมี คือสัตวนรก
ทั้งหลายนั่นเอง.
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พระพุ ท ธภาษิ ต นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ความเกี่ ย วข อ งกั น กั บ กรรมของบุ ค คลที่ มั น
เป น ไปต า ง ๆ กั น แบ ง คนเป น ๔ พวก พวกหนึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ กรรมในแง นี้ ,
พวกหนึ่งเกี่ยวของกับกรรมในแงนั้น แงโนน เปน ๔ พวกขึ้นมา;
แลวก็แยก
เปนคูตรงกันขาม โดยหลักวา พากเพียรเอาเดี๋ยวนี้ หรือวา, อาศัยผลของกรรมเกา.
มั นน าแปลกประหลาดที่ ว า มนุ ษย ส วนมากนี้ นิ ยมบั ญญั ติ ให ว า เป นพวก
ที่อยูดวยความพากเพียรเดี๋ยวนี้ ไมสูจะเนื่องดวยผลของกรรมเกา. นี่ดูคลาย ๆ กับวา
ในโลกมนุ ษ ย นี้ มั น ต อ งใช วิ ธี อ ย า งนี้ การเป น อยู ใ นโลกมนุ ษ ย นี้ จะต อ งอยู ด ว ย
การอาบเหงื่อตางน้ํา. นี้ไมมีอะไรมากไปกวา กระแสแหงอิทัปปจจยตา ของคน
ทั้ง ๔ พวกนี้ มันตางกัน.
เมื่ อ แสดงความแตกต า งกั น อย า งนี้ แ ล ว ก็ ค วรจะเห็ น ความแตกต า ง
ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมตอไปอีกดวย;
คือหมายถึงความแตกตางของสิ่งที่เรียกวา
ชาติ ชาติกําเนิด; กําเนิดของคน และกําเนิดของสัตว.
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กําเนิดของคนแตกตางกันตามกรรม. สวนกําเนิดของสัตวไมไดถือ
เอากรรมเปนหลัก เพราะวา ตามหลักธรรมะถือวา สัตวเดรัจฉานนั้น ไมมีกิเลส
ที่เปนเหตุใหทํากรรมเหมือนมนุษย เพราะวาอวิชชาของสัตวเดรัจฉานนั้น ไมถือวา
เปนอวิชชา.
ยกตัวอยาง เชน แมวจับหนูกิน ถือวาไมบาป;
แตถาคนมนุษย
ฆาสัตวกิน ก็ถือวาบาป.
นี้คือหลักอันใหญ ที่จะแสดงความแตกตาง ระหวางสัตวเดรัจฉาน
กับมนุษย!
มันเปนบาปกรรมของมนุษยเอง ที่อุตริมีความฉลาด รูเรื่องอวิชชา
รูเรื่องวิชชา แลวก็มีอวิชชาในการที่จะฝนความรูสึกทําความชั่ว ทั้งที่รูอยูวาเปน
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ความชั่ว.
สวนสัตวเดรัจฉานมันมีบุญ คือมันคิดไมเปน มันมีความคิดนอย
มัน ไมรูเ รื่อ งดีเ รื่อ งชั่ว ;
มัน ไมมีวิช ชา มัน ไมมีอ วิช ชา;
เพราะฉะนั้น มัน จึง
ไม ต อ งฝ น ความรู สึ ก เมื่ อ แมวจะจั บ หนู กิ น มั น ไม มี ค วามรู ว า บาป แล ว ก็ ฝ น ทํ า .
สวนคนเรานี้ จะไปฆาสัตวมากิน มันก็รูวาบาป แลวก็ฝนทํา.
ฉะนั้ น เราจึ งสามารถจั ดความแตกต างระหว างมนุ ษย กั บสั ตว เดรั จฉาน ใน
กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ กรรมนี้ ไ ว เ ป น คนละอย า ง พระพุ ท ธเจ า ท า นบั ญ ญั ติ ล งไปว า ความ
แตกตางของสัตวเดรัจฉานนั้น มันไมเอากรรมเปนหลัก มันก็เลยชาติ ๆ ๆ ตาม
ที่มันเกิดมาจากทองแม ตามกําเนิดเปนอยางไร.
สวนคนนั้น เอากรรมหรือ
การกระทําเปนหลักมาแบง
แบงเปนคนชนิดนั้น เปนคนชนิดนี้ เปนคนชนิดโนน.
นี้ มี คํ าตรั สของพระพุ ทธเจ า แสดงความแตกต างระหว างคนกั บสั ตว ในกรณี ที่ เกี่ ยวกั บ
กรรมไวอยางนี้.
อยาเอากรรมไปใชกับสัตว เพราะสัตวไมมีอวิชชา,
ไมมีกิเลส,
ตัณหา,
เหมือนคน.
คนมันมีอวิชชา มีกิเลสตัณหา เพราะฉะนั้นจึงมีการทํากรรม แลวจึง
เอากรรมนี้มาแบงเปนอยางนั้นอยางนี้ ตามการกระทําของตัว.
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ถาเกิดเปนแมว มันก็เปนแมวเหมือนกันหมด;
แตถาวาเกิดเปนคน
มั น มี เ ป น พ อ ค า เป น ชาวนา เป น ข า ราชการ เป น โจร เป น ขโมย เป น บั ณ ฑิ ต
เปนคนพาล นี้มันแลวแตกรรมที่กระทํา ตางกันไปตามกรรม.
แตถาเปนแมว
มันก็เปนแมวเหมือนกันหมด,
เปนสุนัข ก็เปนสุนัขเหมือนกันหมด;
มันไมมี
การกระทํากรรมที่ทําใหเกิดความแตกตางอยางคน.

เรื่อ งนี้มีวา พวกพราหมณห นุม ๒ คนมาเถีย งกัน .
คนหนึ่ง วา
เปนคนดีเพราะชาติกําเนิด, อีกคนหนึ่งวา เปนคนดีเพราะกระทํากรรม; มันมี
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แงที่จะเถียงกันอยางนี้.
พวกหนึ่งถือวา ถาเกิดมาจากพอแมดี ก็เปนคนดี เปนผูดี
ไปเลย.
อี ก คนหนึ่ ง เถี ย งว า ไม ใ ช มั น แล ว แต ก ารกระทํา ดี ห รื อ ไม ดี.
เมื่ อคนหนุ ม ๒ คนนี้ เขาตกลงกั นไม ได เขามาทู ลถามพระพุ ทธเจ า ว าช วยอธิ บายที
เปนอยางไร.
พระพุ ทธเจ าทรงอธิ บายตามหลั กเกณฑ อั นนี้ ว าพวกติ ณชาติ หญ าบอน
ต น ไม นี้ มั น ก็ ป ระกาศตั ว มั น เป น อะไรไม ไ ด ฉะนั้ น ลั ก ษณะดี ชั่ ว ของมั น ก็ สํ า เร็ จ
อยูที่ชาติที่มันเกิดมานั่นแหละ.
นี่ฟงดูใหดีวา ตนไม หญา บอน มันปฏิญญาตัว
ประกาศตัว วา ดีวา ชั่ว ไมไ ด ไมเ หมือ นคน.
คนมัน รอ งตะโกนวา กูดี มึง ชั่ว
อยางนี้ได.
ลั กษณะดี ชั่ วของหญ าบอนนั้ น มั นก็ แล วแต พั นธุ ที่ มั นเกิ ดขึ้ น แม ว ามั น
จะมีมากอยางมากชนิด แตละชนิดมันก็เหมือนกันอยางนั้นแหละ;
ถือเอาการ
ที่มันเกิดมาตามพืชพันธุอยางไรนั้นเปนหลัก;
แตคนไมใชเปนอยางนั้น คนมัน
ตามกรรมที่กระทํา.
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พระพุทธเจาตรัสวา ตั๊กแตน ผีเสื้อ มดดํา มดแดง
นี้ มันก็ไม
ปฏิ ญ ญาตนว า ดี ว า ชั่ ว อะไรได ลั ก ษณะความดี ค วามชั่ ว ของมั น ก็ สํ า เร็ จ อยู ที่ ช าติ
ตามกําเนิดของมัน ตามที่มันเกิด ไมเหมือนคน;
คนนั้นอยูที่การกระทํา กระทําดี
หรือชั่ว.

นี่เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึงตนไม หญาบอนแลว,
ตรัสถึงตั๊กแตน
ผีเสื้อ มดดํา มดแดง แลว; ก็ตรัสถึงสัตวที่มีเทา สัตวเล็ก สัตวใหญ ก็ตรัส
เหมือนกันแหละ มันรองตะโกนวา กูดี มึงชั่ว อะไรนี้ไมได,
มันไมปฏิญญา
ความดีความชั่วของมันได, ลักษณะดีชั่วของมันสําเร็จมาแตกําเนิดของมัน.
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แม ว าจะเป นวั วเป นควาย พั นธุ ดี พั นธุ ชั่ วของมั น มั นก็ มาตามกํ าเนิ ดของมั น มั นไม ได
เกี่ยวกับกรรมที่มันกระทําในเวลานั้น;
แมมันจะเปนวัวควายหลาย ๆ ชนิด มัน
ก็ไปตามพันธุตามกําเนิดทั้งนั้น ไมมีความแตกตางเพราะกรรม ไมเหมือนมนุษย.
พระพุทธเจายังตรัสวา สัตวทีทองเปนเทา ไปดวยอก มีหลังยาวนี้
คื อ สั ต ว เ ลื้ อ ยคลาน เช น งู เ ป น ต น ก็ อ ย า งเดี ย วกั น ไม ดี ชั่ ว ได เ พราะการกระทํ า
แตเปนไปตามพันธุของมัน แมมันจะมีมากพันธุ.
ปลา สัตวเกิดในน้ํา หากินในน้ํา ก็อยางนั้นอีกแหละ มันไมมีความ
รู สึ กชั่ วดี มั นไม ประกาศว า กู ดี กู ชั่ ว มั นไปตามกํ าเนิ ดตามพั นธุ ของมั น แม มั นจะมี
หลายพั นธุ มั นไม เกี่ ยวกั บทํ ากรรมอย างนี้ เป นดี อ ย างนั้ น ทํ ากรรมอย างนั้ นเป นชั่ ว
อยางนั้น.
นก สัตวปกบินไปในอากาศ
ไมมีกรรมที่ทําใหแตกตางกัน.

ก็เหมือนกันอีก ไปตามพันธุ ตามกําเนิด
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แตวา ในหมูมนุษยนี้ ไมเปนอยางนั้น
จะเอาผม เอาหู ตา จมูก
ปาก คอ คิ้ ว คาง ท อ งสะโพก อก เอว มื อ เท า แข ง ขา อะไรนี้ หรื อ อวั ยวะ
สื บ พั น ธุ เ ป น หลั ก ว า คนนี้ ดี คนนี้ ชั่ ว ก็ ไ ม ไ ด .ต อ งเอากรรมตามที่ เ ขากระทํ า อยู
วาเขาเปนบัณฑิต หรือเปนคนพาล.

ฉะนั้ น จึ ง ตรั ส ว า ลั ก ษณะเครื่ อ งสั ง เกตดี ชั่ ว ของมนุ ษ ย นี้ ไม เ หมื อ น
ของสัต วเดรั จฉาน กฎเกณฑที่ ใช กับ สัต วเ ดรั จฉาน เอามาใช กับ มนุ ษย ไม ได .
สําหรับในหมูมนุษยนั้น จะตองมีลักษณะชั่วตามกรรมที่เขากระทํา นับตั้งแตวา
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เหมือนกัน.
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ถาเขาทํามาหากินดวยวัวดวยควาย เขาก็เปนชาวนา หาใชเปนพราหมณไม.
ถาเขาหากินดวยฝไมลายมือ เขาก็เปนศิลปน,
ถาเขาคาขายกิน เขาก็เปนพอคา,
ถาเขารับใชคนอื่นกิน เขาก็เปนบาว,
ถาเขาขโมยกิน เขาก็เปนโจร,
ถาเขาใชอาวุธหากิน เขาก็เปนทหาร เปนนักรบ,
ถาเขาทําพิธีรีตองหากิน เขาก็เปนคนทําหนาที่ทําพิธีบูชายัญ.
ถาเขาหากินดวยการปกครองบานเมือง ก็เปนพระราชา จนถึงขาราชการ ซึ่งเปน
พอเขาทํา หน า ที่ อ ะไร เขาก็ เ ป น อย า งนั้ น ทั้ ง ที่ เ ขาเป น คน

นี่กฎเกณฑอยางนี้ไมมีในสัตว;
กฎเกณฑที่มีในสัตว ไมมีในคน;
ฉะนั้น เรื่องกรรม จึงเปนเรื่องที่แบงแยกกันระหวางคนกับสัตว.
ถ าว าเขาพระพฤติ ดี ประพฤติ ชอบด วยกาย วาจา ใจ เขาก็ มี ศี ล สมาธิ
ปญญา บรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็เปนพระอริยเจาไปเลย.
ทีนี้ คนที่เขาเปน
คนธรรมดาอยางนั้นอยู
เราจะมาเรียกวาคนดี อยางนี้มันก็ดีไปไมได;
เวนไว
แตวา เขาจะไดประกอบกรรมที่ดีจริงเทานั้น.
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ผูที่ทํากิเลสใหสิ้นไปเทานั้น ที่จะชื่อวาเปนพระอรหันต,
หรือเปนผูที่
เปน พราหมณ อยา งที่เ รีย กในภาษาพิเ ศษ.
คํา วา พราหมณนี้ เขาแปลวา
“หมดบาป” หรือลอยบาปเสร็จแลว คือไมมีบาปแลว. แตพวกพราหมณเขาวา
เขาเกิดจากพอแมที่เปนพราหมณ เขาก็เปนพราหมณ.
ทีนี้ พระพุทธเจาทาน
ตรัสวา หลักอยางนั้นใชไมได เขาตองเปนผูหมดบาปแลว เขาจึงจะเปนพราหมณ;
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ใหถือเอาการกระทําของเขาเปนหลัก เพราะวาเขาเปนมนุษย เขาไมใชสัตว
เปนอะไรไปตามพันธุ.

ที่จะ

การที่ จะจั ดพวกหรื อตั้งสมญากั น ว าอย างนั้ นอยางนี้ มั นก็ เป นเรื่ องสมมติ
เทานั้น; ไมใชเรื่องกรรม. การตั้งใหวาลูกพราหมณ ลูกกษัตริย ลูกพอ คา
ลูกชาวนา นี้ มันก็ยั งไมตรงตามชื่อ เพราะเขายั งไมไดทํ ากรรมที่ตรงตามชื่ ออยาง
นั้น ๆ; เชนเดียวกันเขาอาจจะพูดวา ผูดี ผูชั่ว ผูบาว ผูไพรอะไรก็ได; แตมัน
ไมจริง ตองอยูที่วาเขาไดทําอะไรลงไปจริง ๆ.
คนเรามั นโง มาแต กํ าเนิ ด มาแต ในท องก็ ได เช นว าพอเกิ ดออกมา เขา
เรียกอะไรกันวาอยางไร มันก็พลอยเรียกไปตามเขา,
พอเราเกิดออกมา เขาเรียกเรา
พ อนั่ น แม นี่ เป นคนดี เราก็ ว าดี ไปตาม;เขาว าเป นพราหมณ เป นเวศย เป นศู ทร
เปนอะไร เราก็วาเปนพราหมณ เปนเวศย เปนศูทร ไปตามเขา.
นี้มันมีความโง
ตั้งแตเริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลก;
มัวแตเรียกไปตามโวหารสมมติที่เขาใชเรียกชื่อโคตร
เรื่องชื่อแซ; นี้ไมใชกฎแหงกรรม.
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กฎแห งกรรมต องเอาตามที่ เขาทํ าอะไรอยู แล วเขาก็ ต องเป นตามที่ เขา
ตอ งทํา นั้น . เกี่ย วกับ ขอ นี้ พระพุท ธเจา ตรัส ไววา น ชจฺจ า วสโล
โหติ;
น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโน; กมฺมุนา วสโล โหติ; กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ;
เปนตน ซึ่งมีความวา จะเปนคนเลวเพราะกําเนิดก็ไมใช
จะเปนคนดีเพราะ
กํา เนิด ก็ไ มใ ช เปน คนเลวก็เ พราะกรรม เปน คนดีก็เ พราะกรรม;
ทา นตรัส
วาอยางนี้.
ที นี้ ก็ มี ห ลั ก สํ า คั ญ ที่ ต รั ส สรุ ป ไว ว า บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลายผู มี ป รกติ เ ห็ น
ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมเปนกรรมนั้นแจงชัดตามที่เปนจริง
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ว า โลกย อ มเป น ไปเพราะกรรม เป น ไปตามกรรม หมู สั ต ว ย อ มเป น ไปเพราะ
กรรม สัตวทั้งหลายถูกกรรมผูกพันไว เหมือนลิ้มสลักของรถที่กําลังแลนไป.
ในที่นี้พระพุทธเจาตรัสระบุชัดวา ผูที่เห็นปฏิจจสมุปบาท
คือเห็น
อิทัปปจจยตา เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;
ดังนั้นจังเปนผูฉลาดใน
เรื่องกรรมและผลของกรรม;
และเห็นตอไปอีกวา สัตวโลกทั้งหลายผูทํากรรมนั้น
มันจะตองเปนไปตามกรรม.
ทีนี้ มันทํากรรมมากมาย ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงถูก
กรรมทั้ ง หลายผู ก มั ด รั ด รึ ง เหมื อ นกั บ ตรึ ง เอาไว ต อ งเป น ไปตามกรรมชนิ ด ที่ ต รึ ง
เอาไว, และเปรียบวา “เหมือนกับลิ้มสลักของรถที่กําลังแลนไป”. คําวาเหมือน
ลิ่ ม สลั ก ของรถที่ กํ า ลั ง แล น ไปนี้ เป น สํ า นวนบาลี คนไม คุ น เคยฟ ง ไม ถู ก แต พ อ
อธิบายนิดเดียวก็พอเขาใจได.
พูดถึงรถยนตกันดีกวา : รถยนตที่มันวิ่งไปไดเพราะวาหมุด หรือสลัก
หรื อ น อ ตทุ ก ตั ว มั น ยั ง ยึ ด กั น อยู พอหมุ น หรื อ น อ ตหรื อ สกรู มั น หลุ ด เท า นั้ น แหละ
รถมันก็กระจาย วิ่งไปไมได.
ถาหมุดทุกตัว นอตทุกตัว
มันยังอัดแนนกันอยู
ตรึกกันอยู
รถก็วิ่งไปได; ดังนั้นเมื่อรถวิ่งไปไดก็แปลวา หมุดหรือสลักทั้งหลาย
ยังยึดตรึงกันอยูดี.
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สั ตว ทั้ งหลายก็ เหมื อนกั น มั นมี กรรมที่ ทํ าเอาไว มากมายยึ ดตรึ งเอาไว จึ ง
ตองเปนไปตามกรรม ตามแบบของกรรม อยางที่เห็น ๆ กันอยู.

ขอนี้มีความสําคัญที่จะชี้วา “รถคน”
นี่วิ่งไปไดเพราะหมุดสลักหรือกรรม
ทั้งหลาย เช นเดี ยวกั บรถยนต หรื อเกวี ยน วิ่ งไปไดเพราะหมุดสกรู อะไรต าง ๆ ในเมื่ อ
เครื่องผูกเครื่องยึดตาง ๆ มันยังยึดกันอยู, ฉันใดก็ฉันนั้น. แตเรามันมองไมเห็น
วามันมีหมุดมีอะไรที่ไหนมายึดเรา เวนไวแตเราจะพิจารณา แลวฉลาดในปฏิจจ-
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

สมุ ปบาท หรื อ อิ ทั ปป จจยตา ฉลาดในเรื่ องของกรรมและวิ บาก ด วยการเห็ นตาม
กฎเกณฑของอิทัปปจจยตาวา เอา!
เรามันยังรุงรังอยูเหมือนกับรถที่มันประกอบ
อยู ด วยหมุ ด ด วยน อต ด วยสกรู อะไรเป นอั นมาก มั นยึ ดนั่ นยึ ดนี่ ยึ ดไปหมด มั น
จึงแลนไปในวัฏฏสงสารได.
ลองใหหมุดสลักแหงกรรมนี้หลุดออกมาเทานั้น มัน
ก็จะหยุดวิ่งไปในวัฏฏสงสาร.
นั้นคือเรื่องของความสิ้นกรรม หรือ อิทัปปจจยตา
ฝายที่สิ้นสุดแหงกรรม.
ทีนี้ ก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคนตอไปอีก
อยาลืมวา ที่พูดมาตั้งนานนี่ พูดเรื่องกรรมฝายศีลธรรม ทั้งนั้น ไมใช
พูดเรื่องสิ้นกรรมโดยตรง, มันยังเปนกรรมฝายศีลธรรมตามสมมติ ชาวโลกมีตัวกู
ทํากรรม มีตัวกู ไดรับผลกรรม; ไปตามกรรมดีไปตามกรรมชั่ว; แตยังไมหมด
เรื่องกรรมที่จะตองพูดกันตอไป.
ตอไปนี้ ก็จะพูดถึง แงที่มันเลนตลก หรือหลวกลวงใหเขาใจผิดได
เกี่ยวกับกรรม, เกี่ยวกับการทํากรรม และการรับผลของกรรม. ขอนี้ตอง
เลาเรื่องกอน
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พระพุ ทธเจ าท านตรั สว า ยั งมี สมณพราหมณ นั กบวชบางคนบางรู ป ใน
ศาสนาอื่ น เขาเจริ ญ สมาธิ ถึ ง ที่ สุ ด บรรลุ วิ ช ชาปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ,
จุตูปปาตญาณ เห็นสัตวทั้งหลายเวียนวายตายเกิด;
เขาเห็นเหมือนกัน แมไมเห็น
เทาพระพุทธเจา.
แลวยังมีสมณพราหมณบางพวก ไดทิพยจักษุ แลวก็เห็นสัตว
ทั้งหลายเปน ๔ ประเภท ประเภทที่ ๑ ทําบาปทําชั่ว ตายไปตกนรก, ประเภทที่ ๒
ทําบาปทําชั่ว ตายแลวไปสวรรค, ประเภทที่ ๓ ทําบุญทําดี ตายแลวไปสวรรค,
ประเภทที่ ๔ ทําบุญทําดี แลวตายไปตกนรก.
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นี่ ฟ งดู ให ดี เดี๋ ยวจะไม เข าใจ หรื อจะไม เชื่ อ ที่ สมณพราหมณ ในศาสนา
อื่ น เขาเห็ น อย า งนี้ เป น เรื่ อ งจริ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ า รั บ รอง เดี๋ ย วจะแสดงด ว ยคํ า ตรั ส
ตอไป แตฟงดูใหดีกอน. ในหัวขอของเรื่องมีวา ทําบาปไปนรก นี่พวกหนึ่ง.
ทําบาปไปสวรรค นี่พวกหนึ่ง. ทําบุญไปสวรรค นี่พวกหนึ่ง. ทําบุญไปนรก
อีกพวกหนึ่ง.
พระพุ ท ธเจ า ท า นอธิ บ ายความลั บ ของมั น ในเรื่ อ งนี้ ให เ ห็ น ชั ด ว า พวกที ่ ๑ คนทํ า บาปแลว ก็ไ ปนรก ตายไปนรกนี ้ เพราะเขาไดเ คยทํ า ชั ่ว
ทําบาปไวตั้งแตกอนนี้ และทั้งขณะเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิ;
เขาทําบาปไวดวย
และเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิ คือความคิดที่เปนบาป เขาคนบาปจึงตายไปนรก.
พวกที่ ๒ คนทํ าบาปตายไปสวรรค เพราะว าเขาเคยทํ าดี ไว ก อน และเมื่ อ
เขาจะตายจะดับจิตนั้น เขามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น. ทีนี้คนที่ตามปรกติใคร ๆ ก็ถือวาเขา
เป นคนทํ าบาปทํ าชั่ วนี้ แต พอตายไปสวรรค ;นั่ นเพราะว าเขาเคยทํ าดี ไว ก อน แล วเมื่ อ
เขาจะดับจิตนั้น เขาเกิดสัมมาทิฏฐิ.
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พวกที่ ๓ ทํ าดี ทํ าบุ ญ แล วก็ ตายไปสวรรค นี้ ก็ เพราะว าเขาก็ เคยทํ าดี
ไวกอน แลวก็เมื่อจะตาย เขามีสัมมาทิฏฐิ; สําคัญตรงที่วามีสัมมาทิฏฐิเมื่อตาย.

พวกที่ ๔ คนทํ า บุ ญ ทํ า ดี ตายไปนรก หมายความว า เขาเคยทํ า ชั่ ว
ไว กอน แลวเมื่อตายจะดั บจิตนั้ นเขามี มิ จฉาทิฏฐิ เขาดั บจิตด วยมิ จฉาทิฏฐิ ทั้ ง ๆ ที่
ใคร ๆ ก็เห็นวา เขาเปนคนทําบุญเปนคนดี แลวก็ตายไปนรก.
นี้เพราะวา
เอาระยะหนึ่งเปนหลัก.
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สมณพราหมณทั้งหลาย เขามีทิพยจักขุญาณ เขาเห็นอยางนี้. มันเกิด
เปนวาทําบาปนี้ ไปนรกก็มี ไปสวรรคก็มี;
ทําบุญนี้ไปนรกก็มี ไปสวรรคก็มี:
มันแลวแตวาเขาเคยทําอะไรที่ตรงกันขามไวบาง, แลวเวลาเขาจะตายนั้น เขาดับจิต
โดยมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ.
ทีนี้ ก็มาถึงถอยคําที่เรียกวา โตแยงกันอยางสนุกสนาน. สมณพราหมณ
เหลานั้นเมื่อเขาเห็นอยางนั้นแลวเขาก็พูด. ที่เขาเห็นคนทําบาป แลวตายไปนรกนี่
สมณพราหมณนั้นก็พูดวา เออนี่, กรรมชั่วมันก็มีนะ ผลชั่วมันก็มีนะ. พระพุทธเจา
วา ถูก เห็น ดว ย.
สมณพราหมณค นนั้น พูด วา เราไดเ ห็น เขาทํา ชั่ว แลว ไป
ตกนรกแท ๆ . พระพุทธเจาก็รับวา เออ, แกเห็นจริง. ทีนี้เขาพูดวา คําพูด
ที่วาทําชั่วแลวตายไปตกนรกนี้ คําพูดนี้ถูก ถาพูดอยางอื่นผิด. พระพุทธเจาบอกวา
ไมจริง;
จะพูดวาทําชั่วแลวตายไปตกนรกเสมอนี้ก็ไมได เพราะทําชั่วแลวมันมี
กรรมดีทําไวกอน แลวเวลาจะตายมันมีสัมมาทิฏฐิ นี้มันทําชั่วไมตกนรก;
ดังนั้น
จะมาเกณฑใหพูดวา ทําชั่วแลว ตายไปตกนรกไปทั้งหมด อยางนี้ไมถูก.
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สมณพราหมณ ทั้ ง หลายนั้ น เมื่ อ เขาเห็ น อย า งไรแล ว เขาก็ จ ะพู ด ว า
คําสอนของเราเทานั้นถูกคําสอนของผูอื่นผิด. อยางนี้ไมจริง ไมยอมรับ.
ในคนพวกที่ ๒ ที่วา เห็นคนชั่วตายไปสวรรค,
สมณพราหมณนั้น
เห็น ดว ยทิพ ยจัก ษุวา คนชั่ว นี้ต ายแลว ไปสวรรคโ วย !
เขาเกิด พูด วา โอย !
ถาอยางนั้นกรรมชั่วก็ไมมีผล กรรมชั่วก็ไมมี.
พระพุทธเจาวาพูดอยางนี้ไมถูก
เพราะผลกรรมชั่วหรือกรรมชั่วมันมี.
สมณพราหมณนั้นก็พูดวา เราก็ไดเห็นคน
ทําชั่วไปสวรรคจริง ๆ นี่. พระพุทธเจาก็วา เออ จริงซิ; คนทําชั่วไปสวรรคมันก็มี
เพราะแตกอนเขาเคยทําดีไว และเวลาเขาจะดับจิตเขามีสัมมาทิฏฐิ. สมณพราหมณ
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พวกนั้น จะพูดวา เราพูดวาทุกคนที่ทําชั่วแลวไปสวรรคแน.
อยางนี้ก็ใหถือวาผิด
เพราะเขาพู ดแต ในกรณี ที่ เขาเห็ นเท านั้ น ซึ่ งถื อว าลั ทธิ ของเขาถู ก ลั ทธิ ของคนอื่ น
ผิดหมด นี้ก็ใชไมได.
ในกรณีวาเห็นคนดีไปสวรรคอยางนี้ เขาก็พูดวา เออ,
กรรมดีมันมี
ผลกรรมดีมันมี. พระพุทธเจาตรัสวา เออ จริง. สมณพราหมณคนนั้นไดพูดวา
เราไดเห็นคนทําดีไปสวรรคจริง ๆ. พระพุทธเจาก็ยอมรับ เออ แกเห็นจริง.
สมณพราหมณ คนนั้ น ก็ ถื อโอกาสพู ดว า เราจะพู ดว าทุ กคนที่ ทํ าดี แล ว
ไปสวรรค.
พระพุทธเจาวา ไมถูก เพราะวาคนทําดีแลวไมไปสวรรคก็มี เพราะ
เขาเคยทํากรรมชั่วไว แลวเมื่อเวลาจะดับจิตเขาเปนมิจฉาทิฏฐิ.
ในกรณีที่ ๔ วาเห็นคนดีตายไปตกนรก สมณพราหมณคนที่เห็นนั้นเกิด จะ
พูด วา ก ร ร ม ดีก ็ไ มม ีซ ิ ผ ล ก ร ร ม ดีก ็ไ มม ีซ ิ เ พ ร า ะ วา ค น ดีไ ป ต ก น ร ก .
พระพุทธเจาวาไมถูก พูดอยางนั้นไมถูก เพราะวากรรมดีมันมี ผลกรรมดีมันก็ตองมี.
สมณพราหมณผูนั้นพูดวา เราไดเห็นจริง ๆ นี่ เห็นคนที่ดีนั้นไปนรก. พระพุทธเจา
ก็วา จริงซิ, ฉันก็ยอมรับวา คนทําดีมันไปนรกก็มี. สมณพราหมณคนนั้นก็วา
ถาอยางนั้น เราก็ตองพูดวาทุกคนทําดีแลวไปนรกซิ.
พระพุทธเจาวา ใชไมได;
เพราะว าคนทุกคนทําดีไปนรกก็มี ไปสวรรคก็มี แลวแตกรรมอะไรที่ เขามีอยู กอนเป น
ประจํา แลวเวลาที่เขาจะดับจิตนั้นเขามีทิฏฐิอะไร.
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นี่คือขอที่เถียงกันอยางนี้ ในระหวางลัทธิของพระพุทธเจากับลัทธิอื่น.
เรามาสรุปความกันทีวา
คนทําดีหรือทําชั่ว ตายไปจะไปตกนรกหรือ
สวรรคนั้น มันแลวแตวาเวลาที่เขาดับจิตนั้นมีทิฏฐิอะไร มีมิจฉาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิ;
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และวากอนหนานั้นหรือหลังนั้นก็ตาม เขาไดทํากรรมอะไรไวอีก;
ถาเขาไดทํา
กรรมอย างอื่ น ตรงกั น ข า มไว ม ากก อ นนี้ มั น ก็ ม าแก ใ ห เป น ตรงกั นข า มก็ ไ ด เพราะ
กรรมชั ่ว มัน ยัง ไมใ หผ ล กรรมดีม ัน ใหผ ลกอ น คนทํ า ชั ่ว ก็ไ ปสวรรคท ีก อ น;
และโดยเฉพาะเมื่อเวลาเขาดับจิตนั้นเขามีสัมมทิฏฐิ. นี้เปนสิ่งที่ควรจะสนใจ.
สําหรับคนทั้งหลาย ที่ยังมีตัวตน ยึดมั่นตัวตน ยึดมั่นผลกรรม;
ใหระวัง
ในขณะจะดับจิต ดับจิตดวยจิตอะไร สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ?
และวากรรมอะไร
ที่ไดทําไวเปนประจํานั้นนะ ดีหรือชั่ว ที่ทําไวแตกอนนั้น.
สรุปสั้นเขามาอีกหนอยก็วา ใหทําแตกรรมดีเขาไว และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อจะดับจิต ใหประกอบอยูดวยสัมมาทิฏฐิเทานี้ก็เปนพอ; เรียกวา
เปนผูอาศัยสัมมาทิฏฐิเปนที่พึ่ง และโดยเฉพาะเวลาที่เรียกวาเขาดวยเขาเข็ม.
อยาลือ!
ขอบอกวา นี่อุบายนี้ สําหรับคนที่ยังมีตัวตน ยังถือตัวตน
ยังอยูในโลกดวยความยึดถือตัวตน;
ไมใชสําหนับคนที่จะหลุดพนไปนิพพาน;
เพราะว าเรากํ าลั งพู ดเรื่ องกรรมชนิ ดศี ลธรรมของบุ คคลผู มี ตั วตน หรื อมี สั สสตทิ ฏฐิ
ชั้นดีอยูเปนหลัก.
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เมื่ อพู ดถึ งว า สั มมาทิ ฏฐิ เป นที่ พึ่ งได อ ย างนี้ แล ว ก็ จะพู ดต อไปถึ งเรื่ อ ง
สัมมาทิฏฐิอีกหนอยหนึ่ง ใหอยูดวยสัมมาทิฏฐิตลอดเวลา แมเดี๋ยวนี้และเวลา
จะดับจิต ใหดับจิตดวยสัมมาทิฏฐิ. และสัมมาทิฏฐิก็มีหลักเกณฑอยางที่วาเมื่อตะกี้นี้
คื อมี ความเห็ นถู กต อง อายในที่ ควรอาย กลั วในที่ ควรกลั ว เห็ นโทษในสิ่ งที่ มี โทษ;
นี้ใหมีสัมมาทิฏฐิอยางนี้ตลอดเวลา.
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นั่นแหละที่ พึ่ง ที่พึ่ งของคนที่ ยังอยูในโลกนี้ ยังมีตัวตน ยังมีความยึดมั่ น
ถือมั่นเปนตัวเปนตน.
ขอใหมีชีวิตอยูดวยสัมมาทิฏฐิเถิด อยาประมาทในขอนี้
อยาประมาทในขอที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ.
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแลว ก็ลองคิดดูเถิดวา มันไมมีทางจะผิดได;
มัน
ไม มี ท างจะผิ ด มั น มี แ ต ใ ห ทํ า ถู ก เข า ไว เ รื่ อ ย นี่ จ ะเป น ต น ทุ น หรื อ เป น เดิ ม พั น อยู .
ทีนี้พอจะดับจิต ดับจิตดวยสัมมาทิฏฐิ มันก็รอดตัว มันก็ไปสุคติเทานั้น.
ผูที่อยูดวยสัมมาทิฏฐิอยางนี้ มันมีแตการกระทําถูก; เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา เขาจะมีความอุนใจ,
อุนใจคือแนใจ แลวเบาใจ
สบายใจ.
อุนใจทั้ง ๔ ประการ หมายความวา เขาอยาไปคิดนึกอะไรใหมาก
เรื่องโลกนี้ เรื่องโลกหนา เรื่องอะไรก็ตามใจ อยาไปในใจใหยุงหัว.
สนใจแต
เรื่องมีสัมมาทิฏฐิอยูตลอดเวลาจนกระทั่งดับจิต.
ถ าเขาทํ าได อย างนี้ เขาจะมี ความอุ นใจ ๔ ประการ คื อว า ข อที่ ๑
ถาโลกหนามันมีจริง หรือผลกรรมที่ทําไวมันมีจริง เขาก็สบาย เพราะวาเขาทําอยู
แตเรื่องสัมมาทิฏฐิ;
ถาโลกหนามันมีจริง ผลกรรมที่ทําไวมันมีจริง เขาก็สบาย
เต็มที่ ปลอดภัยเต็มที่ แนใจเต็มที่ คือมีแตผลดี.
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ขอที่ ๒ ถาโลกหนาไมมี ผลกรรมไมมี, ถาสมมติวา โลกหนามัน
ก็ไมมี กรรมก็ไมใหผล อยางนี้ เขาก็ยังไมขาดทุน เขาก็ไดกําไร;
เพราะวา
ตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยูนี้ไมมีทุกข ไดความสุขเต็มที่,
เพราะวาเขาอยูดวย
สัมมาทิฏฐิตั้งแตบัดนี้จนกระทั่งดับจิต. เขามาไดผลดีเต็มที่อยางนี้. ทีนี้ถาเผื่อ
โลกหนาไม มีและกรรมอะไร ๆ ไมให ผล เขาก็ ไมขาดทุนอะไร เขาก็แน ใจอุนใจได ว า
เราก็ยังไดเต็มอยูนั่นแหละ.
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ขอที่ ๓ ถาเมื่อการกระทําเปนอันกระทํา คือการกระทําบาปชื่อวา
ทําบาป กระทําบุญชื่อวาทําบุญอยางนี้;
เราอยูดวยสัมมาทิฏฐิอยางนี้ตลอดเวลา;
อยางนี้เราไมไดทํารายใคร แลวใครจะมาทํารายเราในเวลานี้;
หรือวาเราตายไป
เราก็ จะไม มี บาปกรรมอั นไหนที่ ว า จะทํ าให เราเป นทุ กข แล วไม มี ความทุ กข ไหนจะ
มาถูกตองเรา. ผูมีสัมมาทิฏฐิไมทําบาป.
ขอที่ ๔ ถาสมมติวาการกระทํา ไมเปนอันกระทํา เราก็ไมไดขาดทุน
อะไร เราไดความปลอดภัย ทั้งขึ้นทั้งลอง.
หมายความวา กรรมนั้นจะเปนอัน
กระทําหรือไมเปนอันกระทําก็ตามใจ;
แตเมื่อเราอยูดวยสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาแลว
เรามันปลอดภัย ทั้งขึ้นทั้งลอง;
กลาวคือ โลกหนาจะมีหรือโลกหนาจะไมมี
เราก็ยังไดเต็ม กรรมนี้จะเปนอันกระทําหรือไมเปนอันกระทํา เรานี้ก็ยังไดเต็ม.
ฉะนั้ น พระพุ ทธเจ าทรงสรรเสริ ญอานิ สงส ของการมี ความเข าใจถู กต อง
หรือสัมมาทิฏฐิ หรือเรียกเต็มยศเต็มที่ ก็เรียกวา ยถาภูตสัมมัปปญญา.
คือปญญา
ที่เห็นชอบอยูตามที่เปนจริง เรียกวา ยถาภูตสัมมัปปญญา;
เราเรียกสั้น ๆ วา
สัมมาทิฏฐิ.
นี้ทรงสอนใหกาลามชนทั้งหลายอยูดวยสัมมาทิฏฐิ อยาไปเชื่อตาม
๑๐ อยาง ที่เขาเชื่อ ๆ กัน ก็เปนอันวาเราปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งลอง.
ทั้งขึ้นทั้งลอง
หมายความว า ถ า โลกนี้ มี หรื อ ถ า โลกหน า มี ห รื อ ไม มี เราก็ ไ ด เ ต็ ม อยู นั่ น แหละ;
ถ า กรรมเป น อั น กระทํ า หรื อ กรรมไม เ ป น อั น กระทํ า เราก็ ยั ง ได เ ต็ ม ที่ อ ยู นั่ น แหละ;
เราไดเต็มตามที่ควรจะได ไมมีขาดไปเลย ไดตามที่ธรรมชาติมันมีใหเทาไรเราไดหมด.
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นี้ ความอุนใจเกี่ยวกับบุคคลผูอยูในโลกนี้ ของบุคคลผูอยูในโลกนี้
เกี่ยวกับการกระทํากรรมนั้น; ใหยึดมั่นในยถาภูตสัมมัปปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ
อะไรเปนอะไร ๆ อยางถูกตอง; โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา
วาเมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้ตองเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนั้นเปนปจจัย สิ่งนั้นตองเกิดขึ้น
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มันจะตรงตามปจจัยเสมอไป.
เมื่อเห็นอยางนี้เรียกวา มีสัมมทิฏฐิชนิดที่สูงสุด,
ผู ที่ ยั ง เป น ไปตามกรรม หรื อ ว ายั ง สมั ค รจะเป น ไปตามกรรม ยั ง ไม ส ามารถจะทํ า
ความสิ้นกรรม ใหถือสัมมาทิฏฐิเปนที่พึ่ง.
สมฺมาทฏสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ
อุปจฺจคํ, - ลวงพนทุกขทั้งปวงไดเพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ. พระพุทธเจาทานตรัส
อยางนี้.
บั ด นี้ เ วลามี พ อจะพู ด ได อี ก นิ ด หน อ ย ว า จะรั ก ษาความปลอดภั ย นี้ ไ ว
ไดอยางไร? ขอนี้มีหลักสั้น ๆ จํางาย ๆ เลยวา เมื่อรักษาจิตก็คือรักษากรรม
มี พ ระพุ ท ธภาษิ ต ตรั ส ว า เมื่ อ บุ ค คลไม รั ก ษาจิ ต กายกรรม วจี ก รรม มโนกรรม
ก็เปนอันวาไมไดรักษา; เมื่อไมรักษาจิตก็คือไมรักษากรรม ไมรักษาจิตใหสะอาด
ก็คือไมรักษากรรมใหสะอาด.
เมื่อไมรักษาจิต ก็เปนอันวาไมไดรักษากรรม,
เมื่อไมไดรักษากรรม
มันก็เปนกรรมที่เปยกชุมดวยกิเลส มันจะเปนกรรมที่เปยกชุมดวยกิเลส,
เมื่อกรรม
มันเปยกชุมดวยกิเลสมันก็เนา; ทานใชคําวามันเนา มันเปนกรรมที่เนา. เมื่อกรรมมันเนา
การตายก็ไมดี ทํากาละก็ไมงาม.
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ทีนี้ จะเปรียบเทียบดวยอุปมา
พระพุทธเจาทานตรัสอะไรก็ตาม
ถามีโอกาส หรือมันควรอุปมา ทานก็อุปมาเปรียบเทียบ. เรื่องไมรักษา, การ
ไมรักษา เมื่อตะกี้ คือไมรักษาจิต.
จะเปรียบอุปมาเรื่องบานเรือน เมื่อไมรักษา
หลังคาใหดี ไมอกไกไมอันบนสุด มันก็เปยกน้ําฝน,
เมื่อไมรักษาหลังคาใหดี
ฝนตกมัน ก็รั่ว ,
เมื่อ รั่ว แลว มัน ก็เ ปย กไมอัน แรก คือ ไมอ กไกนั่น ไมอ กไก
เปยกแลว มันก็เปยกกลอน แลวมันก็เปยกฝาเรือน,
แลวก็เปยกพื้นเรือน.
ฉะนั้น จึงวาเมื่อไมรักษาหลังคา มันก็เหมือนกับวาไมรักษาอกไก เมื่อไมรักษา
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อกไก ก็เ หมือ นกับ ไมรัก ษากลอน;
เมื่อ ไมรัก ษากลอนก็เ หมือ นกับ ไมรัก ษา
พื้นเรือน.
พื้นเรือนก็ไมเปนอันรักษา ไมเหลานั้นมันก็เปยก เมื่อเปยกมันก็ผุ
เมื่อผุมันก็ไมมีบานเรือนที่จะอาศัยได.
เมื่อหลังคาไมถูกรักษา ไมตาง ๆ มันก็ไม
ถูกรักษา พื้นเรือนมันก็ไมถูกรักษา เมื่อไมรักษามันก็ผุ เมื่อผุมันก็อาศัยไมได.
นี่เมื่อไมรักษาจิต มันก็ไมเปนอันรักษากรรม, เมื่อกรรมไมไดรับการ
รักษา กรรมมันก็เปยกชุมดวยกิเลส. เมื่อกรรมมันเปยกชุมดวยกิเลส มันก็เปน
ของเนา, เมื่อกรรมเปนของเนา การตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมดี.
นี่ พู ดถึ งหลั กที่ ว า ทํ าดี จะไปดี ทํ าชั่ วจะไปชั่ ว ถ าต องการให ดี มั นต อ ง
มีการรักษา รักษากรรม คือรักษาจิต, รักษาจิต คือรักษากรรม.
เพราะฉะนั้น ใหเพงไปที่จิต;
รักษาจิตใหดี กรรมก็จะเปนอันรักษาดี.
รักษาจิตใหดี คือทําอยางไร? ก็คือทําใหประกอบอยูดวยสัมมทิฏฐิ. ถามี
สั มมาทิ ฏฐิ อยู แล ว จิ ตก็ เป นอั นว าถู กมุ งไว ดี ป องกั นไว ดี มุ งไว ดี เหมื อนหลั งคาเรื อน
ที่ปองกันไวดี.
เอาสัมมาทิฏฐิมาเปนเหมือนกับหลังคามุงจิตเสีย คุมครองจิต
ใหเปนจิตที่ดี.
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เมื่ อ จิ ต ถู ก รั ก ษาแล ว กายกรรม วจี ก รรม มโนกรรม ก็ เ ป น อั น ว า
ถูกรักษา;
เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ถูกรักษา มันก็ไมเปยกชุมดวย
กิเลส; เมื่อไมเปยกชุมดวยกิเลส มันก็ไมเนา; เมื่อมันไมเนา มันก็ดี; แมการตายก็ดี
การทํากาละก็งาม.

พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้.
ใหถือเอาสัมมาทิฏฐิเปนเครื่องมือรักษาจิต,
เมื่อจิตถูกรักษาแลว กรรมก็เปนอันวาถูกรักษา;
เมื่อกรรมถูกรักษาแลว มันก็
ไมเปยกไมเนา แลวมันก็ดี.
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เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กรรมเรื่ อ งสุ ด ท า ย ก็ อ ยากจะพู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า เทวทู ต .
เรื่ องเทวทู ตนี้ เขามั กจะเห็ นเป นเรื่ องไม มี ความหมายไม มี น้ํ าหนั ก ไม มี ความน ากลั ว
อะไร. ที่จริงเทวทูตนั่นแหละ คือสิ่งสําคัญที่จะทําใหไมประมาท และมีสัมมา
ทิฏฐิอยูได, รักษาจิต รักษากรรมไวได. พระพุทธเจาทานก็ตรัสวาอยางนั้นแหละ
วาเทวทูตนั้นมันจะทําใหไมประมาท และรักษาจิต รักษากรรม และรักษาอะไร
ตามที่วามาแลวนี้ได คือ อิทัปปจจยตา จะเปนไปแตในทางดี.
ให เ ริ่ ม ต น ด ว ยการเห็ น เทวทู ต การเห็ น เทวทู ต จะทํ า ให ไ ม ป ระมาท,
ไมประมาทจะทําใหรักษาจิต, รักษาจิตจะทําใหเปนการรักษากรรม, รักษากรรม
จะทําใหเกิดการไมเนาไมผุ แลวก็ดี ไปสูสุคติในที่สุด.
เรื่ องเทวทู ตนี้ ไม ควรจะถื อว า มี ไว สํ าหรั บคนทํ าบาปอย างเดี ยว แม คน
ทําบุญ ทําดี ก็ตองมีการนึกถึงหรือเห็นเทวทูต.
เทวทู ตในที่ บางแห งแจกเป น ๔ ในสู ตรนี้ เห็ นมี แต เพี ยง ๓ คื อว า คนแก
คนเจ็บ แลวคนตาย,
ความแก ความเจ็บ ความตาย.
เห็นผิว ๆ ก็คือเห็น
คนแก คนเจ็บ คนตาย; เห็นลึกซึ้ง คือเห็นความแก ความเจ็บ ความตาย
เด็ ก ๆ เขาก็ เ ห็ น เห็ น คนแก คนเจ็ บ คนตาย แต มั น ไม เ ห็ น ความแก ความเจ็ บ
ความตาย;
ตองใชสติปญญาสัมมาทิฏฐิ จึงจะเห็นลึกเขาไปถึงความแก ความเจ็บ
ความตาย ซึ่งเปนตัวเทวทูต.
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เรื่ อ งนี้ ทํ า เป น ปุ ค คลาธิ ษ ฐานว า คนตายไปแล ว ยมบาลให จั บ เอาไป
สอบถาม, คนนั้นถูกสอบถาม; ยมบาลถามวา รูจักเทวทูตไหม? คนโงนั้น
ก็ตองพูดวา ไมรูจักแน. ทีนี้ยมบาลก็ลดลงมาวา เคนเห็นคนแกหงอมบางไหม?
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มันก็บอกวาเคยเห็น; เคยเห็นแลวก็ทําไม ไมเห็นเทวทูต?
มันเห็นคนแกเสียเปลา ๆ.

เพราะมันไมเคยนึกอะไร

เหมื อนกั บเดี๋ ยวนี้ ใคร ๆ ก็ เห็ นคนแก เห็ น ๆ อยู บางที มั นจะขยะแขยง
เกลีย ดชัง ดว ยซ้ํา ไป;
แตมัน ก็ไ มเ ห็น ความแก ในสว นที่แ ทจ ริง .
เคยเห็น
คนแกไหม? เคยเห็นแลวทําไมไมเห็นเทวทูตเลา? มันเปนเสียอยางนี้. แลวถา
อยางนั้น แกเคยคิดวาแกจะตองแกเหมือนคนนั้นไหม?
บอกวาไมเคยคิดเลย.
นี้มันเปนเสียอยางนี้วา ไมรูจักเทวทูต.
เมื่อถามวา เคยเห็นคนแกไหม?
เคย
เห็ น ,
แต ไ ม เ ห็ น เทวทู ต ;
แล ว แกคิ ด ว า จะเป น เหมื อ นคนแก นั้ น ไหม?
บอกวา ไมเคยคิดเลย. นี้คือคนที่ไมเห็น อิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนเทวทูต.
ถาเห็นเทวทูต ก็คือเห็น อิทัปปจจยตา เห็น อิทัปปจจยตา นั้นก็คือ
เห็นเทวทูต คือเห็นความแก ความแกนั้นมันเปนอิทัปปจจยตาสวนหนึ่ง. ทีนี้
เขาไมเห็น อิทัปปจจยตา; ทั้งที่เขาเห็นคนแก แตเขาไมเห็นความแก. เขาเห็น
คนแก แล ว เขาก็ ไม คิ ดว าเขาจะต องแก เหมื อนอย างนั้ น มั นไปคิ ดอย างอื่ นเสี ยหมด.
นี้เรียกวาไมเห็นเทวทูตตัวแรก คือความแก.
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แลวคนเจ็บก็เหมือนกันอีก เห็นคนเจ็บไหม? เคยเห็น. แลวก็ไมเห็น
เทวทูต. คิดวาตัวจะตองเจ็บไหม? ก็ไมเคยคิด. เห็นคนตายไหม? ก็เคยเห็น,
แลวก็ไมเห็นเทวทูต.
คิดวาจะตองตายไหม?
ก็ไมเคยคิดเรื่องนี้ ไมไดสนใจ
นึกถึงเรื่องนี้.

ก็ เป นอั นว า คนเราในโลกนี้ ทั้ งที่ สิ่ งที่ มั นมาสอน มั นก็ มาสอน มาตํ าตา
อยูทุกวัน, มันก็ไมเห็น หรือไมรับเอา หรือไมไดยิน.
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นี้กฎของธรรมชาติหรือวาอะไรก็ตาม มันมาสอน มันมาแสดงการสอน
ไว อยูทุกวัน ทุกเวลา ทุกหนทุกแหง.
ความแก ความเจ็บ ความตาย เปน
สัญญลักษณของ อิทัปปจจยตา มาสอน มันก็ไมเห็น.
ทีนี้ มันจะหนักไปอีกถึงกับวา ตัวเองก็แกอยู มันก็ยังไมเห็น; นี่คนแก
หั วหงอกก็ ยั งไม เห็ นความแก ของตั วเอง ไม เห็ นความเจ็ บ ไม เห็ นความตาย ที่ กํ าลั ง
จะมาถึงตัวเอง.
นี้เรียกวาคนไมมีสัมมาทิฏฐิ และเต็มไปดวยความประมาท
อยางยิ่ง;
ไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว ไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย ไมเห็นวามีโทษ
ในสิ่งที่มีโทษ. นี้มันไมเห็นไปหมด.
ดั ง นั้ น เขาสมมติ เ รี ย กว า ไม เ ห็ น เทวทู ต คื อ ทู ต ที่ พ ระเจ า ส ง มาแสดง,
มาบอก แลวมันไมรับฟง มันไมยอมเปน;
ฉะนั้น มันจึงตองเปนไปตามกรรม
คือเปนมัจฉาทิฏฐิ แลวก็ทําแตกรรมชั่ว;
แลวพอจะดับจิต มันก็ดับจิตไปดวย
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ พ อดี ก็ เ รี ย กว า ไปพบพระยม แล ว ต อ งจั บ ใส ห ม อ ทองแดง ต อ งตอกมื อ
ตอกเท า เอาผึ่ ง ถาก เอาหั ว ลง เอามี ด เฉื อ น เอาอะไรล ว นแต เ ป น เรื่ อ งเจ็ บ ปวด
อยางยิ่ง.
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ผลสุ ด ท า ย สู ต รนี้ มั น จบลงไปในลั ก ษณะที่ ว า ผลดี ก ลั บ ได แ ก ย มบาล
เมื่ อยมบาลทํ าหน าที่ อย างนั้ นหนั กเข า ๆ ก็ เลยเบื่ อหน าย ไม อยากจะเวี ยนว ายตายเกิ ด
ไมอยากจะทํากรรมชั่ว ไมอยากอะไรหมด.
ยมบาลกลับเห็น กลับรูเห็นเทวทูตดี
เอาตัวรอดไปได.
นี้เราควรจะนึกถึงขอที่วา อยูดวยมิจฉาทิฏฐิ หรือ อยูดวยสัมมาทิฏฐิ.
ถาอยูดวยสัมมาทิฏฐิ ก็เห็นสัญญลักษณหรือวาเห็นนิมิตเห็นเครื่องหมายอะไรตาง ๆ
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ของธรรม ของพระธรรม มัน ก็เ ลยมีก ารกระทํ า กรรมที ่ไ มม ีโ ทษ เปน ไปตาม
กรรมที่ดี จะมีความสุขทั้งโลกนี้ทั้งโลกหนา ทั้งโลกอื่น.
ที่ พู ด มาทั้ ง หมดนี้ ทุ ก เรื่ อ งนี้ ล ว นแต เ ป น เรื่ อ งกรรมในขั้ น ศี ล ธรรม.
พูดสําหรับคนที่ยังมีตัวตน ยังยึดถือตัวและของตนอยู.
ใหรูจักยึดถือไปแตใน
ทางดี ใหทําใหดี ใหไดรับผลดี;
ยังไมไดพูดถึงเรื่องเหนือกรรม สิ้นกรรม
หมดกรรมเลย เวลาก็หมดแลว มันมากนานเกินไปแลว ก็ตองยุติไวแตเพียงนี้กอน
คือพูดแตเรื่ องกรรมในแงของศี ลธรรม เพี ยงอยางเดี ยวก็ ตองยุติ เพราะวามั นหมด
ทั้งเวลา หมดทั้งแรงที่จะพูด.

ขอใหพระสงฆสวดธัมมปหังสนคาถาตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปนกฎแหงกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ตอ)
-๑๒เสารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายเรื่อง อิทัปปจจยตา ในครั้งที่ ๑๒ นี้
จะไดกลาวโดยหัวขอที่วาอิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปน กฎแหง
กรรม เปนกรรม และเปนความสิ้นไปแหงกรรม ตอจากครั้งที่
แลวมาซึ่งบรรยายไมจบ.
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เกี่ยวกับขอนี้ มีสิ่งที่ตองทําความเขาใจกันบางอยาง สักนิดหนึ่ง คือวา
คําบรรยายนี้เปนคําบรรยายชุด จําเปนที่จะตองวาไปตามลําดับ ตามที่กําหนดไวในชุด;
ดังนั้นบางทานที่เพิ่งจะมาฟงเปนครั้งแรก ครั้งใดครั้งหนึ่ง อาจจะไมคอยเขาใจ
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ขอความเหลานั้นก็ได
เพราะมันเปนสิ่งที่เนื่องมาจากขอความในการบรรยายครั้ง
กอน ๆ. นี้มันเปนธรรมดาของการบรรยายชนิดที่เปนชุด.
เรื่องอิทัปปจจยตา นี้ก็มีลักษณะเปนชุด มี ๑๓ ครั้งดวยกัน ฉะนั้นถา
ทานผูใดไมเขาใจในตอนไหน ก็ตองแสวงหาความเขาใจเพิ่มเอาเองเปนพิเศษ จาก
คําบรรยายทั้งชุด. ที่แลวมาก็มีการทบทวนอยูเสมอวา ทําไมจึงบรรยายเรื่อง อิทัปปจจยตา? นี้ก็ขอทบทวนซ้ําแลวซ้ําเลาโดยไมตองกลัวใครจะรําคาญวา เพราะมีความ
ตองการจะใหคําวา อิทัปปจจยตา นี้กลายมาเปนภาษาสําหรับชาวบานพูด ถึงกับวา
ถาจะพลั้งปากอะไร ก็ควรจะพลั้งปากเปน อิทัปปจจยตา; เมื่อตกใจอะไรขึ้นมา
ก็จะนึกไดวา อิทัปปจจยตา มันจะหายตกใจ; หรือมันดีใจอะไรขึ้นมาก็จะวา อิทัปปจจยตา มันก็จะหายตื่นเตน, หรือจะหายอวดดีในที่สุด.
อิทัปปจจยตา เปนหัวใจของพุทธศาสนา คือแสดงความไมเปนอยางไรหมด
นอกจากความเปนที่วา “เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น” อยางนี้
เหมือนกันหมด. ทั้งเรื่องสุข เรื่องทุกข เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาป
เรื่องได เรื่องเสีย เรื่องอะไรก็ตาม มันจะเหมือนกั้นหมดตรงที่วา มันเปนอิทัปปจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้นตามกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ. คนตางหากมันโงไปเอง จะชอบสิ่งนั้นหรือฝายนั้น แลวก็เกลียดสิ่งนี้
หรือฝายนี้ นี้มันเปนความหลง ที่เรียกวา อวิชชาหรือโมหะ ไปรูสิ่งทั้งปวงตามที่
เปนจริง มันจึงรักฝายหนึ่งเกลียดฝายหนึ่ง ยินดีบาง ยินรายบาง ฟู ๆ บาง
แฟบ ๆ บาง ไปตามประสาของคนที่ไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา. แมจะพลั้งปากเพราะ
ตกใจอะไรออกมา มันก็พลั้งปากออกมาเปนการแสดงความโง; หรือเมื่อมันดีใจ
ตื่นเตนอะไรมัก มันก็หลุดปากออกมา เปนการแสดงความรูสึกของคนที่หลงไหลในสิ่ง
ที่ตนได.
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เดี๋ยวนี้อยากจะใหคําวาอิทัปปจจยตา กลายมาเปนภาษาของชาวบาน
คุนเคยกับการพูดจา มีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติวา อิทัปปจจยตา แลวก็ไมดีใจ ไมเสียใจ
ไมยินดี ไมยินราย เปนปรกติอยูได อยางนี้เรียกวาสมกับความเปนพุทธบริษัท.
ขอใหทานทั้งหลายทนฟง แลวก็ทนศึกษาเรื่อง อิทัปปจจยตา กันตอไป. นี้คือสิ่งที่
ตองขอทบทวน. มันถึงเวลาแลว ถึงสมัยแลว ที่พุทธบริษัทควรจะขึ้นไปให
ถึงขนาดของความเปนพุทธบริษัท คือรูหัวใจของพระพุทธศาสนาที่สรุปไวดวยคําวา
อิทัปปจจยตา นั้นเอง; จะทําใหไมเห็นอะไรแปลกจนไปกลัว หรือไปยินดียินราย
หรือตื่นเตน
ซึ่งลวนแตทําใหจิตใจผิดปรกติไปทั้งนั้น.
ถาเปนผูแจมแจงในสิ่งที่
เรียกวา อิทัปปจจยตา แลว จะคงที่ จะไมมีการเปลื่ยนแปลง ในลักษณะที่ฟู ๆ แฟบ ๆ
เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวรองไห เดี๋ยวยินดี เดี๋ยวยินราย.
ที นี้ พุ ทธบริ ษั ทเป นพุ ทธบริ ษั ทกั นแต ปาก คื อไม ถึ งหั วใจของพระพุ ทธศาสนา ก็เ รีย กได อีก อยา งหนึ่ง เหมื อ นกั นว า เป นพุ ท ธบริษั ทหั ว มงกุฎ ท ายมัง กร
มันไมสมกันเลย.
ในหมูคนที่ตั้งตนเปนผูรูผูสอน ก็ยังเปนหัวมงกุฎทายมังกรอยู
นั่นเอง ไมเขาใจในเรื่อง อิทัปปจจยตา ที่เกี่ยวกับกรรม และความสิ้นไปแหงกรรม.
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ดั งที่ ได กล าวมาแล วในการบรรยายครั้ งที่ แล วมา มี ว า เรื่ องกรรมนี่ มั นมี
อยู ๒ ชนิด ถาเอาไปปนกันแลวมันยุง.

เรื่องกรรมชนิดแรก
นั้น
เปนเรื่องกรรมสําหรับคนที่ยังมีกิเลสยึดมั่น
ถือมั่นเรื่องตัวตน ยังละความรูสึกวาตัวไมได ยังหนาแนนอยูดวยตัวตน ก็ตอง
สอนเรื่องกรรมกันไปทางหนึ่ง
ปฏิบัติกันไปทางหนึ่งทีนี้
บุคคลที่ไดเห็นโลก
มานาน หรือรูธรรมะเพียงพอแลว ตองการจะถอนความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตน มัน
ก็ตองสอนเรื่อง กรรมชนิดหลังไปอีกอยางหนึ่ง คือเรื่องกรรมชนิดที่จะทําความ
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สิ้นไปแหงกรรม. สําหรับคนทั่วไปหรืออยางแรกนั้น เรียกวาเรื่องกรรมในขั้น
ศีลธรรม; สวนอยางหลังนี้เรียกวาเรื่องกรรมในขั้นสัจจธรรม.
เรื่องกรรมในชัน้ ศีลธรรมนั้น
บัญญัติตามความประสงคมุงหมายสําหรับ
ชาวบานทั่วไป ที่ยังมีตัวมีตน, ที่ยังอยากจะดี ยังอยากจะสุข ยังอยากจะอะไรไปตาม
ความตองการของกิเลส. สวนกรรมในชั้นสัจจธรรมนั้น หมายความวา เขารูวา
ดี - ชั่วเหลานี้ มันเปนเรื่องหลอกลวง ทําใหเราตองวิ่งไปวิ่งมา ตามความรูสึกวาดี
วาชั่ว มันจึงมีขึ้น ๆ ลง ๆ ฟู ๆ แฟบ ๆ เดี๋ยวยินดี เดี๋ยวยินราย; แลวอยากจะอยู
เหนือกรรมเหลานั้น.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกัน มีอยู ๒ ฝาย คือฝายศีลธรรม และ
ฝายสัจจธรรม. เรื่องกรรมก็ดี เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดี ถาเปนในชั้นศีลธรรมแลว
ก็เอาไวสอนใหผูที่ยังยึดมั่นในตัวตน
จะไดปฏิบัติเพื่อใหไดสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่น.
ถาวาเปนเรื่องกรรมเปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในชั้นสัจจธรรมแลว
ทุกอยางจะแสดงวาไม
มีอะไรนอกจาก
อิทัปปจจยตา
คือการที่มันเปนไปตามเหตุตามปจจัยของมันเอง
เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น มันมีเพียงเทานั้น.
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ที่วาดี วาชั่วนั้น คนวาเอาเอง. คนก็วาไปตามกิเลสของตัวเอง
รักอะไรก็วานั้นดี ไมรักอะไรก็วานั้นชั่ว จึงไมเปนสัจจธรรม. ถาเปนเรื่องสัจจธรรม
มันก็ตองไมอยูใตอํานาจการหลอกลวง ของความดีความชั่ว ซึ่งทําใหยึดมั่นถือมั่น
ดังนั้นจึงเฉยได นี้มันจึงกลายเปนเรื่องของบุคคลผูที่จะชนะ เลิกการแพกันเสียที
มาเปนการชนะ ชนะตออารมณทั้งหลายที่มีอยูในโลก ที่จะเขามากระทบตน.
นี่คือขอที่ตองทบทวน วาเรื่องกรรมมีอยูเปน ๒ ชั้น สําหรับคนธรรมดาสามัญที่
ยังประกอบอยูดวยสัสสตทิฏฐิ ก็สอนกรรมในขั้นศีลธรรม. ทีนี้ผูที่ตองการจะละ
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เสียซึ่งสัสสตทิฏฐิ คือความรูสึกวาตัวตนวาของตนนั้น ก็จะตองศึกษาเรื่องกรรมใน
ขั้นสัจจธรรม จนรูวากรรมดี กรรมชั่วนั้น สูไมไหว ตองการจะมีกรรมอีกชนิดหนึ่ง
ซึ่งจะเพิกถอนเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่ว นั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา คือสิ่งที่
เรียกวา อัฏฐังคิกมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา. ดังนั้นขอทานทั้งหลายอยาไดไปเขาใจ
หรือไปพูดวา อัฏฐังคิกมรรคนั้นจัดเปนดีหรือเปนชั่ว เปนกุศลหรือเปนอกุศล.
อัฏฐังคิกมรรค
ตองเปนการปฏิบัติเพื่อจะเพิกถอนเสียซึ่งความยึดมั่นใน
บุญกุศล ในบาป ในอะไรทุกอยาง คือทั้งดีทั้งชั่ว แลวก็จะอยูเหนือดีเหนือชั่ว
ดังนั้นจึงไดนามใหมวา เปนกรรมที่จะเพิกถอนเสียซึ่งกรรมดีกรรมชัว่ เรียกวาเปน
กรรมที่ ๓ ก็ได กรรมที่ ๑ คือกรรมชั่ว, กรรมที่ ๒ คือกรรมดี; นี้เปนไปตาม
เรื่องชาวโลก. ทีนี้ กรรมที่ ๓ เปนไปตามเรือ่ งของพระอริยเจา คือเปนกรรมที่จะ
เพิกถอนเสียซึ่งอํานาจของดีชั่ว ซึ่งมันครอบงําจิตใจคนเรา.
คนเรามีปญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเปนหลัก.
ถาอยารูจักเรื่องดีเรื่องชั่ว
ปญหาจะไมมี เหมือนสัตวเดรัจฉานทั้งหลายที่ไมมีความรูเรื่องดีเรื่องชั่ว; ดังนั้น
ปญหาของสัตวจึงไมมากเหมือนมนุษย มนุษยมีปญหาไมสิ้นสุด เพราะยึดมั่น
เรื่องดีเรื่องชั่ว.
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ศาสนาไหนก็สอนความไมยึดมั่นอยางนี้ แตคนฟงไมถูกเอง. แมศาสนา
คริสเตียนก็ยังสอนอยางนี้. ลองไปอานดูหนาแรก ๆ หนา ๑ หนา ๒ ของคัมภีร
ไบเบิลดู จะพบวาทีแรกมนุษยไมมีความทุกขไมมีบาป; พอไปกินผลไมตนที่หนึ่ง
ที่เรียกวาตนไมแหงความรูดีรูชั่วเขาไป อาดัมกับอีฟนี้ก็กลายเปนคนบาป คือมี
ความทุกขตลอดกาล กลายเปนมนุษยที่มีบาปตลอดกาล. กอนแตที่ยังไมรูเรื่องดี
เรื่องชั่ว เขาไมมีความทุกขเลย ผาก็ไมตองนุง ความรูสึกวาหญิงวาชายนี้ก็ไมมี,
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เรื่องดีเรื่องชั่ว.
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การตั้งตนเปนมนุษย

ก็คือการตั้งตนเผชิญกับปญหา

นี่แหละขอใหเขาใจวา เรื่องดีเรื่องชั่วนี้ ตั้งตนขึ้นเมื่อไร มนุษยก็มีบาป
และมีทุกขเมื่อนั้น. แตมันเปนของใหม คือบาปหรือความทุกขตามแบบของ
มนุษย
เปนของใหมเพิ่งเกิดสําหรับมนุษยที่รูจักดีรูจักชั่ว.
มนุษยที่ยังไมรูจัก
ความหมายของดีชั่ว มันก็ตองเหมือนกับสัตว. แมรูปรางจะเปนคนแลวก็ยังเรียกวา
เหมือนกับสัตว เพราะไมรูเรื่องดี-ชั่ว; ดังนั้นกฎเรื่องกรรมมันจึงตางกันระหวาง
คนกับสัตว.
อยางที่ไดพูดใหฟงแลวในวันกอนวา ถาแมวจับหนูกินมันไมบาป; แต
ถาคนไปฆาสัตวมากินมันบาป.
นี่เพราะแมวมันไมมีความรูเรื่องดี-ชั่ว-บุญ-บาป
ไมไดยึดมั่นดีชั่ว ไมไดรูวานี้เปนความผิดแลวจะฝนทํา; เพราะฉะนั้นมันจึงไมบาป.
แมวจับหนูกันก็เปนกิริยาเฉย ๆ ถาจะมีผลก็เปนเพียงปฏิริริยา ซึ่งจะถูกหนูกัดเอาบาง
หรืออะไรก็ตามใจ มันเปนเพียงปฏิกิริยา ไมเรียกวากรรมหรือผลกรรม.

www.buddhadasa.info
แตถามนุษยไปฆาสัตว มันก็เปนกรรม เพราะวามีความรูเรื่องดีเรื่องชั่ว
เรื่องบุญเรื่องบาป
หรือมีเจตนาจะฝนกฎของความดีความชั่ว
แลวก็ทําลงไปดวย
เจตนาจะฆา ฉะนั้น มนุษยฆาสัตวจึงเปนบาป แตแมวจับหนูกินไมเปนบาป มัน
เปนคนละชั้นคนละระดับ.
นี่แหละดูเถอะวา
เรื่องดีเรื่องชั่วแหละ
มันไดทําใหเกิดปญหา
อันยุงยากเหลือประมาณขึ้นมาแกมนุษยเรา
ทานทั้งหลายอุตสาหลําบากมาจนถึงที่นี่
ก็เพราะอยากดี. ขออภัยพูดตรง ๆ อยางนี้ ถาไมอยากดีก็ไมจําเปนอะไรที่จะ
ตองมา. มันมีความกาวหนาก็เพราะวาลวนแตอยากดี ยึดมั่นในความดี จนกวาจะรู
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พิษสงของความดีกันเสียกอน แลวจึงจะปฏิบัติขั้นตอไป; คือขั้นที่จะอยูเหนือ
ความดี.
เมื่ อ เล า เรื่ อ งคริ ส เตี ย นแล ว ก็ จ ะเล า ต อ ไปให จ บว า มั น ยั ง มี ต น ไม อี ก
ตนหนึ่ง เรียกวาตนไมแหงชีวิตนิรันดร;
ตอเมื่อไรมนุษยไดกินผลไมของตนไม
ที่สอง คือตนไมชีวิตนิรันดรนี้แลว เมื่อนั้นมนุษยจะหมดบาป.
ทีนี้ ลูกหลานของ
อาดัมกับอี ฟนี้ ไม รูจักไดกิ นผลไมตนที่สองสักที จนกวาจะมีพระศาสดา เชน พระเยซู
หรื ออะไรเกิ ดขึ้ น สอนให ละความยึ ดมั่ นในเรื่ องความดี ความชั่ ว อย างเดี ยวกั บ ที่
พระพุทธศาสนาสอน;
เมื่อนั้นแหละมนุษยจะพนจากบาปดั้งเดิม คืออยูเหนือดี
เหนือชั่วได.
การอยูเหนือดีเหนือชั่วนี่แหละ
คือสิ่งที่เรียกวาเหนือกรรม
กรรมดี กรรมชั่ว; เรียกอีกอยางหนึ่งวาสิ้นกรรม.

เหนือ

หัวขอที่เราจะตองอธิบายมีอยู ๓ หัวขอ คือ เรื่องกฎแหงกรรม, กับ
เรื่องตัวกรรมนั้นเอง และเรื่องความสิ้นไปแหงกรรม มี ๓ หัวขอ. กรรมใน
ขั้นศีลธรรมที่คนทั่วไปจะตองปฏิบัติ ในฐานะที่ยังมีตัวตนนี้ ไดอธิบายอยางละเอียด
ลออที่สุดแลว ในการบรรยายครั้งที่แลวมา ดังนั้น ในวันนี้จึงเหลืออยูแตเรื่อง
กรรมที่จะทําความสิ้นไปแหงกรรม; หรือจะเรียกสั้น ๆ วา ความสิ้นไปแหงกรรม.

www.buddhadasa.info
เราจะตองระลึกนึกถึงความสิ้นไปแหงกรรมนี้ วามันยอนกลับไปคลาย ๆ
กับทีแรก ทีแรกทําอะไรไมเปนกรรม เหมือนกับแมวจับหนูกิน ไมเปนบาป
มันมีแตกิริยา. ตอมามนุษยรูจักดีชั่ว ทําอะไรเกิดมาเปนกรรมขึ้นมา เพราะทํา
ดวยเจตนา ดวยกิเลส มันจึงเกิดเปนวิบากกรรมขึ้นมา ดีชั่ว, ดีชั่ว, ดีชั่ว, ลมลุก
คลุกคลานไปในวัฏฏสงสาร ที่เหมือนกับทะเลขี้ผึ้งซึ่งเดี๋ยวเหลว เดี๋ยวแข็ง, เดี๋ยวเหลว
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เดี๋ยวแข็ง. นานเขามันเบื่อ มันจึงละความยึดมั่นถือมั่นเสียได จนถึงอันดับสุดทาย
คือเปนพระอรหันต; ครั้นเปนพระอรหันตแลว ก็ไมมีบุญ ไมมีบาป ไมมีดี
ไมมีชั่วอีก ทําอะไรก็เปนแตเพียงกิริยาเชนเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง.
พระอรหันตไมมีทางที่จะเปนบาปไดดวยเหตุใด ๆ เลย เพราะไมมีกิเลส
อันเปนเหตุใหเจตนา ที่จะกระทําไปดวยอํานาจของเจตนา ดังนั้น พระอรหันตจะทํา
อะไรจึงเปนเพียงกิริยา แมวาจะไดทําใหสัตวตายลงไป ก็จะไมมีกรรม เพราะไมมี
เจตนาที่จะฆาใหตาย.
นี่จะตองรูเรื่องที่มันคลาย ๆ กัน แตมันไมใชอยางเดียวกัน แมวจับ
หนูกินเปนกิริยา;
พระอรหันตทําอะไรลงไป
ก็เปนเพียงกิริยา;
แตไมใช
เหมือนกันเลย.
ทีนี้ เรื่องเกี่ยวกับคนเราในระหวางกลาง ที่ไมใชแมว และก็ไมใช
พระอรหันตนี้ มันก็ยังมีเรื่องที่เปนเพียงกิริยา วันหนึ่ง ๆ เรามีการทําอะไร ๆ
ที่เปนเพียงกิริยานี้มากมายเหลือเกิน เชน ตื่นขึ้นมาก็อาบน้ํา ลางหนา ถูฟน ทําอะไร
ไปตามเรื่อง เหลานี้เปนกิริยาทั้งนั้นไมไดเปนกรรม แตวานี้มันก็ไมแปลก ไมคอย
จะมีปญหา.
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มันจะมีปญหาตอเมื่อเรื่องที่สําคัญกวานี้เกิดขึ้น
เชนวาเราจะตองกินยา
ถายตัวพยาธิ
ถาเราทําไปดวยเจตนาอันบริสุทธิ์
หรือเรียกวาไมมีเจตนาดีกวา
การกินยาถายตัวพยาธิตายนี้ ก็เปนเพียงกิริยา ไมเปนกรรม. แตถาเรามีความ
โกรธแคนในตัวพยาธิ ตองการจะฆามันเสีย แลวก็กินยาถายเขาไป อยางนี้มันก็
เปนกรรม คือการฆาสัตว หรือวาเปนกรรมชั่ว.
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นี่แหละ
แมแตในเรื่องราวของคนธรรมดาในประจําวันนี้
ก็ยังตองระวัง
เรื่องที่จะใหหลุดรอดไปจากกรรม ถาเราจะเดินไปค่ํา ๆ คืน ๆ มันก็จะตองเหยียบ
อะไรตาย; ถาเราไมเขาใจเราก็จะไมกลาเดินไปไหน; หรือวาเราจะไมกลากินยา
ถายพยาธิ หรือจะกระทําการรักษาโรคใด ๆ ที่มันจะตองทําใหสิ่งมีชีวิตตาย. หรือ
ถาจะดูใหละเอียดลงไปอีก ก็คลาย ๆ กับวา เราหายใจเขาไปครั้งหนึ่ง ก็มีพวก
จุลินทรีย สิ่งที่มีชีวิตบางประเภทติดเขาไป และไปตายในตัวเราอยางนี้ ถาเราทําไป
ดวยเจตนาจะฆามัน เราก็ตองเปนบาป; ถาเปนอยางนี้แลว มันก็บาปอยางเหลือ
ประมาณ บาปอยางถายถอนกันไมไหวทีเดียว เพราะมันตองหายใจอยูตลอดเวลา.
แตเดี๋ยวนี้เราก็ไมมีเจตนาที่จะฆาสัตวเหลานั้น ดังนั้น การที่ทําใหสัตว
เหลานั้นตายไป มันก็เปนกิริยาไปหมด ไมเปนผลบาป ไมเปนผลบุญ ไมเปนผลอะไร.
นี้เปนเรื่องกรรม เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องกรรม ที่จะตองรูวา ถาทําลงไปดวย
เจตนาของบุคคลผูรูจักดีรูจักชั่ว แลวมันก็ตองเปนกรรมดีกรรมชั่ว.
กรรมชั่ว คือ ทําเมื่อฝนความรูสึกที่รูอยูวา นี้เปนกรรมชั่ว. ถาเปน
กรรมดี
มันก็ทําไปดวยความรูสึกวานี้มันเปนกรรมดี;
ทําลงไปมันก็เปนกรรมดี.
แตถามัวชั่ว ๆ ดี ๆ กระโดดโลดเตนอยูอยางนี้ มันก็ไมไหว ในที่สุด จึงตองการ
ที่จะพนไปเสียจากสิ่งทั้งสองนี้
นี่จึงประพฤติพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา
ตาม
มัชฌิมาปฏิปทา หรืออัฏฐังคิกมรรค; ฉะนั้น หนทางนี้ไมเรียกวาดี ไมเรียกวาชั่ว;
แตจะเปนไปเพื่ออยูเหนือดีเหนือชั่ว. ถูกแลว ตอนตน ๆ ก็คงจะเรียกหนทางนี้
วาดี วาเปนกุศลไปกอน แตวาอยาลืมวาหนทางนี้ มันเปนหนทางที่จะไปใหพนดี
พนชั่ว.
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สิ่งที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
นั้น ถาเปนอยางชั้นต่ํา ก็เล็งเอา
อัฏฐังคิกมรรค มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโน สัมมา

www.buddhadasa.info

๔๒๖

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

อาชีโว สัมมาวายาโม เปนตน นี้ก็จะเห็นไดวา เปนไปในฝายดี คือการกระทําถูก
ใชคําวาสัมมาคือถูกตอง. แตพระพุทธเจาไดตรัส มัชฌิมาปฏิปทา ที่สูงไปกวานั้น คือ
อิทัปปจจยตา - ความที่เมื่อสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. นี่แหละคือ
มัชฌิมาปฏิปทา ที่แทจริง หรือสูงสุด.
อิทัปปจจยตา อยูเหนือความเปนของดี หรือความเปนของชั่ว ไมเอียง
ไปทางไหนหมด คือไมไดไมเสีย ไมดีไมชั่ว ไมบุญไมบาป ไมสุขไมทุกข มันเปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์ เปนไปตามเหตุตามปจจัย แตวาพวกเราไมคอยเคยไดยิน คําที่
พระพุทธเจาตรัสวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ อิทัปปจจยตา.
ถาขยายความออกไปก็คือวา ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ คือมัชฌิมา
ปฏิปทาใหรูแตวา เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
ตามสายแหงปฏิจจสมุปบาท; ไมบัญญัติวาดี ไมบัญญัติวาชั่ว มันก็เปนมัชฌิมา
ปฏิปทา; ทําใหคนมีความรูสึกนึกคิดในทางที่ไมอยากดีไมอยากชั่ว ไมหลงเรื่องดี
เรื่องชั่ว. นี้คือทางที่จะอยูเหนือกรรม หรือจะสิ้นกรรม ซึ่งจะไดพูดกันตอไปอีก
พอใหเปนที่เขาใจ.
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เดี๋ยวนี้ตองการจะพูดแตเพียงวา เรื่องกรรมมีอยู ๒ ชนิด สําหรับคน
ธรรมดาสามัญหรือปุถุชนนี้ ก็เปนกรรมขั้นศีลธรรม; ถาเปนเรื่องกรรมที่สูงขึ้นไป
ของพระอริยเจา มันก็เปนสัจจธรรม คือจะอยูเหนือดีเหนือชั่ว.

ถาเปนศีลธรรม มันก็เรื่องดีเรื่องชั่ว หลีกชั่วเอาดีเขาไวเรื่อย มัน
ก็เปนศีลธรรม. แตพอไปถึงขั้นสูง คือขั้นสัจจธรรม มันบอกวาไมไหวทั้งนั้น
ไมไหวทั้งดีทั้งชั่ว ตองการจะอยูเหนือดีเหนือชั่ว จึงเกิดเปนกรรมชนิดที่จะทําลาย
กรรมดีกรรมชั่วเสียใหหมดอํานาจ. นี้คือการบรรลุความสิ้นกรรม อยูเหนือกรรม
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หมดเรื่องกกรรมกันเสียที. บุคคลที่จะทําไดอยางนี้ มีแตพระอรหันตประเภทเดียว.
ที่ต่ําลงมา เชนพระโสดาบัน เปนตน เปนเพียงผูกําลังจะเปนอยางนั้นเทานั้น แตยัง
เปนไมได; คงเปนไดแตพระอรหันตพวกเดียว ที่จะอยูเหนือกรรม.
เมื่อยังอยูใตอํานาจของกรรม
คืออํานาจความบีบคั้นของความดีความชั่ว
แลว เรายังเปนทุกข ดังนั้น เมื่อยังไมอยูเหนือกรรม ก็ยังไมอยูเหนือทุกข;
ยังไมสิ้นกรรม ก็ยังไมสิ้นทุกข; จึงตองมีการกระทําชนิดที่เรียกวา อยูเหนือกรรม
หรือ สิ้นไปแหงกรรม
ไมมีการกระทําอะไรที่จะเปนกรรมอีกตอไป
เปนเพียง
กิริยาเฉย ๆ.
เอาละ ทีนี้จะไดพูดกันใหละเอียด พูดไปโดยรายละเอียด เพื่อจะใหเขาใจ
ในสิ่งที่เรียกวา ความสิ้นกรรม.
ตัวอยางของเรื่องนี้ ไดเคยนํามาพูดในครั้งที่แลวมา เรื่อง พราหมณพาวรี
เปนพราหมณมีชื่อเสียง ออกตั้งสํานักอยูที่ริมแมน้ํา โคธาวารี ทุกคนเลื่อมใสวา
เปนผูรู. ทีนี้ ก็เกิดมีนักบวชที่อยูปา ที่มีฌานกลามีอะไรเขมแข็งคนหนึ่ง มา
เรียกรองเอาทรัพยจากพราหมณคนนี้ ถาไมใหก็จะทําใหศีรษะแตกเปนเสี่ยง คือศีรษะ
ระเบิด ดวยฤทธิ์อํานาจของเขา. พราหมณพาวรีเดือดรอนเปนทุกข ไมรูวาจะทํา
อยางไร แลวก็มีความเชื่อในฤทธิเดชของนักบวชคนที่มาจากปา คือเปนฤาษีหรือโยคี
อะไรคนหนึ่ง
ก็เลยตองแสวงหาธรรมที่จะทําใหไมตองศีรษะระเบิด
ไมตองให
ศีรษะแตกเปนเสี่ยง ธรรมที่แสดงใหเห็นชัดวา เราจะไมตองถูกใครทําอันตรายเรา
ไดอีกตอไป คือจะไมตายหรือไมถูกทําอันตรายอีกตอไป; นี้เปนเหตุใหนึกหาที่พึ่ง
ก็ไปถามเทวดาองคนั้นองคนี้.
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เทวดาองคหนึ่งบอกวา มีแตะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น ที่รูธรรมที่
ทําใหศีรษะไมตองแยก แลวพระพุทธเจานั้นทานเปนผูถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหง
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กรรม สัพพะกัมมักขะยัง ปตโต - ถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง.
พราหมณพาวรีไดยินคํานี้ ก็เกิดสนใจในพระพุทธเจาผูสิ้นกรรม; จึงไดสงลูกศิษย
ของตัวเองมาถามพระพุทธเจา จะเอาขอความทั้งหมดใหได จึงสงมาตั้ง ๑๖ คน ให
ตางคนตางมาถามพระพุทธเจา เพื่อจะเอาความรูเรื่องนี้. เรื่องโสฬสปญหา มันก็
เกิด ขึ้น เพราะเหตุนี้
ลา นแตแ สดงธรรมในขั้น ลึก
ขั้น อยูเ หนือ กรรมทั้ง นั้น .
ขอใหไปพิจารณาดูวา ธรรมะที่แสดงไวในโสฬสปญหานั้น เปนเรื่องเหนือกรรม
ทั้งนั้นไมใชเรื่องศีลธรรม นี้เปนตัวอยางที่เราจะตองเขาใจวา เรื่องเหนือกรรมนี้
มันอยูในระดับไหน.
เรื่องมันจะตองพูดกั้นตอไป วามันมีอะไรบางที่เปนกฎของกรรม กัน
เสียกอน. คําวากฎในที่นี้ จะตองครอบคลุมไปหมดทุกชนิดของกรรม จึงจะเรียกวา
“กฎแหงกรรม” ได.
เทาที่สํารวจดูแลว ในพระคัมภีร เห็นมีอยูวาสูตรที่ชื่อวา นิพเพธิกสูตรนี้
เปนสูตรที่เ หมาะสมที่สุด ที่จ ะแสดงกฎแหง กรรมทั้ง ปวง. “นิพเพธิก สูต ร”
มันก็เปนชื่อที่ดีมากอยูแลว คือกลาวถึงสิ่งที่จะเปนเครื่องทําลาย คือเหมือนกับ
ตอกลิ่ม เขาไปทําลายสิ่งทั้งหลายใหแตกกระจายไป. สูตรนี้ไดกลาวเรื่องกรรม
ไวในลักษณะที่เปนกฎเกณฑที่ดีที่สุด
แตมิไดกลาวไวเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องเดียว;
กลาวเรื่องอื่น ๆ อีกดวย; หากแตวาเรื่องกรรมนี้ กลาวไวสมบูรณที่สุด.
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เอาตามหัวขอยอ ๆ กอนวา ในสูตรนี้ เริ่มขึ้นก็แสดงลักษณะแหงกรรม
หรือกรรมลักษณะวากรรมนี้คืออะไร? มีคําระบุไวชัดวา “กรรมคือการกระทําที่ทํา
ไปดวยเจตนาทางทวารทั้ง ๓ คือ กาย วาจาใจ”; สําคัญอยูที่วาทําดวยเจตนา.
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เจตนานั้น คือความตั้งใจอยางรุนแรง. ความรุนแรงนี้ตองมาจากกิเลส
สรุปอยูที่อวิชชา.
เพราะมันไมรูวาอะไรเปนอะไร
มันจึงมีเจตนาไปตามอํานาจ
ของกิเลส หรืออวิชชา แลวก็ทําไปทางกายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง เปน ๓
ทางดวยกัน สรุปเปนคํานิยามสั้น ๆ วา การกระทําดวยเจตนา ทางกายทวาร
วจีทวาร มโนทวาร นี้คือกรรม.
หัวขอตอไปมีวา อะไรเปนนิทานสัมภวะแหงกรรม คือเปนแดนเกิด
ขึ้นแหงกรรม? คําอธิบายมีอยูแลวในสูตรนั้นวา ผัสสะ. ผัสสะคือการกระทบทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ. นี้เปนนิทานสัมภวะ เปนแดนเกิด
แหงกรรม.
ทานตองสังเกตดู ใหเขาใจวาผัสสะ เปนแดนเกิดแหงกรรมไดอยางไร?
เรื่องผัสสะโดยละเอียด ก็ไดเคยอธิบายมาแลว; ในวันนี้จะไดพูดกันแตใจความ
สั้น ๆ วาการกระทบทางอายตนะ เชนการที่ตากระทบรูป เปนตน ในตอนนี้เรียกวา
ปฏิฆสัมผัส - การสัมผัสดวยการกระทบกระทั่งของอายตนะ, เทานั้น ยังไมเกี่ยวดวย
อวิชชาหรือกิเลส.
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ตัวอยาง เรานั่งอยูที่นี่ เหลือบตาไปมันก็เห็นภาพ. นี่เรียกวาภาพขางนอก
กับตาขางในนี้กระทบกันเปนปฏิฆสัมผัส. และในขณะแหงสัมผัสนี้ ถาวามันเปน
ไปในทางที่มีอวิชชาเขามาเกี่ยวของดวยมันก็กลายเปนอวิชชาสัมผัส
คือเกิด
ความหวัง เกิดความสงสัย เกิดอะไรขึ้นมา เพื่อจะได เพื่อจะเอา เพื่อจะอะไร
อยางใดอยางหนึ่ง ในสิ่งนั้น อยางนี้เปนอวิชชาสัมผัส คือสัมผัสสิ่งนอกตัว ดวย
อํานาจของอวิชชา.
นี้ไมใชปฏิฆสัมผัส
เพราะมันมีอวิชชาเขาไปเจือเสียแลว
จึงเรียกวา อวิชชาสัมผัส; เรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งวา อธิวจนะสัมผัส; คือสัมผัส
สักวาชื่อ ของไมตองสัมผัสกัน แตมันกลับมีการสัมผัสอยางยิ่ง; คืออวิชชา
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เขาไปเกี่ยวของแลวก็รูสึกวาอันนี้เปนอะไร แลวก็ยินดีหรือยินราย
ความยินดียินราย นั้นคืออธิวจนะสัมผัส.

