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ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน 

ถาเราเปดหนังสือทุกเลมที่เขียนกันในสมัยปจจุบันอันวาดวย 
ตนเหตุของการเกิดศาสนาแลว จะเห็นวา เขาเขียนไวเหมือน ๆ 
กันตรงกันที่วา คนปาด้ังเดิมกลัวฟาผา ฟารอง กลัวความมืด กลัว
พายุ กลัวสิ่งตาง ๆ ที่อยูเหนือความเขาใจหรือความตานทานของ
คนปาเหลานั้นและวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือตองแสดอาการ
ยอมแพหมอบกราบออนวอนบูชาแลวแตคนฉลาดที่สุดในสมัย
นั้นเห็นวาจะตองทําตามที่ตนนึกวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือผีเหลานั้นจะ
ชอบใจ นี่นับวา ศาสนาเกิดมาในโลกดวยอํานาจของความ
กลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัว.

ความกลัวของคนช้ันหลัง ๆ เลื่อนสูงขึ้นมาถึงกลัวความ
ทุกขชนิดที่อํานาจทางวัตถุชวยไมได เชน ความเกิด แก เจ็บ ตาย
ความหมนหมองมืดมัว เพราะอํานาจของความอยาก ความโกรธ
ความหลงผิด ถึงแมคนเราจะมีอํานาจหรือเงินทองสักเท าไร 
ก็ไมสามารถระงับอาการอันโหดรายของความทุกขเหลานั้นได 
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ประเทศอินเดียเปนประเทศที่เจริญดวยนักคิด นักคนควา ผูมีสติ
ปญญาทั้งหลาย จึงไดละทิ้งการไหวบรรดาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมาทําการ
คนหาวิธีเอาชนะความเกิด แก เจ็บ ตาย หรือเอาชนะความอยาก 
ความโกรธ ความหลงผิดใหได นี่นับวาเปนบ่อเกิดของศาสนาที่
สูงขึ้นไปในทางปญญา ในที่สุดไดพบวิธีที่จะเอาชนะความเกิด 
แก เจ็บ ตาย หรือเอาชนะกิเลสตาง ๆ ได.

สําหรับพระพุทธศาสนา ก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังนี้
เหมือนกัน : พระพุทธเจา เปนผูพบวิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่คนกลัว
ไดเต็มตามความประสงคและเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกขชนิด
ที่เรียกวา พระศาสนา พุทธศาสนาแปลวา ศาสนาของผูรู เพราะ
พุทธะ แปลวาผูรู คือรูความจริงของสิ่งทั้งปวงไดถูกตอง เพราะ
ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่อาศัยสติปญญา; หรือ
อาศัยวิชาความรูที่ถูกตองเพื่อทําลายความทุกข์และตนเหตุ
ของความทุกข์เหล่านั้น.

การทําพิธีรีตอง เพื่อบูชาบวงสรวง ออนวอนบรรดาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
นั้น ไมใชพุทธศาสนาพระพุทธเจาไมรับเขามาไวในศาสนาของ
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พระองคเลย เพราะเปนสิ่งที่นาขบขัน นาหัวเราะ และถือเอาเปนที่
พึ่งอันแทจริงไมได; พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการกระทําเชนนั้นโดย
สิ้นเชิง.

มีคํากลาวในพระพุทธศาสนา "ความรู ความฉลาด และความ
สามารถ ที่จะทําใหสําเร็จประโยชนนั่นแหละ เปนตัวฤกษที่ดี 
อยูในตัวมันเองแลว ดวงดาวในทองฟาจะทําอะไรได ประโยชนที่
ควรจะไดก็ผานพนคนโง ๆ ที่มัวแตนั่งคํานวณดวงดาวในทองฟา
ไปเสียสิ้น" ดังนี้ ; และวา "ถานํ้าศักด์ิสิทธ์ิในแมนํ้าคงคา ฯลฯ 
จะทําใหคนหมดบาป หมดทุกขไดแลว พวกเตา ปู ปลา หรือหอย
ที่อาศัยอยู ในแมนํ้าหรือสระศักด์ิสิทธ์ินั้น ก็จะหมดบาปหมด
ทุกขไปดวยนํ้านั้นเหมือนกัน" หรือ "ถาหากวาคนจะพนทุกขไดดว
ยการบวงสรวงบูชาออนวอนเอา ๆ แลว ในโลกนั้นก็จะไมมีใครมี
ความทุกขเลยเพราะวา ใคร ๆ ตางก็บูชาออนวอนเปน"