แลวก็ทําไปตาม

ตัวอยางในการเห็นรูป ก็คือวามันไมเห็นเฉย ๆ เสียแลว มันไปมี
ความหมายอะไรอยางใดอยางหนึ่งเขามา เชนวา สวยหรือไมสวย นารักหรือไมนารัก
แลวก็ตรงกับกิเลส ก็เกิดความตองการ.
การเกิดความตองการนี้ เปนกรรมแลว คือเปนมโนกรรมแลว. ผัสสะ
นั้นเปนเหตุใหเกิดกรรมแลวคือมโนกรรม. ทีนี้ มโนกรรม มักจะไมหยุดอยูเพียง
แคมโนกรรม มันก็ออกมาทางปากเปนวจีกรรมบาง; ทางการกระทําทางกายเปน
กายกรรมบาง; นี่มันก็เปนครบทั้ง ๓ ทวาร คือใจ วาจา แลวก็กาย. นี่แหละ
ผัสสะเปนแดนเกิด หรือนิทานสัมภวะแหงกรรม อยางนี้เอง.
ดังนั้นเมื่อถามวา อะไรเปนแดนเกิดแหงกรรม? คําตอบมีสั้น ๆ วา
ผัสสะ ทุกคราวที่มีผัสสะ จะมีกรรม; ทุกคราวที่ผัสสะนั้นแหละจะตองมีเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกรรม; ถาไมมีกิเลสเขามาเกี่ยวของ มันเปนกิริยาไป. ถามีกิเลสเขามา
เกี่ยวของ มันก็เปนกรรม ทางกาย ทางวาจา ทางใจ; แลวมันจะเปนดี
หรือเปนชั่ว ตามที่มนุษยบัญญัติกันขึ้นเอง. ถามันทําใหผูอื่นหรือตัวเองเดือดรอน
เราเรียกวา กรรมชั่ว. ถาไมทําตนเองและผูอื่นใหเดือดรอน ก็เรียกวากรรมดี.
แตทั้งกรรมดีกรรมชั่ว มันก็เปนกรรมดวยกัน; แลวกรรมทุกชนิดตองมาจาก
ผัสสะ.
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ทีนี้ มีหัวขอตอไปวา เวมัตตะของกรรม. เวมัตตะ นี้แปลวามาตรฐาน
ที่ตาง ๆ กัน. เวมัตตะ คือมาตรการหรือมาตรฐานของกรรมที่เปนตาง ๆ กันนั้น
คืออะไร? คําอธิบายมีแลวในสูตรนั้น วาถาถือเอาผลในทางโลกในทางที่

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๔๓๑

มนุษยจะพึงรูจัก ก็วา กรรมมีความตาง ๆ กัน ตามผลที่มันทําใหมนุษยเกิดขึ้น
ใหมในทางวิญญาณ ในลักษณะอยางไร.
นี้ก็แสดงวา กรรมที่ทําใหเกิดเปนสัตวนรกก็มี, กรรมที่ทําใหเกิดเปน
สัตวเดรัจฉานก็มี,
กรรมที่ทําใหเกิดเปนเปรตก็มี,
แลวกรรมที่ทําใหเกิดเปน
มนุษยก็มี, แลวกรรมที่ทําใหเกิดเปนเทวดาก็มี; ระบุไวเปน ๕ ชั้นดวยกัน.
อยางเลวที่สุดคือเกิดเปนสัตวนรก, สูงขึ้นมาเปนเดรัจฉาน เปนเปรต เปนมนุษย
เปนเทวดา ตามลําดับ.
ข อ ที่ ว า กรรมทํ า ให เ กิ ด ต า ง ๆ กั น นี้ บางพวกก็ เ ล็ ง ว า เกิ ด ใหม นี้ เ กิ ด
ตอตายแลว เขาโลงแลวไปเกิด อยางนี้ก็มี.
เขาก็มีความเชื่อของเขาวา ตายแลว
ไปเกิดเปนสัตวนรกบาง,
ตายแลวไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานบาง,
ตายแลวไปเกิด
เปนเปรตบาง, เปนมนุษยบาง, เปนเทวดานานาชนิดบาง; แตวาการเกิดใหม
ในภาษาอิทัปปจจยตา นั้น ไมตองรอตอตายแลว ที่นี่เดี๋ยวนี้ มันก็เกิดได.
เรื่ อ งนี้ ไ ด อ ธิ บ ายไว แ ล ว ในการบรรยายเรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาท คื อ เรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา
ครั้งแรก ๆ.

www.buddhadasa.info
เกิดนี้ คือการเกิดแหงจิตใจ มันเกิดไดที่นี่และเดี๋ยวนี้; คือถัดมา
จากผัสสะนั่นเอง มีผัสสะชนิดที่ประกอบดวยอวิชชาที่ไหน จะมีการเกิดที่นั่น.
เชนวาตากระทบรูปแลวมีอวิชชาเขาไปเกี่ยวของ มันก็ยินดีเปนตน ในรูปนั้น. ทีนี้
ความยินดีนี้ มันก็กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ตัณหา เวทนาใหเกิดตัณหา. มีความ
อยากเกิดขึ้น
มันก็มีจิตที่รูสึกอยากนั้นแหละเปนตัว
“ผูอยาก”;
แลวก็เกิด
อุปาทานวา “เรา” : เราอยากไดนั่น เราอยากไดนี่, เราไดนั่นแลว เราได
นี่แลว. เกิดอุปาทานอยางนี้เรียกวา “เกิด” คือ “คน” นั้นมันเกิด.

www.buddhadasa.info

๔๓๒

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ถาหากวา
ในเรื่องการเห็นรูปครั้งนี้
เหลือประมาณ
เขาก็เกิดเปนสัตวนรกแลว;
คนนั้นเกิดเปนสัตวนรกแลว.

มันไดทําใหเขาเกิดความรอนใจ
ในเวลานาทีเดียวสองนาทีเทานั้น

ถาวาในการเห็นรูปนั้น
มันไดทําใหคนนี้โงอยางดักดานทีเดียว ก็แปลวา
คนนั้นไดเกิดเปนสัตวเดรัจฉานแลว
สัตวเดรัจฉาน
เปนคําพูดที่หมายถึง
ความโง.
ถาวาการเห็นรูปในครั้งนั้น
ไดทําใหเขาเกิดความอยาก
ความหิว
ตอสิ่งนั้นเหลือประมาณ นี้เขาก็เกิดเปนเปรตแลว ในเวลาถัดมาเพียงนาทีเดียว
สองนาที.
หรือวามันทําใหเขาพยายามที่จะเอาใหได
ดวยเรี่ยวดวยแรงของมนุษย
ดวยเหงื่อดวยไคลอยางนี้ เขาก็เกิดเปนมนุษยแลว, คือเปน “คน” นั่นเอง
หรือวาถามันโชคดี
ประจวบเหมาะอยางไรก็ตาม;
เพราะวาเขาเปนคน
โชคดีบังเอิญประจวบเหมาะทําใหเขาไดเอร็ดอรอยทางเนื้อหนังอยางอกอยางใจ
เนื่อง
ในการเห็นรูปนั้น เขาก็เกิดเปนเทวดาชั้นกามาวจรแลว.
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หรือถาสูงไปกวานั้น
เขาใชการเห็นรูปนั้นเปนอารมณของการเจริญ
สมถะภาวนาอะไร
ในทํานองที่ไมเปนเรื่องของกามารมณ
นี่เขาก็เกิดเปนเทวดา
ชั้นรูปาวจรบาง, ชั้นอรูปาวจรบาง; เปนลําดับไปตามแตกรณี.

นี่แหละคือกรรม มันมีอยูหลายชนิด มันมีมาตรการเปนชั้น ๆ ไปวา
กรรมที่ทําใหเกิดเปนสัตวนรก,
กรรมที่ทําใหเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน,
กรรมที่ทํา
ใหเกิดเปนเปรต, กรรมที่ทําใหเกิดเปนมนุษย, แลวก็กรรมที่ทําใหเกิดเปนเทวดา
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มีอยู ๔ อยางเทานั้น. แตวาแตละอยาง ๆ นั้น มันมีแจกซอยไปไดอีกมาก
โดยเฉพาะเทวดามีหลายสิบชนิด หลายรอยชนิด; ฉะนั้นเมื่อจะจัดลําดับกรรม โดย
เอาผลของมันเปนหลักแลว ก็กลาวอยางนี้.
นี่แหละถามวาเกิดเมื่อไร? บางคนวาตอตายแลว. แตคําสอนที่ปรากฏ
อยูในสูตรจําพวกอิทัปปจจยตา ลวนแตแสดงวาเกิดที่นี่และเดี๋ยวนี้.
คําวา “เกิด” นั้นคือเกิดแหงอุปาทานวา “ตัวกู” วา “ของกู”. เพราะ
ฉะนั้น ความหมายของคําวา “ทิฏฐธรรม” กับคําวา “สัมปรายิกะ” มันจึงตางกัน.
ในภาษาที่เขาใชพูดกัน มีคําอยู ๓ คําทิฏฐธรรม, อุปปชชะ, และสัมปรายะ
แยกคําแปลออกเปน ๓ อยางวา ทันที ทันตาเห็น ในชาติทันตาเห็น, นี้อยางหนึ่ง;
แลวก็ในชาติถัดไปอยางหนึ่ง; แลวก็ในชาติหลัง ๆ ไปอีกอยางหนึ่ง; พวกที่
ถือวาเกิดตอตายแลว มันก็เอาไวตอตายแลว; สวนพวกที่ถือตามเรื่อง อิทัปปจจยตา
เขาเอาไวที่นี่ เดี๋ยวนี้ ทั้ง ๓ อยาง, ดังที่กลาวแลวขางบน.
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ทิฏฐธรรม คือทันควัน ที่ไดมีการกระทบทางอายตนะ. ถาอุปปชชะ
หรืออุปปชเช ก็ตอมาอีกบางขณะจิตหรือหลายขณะจิต. ถาอปรปริยายะ, ในบาลี
เรียกอยางนี้, แตที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา สัมปรายะ, นี้มันก็หมายถึงวามันนาน
ตอไปอีกหนอย; คือนานตอไปอีกจากสองอยางขางตนนั้น. นี่เรื่องกรรมใหผล
เปนลําดับอยางนี้ แลวก็ในเวลาอยางนี้. รวมเปน ๒ ความหมาย พวกที่ถือ
เอาเนื้อตัวรางกายเปนหลัก ก็ตองเนื่องตอตายแลว; สวนพวกที่ถือเอาจิตใจ
เปนหลัก มันก็ลวนแตที่นี่ และเดี๋ยวนี้; เพราะจิตมันเกิดเร็วกวากาย อยางที่จะ
เปรียบกันไมได.

ฉะนั้ น ไปคิ ดดู เอาเองก็ แล วกั น ว าการเกิ ด ๒ อย างนั้ น อย างไหนมั น
นากลัวกวา คิดอยางไหนหรือเชื่ออยางไหน มันนากลัวกวา หรือมีประโยชนกวา,
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หรือวาอาจจะแกไขใหเปนประโยชนไดมากกวา? ถาถือเอาตามหลัก อิทัปปจจยตา
จะตองถือวา ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ทั้งนั้น ที่มันนากลัวกวา, จริงกวา, ใชเปนประโยชน
ไดมากกวา.
ความเปนนรก เปนเดรัจฉาน เปนเปรต เปนมนุษย เปนเทวดา นั้น
จะเกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นคือทุกครั้งในทันทีที่มีการกระทํากรรม.
การ
กระทํากรรมก็มีทุกครั้งที่มีการสัมผัสดวยอวิชชา คือเผลอสติไปสัมผัสทางตา ทางหู
เปนตนดวยอวิชชา. ผัสสะนั้นจะทําใหเกิดกรรม แลวก็จะเกิดมีผลอยางใดอยางหนึ่ง
ใน ๕ อยางนั้น. แตถาผัสสะนั้นไมประกอบดวยอวิชชา มันกลายเปนกิริยาเทานั้น.
นี้เรียกวาเวมัตตะของกรรม ๕ ประการ. เวมัตตะ นี้แปลเปนไทยก็ยาก; ถาแปล
ตามตัวหนังสือก็แปลวา มาตราที่ตาง ๆกันของกรรม.
ทีนี้ หัวขอตอไปมีวา กัมมวิบาก - วิบากแหงกรรม แจกเปน ๓ อยาง
ตามเวลาที่มันใหผลอยางที่วามาแลว (๑) ใหผลในทิฏฐธรรมคือทันควัน; (๒)
ใหผลในอุปปชชะคือในเวลาถัดไป; (๓) ใหผลเปนอปรปริยายะ คือตอ ๆ ไปอีก.
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ที่จริงอาจจะเอาเกณฑใหผลอยางอื่นมาเปนหลักก็ได
แตพระพุทธเจา
ไมทรงแสดงดวยเกณฑอยางอื่น; ทรงแสดงดวยเวลาที่มันใหผล. วิบาก แปลวา
ใหผล. วิบากมันใหผลไมเหมือนกัน ทันควันบาง, ตอมาบาง, ตอมาอีกบาง,
นี้คือวิบาก. กัมมวิบากมีอยู ๓ ชนิดอยางนี้.

แตมันมีหลักที่ตองสนใจอยางหนึ่งวา พระพุทธเจาไดตรัสไววา เขา
ประกอบกรรมในอัตตภาพใด กรรมยอมใหผลในอัตตภาพนั้น; กรรมใหผล
ในอัตตภาพใด เขายอมเสวยผลกรรมในอัตตภาพนั้น. นี้แปลวาไดวิบากใน
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อิทัปปจจยตา
อัตตภาพนั้น แตวาในอัตตภาพนั้น มันยังแตกตาง
ตอมาบาง ในเวลาถัดตอมาอีกบาง.

๔๓๕
ทันควันบาง

ในเวลา

นี่ถาถือเอาตามหลัก อิทัปปจจยตา ก็มีอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้น การใหผล
ของกรรมจะใหผลในอัตตภาพที่มันกระทํากรรม
แลวมันจะเสวยผลของกรรมใน
อัตตภาพที่กระทํากรรม หมายความวา มันมีผัสสะในอัตตภาพนี้ ในรางกายนี้
มันก็เปน กรรมขึ้น ในอัตตภาพนี้ แลวมัน ก็ใหผ ลในอัตตภาพนี้ แลวเสวย
ผลกรรมในอัตตภาพนี้ แตวาเปนอยางชนิดทันควันบาง เปนอยางชนิดถัดมาบาง
เปนอยางชนิดถัดมาอีกบาง ทั้ง ๓ อยางนี้ ลวนแตในอัตตภาพนี้. นี้ตาม
กฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.
แตวาความเชื่อของคนทั่วไป เขาไมวาอยางนั้น. เขาวาตายเขาโลงแลว
จึงจะไปเกิดอยางนั้นอยางนี้ ไดอยางนั้นอยางนี้ เปนหลัก. นั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
ของคนจําพวกหนึ่ง ซึ่งเชื่อลัทธิกรรมอยางศีลธรรม แลวตามความเชื่อที่มีมา
แตกาลกอนพุทธกาล ซึ่งในพระบาลีก็มีกลาวเหมือนกัน; และพระพุทธเจาก็กลาว
สอนกรรมในลักษณะศีลธรรมอยางนั้นดวยเหมือนกัน;
แตไมใชเปนเรื่องสําคัญ
ไมใชเปนเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา.
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ถาเปนเรื่องหัวใจของพุทธศาสนา คือโดยหลักแหง อิทัปปจจยตา แลว
จะตรัสเหมือนอยางที่กลาวแลวขางบนนี้ทั้งนั้น.
รายละเอียดก็เคยพูดกันทีหนึ่งแลว
คือขอที่วามันมีผัสสะในอัตตภาพใด
มันจะมีกรรมในอัตตภาพนั้น;
มีกรรมใน
อัตตภาพใด
มันจะใหผลกรรมในอัตตภาพนั้น;
ครั้นใหผลกรรมในอัตตภาพนั้น
มันจะเสวยผลกรรมในอัตตภาพนั้น เปนสัตวนรกบาง เดรัจฉานบาง เปรตบาง
มนุษยบาง เทวดาบาง และในอัตตภาพนั้นอยางทันควันบาง ระยะตอมาอีกนิดหนึ่ง
บาง ระยะตอมาอีกนานบางแตก็โดยอัตตภาพนั้น ในอัตตภาพนั้น. นี้คือ
เรื่องกัมมวิบากตามสูตรนี้ ซึ่งถือกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตาเปนหลัก.
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๔๓๖

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ทีนี้ หัวขอสุดทายก็คือ กัมมะนิโรธะ; กัมมะนิโรธะ - ความดับแหงกรรม.
ความดับแหงกรรมคืออะไร? ความดับแหงกรรม คือผัสสะนิโรธะ.
ผัสสะหรือสัมผัสดับ
กรรมก็ดับ.เรื่องผัสสะนี้เล็งถึงผัสสะที่ประกอบดวยอวิชชา
นี้ขอใหเขาใจไวใหดี ๆ วา ผัสสะที่จะเปนเรื่องกรรมนั้นไมใชกิริยาเฉย ๆ ตองเปน
ผัสสะที่ประกอบอยูดวยอวิชชา.
สิ่งที่ตองสังเกตใหมากเปนพิเศษคือคําวา กัมมะนิโรธะ, พระพุทธเจา
ตรัสวา คือผัสสะนิโรธะ - ความดับแหงผัสสะ. ไมไดตรัสวา ดับแหงตัณหา
หรือดับแหงอวิชชา; นี้มันแปลกอยางนี้, ถาทุกขนิโรธ ก็หมายถึงดับตัณหาดับกิเลส
แตพอถึงทีกัมมนิโรธ กลายเปนดับผัสสะ ก็หมายความวา อยาใหผัสสะชนิดนี้เกิด
ขึ้นมาได คือผัสสะที่เจืออยูดวยอวิชชานั้น. ถาผัสสะอยางนี้เกิด กรรมก็ยอมเกิด;
ถาผัสสะอยางนี้ดับ กรรมก็ยอมดับ.
พูดใหละเอียดใหแคบเขาก็วา เมื่อตากระทบรูป เปนผัสสะแลวใหวิชชา
วิ่งเขามาใหสติวิ่งเขามา; อยาใหอวิชชามีโอกาส อยางนี้กรรมจะดับ. ดังนั้น
จึงตรัสวาความดับแหงกรรม คือความดับแหงผัสสะ.
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ความดับแหงผัสสะนี้มีผลมาก คือดับกาม, กามนิโรธ ก็คือความ
ดับแหงผัสสะ; เวทนานิโรธ - การดับแหงเวทนา ก็คือการดับแหงผัสสะ;
สัญญานิโรธ - การดับแหงสัญญา ก็คือผัสสะนิโรธ คือการดับแหงผัสสะ; ในที่นี้
กัมมนิโรธ ก็คือการดับแหงผัสสะ.

บางคนจะฟงไมถูกหรือเลือน
ก็จะพูดยอนกลับวา
ความดับแหง
ผัสสะนี้ คือดับแหงกาม ดับแหงเวทนา ดับแหงสัญญา และดับแหงกรรม
พูดงาย ๆ ก็คือ ดับแหงปญจุปาทานักขันธ. มันไมเกิดปญจุปาทานขันธขึ้นมาใน

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๔๓๗

โอกาสใดได ถามันมีการดับแหงผัสสะ คือผัสสะไมถูกเกี่ยวของดวยอวิชชา แลวมัน
ดับไป.
ดับแหงผัสสะ คือดับแหงกรรม. ใครไมอยากใหมีกรรม ไมใหเกิดกรรม
อยากใหดับกรรมเสียทันควันละก็ จงดับที่ผัสสะ อยาใหอวิชชาทําใหเกิด
เปนอวิชชาสัมผัส
ไมเกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสแลวยอมไมเกิดตัณหา
ไมเกิดอุปาทาน ไมเกิดภพ ไมเกิดชาติ. นั่นคือไมเกิดเปนอะไรหมด.
นี้พระพุทธเจาทานแสดงอยางวิธีของวิทยาศาสตรแท
แลวแสดงชัดเจน
เจาะจงในลักษณะที่แคบที่สุด คือระบุชัดที่สุด ใหมันชัดลงไปที่ผัสสะ. ในสูตรนี้
แปลกก็ตรงที่วา ทานระบุลงไปที่ผัสสะ เพราะวาในสูตรทั้งหลายโดยมากจะระบุไปที่
เวทนา. เวทนานั้นเปนตัวการเปนตัวเรื่อง ที่จะทําใหเกิดกิเลสตัณหา เกิดภพ
เกิดชาติ; สวนในนิพเพธิกสูต รนี้ ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือ ผัส สะเลย ให
ระวังที่ผัสสะ คืออยาใหอวิชชาสัมผัสเกิด; คือวาเมื่อกระทบทางตา ทางหู เปนตน
อยาใหอวิชชาเขามาเกี่ยวของดวย. นั้นคือผัสสะไมเกิด.
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ผัสสะ หรือ เวทนา นี้โดยพฤตินัยมันเหมือนกัน เพราะวาถาเกิดผัสสะแลว
มันหนีไมพน มันตองเกิดเวทนา. หรือถาพูดวาเวทนา มันก็เหมือนกันอีก เพราะ
เวทนามันไมมาจากอื่น มันยอมมาจากผัสสะ.ฉะนั้นในบางคราวหรือที่เจาะจงชัด ๆ
อยางนี้ พระพุทธเจาทานทรงระบุไปที่ผัสสะ; แตในที่ทั่วไปทรงระบุไปที่เวทนา.
ถาลงไดเกิดเวทนา สุข ทุกข อทุกขมสุข โดยปราศจากสติแลว มันก็เปน
อันแนนอนวา มันจะตองเกิดตัณหาอุปาทาน.
ทีนี้ ถาจะเขยิบเขาไปใหมันใกลเขามาอีก คือใหมีนใกลตนตอเขามาอีก
ก็ระบุไปที่ผัสสะ: ผัสสนิโรธ คือกัมมนิโรธ. นี่ชวยจําไวตรงนี้; เดี๋ยวจะพูด
เรื่องสิ้นกรรมอยางไรตอไป.
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๔๓๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ปญหาสุดทายก็มีวา กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา. กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
- ขอปฏิบัติเพื่อยังสัตวใหถึงซึ่งความดับแหงกรรม ก็คือขอปฏิบัติที่ยังสัตวใหเขาถึง
ความดับแหงผัสสะนั่นเอง. มีคําตรัสไวเลยวา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค วา
อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนกัมมนิโรธคามีนีปฏิปทา.
ทานทั้งหลายก็ทราบกันดีอยูแลววา อัฏฐังคิกมรรคนั่นคืออะไร คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต ฯลฯ อะไรนี่ นี่เรียกวา
อัฏฐังคิกมรรค.
ในที่นี้พระพุทธเจาตรัสอัฏฐังคิกมรรคในฐานะเปนปฏิปทาเพื่อ
ความดับแหงกรรม.
ถาเราสํารวจดูพระสูตรทั้งหลาย เราจะพบวา อัฏฐังคิกมรรคนี้ เปนทาง
ใหถึงความดับแหงอะไรอื่นอีกมากมายหลายสิบอยาง แตแลวมันเปนเรื่องเดียวกัน
ตรงที่วามันดับกิเลสทั้งนั้น.
อัฏฐังคิกมรรคเขามาที่ไหนเมื่อไรแลว
มันจะเปนการดับกิเลสทั้งนั้น
เพราะมันมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวการอยูนั่น
เปนตัวปญญา
เปนตัวการอยูที่นั่น
เพราะฉะนั้น จึงดับอวิชชาอยูเรื่อยไป ฉะนั้นอัฏฐังคิกมรรคเขามาเมื่อไร
กิเลสก็บอนแตกเมื่อนั้น ทุกทีไป ทุกกรณีไป ทุกเรื่องราวไป.
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นี้เปนขอที่ทําใหพระพุทธเจาตองตรัสถึง อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
- อัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ เพื่อจะดับตัณหาก็ดี เพื่อจะดับกรรมก็ดี เพื่อจะดับ
ทุกขก็ดี เพื่อจะดับชาติ ดับอะไรก็ดี พอเอยถึงปฏิปทาแลวก็จะตรัสถึง อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค ดวยทุกแหงไป. เพราะเรื่องกรรมนี้ก็เปนอยางนี้.
ทีนี้ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค นี้ ก็ทราบกันดีอยูแลววา เปนทางไป
นิพพาน. อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนทางไปสูนิพพาน. นิพพาน คือดับหมด
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อิทัปปจจยตา

๔๓๙

ของกิเลส
ของทุกข
ของวัฏฏสงสาร
ของอะไรหมด;
เปนทางไปนิพพาน มันจึงมีอํานาจไพศาลอยางนี้.

อัฏฐังคิกมรรค

ทีนี้ เราจะดูไปในแงที่วาเราจะเขาใจความสิ้นกรรม.
ถาดูแตเพียงนิพเพธิกสูตรนี้ มันก็งายสบายเลย ไมตองมีเรื่องที่จะตอง
พูดกันมาก ปฏิบัติอยูในอัฏฐังคิกมรรค มันก็ดับผัสสะ และดับกรรม.
พยายามตั้งตนอยูในอัฏฐังคิกมรรคเทานั้นเอง
มันจะเปนการเดินทางไปนิพพาน
มันก็จะดับกรรม ดับผัสสะ ดับทุกข ดับอะไรแลวแตที่จะตองดับ. สิ่งที่จะตองดับ
ทั้งหลายจะดับหมดในเมื่อคนนั้นเดินอยูใน อริยอัฏฐังคิกมรรค. นั่นแหละคือการ
ทําเพื่อสิ้นกรรมแลว มันสิ้นกรรมกันอยูที่ตรงนั้น; มันงาย ๆ อยางนี้.
พระอรหันตทั้งหลาย รวมทั้งพระพุทธเจาดวย ถึงแลวซึ่งความสิ้นไป
แหงกรรมทั้งปวง เพราะวาเดินหรือปฏิบัติในอัฏฐังคิกมรรคสิ้นสุดแลว ถึงที่สุดแลว.
นี่เรื่องสิ้นกรรมมันอยูที่ตรงนี้. ถายังตองไปดี ไปชั่ว ไปนรก ไปสวรรค อยูนั้น
ยังเปนเรื่องที่เปนไปตามกรรม และยังประกอบอยูดวยอวิชชา.
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ขอนี้ ขอใหจําไวเปนหลักกวาง ๆ วา อัฏฐังคิกมรรค หรือมรรคมีองค ๘
คือความเขาใจชอบ หรือถูกตอง, ความปรารถนาใฝฝนชอบ หรือถูกตอง,
การพูดจาชอบ หรือถูกตอง, การทําการงานชอบ หรือถูกตอง, การเลี้ยงชีวิตชอบ
หรือเลี้ยงชีวิตถูกตอง, มีวายามะ ความพากเพียรชอบ หรือถูกตอง, มีสติระลึกอยู
ในใจชอบ หรือถูกตอง, มีสมาธิชอบ หรือถูกตอง, เหลานี้เปนความชอบ หรือ
ความถูกตอง อยู ๘ ประการนี้เรื่อยไป มันเลยมีอํานาจมาก มีกําลังมาก ทําให
อวิชชาสัมผัสเกิดไมได.
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ถาทานผูใดดําเนินอยูในความถูกตอง ๘ ประการนี้แลว ไมมีชองโหว
ที่ตรงไหนที่จะใหเกิดอวิชชาสัมผัสได นี้จะเปนเหตุใหกรรมเกาสิ้นไป กรรมใหมก็ไม
เกิดขึ้น เดี๋ยวเราจะพูดกันบางถึงเรื่องกรรมเกากรรมใหม แตในที่นี้จะพูดรวมกันวา
กรรมทั้งหลายนี่มันจะสิ้นไปที่ตรงนี้ :สิ้นไปเพราะความที่เราเปนอยูอยางถูกตอง
๘ ประการ.
เมื่อเรามีการเปนอยูอยางถูกตอง ๘ ประการนี้ มันจะไมเกิดกรรมใหม
ขึ้นมาได แลวกรรมเกาก็จะสิ้นไป. ถาเรามีอัฏฐังคิกมรรคชั่วขณะ มันก็สิ้นไป
ชั่วขณะ; ถาเรามีอัฏฐังคิกมรรคตลอดกาล.มันก็สิ้นไปตลอดกาล เดี๋ยวนี้เรามัก
จะมีอัฏฐังคิกมรรคกันแตเพียงชั่วขณะ ๆ บางทีจะไมถึงครึ่งชั่วโมงกระมัง?
นี้กลาวไดวา ถาที อัฏฐังคิกมรรคที่ไหน เมื่อไร มันจะมีการไมเกิดแหง
กรรมใหมและมีการระงับอยูแหงกรรมเกาตลอดเวลาเทานั้น.
อยาลืมเรื่องครั้งที่แลวมา ที่พระพุทธเจาตรัสเปนหลักสัมมาทิฏฐิ วา
เมื่อจะดับจิต เมื่อจะตาย สัมมาทิฏฐิเปนเรื่องสําคัญที่สุด ถาเวลาอื่นมันเผลอไปบาง
ก็ขออยาเผลอเมื่อจะตาย เมื่อจะดับจิต นี้หมายถึงดับจิตเขาโลง. แตถาวาจะไปหมาย
ถึงดับจิตชั่วขณะ คือความเปลี่ยนแปลงแหงเรื่องที่มันเกิดขึ้นทางตา ทางหู ฯลฯ
นี้ก็ใหมันดับลงไปดวยสัมมาทิฏฐิ เชนวาคราวนี้เกิดเรื่องทางตา ยุงยากลําบากแลว
มันจะดับจะสิ้นสุดลง ก็ใหมันดับลงดวยเรามีวิชชา มีความรู มีสัมมาทิฏฐิ
เกี่ยวกับเรื่องตานั้น ถาอยางนี้มีหวังที่จะดีขึ้น ดีขึ้น ในทางที่จะดับกิเลส หรือ
ดับทุกข.
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พูดใหสั้นอีกทีหนึ่ง ถามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตาม ในชีวิตของเรา
ชั่วขณะหนึ่ง ๆ แลว ก็ขอใหเรื่องมันจบลงดวยความฉลาด. มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
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ในชีวิตของเรา
วันหนึ่งไมรูกี่ครั้งก็ตามใจมันเถอะ
แตใหเรื่องทุกเรื่องมันจบลง
ดวยความฉลาด หรือสอนใหเราฉลาด ใหเราไดสัมมาทิฏฐิไวทุกทีไป นี้ก็เรียกวา
ดับจิตดวยสัมมาทิฏฐิ.
ทีนี้พอเกิดเรื่องใหม ทางหู ทางจมูก ฯลฯ ทางอะไรก็สุดแท มันจะดีขึ้น
เปนไปในทางดีขึ้น คือวาเกิดทุกขไมได.
ขอใหเขาใจคําวาสัมมาทิฏฐิไวอยางนี้
เพราะเปนตัวนําทั้งหมดของ
อัฏฐังคิกมรรค มันมานําหนา มันเปนตัวทําหนาที่ออกหนา หรือเปนตัวสําคัญ;
สวนตัวอื่น ๆ นั้น เปนกําลังบาง เปนตัวสนับสนุนบาง เปนอุปกรณบาง อะไรบาง
หนาที่โดยตรงที่จะดับอะไรนี้ มันอยูที่สัมมาทิฏฐิ.
อัฏฐังคิกมรรค
มีความสําคัญอยูที่สัมมาทิฏฐิ
ในฐานะเปนตัวนําหนา
นอกนั้นเปนบริวาร
แตวาถามีแตหัวหนา
แลวไมมีบริวาร
มันก็ทําอะไรไมได
เหมือนกั้น มันตองพรอมกันหมด หัวหนาคนหนึ่ง แลวก็บริหารหลาย ๆ สาขา
รวมกันแลว มันก็ทําอะไรได.
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สรุปกฎแหงกรรม มีอยูสั้น ๆ อยางนี้วา -

กัมมลักขณะ
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ.

หรือลักษณะแหงกรรมนั้น

นิทานสัมภวะแหงกรรม

แดนเกิดแหงกรรมนั้น

คือการกระทําดวยเจตนา

ก็คือผัสสะที่ประกอบ

ดวยอวิชชา.
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กัมมเวมัตตา มาตรการหรือมาตรฐานตาง ๆ ของกรรมนั้น ก็คือกรรม
ที่ทําใหเกิดเปนสัตวนรก เดรัจฉาน เปรต มนุษย เทวดา รวม ๕ ชั้น.
กัมมวิบาก คือผลกรรมนั้น แบงตามที่วา มันใหผลทันควัน มันใหผล
ในระยะถัดมา มันใหผลในระยะถัดมาอีก.
กัมมนิโรธ ก็คือผัสสะนิโรธ ความดับแหงผัสสะ นั่นแหละคือความดับ
แหงกรรม.
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา คือมัชฌิมาปฏิปทา หรือ อิทัปปจจยตา
ในชั้นสูงสุด; และในชั้นทั่วไปคืออริยอัฏฐังคิกมรรค : มีความเปนอยูถูกตอง
๘ ประการ.
นี้คือกฎแหงกรรมตามที่ตรัสไวในบาลีนิพเพธิกสูตร
อังคุตรนิกาย
สักกนิบาต สูตรที่ ๙ แหงมหาวรรค. นี้มันยุง มันดีแตสําหรับคนที่รูบาลี มีพระ
ไตรปฎกก็จะเปนประโยชน;
แตสําหรัชาวบานก็รูไววา
พระพุทธเจาตรัสไว
อยางนี้.
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ทีนี้ ในเรื่องกัมมนิโรธ คือการเสียซึ่งกรรมนี้ มันยังมีขอที่อธิบายไดอีก
ที่แปลกไปจากสูตรนี้
หมายความวาสูตรนี้ระบุอัฏฐังคิกมรรค
เปนเครื่องดับกรรม
หรือทําความสิ้นไปแหงกรรม
แตวาในสูตรอื่น ไประบุธรรมะชื่ออื่น
ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค ทรงระบุ โพชฌงค ๗ ประการ วาเปนเครื่องสิ้นไปแหงกรรม.

รายละเอียดของสูตรนี้
ก็ไมคานอะไรกันกับสูตรที่แลวมา. ในสูตรนี้
ตรัสโพชฌงค ๗ ประการ วาเปนปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา. อยางนี้
ทุกคนไดยินไดฟงอยูทั่วไปแลว; ถาเปนพุทธบริษัท เคยศึกษาเคยฟงเทศน
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จะไดยินวาโพชฌงค ๗ ประการนั้น เปนหนทางหรือเปนปฏิปทาเพื่อจะดับเสียซึ่ง
ตัณหา ดับตัณหาก็คือดับทุกข.
ทีนี้ ถาวาดับตัณหา หรือสิ้นตัณหา มันก็คือสิ้นกรรม; สิ้นกรรมคือ
สิ้นทุกข; สิ้นทุกขมาจากสิ้นกรรม สิ้นกรรมมาจากสิ้นตัณหา นี่เนื้อเรื่องอยาง
เดียวกันหมด; แตไปใหชื่อธรรมที่จะดับตัณหาดับกรรมนี้เปนโพชฌงคไป แทนที่
จะตรัสวาเปนอริยอัฏฐังคิกมรรค.
ทีนี้ ก็ดูที่ โพชฌงค โพชฌงคที่ ๑ ก็คือสติ มีสติ มันก็ไมมีอวิชชาได. ในที่ใดมีสติ
ในที่นั้นไมมีอวิชชา; ในที่ใดมีสติ ในที่นั้นมีความรูสึกตัวทั่วถึงรอบคอบอยู. เมื่อ
มีโพชฌงค คือสติเปนขอที่หนึ่งแลว มันก็ปองกันอวิชชาเสียแลว ฉะนั้นการ
สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก เปนตน ไมมีทางที่จะเปนอวิชชาสัมผัส เพราะมันมี
สติสัมโพชฌงคนั่นเอง.
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สติสัมโพชฌงค ก็ทําใหเกิด ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือรูจักเลือก
รูจักเฟน รูจักแยกแยะ มันก็ทําถูกในการที่จะเลือกเอาวาทางไหนอยางไร เมื่อไร
ในวิธีใด ฉะนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มันก็ชวยไมใหเกิดอวิชชาสัมผัส ไมใหเกิด
ผัสสะที่จะเปนกรรม.

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ก็ทําใหเกิดวิริยสัมโพชฌงค ทําใหเกิดความ
พากเพียร คือวาเมื่อทําอยางนี้ถูกตองแลว ทํามันใหหนักขึ้น ทําใหแรงขึ้น ทําใหสุด
ความสามารถ นี้คือวิริยสัมโพชฌงค; อยางนี้อวิชชามันก็ถอยกรูดลงไปเลย ยิ่งไกล
ออกไปตอการที่จะทําใหเกิดขึ้น.
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วิริยสัมโพชฌงค ทําใหเกิดปติสัมโพชฌงค คือพอใจ เปนสุขอยูดวย
การกระทําอยางนี้ ฉะนั้นเรื่องนี้ไมใชเรื่องนาเศรา หรือวาเรื่องนาเบื่อหนาย
แตเปนเรื่องชวนใหสนุก ชวนใหเปนสุข เพราะอํานาจของปติสัมโพชฌงค คนเรา
พอเรารูสึกวา เราทําไดสําเร็จแลวเราก็ปติทั้งนั้นแหละ. ทีนี้มันไมใชปติเฉย ๆ
มันเปนปติที่เพิ่มกําลังใจ กําลังแรงอะไรใหมันมากขึ้น นี่มันก็เปนการที่ขจัดอวิชชา
ใหถอยหางออกไปอีก เกิดยากขึ้นไปอีก.
ปติสัมโพชฌงคทําใหเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงค
คือมันสงบรํางับลงไป
มันเขารูปเขารอย เขาเรื่องเขาราว มันก็ไมเอะอะตึงตัง มันสงบรํางับลงไป
หมายความวามันกาวหนา คือความถูกเรื่องถูกราวนั้นมันมีแนนแฟนขึ้น เมื่อมัน
รํางับแลวมันยากที่จะฟูหรือจะพลุงขึ้นมา ปติสัมโพชฌงคทําใหเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงค
คือสงบรํางับลง.
ปส สั ท ธิ สั ม โพชฌงค ทํ า ให เ กิด สมาธิ สั ม โพชฌงค คื อ มีค วามแน ว แน
หนักแนนเต็มที่จริงจังขึ้นไปอีก.
สมาธืสัมโพชฌงคทําใหเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค คือความเฉยอยูใน
ลักษณะที่ถูกตอง รอแตเพียงเวลา เหมือนกับเรารอเวลาที่ผลไมจะออกลูก หรือวา
เรารอเวลาที่น้ําที่ตมอยูบนไฟในกานั้นมันจะเดือด เพราะวาเราจะเอากาน้ําวางบนเตา
ใหเดือดทันทีมันไมได. เราตมใหถูกวิธี ถาถูกวิธีแลวเรารอนิดหนอย น้ํานั้น
ก็เดือด. นี้ก็แปลวาการใชเวลานั้นมันถูกตอง. ถาใชเวลาไมถูกตอง มันก็เลิก
เสียกอน; หรือวามันไมรูจักใชเวลา.

www.buddhadasa.info
การอยูดวยอุเบกขานี้ หมายความวาทุกสิ่งถูกตองแลว ทีนี้อุเบกขา
มันใหผลตามที่เวลามันถึงเขา เหมือนอยางเราจะบมผลไมใหสุกใหกินไดนี้ เราตอง
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ใชเวลา. เรื่องมรรคผลนี้ก็เหมือนกัน มันก็ตองทําใหถูกตองทุกอยาง แลวก็
รอเวลา. นี่ครบ ๗ อยางนี้ เรียกวา สัมโพชฌงค เปนหลักกลาง ๆ ใชไดทั่วไปหมด
ไมวา เรื่อ งอะไร.
แตถา ในเรื่อ งดับ กิเ ลสดับ กรรมนี้
ก็ตอ งทํา ไปในทางที่จ ะ
ดับกิเลสดับกรรม. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัสถอยคําที่กําชับไวไมให
เปลี่ยนแปลงได วาตองเปนสัมโพชฌงคชนิดที่เปนวิราคนิสสิโต คืออาศัยวิราคะ;
วิ เ วกนิ ส สิ โ ต
เป น โพชฌงค ที่ อ าศั ย วิ เ วก, หรื อ นิ โ รธนิ สิ โ ต เป น โพชฌงค
ที่อาศัยนิโรธ, หรือวาโวสสัคคปริณามี เปนโพชฌงคที่จะนอมไปเพื่อความสลัด
เสียซึ่งกิเลสและความทุกขนี้.
มันตองเปนโพชฌงคที่มุงหมายอยางนี้
เพราะวาหลักใจความเรื่อง
โพชฌงคนี้เอาไปใชในการทําไร ทํานา ทํามาหากินก็ได. แตวาถาใชเพื่อดับกรรม
ดับกิเลสไปนิพพานแลว ก็ตองใหมันถึงขนาดที่เรียกวา เนื่องกันอยูกับวิเวกะ วิราคะ
นิโ รธะ วิเ วกะ จึง เรีย กวา เปน โพชฌงคที่ใ หญโ ต ที่ใ หญห ลวง ที่ไ พบูล ย
ที่หาประมาณมิได โพชฌงคนี้ทําใหสิ้นกรรม.
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ยังมีตรัสไวเปนหลักตอไปอีกวา ตณฺหา ปหียติ - เมื่อมีโพชฌงคอยางนี้
ตัณหายอมละไป; ตณฺหาย ปหานา กมฺนํ ปหียติ - เพราะตัณหาละไป กรรมยอม
ละไป; กมฺมสฺส ปหานา ทุกฺขํ ปหียติ - เพราะกรรมละไป ความทุกขยอมละไป;
อิติ โข อุทายิ ตณฺหกฺขยา กมฺมกฺขโย - ดุกอนอุทายี! ดวยเหตุดังนี้แล ความ
สิ้นไปแหงกรรมยอมมีเพราะความสิ้นไปแหงตัณหา; กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺข โย
- ความสิ้นไปแหงทุกข ยอมมีเพราะความสิ้นกรรม ดังนี้.

นี่ถาวาไมเคยศึกษา ก็จะเห็นวาเปนสองเรื่องสามเรื่อง เดี๋ยววาอยางนั้น
เดี๋ยววาอยางนี้ เชนประเดี๋ยววาอัฏฐังคิกมรรคทําใหสิ้นกรรม, ประเดี๋ยววา
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โพชฌงคทําใหสิ้นกรรม. นั้นมันเปนเรื่องเรียกชื่อ แลวก็มุงหมายในแงใดแงหนึ่ง
มุม ใดมุม หนึ่ง
แลว ก็เ รีย กชื่อ อยา งนั้น ; แตเ นื้อ แทข องมัน นั้น มัน เปน เรื่อ ง
การกระทําอยางเดียวกัน คือมีอะไรมาสกัดกั้นอวิชชาไมใหมาเกี่ยวของ ในเมื่อ
เราจะเห็นรูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก รูรสดวยลิ้น สัมผัสผิวหนังดวย
ผิวกาย หรือกระทั่งคิดนึกอารมณอะไรขึ้นมาในจิตในใจ.
นี้คือเรื่องสิ้นกรรม เพราะสติปญญาที่มาทันทวงที ดําเนินอยูใน
โพชฌงคก็คือดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค. ถาคนศึกษาธรรมะมาเต็มตัวแลว ก็จะ
เห็นชัดโดยไมตองมีใครอธิบาย. อัฏฐังคิกมรรคก็เล็งไปในทางที่จะพูดวา มีอาการ
ที่ถูกตอง ๆ; โพชฌงคก็เล็งไปในขอที่วา อาการที่ถูกตอง ๆ นั้นมันมีความรู
เนื่องกันอยูเปนลําดับ ๆ อยางนี้; มันมีความถูกตองอยูในความรูนั้น มันจึงจะเปน
โพชฌงคได.
ทีนี้ อัฏฐังคิกมรรค อาจสรุปไดเปน ศีล สมาธิ ปญญา. ก็ศีล
สมาธิ ปญญา นั่นเองเปนเครื่องทําความสิ้นไปแหงกรรม. ศีล สมาธิ ปญญา
นั้นอาจขยายออกไปเปนรูปอื่น แบบอื่น ในรูปรางอยางอื่นไดอีก แตมันก็ปวยการ :
ถือเอาอัฏฐังคิกมรรค หรือโพชฌงคอยางใดอยางหนึ่งเปนหลักก็พอแลว ก็จะนําไปสู
ความสิ้นไปแหงกรรม.
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ทีนี้ ก็จะมาพูดกันถึงขอที่พูดคางไวเมื่อตะกี้นี้วา กรรมนั้นจะตองสิ้นไปทั้ง
กรรมเกาและกรรมใหม.
อะไรเปนกรรมเกา? อะไรเปนกรรมใหม? ก็มีพระพุทธภาษิตที่ตรัส
ไวในพวกสังยุตตนิกาย วา จกฺขุ ภิกฺขเว ปุราณกมฺมํ - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
ตานั่นแหละเปนกรรมเกา, อภิสงฺขตํ - อันปจจัยแตงขึ้นเฉพาะแลว, อภิสฺ
เจตยิตํ
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- อันเปนปจจัยทําใหมันมีความรูสึกเจตนา, เวทนิยํ - ปจจัยทําใหมันรูสึกเวทนาได.
หมายความวามันไมใชดวงตาเฉย ๆ เหมือนดวงตาที่เขาถอดจากคนนี้ไปใสคนโนนได;
มันไมใชดวงตาเฉย ๆ อยางนั้นแตมันเปนดวงตาที่วา มันสะดวกหรือพรอม
อยูเสมอที่มันจะรูสึกทางตา
เพราะปจจัยมันปรุงแตงมาสําหรับใหตานี้มันรูสึกสัมผัส
แลวเปนที่ที่จะใหอวิชชาเขาไปผสมโรง แลวก็เปนสัมผัสดวยอวิชชาทางตา. นี้คือตา
เปนกรรมเกา เหลืออยูเปนกรรมเกา หรือเปนผลของกรรมเกา คือวามันมีอยูกอน.
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้จะถูกเรียกเปนกรรมเกาทั้งนั้น: จกฺขุ
ภิ กฺ ข เว ปุ ร าณกมฺ มํ . ...; โสตํ ปุ ร าณํา มฺ มํ . ..: ฆานํ ปุ ร าณกมฺ มํ . ...;
ชิ วฺ ห า ปุ ร าณกมฺ ม า....; กาโย ปุ ร าณกมฺ โ ม....; มโน ปุ ร าณกมฺ โ ม
อภิสงฺขโต อภิสฺเจตยิโต เวทนิโย ทฏพฺโพ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุราณกมฺมํ.
นี้คือกรรมเกา. ถาเราอยามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กันแลว มันก็ไมมีเรื่อง.
แตบัดนี้มันมีเหตุปจจัยอะไรที่ทําอยูแลว ทําใหมันมีตารอคอยอยู, ทําใหมีหูรอคอยอยู,
จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้มันรอคอยอยู, รอคอยอยูตอการสัมผัส. พระพุทธเจา
ตรัสเรียกวา นี้เปนกรรมเกา.
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ทุกคนมีกรรมเกา คลําดูซิ มันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่คอยพรอม
อยูเสมอที่จะทําเรื่องผัสสะ.

ที นี้ กรรมใหม . อะไรเล า กรรมใหม ? ยํ โย ภิ กฺ ข เว เอตรหิ
กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว นวกมฺมํ. - “ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! บุคคลยอมกระทําซึ่งกรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในกาลนี้;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกวา กรรมใหม”. ก็หมายความวาอะไรที่มัน
งอกออกมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นแหละคือกรรมใหม.
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เพราะเรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี่ เราจึงมีการสัมผัสทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ อวิชชาเขาไปผสมโรง มันก็เกิดเวทนาที่มาจากอวิชชา ที่อยู
ใตอํานาจของอวิชชา เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดทุกข.
กรรมนี้สมบูรณที่สุดเมื่อเกิดอุปาทาน หมายความวา เมื่อเรามีความรูสึก
เปนตัวกูของกูอยางไรแลว
นั่นแหละจะเรียกวามีการกระทําทางใจหรือทางกายหรือ
ทางวาจาลงไปแลว. นี้กรรมใหมเกิดขึ้นมาหยก ๆ แลวก็สิ้นไปโดยสิ้นเรื่อง เพื่อ
จะเปลี่ยนไปเกิดกรรมอยางอื่นตอไป.
การดับแหงกรรมอยางนี้ มันชั่วคราว ไมไดหมายความวา ดับเชื้อแหง
กรรม แลวกรรมจะไมเปนกรรมขึ้นมาอีก มันเพียบแตเปลี่ยนกรรม เปลี่ยนกรรม
เปนทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ฯลฯ นี้เราเปลึ่ยนกรรมกันอยูตลอดเวลา
กรรมใหมจึงมีอยูตลอดเวลา อยูบนบอเกาคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูที่
ตรงนั้นแหละ.
ทีนี้ความดับแหงกรรม เปนอยางไรเลา? โย โข ภิกฺขเว กายกมฺม
-วจีกมฺม -มโนกมฺมสฺส นิโรธา วิมุตฺตึ ผุสติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ.
– “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลยอมถูกตองซึ่งวิมุตติ เพราะการดับไปแหงกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี่แหละเราเรียกวา ความดับแหงกรรม”.
นี้คือความดับแหงกรรม. ถาดับไปแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้ง ๓
นี้แลว จิตจะถูกตองตอวิมุตติ คือวางกรรม; จะเปนชั่วคราวก็ตาม เด็ดขาดก็ตาม
มันมีลักษณะอยางนี้
ถาดับชั่วคราวมันก็วางชั่วคราว
ถาเด็ดขาดมันก็ไมมีการ
กระทําอีก.
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ทีนี้ขอที่วา กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา - ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับแหง
กรรมเปนอยางไรเลา? อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค; เสยฺยถีทํ สมฺมาทิฏ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา. แปลวา
ขอปฏิบัติที่ทําสัตวใหลุถึงซึ่งความดับแหงกรรมนั้น คือมรรคประกอบดวยองค ๘
อันประเสริฐนี้เอง, ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้คือ
ขอปฏิบัติที่ทําสัตวใหลุถึงความดับไปแหงกรรม”.
แลวมีขอที่ตรัสกําชับกับพวกเราวา อิติ โข ภิกฺขเว เทสิตํ โว มยา
ปุราณกมฺมํ - “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ดวยขอความอยางนี้แล เปนอันวาเราแสดง
กรรมเกาแกพวกเธอแลว”; เทสิตํ นวกมฺมํ - “เราแสดงกรรมใหมแกพวกเธอแลว”;
เทสิโต กมฺมนิโรโธ - “เราแสดงความดับแหงกรรมแกพวกเธอแลว”; เทสิตา
กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา - “เราแสดงปฏิปทาเพื่อความดับแหงกรรมแกพวกเธอแลว”.
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ทีนี้ ก็มีตรัสวา “นั่นโคนไม!
ความเพียร เพื่อความสิ้นไปแหงกรรม”.

นั่นที่สงัด!

พวกเธอจงประกอบ

แลวก็ยังมีตรัสเปนพิเศษอีกวา “เรื่องนี้เรารูเอง มิไดฟงมาแตผูอื่น”.
เรื่องกฎเกณฑแหงกรรมอยางนี้ พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันวา เปนเรื่องที่ทานรูเอง
ไมไดเลาเรียนมาจากใคร.

เมื่อเปนดังนี้ก็แปลวา เรื่องกรรมเกา กรรมใหม นี้ มันแปลกจากที่
เราเคยไดยินไดฟง. ที่เราเคยไดยินไดฟงกัน นั้นมันเปนการพูดอยางที่เขาพูดกันอยู.
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มันเปนการพูดอยางศีลธรรม พูออยางบรมโบราณพูด พูดอยางมีตัวมีตน มี
กรรมใหมกรรมเกา ขามภพขามชาติ เขาโลงไปแลวยังติดตามไปอีก อะไรทํานองนี้.
แตถาพูดอยาง อิทัปปจจยตา ตามแบบของพระพุทธเจา เปนหลัก
ธรรมที่เปนหัวใจของพุทธศาสนาแลว ก็วา กรรมเกานี้คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
รอคอยอยูตลอดเวลา. ทีนี้ พอมันเคลื่อนไหวไปในทางที่มีอวิชชาเขามาประกอบดวย
แลว มันเปนกรรมใหม เปนการกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ แลวมันอยูที่นี่
ใกล ๆ ที่ตรงนี้ แลวก็มากมายเหลือเกิน ดูจะมากมายหยุมหยิมไปหมด.
เราจะตองตั้งตัวใหถูก ดํารงตัวอยูใหถูก แลวกรรมเหลานั้นเกิดไมได
ทําอะไรเราไมได. ตั้งตัวใหถูกคือมีมัชฌิมาปฏิปทา หรือวา อริยอัฏฐังคิกมรรค คือ
ความถูกตอง ๘ ประการนั้น.
แมวาจะมีสูตรอื่นที่แสดงกรรมเกากรรมใหม ขอความมันก็ยังเหมือน ๆ
กันนั่นแหละ เชนวามีสูตรหนึ่งตรัสวา : นายํ ภิกฺขเว กาโย ตุมฺหากํ - “ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! กายนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย; นาป อฺเสํ - กายนี้ไมใชของ
คนแมเหลาอื่น; ปุราณมิทํ ภิกฺขเว กมฺมํ - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! กายนี้แหละ
คือกรรมเกา, อภิสงฺขตํ - อันปจจัยปรุงแตงแลว, อภิสฺเจตยิตํ - อันปจจัยทําให
มันนึกคิดไดแลว, เวทนิยํ - อันปจจัยทําใหรูสึกเวทนาได; ทฏพฺพํ - ควรที่
พวกเธอทั้งหลายจะมองเห็น”.
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ในที่นี้พระพุทธเจาทานทรงชี้วา กรรมเกานั้น คือกายนี้; กายนี้ก็เปน
ที่รวมแหงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; นี้คือกรรมเกา. เรื่องนี้ก็มาในสังยุตตนิกาย
ดวยกันกับสูตรที่แลว.
แตในสูตรนี้พระพุทธเจาไดตรัสพิเศษออกไปหนอยหนึ่งวา
“กายคือกรรมเกานี้ ไมใชของเธอ แลวก็ไมใชของคนแมเหลาอื่นดวย”.
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ถาวากายนี้เปนของเรา มันก็มีตัวตนเปนของเรา; นั่นเปนเเรื่องอวิชชา
เปนเรื่องสัสสตทิฏฐิ. แลวก็ไมใชของคนอื่น เพราะมันไมมีคนอื่นอยูนั่นแหละ.
ไมมีทั้งตนเอง ไมมีทั้งคนอื่น เพราะวามีเพียงกระแสแหง อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท. เทาที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้เพียง ๑๑ ขอ ก็ออกชื่อ อิทัปปจจยตา ตั้ง ๒๒ หน.
อิทัปปจจยตา นั่นแหละ คือตัวที่ถูกสมมติวา เปนตัว “เธอ” บาง
เปนตัว “ผูอื่น” บาง. ที่ตรัสวาไมใชของเธอ ไมใชของผูอื่นนั้น เพราะมันเปน
เพียงธรรมชาติ คือกระแสแหง อิทัปปจจยตา เปนไปอยางนั้น; มันเกิดมาตามกฎ
ของ อิทัปปจจยตา ที่วา อวิชชาใหเกิดสังขาร; สังขารใหเกิดวิญญาณ;
วิญญาณใหเกิดนามรูป;
นามรูปใหเกิดสฬายตนะ;
สฬายตนะใหเกิดผัสสะ;
ผัสสะใหเกิดเวทนา; ฯลฯ อะไรนี่ นี้ก็เคยฟงกันอยูแลว หรือไมเคยฟงก็ไปหาอาน
ไดงาย: นั้นคือกระแสแหง อิทัปปจจยตา.
เพราะฉะนั้น เมื่อกลาวโดยหลักธรรมที่เปนชั้นลึก ที่เปนสัจจธรรมแลว
จึงกลาวไปในทํานองวา ไมมีบุคคลใดที่ทํากรรม และไมมีบุคคลใดที่เสวยผล
ของกรรม. นี่ฟงใหดีเดี๋ยวจะฟงไมถูก; คือกําลังพูดวาการทํากรรมมีแลว แต
ไมมีผูทํากรรม; การเสวยผลของกรรมก็มีแลว แตไมมีผูเสวยผลของกรรม:
เพราะวามันมีแตกระแสของ อิทัปปจจยตา.
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กายกับใจ และสิ่งที่ประกอบอยูที่กายกับใจ มันทําไปตามกฎเกณฑ
ของอิทัปปจจยตา; เพราะฉะนั้น จะไมเรียกวา บุคคลใดกระทํา; จะไมเรียกวา
นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. กระทํา. แตถาพูดตามภาษาชาวบานก็ตอง
พูดวา คนนั้นคนนี้กระทํา เปนหญิง เปนชาย เปนนาย ก. นายข. นายค.
นายง. เปนผูทํากรรม เปนผูเสวยผลของกรรม.
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ทีนี้ ถาใครถามวา ใครทํากรรม? ใครเสวยผลของกรรม? ก็บอกวา
ไมมี. ถาเขาจะถามตอไปอีกวา ถาอยางนั้นก็ไมมีการทํากรรม ไมมีการเสวยผล
ของกรรมซี่? ก็บอกวา มี! มีการทํากรรม มีการเสวยผลของกรรม แตบุคคล
ผูทํากรรมผูเสวยกรรมนั้นไมมี;
คือตัวที่เรียกวาบุคคลนั้น
มันมิไดมีอยูจริง
มันเปนเพียงกายใจ มันคิดวามันเปนตัวฉันผูทํากรรม. ถายังขืนหลงอยูอยางนี้
จะมีทํากรรมเรื่อย จะไมพนจากกรรมได เพราะเปนมิจฉาทิฏฐิ.
ฉะนั้น จะตองหมดความคิดความหลงวา “เรา” วา “ฉัน” เปนผูทํา
กรรมเสียกอน จึงเปนสัมมาทิฏฐิขึ้นมา. เรียกวาตลอดเวลาทีเดียว ที่ไมมีบุคคล
มีแต อิทัปปจจยตา. นี่ถาจะพูดวาการที่พวกคุณมากันที่นี่ มาจากที่ตาง ๆ มากัน
ที่นี่, นี้ไมมีบุคคลมา, ไมมีใครมา, มีแต อิทัปปจจยตา มา; เดี๋ยวก็ได
หัวเราะกันใหญ.
ทุกคนนี่ ไมใชคน เปนเพียงกระแสแหง อิทัปปจจยตา มันผลักไส
กันมาในตัวมัน. รางกายจิตใจอะไร มันก็ทําใหมา. การมามี, แตบุคคลผูมาไมมี
ทํานองอยางนี้.
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การเขาใจขอเท็จจริงลึกลงไปถึงขนาดนี้ จะนําไปสูความรูเรื่องความสิ้นไป
แหงกรรม ตองไมมีตัวตน มันจึงจะไมมีการกระทํากรรม. ถามีตัวตน มันมี
การกระทํากรรมอยูเรื่อยไป. จะตองมองใหเห็นพยายามมองใหเห็น วามันไมมี
สวนใดที่เปนสัตวเปนบุคคล. แตเรามันรูสึกไปเองวา เราเปนสัตว เราเปนบุคคล.
จําทําอยางไรได เราตองพูดไปตามความรูสึก; คนอื่นก็เหมือนกัน, เพราะฉะนั้น
จึงมีมึงมีกูขึ้นมา ที่จะไดแขงขันแยงชิงกัน จนเปนปฏิจจสมุปบาทแหงการทะเลาะ
วิวาทขึ้นมาได ดวยเหตุนี้.
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เอาละ ทีนี้จะยกตัวอยางวา แมในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทานยังมี
พระชนมชีพอยู ทานสอนเอง เรื่องอนัตตา รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, ฯลฯ
รูปไมใชตน, เวทนาไมใชตน, สัญญาไมใชตน, สังขารไมใชตน, วิญญาณ
ไมใชตน; สอนอยูอยางนี้. ภิกษุองคหนึ่งเจาก็ฟงอยูตลอดเวลา แตพอจบเรื่อง
ในที่สุด เขาไดความรูหรือเกิดความรูขึ้นมาวา “เอา! พวกเราโวย! รูปเปน
อนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา ขันธ ๕ เปนอนัตตา; แตแลวไอกรรมที่อนัตตา
กระทํานั้น มันมาไดแกเราที่ไมไดกระทํา, แกอัตตาที่ไมไดกระทํา”.
นี่มันสับสน กรรมที่อนัตตากระทํา ไปถูกอัตตาที่เปนเจาของกรรมก็ได.
นี่เพราะมันพูดกันคนละที เมื่อฟงนั้น ฟงวาเปนอนัตตาหมด อนัตตาทํากรรม;
แตพอผลกรรมเกิดขึ้น มันเจ็บมันปวด หรือมันสุขมันทุกข แกไอตัวนี้ แกตัว
อัตตานี้. นี้เปนเรื่องเขาใจยากอยางนี้.
นี้มันเปนเรื่องเลนตลกเกี่ยวกับเรื่องอนัตตา เพราะวาอนัตตานั้น เปน
แตเพียงการไดยินไดฟงวาอนัตตา; สวนอัตตานั้นเปนความรูสึกในใจจริง ๆ
มันเลยเลนตลกกัน ในเมื่อเอามาเกี่ยวของกันดวยการทํากรรม หรือการไดรับผล
ของกรรม. เพราะวาเขามีอัตตาอยูเรื่อย เขาไมยอมปลอยอัตตา เขาจะตองยึดอะไรอยู
อยางหนึ่งเรื่อย.
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ที่อาตมาไดประสบมาดวยตนเอง
เมื่อเรามีการสอนเรื่องวา
ไมให
ยึดมั่นถือมั่น ใหปลอยวางสิ่งทั้งปวงเสียโดยความเปนของไมควรยึดมั่นถือมั่น พอพูด
จบแลว ก็มีคนถามขึ้นทันทีวา ไมยึดมั่นถือมั่นแลวจะใหยึดอะไรตอไป? ไมยึดมั่น
ถือมั่นแลว จะใหยึดอะไรตอไป? มันยังมีปญหาเหลืออยูอยางนี้. ใหปลอยหมด
ทุกอยาง แลวจะยังมาถามวา เอะ! ถาอยางนั้นจะยึดอะไรเลา? นี่เพราะวา จิตที่คิด
วาจะยึดมั่นถือมั่นตามความรูสึกเคยชินนั้นจะเหลืออยูเสมอ.
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มันตองศึกษาเจาะจงกันลงไปในขอที่วา ความยึดมั่นถือมั่นนั้น มันเกิด
ขึ้นมาไดอยางไร? ทําใหรูสึกวาตัวกูตัวสูขึ้นมาไดอยางไร? จนรูวามันเปนอวิชชา
ทั้งนั้นเลย; แลวอวิชชาก็ไมใชของจริง แตมันทําใหเกิดความรูสึกในใจขึ้นมาไดวา
อยางนั้นจริง ๆ.
นี่เรื่องกรรมนี้มันพาดพิงมาถึงสิ่งที่เรียกวาอนัตตา
เพราะวาสิ่งที่เรียกวา
กรรมนั้นเปนเพียงกฎของอนัตตา หรือ อิทัปปจจยตา; เปนไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตา แตเราไมรูสึกอยางนั้น เราจะรูสึกวาเปนเรื่องของ “เรา” เสมอ.
มันตองปลุกปล้ํากันไปเถอะ กวาจะรูจักวา อันนี้ ทั้งหมดนี้ ชีวิตนี้
เปนเพียง อิทัปปจจยตา ไมใชตัวกู ไมใชของกู. ถายังเปนตัวกูของกู ก็ตอง
ทนทํากรรม รับกรรม ผลดีผลชั่วไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวรองใหที เดี๋ยวหัวเราะที เดี๋ยว
รองใหที เดี๋ยวหัวเราะที เรื่อยไปเถอะ.
ถายังมีตัวมีตน มันก็ตองรูสึกวาเรากําลังเปนไปตามกรรมดีกรรมชั่ว แลว
ตางคนก็ตางขวนขวายหากรรมดีละกรรมชั่ว แตทีนี้เมื่อยึดมั่นกรรมดีแลว มันก็มี
ความหนักไปตามแบบกรรมดี มีความวิตกกังวลไปตามแบบกรรมดี แมจะโลภ
ก็โลภอยางดี โกรธก็โกรธอยางดี อะไร ๆ ก็ลวนแตอยางดี มันก็มีความทุกขไปตาม
แบบคนดี จนกวาจะเบื่อ.
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พอเบื่อก็จะหันไปหากรรมชนิดที่เปนสัจจธรรม คือที่จะทําความสิ้นกรรม
เพราะฉะนั้นตั้งแตเราเกิดมาจนบัดนี้ เราอาจจะไมวี่แววในเรื่องสิ้นกรรม
หรืออยูเหนือกรรม เรายังอยากดี อยากดีไมมีที่สิ้นสุด ตองการจะสรางสิ่งที่ดี ๆ กัน
ไมมีที่สิ้นสุด แลวก็มีความทุกขอยางไมรูตัว.
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เพราะฉะนั้น ธรรมนี้มีประโยชนที่จะชวยใหไมเปนทุกข อยางนอย
เราก็เชื่อพระพุทธเจากัน ในขอที่วา อยาไปยึดมั่นถือมั่น; หรือวาอยาไปยึดมั่น
ใหมันมากนัก ขอใหอาศัยไปทีกอน อยาไปยึดมั่นถือมั่น ประวิงเวลาไปกอน
จนกวาวันหนึ่งมันจะมองเห็นไดเองวา ไมนายึดมั่นถือมั่นแมแตชีวิตนี้.
แมแตชีวิตนี้ หรือสิ่งที่เนื่องกันอยูกับชีวิตนี้ ไมนายึดมั่นถือมั่น เพราะวา
ยึดมั่นถือมั่นทีไรเปนทุกขทีนั้น ทันควันเลย เปนไปตามกฎของกรรมที่วามาแลววา
ยึดมั่นถือมั่นแลวมันจะเปนทุกขทันที. ผัสสะเขามาทางตา ถาเกิดความยึดถือ
ก็เปนทุกขจากทางตา; ผัสสะเขามาทางหู ถาเกิดความยึดถือ ก็เปนทุกขจาก
ทางหู; ฯลฯ มันทุกขไดทุก ๆ อายตนะ ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ที่จะเกิด
ความทุกข.
ที่นี้สมมติวา ถาโชคดี มีปญญาบาง รูจักสังเกต ในเวลาอันไมนานนัก
ก็จะรูวา โอ! ถาไมตองยึดมั่นมันก็ยังได แลวยังดีกวา ฉะนั้น เราอยูในโลกนี้โดย
ไมตองยึดมั่นถือมั่นยังจะดีกวา ไมใชวาเราจะไมมีอะไรกินไมมีอะไรใช เราคงจะทํา
อะไรไดตามเดิม แตเราไมเปนทุกข.
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เราไมไดมีเงินไวสําหรับเปนทุกข;
เราไมไดมีเกียรติยศชื่อเสียงไว
สําหรับเปนทุกข; ฉะนั้น เราตองจัดการกันใหดี ใหถูกตอง เกี่ยวกับทรัพยสมบัติ
เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทองขาวของ คืออยายึดมั่นถือมั่น นั่นแหละจะไมเกิดกรรม :
จะไมเกิดมโนกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมา เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น.
ถายึดมั่นถือมั่น เดี๋ยวก็คิดลักขโมย นี้อยางเลวสุด; หรือวายึดมั่น
ถือมั่นแลว แมจะหาไดมาโดยสุจริต มันก็เอามาสําหรับวิตกกังวล หรือเอามาสําหรับ
ทําใหเห็นแกตัวมากขึ้น มันจะเปนทุกขอยางนี้.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

ที่ศึกษาเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น ก็เพื่อใหกรรมเปนไปไมได เพื่อไมใหกรรม
บีบคั้น หรือขบกัดเราได เรียกวารูเรื่องสิ้นกรรม; รูเรื่องกรรมที่จะทําความสิ้น
แหงกรรม นี้เปนคําสรุป.
นี้ขอใหทุกคนจําไววา มันมี ๓ กรรม. พูดสรุปเสียใหมวามี ๓ กรรม:
กรรมชั่ว, กรรมดี, แลวกรรมที่ไมชั่วไมดี. นี้ถาจะจํางาย ๆ ตองจําอยางนี้วา
๑. กรรมชั่ว, ๒. กรรมดี, ๓. กรรมเหนือชั่วเหนือดี.
กรรมชั่วกรรมดีนี้
เปนกรรมในขั้นศีลธรรม.
กรรมที่ไมชั่วไมดีอยู
เหนือดีเหนือชั่วนั้น คือกรรมในขั้นสัจจธรม คือกรรมที่เปนไปตามกฎเกณฑของ
ความไมยึดมั่นถือมั่น.
ทุกกรรมเนื่องอยูกับ อิทัปปจจยตา : ถา อิทัปปจจยตา ตั้งตนดวย
อวิชชา มันก็เปนกรรมที่ขบกัดบุคคลใหเปนทุกข; แตถามันเปนกรรมที่ตั้งตนดวย
อิทัปปจจยตา สวนที่เปนวิชชา คือไมปลอยใหเกิดอวิชชา เพราะวามีสติมีปญญา
มีอัฏฐังคิกมรรค มีโพชฌงค ๗ อะไรเหลานี้แลว ก็กลายเปนกรรมที่เหนือดีเหนือชั่ว
ที่จะระงับเสียซึ่งกรรมดี และกรรมชั่วใหหมดฤทธิ์หมดเดช.
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เดี๋ยวนี้กรรมดีกรรมชั่วยังมีอํานาจขบกัดเรา บีบคั้นเรา ทั้งหลับทั้งตื่น.
ที่วามีความสุข ๆ นั้น ก็พูดหลอกตัวเองไปอยางนั้นแหละ คือพูดแกเกอไปอยางนั้น
แหละ มีเงินมาก มีเกียรติยศมาก มีชื่อเสียงมาก คุยโอวามีความสุขมาก มันก็มี
ความสุขของอวิชชา ซึ่งจะหลอกกันทั้งนั้น; และที่สําคัญที่สุด ก็คือหลอกตัวเอง.
ความสุขที่แทจริง มันไมไดอยูที่มีเงิน หรือไมมีเงิน หรืออะไร
ทํานองนั้น มันมีอยูที่วาเรามันไมยึดมั่นถือมั่น เรามีกรรมที่สาม ที่อยูเหนือดีเ หนือ ชั่ว
เหนือสุข เหนือทุกข เหนือแพ เหนือชนะ เหนือได เหนือเสีย
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อิทัปปจจยตา

๔๕๗

เหนือทุกอยางไปเลย. กรรมนี้จะเรียกวากรรมก็ได เรียกวากรรมเหนือดีเหนือชั่ว
แตที่แทคือความสิ้นกรรม มันเปนไปตามกฎเกณฑของกรรม.
นี่สรุปไดก็คือวา ถามีอวิชชา คือเปนคนธรรมดาสามัญ มีอวิชชา
ก็ตองอยูใตอํานาจของกรรมดีกรรมชั่ว พยายามหลีกกรรมชั่วทํากรรมดี พอให
ไดปลอบตัวเองไวกอน จนกวาจะรูจักมันดี.
ทีนี้ก็ถึงบทของวิชชากันบางแลว เห็นวาไมไหว ดีชั่วนี้ไมไหว เดี๋ยวฟู
เดี๋ยวแฟบ เดี๋ยวฟู เดี๋ยวแฟบ ไมเปนอยางนั้นเสียดีกวา. ที่วาไมเปนอยางนั้น
ยังพูดยากกวาเปนอยางไร. ไมเปนอยางนั้น มันพูดยากกวาจะเปนอยางไร คือมันไม
เปนอยางไร มันไมถูกปจจัยปรุงแตงใหเปนอยางไร ไมอาจจะบัญญัติวาเปน
อยางไร; มีอยางเดียวแตวา ไมเปนไปตามอํานาจของกรรม ไมเปนไปตามกิเลส
ตัณหา อวิชชามันมีความหยุด มันมีความเย็น มีความสะอาด มีความสวาง
มีความสงบ ซึ่งรวมความแลวมันหยุดหรือมันเย็น. นี้เรียกวาถึงที่สุดของกรรม
คือสิ้นกรรม หรือวาเหนือกรรม.
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เราอยากอยูเหนือกรรม อยากสิ้นกรรม เราก็ตองกระทํากรรมชนิดที่
จะทําใหอยูเหนือกรรม; อยาไปทํากรรมที่จะพอกพูนความชั่วหรือความดี มันจะ
ไมมีที่สิ้นสุดในกรรมชั่วหรือกรรมดี;
แลวก็ตองเลี้ยวไปหาพระพุทธเจาเพื่อดําเนิน
ไปในอัฏฐังคิกมรรค
คือทํากรรมชนิดที่จะใหสิ้นสุดแหงกรรมทั้งปวงเหมือนที่เขา
สรรเสริญพระพุทธเจาวา สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต - ถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงกรรม
ทั้งปวง.

กรรมมีอยู ๓ อยาง. ถาเรียกอยางพระพุทธเจา ทานเรียกวา กรรมดํา,
กรรมขาว, กรรมไมดําไมขาว. เดี๋ยวจะฟงไมถูกจึงเรียกเสียใหมวากรรมชั่ว, กรรมดี,
แลวกรรมที่ไมชั่วไมดี คืออยูเหนือชั่วเหนือดี มีอยูอยางนี้.
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร ๒๕๑๕

กรรมที่เกี่ยวพันกับมนุษย ทําใหมนุษยเปนทุกขนั้น เนื่องอยูดวย
อวิชชา. สวนกรรมที่จะทําใหสิ้นกรรมทั้งปวงนั้น เนื่องอยูกับวิชชา. วิชชา
ตรงกันขามจากอวิชชา. ทีนี้กรรมชั่ว-ดี เนื่อ งอยูกับอวิชชา มันก็มีตัวมีต น
มันก็ตองเปนเรื่องแบกเรื่องหามตัวตน. ถาเปนกรรมเหนือดีเหนือชั่ว มันไมมี
อวิชชา มีแตวิชชา; ดังนั้น มันจึงไมมีความรูสึกวาตัววาตน มันก็ไมตองแบก
ตองหามอะไร มันจึงเบา มันจึงสบาย.
ตัวตนนั้นเปนเพียงมายา แตวาหนักยิ่งกวาภูเขาเลากา. นี่พูดอยาง
อุปมาเปนภาพพจน วาสิ่งที่เรียกวาตัวตนนั้น มันลม ๆ แลว ๆ ทั้งนั้นแหละ มันเปน
ความโงของอวิชชา แตมันหนักยิ่งกวาภูเขา หรือยิ่งกวาโลกทั้งโลก เพราะฉะนั้น
มันจึงเปนทุกข เรียกวาแบกของหนักหรือภารหาโร.
เรื่องของมนุษยที่อยากจะหมดกรรม มันก็มีอยูอยางนี้ เมื่อมนุษยนั้น
ไดเบื่อการเปนไปตามกรรม แลวอยากจะสิ้นสุดเสียที จึงไมหาผูรู. ผูรูเรื่องนี้ก็มี
พระพุทธเจา เปนผูรูเปนคนแรก หรือเปนผูรูจริง. พระพุทธเจาองคไหนก็สอน
เหมือนกันหมด; สอนเรื่องความสิ้นกรรม สิ้นทุกขนี้เหมือนกันหมด.
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หลักพระพุทธศาสนาในสวนนี้ เราเรียกวา เปนเรื่องกรรม เรื่อง
กฎเกณฑแหงกรรม. สิ้นกรรมก็สิ้นทุกข! เรียกวาดําเนินอยูในมัชฌิมาปฏิปทาก็ได
เรียกอีกชื่อหนึ่งวาในโพชฌงคทั้ง ๗ ก็ได.

ขอความโดยสังเขปยอ ๆ อยางที่ไดพูดมาแลวนี้ ขอใหจําเอาไปศึกษาโดย
รายละเอียดดวยตนเอง ใหเขาใจยิ่งขึ้น รูจักกรรมดํา, รูจักกรรมขาว, รูจักกรรม
ไมดําไมขาว; แลวก็จบเทานี้แหละ เรื่องกรรม.
นี่เวลาที่กําหนดไวก็หมดแลว ขอใหพระสงฆทานสวดธัมมปหังสนปาฐะตอไป.
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อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปน ปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ แบบ
-๑๓เสารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย!
การบรรยายเรื่อง อิทัปปจจยตา ในครั้งที่ ๑๓ นี้
จะไดกลาวโดยหัวขอวาอิทัปปจจยตา ในฐานะที่เปนแบบของ
ปฏิจจสมุปบาท ตาง ๆ แบบ. ขอนี้หมายความวา อิทัปปจจยตา
เปนคํารวม ที่อาจเรียงความกระจายออกไปไดเปน ปฏิจจสมุปบาท,
และปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็อาจจะกลาวไดหลาย ๆ แบบ หลาย
แบบก็เพราะวากลาวอยางสั้น ๆ ยอ ๆ ไมกี่อาการก็มี, มากอาการ
ก็มี, โดยตรงก็มี, โดยออมก็มี.
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การบรรยายในครั้งนี้ เปนครั้งสุดทายของเรื่อง อิทัปปจจยตา ดังนั้น
มันจึงเปนการเสมือนการสรุปรวมความเรื่อง อิทัปปจจยตา อยูในตัว.

๔๕๙
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ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร๒๕๑๕

ขอที่กําหนดการของเราตองผิดไปบาง
คือในครั้งที่แลวมา
ไมไดพูด
ถึงเรื่องอริยสัจจ,
เพราะวาเรื่องกอนหนานั้นพูดไมจบ
ตองเอาเวลาครั้งที่แลวมา
ไปพูดเรื่องนั้นเสีย
เรื่องอริยสัจจจึงยังไมไดพูด
จึงขอถือโอกาสนํามาพูดรวมกัน
กับครั้งนี้. ขอ นี้ทําไดไ มยาก เพราะวาเรื่อ งอริย สัจ จ ก็คือ ปฏิจ จสมุป บาท
แบบหนึ่งนั่นเอง;
จึงเปนอันวาเราไดกลาวครบถวน
ตามหัวขอซึ่งตั้งใจวาจะกลาว
แลวนั้น ทุกประการ. ดังนั้น ในวันนี้จะตองกลาวเรื่องอริยสัจจผนวกลงไปดวย
ในฐานะที่เปนปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่ง.
ทีนี้
เรื่องที่ยากจะพูดแลวพูดเลา
ไมกลัวใครจะรําคาญก็คือการทบทวน
ความมุงหมายในการบรรยายเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ และวันนี้ก็จะเปนครั้งสุดทาย
อยูแ ลว จึง ขอทบทวนอีก ครั้ง หนึ่ง
วา ถา พุท ธบริษัท ไมเ ปน ผูแ ตกฉานในเรื่อ ง
อิทัปปจจยตา ก็หาใชพุทธบริษัทไม. แตวาขอนี้มีการยกเวนอยูบางอยาง คือวา
พุทธบริษัทบางคนก็รูสึกในความจริงอันเปนลักษณะอาการของ
อิทัปปจจยตา
อยูบาง
แตไมรูจักเรียกชื่อวา อิทัปปจจยตา อยางนี้ก็มี.
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ขอนี้ เหมือนอยางที่ไดกลาวแลวในการบรรยายแตครั้งแรก ๆ ทีเดียว วา
การที่คุณยาคุณยายบางคนพูดออกมาไดวา มันอยางนั้นแหละ ลูกเอย! อยาไป
เดือดเนื้อรอนใจกับมันเลย! อยางนี้ก็ยอมแสดงลักษณะของ อิทัปปจจยตา อยู
ไมนอย. หากแตวาคนผูกลาวนั้น ไมรูจักใชคําวา อิทัปปจจยตา, เทานั้นเอง.

อิทัปปจจยตา ก็คือเรื่องความจริงของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง. ถา
ผูใดรูแลว จะไมมีสิ่ง ไร เปนที่นาประหลาดอกประหลาดใจ แกบุคคลนั้น ;
ไมทําใหบุคคลนั้นยินดีไดยินรายยได;
แตวาเขาจะมีความปกติสม่ําเสมออยูได
เพราะ
รูธรรมะเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้.
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อิทัปปจจยตา

๔๖๑

ขอใหทานทั้งหลายคิดดูใหดีเถิดวา เราเปนพุทธบริษัททําไมกัน. ที่เห็น ๆ
กันอยูนี้ ก็เปนพุทธบริษัทกันแตเปลือก คือวาเมื่อพอแมเปนพุทธบริษัท แลว
ก็จดทะเบียนลูกลงไปวาเปนพุทธบริษัท
มันก็เปนพุทธบริษัทกันแตเปลือกอยางนี้
เรื่อย ๆ มา เลยไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา ก็ยังได. ถาใครตองการเพียงเทานั้น มัน
ก็ไมมีความยากลําบากอะไรที่จะตองมาศึกษาเรื่องอยางนี้.
แตถาจะเปนพุทธบริษัท
กันใหไดจริง ๆ กลาวคือเปนบุคคลที่มีลักษณะเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยแลว
จะตองมีความรูเรื่องอิทัปปจจยตา; แลวเปนพุทธบริษัทกันใหแทจริง; อยาเปน
กันแตเปลือก.
นี่แหละ คือความมุงหมายของการบรรยายเรื่องนี้ วาพุทธบริษัทนั้น
แปลวาผูรู ไมใชคนโง, และเปนผูตื่น หมายความวาไมหลับ, และเปนผูเบิกบาน
ก็หมายความวาไมมีความทุกขรอนอะไร. ทั้ง ๓ อยางนี้ มันเนื่องกัน รู หรือตื่น
นี้เปนเหตุ, สวนเบิกบานนี้มันเปนผล, และเบิกบานอยูไดในลักษณะที่เหมือนกะวา
ดอกไมที่บานแลว ไมรูจักโรย. นี่แหละคือผลของความเปนพุทธบริษัท เพราะ
เหตุที่รูธรรมะชนิดที่ทําใหไมหลับ.
หรือชนิดที่ทําใหไมตองหวั่นไหวไปตาม
อารมณ, จึงมีความคงที่อยูดวยความเบิกบาน.
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ทานผูใดกําลังเปนอยางไร ในทุกวันนี้ ก็จงไปพิจารณาดูตัวเองบาง
วามันมีความรู ความตื่น ความเบิกบาน อยูพอสมควรแลวหรือยัง. ถายังมีอะไร
ที่ไมรู โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องทําใจคอใหเปนปกตินี้ นี้ก็เรียกวายังเปน
คนหลับ; เปนพุทธบริษัทแตเปลือก ไมมีเนื้อใน ควรจะรีบแกไขเสียโดยเร็ว.
หรือถามันยังมีสวน หรือมีเวลาที่เบิกบานนอยเกินไป ก็ตองรีบแกไขใหมันมี
มากขึ้น ๆ จนกวาจะอยูในระดับที่เรียกไดวาเปนฝกฝายแหงบุคคลผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน;
ซึ่งบางทีก็จะเรียกวาบรรลุมรรคผล เปนพระโสดาฯ เปนสกิทาคาฯ เปนตน.
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นี้ มั น ไม ใ ช เ รื่ อ งลึ ก ลั บ
หรื อ เรื่ อ งขลั ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วิ เ ศษวิ เ สโสอะไร
เพี ย งแต
วามันเปนเรื่องของบุคคลผูมีความรู
มีความตื่นคือลืมตา
มีความเบิกบานขึ้นมา
ถึงระดับที่พอจะเรียกไดวาอยางนั้น ๆ เทานั้น. แตวาที่แทแลว คนธรรมดาสามัญ
ก็ควรจะมีความรู ความตื่น และความเบิกบาน อยูดวยตามสมควร; แตเมื่อมันมาก
ถึงขนาดหนึ่ง จึงจะบัญญติวาเปนฝายที่แนนอนตอนิพพาน คือเปนพระอริยเจา.
เรื่องความดับทุกขทั้งหมด
เราไมอาจจะแกปญหาไดดวยหลักธรรมะขออื่น
นอกไปจากธรรมะขอนี้ คือขอ อิทัปปจจยตา ที่ไดบรรยายมาแลวตั้งสิบกวาครั้ง โดย
แสดงใหเห็นวามันเปนหลักธรรมที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา
ที่เมื่อรูแลว
กิเลส
ก็ไมอาจจะเกิด
จนกระทั่งกิเลสหมดความเคยชินในการที่จะเกิด
มันไมอาจจะ
เกิดอีกตอไปได.
สวนที่หวังมากเกินไปกวานั้นอีกก็คือวา
ขอใหคํา
คํานี้เปนคําที่ชินปาก
ใหเราพูดคํา คํานี้กันจนชินปาก คือคําพูดวา "อิทัปปจจยตา"; จะสังเกตได
ก็คือการพลั้งปากออกมา ในเมื่อจิตใจมันกระทบอารมณอะไรที่รุนแรง.
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คนบางพวกพลั้งปากออกมา
เปนคําพูดที่หยาบคายเกี่ยวกับเรื่องเพศ.
นี้ยอมแสดงจิตใจที่ยังต่ําอยูมาก.
บางคนก็พลั้งปากออกมาดวยถอยคําที่ไมรูวาอะไร
เหมือนกับคนบาจี้;
นี้ก็ยังต่ําอยูมาก.
บางคนก็พลั้งปากออกมาในลักษณะที่แสดง
อารมณในใจวา
เปนคนขลาด
เปนคนกลัว
รองใหคนนั้นชวย
รองใหคนนี้ชวย
หรือแสดงความโงเขลาออกมาในคําพูดนั้น
ๆ;
นี้เรียกวาพลั้งปากออกมาอยางนั้น
เพราะวาเขาไมรูธรรม.
ถาวาเปนบุคคลที่รูธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยแทจริงแลว
ก็จะพลั้งปากออกมาวาเปนเรื่อง
อิทัปปจจยตา.
นั้นมันเปนภาษาบาลี
ถาเปน
ภาษาไทย ก็จะพลั้งปากออกมาดวยคําเชนคําวา "มันอยางนั้นเอง!"; "มันตอง
เปนตามเรื่องของมัน"; ดังนี้เปนตน.
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อิทัปปจจยตา คํานี้ ถาจะสรุปเอาความหมายสั้น ๆ ที่สุดได ก็คือวา
มันอยางนั้นเอง. คือมันเปนไปตามเหตุตามปจจัยของมันอยางนั้นเอง; แลวทําไม
จะตองนั่นนี่ใหมันวุนวายไป หรือจะตองกลัว จะตองดีใจเสียใจ ดวยสิ่งตาง ๆ ที่เปน
ไปตามกฎ อิทัปปจจยตา. เมื่อมันเปนอยางนั้นเอง ก็หมายความวามันเปน
ไปตามธรรมชาติ เปนไปตามความจริง ตามกฎความจริงของมัน.
การบรรยายรวม ๑๓ ครั้งทั้งวันนี้ ไดมีการพูดคําวา อิทัปปจจยตา ๆ นี้
นับดวยรอย ๆ ครั้ง หรือเชื่อวาจะถึงพันครั้ง; ดังนั้นเขาใจวาคงจะเปนความเคยชิน
เกิดขึ้นมาใหมบาง ในการพูดจา. ถามีอะไรกะโตกระตามก็ให "อิทัปปจจยตา!"
ถามีอะไรมายั่วใหหลงรักก็ "อิทัปปจจยตา!" ใหหลงโกรธก็"อิทัปปจจยตา!"
ใหหลงเกลียดก็ "อิทัปปจจยตา!" ที่นากลัวก็ "อิทัปปจจยตา!" อยาใหมี
ความกลัว จนขนลุกซา; หรือวามีความดีใจจนเนื้อเตน หรืออะไรทํานองนั้น;
เพราะนั่นคือคนที่ไมรูจัก อิทัปปจจยตา.
ถาเขารูเรื่อง อิทัปปจจยตา จะคงมีความปรกติ ไมมีขึ้น ๆ ลง ๆ.
หมายความว า ที่ น า รั ก ก็ ไ ม รั ก ,ที่ น า โกรธก็ ไ ม โ กรธ,
ที่ น า ยิ น ดี ก็ ไ ม ยิ น ดี ,
ที่นายินรายก็ไมยินราย, ที่นากลัวก็ไมกลัว; แลวทุกอยางก็จะพูดไดวา ไมมี
อะไรที่ จ ะทํา ให เ ราผิ ด ไปจากธรรมดา.
นี้ คื อ ผลของการที่ มี ค วามรู เ รื่ อ ง
อิทัปปจจยตา อยูในใจ ถึงขนาดที่วาจะพลั้งปากอะไรออกมา ก็พลั้งออกมาวา
"อิทัปปจจยตา" ดังนี้.
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เนื่องจากเราจะไมมีโอกาสไดพูดเรื่องนี้กันอีกตอไป
เพราะวาจะเปลี่ยน
กําหนดการบรรยายเปนเรื่องอื่น จึงขอย้ํามากเปนพิเศษในวันนี้. และขอใหไดรับเอา
ความตั้งใจอันนี้ไปพิจารณาดู แลวก็ชวยกันทําใหสมตามความตั้งใจดวย เพื่อวาจะเปน
การกูสถานะของพุทธบริษัทในยุคนี้ ใหเปนพุทธบริษัทที่ดี สมกับยุคที่เขาเรียกวันวา
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มันเปน "ยุคกาวหนา". พวกอื่นเขาก็กาวหนาไปตามแบบของเขา. เราก็กาวหนา
ไปตามแบบของเราคือพุทธบริษัท.
และเมื่อ กาวหนาไปตามแบบของพุทธบริษัท
ก็มีแตจะทําใหมีความปกติสุขมากขึ้นเทานั้นเอง.
แมวาเขาจะกาวหนากันไปใน
ทางที่จะทําลายโลกใหวินาศ
แตเราก็ยังมีความกาวหนาไปในทางที่จะทําใหเรา
อยูดวยความสงบสุข
เพราะฉะนั้น
คนอื่นจะมาทําใหเราเปนทุกขไมได
ในเมื่อ
พุทธบริษัทไดคงอยูในรองในรอยของพุทธบริษัท ดังที่กลาวมาแลว.
ในที่นี้อยากจะพูดเปนครั้งสุดทายวา ปญหาตาง ๆ มันแกไดดวยความ
รูเรื่อง อิทัปปจ จยตา ไมมีเ งิน จะใช ก็ตอ งแกไ ดดวยเรื่อ ง อิทัป ปจจยตา;
หรือจํามีความเจ็บไขลําบากทุกขยากอะไรก็ตามใจ
มันก็แกไดดวยเรื่อง
อิทัปปจจยตา;
หรือวามันมีเงินมากเกินไปกวาที่จะใช
มันก็แกปญหาไดดวยเรื่องอิทัปปจจยตา,
คือจะรูจักใช จะรูจักทําใหมันหมดไปในทางที่ถูกตอง.
แมมันจะเปนมากถึงกับวา
คนทั้งโลกเขาจะบากันใหญแลว
จะทําใหโลกนี้
มันวินาศแลว เหลือแตเราคนเดียวที่ไมคิดเหมือนเขา ไมทําเหมือนเขา เราก็ยังอยูได
ไมตองกลัว
ดวยวิชชาความรูในเรื่อง
อิทัปปจจยตา
มันไมมีใครมาทําใหเรากลัวได
ไมมีใครมาขูใหเรากลัวได
และไมมีใครมาลอมาหลอกมาลวงเราใหไปตามอํานาจ
ของเขาได
เพราะวาแมแตความตายมันก็ไมทําใหเรากลวได. นี่จึงมีความปรกติ
มั่นคง สม่ําเสมออยูตามกฎเกณฑของเรื่องนี้.
เพราะฉะนั้น
ความปลอดภัยของ
พุทธบริษัท มันก็ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา อิทัปปจจยตา เพียงเรื่องเดียว จึงได
เรียกวาเปนเรื่องที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา.
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นี่แ หละคือ สิ่ง ที่ข อทบทวนแลว ทบทวนเลา
ซอ มความเขา ใจแลว
ซอมความเขาใจเลา มา ๑๒ ครั้งแลวก็ ๑๓ ครั้งทั้งวันนี้; กลาวคือ เรื่อง
อิทัปปจจยตา.
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ทีนี้ ก็จะไดกลาวโดยหัวขอ ที่กําหนดไวตอไป ถึงเรื่อง อิทัปปจจยตา
ที่อยูในแบบหรือรูปตาง ๆ กัน; เปนการประมวลเรื่อง อิทัปปจจยตา ทุกแบบ
พรอม ๆ กัน. ในหลาย ๆ ครั้งที่แลวมา ก็ไดกลาวถึงปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา ไมแบบใดก็แบบหนึ่งทุกครั้ง แตไมไดกลาวในคราวเดียวกันหมด. ในวันนี้
อยากจะกลาวเปนการเปรียบเทียบ
ในคราวเดียวกันหมดทุกครั้ง
จึงไดใหหัวขอไว
อยางนี้.
ทีนี้ ก็จะตองทบทวนเรื่อง อิทัปปจจยตา
เพราะวาบางคนไมเคยไดยินไดฟงมาการบรรยายครั้งกอน ๆ
จึงขอสรุปเอาใจความของคํา คํานี้ มากลาวไวอีกครั้งหนึ่ง.