โดยเหตุที่ ยังมีคนที่มีความทุกขทั้งที่ไดกราบไหวบูชาหรือทํา
พิธีรีตองตาง ๆ อยู  จึงถือวาไม เปนหนทางที่จะเอาตัวรอดได 
ฉะนั้นเราจะตองพิจารณาโดยละเอียดลออใหรู ใหเขาใจวาอะไร
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เปนอะไรแลวปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ ใหถูกตอง

พุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเน หรือทําอยางที่เรียกวา
เผื่อจะเปนอยางนั้นเผื่อจะเปนอยางนี้ เราจะทําไปตรง ๆ ตามที่
มองเห็นดวยปญญาของตัวเอง โดยไมตองเช่ือคนอ่ืน แมจะมีคน
อ่ืนมาบอกให  ไม ไดหมายความว า จะตองเช่ือเขาทันที เรา
จะตองฟงและพิจารณาจนเห็นจริงวาเปนสิ่งที่เปนไปได แลวจึง
จะเช่ือ และพยายามทําใหปรากฏผลดวยตนเอง 

ศาสนาเหมือนกับของหลายเหล่ียม ดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เปน
ไปอยางหนึ่ง ดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เปนไปอีกอยางหนึ่งแลวแตวา
บุคคลนั้นจะถือหลักการคิดในแนวไหนก็จะเห็นศาสนาเดียวกันใน
ลักษณะที่ แตกตางกันได : แมพุทธศาสนาก็ตกอยูในลักษณะเชน
นี้ 

คนเรายอมเช่ือความคิดเห็นของตัวเอง เพราะฉะนั้น ความจริง
หรือสัจจะสําหรับคนหนึ่ง ๆ นั้น มันอยู่ตรงที่ว่าเขาเขาใจ
และมองเห็นเท่าไรเท่านั้นเอง : สิ่งที่เรียกวา "ความจริง" ของ
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แตละคนไมเหมือนกัน คนเราเขาถึงปญหาหนึ่ง ๆ ไดต้ืนลึกกวา
กัน หรือดวยลักษณะที่ตางกันและดวยสติปญญาที่ตางกัน สิ่งใด
ที่อยู เหนือสติป ญญาความรู ความเข าใจของตน หรือตนยัง
ไมเขาใจ คนนั้นก็ไมถือวาเปนความจริงของเขา ถาเขาจะพลอย
วาจริงไปตามผูอ่ืนเขาก็รูสึกอยูแกใจวา ไมเปนความแทความจริง
ของเขาเลย

ความจริงของคนหนึ่ง ๆ นั้น จะเดินคืบหนาไดเสมอ ตามสติ
ปญญา ความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน จนกวาจะถึงความ
จริงขั้นสุดทาย คนเรามีการศึกษามาตางกัน และมีหลักพิจารณา
สําหรับจะเช่ือตาง ๆ กัน ฉะนั้น ถาจะเอาสติปญญาที่ตางกันมาดู
พุทธศาสนาก็จะเกิคความคิดเห็นตางกันไป ทั้งนี้เพราะวาพุทธ
ศาสนาก็มีอะไร ๆ ครบทุกอยางที่จะใหคนดู