โดยเฉพาะคําสําหรับเรียก;
มาเลยก็มี อาจจะฟงไมถูก

อิทัปปจจยตา ตามตัวหนังสือก็แปลวา "ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย
สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น". คนไดฟงทีแรกจะรูสึกวา มันเหมือนกับคําพูดกําปนทุบดิน
ไมมีสาระอําไร.
แตวาคนที่ฟงออกแลว
จะรูวามันมีความหมายมากและลึกเหลือ
ประมาณ และมันเปนหัวใจของพุทธศาสนา ในลักษณะที่บอกวา สิ่งทั้งหลายเปน
ไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติอยางนี้ ๆ มันเปนตัวธรรมชาติที่เปนไปตาม
กฎเกณฑของธรรมชาติอยางนี้
ๆ
ไมขึ้นอยูกับสิ่งใดนอกจากเหตุผลของมันเอง.
อิทัปปจจยตา นั่นเอง คือตัวพระเจา ที่มันจะสรางอะไรขึ้นมาได, ที่มันจะ
ควบคุมอะไรได, หรือมันจะทําลายอะไรได หรือมันจะใหทุกขใหสุขอะไรได แลวแต
วาเราไปทําเขาอยางไร.
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"ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น" นี้เปนคําพูดที่
พูดไวเปนกลาง กลางที่สุด ไมไปขางซาย ไมไปขางขวา หรือมันไมไปขางหนา

www.buddhadasa.info

๔๖๖

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร๒๕๑๕

ไมมาขางหลัง ไมไปขางบน ไมลงไปขางลาง; มันอยูตรงกลางที่สุดวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆยอมเกิดขึ้น. มันเปนไปไดทั้งทางดีและทางรอย เพราะวาตัว
อิทัปปจจยตา เองนัน้ ไมมีดี ไมมีราย.
มนุษยตางหากที่ไปวาอะไรดีอะไรราย
ชอบใจอะไรก็วาดี,
ไมชอบใจ
อะไรก็วาราย; แตตัว อิทัปปจจยตา นั้น มันไมมีความรูสึกเปนดีเปนราย มันมี
แตเพียงวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ก็เกิดขึ้น ตามสมควรแกเหตุแกปจจัย;
ไมรูสึกวาดีหรือราย
สุขหรือทุกข.
สวนมนุษยที่เอาความรูสึกของตัวเปนประมาณ
ก็จะบัญญัติวา ฝายนั้นเราเรียกวาทุกข, ฝายนี้ เราเรียกวาสุข, ฝายนั้นดี ฝายนี้ราย
เปนตน เปนคู ๆ กันไป; มันจึงเลยกลายเปนเอียงออกไปขางซายหรือขางขวาเปนตน
ตามสติปญญาของมนุษย.
มนุษยก็นับวาฉลาดแลวที่พูดไดอยางนั้น.
แตก็ยังเปนความโงอยาง
รายกาจอีกชนิดหนึ่ง
ในเมื่อมองใหซึ้งลงไปถึงตัว อิทัปปจจยตา
คือวามันเปนแต
เพียงธรรมชาติที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ นั้นคือความจริงที่สุด. ทีนี้ คนไปวาดี
ตอเมื่อตนชอบ
วาไมดี
ตอเมื่อตนไมชอบ;
แลวที่วาดีหรือไมดีตามที่ตนชอบ
หรือไมชอบนั้น มันก็ยังตางกัน คนพาล อันธพาล พวกโจร พวกคนโง นี้
มันก็วาดีไปอยางหนึ่ง
ถือวาดีไปอีกอยางหนึ่งตามแบบของตัว;
ผูที่เปนบัณฑิต
มีความรูความเขาใจถูกตอง
ก็วาดีไปอีกแบบหนึ่งตามแบบของตัว.
แตทั้งสองคนนี้
ยังไมจริง ยังมุง เรียกวามีโมสธรรม คือธรรมที่เปนความเท็จหรือมุสา อยูโดย
ไมรูสึกตัวดวยกันทั้งนั้น; เพราะมันยังโง ไปบัญญัติอะไร ๆ ตามความรูสึกของตน
เปนดี เปนชั่ว เปนบุญ เปนบาป เปนสุข เปนทุกข; ทั้งที่โดยแทจริงแลว
มันเปนสักแตวา "อิทัปปจจยตา". ตัว อิทัปปจจยตา หรือธรรมชาติแท ๆ ไมมี
ความหมายเปนคุณคาอยางนี้อยางนั้น. มันมีความหมายแตเพียงวา มันจะตองเปน
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ไปตรงตามเหตุตามปจจัยของมัน มันมีหนาที่เพียงเทานี้. สวนที่วาจะดี ชั่ว สุข
ทุกข ชอบใจ ไมชอบใจนั้น ทิ้งไวใหมนุษยแตละคนรูสึกเอาเอง แลวก็วาเอาเอง.
นี่เราจึงเห็นวา มันเกิดมีความดีความชั่วขึ้นมาในโลก แลวก็ไมตรงกัน;
คนพาลก็วาดีไปอยาง บัณฑิตก็วาดีไปอยาง; แลวที่วาดีของบัณฑิตนี้ ก็ยังมีเปน
หลาย ๆ ชั้น ดีอยางของบัณฑิตชั้นเตรียมอยางนี้ บัณฑิตชั้นอุดมก็รับไมไหว.
นี้เปนเหตุใหมีการบัญญัติสุคติขึ้นเปนชั้น ๆ ๆ ๆ กามาวจร, รูปาวจร, อรูปาวจร
อะไรเปนชั้น ๆ ไป ลวนแตเปนฝายดีฝายกุศล. แตชั้นบนมันรับเอาชั้นลางไมไหว
เพราะมันยังดีอยางเด็กอมมือเทานั้นเอง. นี้มันไมเกี่ยวกันกับ อิทัปปจจยตา ซึ่งมันมี
หนาที่เพียงแตจะบอกวา เมื่อตองการอยางนี้ ก็ตองทําอยางนี้ ใหถูกตองตามกฎเกณฑ
ของปจจัย ผลก็จะเกิดขึ้นตามกฎเกณฑของปจจัย คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปน
ปจจัย สิ่งนี้ ๆ ยอมเกิดขึ้น.
ตัว อิทัปปจจยตา นี้ มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง แมแตวาจะเปนกอนหิน
กอนดิน มันมีกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา; เพราะวากอนหินกอนดิน ก็จะตอง
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา. สูงขึ้นมาเปนตนไม ตนบอน
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. สูงขึ้นมา เปนปลา เปนปู
เปนเตา เปนหมู เปนสุนัข เปนแมว อะไร มันก็ตองเปนไปตามกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา. กระทั่งมาเปนคนนั่งอยูที่นี่ได มันก็มาตามอํานาจของ อิทัปปจจยตา.
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นี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่อง อิทัปปจจยตา ซึ่งเปนเรื่องของทุกคน ทั้งผูพูด
และทั้งผูฟง. เราควรจะไดรูเรื่องนี้มากขึ้น ๆ วา อิทัปปจจยตา นั้น คืออะไร?
อยูที่ไหน? เมื่อไร? ตอบไดวา มันคือทุกสิ่งทุกอยาง มันอยูในที่ทุกหนทุกแหง
แลวมันก็อยูตลอดเวลา ทุกยุคทุกสมัยไมมีจํากัด ไมมียกเลิก, คือมันเปนทุกอยาง
ในที่ทุกแหง และตลอดทุกเวลา ทุกยุคทุกสมัย.
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นี่สังเกตดูใหดีจะเห็นวา
มันยิ่งกวาพระเจากระมัง?
หรือวาจะไมมี
พระเจาไหนยิ่งไปกวากฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา
จึงถือวา
นี้คือพระเจาใน
พุทธศาสนา. ตามความหมาย เขาพูดกันถึงพระเจาในศาสนาอื่น ๆ วาเปนผูสรางโลก
เปนผูควบคุมโลก ผูทําลายโลก ผูดูแลโลก รูทุกสิ่งทุกอยาง มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง
สุดแลวแตจะพูดไปอยางไร
มันจะมามีครบอยูในคําวา
อิทัปปจจยตา; เพราะฉะนั้น
เราควรจะรูจักสิ่งนี้.
คําวา อิทัปปจจยตา นี้ บางทีก็เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ใชแทนกันได.
เปรียบเทียบดูความหมายของมันก็แลวกัน อิทัปปจจยตา แปลวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปน
ปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น. ทีนี้พูดโดย logic มันก็พูดกลับไปกลับมาได แปลวา
เมื่อไมมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ มันก็ไมเกิดขึ้น หรือวาเมื่อมันไมมีอะไรเปนปจจัย
มันก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น.
อาการที่สิ่งนี้ปรุงแตงสิ่งหนึ่งใหเกิดขึ้น นั้นเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท
แสดงเฉพาะอาการที่วา มันเปนไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา ที่มีอยูวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; อาการของมันนั่นเองเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท.
ตัววัตถุ หรือตัวธรรมะแท ๆ นั้น ก็เรียกวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม; คือเมื่อเพงเล็ง
ถึงการที่มันเปนอยูตามปกติ ไมไดทําหนาที่ปรุงแตงสิ่งใด นี้เราเรียกวา ปฏิจจสมุปปนน-ธรรม :ธรรมที่ไดอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสร็จแลว ตั้งอยู ปรากฏอยู.
ทีนี้
ถาวาสิ่งนั้นกลับเปนเหตุปรุงแตงสิ่งอื่นตอไปอีก
มันก็กลายเปนอาการที่ไปตาม
กฎของ
อิทัปปจจยตา
ที่จะทําใหสิ่งใหมอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมา.
อาการระหวางนี้
เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คือความที่อาศัยสิ่งหนึ่ง แลวเกิดสิ่งใหมขึ้น.
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คําสองคํานี้ มันใกลชิดกันมาก พยายามเขาใจใหดี. คําวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม หมายถึงตัวธรรมชาติที่มันเปนไปตามนั้น; ปฏิจจสมุปบาท คืออาการ
ที่มันจะเปนไปตามนั้น; ตามนั้น คือตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.
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ตามหลักของพุทธศาสนา ตองการใหทุกคนมองเขามาขางใน ไมตอง
การจะมองออกไปขางนอกก็ได เพราะเรื่องความทุกข ความสุข ปญหาตาง ๆ มันอยู
ในตัวคน, มันเกิดในใจ; เพราะฉะนั้น เราตองมองเขามาขางใน ไมจําเปนจะตอง
มองขางนอก. แมวามันจะอาศัยสิ่งขางนอกเปนตนเหตุ แตวาเมื่อเกิดอะไร
ขึ้นมาแลว มันก็ปรากฏขึ้นในใจ หรือตั้งอยูที่ใจ เปนอยูที่ใจ, ทุกขอยูที่ใจ,
เดือดรอนอยูที่ใจ. ดังนั้น ก็ตองมองที่ใจเปนสวนใหญ ซึ่งจะตองดูกันโดยละเอียด
พอสมควร วารางกายนี้มันเปนอยางไร? มันมีอะไร? แลวมันเปนไปตามกฎเกณฑ
อยางไร? จะดูกันที่ไหนกอนก็ได.
เมื่อดูกันที่เนื้อหนัง มันก็มาจากเหตุปจจัยของมัน. ถาพูดอยางภาษา
ในสูตรที่กลาวไว ก็วา มันอาศัยบิดามารดาเปนตนเหตุ แลวก็เจริญเติบโตขึ้นดวย
ขาวปลาอาหาร แลวมันเปนอยางนั้นอยูตลอดเวลา คือเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา.
เราก็เห็นไดทันทีวา เนื้อหนังรางกายนี้มันก็เปน ปฏิจจสมุปปนนธรรม ที่แสดง
อาการแหงปฏิจจสมุปบาทอยูเสมอไป. เนื้อหนังรางกายนี้ มันเกิดมาจากบิดา
มารดา อาศัยขาวปลาอาหาร; เพียงเทานี้ มันก็เนื่องกันไปถึงขาวปลาอาหาร
ซึ่งมันเปน ปฏิจจสมุปปนนธรรม อยางหนึ่งดวยเหมือนกัน.
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ขาวปลาอาหารมาจากไหน? ขาวมันเกิดจากในนา ปลามันเกิดจาก
ในน้ํา แลวมันเกิดขึ้นมาเจริญขึ้นมาไดดวยอาการแหง อิทัปปจจยตา ตามกฎเกณฑ
ของ อิทัปปจจยตา มาเปนอาหารมนุษย เกี่ยวของกับรางกายของมนุษย ทําให
รางกายของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป นี่ความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็เปนไปตามกฎเกณฑ
ของ อิทัปปจจยตา.

เมื่อรางกายเปนไปถูกตองตากกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา ก็หมายความวา
มันเปนไปได มันไมตาย. เด็กคนนี้ก็จะตองคอย ๆ เติบโตขึ้นมา คือไมตาย.
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รางกายที่มีชีวิตเติบโตขึ้นมา
ความรูสึกสวนที่เปนนามธรรมในรางกายนั้น
มันก็เจริญ
เติบ โตขึ้น มาดว ยกัน เพราะวา ในสิ่ง ที่มีชีวิต นั้น
มัน ยอ มมีค วามรูสึก .
เซลล
ที่มีชีวิตยอมมีความรูสึกไดเฉพาะเซลล;
เมื่อเซลลหลาย
ๆ
เซลลมันรวมกันเขา
รูปของความรูสึกมันก็ใหญโตกวางขวางออกไป
นี้ก็เปนเรื่องของ
อิทัปปจจยตา
คือเปนปฏิจจสมุปบาท ปรุงแตงกันตามกฎของ อิทัปปจจยตา.
ขณะที่มันไมทําหนาที่ปรุงแตง
แตถูกสิ่งอื่นปรุงแตงนี้
เราเรียกมันวา
ปฏิจจสมุปปนนธรรม
คือธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้นมาแลว.
พอมันปรุงแตงสิ่งอื่น
มั น ก็ ก ลายเป น เหตุ สํา หรั บ ปรุ ง แต ง สิ่ ง อื่ น ด ว ยอาการของ
ปฏิ จ จสมุ ป ปนนธรรมอันใหมก็เกิดขึ้นมา.
ถาเราจะดูที่เนื้อหนังของเรา
มันก็ตองเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา
แทบจะวาทุกลมหายใจเขาออก
แลวมันมีความเจริญขึ้น
ทั้งโดย
รางกายและโดยจิตใจ.
เราดูกันอยางนี้กอนเปนพื้นฐาน วาที่เราเรียกกันวา คน ๆ หนึ่งนี้ ไมมี
อะไรนอกจากปฏิจจสมุปปนน-ธรรมนานาชนิด
ที่ไดเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา อยางละเอียดจนมองไมคอยเห็นก็มี อยางที่หยาบ ๆ งาย ๆ มองเห็น
ไดงายก็มี แตคนมันไมมองเอง; มันก็เห็นไมได.
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แมแตเรื่องเทวทูตหยาบ ๆ เชนเรื่องความเกิด ความแก ความเจ็บ
ความตายอยางนี้ มันก็ยังมองไมเห็น ทีนี้จะไปมองเรื่องที่ละเอียดกวานั้น มันก็มอง
ยาก. เรื่องละเอียด ก็คือเรื่องจิตใจ เมื่อตาไดเห็นรูปเขาอยางหนึ่ง หรือเมื่อหู
ไดฟงเสียงเขาอยางหนึ่ง ฯลฯ ความเปนไปทางจิตใจก็เกิดขึ้น เรียกวาพฤติทางจิต
ก็ไดตั้งตนเคลื่อนไหว.

ตัวอยางเชนเมื่อตาเห็นรูป
ก็เกิดความรูสึกทางตาขึ้นมา
วาเปนอยางนั้น
อยางนี้ แลวจิตก็กําหนดเอาความรูสึกอันนั้นตอไปอีก เรียววาสัมผัสสในอารมณนั้น
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โดยจิตใจเกิดความรูสึกขึ้นมาเปนความพอใจบาง ไมพอใจบาง อยางนี้ก็เปน
ขั้นหนึ่งแลวที่สําคัญมาก.ทีนี้ เมื่อเกิดความพอใจบางหรือไมพอใจบาง มันก็เกิด
ความคิดที่จะทําอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่พอใจ หรือตามที่ไมพอใจ.
พฤติของจิตตอนนี้เปนอันตรายมาก คือจะเปนทุกขหรือสุข หรือ
ไมทุกขไมสุขกันก็เพราะวาทําผิดหรือทําถูกตอนนี้เอง
เชนวาเห็นรูปที่สวยตรงกัน
กับกิเลสนี้
มันก็ตองมีความคิดชนิดที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ
ของกิเลส ปรุงเปนความโลภ หรือความโกรธ หรือความหลง ขึ้นมา.
ตอนนี้คําพูดที่จะใชเรียกนี้ปนเปกันยุงไปหมด
เชนวาเกิดความรักขึ้นมา
จะเรียกวา กิเลส ก็ได คือเปนโลภะ หรือเปนราคะ; จะเรียกวาเปนกรรม คือ
มโนกรรมก็ได เพราะวาจิตใจมันไดกระทํากรรมอยางใดอยางหนึ่งลงไปแลว คือเปน
ความโลภ เปนอภิชฌา ความอยาก ความกระหาย ความตองการ คือจิตมันทํากรรม
เขาแลว ก็เรียกวากรรมก็ได.
นี้ก็พูดไวเพื่อจะเปนเครื่องสังเกต วาคําพูดในภาษาบาลีนี้ เมื่อมาแปล
เปนไทยแลว ทํายุงเสมอ เพระวาภาษาไมเทากัน ไมคอยจะมีคําที่ตรงกันหรือ
เทียบกันไดทันที; เชนเราโกรธอะไรขึ้นมา อยางนี้จะเรียกวาอะไร? ลองคิดดู;
เรียกวากิเลสก็ถูก เพราะความโกรธนั้นเปนกิเลส คือทําจิตใหเศราหมองไปแลว
ความโกรธนั้นจะเรียกวากรรมก็ได คือมโนกรรม กรรมที่จิตใจกระทํา; เปน
มโนกรรมอยางหนึ่งในอกุศลกรรมบถ ๑๐ มันก็เปนกรรมได. ความโกรธเปน
กรรมก็ได เปนกิเลสก็ได แลวแตจะเล็งถึงแงไหน สวนไหน จะใหเปนกิเลส
ก็เล็งถึงสวนที่ทําใจใหเศราหมอง;
จะใหเปนกรรมก็เล็งถึงการที่มันเกิดการ
เคลื่อนไหวในทางมโน คือในทางจิตขึ้นมาแลว. ครั้นมันทํากรรมแลวมันก็มีผลกรรม
คือ เผาตัว เองใหรอน. มโนกรรมชนิด นี้เ กิดขึ้นเมื่อ ไร ก็เผาจิต ใจนั้นใหรอ น.
นี้ก็เปนวิบากหรือผลแหงกรรมแลว.
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กิเลสมันก็คือความโกรธนั่นแหละ
กรรมก็คือความโกรธนั่นแหละ
วิบ ากก็คือ ความโกรธนั่น แหละ
เพราะมันรอ น.
คําพูด มัน กํา กวมไดอ ยา งนี้
เราจะตองเอาตัวจริงเปนหลัก;
อยาเอาคําพูดเปนหลัก
คือจะตองพูดกันใหชัดลง
ไปวา หมายถึงอะไร.
ถาความโกรธเปนเพียงเครื่องทําใจใหเศราหมอง
ก็เรียกความโกรธวา
"กิ เ ลส". ถ า ความโกรธเป น การกระทํา ของจิ ต ก็ เ รี ย กว า "มโนกรรม".
แลวความโกรธนี้ไมตองสงสัยละ
ไมตองรอแลว
พอโกรธก็รอนเทานั้นแหละ
นี้มันก็เปน "วิบาก" แลว. อาการที่เปนไปอยางนี้ เปนไปไดโดยอัตโนมัติ
หรือ วา โดยกฎของธรรมชาติ
คือ
อิทัป ปจ จยตา.
พอเราโกรธก็เ ศรา หมอง
แลวก็รอนเปนไฟ ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
กฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา นี้ มันเขาเปนเจากี้เจาการ ไปเสียในที่
ทุกหนทุกแหง
แมแตจะถายอุจจาระไมออก
มันก็เพราะอันนี้;
ถายอุจจาระ
สะดวก มันก็เพราะอันนี้. นี่ขออภัยที่พูดกันใหมันประหยัดเวลา วากฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา นี้ มันเปนเจากี้เจาการ หรือเปนพระเจาชนิดไหนก็ไมรู แทรกแซง
เขาไปในที่ทุกหนทุกแหง ทุกกรณี ทุกเวลา; ขอใหชวยกันรูจักไว.
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เมื่อรูจักสิ่งที่เรียกวา
อิทัปปจจยตา
ในฐานะที่เปนกฎเกณฑสําหรับให
ปฏิจจสมุปปนนธรรมมีพฤติเคลื่อนไหวอยูเสมอ
ดังนี้แลว
ก็เรียกวารูสิ่งที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท คืออาการที่มันเปลี่ยนไป ๆ.

หัวขอใหญที่เรามีไวจะบรรยายนั้น ก็วา ปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ คือ
ปฏิจจสมุปบาท ที่มองเห็นไดหลาย ๆ แบบ. และจะพูดใหฟงไดกี่แบบก็ตามใจเทาที่
เวลามันจะอํานวย.
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ปฏิจจสมุปบาทแบบครอมภพครอมชาติ.
อยางไรก็ดี อยากจะเตือนอีกครั้งหนึ่งวา ไดพูดมาแลววา เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ มันมีอยูสองฝาย ฝายที่เขาพูดกันทั่ว ๆ ไป สอนกันอยูในโรงเรียน
ทั่ว ๆ ไป ทุกหนทุกแหง ทั้งเมืองไทย ลังกา พมา นั้นมันก็อยางหนึ่ง. ที่เขา
พูดกันตรง ๆ กันอยู เปน ปฏิจจสมุปบาทครอมภพครอมชาติ คือสําหรับคนที่
ถือหลักวา ทําเหตุในชาตินี้ - แลวก็ไปมีผลในชาติหนา; ผลในชาติหนากลาย
เปนเหตุสําหรับมีผลในชาติถัดไปอีก - กินเวลาสามชาติอยางนี้ ก็มีอยู สอนอยู
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาจะมีมากที่สุด. แตที่เปนพุทธภาษิต หาไมคอยจะพบ คือวา
ปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธภาษิตนั้น เอาแตที่นี่ในชาตินี้เทานั้น.
ปฏิจจสมุปบาทแบบขณิกะ.
ที่นี่ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ เทานั้น ก็มี ปฏิจจสมุปบาทไดเปนรอบ ๆ ๆ ๆ
นับไมไหว.
ในวันหนึ่งก็นับไมไหว
ไมเหมือนกับที่ตองรอถึงสามชาติ
จึงจะเปน
ปฏิจจสมุปบาทสักรอบหนึ่ง .
ปฏิจจสมุปบาทอยางนั้น
มันมีไวสําหรับสอน
ศีลธรรม
สอนใหคนกลัวบาป
ทําดีในชาตินี้ไว
เปนผลในชาติหนาตอตายแลว
นั้นนะ
ดูมันมีลักษณะเปนสัสสตทิฏฐิอยูในนั้น
คือเชื่อวาคนเดียวกันตายแลวเกิดอีก
แลวจะไดรับผลกรรมที่ทําไวในชาตินี้
คือตัวกูนั่นแหละ
อยางนี้มันเปนลักษณะ
ของสัสสตทิฏฐิ
ไมใชพุทธศาสนาที่ถูกตอง.
แตก็สอนไดในฐานะเปนศีลธรรม
ใหคนกลัวบาปกลัวกรรม ตั้งหนาตั้งตาทําดี หวังพึ่งดี อยูกับดี เอาตัวรอดกับดี
มันก็เปนไปแตเพียงดี นี้อยางหนึ่ง.
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ปฏิจจสมุปบาทเพื่อทําลายสัสสตทิฏฐิ.

ปฏิจจสมุปบาทอีกอยางหนึ่ง
ที่มุงจะสอนลงไปถึงวา
ไมมีตัวเรา :
กระจากออกไปเหลือแตกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท
แลวก็เปนเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรมอยางหนึ่ง ๆ ๆ ๆ ; ใน ๑๒ อยางนั้น ไมมีตัวเราอยูที่ไหน; ไมมีใคร
เปนผูทํากรรมชนิดที่วาฝากไวกอน
จะไปเอาผลชาติหนา;
อยางนี้ไมไดสอน.
เพราะเหตุวา
มาถึงชั้นนี้แลว
ใหถือวาไมไหว!
ไมไดแลวโวย!
การที่เวียนวาย
ตายเกิด อยา งนั้น มัน ไมไ หว
จะดีก็ไ มไ หว
จะชั่ว ก็ไ มไ หว;
เกิด เปน เทวดา
ก็ไ มไ หว
เกิด เปน พรหมก็ไ มไ หว;
อยา แตวา จะเกิด เปน เศรษฐีเ ปน อะไรเลย
นี่มันก็ไมไหวทั้งนั้น.
ดังนั้น
มันจึงเปนปฏิจจสมุปบาทที่จะสอนใหไมมีคน
ไมมีคน
เหลือ อยู.
ไมมีตัว ตนหรือ ตัว กูเหลือ อยู;
ใหจิตใจมันหมดจากความรูสึกที่วา
มีต ัว ค น ห รือ มีต ัว ต น ที ่จ ะ ดีห รือ จ ะ ชั ่ว เรื่ อ งมั น เลยเป น คนละความมุ ง หมาย:
ไมมีสัสสตทิฏฐิ
ไมมีความคิดดิ่งอยู
วามีตัวฉันที่จะทําและจะได;
หรืออะไร
ทํานองนั้น.
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พวกแรกเขาก็ตองพูดวา
ฉันทําดี
ทําบุญทํากุศล
ตายแลวก็ไดผล
ทํา แ ล ว ก็ ส บ า ย ใ จ
นั้ น ก็ พ ว ก ห นึ่ ง .
อี ก พ ว ก ห นึ่ ง จ ะ ม อ ง กั น ไ ป
ในแงวา มัน ไมมีตัวฉัน
มีแ ตก ระแสแหง ธรรมชาติเ ปลี่ย นแปลงไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท.
ฉันไมอยากไดทั้งดีทั้งชั่ว
ไมอยากอะไรหมด
อยากจะมีจิตใจที่เปนอิสระ,มีอะไรจะทําก็ทํา;
แตจะไมถือวาได
วาเสีย;
มีอะไร
จะกิน
ก็กินพอใหชีวิตมันปกติอยูได
ไมมีตัวฉันที่จะเปนเจาของของสิ่งนั้น
ของสิ่งนี้
หรือวาจะรับเอาเปนผูถือกรรมสิทธิ์; หรืออะไรอยางนี้ไมมี.

เรื่องปฏิจจสมุปบาทของพวกแรกนั้น
จะไมพูดในวันนี้
เพราะวาเขาพูดกัน
ทั่วไปทุก ๆ หน ทุก ๆ แหงแลว; จะพูดแตเรื่องปฏิจจสมุปบาทตามพระบาลีของ
พระพุทธเจา ที่จะชี้ไปในทางที่วา ไมมีตัวตน.
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เมื่อปฏิจจสมุปบาทมีอยู ๒ ชนิด ดังนี้ ก็หมายความวา เราจะพูดอยาง
ชนิดหลังที่ไมเปนสัสสตทิฏฐิ และก็ไมเปนอุจเฉททิฏฐิ แตเปนสัมมาทิฏฐิแท
คือไมมีตัวตน ไมมีสิ่งใดที่ควรจะถือวาตัวตน มีแตธรรมชาติที่เปนไปตามกฎ
ของ อิทัปปจจยตา. มันรูสึกวาอะไร ๆ อยางไร ๆ ในทุกอยางได แตมันไมมีความ
รูสึกวาเปนตัวกู เปนของกู. นั้นคือหลักพระพุทธศาสนา ที่ถูกตองตามหลักแหง
มหาปเทส. เราจะพูดกันแตปฏิจจสมุปบาทประเภทหลังนี้ แลวทีนี้ก็จะพูดไปตาม
ลําดับวา สิ่งที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท นี้ เล็งถึงอาการที่สิ่งหนึ่งปรุงแตง
สิ่งหนึ่งใหเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งปรุงแตงสิ่งหนึ่งใหเกิดขึ้น ตามกฎของ อิทัปปจจยตา
วาเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
สําหรับขอนี้ใหเขาใจเสียกอนวา แมมันจะปรุงแตงชวงเดียว ขณะ
เดี ย ว; แม ช ว งเดี ย ว ก็ เ รี ย กว า ปฏิ จ จสมุ ป บาท. แม มั น จะปรุ ง แต ง กั น
หลาย ๆ ๆ ๆ ชวงตอกันไปจนถึงผลสุดทายของกรณีหนึ่ง ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท.
ดังนั้น ดังที่เราทราบกันอยูดีแลว และที่พระสวดตั้งหลายสิบครั้งแลวนี้ มันก็บอก
แลววา แมแตเพียงวา "อวิชชาใหเกิดสังขาร" ชวงเดียวนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาท;
แม "สังขารใหเกิดวิญญาณ" นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาท; ชวงเดียวอาการเดียวอยางนี้
ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท และเมื่อมาตอกันทั้ง ๑๑ อาการ มันก็เปน ปฏิจจสมุปบาท
อยูนั่นแหละ; หากแตวามันเต็มรอบ หรือเต็มสาย, หนึ่ง ๆ.
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เพราะวา คําวา ปฏิจจสมุปบาท มันเล็งถึงอาการที่ เมื่อสิ่งหนึ่งเปน
ปจจัย ทําใหสิ่งใหมเกิดขึ้นนี่คือ ปฏิจจสมุปบาท ดังนั้นมันจึงมีมากมาย แลวแต
วาจะมองกันในแงไหน หรือสักเทาไร. การปรุงแตงที่เกี่ยวเนื่องกันไปเปนสายนั้น
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เปนปฏิจจสมุปบาททั้งนั้น,แมของสิ่งที่ไมมีชีวิต
เชนรถยนต
เปนตน,
หากแต
ไปยัก เรีย กวา อิทัป ปจ จยตาสํา หรับ สิ่ง ที่ไ มมีชีวิต .
แตใ นที่นี้เ ราไมไ ดพูด ถึง สิ่ง
ที่ไมมีชีวิต,
เราจะพูดถึงแตสิ่งที่มีชีวิต
เพราะมันรูจักสุขรูจักทุกข.
อาการที่
เรียกวาปฏิจจสมุปบาท
คืออาการที่สิ่งหนึ่งไดกระทําใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น;
คืออาการที่
เหตุไดทําใหผลเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท; มีชื่อแทนหลาย ๆ ชื่อ
เชนคําวา อิทัปปจจยตา, ยถาปจจยปวัตตนตา, เปนตน. แลวก็ควรจะทบทวน
ชื่อที่เคยพูดมาแลว ที่พระก็เคยสวดอยูเสมอวา ตถตา, อวิตถตา, อนัญญถตา.
ตถตา
คือความเปนอยางนั้น
ความเปนอยางนั้น
คือความเปนไปตามกฎธรรมชาติ.
อวิตถตา แปลวา ความที่ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น ก็ถูกแลว เมื่อเปนอยางนั้น
มันก็ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น.
แลวก็
อนัญญถตา
ความที่ไมเปนไปโดย
ประการอื่นจากนั้น.
นี่ก็เพื่อใหคําจํากัดความมันชัดยิ่งขึ้น;
พระพุทธเจาทานจึงตรัส
คําที่มันเนื่องกัน
เพื่อจะชวยกํากับกัน;
เปนคําที่ตองพูดใหมันเนื่องกันไว
เพื่อให
มันจํากัดไวใหชัด อยาใหมันดิ้นได.
ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปปาโท นี้ มีลักษณะ
เปนวลีเนื่องสหสัมพันธกันไป จนพูดไดวา ถาเห็น อิทัปปจจยตา ก็เห็นปฏิจจสมุปบาท,
เห็นปฏิจจสมุปบาท ก็เห็นตถตา, เห็นตถตา ก็คือเห็นอวิตถตา, เห็นอวิตถตา
ก็คือเห็นอิทัปปจจยตา; แตทั้งหมดนั้น ก็เรียกไดวา ปฏิจจสมุปบาท. แตคําที่
มันเหมาะสมที่จะเปนเจาของที่สุด
ก็คือคํา
"อิทัปปจจยตา"
ที่เปนหัวใจของการ
บรรยาย ๑๓ ครั้ง ในชุดนี้.
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เอาละทีนี้จะให อิทัปปจจยตา อาละวาดดูบาง; มันจะอาละวาดไปได
ถึง ไหน?
ที่แ ทมัน ก็เ ทา ที่ไ ดยิน ไดฟง
ไดรูกัน อยูทั่ว ไปนั่น แหละ
แตไ มรูจัก .
ถาเราพูออะไรไปในทํานองที่เรียกวา มันเปนสิ่งที่ไมใชตั้วไมใชตนแลว มันเปน
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อิทัปปจจยตา หมด เรียก อิทัปปจจยตา ไวเปนหลัา; แลวมันก็เปนตถตา
เปนอวิตถตา เปนอนัญญถตา แลวก็เลยออกไปถึงเปนธัมมัฏฐิตตา, ที่สวดอยู
วันละเที่ยวก็จะออกชื่อคํานี้ถึง ๑๑ ครั้ง ชั่วที่สวดนิดเดียวนี้. และเปนธัมมนยามตา
เปนกฎตายตัวของธรรมดา. ความตั้งอยูแหงธรรม ๓ เรียกวา "ธัมมัฏฐิตตา";
ความเปนกฎตายตัวของกฎธรรมดา เรียกวา "ธัมมนิยามตา".
ทีนี้ เรีย กใหก วา งครอบจัก รวาล ก็เ รีย กวา "ธัม มธาตุ", ธัม มธา-ตุ.
ที่เรียกวา ธัมมธาตุ นี้ตัวมันใหญจนวัดไมไดแลว. ถึงตัว อิทัปปจจยตา เอง มันก็
ใหญจนวัดไมไดแลว; แตฟงดูยังไมใหญเทากับคําวา ธัมมธาตุ, ลองคิดดูเองซิวา
ธั ม มธาตุ อยู ที่ ไ หน? ตั ว ใหญ เ ท า ไร? มั น ไม มี อ ะไรที่ ไ ม ใ ช ธ รรมธาตุ :
โลกนี้ โลกไหน โลกอื่ น หรื อ ว า ความดั บ แห ง โลก ความเกิ ด ขึ้ น แห ง โลกทั้ ง ปวง
ความดับแหงโลกทั้งปวง หรือการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับโลกทั้งปวง มันเรียกวา
"ธรรมธาตุ" ไดทั้งนั้นแหละ อิทัปปจจยตา มันอาละวาดไดมากถึงอยางนี้ ถาไป
เกิดเรียกมันวา “ธรรมธาตุ” เขา. แตทีนี้ เราไมจําเปนจะตองไปเสียเวลา ไปมอง
กันใหมากถึงขนาดนั้น เรามองเทาที่จําเปนแกเรา เกี่ยวกับปญหาของมนุษยคนหนึ่ง ๆ
ก็ดูแตเพียงวา รูเทาไรมันจะชวยขจัดความทุกขรอนในใจได.
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จงนึก ถึง บทปจ จเวกขณ ที ่ม ีคํ า วา ธาตุม ตฺต กา ธาตุม ตฺต โก อะไรนี่
มั น แปลว า "สั ก ว า ธาตุ " . อิ ทั ป ป จ จยตา มุ ง เฉพาะแต สิ่ ง ที่ มั น เป น สั ก ว า
"ธาตุตามธรรมชาติ" แตแลวมันก็ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุตามธรรมชาติอยูนั่นแหละ.
ถ า เห็ น ว า ไม มี อ ะไรนอกจากธาตุ ต ามธรรมชาติ มั น ก็ ไ ม เ ห็ น ว า มี ตั ว ตน ไม มี ตั ว กู
ไมมีของกู ไมมีอัตตา; ดังนั้น เราก็เรียนเรื่องธาตุมัตตะโก, นิสสัตโต, นิชชีโว,
สุญโญ มาตั้งแตบวชเณร แลวก็เรียบอยางหลับหูหลับตาใหเตามันดาวา "อายคนโง!"
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เตาตัวนี้หมายถึงเตาในโรงหนัง.
มันดาอายคนโงวา
"กูนี้ตางหากเปน
พระธรรม;
อา ยที่มึง วา เปน พระธรรมนั้น
มัน เปน กระดาษ".
เตา ก็ตอ งดา
อยางนี้เสมอ. ก็เหมือนกับมันดาพวกคนทั้งหลายที่เรียน ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ
ธาตุมตฺตเมเวตํ ฯลฯ มาจนปานนี้แลวก็ยังไมรูวาอะไร.
วันนี้ขอบอกเสียเลยวา ธาตุมัตตะโก
นั่นแหละคือ
อิทัปปจจยตา:
มันสักวาธาตุที่ปรุงแตงกันไปตามธรรมชาติ ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
การที่บุคคลที่นุงหมเครื่องนุงหมนี้ จีวร หรือ เครื่องนุงหมนี้ ก็สักวา
ธาตุ. บุคคลที่นุงหมจีวรนี้ ก็สักวาธาตุ ขาวที่กินเขาไป ก็สักวาธาตุ, คนที่
กิ น ข า วเข า ไป ก็ เ รี ย กว า สั ก ว า ธาตุ ; บ า นเรื อ น เสนาสนะ เครื่ อ งใช ส อย
ก็ สั ก ว า ธาตุ ,
คนที่ นั่ ง นอนบนเรื อ น
เสนาสนะที่ อ าศั ย
ก็ สั ก ว า ธาตุ ;
หยูกยาแกโรค ก็สักวาธาตุ, คนที่กินยาเขาไป ก็สักวาธาตุ; นี้ก็เพื่อใหเห็นชัด
เสียกอนวา สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย ๔ อยางนั้น และกับตัวมนุษย
เองดว ยนั้น มัน เปน สัก วา ธาตุ; นั่น ก็คือ อิทัป ปจ จยตา. สิ่ง เหลา นี้ยอ ม
จะตองเปนไปตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา คนจึงอยากจะนุง อยากจะหม จะกิน
จะนั่ง จะนอน จะรักษาโรค จะแกโรค; หรือวาอาการของรางกายที่มันจะตั้งอยูได,
โรคภัยไขเจ็บมันจะหายไปได นี้ก็โดยกฎเกณฑอันนี้; มันก็เปน อิทัปปจจยตา.
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ที่วา นิสสัตโต นิชชีโว นี้ ก็แสดง อิทัปปจจยตา โดยลักษณะวา
อยาไดเห็นสิ่งเหลานี้วาเปนสัตว หรือเปนบุคคล หรือเปนเจตภูต เปนชีวะ
เปนอัตตา; อะไรเหลานี้ใหเห็นวาเปนสักวา อิทัปปจจยตา หรือวาสักวาธาตุ
ที่กําลังเปนไปตามธรรมชาติ ตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา.
คําที่จะเขาใจยากอยูหนอย ก็คือคําวา "สุญโญ = วาง".
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คําวา วาง นี้ ถาจะใหหมายความวาไมมีอะไร ก็คงจะมีคนคานวา มันก็
ตองไมใช อิทัปปจจยตา เพราะคําวา อิทัปปจจยตา นั้น มันหมายความวา เมื่อมี
สิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น; เดี๋ยวนี้มันวางไมมีอะไรเกิดขึ้น แลวมันจะ
เปน อิทัปปจจยตา ไดอยางไร. ขอตอบวาเพราะวา สุญโญ ในบทปจจเวกขณนั้น
มุงหมายจะใหเห็นวา มันเปนเพียงกระแสแหง อิทัปปจจยตา เพราะมันวางจากบุคคล;
แลวตัว อิทัปปจจยตา เองนั้น วางที่สุด วางจากบุคคล วางจากตัวตน วางจาก
เจตภูต วางจากอะไรที่เขาเรียกวันวาตัวตน; ดังนั้น ตัวความวาง หรือสุญญตานี้
คือตัว อิทัปปจจยตา แท วางจากอัตตาวาตัวตน, วางจากอัตตนิยาย วางของตน.
ทีนี้ คําที่เราพูดกันมากที่สุดวา อนิจจตา, ทุกขตา, อนัตตตา คืออนิจจัง,
ทุกขัง, อนัตตา; นั้นก็คือ อิทัปปจจยตา.
ยิ่งคําวาอนิจจังดวยแลว ยิ่งหมายถึงอิทัปปจจยตา อยางยิ่ง คือเปลี่ยนเรื่อย.
สวนทุกขตานี้ ก็เปนของเพิ่งเกิดตามอํานาจของการปรุงแตงโดยกฎของ อิทัปปจจยตา
มันจึงเกิดทุกขขึ้นมา. สําหรับภาวะที่เรียกวา อนัตตา นั้น ตามตัวหนังสือแสดง
ชัดอยูแลว วามันไมมีอัตตา มันเปนเพียง อิทัปปจจยตา. เรียกวา อนัตตา = ไมมี
อัตตา เพราะวามันเปนเพียง อิทัปปจจยตา เทานั้น.
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นี่คําวา อิทัปปจจยตา มันก็มีความหมายขยายกวางออกไปอยางนี้ ไป
ทุกทิศทุกทาง
กินความไปหมดถึงทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งที่มันเกิดและไมเกิดขึ้น.
เมื่อไมมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ก็ไมเกิดขึ้น นี้ อิทัปปจจยตา ฝายดับ;
เพราะฉะนั้น เมื่อทุกขมันดับ กิเลสมันดับกระทั่งเปนนิพพาน อยางนี้ มันก็เปนไป
ตามกฎของ อิทัปปจจยตา วาเมื่อไมมีสิ่งนี้ ๆ เกิดขึ้น, สิ่งนี้ ๆ ก็ไมเกิดขึ้น; เมื่อ
สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ; มันเปนคูกันอยูอยางนี้.
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อิทัปปจจยตา ฝายเกิด ก็มีวา เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ
ก็เกิดขึ้น; เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น. ทีนี้ ฝายดับมันมันก็มีวา เมื่อไมมีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ ก็ไมเกิดขึ้น; เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้มันก็ดับ. ดังนั้น ก็เลยพูด
ไดวา ทั้งฝายเกิดขึ้นและทั้งฝายดับไป ก็ลวนแตเปน อิทัปปจจยตา.
สภาพความดับสนิทแหงกิเลสและความทุกข
คือนิพพาน
นั้นทําใหปรากฎ
ออกมาไดตามกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา. เราตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎเกณฑแหง
อิทัปปจจยตา
นิพพานจึงจะปรากฎออกมา.
แมวาเราจะไมไดสรางนิพพานขึ้น
แตเราทําใหนิพพานปรากฏได
เพราะการปฏิบัติตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา;
จิตไดรับความสุข ไมมีทุกข ก็พอแลว.
ถาจะเรียกอีกทีหนึ่ง
ใหเปนภาษาธรรมดาหนอย
ก็วาความที่สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงเปนไปตามเหตุตามปจจัย.
คําแรกของบทปจจเวกขณที่วา
ยถาปจฺจยํ
ปวตฺตมานํ นั้น; ยะถาปจจะยัง แลวก็ ปะวัตตะมานัง ปวัตตะนะ = ความ
เปนไป ยะถาปจจะยัง = ตามปจจัย. นี้เรียกวา ยถาปจจยปววัตตนตา= ความที่สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงเปนไปตามเหตุตามปจจัย.
อยางนี้พูดชัดหนอย
แตก็คืออิทัปปจจยตา
นั่นเอง.
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ทีนี้
เราจะพูดกันถึง
ไวพจนหรือคําพูดที่ใชแทนกันไดกับคําวา
อิทัปปจจยตา, ถาถือเอาตามความหมาย ก็มีอยูมากมายนับตั้งแตวา อนิจจัง, ทุกขัง,
อนัตตา, สุญญตา, นิสสัตโต, นิชชีโว, สุญโญ, ธาตุมัตตกา, ธัมมธาตุ,
ธัมมนิยามตา, ธัมมัฏฐิตตา, อวิตถตา, อนัญญถตา, ตถตา,อิทัปปจจยตา,
ยถาปจจยปวัตตนตา กี่คําก็ได ลวนแตมีความหมายถึงสิ่ง ๆ เดียวกัน ความที่
ไมมีอะไรเปนตัวตน มีแตสิ่งที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย อยางนี้.
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อยางนี้อาตมาเรียกวา อิทัปปจจยตา มันอาละวาด หมายความวามัน
เปะปะไปถึงหมดทุกสิ่ง ไมยกเวนอะไร เพียงแตวาคนมันดูไมเปน มันก็มอง
ไมเห็น เหมือนที่เราพูดกนวา "สาหรายเขียนพระไตรปฎก" "ไสเดือนเขียนจดหมาย
ถึงมนุษย" นี้ ก็ลวนแตไมมีใครมองเห็นทั้งนั้น. บางทีจะไปนั่งดูอิทัปปจจยตา
ที่ในหนองที่มีสาหรายนั้นนะ จะดูงายกวาเสียอีก.
ทีนี้ ก็มาถึงการที่จะแจกไปตามประเภท. พูดวา อิทัปปจจยตา คําเดียว
ก็เปนปฏิจจสมุปบาทไดในเมื่อเล็งถึงอาการ ๆ หนึ่ง ที่สิ่งหนึ่งทําใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น;
เพียงคูเดียวเพียงอาการเดียว ก็เรียกวา อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท ไดทั้งนั้น;
อยางที่พระสวดตามพระพุทธภาษิตเมื่อตะกี้นี้วา "เธอทั้งหลายจงมาดู เพราะชาติ
เปนปจจัย ชรามรณะยอมมี". ทีนี้ก็สวดตอไปวา "ความเปนอยางนี้ ความไมผิด
ไปจากความเปนอยางนี้ ความไมเปนอยางอื่น ความเปนไปตามปจจัย อยางนี้
เขาเรียกวาปฏิจจสมุปบาท". พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้.
เดี๋ยวนี้เรารูจักคําวา ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา พอสมควรแลว
จะไดกลาวถึงแบบตาง
ๆของมันใหชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก;
แลวก็อยากจะยกเอาเรื่อง
อริยสัจจทั้งสี่ ที่เปนหัวขอกําหนดไวแลวในกําหนดกาลนั้นมาพูดเสียเลย วา อิทัปปจจยตา ในลักษณะที่เปนอริยสัจจนี้ ควรจะเขาใจกันใหทั่วถึงเปนพิเศษ.
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ปฏิจจสมุปบาทในรูปอริยสัจจ
เรื่องอริยสัจจสี่นี้ ก็รูกันอยูดีแลวทุกคน วาไดแกทุกข เหตุใหเกิดทุกข
ความไมมีทุกข และทางใหถึงความไมมีทุกข; นี่เรียกวา อริยสัจจสี่. จงนึกขึ้นมา
ใหไดทุกคนเสียกอนวามันมีอยู ๔ อยาง นี้เรียกวาอริยสัจจ = ความจริงคือทุกข,
ทุกขสมุทยอริยสัจจ = ความจริงคือเหตุใหเกิดทุกข, ทุกขนิโรธอริยสัจจ = ความจริง
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คือความดับไมเหลือแหงทุกข,
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ
คือหนทางปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

=

ความจริง

ทีนี้ ก็ดูวา อริยสัจจขอ ๑ หรือความทุกขแท ๆ นั้นก็คือตั้ว อิทัปปจจยตา
เหมือนกัน; เพราะวาความทุกขเกิดเองไมได ความทุกขจะเกิดขึ้นมาลอย ๆ ไมได.
ถาสมมติวา พระเจาบันดาลมันก็เปน อิทัปปจจยตา, พระเจาบันดาลใหเกิดทุกขได
พระเจา นั่น แหละเปน เหตุใ หเ กิดทุก ข
ดัง นั้น มันก็ยัง คงเปน
อิทัป ปจ จยตา;
ความทุกขมันเกิดเองลอย ๆ ไมได. หรือวาเพื่อนฝูงทําให มันก็เปนอิทัปปจจยตา,
รถยนตชนกันโดยบังเอิญมันก็เปนอิทัปปจจยตา;
มันไมมีความทุกขไหนที่จะเกิด
ขึ้นได
โดยไมเกี่ยวกับกฎแหง
อิทัปปจจยตา
เพราะมันเปนคําที่มีความหมายกวาง
เหลือประมาณ.
แตทีนี้เราจะพูดกันถึง อริยสัจจ ที่ ๑ คือความทุกข ในทางจิตใจโดยตรง
ก็เห็นชัดทันทีวา
ความทุกขที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครคนใดคนหนึ่ง
เวลาใด
เวลาหนึ่ง นั้น มันตองมีเรื่อง. เรื่องของใครอยางไร คนนั้นก็รูเอาเองก็แลวกัน
วามันตองมีเรื่อง
มันจึงเกิดความทุกขขึ้นมาได;
เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เรียกวาเหตุ
ใหเกิดทุกข จึงเกิดตามมาเปนปญหาหนึ่ง.
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อริยสัจจขอ ๒ เหตุใหเกิดทุกขนี้ คือ ปฏิจจสมุปบาทในฝายสมุทยวาร
ก็ทองกันไดดีอยูแลวทุกคนสําหรับคนวันที่อยูวัด.
ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร
คือ
ปฏิจจสมุปบาทฝายที่จะใหเกิดความทุกข
มีตัวบทสําหรับสวดวา
"อวิชชาใหเกิด
สังขาร;
สังขารใหเกิดวิญญาณ;
วิญญาณใหเกอดนามรูป;
นามรูปใหเกิด
อายตนะ;
อายตนะใหเ กิด ผัส สะ;
ผัส สะใหเ กิด เวทนา;
เวทนาใหเ กิด
ตัณหา; ตัณหาใหเกิดอุปาทาน; อุปาทานใหเกิดภพ; ภพใหเกิดชาติ;
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เมื่อมีชาติแลวทุกขทั้งหลายก็เกิดขึ้นได". นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ฝายสมุทยวาร.
ทุกอาการ ก็เรียกวา อิทัปปจจยตา และอาการเดียวก็เรียกวา อิทัปปจจยตา;
ทุกอาการ ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาท, อาการเดียวก็เรียว ปฏิจจสมุปบาท.
นี้คืออริยสัจจขอที่สอง ในฐานะที่เปน อิทัปปจจยตาหรือวาเปน ปฏิจจสมุปบาท
ก็ตาม.
อริยสัจจขอ ๓ ที่เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจจ = ความจริงคือความดับ
ไมเหลือแหงความทุกข. อริยสัจจขอที่สามนี้ ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร
ซึ่งก็ทองกันไดอยูแลววา "เพราะอวิชชาดับไมเหลือ สังขารจึงดับ; เพราะ
สัง ขารดับ วิญ ญาณจึง ดับ ; เพราะวิญ ญาณดับ นามรูป จึง ดับ ; เพราะ
นามรูปดับ อายตนะจึงดับ; เพราะอายตนะดับ ผัสสะจึงดับ; เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ; เพราะเวทนาดับ ตัณหาจังดับ; เพราะตัณหาดับ อุปาทาน
จึ ง ดั บ ; เพราะอุ ป าทานดั บ ภพจึ ง ดั บ ; เพราะภพดั บ ชาติ ดั บ ; เพราะ
ชาติดับ ความทุกขก็ตั้งอยูไมได". นี้เรียกวาฝายนิโรธวาร เปน อิทัปปจจยตา
หรือเปนปฎิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร เปนทุกขนิโรธอริยสัจจ เต็มไปดวยความหมาย
ของคําวา อิทัปปจจยตา.
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อริยสัจจขอ ๔ เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ คือขอ
ปฏิบัติที่ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกขนั้น. นี้ทานแสดงไวเปนอริยมรรมีองค ๘,
ทุกคนก็จําได. เด็กตัวเล็ก ๆ ก็ทองไดวา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. นี้จะตองดู
กันใหดี เพราะวามันเปนเรื่องปฏิบัติ. เรื่องรูเฉย ๆ มันไมสําคัญ เรื่องปฏิบัติมัน
สําคัญ ดังนั้น เราจะตองรูเรื่องอริยมรรคมีองค ๘ นี้ใหดี ๆ ในฐานะที่มันเปน
ปฏิจจสมุปบาท.
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ที่เรียกวา มรรค นี้ แปลวาหนทาง คือทางเดิน. ทีนี้ ทางเดิน
เปนเหตุใหถึงจุดหมายปลายทาง
เทานี้มันก็เปนปฏิจจสมุปบาทเสียแลว
วาทางเดินนี้
มันเปนเหตุทําใหถึงจุดหมายปลายทาง.
พูดเพียงอาการเดียวเทานี้
คําวามรรคนี้
ก็เปนปฏิจจสมุปบาท หรือเปน อิทัปปจจยตา.
ทีนี้ ขอแรกของมรรคประกอบไปดวยองค ๘ คือสัมมทิฏฐิ ความรู
ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ถูกตอง; เรียกวาสัมมาทิฏฐิ เพราะความรู ความเชื่อ
ความเห็น ความเขาใจมันถูกตอง. ก็สิ่งที่เรียกวา สัมมาทิฏฐินี้ มันเกิดไดเองลอย ๆ
เมื่อ ไรเลา ?
มัน ตอ งมีก ารกระทํา ที่ถูก วิธี
มัน จึง จะมีสัม มาทิฏ ฐิขึ้น มาได;
เพราะฉะนั้น แมสวนนี้มันก็เปน อิทัปปจจยตา อีก, เปนปฏิจจสมุปบาทอีก
ในขอที่วามีอะไรมาทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมา.
ถาพูดรวบรัดก็วา
พอเกิดสัมมาทิฏฐิแลว
สัมมาทิฏฐิก็เปนเหตุใหเกิด
สัมมาสังกัปปะได
เพราะวามีความรูความเขาใจถูกตองดีแลว
เราก็คิดนึกใฝฝน
ปรารถนา ถูกตอง. ลองเราไมมีความรูถูกตองดูซิ เราก็คิดผิด ปรารถนาผิด
ใฝฝนผิด.
เดี๋ยวนี้มีสัมมาทิฏฐิคิดนึกถูกตอง
ก็เปนเหตุที่ทําใหเกิดความตองการ
ปรารถนา ใฝฝน ถูกตอง ที่เรียกวา สัมมาสังกัปโป. เพียงระหวางของสองสิ่งนี้
ก็เปนอิทัปปจจยตา หรือเปน ปฏิจจสมุปบาท อาการหนึ่งอีก.
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เมื่อมี สัมมาทิฏฐิ ความรู ความเขาใจ ความเชื่อ อะไรถูกตอง มัน
ก็มีการพูดจาถูกตอง,
มันก็ทําการงานถูกตอง,
มันก็หาเลี้ยงชีวิตถูกตอง
ทุกคู
มันเปน อิทัปปจจยตา แลวมันก็รูจักทําความเพียรถูกตอง ทําสติถูกตอง ทําสมาธิ
ถูกตอง. นี่เราพูดไปตามลําดับ. เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิ ความรูความเขาใจ
ถูกตอง เราก็มีสมาธิถูกตอง. เมื่อสมาธิถูกตอง มันตลบหลังมาสงเสริม
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สั ม มาทิ ฏ ฐิ ให สั ม มาทิ ฏ ฐิ มี กํา ลั ง ยิ่ ง ขึ้ น . นี่ ก ารตลบหลั ง อย า งนี้ ก็ เ ป น
อิทัปปจจยตา. ความเพียร ความอะไรตาง ๆ มันก็ยอนหลังมาสนับสนุนให
สัมมาทิฏฐิกาวหนาตอไปอีก. มันเปน อิทัปปจจยตา ยอนหลังไดทุกขอ เทากับ
ที่เปน อิทัปปจจยตา ออกไปทางหนไดทุกขอ มันเลยเปน อิทัปปจจยตา ที่สงเสริม
กันจนเปนกลุม จนแยกแทบจะไมออก แลวแตวาจะมองกันไปในแงไหน.
นี้มันก็ครบเรื่องของอริยสัจจสี่ เรื่องทุกข เรื่องสมุทัย เรื่องนิโรธ
เรื่องมรรค. คิดดูเถิดวามันมี อิทัปปจจยตา กี่ครั้ง. มันมีมากจนแยกไมไหวแลว.
เอากันแตที่เห็นงาย ๆ ก็วาใหมันครอบจักรวาลทีเดียวหมดเลย.
สําหรับเรื่องอริยสัจจนี้ อยากจะขอบอกวา พระพุทธเจาทานตรัสวา
เรื่องอริยสัจจ นั้นอยูในโลก,โลกคือทุกขนั่นเอง; คือตรัสวา "โลกก็ดี, เหตุให
เกิดโลกก็ดี, ความดับของโลกก็ดี, ทางใหถึงความดับโลกก็ดี, มีอยูในรางกาย
ยาววาหนึ่งที่ยังมีสัญญาและใจนี้". นี้จะเรียกวา โลกขางใน มีในรางกายรางหนึ่งนี้
ก็ได, หรือวาจะเรียกวา โลกขางนอก คือโลกทางวัตถุ สากลจักรวาล โลกขาง
นอกนี้ ก็ยังได; ไมวาโลกไหนก็ตามใจเปน อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น.
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ดวงอาทิตยเกิดขึ้นก็เพราะ อิทัปปจจยตา. ดวงจันทรเกิดขึ้น, ดวงดาว
ทั้งหลายเกิดขึ้น, อะไรเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อกอนนี้มันไมเคยมี มันเกิดขึ้นเพราะกฎเกณฑ
ของ อิทัปปจจยตา. มันดํารงอยู เปลี่ยนแปลงไปเพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา.
ถึงยุคหนึ่ง โลกนี้ก็จะไมมี, ดวงจันทร ดวงอาทิตยก็จะไมมี ดาวทั้งหลายก็จะไมมี
นี้ก็เพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. เหลานี้มันไกลนัก ไมตองพูด, ไมเกี่ยว
กับเรา. ที่มันใกล ๆ กับเรา ก็คือโลกนี้หรือโลกที่เราเกี่ยวของดวยไดนี้ มันมี
สิ่งตาง ๆ ในโลก ที่เรียกวารูปธรรม และ นามธรรม.
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สิ่งที่เปนวัตถุรางกาย แลวก็มีชีวิตจิตใจนี้ เรียกวา รูปธรรม-นามธรรม.
ในโลกนี้ทุกหนทุกแหง
มันเต็มไปดวยรูปธรรมและนามธรรม;
นี้ขั้นหนึ่งแลว .
มันเปนหลักพื้นฐาน วาในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเต็มไปดวยรูปธรรมและนามธรรม.
ที่มันเปนไดอยางนั้น ก็เพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา แตหนหลัง มันสรางให
เต็มไปดวยรูปธรรม-นามธรรม.
รูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย
เปนอารมณของผัสสะ.
นี่ถึงตอนจะ
เกิดเรื่องแลว;
คืออารมณทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้
มันเปนอารมณของผัสสะ
เมื่อตาเราไปเห็นรูปเขา
หูเราไปไดยินเสียงเขา
จมูกเราไปไดกลิ่นเขา
ลิ้นเราไป
สัมผัสรสเขา
ผิวหนังก็ไปสัมผัสโผฏฐัพพะเขา
จิตก็ไปคิดนึกเขา;
มันเกิดสัมผัส
อยางนี้.
ทีแรกนี้ก็เปนสักวากระทบกันในทางภายนอก
จึงเรียกวา
"ปฏิฆสัมผัส",
= สัมผัสสักวาการกระทบแหงของแข็ง; เชนตากระทบรูป เรียกวา จักขุสัมผัส
โดยจักขุวิญญาณ.
แตพอจักขุสัมผัสเกิดขึ้นแลว
มีผลเปนความรูสึกเกิดขึ้นอยางไร
จิตมันไปรับหรือกระทบความรูสึกนั้นอีกทีหนึ่ง
โดยมโนวิญญาณ,
ตอนนี้เรียกวา
"อธิวจนสัมผัส",
หรือ สัม ผัส อันแทจริง ควรแกน ามวา สัม ผัส ;
นี้จ ะเกิดเรื่อ ง
เพราะวาตอนนี้มีโอกาสที่อวิชชาหรือความโงเขาไปยึดครอง
ทําใหเรารัก
หรือเกลียด
หรือโกรธ
หรือกลัว
หรืออะไรในสิ่งนั้น;
แลวก็เกิดปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร
ขึ้นมา สําหรับเปนทุกข.
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นี่ดูซิ่ ! เราอยูตามธรรมชาติ มันก็ยังเปนไปไดตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
ที่วา
ทําใหมนุษยเปนทุกข.
โลกนี้เต็มไปดวยสิ่งที่เปนอารมณของผัสสะ;
ผัสสะ
ทําใหเกิดเวทนาชนิดที่เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น
จนเกิดความโลภ
ความโกรธ
ความหลง หรือกิเลสอื่น ๆ แลวก็เปนทุกข. นี้คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร.
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อาการของปฏิจจสมุปบาททั้ง ๑๑ อาการ ลวนแตเปนไปเพื่อใหเกิดความ
ทุกข. ขอนี้เรียกวา ความทุกขในโลกเกิดขึ้นมาดวยกฎแหง อิทัปปจจยตา.
ดับลงไปก็คือ อิทัปปจจยตา อยางชนิดตีกลับ คือตรงกันขาม. สวนที่ใหเกิดทุกข
มีอยางไร สวนดับทุกขก็คือกลับตรงกันขามจากอยางนั้น.
ทีนี้ จะพูดในสวนที่มันเกี่ยวกับมนุษยมากขึ้นคามที่จําเปนจะพูด; ก็คือ
พูดถึงมรรคมีองค ๘ วาเราจะตองกระทําใหถูกตอง. เราอยูในโลกที่เต็มไปดวย
อันตรายอยางนี้ เราจะตองกระทําใหถูกตอง. การกระทําใหถูกตองนี้ เรียกวา
มรรค.
การกระทําใหถูกตองหรือมรรคนี้
ก็เปนไปตามกฎเกณฑของ
อิทัปปจจยตา เราวาเอาเองไมได เราตั้งเอาเองไมได พระพุทธเจาก็บัญญัติไมได
พระพุทธเจาก็สั่งบังคับสิ่งนี้ไมได;
มันเพียงแตวาพระพุทธเจาทานทราบความจริง
ขอนี้ของธรรมชาติ คือกฎของ อิทัปปจจยตา แลวทานเอามาบอก มาสอนเรื่อง
อิทัปปจจยตา. ไมใชวาทานจะสรางกฎ อิทัปปจจยตา บังคับกฎ อิทัปปจจยตา ได;
ไมใชอยางนั้น.
ทานบอกวาทานทําไมไดอยางนั้น
เปนแตผูรูธรรมธาตุที่มันมี
อยูแลว ก็เอาธรรมธาตุนั้นมาชี้แจง แสดง เปดเผย กระทําใหแจง กระทํา
ใหเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด หรือ อะไรอยางนั้น.นี้แ สดงวา ตัว
อิทัปปจจยตา มันเด็ดขาดอยูในตัวมันเอง. มรรคคือหนทางที่จะดับทุกข ก็เปนไป
ตามกฎ อิทัปปจจยตา.
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ดูใหละเอียดเขามาอีก ก็คือวา มรรคมีองค ๘ คือความถูกตองทั้ง ๘
ประการนี้ มันทําใหจิตเกิดอวิชชาไมได.
นี่เปนจุด ๆ หนึ่งที่จะตองสังเกตุใหดี วาถาเรามีมรรคมีองค ๘ ความ
ถูกตอง ๘ ประการ คือความรู ความเห็น ความเขาใจ นี้ก็ถูกตอง, ความปรารถนา

www.buddhadasa.info

๔๘๘

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร๒๕๑๕

ความใฝฝนอะไรนี้ก็ถูกตอง, การพูดจาก็ถูกตอง, การงาน ก็ถูกตอง, เลี้ยงชีวิต
ก็ถูก ตอ ง,
ความพากเพีย ร
ก็ถูก ตอ ง,
สติก็ถูก ตอ ง,
สมาธิก็ถูก ตอ งแลว ;
logic
ก็ตองวา
ความถูกตองนี้มันทําใหอวิชชาเกิดไมได.
ถาจะพูดเปนภาษา
นี้มันทําใหเกิดการเกิดขึ้นไมไดแหงอวิชชา
นี้มันทําใหเกิดการไมเกิดแหงอวิชชา.
นี้คือ ปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร มันจะเกิดขึ้น เพราะวาอวิชชาเกิดไมไดหรือ
ดับไป มันจึงเทากับดับอยูเรื่อยไป มันจึงไมเกิดทุกข.
ถาจะใหแคบเขามาก็ตองพูดวา มรรคมีองค ๘ ประการ ที่กําลังปฏิบัติ
อยูนี้ มันทําใหเกิดวิปสสนาญาณตาง ๆ ตามลําดับ จนเกิดมรรคผล ตามกฎเกณฑ
ของ อิทัปปจจยตา.
วิปสสนาญาณ
ก็หมายความวา
ญาณที่มันจะเจาะแทงกิเลสได.
มรรค
มีองค ๘ นั้นแหละ! อยูไปเถอะ! ตามมรรคมีองค ๘ นั่น มันจะเกิดวิปสสนาญาณ
ตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา แรงขึ้น ๆ ๆ ๆ จนมันเจาะแทงกิเลส หรือวาเผากิเลส
หรือทําลายกิเลสใหหมดไป.
นี่เรียกวามรรคมีองค
๘
ทําใหเกิดปฏิจจสมุปบาท
สวนนิโรธวาร ทําใหมีการเกิดขึ้นไมไดแหงอวิชชา แลวก็สังขาร วิญญาณ นามรูป
ที่มีอุปาทานก็ไมเกิด มันก็ไมมีทุกข.
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บางคนก็จะเกิดสงสัยในตอนนี้วา
ความดับแหงธรรมเหลานี้
ทําไมเรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท? ขอตอบวา เพราะคําวาปฏิจจสมุปบาท แปลวา "การอาศัยกัน
และกันแลวเกิดขึ้นพรอม". ทีนี้ฝายดังทําไมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท? นี่มันเปน
ความกํา กวมของคํา พูด
ก็ใ หเ กิด ความดับ อยา งไรเลา ;ปฏิจ จสมุป บาทฝา ย
นิโรธวารนั้น มันก็ทําใหเกิดอาการแหงฝายดับ, หรืออาการดับ นั่นเอง, ลองสังเกต
ดูถอยคําตอไปนี้ -
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ความดับแหงอวิชชา ทําใหเกิดความดับแหงสังขาร; ความดับแหง
สังขารทําใหเกิดความดับแหงวิญญาณ; ความดับแหงวิญญาณ ทําใหเกิดความดับ
แหง นามรูป ; ความดับ แหง นามรูป ทํา ใหเ กิด ความดับ แหง อายตนะ ฯลฯ
นี่มันทําใหเกิดความดับ แลวมันจะดับ - ดับ - ดับลงไป ก็เรียกไดวา ปฏิจจสมุปบาท
ทั้ง ๆ ที่คํานี้มันแปลวา อาศัยกันเกิดขึ้น. เดี๋ยวนี้ความดับไดเกิดขึ้น.
อิทัปปจจยตา แปลวา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.
ก็พูดไดวาเพราะมีความดับแหงอวิชชาเปนปจจัย ความดับแหงสังขารจึงเกิดขึ้น ฯลฯ
นี่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร คือฝายที่เปนการดับ.
เมื่อปฏิบัติไปตามมรรคมีองค ๘ ครบถวนแลว ดับทุกขเสร็จแลว
เรื่อ งจบหรือ ยัง ? ดูซิ, มัน ก็ไ มรูจัก จบ ตามกฎของ ปฏิจ จสมุป บาท นั้น
เราดับทุกขไดแลว มันก็ยังไมจบ. คิดดูซิ, ความที่ดับทุกขไดนี้ มันจะทําใหเกิด
ความรูวาดับทุกขได;
เกิดสิ่งที่เรียกวาความสุขนั่นแหละ;
แลวสิ่งที่เรียกวา
ธรรมราคะ ธรรมนันทิ นั่นแหละจะเกิดตามมา. พอเราดับทุกขไดลงไป มันจะเกิด
ธรรมราคะ คือมีความรักความกําหนัดในธรรม, เกิดธรรมนันทิ พอใจเพลิดเพลิน
ในธรรมะนี้ มันยังไมหยุด; มันก็ปรุงแตงใหเกิดความรูสึกที่เปนสุข ที่พอใจ
ที่อะไรเปนไปตามเรื่องของมัน, แตไมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท แหงการเกิดทุกข.
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ถาสมมติวาเปนพระอรหันตเสียเลย มันก็ยังเรียกไดวา ไดมีชีวิตอยูโดย
ที่ไ มเ ปน ทุก ข
เปน อยูไ ดโ ดยไมตอ งมีค วามทุก ข
แลว ทา นจะทํา อะไรก็ไ ด.
พระอรหันตจะไปเที่ยวสั่งสอนก็ได จะไปทําอะไรก็ได เพราะวาความที่ทานดับทุกข
ไดนี้ ทานมีเหตุมีปจจัย ที่จะทําใหไปชวยเหลือผูอื่นได. ถาทานไมเปนพระอรหันต
ทานก็ชวยใครในระดับนั้นไมได. ดูแลวมันก็ไมเห็นวาอะไรจะวางไปจาก อิทัปปจจยตา ได
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แมวาเปนพระอรหันตแลว. มันเปนแตเพียงวา มันเปลี่ยนรูปไปเปน
สวนที่ไมเกี่ยวกับกิเลส
เทานั้น;
และบางคนจะไมเห็นวาเปน
เพราะเคยพูดกันแตที่เกี่ยวกับกิเลส.

อิทัปปจจยตา
อิทัปปจจยตา

ถาใครเคยเขาใจวา อิทัปปจจยตา จะตองเกี่ยวกับกิเลสเทานั้นแลว
ไมถูก;
เพราะวาคํานี้มันกวาง
กวางจนวามันเปนเหตุเปนปจจัย
แลวมันก็ใหเกิด
ผลได. จะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิเลสหรือไมเกี่ยวกับกิเลสก็ตาม เรียกวา อิทัปปจจยตา ได.
เดี๋ ย วก็ จ ะพิ จ ารณากั น ดู ใ นเรื่ อ งนี้
ฉะนั้ น ขอให พิ จ ารณากั น ให ล ะเอี ย ด
ในปญหาเฉพาะหนา วาในมรรคมีองค ๘ นั้น มรรคเพียงองคเดียวก็เต็มไปดวย
อิทัปปจจยตา กวาเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นได มันตองมี อิทัปปจจยตา หลายซับ
หลายซอน
ตองไดยินไดฟง
ตองเชื่อตัวเอง
ตองเขาไปนั่งใกลผูรู
แลวก็เขาไป
ถามผูรู
แลวนํามาใครครวญ นํามาศึกษาปฏิบัติอยู จึงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาไดเพียง
ตัวเดียว. สัมมาทิฏฐิเพียงอยางเดียว ก็ตองมี อิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท ของ
มันเองมากมายจนกวาจะเกิดสิ่งที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได.
นี่องคมรรคทั้ง ๘ องค ก็มี อิทัปปจจยตา สวนของมันเองหลายชั้น
หลายซับหลายซอน จึงจะเกิดขึ้นมาได. และเมื่อมันเกิดขึ้นมาไดครบทั้ง ๘ องคแลว
มันก็มี อิทัปปจจยตา ที่ผูกพันกันในตัวเอง แลวมันก็มี อิทัปปจจยตา ที่สําคัญที่สุด
คือทําใหเกิดทุกขนิโรธอริยสัจจ คือดับทุกขได. ดังนั้น จึงเห็นไดวา ในอริยสัจจทั้ง
สี่นี้ ไมมีอะไรนอกจากเต็มไปดวยกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา หรือวาธรรมชาติ
ที่เปนไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา เปนเหตุบาง เปนผลบาง ไมมีหยุด.
กระทั่งวาดับทุกขแลว ก็ยังจะตองทําอะไรไปตามที่มันดับทุกขไดแลว.
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มีหลักสําคัญที่สุด แตวายอไดที่สุดอยางนี้. เมื่อพระพุทธเจาทานจะตรัสอริยสัจจ
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ในบางคราว ทานตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
เราจะกลาวอริยสัจจสี่ประการ
แกพวกเธอทั้งหลาย ฯลฯ" แลวทานก็ตรัส ปฏิจจสมุปบาท ทั้งฝายสมุทยวาร และ
นิโรธวาร
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่รูจักกันมากที่สุด
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่คุนตา คุนหู คุนอะไรกับพวกเราพุทธบริษัท ก็คือ
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่พระสวดกันทั่วไป; หรือวาเมื่อปงสุกุลเปน ก็สวดปฏิจจสมุปบาท
แบบนี้ ที่วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา; สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ; วิฺญาณปจฺจยา
นามรูป; ฯลฯ จนไปถึงวา ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. นี้แหละคือปฏิจจสมุปบาท
ที่แพรหลาย ที่รูจักกันดีที่สุด แลวบางคนก็รูจักแตปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ เทานั้น
แหละ. ไมรูจักปฏิจจสมุปบาทแบบอื่น ก็เพราะไดยินแตอยางนี้โดยมาก. แบบนี้
อธิบายกันมากมากมายแลวในการบรรยายครั้งกอน;
ในแบบฉบับตํารับตําราก็ไป
หาดูได เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ อาการ นับตั้งแต อวิชชาใหเกิดสังขาร
จนถึงชาติใหเกิดชรามรณะ เปนปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่งรูปหนึ่ง มี ๑๑ อาการ:
ถาวาลงไปหาความทุกขเรียกวา อนุโลม, ถาวาขึ้นมาจากความทุกขเรียกวา ปฏิโลม.
ถาวาอวิชชาใหเกิดสังขาร, สังขารใหเกิดวิญญาณ; วิญญาณใหเกิดนามรูป; ฯลฯ
เรื่อยไปอยางนี้เรียกวา อนุโลม ไปตามลําดับ; ถาวายอนกลับ ก็วา ทุกขเกิด
มาจากชาติ; ชาติเกิดมาจากภพ; ภพเกิดมาจากอุปาทาน; อุปาทานเกิดมา
จากตัณหา; ตัณหาเกิดมาจากเวทนา; ฯลฯ เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึง สังขาร
เกิดจากอวิชชา; นี้ก็เรียกวาพูดขึ้น หรือพูดกลับ ก็เรียกวา ปฏิโลม ทวน
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ลําดับ; แลวมันก็
และแบบปฏิโลม.

๑๑

อาการเหมือนกั้น.

นี่ฝายสมุทยวาร

ก็มีวิธีพูดทั้งแบบอนุโลม

ทีนี้
ฝา ยนิโ รธวาร
ฝา ยดับ
ก็มีวิธีพูด ทั้ง แบบอนุโ ลมดว ย
เหมือนกัน เมื่อพูดวาเพราะอวิชชาดับ
สังขารก็ดับ;
เพราะสังขารดับ
วิญญาณ
ก็ดับ; เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ; นามรูปดับ อายตนก็ดับ; ฯลฯ กระทั่ง
ทุกขดับ.
นี้พูดลงไป
อยางนี้ก็เรียกวา
นิโรธวารอยางอนุโลม
คือกลาวลงไป
ตามลําดับ.
พูดยอนกลับ ก็พูดวาา ความทุกขทั้งหลายดับ เพราะชาติดับ; ชาติจะดับ
ก็เพราะภพดับ;
ภพจะดับ
ก็เพราะอุปาทานดับ;
อุปาทานจะดับ
ก็เพราะ
ตัณหาดับ ฯลฯ เรื่องขึ้นมาจนถึง สังขารจะดับ ก็เพราะอวิชชาดับ. อยางนี้
เรียกวา ปฏิโลม. ก็จํากันไดงาย ๆ วา ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข หรือสมุทยวารนั้น
มันก็มีวิธีพูดไดทั้งฝายพูดลงและฝายพูดขึ้น.
ทีนี้
ปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข
หรือที่เรียกวานิโรธวารนั้น
ก็มีวิธีพูดทั้งฝายพูดลง
และฝายพูดขึ้น.
มันก็เลยได
๔ สาย ฝายเกิดทุกขก็ได ๒ สาย ฝายดับทุกขก็ได๒ สาย. นี้คือปฏิจจสมุปบาท
ชนิดที่มี ๑๑ อาการ.
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ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ทรงทองเลน.

ทีนี้ ก็มี ปฏิจจสมุปบาท แบบที่พระพุทธเจาทานตรัส อยางจะแสดง
การปฏิบัติใหชัด
ทานไมไดขึ้นตนดวยอวิชชา
นี่อีกแบบหนึ่ง.
สวนแบบที่ทั่วไปที่
คุนหูคนทั้งหลายนั้น คือแบบที่ขึ้นตนดวยอวิชชา ที่ทองกันอยูแซ็ดไปหมดนั้น.
แบบที่พระพุทธเจาทานตรัส
หรือตรัสเองอยูพระองคเดียว
เหมือนกับ
"รองเพลง" เลนอยูพระองคเดียวนี้ มันมีอีกแบบหนึ่ง ขึ้นตนวา "อาศัยตากับรูป

www.buddhadasa.info

อิทัปปจจยตา

๔๙๓

จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแหงธรรม ๓ ประการนี้ เรียกผัสสะ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ฯลฯ
ตอนตอไปนี้ก็เหมือนกับแบบธรรมดาไปจนจบ.
หากแตตอนนี้ขึ้นตนไมเหมือนกัน;
เพราะไปขึ้นเสียวา อาศัยตากับรูป เกิดจักขุวิญญาณ. หรือวาอาศัยเสียงกับหู
เกิดโสตวิญญาณ, หรือวาอาศัยกลิ่นกับจมูก เรียกวาเกิดฆานวิญญาณ, หรือวา
อาศัยผิวหนังกับสัมผัสที่มากระทบผิวกาย ก็เรียกวาเกิดกายวิญญาณ, ทีนี้อาศัย
ธรรมารมณมากระทบใจ เรียกวาเกิดมโนวิญญาณ. ก็คืออายตนะขางนอก กับ
อายตนะขางในพบกัน แลวเกิดวิญญาณตามชื่อนั้น ๆ; เมื่อรวมสามประการนั้น
เขาดวยกัน คืออายตนะภายนอก กับอายตนะภายใน และวิญญาณกระทบ
กันแลว เรียกวาผัสส; ผัสสะกระทบแลวก็มีเวทนา แลวก็มีอะไรไปตามแบบ
ทั่วไปของปฏิจจสมุปบาท. นี้ก็แบบหนึ่ง เขาใจไดงาย เขาใจไดชัดกวาแบบ
ที่ขึ้นตนดวยอวิชชา. แบบที่ขึ้นตนดวยอวิชชา ตองอธิบายดีจริง ๆ จึงจะเขาใจ.
ถาไมอยางนั้นไมเขาใจ; และไมเขาใจคําวาอวิชชา และคําวาสังขาร กันเปน
สวนใหญ.
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ปฏิจจสมุปบาทที่ขึ้นตนดวยเวทนา.

อีกแบบหนึ่งคือ ปฏิจจสมุปบาทที่ไมตรัสยาวอยางนี้ เพราะตัดครึ่ง
ตรงกลาง; เริ่มขึ้นมาก็วาเพราะเวทนาเลย. โดยที่เวทนาเปนสิ่งที่เกิดอยูแลว
เปนประจําวันใคร ๆ ก็รูจัก เกือบไมตองพูดถึงวาเวทนาจะเกิดขึ้นโดยเหตุใด. แตพูด
ไปเลยวา เมื่อเกิดความพอใจ หรือเกิดความไมพอใจขึ้นมา นี้เรียกวา เปนเวทนา;
เพราะเวทนา ก็เกิดตัณหา; เพราะตัณหาก็ เกิดอุปาทาน; เพราะอุปาทาน
ก็เ กิด ภพ; เพราะภพก็เ กิด ชาติ; เกิด อะไรเรื่อ ยไปจนถึง ทุก ข ตามกฎ
ธรรมดาอีกนั่นแหละ. การกลาวอยางนี้ ก็เพื่อจะใหมันสั้นเขา ใหผูศึกษา
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ไดสังเกตงายเขา ใชเวลานอยเขา : ใหระวังแตการเกิดของเวทนาแตอยางเดียว.
พอเวทนาเกิดขึ้นแลว ก็จะหยุดมันเสีย; หรือวาเปลี่ยนกระแสมันเสีย ใหมัน
กลายเปนเกิดความฉลาดขึ้นมา;
อยาปลอยใหโงไปตามเวทนา
มันจะเกิด
ตัณหา อุปาทาน, แลวเปนทุกข ขยายความออกไปอีกหนอยหนึ่งก็วา
พอสักวาเกิดเวทนา ก็มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาทันควัน ก็เลยไมเกิด
ตัณหา
เวทนานั้นก็ดับไปโดยไมปรุงเปนตัณหาอุปาทาน
แตกลับปรุงเปนปญญา
หรือความรูขึ้นวาเราจะทําอยางไรตอเรื่องนี้. นี้มันเปน ปฏิจจสมุปบาท เพียง ๖ อาการ
๗
หรือจะเรียกวาครึ่งทอนแลวก็เปลี่ยนเปนอยางอื่น,
จากฝายเกิดเปนฝายดับ.
นี้ก็แบบหนึ่ง
สําหรับพูดแกคนทั่วไป
ที่ไมใชนักปราชญราชบัณฑิต
ไมใชคน
ชอบคิดมากละก็ จะตรัสระบุลงที่เวทนาก็พอ. ทั้งนี้เหตุเพราะวาสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้
ไมวาอะไรหมดในโลกนี้
ที่มนุษยบางหลังกันนักนี้
มันอยูแคเวทนาตัวเดียว
เวทนา
ทางตา เวทนาทางหู เวทนาทางจมูก เวทนาทางลิ้น เวทนาทางผิวหนัง กระทั่ง
เวทนาทางใจลวน.
เวทนานี้
มันเปนที่รวมของสิ่งที่มนุษยตองการ
มนุษยพยายาม
เหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อตางน้ําอยู ก็เพื่อสิ่ง ๆ เดียว คือเวทนา. ไมวามนุษยที่ไหน
ไ มว า มนุษ ยย ุค นี ้ห รือ ยุค ไหน , สิ ่ง ที ่เ รีย กวา เวทนา เปน สิ ่ง ที ่ม นุษ ยเ ปน ทาส .
มนุ ษ ย จ อมเป น ทาสของเวทนา
อุ ต ส า ห เ ล า เรี ย น
อุ ต ส า ห ข วนขวาย
อยางนั้นอยางนี้
เพื่อเวทนาตัวเดียว;
เพราะฉะนั้นจึงเอาเวทนานี้มาเปนหลัก
สําหรับใหรูวา ถาไมรูเทาทันแลวก็จะเกิดตัณหา แลวก็จะเกิดอุปาทาน เกิดภพ
เกิดชาติ
และเปนทุกข.
เมื่อใดเวทนาเกิดขึ้น
เปนเวทนาที่สบายใจก็ตาม
เปนเวทนาที่ไมสบายใจก็ตาม ก็ใหรูวาเวทนานี้ เปนสักวาสิ่งที่เปนไปตามกฎเกณฑ
ตามธรรมชาติ; หรือเรียกใหไพเราะก็เรียกวา อิทัปปจจยตา. อยาไปหลงไหล
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ในเวทนาที่เอร็ดอรอย.
และอยาไปโกรธหรือไปเกลียดเวทนาที่ไมเอร็ดอรอย.
ใหมันคงที่ ใหมันปรกติอยูเสมอ, คือใหเปนสติปญญาอยูเสมอ.
ปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ เรียกวา "ปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอน" ก็แลวกัน
เพราะตั้งตนที่เวทนาสําหรับจะเกิดทุกข; หรือถาจะดับทุกขก็ดับที่เวทนา ก็เรียกวา
ดับทุกข; จัดเปนปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสโดยยกเอาเวทนาขึ้นเปนขอแรก; นี้ก็แบบหนึ่ง.
วามากี่แบบแลว จําเอาเองก็แลวกัน.
ปฏิจจสมุปบาท ที่เปลี่ยนกระแสกลางสาย.
แบบที่จะพูดตอไปก็คือ แบบยาว ๆ ๑๑ อาการ หรือแบบที่ทรงชอบ
เอามาทองเลาน ๘ อาการ (น.๔๙๒) ก็ตาม; แตแทนที่จะตรัสเปน ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร
ลวน ๆ ไปจนตลอดสาย คือเกิดทุกขเลย ก็กลับตรัสไปอีกแบบหนึ่งวา พอเกิดไป
ตามลําดับไปถึงตัณหาแลวก็กลับเปลี่ยนเปนฝายดับ; โดยกลายเปนวาตัณหาดับ
อุปาทานก็ดับ; อุปาทานดับ ภพก็ดับ; ฯลฯ อยางนี้เรื่อยไปจนทุกขทั้งปวงดับ.
นี่คอยฟงใหดีวา อวิชชาใหเกิดสังขาร; สังขารใหเกิดวิญญาณ; วิญญาณ
ให เ กิ ด นามรู ป ; นามรู ป ให เ กิ ด อายตนะ; อายตนะให เ กิ ด ผั ส สะ; ผั ส สะ;
ผัสสะใหเกิดเวทนา; เวทนาใหเกิดตัณหา; (พอถึงตัณหา ยักกลับเปนวา)
เพราะความดับไปแหงตัณหา อุปาทานยอมดับ; เพราะอุปาทานดับ ภพดับ;
เพราะภพดับ ชาติดับ; เพราะชาติดับ ทุกขทั้งปวงดับ, ดังนี้.
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ถาจะหลบตามองเห็นภาพ ก็คลาย ๆ กับวาเปนเชือกเสนหนึ่ง ทอนตนดํา,
ทอนปลายขาว; มันเปลี่ยนสีที่ต รงกลางสาย ทอ นสมุทยวาร ตั้ง ตนขึ้นมา
เปนสีดํา พอมาถึงตัณหาเปลี่ยนเปนสีขาว ตัณหาดับ อุปาทานดับ ภพดับ
ชาติดับ. ปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ก็มีที่เปนพระพุทธภาษิต, เปนปฏิจจสมุปบาทมีครบ
๑๑ อาการ แตวา ทอนแรกเปนสมุทยวาร; ทอนหลังเปนนิโรธวาร.
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ปฏิจจสมุปบาทอยางอภิธรรมปฎก.

ปฏิจจสมุปบาทอยางที่เราไดยินไดฟงกันอยูนี้
เปนแบบทั่วไป
กลาวไว
เปนกฎทั่วไป
ไมใชเฉพาะเรื่อง.
แตถาเปนอยางในอภิธรรมปฎก
จะมีการกลาว
ใหชัดเฉพาะเรื่อง. คือจํากลาวเปนเอกวจนะ คืออยางเดียวเสอม เชนเขาจะตอง
ระบุชัดลงไปดวยวา
เปนอาตยนะอะไร.
เชนเปนมนายตนะเปนตน
แทนที่จะ
กลาววา สฬายตนะรวม ๆ.
ตัวอยางปฏิจจสมุปบาทอยางที่เราสวดกันนี้
เราก็ใชสวดวา
อวิชชาเปน
ปจจัยใหเกิดสังขารทั้งหลาย,
สังขารใหเกิดวิญญาณ,
วิญญาณใหเกิดนามรูป;
นามรูปใหเกิดสฬายะตนะ,
สฬายตนะใหเกิดผัสสะ;
อยางนี้ไมจํากัดวาใหเกิดอายตนะ
อะไร;
มัน เปน สฬายตนะทั้ง หกไป.
ถา ในอภิธ รรมปฎ กเขาจะไมพูอ ยา งนั้น
เขาจะพูดวา มนายตนะหรืออายตนะอะไรลงไปชัดเลย ไมพูดวาสฬายตนะ ซึ่งหมาย
ถึงทั้ง๖ อายตนะ; เพราะฉะนั้น จึงมีสวดตามแบบอภิธรรมวา อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาโร; สงฺขารปจฺจยาวิฺญาณํ; วิฺญาณปจฺจยา นามรูป; นามรูปปจฺจยา
มนายตนํ;
อยางนี้เปนตน.
แปลกจากที่สวดอยูตามธรรมดา
เพราะในพระ
อภิธรรมปฎกจะจําแนกระบุกรณีนั้น ๆ เฉพาะกรณีนั้น เดื่อจิตดวงนี้ เพื่อจิต
ดวงนั้น ; เพราะฉะนั้น จึงตอ งระบุชัด ลงไปวา สังขารชื่อ นั้น หรือ อายตนะ
ชื่อนั้นไปเลย. ที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท แบบของอภิธรรมปฎก เจาะจงกวา
ชัดเจนลงไปกวา.
ที่เราสวดกันทั่วไปนี้เปนปฏิจจสมุปบาท
แบบทั่วไปแกเรื่อง
ทั้งหมด. สวนในอภิธรรมปฎกเขาจะกลาว ปฏิจจสมุปบาทเฉพาะอกุศลจิตดวงหนึ่ง
ไปเลย,
เพราะเหตุที่ตองการจะระบุวาจิตดวงไหนไปเลย
ดังนั้น
คําที่สวดมันจึง
ตางกันไปตามกรณี.
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ปฏิจจสมุปบาทประเภท
มีหลาย ๆ ชนิดอยางที่วามานี้.

๑๑

อาการดวยกัน

มันก็ยังเปนอยางนี้:
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ทีนี้ ถายังทนฟงไดก็จะวาตอไป ถึง ปฏิจจสมุปบาทนี้มันตั้งตนขึ้นมาได
อยางไร; คือจะแสดงอาการของ ปฏิจจสมุปบาท ใหเห็นโดยเฉพาะถึงการที่มันตั้งตน
เกิดขึ้นมาอยางไร โดยละเอียด.
ปฏิจจสมุปบาท ที่ตั้งตนขึ้นจากความคิด
พระพุทธเจาทานไดตรัสสูตรนี้ แยกใหเห็นชัดวา มันมีอารมณเปนที่ตั้ง
ของความคิด และมีอารมณเปนที่ตั้งของการคิดไดสําเร็จ แลวก็มี อารมณของ
การที่จิตจะฝงตัวไปในนั้น; เชนวา รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อะไรก็ตาม
นี้มันเปนอารมณ เกิดขึ้นเฉพาะหนา ในเวลานี้ คราวนี้; เมื่อจิตมันคิดลงไปใน
อารมณนั้น
อารมณนั้น กลายเปน อารมณที่เ ปน ที่ตั้ง แหง ความสํา เร็จ ของ
การคิด. เมื่อเปนที่ตั้งแหงความสําเร็จแหงการคิดแลว จิตมีอนุสัยในอารมณนั้น
คือจิตนอนเนื่องในอารมณนั้น.
สําหรับอารมณที่เขามากระทบเราคราวหนึ่งนั้น
ทางตาได ทางหูก็ได ทางจมูกก็ได ทางไหนก็ไดตามใจเถอะ เรียกวาอารมณอันหนึ่ง
เขาสําหรับใหเราคิด
แลวเขามาใหเราสําเร็จความคิดตามนั้น
แลวเขามา
สําหรับใหจิตใจของเรานอนตามฝนลงไปในสิ่งที่คิดนั้น; นี้เรียกวา เจนน ปกปฺปน
อนุสย อารมฺมณํ = อารมณเปนที่ตั้งแหงการคิด, แหงความสําเร็จแหงการคิด,
และความนอนเนื่องในอารมณนั้น. ทบทวนอีกทีหนึ่ง -
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เมื่อมีอะไรเขามาใหเราคิด นั่นมันเปนอารมณแหงการคิด; ครั้นเราคิด
จนสําเร็จจนออก จนวาจะทําอยางไร เปนเรื่องเสร็จลงไป นี้เรียกวาอารมณแหงความ
สําเร็จตามความคิด; พอสําเร็จความคิดแลว จิตฝงลงไปในอารมณนั้น อารมณนั้น
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เลยกลายเปนอารมณสําหรับจิตฝงลงไป. ใคร ๆ ลองไปคิดดู ทุกเรื่องจะเปนอยางนี้
ในชีวิตประจําวันของคนทุกคน.
นี้เรียกวาพระพุทธองคแสดงเงื่อนตนของการตั้งขึ้น
แหง ปฏิจจสมุปบาท ใหชัดลงไปอีก โดยแยกขณะของอารมณวา มันเปน ๓ ขณะ
อยางนี้.
ทีนี้ อารมณนั้นแหละ : อารมณที่วาเปนที่ตั้งแหงความคิด
แหงความคิด และฝงนอนลงไปนั้นแหละ, มันเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ.

สําเร็จ

วิญญาณในที่นี้ ก็หมายถึงวิญญาณใน ปฏิจจสมุปบาท ที่วา "เพราะ
สังขารเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ" นั้นแหละ. ถาเรียกโดยอุปมา มันเปน "ปฏิสนธิ
วิญญาณ"; คือวา ไมเ ทาไรมันจะเกิดอุปาทานเปน "ตัวกู-ของกู". นี่แหละ
เรียกวาปฏิสนธิวิญญาณ. แตทั้งหมดนี้ ไมใชตอตายแลว. บอกแลวแตทีแรกวา
ที่พูดวันนี้ทั้งวัน ไมเกี่ยวกับเรื่องหลังจากตายแลว; แตเกี่ยวกับเรื่องที่นี่ เดี๋ยวนี้
ทั้งนั้น.
อารมณแหงการคิดและความสําเร็จแหงการคิด
และความฝงตัว
ลงไปในอารมณนั้น
อารมณนั้น จะเปน ที่ตั้งแหง วิญญาณ
คือวิญ ญาณใน
ปฏิจจสมุปบาทที่จะเปนเหตุใหเกิดตัวกูของกู อารมฺมณเมตํ โหติ วิฺญาณสฺส
ฐิติยา = อารมณนั้นเอง เปนไปเพื่อเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ, เปนวิญญาณใน
ปฏิจจสมุปบาท.
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ทีนี้ อารมฺมเณ สติ ปติฏฐา วิฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏเฐ วิฺญาเณ
วิรุเฬฺห = เมื่ออารมณมี ที่ตั้งแหงวิญญาณก็มี, เมื่อเปนวิญญาณที่มีที่ตั้งที่อาศัยแลว
ก็งอกงาม; เมื่อนั้นจะมีสิ่งที่เรียกวา นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ คือนามรูป หรือกาย
กับใจนั้น จะหยั่งลง. แตไมใชเขาทองแม. นามรูปหยั่งลงนี้ ไมใชเกิดใน
ทองแม ไมใชเขาทองแม; คือหยั่งลงในหัวใจของคนที่กําลังเปนอยางที่วานั้น.
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หมายความวา กอนหนานี้ นามรูปคือกายกับใจนี้ มันไมไดทําอะไร
ราวกะวามันนอนหลับอยูที่ไหนก็ไมรู. พอสิ่งที่วานี้เกิดขึ้น คือไดอารมณมา
สําหรับคิด, สําหรับสําเร็จตามความคิด, สําหรับจิตฝงลงไปแลว; มันเกิด
เปนปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมา ทําใหรางกายกับจิตใจนี้เปลี่ยนปุป เปนนามรูปที่
พรอมที่จะปรุงแตงตามกฎของปฏิจจสมุปบาท; แลวมันจึงมีสฬายตนะ
ผัสสะ
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ตามกฎหรือตามแบบของ ปฏิจจสมุปบาท,
กลาวคือมีอุปาทานยึดครอง.
นี่เปนปฏิจจสมุปบาทที่แสดงละเอียดเฉพาะจุดตั้งตนวา มีอารมณเขามา,
จิตคิด, จิตสําเร็จตามความคิด, จิตฝงตัวลงไปในนั้น, อารมณที่ถูกกระทํา
อยางนั้น กลายเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ, วิญญาณนี้มีที่ตั้งแลว เจริญงอก
งามแลว นามรูปคือกายกับจิตก็หยั่งลง; คือเกิดขึ้นมาทําหนาที่. ทีนี้ก็เปน
ปฏิจจสมุปบาทตอไปตั้งแต นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ฯลฯ
เรื่อยไปจนถึง ชาติ ชรามรณะทุกขทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้.
นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทประเภท ๑๑ อาการ อยางที่วานั้นแหละ แตไมพูด
ตั้งตนดวยอวิชชา พูดโดยพฤตินัย หรือการเปนไปโดยพฤติจริง ๆ เกี่ยว
กับจิต. ในกรณีนี้เราไมตองพูดถึงอวิชชา แตวามันมีอวิชชาอยูในนั้น ตรงที่วา
มันเปนที่ตั้งแหงการคิด สําเร็จตามความคิด แลวจิตฝงตัวลงไปดวยความโง.
ถามันไมมีความโงมันก็ ไมมีการฝงตัวลงไป. นี้ก็เปนปฏิจจสมุปบาทรูปหนึ่ง
แบบหนึ่ง ที่แสดงชัดเจนละเอียดลออที่สุด มีอยูในคัมภีรสังยุตตนิกาย.
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ตรงนี้ขอบอกวา คัมภีรสังยุตตนิกายหมวดปฏิจจสมุปบาทนี้อาภัพที่สุด
เลย ไมคอยมีคนไปเปดดู เพราะมันมีแตเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เขาใจยาก เรียกวา
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นิท านสัง ยุต ต นิท านสัง ยุต ตนี้ อาภัพ ที่สุด ไมมีใ ครไปแตะตอ ง; ถา แปล
ก็แปลสงเดชไปตามตัวหนังสือ;
ไมรับผิดชอบวาใครจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตามใจ
เพราะฉะนั้น
เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงพลอยอาภัพไปดวย
คือไมคอยมีใครแตะตอง
แลวก็เลยไมคอยเขาใจ;
มันก็เลยไมเปนพุทธบริษัท
ที่เขาใจหัวใจของพุทธศาสนา.
ปฏิจจสมุปบาทแบบตั้งตนดวยอาหารสี่.
ทีนี้ ก็จะพูดตอไปอีกสักแบบหนึ่ง วา ปฏิจจสมุปบาทบางแบบ ไมได
ตั้งตนดวยอวิชฺชปจฺจยา สงฺขาร; สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ ฯลฯ แตตั้งตนดวย
อาหารสี่.
คําวา "อาหาร" นี้ บางคนก็เขาใจดีแลว. บางคนก็ยังไมเขาใจ. คําวา
อาหารไมใชหมายแตวาสิ่งที่เปบใสปาก. คําวา อาหาร นี้แปลวา มันจะนําผลมาให.
อาหาร = นําผลมาให.
อาหารที่เราเปบใสปากนั้น เขาเรียกวา กวฬิงการาหาร นําผลมาให
เป น เนื้ อ เป น หนั ง , นี้ อ ย า งที่ ๑. ผั ส สะทางตา ทางหู ทางจมู ก ฯลฯ นี้
ก็เรียกวาอาหารเปนผัสสาหาร, นี้อยางที่ ๒, นี้นําผลมาใหคือเวทนา; เวทนา
ชนิดที่จะทําใหเกิดเรื่องเหมือนที่วาตะกี้นั่นเอง.
มโนสัญเจตนาหาร
ความคิด
อยางนั้น คิดอยางนี้ คิดอยางโนน คิดดวยเจตนา นี้ก็เปนอาหารอยางที่ ๓;
เจตนาเปนอาหารได
เพราะวาเมื่อมีเจตนาแลว
ตองมีการกระทํา.
การกระทํา
นั้นแหละ
เปนผลแหงอาหาร
คือสิ่งที่มันนํามาไดโดยเจตนา.
อันสุดทายหรือ
อยางที่ ๔ วิญญาณหาร วิญญาณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จนกระทั่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางใจ คือมโน. มโนวิญญาณนั้นแหละ เปนอาหารอยางยิ่ง.
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พระบาลีนี้มีวา วิฺญาณหาโร อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา - วิฺญาณาหาโร
= วิญญาณอาหาร, อายตึ = ตอไป, ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา = เปนไปเพื่อเกิดขึ้น
เฉพาะที่ภพใหม.
ภพใหมนี้ไมใชวาตายแลวเขาโลง แลวไปเกิดใหม. ภพใหมนี้ คือ
ความคิดที่เปนตัวกู-ของกูอันใหม เมื่อเรื่องของตัวกู-ของกูอันเกาเสร็จสิ้นไปแลว
มันก็ไดอารมณอื่น วิญญาณก็ไดอารมณอื่น วิญญาณหาโรอันนี้ ก็ไดทําใหเกิด
ภพใหม ที่จะเปนผัสสะ เทวนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ อีกรอบหนึ่งเปน
ภพใหม. ตสฺมึ ภูเต สติ สฬสยนํ = เมื่อภพใหมมีแลว เปนแลว ยอมมีสฬายตนะ.
หมายความวาเมื่อวิญญาณหารที่วานี้มีแลว มันก็จะเปนไปเพื่อใหเกิดภพใหม เมื่อภพ
ใหมนี้มีแลวเปนแลว มันก็จะมีอายตนะ; เพราะอายตนะเปนปจจัย ก็เกิดผัสสะ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย ก็เกิดเวทนา; เพราะเวทนาเปนปจจัย ก็เกิดตัณหา; ฯลฯ
ตามนัยเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทแบบธรรมดา.
แตในสูตรนี้ พระพุทธเจาทานจะทรงประสงคอะไรก็ไมทราบ
ทานจะประสงควา ใหตั้งขอสังเกตใหดี ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา อาหาร.

หรือวา
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เมื่อเราเปบขาวเขาปาก เปนกวฬิงการาหารนี้ก็จริงอยู; แตวา
รสอรอยของกวฬิงการาหารนั้น จะทําใหเกิดวิญญาณาหาร; เพราะวามันจะ
เกิด อธิวจนสัมผัส ดวยอวิชชาในรสอรอยของอาหาร. นี้มโนสัมผผัสอันนี้ มันเปน
มโนวิญญาณ หรือวาเปนวิญญาณาหารขึ้นมาในที่นี้ แลวมันจะสรางตัวกูอันใหม.

เรื่องก็เปนอันวาดูเหมือนจะใหมันงายเขา
วาในการที่จะระวังไมให
ปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในใจนั้นใหระวังที่อาหาร
จะเปนกวฬิงการาหารก็ได
ผัสสาหารก็ได มโนสัญเจตนาหารก็ได วิญญาณาหารก็ได.
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แตแลวอยาลืมวา ทุกอยางมันจะไปสรุปอยูที่วิญญาณาหาร หรือสําคัญ
อยูที่วิญญาณาหาร. ผัสสะมันใหเกิดเวทนา : ผัสสาหารใหเกิดเวทนา; แลว
มโนวิญญาณสวนลึกจะสัมผัสลงไปในเวทนานั้น แลวก็จะกลายเปน "อวิชชา
สัมผัสสชาเวทนา"; มันก็เกิด ปฏิจจสมุปบาท.
ทีนี้ ขอที่เรียกวา "ความคิดเปนอาหาร" หรือมโนสัญเจตนาหารนี้;
สําหรับความคิดนี้ ก็ลองพิจารณาดูเถอะ; ความคิดนี้เรียกวา สังขารขันธ;
มันจะคิดไปไดอยางไรถามันไมมีเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ
เปนตัวการที่จะไป
สัมผัสนั่นสัมผัสนี้เขากอน?
ถาวาความคิดมันนอมไปในทางตัวกู-ของกู
มันก็กลาย
เปนพวกธรรมารมณสําหรับมโนวิญญาณไดเหมือนกัน.
ความคิดอยางนั้นความคิด
อยางนี้ทั้ งหมดนั้น
มันเปนธรรมารมณได
แลวมั นก็สัมผัสลงไปไดดวย
มโนวิญญาณ; แลวมันจึงเกิดวิญญาณาหารรอบใหม รุนใหม ขึ้นมาอีก.
แมสวนที่มันไมเกี่ยวกับอะไรมากมาย
มันก็เกี่ยวกับวิญญาณโดยตรง;
มันก็เปนวิญญาณาหารอยูแลว.เพราะฉะนั้นดวยอาหารใดก็ตามใน ๔ อาหารนี้
ยอมเปนปจจัยใหเกิดปฏิจจสมุปบาทได.
ปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ตั้งตนดวยอาหาร
คือกวฬิงหาราหาร, วิญญาณาหาร ฯลฯ; ไมพูดถึงอวิชชา หรือสังขารอะไร
ใหมาก;
เอากันตรงแคอาหาร
เมื่อวิญญาณไดอาหารก็กลายเปนอาหารตอไป;
มีอวิชชาซอนอยูในนั้น.
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ทั้งหมดนี้มันเปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทใหเกิดความทุกขทั้งนั้น
ที่พูดมาแลว
กี่แบบก็ลืมแลว; จําเอาเอง นับเอาเองก็แลวกัน วามันเปนปฏิจจสมุปบาทเพื่อให
เกิดทุกขทั้งนั้น.
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ปฏิจจสมุปบาท ที่ไมเกี่ยวกับความทุกข
ทีนี้ จะเปลี่ยนเรื่องใหม ตามที่ไดบอกไวแลววา ปฏิจจสมุปบาทหรือ
อิทัปปจจยตา นี้ มันเปนกฎเกณฑทั่วไป ที่ใหเกิดขึ้นแหงความทุกขก็ได ไมใหเกิดขึ้น
แหงความทุกข คือดับทุกขก็ได. ถามันเปนกฎที่เกี่ยวกับเหตุปจจัยแลว ก็เรียกวา
อิทัปปจจยตา ไดทั้งหมด. เราจะดีขึ้นมาได ก็ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา;
เราจะเลวลงไปได ก็เพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา; จะเกิดทุกขหรือจะดับทุกข
ก็เพราะกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา. ทีนี้ ฝายที่เกิดทุกขนี้ พอกันที มันเกินเวลา
มากแลว; จะพูดฝายที่ดับทุกขกันบาง.
ปฏิจจสมุปบาท ของสัจจะ.
มีพระพุทธภาษิตตรัวปฏิจจสมุปบาทไว ในรูปของสิ่งที่เรียกวา สัจจธรรม
หรือสัจจะ. สัจจะ ก็ตองหมายถึงสัจจธรรม, สัจจธรรมก็คือสัจจะ มันจะนําไปสู
ความดับทุกข. พูดแลวก็ไมคอยมีใครเชื่อหรือยอมฟงนักดอกวา ปฏิจจสมุปบาท
เพื่อดับทุกข; หรือวา อิทัปปจจยตา เพื่อดับทุกข; เพราะวาเขาไมสังเกตใหดี
วา อิทัปปจจยตา นี้ เปนทั้งเพื่อเกิดทุกข และดับทุกข คือฝายนิโรธวาร.
พระพุทธเจาทรงแสดงอาการของธรรมที่มันอาศัยกันเกิดขึ้น อาศัยกันเกิดขึ้น ตามวิธี
ของ อิทัปปจจยตา นี้ แตเปนไปเพื่อดับทุกขก็มีเหมือนกัน.
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ปฏิจจสมุปบาทของสัจจะ นี้ตองแบงออกไปเปน ๓ ระยะ เรียกวา
สัจจานุรักขนา = ตามรักษาซึ่งสัจจะ ๑; ถัดมาก็เรียกวา สัจจานุโพธา = การตามรูซึ่ง
สัจจะ ๑; แลวก็ สัจจานุปตติ, แปลวาตามถึงซึ่งสัจจะ ๑; ดูเหมือนจะจํางาย
ทั้งนั้น ตามรักษาซึ่งสัจจะ, ตามรูซึ่งสัจจะ, ตามถึงซึ่งสัจจะ.
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ขั้นแรก สัจจานุรักขนา = ตามรักษาซึ่งสัจจะ. เราเปนคนหนึ่ง ตอง
ยอมรับวาเราเปนคน
อยาเอาความเปนคนหรือเอาเกียรติของความเปนคนไปทิ้งเสีย.
เกิ ด เป น คนแล ว ให นั บ ถื อ ตั ว เองว า เป น คน.
นี่ ข อ แรกเราต อ งมี สั ท ธาในตน
มีความเคารพในตน มีความแนใจในตน วาเราเปนคนตองทําอะไรอยางคน.
นี่ใครมีหรือไมมี?
ลองคิดดูซิ
ความรูสึกอันนี้มีหรือไมมี.
ถามีความรูสึกอันนี้
จะไมทําอะไรอยางสัตว
จะไมทําอะไรอยางที่ไมใชคน.
พระพุทธเจาทานจะมา
"ไม" ไหนก็ฟงดูซิ.
ขอแรกทานวา สัจจานุรักขนา คือตามรักษาซึ่งสัจจะ คือเคารพในตน
วาเปนคน
เพราะฉะนั้น
ตองทําอะไรไดอยางคน
ถาไมอยางนั้นมันไมใชคน.
แตอยางไรก็ตามขอนี้อยาใหมันเตลิดเปดเปงไปจนยกหูชูหาง;
มันไมไดหมายความ
ถึง อยา งนั้น . ตัว กูข องกู ยกหูชูห าง เปน ตัว เปน ตน นั้น มัน อีก อัน หนึ่ง
มันเลยเถิด ไป. ควรอยูในระดับ ที่วา เราเปนคน ตอ งทําอะไรอยางเปนคน;
เราแน ใ จในความเป น คนของเรา;
เราสั ท ธาในความเป น คนของเราเอง;
เทานี้ก็พอแลว.
นี้เรียกวาสัจจานุรักขนา
ตองรักษาไวใหดี
ตองถนอมไวใหดี
อยาใหมันสูญหายไปได; แตอยาไปดูถูกคนอาน อยาไปยกตนขมทาน อยาพูดวา
อิทํ สจฺจํ, โมฆมฺญํ อะไรทํานองนั้น; วา "ฉันถูก, คนอื่นผิดทั้งนั้น"; ไมได.
อยาใหมันไปถึงขนาดนั้น. แตใหพยายามปฏิบัติ รักษา บํารุง บมอะไรใหสัจจานุรักขนาที่วานี้
มันเจริญขึ้นเต็มที่
แลวมันก็จะเลื่อนขึ้นไปสงเสริมสัจจานุโพธา
คือตามรูซึ่งสัจจะ.
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หมายความวา
เมื่อตนมีความเปนคนที่ปกหลักไวดีแลว
ยึดถือแต
ธรรมะอยางเดียว
มีหลักในการที่จะตั้งอยูในธรรมะอยางเดียว
ไมใหเปนอันธพาลหรือ
อะไรไดแลว มันจะเปนไปไดเองในขอที่วา มันจะรูวาควรจะดูอยางใคร:
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หรือจะดูตัวอยางที่ไหนหรืออะไรที่ไหน.
ดังนั้น
เมื่อมีบุคคลที่รูธรรมหรือ
ประพฤติธรรม หรืออยูในฐานะที่พอจะมองเห็นได วาเปนผูมีธรรม แลวเขาก็จะ
เขาไปหาคนนั้น.
ขอนี้ใหนึกถึงพระอิสสซิ. พระอัสสซิอ เดินอยูเฉย ๆ อุปติสสะและโกลิตะ
ก็ติดตามไปหาเลย เพราะเหตุวาอุปติสสะและโกลิตะนั้น เขามีสัจจานะรักขนาอยูกอน
แลว;
คือความเคารพตัวเองมีความเชื่อหรืออะไรในตัวเอง
มีหลักเกณฑของ
ตัวเองอยูแลว.
พอเห็นพระอัสสซิเทานั้น
ความเปนอยางนั้นแหละมันทําให
ทนอยูไมได ทําใหรูจักพระอัสสซิวาตองดีแน อยางนี้เปนตน; เพราะฉะนั้นเขา
จึงติดตาม.
ทีนี้ สัจจานุโพธา ที่จะตามรูสัจจะนี้ มันตั้งตนขึ้นมาดวยสัทธา, สัทธาที่
ประกอบไปดวยเหตุผล มาจากการที่ตนตั้งตนอยูในธรรม อยางถูกตอง แลวใน
ขั้นที่หนึ่ง คือในขั้นที่เรียกวาสัจจานุรักขนา. เรายึดหลักธรรมะนั่นอยูแลว พอไป
เห็นใครเขามันจะมี สัทธาที่ไมผิด, หรือไมมีทางที่จะผิด; จึงตั้งตนในขั้นที่สอง
คื อ สั จ จานุ โ พธา-ตามรู สั จ จะนี้ ไ ด ;
เขาได เ ห็ น ทั ส สนานุ ต ตริ ย ลบุ ค คลแล ว
ก็เกิดสัทธา; เห็นคนที่ดีหรือเห็นบัณฑิตหรือเห็นอะไรก็ตามแลวจะเกิดสัทธา.
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ทีนี้เรื่องก็จะเดินไปตามลําดับของ ปฏิจจสมุปบาท สวนยอในขอที่วา
เพราะมีสัทธาก็มีอุปะกังกมนะคือเขาไปหา; เมื่อมีการเขาไปหา ก็มีการนั่งใกล
เรียกวา ปยิสุปาสนะ; แลวเมื่อมีการนั่งใกล ก็มีโอกาสที่จะเงี่ยหูฟง ซึ่งเรียกวา
โสตาวธานะ; เพราะมีก ารเงี่ย หูฟง ก็จ ะมีก ารฟง ธรรมดว ยดี ซึ่ง เรีย กวา
ธัมมัสสวนะ; เพราะมีธัมมัสสวนะ จึงมี ธัมมธารณะ คือการทรงจําไวซึ่งธรรม;
เพราะมีการทรงจําไวซึ่งธรรม ก็มี อัตถุปะปริกขา คือการเขาไปใครครวญซึ่งเนื้อความ
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แหง ธรรม;
เพราะมีก ารเขา ไปใครค รวญซึ่ง เนื้อ ความแหง ธรรม
อาการที่เรียกวา
ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพิสูจนของบุคคลนั้น,
ธัมมนิชฌานักขันติ.

ก็จ ะเกิด
ขอนี้เรียกวา

ธัมมนิชฌานักขันติ
คือธรรมนั้นทนตอการเพงพิสูจนแหงบุคคลนั้น:
เขายิ่งเพงไปเทาไรจะยิ่งเห็นวาเปนอยางนั้น จริงอยางนั้น ถูกตองอยางนั้น เพราะวา
ธรรมะแทจะทนตอการพิสูจนเสมอไป
เพราะวาธรรมะนั้นทนตอความพิสูจนของ
บุคคลนั้น.
ธัมมนิชฌานักขันตินั้นจะทําใหเกิดมีฉันทะ
คือความพอใจในธรรมนั้น;
ความพอใจในธรรมนั้น จะทําใหเกิดอุสสาหะ คือความเอาจริง; เพราะวามันเชื่อ
แนแลววาอันนี้ดีแต ถูกแนแลว มันก็เลยทุมเทความเอาจริง; เพราะมีความเอาจริง
มันจึงเกิดสิ่งที่เรียกวา ตุลนา คือการทําความสมดุลย.
ตรงนี้คิดดูแลวยิ่งนับถือพระพุทธเจา
คือทานจะมีคําวา
"สมดุลย"
เขาไปแทรกแซงอยูเสมอ. ถาไมสมดุลย คือมากไปนอยไปแลว มันฉิบหายหมด.
ดังนั้นแมมีอุสสาหะแลว
ก็ยังมีการทําความสมดุลยอีก
มีอุตสาหะทุมเทกําลัง
อยางยิ่งแลว ยังตองตุลนา คือการ ชั่ง ตวง วัด ที่ทําใหเกิดความรูที่สมดุลย;
เพราะมีตุลนา จึงเกิดปธานะ ที่แปลกันวาความเพียร. นี่ดูเถิด เอาอุสสาหะไวขางหนา
ความเพียรเสียไกลลิบ. อุสสาหะจะตองถูก ชั่ง ตวง วัด ดวยตุลนา; เพราะมี
ตุลนา
จึงมีปธานะ;
เมื่อมีปธานะแลวก็ไมตองสงสัยแลว
มันจะไปตามกฎของ
อริยมรรคมีองค ๘ หรือปธานะ ความเพียร ๔ นี้. สิ่งตาง ๆ ก็เปนไปในทาง
กาวหนาคือเพิ่มขึ้น. ตอนนี้ก็หมดเรื่องของสัจจานุโพธา คือตามรู ติดตามรู เพื่อ
รูสัจจะ.
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ตามซึ่งสัจจะ; คือหลังจากปธานะแลว ก็จะเกิดธัมมเสวนา การเสพธรรม;
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เสพคบเหมือนกับวาเราเสพคบอะไรที่เปนยาเสพติดอยางนั้นแหละ. เมื่อมีการเสพคบ
กับธรรมะ ที่เรียกวาธัมมเสวนาถึงอยางนี้ ก็จะมีภาวนา คือความเจริญขึ้น ๆ ๆ แหง
ธรรม; ครั้นมีภาวนา ก็มีพหุลีกตา คือการทําใหมันมากทําใหชํานาญ พหุลีกตา
กัมมะ คือการกระทําชนิดที่ทําใหมาก;
นี้แหละเรียกวาเปน ปฏิจจสมุปบาทประเภทที่จะใหเกิดธรรมที่ทํา
ความดับทุกขขึ้นมา. แลวก็หลอเลี้ยงไวดวยอาการทั้งหมดนี้อยูเรื่อย รอเวลา;
ตองเปนคนรอไดคอยได ไมใชมันจะไดทันทีได แตวาทําใหถูกตองอยางนี้ไว
แลวก็รออยูจนกวามันจะเกิดเปนผลออกมา เปนมรรคผลหรือเปนนิพพาน.
เพราะฉะนั้นตามหลักนี้ ทานตรัสไววา ใหถือหลักที่กลาวนี้อยูเปน
ขอปฏิบัติตามปกติประจําตัว ใหเคารพตัวเอง ใหรูวาเราก็เปนคนนะโวย! อยาให
เลวกวาคน; แลวก็รับเอาแตที่มันถูกตองเทานั้นแหละ ที่ผิดอยาเอาเขามานะโวย!
เมื่อมีทัสสนานุตตริยบุคคล หรืออะไรทํานองนั้นมา แลวก็พยายาม
ติดตาม นี้เห็นวามันมีเคาที่จะเปนไปได ก็มีสัทธา มีเขาไปหา มีนั่งใกล มีเงี่ยหูฟง
มีฟง มีทรงจําไว มีใครครวญเนื้อความ มีการทําธรรมะนั้นทนไดตอการใครครวญ
มีความพอใจ มีอุตสาหะ ทําการชั่งตวงวัดใหสมดุลย แลวก็ทําความเพียร
ขั้นปธานะแลวก็มีเสวนาในธรรมนั้น เหมือนกับวาเปนยาเสพติด มันก็เจริญดวยการทํา
ใหมากอยูเนืองนิตย.
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ดูเถิด นี้เปนปฏิจจสมุปบาทชัด ๆ เพราะมันสงเสริมกันทีละอัน ๆ ๆ
ใหเกิดการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา ไมวาในชั้นต่ําหรือชั้นสูงสุด ก็ตองมี
หลักเกณฑอยางนี้ทั้งนั้น.
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ปฏิจจสมุปบาทแหงการละราคะโทสะโมหะ.

เอาละ ทีนี้จะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทแหงการละ ราคะ โทสะ โมหะ; ฟงดู
แลวก็นาอัศจรรย,
พระธรรมที่นาอัศจรรย;
คือปฏิจจสมุปบาทแหงการละ
ราคะ โทสะ โมหะ.
สูตรนี้ก็ชื่อเพราะ; ชื่อวา "อภัพพสูตร" สูตรเรื่องบุคคลผูอาภัพ.
บุคคลผูไมอาภัพ คือบุคคลที่จะบรรลุมรรคผลได. ตัวสูตรกลาวถึงบุคคลที่อาภัพ
คือไมอาจบรรลุมรรคผลได. แตเปนการกลาวไวเปนคู เพราะฉะนั้น มันจึงมีทั้งที่
อาภัพและไมอาภัพ;
ตัวชื่อสูตรเรียกวาอภัพพสูตร
แตแลวก็แสดงไวทั้งสองฝาย
ชนิดที่ตรงกันขาม, เพื่อเขาใจแตละฝายอยางแจมแจงเต็มที่นั่นเอง.
เริ่มขึ้นมาดวยฝายที่วา ถาจะไมใหอาภัพ ก็จะตองละราคะ โทสะ
โมหะได; ถาจะละราคะ โทสะ โมหะ ใหได ก็ตองละสักกาทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพัตตปรามาสไดเสียกอน.
ขอแทรกการอธิบายทบทวนตรงนี้สักเล็กนอยวา
ถาละราคะ โทสะ โมหะ ไดเด็ดขาดก็เปนพระอรหันต; จะเปนพระอรหันตโดย
ละราคะ โทสะ โมหะได ก็ตองละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส
ไดกอน. เรื่องการละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาสนั้น เราพูดกันแลว
เราพูดกันเลา ในเรื่องความเปนพระโสดาบัน; เราไดพูดกันละเอียดแลววาจะละ
อยางไร. ละสักกายทิฏฐิ คือละความเห็นวาตัวกู-ของกู; ละวิจิกิจฉา คือละ
ความลังเลในพระธรรม; ละสีลัพพัตตปรามาส คือละความยึดมั่นในสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมา
อยางงมงาย. ถาละ ๓ อยางนี้ได ก็เปนพระโสดาบัน. เมื่อเปนพระโสดาบัน
ก็แนนอนวาจะตองเปนพระอรหันต. ดังนั้น จึงกลาวเปนหลักไดวา จะละราคะ
โทสะ โมหะได ก็เพราะละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาสได.
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ขอความตอไปอีก คือจะละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาสได
ก็ตองละอโยนิโสมนสิการะ ละกุมมัคคเสวนะ ละเจตโสลีนัตตะ เสียได;
เปน ๓-๓-๓ ทุกขั้น. อโยนิโสมนสิการนั้น คือเปนคนคิดอะไรหยาบ ๆ เปนคน
มีจิตใจหยาบ คิดอะไรหยาบ รูสึกอะไรหยาบ หรือผลุนผลันนั่นเอง. คนโดยมาก
เปนคนผลุนผลันอยางนี้ ไมมีโยนิโสมนสิการ จึงเรียกวา อโยนิโสมนสิการ อันนี้
ตองละ อยาทําอะไรหวัด ๆ; แลวก็ตองละกุมมัคคเสวนะ คือการชอบเสพ
คบกับหนทางที่ผิด ๆ หรือแนวที่ผิด ๆ ความคิดที่ผิด ๆ อะไรที่ผิด ๆ อยาไปชอบ
มันเขา คืออยาไปเขาใกลมันเขา; แลวก็ตองละเจตโสลีนัตตะ คือความทอแทแหงจิต.
คิดดูซิ, การละความทอแทแหงจิตนั้น เดี๋ยวนี้มีหรือไมมี? ถามองให
ดีจะเห็นวาขี้แพทั้งนั้น คนทั้งหลายเหลานี้เปนคนขี้แพ ยอมแพแตทีแรกแลว.
นั่นแหละคือทอแทแหงจิต หรือเจตโสลีนัตตะ ไมเอาจริงกับการที่จะบรรลุธรรม.
บางทีเอาจริงก็เอาจริงแตปาก แตจิตใจมันทอแท มันไมพยายามที่เรียกวาอธิษฐานจิต:
"ตองได ! ไมไดก็ตาย!" อยางนี้มันไมมี มันไมมีถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวามันมีความทอแท หยอนยานโตงเตง อะไรอยูเรื่อย. เดี๋ยวนี้เรื่องมันตองละ
๓ อยางนี้ คือละอโยนิโสมน-สิการะ, ละกุมมัคคเสวนะ, ละเจตโสลีนัตตะ เสียได
กอน มันจึงจะละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาสีลัพพัตตปรามาส เสียได. การที่เราไมเปน
พระโสดาบันได ก็เพราะวาไมละอโดดยนิโสมนสิการะกุมมัคคเสวนะ และเจตโสลีนัตตะ
นั่นเอง.
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ทีนี้ พระพุทธเจาทานลดลงมาใหอีกวา ทําอยางไรจึงละสิ่งทั้ง ๓ นี้ได?
ก็คือตองละ มุฏฐสัจจะ อสัมปชัญญะ เจตโสวิกเขปะ ๓ อยาง เสียกอน.
มุฏฐสัจจะ คือขี้ลืมขี้หลง ขี้เผลอสติ, อสัมปชัญญะ คือไมมีสัมปชัญญะ,
เจตโสวิกเขปะ คือจิตฟุงซาน เปนคนมีจิตฟุงซาน แลวไมมีสัมปชัญญะ แลวก็มี
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สัจจะ (สติ) ที่หลงลืมอยูเสมอ, มีขอเท็จจริง มีกฎเกณฑแหงความจริง ที่มันเลอะเลือน
อยูเสมอ; ตองละ ๓ อยางนี้ใหได จึงจะละ ๓ อยางขางบนนั้นได.
การที่จะละ ๓ อยางนี้คือ มุฏฐสัจจะ อสัมปชัญญะ เจตโสวิกเขปะได
เพราะเหตุ ที่ ไ ด ล ะสิ่ ง ที่ ต่ํา กว า นั้ น ลงมาได อี ก
ให ง า ยขึ้ น ทุ ก ที ;
คื อ ให ล ะ
อริยานอทัสสนกัมยตา อริยธัมมอโสตุกัมยตา อุปารัมภาจิตตตา สามอยางนี้ได;
คือความไมชอบเห็นพระอริยเจา,
ความไมชอบฟงธรรมของพระอริยเจา,
และ
ความที่มีจิต เขา ไปปรารภปรารมณแ ตเ รื่อ งที่เ ปน ที่ตั้ง ของกิเ ลส;
สามขอ นี้.
สําหรับความไมใครที่จะเห็นพระอริยเจานั้น
สําหรับสัตบุรุษดูเหมือนจะไมคอยเปน
ปญหา
เพราะใครที่จะเห็นพระอริยเจาอยู;
แตถาลําบากนักก็คงไมเอาเหมือนกัน
นี่มันจะเปนเสียอยางนี้.
มันไมจริงจนถึงกับวา
ความใครที่จะเห็นพระอริยเจานั้น
มีมากพอถึงขนาดที่วาลําบากเทาไรก็ยอม.
อีกทางหนึ่งก็มีปญหาที่ไมสามารถจะรูจัก
วาใครเปนพระอริยเจาดวยซ้ําไป.
อริยธัมมอโสตุกัมยตา
ความไมใครที่จะฟงธรรม
ของพระอริยเจา;
เดี๋ยวนี้
ในโลกนี้มีเปนอันมาก
ในบานเมืองที่เจริญอยาง
สมัยใหมแลว ไมใครที่จะฟงธรรมของพระอริยเจา; เห็นวานาเบื่อ. อุปารัมภจิตตตา
จิตมันไปหมกมุนอยูแตเหยื่อของกิเลส
เรื่องสวย
เรื่องงาม
เรื่องสนุกสนาน
เรื่องเอร็ดอรอย. ดูเถอะ! ไปดูที่โรงหนัง แลวมาดูที่วัดนี่. นี้มันเปนการบอกถึง
จิตของมนุษยในยุคนี้.
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ทีนี้ สามอยางนี้จะละไดอีกทีหนึ่ง ก็โดยละ ๓ อยางตอไปนี้อีกนั่นแหละ.
มันตองละ ๓ อยางลดลงไป ๆ จนถึงขอต่ําที่สุด. ตรัสไววาจะละ ๓ อยางที่วานั้นได
ก็เพราะวาละ อุทธัจจะ ได ละอสังวระได ละทุสสีลยะ ไดเสียกอน.
อุทธัจจะ ในที่นี้ คือความฟุงซาน เปนคนฟุงซาน ไดแก
ธรรมดา ๆ นี้แหละ. อสังวระ คือความไมสํารวม ไมระวัง ไมตั้งจิตตั้งใจที่จะ
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สํารวมระวัง ปลอยไวอยางหละหลวม. ทุสสีลยัง คือความทุศิล รูอยูวาผิดศีล
ยังไปทําลงไป นี้ก็เรียกวาทุศีล. ละเสียไดทั้ง ๓ อยางได เมื่อใดก็จะลํา ๓ อยาง
ที่กลาวมาแลวขางบนได.
ถาวายังละ ๓ อยางนี้ไมได ก็ตองพยายามละสิ่งที่มันต่ําลงไปอีก คือตนตอ
ของมันลงไปอีก; ตรัสใหละ อสัทธิยัง - ความไมมีสัทธา, อวทัญุตัง - ความ
ไมมีปญญานี้, โกสัชชัง - ความเกียจคราน.
ใน ๓ สิ่งนั้น สิ่งที่เรียกวา สัทธา นี้ มันพูดยาก. แมปากเขาก็วาสัทธา
แตถาวามันไมเห็นจริงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว สัทธายังไมเปนสัทธา.
มันตองเห็นธรรมถึงขนาดหนึ่ง จึงจะมีสัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
จะสัทธาตามเพื่อนหรือจะสัทธาตามพิธีธรรมเนียมอยางนี้
มันยังไมเปนสัทธา;
ตองใหมันเปนสัทธา คือใหมีการเห็นความดี เห็นพระคุณของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ พอสมควร ในลักษณะที่วา มีความเชื่อมั่นลงราก. อวทัญุตัง นี้เปนผูมี
ปญญาชนิดที่มันอบรมได. ปญญาชนิดไหนที่อบรมได เราตองอบรม จึงจะเรียกวา
มีปญญา. โกสัชชัง คือความเกียจคราน; นี้ไมตองอธิบาย.
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ถา ๓ อยางนี้ละไมได เมื่อจะละใหได ก็ตองละสิ่งขางลางลงไปอีก
คื อ ล ะ
อนาทริ ยั ง
ความที่ ไ ม ค อ ยจะเอื้ อ เฟ อ ;
แล ว ก็ ล ะ
โทวจัสสตัง คือความดื้อดึง วายากสอนยากเสีย; แลวก็ละปาปมิตตตัง ความ
คบคนชั่วเปนมิตรเสีย. สามอยางนี้ตองละใหได จึงจะละ ๓ อยางขางบนได.

อนาทริยัง คือไมคอยเอื้อเฟอ. พระเณรเปนอาบัติกันดกไปหมดก็เพราะ
ขอนี้; เพราะคําวาไมเอื้อเฟอ ไมเอื้อเฟอตอสิกขาวินัย. ชาวบานก็เหมือนกัน
ขาดศีลก็เพราะอนาทริยัง คือไมเอื้อเฟอ ไมถือวาเปนเรื่องสําคัญ ถือเปนเรื่องเลน ๆ;
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หมายความวาถาไมเห็นวาสิกขาบทวินัยตาง ๆ เปนของสําคัญเสียแลว มันก็ไมมีทาง
ที่จะเวนการทุศีลได. เพราะฉะนั้น ตองเอื้อเฟอ โทษหรืออาบัตินิดหนึ่ง ก็ตอง
เห็น วา มาก;
เห็น วา เปน อัน ตรายใหญห ลวง
แมใ นโทษที่มีป ระมาณนอ ย.
มันเปรียบกันไดกับที่คนแกเขาพูดวา
อยาดูถูกไฟ
นิดเดียว
มันไหมบานได;
อยางนั้นแหละ เขาเรียกวาเอื้อเฟอ.
โทวจัสสตา ความเปนคนวายาก ใครทักไมได จนไมมีใครอยากทัก.
แลว ปาปมิตตตา คบคนพาลเปนมิตร. คําวา คบคนพาลเปนมิตรนี้ มีความหมาย
มาก เพราะคิดกวาคนพาล หรือคนบาปนี้ บางทีเราก็ไมรูดวยวาเปนคนพาลหรือ
เปนคนบาป; คนโงหรือคนอะไรนี่ ก็อยูในพวกนี้ทั้งนั้น. ที่วาไมคบคนชั่วคนบาป
เปนมิตรนี้
หมายความวาไมไปตามเขา;
แตที่วาจะไปชวยเหลือเขานั้นไมเปนไร
อยางนั้นเขาไมไดเรียกวาคบ. จะไปโปรดเขา จะไปชวยเหลือเขาใหดีนั้น ไมเปนไร;
แตวาจะไปคบนี้ หมายความวาจะไปทําตามเขา.
ถาวายังละ ๓ ขอนี้ไมได และจะละใหไดก็ตองละต่ําลงไปอีก. นี้เปน
ชุ ด สุ ด ท า ยแล ว
ละอหิ ร กะคื อ หน า ด า นไม รู จั ก อายเสี ย ,
ละอโนตตั ป ปะ
คือบาบิ่นไมรูกลักเสีย,
แลวก็ละปมาทะ
คือความประมาทเสีย.
นี่มันเขาใจ
ไดงายเหลือเกิน เอาความประมาทไปไวอันดับสุดทายเลย. จําไววา ละความไม
ละอายเสีย ละความไมรูจักกลัวเสีย ละความประมาทเสีย แลวมันยอนละสูงยิ่งขึ้น
ไปไดตามลําดับ ๆ จนละราคะ โทสะ โมหะ ได; เปนการละขึ้นไปทีละชุด;
ชุดละ ๓ อยาง. นี่แหละปฏิจจสมุปบาทฝายที่จะดับราคะ โทสะ โมหะ ได.
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ทบทวนกลับขึ้นไปใหม อยางเอาแตเฉพาะหัวขอสักเที่ยวหนึ่ง ก็วา :
ใหละความหนาดานไมรูจักอาย,
ประมาทเสีย;

ละความบาบิ่นไมรูจักกลัว,

ละความ
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แลว
ก็จ ะละความไมเ อื้อ เฟอ ในธรรมวินัย ,
สอนยาก, ละความคบคนชั่วเปนมิตร, เสียได;

ละความวา ยาก

แลว ก็จะละความไมมีสัทธา, ละความไมมีปญญา, ละความขี้เกียจคราน
เสียได;
แลว ก็จะละอุทธัจจะ - ความฟุงซาน, อสังวระ - ไมสํารวมระวัง, ทุสสีลยัง
- ความทุศิล, เสียได.แลวก็จะละความไมอยากเห็นพระอริยเจา, ไมยากฟงธรรม
ของพระอริยเจา, มีจิตปรารมภแตเรื่องของกิเลส, เสียได.
แลว ก็จะละมุฏฐสัจจะ มีสัจจะอันเผลอเรื่อย, ละอสัมปชัญญะ,
และละเจตโสวิกเขปะ, เสียได;
แลว ก็จะละอโยนิโสมนสิการะเสียได, ละกุมมัคคเสวนะ คือเสพหนทางผิด
เสียได, ละเจตโสีนัตตัง คือความออนกําลังแหงจิต เสียได.
แลว ก็จะละสักกายทิฎฐิ. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, เสียได
ครั้ นละสั กกายทิ ฏฐิ , วิ จิ กิ จฉา สี ลั พพตปรามาสได ก็ จะละราคะ โทสะ
โมหะ เสี ยได แล วเรื่ องมั นก็ จบสํ าหรั บปฏิ จจสมุ ปบาทที่ ละราคะ โทสะ และโมหะ
เสียได
เมื่อการละทีละขั้นมันมีความเปนเหตุปจจัยกันอยางนี้แลว
ก็เรียก
ไดวาเปน ปฏิจจสมุปบาท หรือกฎเกณฑแหง อิทัปปจจยตา ทั้งนั้น. กฎ อิทัปปจจยตา
แหงการที่จะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได จึงไมดีอยูอยางนี้.
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ปฏิจจสมุปบาทที่คาบเกี่ยวกันทั้งดีและชั่ว.
เอาละทีนี้ไหน ๆ มันก็จะเปนการบรรยายครั้งสุดทายแลว ก็ตองวาใหจบ
ตองทนงวงนอนเมื่อยขากันอีกนิดหนอย.
เราไดพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝาย
ใหเกิดทุกขและดับทุกขจบแลว และขอปฏิบัติฝายละกิเลสก็จบแลว; ทีนี้ก็อยาก
จะพูดปฏิจจสมุปบาทที่มันคาบเกี่ยวกันทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่ว เสียอีกสักเรื่องหนึ่ง.
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ปฏิจจสมุปบาทแบบนี้พระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา "อุปะนิสะธรรม" แปลวา
"สิ่งที่อาศัยกัน". คําวาสิ่งที่อาศัยกัน ก็คือปฏิจจสมุปบาท. คําเรียกชื่อผิดกัน
แตเนื้อหาเหมือนกัน. อุปนิส แปลวา เขาไปอาศัยซึ่งกันและกัน; หมายความวา
ไมมีธรรมขอไหนอิสระอยูไดตามลําพัง
ตองอาศัยกันเปนเหตุเปนปจจัยเกิดขึ้น.
ขอนี้ไมตองอธิบายมาก
พอออกชื่อก็เขาใจได.
แตวามันเนื่องกันจากฝายที่เปนอกุศล
และเปนทุกข
แลวเลยไปจนถึงฝายที่เปนกุศลและดับทุกข
แลวเปนโลกุตตระ
มันจึงดูนาขัน.
เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีอยูในคัมภีรสงยุตตนิกาย
คัมภีรอาภัพนั่นอีก;
ที่ไมคอยมีใครเปดดู.
พระพุทธเจาตั้งตนดวย
อวิชชา
ตามนัยของปฏิจจสมุปบาทอยางที่
ทราบกันดีอยูแลว; วา อวิชชาใหเกิดสังขาร นี่เขาใจแลว;
สังขารใหเกิดวิญญาณ;
วิญณาณใหเกิดนามรูป; นามรูปใหเกิดอายตนะ; อายตนะใหเกิดผัสสะ ผัสสะ
ให เ กิ ด เวทนา;
เวทนาให เ กิ ด ตั ณ หา;
ตั ณ หาให เ กิ ด อุ ป าทาน;
อุ ป าทาน
ใหเกิดภพ; ภพใหเกิดชาติ; ชาติก็ใหเกิดชรามรณะ คือ ใหเ กิดทุก ข; นี้รูดี
อยูแลว ฟงแลว ฟงมาหลายหนแลว.
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ทีนี้ ทรงแสดงทุกขวาเปนเหตุใหเกิดสัทธา. เรื่องนี้ตองตอวาหนอย:
เคยพูดแลวบางคนลืม
วาทุกขนั้นใหเกิดสัทธา.
อวิชชาทําใหเกิดอะไร?
ทําให
เกิดทุกข. เมื่อมันทุกข ๆ อยู แลวมันจะเปนเหตุใหเกิดสัทธา.

คิดดูซิ! ถาเราไมมีความทุกข เราก็ไมวิ่งมาหาพระพุทธเจา. นี่เห็นแกตัว
ใชไหม? เพราะมีความทุกข ไมมีทางไปไหน แลวจึงวิ่งมาสัทธากับพระพุทธเจา.
ถาคนเราไมมีความทุกข ก็ไมสนใจใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. เดี๋ยวนี้
เพราะความทุกขมันบีบคั้น มันจึงหันไปหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลว
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ก็มีสัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. นี้พระพุทธเจาตรัสวา ความทุกขนี้
ทําใหมีสัทธา, มันถูกอยางยิ่ง.
ทีนี้ สัทธาทําใหเกิดปราโมทย - สบายใจ. คนเราถาไมเชื่อตัวเอง
ไมไวใจตัวเองแลว มันกําความสุขไมได มันนอนไมหลับ; เพราะมันมีสัทธา
มันจึงแนใจ มันจึงพอใจ สบายใจ หรือพอจะนอนหลับ.นี้คือสัทธาใหเกิดปราโมทย.
ทีนี้ ปราโมทย ใหเกิดปติ - อิ่มใจ อิ่มใจในธรรมที่ประพฤติได
สําเร็จนั่นแหละ, หรือวาใหเกิดเทาที่จะมีไดเทาไรเพียงใด, ก็ปต ิ.
ทีนี้ ปติเปนเหตุใหเกิดปสสิทธิ; คือใจมันสงบระงับลงจนเขารูปเขารอย.
ทีนี้ ปสสัทธิใหเกิดความสุข. ปสสัทธิมีไดเทาไร ก็จะทําใหเกิดความ
รูสึกที่เปนสุขเทานั้น. ความสุขตามแบบนี้ ไมใชความสุขที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ. ความสุขแบบนี้ เกิดมาจากความสงบภายใน.
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ความสุขทําใหเกิดสมาธิ. ความสุขที่ไตมาโดยลําดับในแบบนี้เทานั้น
จะใหเกิดสมาธิ. ความสุขทางเนื้อหนังไมทําใหเกิดสมาธิได, แลวยังจะกลาย
เปนขาศึกไปเสียอีก.

สมาธิทําใหเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ - เห็นทุกสิ่งตามที่เปนจริง, นี่ก็
เห็นชัด วาถามีสมาธิ จิตก็จะเห็นธรรมตามที่เปนจริง.
ยถาภูตญาณทัสสนะทําใหเกิดนิพพิทา. เกิดนิพพิทา ก็เอือมระอา
ในสังขารทั้งปวง; เกิดเอือมระอาในปญจุปาทานนักขันธ หรือสังขารทั้งปวงแลว,
ความที่เคยรัก เคยยึดมัานถือมั่น เคยฝงตัวเขาไป มันถอยกลับ.
ทีนี้ นิพพิทา ทําใหเกิดวิราคะ; คือการถอยหรือคลายจากความยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน อยูเปนประจํา.
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ทีนี้ วิราคะ ทําใหเกิดวิมุตติ. วิมุตตินี้
ปลายทางอยูแลว; แตก็ทําใหเกิดสิ่งอื่นตอไปไดอีก

โดยที่แทก็เปนผลที่เปนจุดหมาย

ทีนี้
วิมุตตินี้ทําใหเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ คือรูวาวิมุตติแลว;
วิมุตติแลว จึงเกิดความรูวาเราวิมุตติแลว

เพราะ

เพราะวิมุตตแลว
จนมีญาณรูวาวิมุตตแลว หรือมีญาณในวิมุติแลว
นั่นแหละเปนนิพพาน; เรื่องมันก็จบ เพราะมันสิ้นเรื่องแหงกิเลสและทุกข.
นี้เรียกวาอุปนิสสธรรม
คือธรรมอาศัยกัน
อาศัยกันเกิดขึ้นในรูปแบบของ
ปฏิจจสมุปบาท ตั้งแตอวิชชา จนไปถึงนิพพาน. ดูใหดี อาศัยกันตั้งแตอวิชชา
เรื่อยไปจนถึงนิพพาน ไมขาดตอน เปนปฏิจจสมุปบาทมหาศาล ยืดยาวใหญหลวง
๒๓
อาการ
มันจึงไปไดถึงนิพพาน
ทั้งที่มันตั้งตนที่อวิชชา.เรื่องมันไปเปลี่ยน
ที่กลางสาย เปนเสน ๆ หนึ่ง ทอนตนดํา ทอนตนขาว; ตรงเขตเปลี่ยนดํา
เปนขาว นั้นอยูที่ความทุกข เดินมา ๆ เดินมา ดําสุดถึงความทุกข; แลวมา
เปลี่ยนเปนสัทธาเปนสีขาว;แลวขาวขึ้น ๆ ขาวขึ้น ๆ จนนิพพาน พนดําพนขาว.
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นี้คือ อิทัปปจจยตา วงใหญ ที่จะตองเขาใจไว วาเราคนหนึ่ง ๆ นี้
จะตองผาน อิทัปปจจยตา วงนี้ จากอวิชชาไปถึงนิพพาน; ไมใชสําหรับคนอื่น
ไมใชเพื่อคนอื่น
แตเพื่อตัวเองนั่นแหละ!
จะตองผานตั้งตนตั้งแตอวิชชาเรื่อยไป
ตามลําดับ ๆ จนถึงนิพพาน.
นี่คือ อิทัปปจจยตา ที่เปนกฎเกณฑ ที่จะตองใหรู ตองเขาใจ ตอง
ปฏิบัติได เอาตัวรอดได เปนพุทธบริษัทได. นี่คือ ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ยาว
ที่ใหญ ที่กวางขวางที่สุด.
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ปฏิจจสมุปบาท แหงการทะเลาะวิวาท.
ทีนี้ ก็เหลือแตแบบเบ็ดเตล็ด พูออีกนิดเดียวก็จบ และหนาหวัวที่สุดดวย.
แรกพบสูตร สูตรนี้ ก็นึกขันขึ้นมาทันที วา ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา นี้
มันชางเขาไปอยูหมดในที่ทุกหนทุกแหง;
โดยเฉพาะเรื่องนี้
มันเกี่ยวกับการ
ทะเลาะเบาะแวงกัน; การที่คนเราจะทะเลาะเบาะแวงกัน รบราฆาฟนกัน อะไรกัน
ทํานองนี้ ก็เพราะ อิทัปปจจยตา ขอนี้. เรื่องนี้เคยอธิบายทีหนึ่งแลวในเรื่อง
อิทัปปจจยตา เกี่ยวกับฆราวาส. แตเนื่องจากมันก็เปน อิทัปปจจยตา แบบหนึ่ง
จึงเอามาไวที่นี่ ในกลุมนี้ เพื่อให อิทัปปจจยตา ครั้งนี้มันมีครบทุกแบบ.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทแหงการทะเลาะวิวาท ที่ตรัสแกพระอานนทนี้ทรง
ยกเอาเวทนาเปนจุดเริ่มตน.เมื่อตะกี้ไดพูดกันแลววา ในโลกนี้ ทั้งสากลจักรวาล
ทั้งเทวดา ทั้งมนุษย ทั้งโลกไหนก็ตามใจ ตัวรายที่สุด คือเวทนา. เพราะวา
ทุกคน ทุกสัตว ทุกเทวดา มันเปนทาสของเวทนา; มันสมัครเปนทาส เปนบาว
เปน ขี้ขา ของเวทนา; เพราะฉะนั้น สิ่ง ที่เ รีย กวา เวทนาเลยเปน ใหญใ น
ทุกจักวาล ที่อุตสาหทํามาคาขายก็เพื่อหาสุขเวทนา; เด็ก ๆ อุตสาหเลาเรียน
ก็เพื่อสุขเวทนา; คนแกคนเฒาอุตสาหเลี้ยงดูลูกหลาน ก็เพื่อวาแกเขามันจะได
เลี้ยงเราตอบ ก็เพื่อสุขเวทนา; ทําบุญไปสวรรคก็เพื่อสุขเวทนา;อะไร ๆ ก็เพื่อ
สุขเวทนา, ถามันเปนเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ.
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พระพุทธเจาทานทรงยกเอาสุขเวทนานี้มาเปนฐาน
ทะเลาะวิวาท, โดยตรัสวา -

เปนตนเหตุ

ของการ

เวทนํ ปฏิจฺจ ตณฺหา = เพราะอาศัยเวทนา จึงมีตัณหา. นี้ปฏิจจสมุปบาทหนึ่งแลว เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหา.
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ตณฺหํ ปฏจฺจ ปริเยสนา = เพราะอาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา:
แสวงหาการเลาเรียน
แสวงหาเงิน
แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง
แสวงหาอํานาจ
ยึดมั่นใหหมดทั้งโลก; นี่เรียกวา การกสวงหา เพราะมีตัณหา จึงมีการแสวงหา.
ปริเยสนํ ปฏิจฺจ ลาโภ =
นี้ไมตองอธิบาย มีการแสวงหา จึงมีการได.

เพราะอาศัยการแสวงหา

จึงมีการได.

สาภํ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย = เพราะอาศัยการได จึงมีการปลงใจรัก :
ไดอะไรมาเปนของตัว มันก็ตองปลงใจรัก; อะไรสักนิดมันก็ตองปลงใจรัก.
วินิจฺฉยํ ปฏิจฺจ ฉรฺทราโค = เพราะมีการปลงใจรัก จึงมีฉันทราคะ;
คือความกําหนัดดวยความพอใจ.
ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ อชฺโฌสานํ = เพราะมีความกําหนัดดวยความพอใจ
จึงมีความสยบมัวเมา มีความฝงจิตฝงใจใหจมปลักอยูในสิ่งนั้น.
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อชฺโฌสานํ ปฏิจฺจ ปริคฺคโห =
จับอกจับใจยิ่งขึ้น;
คือเราจับอกจับใจในมัน
ปริคฺคโห เหมือนกับผีสิงแลว.

เพราะมีความสยบมัวเมา ก็มีการ
มันก็จับอกจับใจในเรายิ่งขึ้น
นี้คือ

ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ มจฺฉริยํ = เพราะมีความจับอกจับใจ จึงมีมัจฉริยะ,
คือ ความตระหนี่.
ตราหนี่ถึง กับ ไมอ ยากใหใ ครมาเห็น วา ตัว มีอ ะไรดว ยซ้ํา ไป.
อยาวาแตจะแบงใหคนอื่นเลย
ใหเขาเห็นก็ยังไมอยากใหเห็น.
มัจฉริยะ
มันมี
ความหมายไกลถึงอยางนี้. เรามีอะไรดี ๆ ที่เราหลงรักขนาดนี้ เราไมอยากใหคนอื่น
แมแตไดเห็นสักแวบดวยซ้ํามั้ง มีภรรยาสามีสวย ๆ ดี ๆ ก็ไมอยากใหคนอื่นแมแต
เห็น หรืออะไรทํานองนี้ เรียกวา วัณณมัจฉริยะ.
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มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข = เพราะมีความตระหนี่ จึงมีความหึงหวง
หรือหวงกั้น. หึงหวงนั่นแหละคือหวงกั้น กั้นกาง ดวยความหึง เรียกวา อารกฺโข,
แตมิใชอารักขาอยางธรรมดา, ซึ่งจะทราบอยางถูกตองในคําอธิบายของขอถัดไป.
อารกฺขํ ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาท
ตุวํ ตุวํเปสฺุญมุสาวาทา = เพราะมีการหึงหวงนี้ จึงมีการทะเลาะวิวาทกระทบ
กระทั่ง เพราะการหึง หวงนั่น เอง คือ การใชอ าวุธ ไมมีคม, การใชอ าวุธมีคม,
การทะเลาะวิวาทโกลาหลวุนวาย, การพูดวามึง ๆ กู ๆ, การสอเสียดใหแตกราวกัน,
การกลาวมุสาวาท, เปนตน. อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ =
ดังนั้นบาปอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายเปนอันมากนั้น ยอมเกิดขึ้น ดวยอาการ
อยางนี้.
พระพุทธเจาทานตรัสถาพระอานนท ในตอนสรุปวา ถาไมมีเวทนาแลว
เรื่องทะเลาะวิวาทอันนี้ มันจะเกิดขึ้นไดหรือ? พระอานนทก็ตองตอบวา ไมได.
นี้เปนปฏิจจสมุปบาทแปลก คือ ปฏิจจสมุปบาทแหงการทะเลาะ
วิว าท. ขอใหจําไดดวย; แลวก็ไมใชหมดเทา นี้. นี่เราเอามาพูด กันพอเปน
ตัวอยา งวา แมแตการที่มนุษ ยจะทะเลาะวิว าทกันในโลกนี้ ก็เ พราะเวทนา
ที่เปนไปในรูปของสิ่งที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท.
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ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดทายของปฏิจจสมุปบาท คือขอที่วา มิจฉาทิฏฐิ เปนผล
ของปฏิจจสมุปบาท? หรือเปนเหตุของปฏิจจสมุปบาท? หมายความวา อิทัปปจจยตา
ในลักษณะนี้ ที่จะทะเลาะวิวาทกัน หรือแมแตจะยึดมั่นถือมั่นตามธรรมดานี้
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ก็ตองมีเหตุมาจากมิจฉาทิฏฐิ
ซึ่งมาจากอวิชชา.
อวิชชาทําใหมีมิจฉาทิฏฐิ;
มิจฉาทิฏฐิทําใหมีปฏิจจสมุปบาท ทุกชนิด ที่เปนไปเพื่อความทุกข.
สัมมาทิฏฐิ
ก็จะเปนปฏิจจสมุปบาทเพื่อความดับทุกขนั่นแหละ.เมื่อ
เราแยกปฏิจจสมุปบาทออกเปน ๒ ฝาย คือเพื่อเกิดทุกข และเพื่อดับทุกข; อยางนี้
มิจฉาทิฏฐิมันอยูฝายเกิดทุกข; สัมมาทิฏฐิมันอยูฝายดับทุกข.
แตวาพูดใหลึกลงไปอีกทีหนึ่งแลว
มันก็จะเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละ
ที่ จ ะก อ ให ป ฏิ จ จสมุ ป บาทเกิ ด ขึ้ น ในสู ต รนี้ พ ระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส สรุ ป ไว สั้ น ที่ สุ ด
แลวก็นาจดจําที่สุด วาสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ มันมีอยู ๓ อยางเทานั้น มโน คือใจนั้น
มีอยู, ธรรมทั้งหลาย คือสิ่งทั้งหลาย มีอยู, แลว อวิชชาธาตุ มีอยู; ๓ อยาง
เทานั้นพอ มีใจ, แลวก็มีสิ่งทั้งปวง, แลวก็มีอวิชชาธาตุ คือธาตุแหงความโง,
อวิชชาธาตุ ธาตุแหงอวิชชา. ถาไมมีอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยางนี้แลว เรื่องราว
ตาง ๆ ก็ไมมี.
ใน ๓ อยางนี้พิจารณาดูใหดี ตองมีใจ อยูอยางหนึ่ง แลวก็มีสิ่งทั้งปวง
อยูอยางหนึ่ง แลวก็มีธาตุแหงความโงอีกอยางหนึ่ง เปน ๓ อยาง; ในโลกนี้.
ถามันไมมีเสียเพียงอยางเดียว ในโลกนี้ก็ไมมีเรื่อง พระพุทธเจาก็ไมตองเกิด, ความทุกข
ก็ไมมี, แมโลกมันก็ไมมี. เดี๋ยวนี้มันก็มีใจอยูอยางหนึ่ง, แลวก็มีสิ่งทั้งปวงที่จะ
เขามาถูกกับจิตใจ อยางหนึ่ง, แลวมีธาตุแหงความโง พรอมที่จะเขาไปผสมโรง
ในจิตใจ; พอไดครบ ๓ เกลอ แลวก็เกิดเรื่อง!.
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ทรงอธิบายไววา
ปุถุชนคนธรรมดา
พอไดรับเวทนาอันใดซึ่งมันตองไดรับ
เพราะวาในโลกนี้มีใจ
กับมีสิ่งทั้งปวง
เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบเขากับใจก็เกิดผัสสะ
เกิดเวทนา. พอเกิดเวทนาแลว ปุถุชนนั้นก็สัมผัสเวทนานั้นดวยอวิชชาสัมผัส;
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เพราะวาธาตุแหงอวิชชาหรือธาตุแหงความโงนั้นพรอมอยูเสมอ ที่ไหนก็มี. พอเขา
ไดรับเวทนาเทานั้น
ธาตุแหงอวิชชาก็เขาผสมโรงดวย
ปุถุชนก็มีอวิชชาสัมผัส
ในเวทนานั้น ๆ เชนมีสิ่งที่นาเอร็ดอรอย รูสึกเอร็ดอรอยแกจิตใจของเขา; นั้นมันทําไป
ดวยอํานาจของอวิชชา เรียกวาอวิชชาสัมผัส แลวก็จะเกิดตัวกู - ของกู ทันที คือพอ
จิตมันรูรสของเวทนาแลว ทันจะเกิดตัวกู - ของกู อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาทันที; เพราะ
มันติดอกติดใจในเวทนานั้น.
นี่เขาแจกตัวกู ของกู เปน ๙ อยางดวยกัน เปนรายละเอียดตามชื่อของทิฏฐิ
ที่นิยมพูดกัน สอนกัน ศึกษากัน ในประเทศอินเดีย ในสมัยนั้น วาจะเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นในใจวา อสฺมีติป = เรามีอยูบาง; อยหมสฺมีติป = วาเราเปน
อย า งนี้ บ า ง; ภวิ สฺ สํ อิ ติ ป = เราจั ก เป น หรื อ จั ก มี บ า ง; น ภวิ สฺ สํ อิ ติ ป
= เราจักไมเปนหรือจักไมมีบาง; รูป ภวิสิสนฺติป = เราจักมีรูป เปนสัตวมีรูปบาง;
อรูป ภวินฺสนฺติป = เราจักเปนอยางไมมีรูปบาง; สฺญี ภวิสฺสนฺติป = เราจัก
เปยอยางมีสัญญาบาง; อสัฺญี ภวิสิสนฺติป = เราจักเปนอยางไมมีสัญญาบาง;
เนวสฺญานาสฺญี ภวิสฺสนฺติป = เราจะเปนอยางมีสัญญาก็หามิไดไมมีสัญญา
ก็หามิไดบาง; รวมเปน ๙ อยาง; เพราะภาวะที่ตัวกูมันอยากเปนนั้น มันมีเพียง
เทานี้. ใหไดเปนไวกอน แลวเปนไดอยางนี้ ๆ ๆ ๆ ๆ; พอลงไดเปนอยางนี้แลวก็คือ
เปนความทุกข เปนอุปาทาน แลวก็มีภพมีชาติ แลวก็เปนความทุกข. ที่วาเราเปน
หรือเราจักเปน เราเปนอยางนั้นอยางนี้ก็ตามเถอะ นั้นคืออุปาทาน ในปฏิจจสมุปบาท.
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อุปาทานนี้ ก็มาจากเวทนา ตัณหา; เวทนา ตัณหา มีเพราะวาในโลกนี้
มันมีใจอยางหนึ่ง มีสิ่งทั้งปวงอยางหนึ่ง มีธาตุแหงความโงอยางหนึ่ง, มีอยู ๓ อยาง;
มันก็ปรุงขึ้นมาเปน มิจฉาทิฏฐิ ประเภทอัสมิมานะ หรือสักกายทิฏฐิก็ตาม แลวแต
จะเรียก, ทําใหสําคัญวาเราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เราเปนอยางโนน. ทีนี้ตา
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๕๒๒

ชุมนุมคําบรรยายวันเสาร๒๕๑๕

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเขาก็กลายเปนวามีไวเพื่อใหเกิดการยึดมั่นถือมั่นในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมรมณ; แลวก็มีความทุกขเปนสิ่งธรรมดา.
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ หลาย ๆ อยาง หลาย ๆ ชนิด นํามากลาว
สําหรับเปนเครื่องเปรียบเทียบในการศึกษา
มันก็มีอยูอยางนี้เอง
ปฏิจจสมุปบาท
เกิดทุกข, ปฏิจจสมุปบาทดับทุกข,ปฏิจจสมุปบาท เปลี่ยนทุกขใหกลายมาเปนดับทุกข,
ปฏิจจสมุปบาทแหงการทะเลาะวิวาท,
กระทั่งปฏิจจสมุปบาทสักแตวาใหกิด
มิจฉาทิฏฐิ;เหลานี้ เปนตัวอยาง; เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท นานาแบบ หลาย ๆ แบบ พอที่จะ
เปนตัวอยาง ตามที่อธิบายกันวันนี้; และก็ไดอธิบายละเอียดที่สุด ในพวกที่เกี่ยวกับ
อริยสัจจทั้งสี่.
ขอนี้เปนอันวา โปรแกรมหรือกําหนดกาลเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ของเรา
สิ้นสุดลงในวันนี้ เปนการบรรยายครั้งที่ ๑๓. การบรรยายครั้งตอไปจะขึ้นภาคใหม
ที่เรียกวา
ภาควิสาขบูชา;
จะเริ่มเปลี่ยนเรื่องชุดใหม;
ชุดตอไปนี้จะเรียกวา
ชุดพุทธจริยา; คือจะพรรณนาเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา ในลักษณะตาง ๆ กัน
ตลอดทั้งภาค ซึ่งมีอยู ๑๒ วันเสาร.
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สําหรับวันนี้ ก็ขอสรุปความ เรื่อง อิทัปปจจยตา เทาที่ควรจะรู และ
เทาที่ควรจะชวยกันนําเอาไปใหเปนของติดปากสําหรับพูดทุกวัน
นี้ก็พอสมควรแลว.
ขอใหชวยทําใหสมตามความตั้งใจดวย ใหนอนละเมอเปน อิทัปปจจยตา ก็เปน
อันใชได.
พอกันที สําหรับการบรรยายนี้.
•••••••••••••••••••
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บทสวดมนตแปล อิทัปปจจยตา ในปฏิจจสมุปบาท
และ

ธัมมปหังสนปาฐะ
•••••••••••••••••
หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปบาทะธัมเมสุ อิทัปปจจะตาทิธัมมะปาฐัง ภะณามะเส.
•••••••••••••••••••
กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
ก็ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไรเลา?
(๑) ชาติปจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
ชาติเปนปจจัย, ชรามรณะยอมมี. อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคําตานัง ,
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย, จะบังเกิดขึ้น ก็ตาม, จะไมบังเกิดขึ้น ก็ตาม, ฐิตาวะ สา ธาตุ
ธรรมธาตุ นั้ น ย อมตั้งอยูแล ว นั่นเทียว, ธั มมัฏฐิ ตะตา, คื อความตั้ งอยู แห งธรรมดา,
ธัมมะนิยามะตา, คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา, อิทัปปจจะยะตา, คือความ
ที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย, สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.
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ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, ตถาคตยอมรูพรอมเฉพาะ
ยอมถึงพรอมเฉพาะ, ซึ่งธรรมธาตุนั้น, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมตวา, ครั้นรูพรอม
เฉพาะแลว ถึงพรอมเฉพาะแลว, อาจิกขะติ เทเสติ, ยอมบอก ยอมแสดง, ปญญะเปติ
ปฏฐะเปติ, ยอมบัญญัติ ยอมตั้งขึ้นไว, วิวะระติ วิภะชะติ, ยอมเปดเผย ยอมจําแนก
แจกแจง, อุตตานีกะโรติ, ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา, ปสสะถาติ จาหะ,
ชาติปจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะชาติเปนปจจัย, ชรามรณะยอมมี.
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๒
อิติ โข ภิกขะเว, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุดังนี้แล, ยา ตัต๎ระ
ตะถะตา, ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น, อันเปนตถตา, คือความเปนอยางนั้น,
อะวิตะถะตา, เปนอวิตถตา, คือความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, อะนัญญะถะตา,
เปนอนัญญถตา, คือความไมเปนไปโดยประการอื่น, อิทัปปจจะยะตา, เปน
อิทัปปจจยตา, คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ เปนปจจัย, สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
ธรรมนี้เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท, (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น.),๑
(๒) ภะวะปจจะยา ภิกขะเว ชาติ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
ภพเปนปจจัย, ชาติยอมมี. … … …ปสสะถาติ จาหะ, ทะวะปจจะยา ภิกขะ
เว ชาติ, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมา
ดู, เพราะภพเปนปจจัย, ชาติยอมมี. .... ....
(๓) อุปาทานะปจจะยา ภิกขะเว
อุปาทานเปนปจจัย, ภพยอมมี. .... .... ....
ภิกขะเว ภะโว, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา,
จงมาดู, เพราะอุปาทานเปนปจจัย, ภพยอมมี.

ภะโว, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
ปสสะถาติ จาหะ, อุปาทานะปจจะยา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลาย
.... ....
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(๔) ตัณหาปสัจจะยา ภิกขะเว อุปาทานัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย, อุปาทานยอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ, ตัณ๎หาปจจะยา
ภิกขะเว อุปาทานัง, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลาย
จงมาดู, เพราะตัณหาเปนปจจัย, อุปาทานยอมมี. ... ...

๑

ขอ ที่ (๑) สวดเต็มอยา งไร, ข อ ที่ (๒) – (๓) – (๔) จนถึ ง ขอ ที่ (๑๐), ก็ส วดเต็ มอย า งนั้ น . แต
สําหรับ ขอที่ (๑๑) นั้น พิมพไวเต็ม อยางขอที่ (๑) แลว; ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเนื้อที่.
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๓
(๕) เวทะนาปจจะยา ภิกขะเว ตัณ๎หา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
เวทนาเปนปจจัย, ตัณหายอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ, เวทนาปจจะยา
ภิกขะเว ตัณ๎หา, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลาย
จงมาดู, เพราะเวทนาเปนปจจัย, ตัณหายอมมี. .... ....
(๖) ผัสสะปจจะยา ภิกขะเว เวทะนา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย, เวทนายอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ, ผัสสะปจจะยา
ภิกขะเว เวทะนา, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลาย
จงมาดู, เพราะผัสสะเปนปจจัย, เวทนายอมมี. .... ....
(๗) สะฬายะตะนะปจจะยา ภิกขะเว ผัสโส, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย, ผัสสะยอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ,
สะฬายะตะนะปจจะยา ภิกขะเว ผัสโส, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะสฬายตนะเปนปจจัย, ผัสสะยอมมี. .... ....
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(๘) นามมะรูปะปจจยยา ภิกขะเว สะฬายะตะนัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
เพราะนามรูปเปนปจจัย, สฬายตนะยอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ,
นามะรูปะปจจะยา ภิกขะเว สะฬายะตะนัง, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะนามรูปเปนปจจัย, สฬายตนะยอมมี. .... ....

(๙) วิญญาณะปจจะยา ภิกขะเว นามะรูปง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
วิญญาณเปนปจจัย, นามรูปยอมมี. .... .... .... ปสสะถาติ จาหะ,
วิญญาณะปจจะยา ภิกขะเว นามะรูปง, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะวิญญาณเปนปจจัย, นามรูปยอมมี. .... ....
(๑๐) สังขาระปจจะยา ภิกขะเว วิญญาณัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
สั ง ขารเป น ป จ จั ย , วิ ญ ญาณย อ มมี . .... .... .... ป ส สะถาติ จาหะ,
สังขาระปจจะยา ภิกขะเว วิญญาณัง, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะสังขารเปนปจจัย, วิญญาณยอมมี. .... ....
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๔
(๑๑) อะวิชชาปจจะยา ภิกขะเว สังขารา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย, สังขารทั้งหลายยอมมี. อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง,
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย, จะบังเกิดขึ้น ก็ตาม, จะไมบังเกิดขึ้น ก็ตาม, ฐิตาวะ สา ธาตุ,
ธรรมธาตุนั้น ยอมตั้งอยูแลว นั่นเทียว, ธัมมัฏฐิตะตา, คือความตั้งอยูแหงธรรมดา,
ธัมมะนิยามมะตา, คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา, อิทัปปจจะยะตา, คือความ
ที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย, สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, ตถาคตยอมรูพรอมเฉพาะ
ยอมถึงพรอมเฉพาะ, ซึ่งธรรมธาตุนั้น, อะภิสัมพุชฌิตวา อะภิสะเมตวา, ครั้นรูพรอม
เฉพาะแลว ถึงพรอมเฉพาะแลว, อาจิกขะติ เทเสติ, ยอมบอก ยอมแสดง, ปญญะเปติ
ปฏฐะเปติ, ยอมบัญญัติ ยอมตั้งขึ้นไว, วิวะระติ วิภะชะติ,ยอมเปดเผย ยอมจําแนก
แจกแจง, อุตตานีกะโรติ, ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา, ปสสะถาติ จาหะ,
อะวิชชาปจจะยา ภิกขะเว สังขารา, และไดกลาวแลวในบัดนี้วา, ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู, เพราะอวิชชาเปนปจจัย, สังขารทั้งหลายยอมมี.
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อิติ โข ภิกขะเว, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุดังนี้แล, ยา ตัตระ
ตะถะตา, ธรรมธาตุใด ๆ ในกรณีนั้น, อันเปนตถตา, คือความเปนอยางนั้น,
อะวิตะถะตา, เปนอวิตถตา, คือความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,อะนัญญะถะตา,
เปนอนัญญถตา, คือความไมเปนไปโดยประการอื่น, อิทัปปจจะยะตา, เปน
อิทัปปจจยตา, คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย, สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
ธรรมนี้ เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท, (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น.)
อิติ ดังนี้แล.
-(บาลีทสมสูตร นิทาน.สํ. ๑๖/๓๐/๖๑.)
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หันทะ มะยัง ธัมมะปะหังสะนะสะมาทะปะนาทิวะจะนะปาฐัง ภะณามะ เส.
____________
เอวัง ส๎วากขาโต ภิกขะเว มะยา ธัมโม, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
ธรรม, เปนธรรมอันเรากลาวดีแลว อยางนี้. อุตตาโน, เปนธรรมอันทําใหเปน
ดุจของคว่ํา ที่หงายแลว, วิวะโฏ, เปนธรรมอันทําใหเปนดุจของปด ที่เปดแลว,
ปะกาสิโต, เปนธรรมอันเราตถาคต ประกาศกองแลว, ฉินนะปโลติโก, เปน
ธรรมสวนขี้ริ้ว อันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแลว. เอวัง สวากขาเต โข ภิกขะเว
มะยา ธัมเม, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อธรรมนี้, เปนธรรมอันเรากลาวดีแลว
อยางนี้, ฯลฯ อะลัง เอวะ, ยอมเปนการสมควรแลว นั่นเทียว, สัทธาปพพะชิเตนะ
กุลปุตเตนะ วิริยัง อาระภิตุง, ที่กุลบุตรผูบวชแลวดวยสัทธา, จะพึงปรารภการ
กระทํา ความเพีย ร,
กามัง ตะโจ จ นะหารุ จะ อัฏ ฐิ จะ อะวะสิส สะตุ,
ดวยการอธิษฐานจิตวา, แมหนัง เอ็น กระดูก เทานั้น. จักเหลืออยู, สะรีเร
อุปะสุสสะตุ มังสะโลหิตัง, เนื้อและเลือดในสรีระนี้ จักเหือดแหงไป, ก็ตามที,
ยันตัง ปุริสะถาเมนะ ปุริสะวิริเยนะ ปุริสะปะรักกะเมนตะ ปตตัพพัง, ประโยชนใด,
อันบุคคลจะพึงลุถึงไดดวยกําลัง ดวยความเพียรความบากบั่น ของบุรุษ, นะ ตัง
อะปาปุณิต๎วา, ปุริสัสสะ วิริยัสสะ สัณฐานัง ภะวิสสะตี-ติ, ถา ยังไมบรรลุ
ประโยชนนั้นแลว, จักหยุดความเพียรของบุรุษเสีย, เปนไมมี, ดังนี้.
ทุกขัง ภิกขะเว กุสีโต วิหะระติ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! คนผู
เกียจคราน ยอมอยูเปนทุกข, โวกิณโณ ปาปะเกหะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, ระคน
อยูดวยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย ดวย, มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริหาเปติ,
ยอมทําประโยชนอันใหญหลวงของตนใหเสื่อม ดวย. อารัทธะวิริโย จะ โข ภิกขะเว
สุขัง วิหะระติ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลผูมีความเพียรอันปรารภแลว ยอมอยู
เปนสุข, ปะวิวิตโต ปาปะเกหิ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สงัดแลวจากอกุศลธรรม
อันลามกทั้งหลาย ดวย, มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริปูเรติ, ยอมทําประโยชน
อันใหญหลวงของตนใหบริบูรณ ดวย. นะ ภิกขะเว หีเนนะ อัคคัสสะ ปตติ
โหติ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! การบรรลุธรรมอันเลิศ ดวยการกระทําอันเลว ยอมมี
ไมไดเลย; อัคเคนะ จะ โข อัคคัสสะ ปตติ โหติ, แตการบรรลุธรรมอันเลิศ
ดวยการกระทําอันเลิศ ยอมมีได แล.
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๖
มัณฑะเปยยะมิทัง ภิกขะเว พ๎รห๎มะจะริยัง, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
พรหมจรรยนี้ นาดื่ม เหมือนมัณฑะยอดโอชาแหงโค รส; สัตถา สัมมุชีภูโต, ทั้ง
พระศาสดา ก็อยู ณ ที่เฉพาะหนานี้แลว. ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว วิริยัง อาระภะถะ,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะฉะนั้น, เธอทั้งหลาย จงปรารภความเพียรเถิด,
อัปปตตัสสะ ปตติยา, เพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรม อันยังไมบรรลุ, อะนะธิคะสัตตะ
อะธิ ค ะมายะ, เพื่ อ การถึ ง ทั บ ซึ่ ง ธรรม อั น ยั ง ไม ถึ ง ทั บ , อะสั จ ฉิ ก ะตั ส สะ
สัจฉิกิริยายะ, เพื่อการทําใหแจงซึ่งธรรม อันยังไมไดทําใหแหง, เอวัง โน อะยัง
อัม๎หากัง ปพพัชชา, เมื่อเปนอยางนี้, บรรพชานี้ของเราทั้งหลาย, อะวังกะตา
อะวัญฌา ภะวิสสะติ, จักเปนบรรพชาไมต่ําทราม, จักไมเปนหมันเปลา, สะผะลา
สะอุทร๎ะยา, แตจักเปนบรรพชาที่มีผล เปนบรรพชาที่มีกําไร. เยสัง มะยัง
ปะริภุญชามะ
จีวะระปณฑะปาตะเสนาสะนะคิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง,
พวกเราทั้งหลาย บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช, ของชนทั้งหลาย
เหลา ใด; เตสัง เต การา อัม เหสุ, การกระทํา นั้น ๆ ของชนทั้ง หลาย
เหลานั้น ในเราทั้งหลาย, มะหัปผะลา ภะวิสสันติ มะหานิสังสา-ติ, จักเปน
การกระทํามีผลใหญ มีอานิสงสใหญ, ดังนี้. เอวัง หิ โว ภิกขะเว สักขิตัพพัง,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย พึงทําความสําเหนียก อยางนี้แล.
อัตตัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปสสะมาเนนะ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อบุคคลมองเห็นอยู ซึ่งประโยชนแหงตน ก็ตาม, อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ
สัมปาเทตุง, ก็คารแลวนั่นเทียว, เพื่อยังประโยชนแหงตนใหถึงพรอม ดวยความ
ไม ป ระมาท, ปะรั ต ถั ง วา หิ ภิ ก ขะเว สั ม ป ส สะมาเนนะ, ดู ก อ นภิ ก ษุ
ทั้งหลาย! เมื่อบุคคลมองเห็นอยู ซึ่งประโยชนแหงชนเหลาอื่น ก็ตาม, อะละเมวะ
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง, ก็ควรแลวนั่นเทียว, เพื่อประโยชนฺแหงชนเหลาอื่น
ใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท, อุภะยัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปสสะมาเนนะ,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! หรือวา เมื่อบุคคลมองเห็นอยู ซึ่งประโยชนของทั้งสองฝาย
ก็ตาม, อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง, ก็ควรแลวนั่นเทียว, เพื่อยัง
ประโยชนของทั้งสองฝายนั้นใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท, อิติ, ดังนี้แล.
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-(บาลีทุติยสูตร ทสพลวรรค นิทาน.สํ. ๑๖/๓๔/๖๖.)
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