ดังที่ไดกลาวมาแลว พุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติ เพื่อเอาตัว
รอดจากความทุกข์. โดยการทําใหรูความจริงวา อะไรเปนอะไร 
ตามที่พระพุทธเจ าทานทรงทําได ก อนและได ทรงสอนไว  
แตคัมภีรทางศาสนานั้นยอมมีอะไร ๆ เพิ่มขึ้นได ทุกโอกาสที่คน
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ช้ันหลังเขาจะเพิ่มเติมลงไป พระไตรปฎกของเราก็ตกอยูในฐานะ
อยางเดียวกันคนช้ันหลัง ๆ เพิ่มเติมขอความเขาไปตามที่เห็นวา
จาเปนสําหรับยุคนั้น ๆ เพื่อจะชวยใหคนมีศรัทธามากขึ้น ๆ หรือ
กลัวบาปรักบุญมากขึ้น ซ่ึงอาจจะมากเกินขอบเขตจนกระทั่งเกิด
การเมาบุญกันใหญ 

แมแตพิธีรีตองตาง ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเกี่ยวเนืองกับพระพุทธ
ศาสนาเพียงเล็ก ๆ นอยๆ ก็พลอยถูกนับเขาเปนพุทธศาสนาไปดว
ยอยางนาสมเพช เชน การจัดสํารับคาวหวานผลหมากรากไมเพื่อ
เซน วิญญาณของพระพุทธเจาอยางที่เรียกวาถวายขาวพระ
เปนตน. มันเปนสิ่งที่มีไมไดตามหลักของพุทธศาสนา แตพุทธ
บริษัทบางพวกเขาใจวานี่เปนพุทธศาสนา และไดสอนกันถือกัน
อยางเครงครัด.

พิธีรีตองตาง ๆ ทํานองนี้ ไดเกิดขึ้นอยางหนาแนนมากมาย
จนหุมหอของจริง หรือความมุงหมายเดิมใหสาบสูญไป. ขอยก
ตัวอยางเชนในเร่ือง การบวชนาค ก็เกิดมีพิธีทําขวัญนาค เช้ือเชิญ
แขกมาเลี้ยงดูกันอยางเมามายเอิกเกริก ทําพิธีทั้งที่วัดและที่บา
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นบวชไมกี่วันก็สึกออกมาแลวกลายเปนคนเกลียดวัดยิ่งไปกวา
เดิมก็ม.ี นี่ขอใหคิดดูเถิดวา สิ่งไมเคยมีในคร้ังพุทธกาลก็ไดมีขึ้น 

การบวชสมัยพระพุทธเจา นั้นหมายความวาบุคคลใดที่ไดรับ
อนุญาตจากบิดามารดาแลว ก็ปลีกตัวจากบานเรือนเปนคนที่ทา
งบานตัดบัญชีทิ้งได ไปอยูกับพระพุทธเจาและพระสงฆ โอกาส
เหมาะสมเมื่อไรทานก็บวชให โดยมิไดพบหนาบิดามารดาญาติพี่
นองเลย จนตลอดชีวิตก็ยังมี ; แมบางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดา
มารดาบางก็ตอโอกาสหลังซ่ึงเหมาะสมแตก็มีนอยเหลือเกินใน
พุทธศาสนามีระเบียบวามาบานไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลสมควร และ
พึงทราบไวดวยวาพวกที่บวชนั้นไมไดเวียนมาบาน ไมไดบวชในที่
ตอหนาบิดามารดา ไมไดฉลองกันเปนการใหญแลวไมกี่วันสึกสึก
แลวก็ไมมีอะไรดีขึ้นไปกวาเดิม อยางที่เปนกันอยูในเวลานี.้ 

เราหลงเรียกการทําขวัญนาคและการทําพิธีตาง ๆ ตลอดถึง
การฉลองอะไร ๆ เหลานั้น วาเปนพุทธศาสนาแลวก็นิยมทํากัน
อยางยิ่ง จนหมดเปลืองทรัพยของตนหรือของคนอ่ืนเทาไรก็ไมวา 
พุทธศาสนาใหม ๆ อยางนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแหง. 
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ธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้น ถูกหุมห่อโดย
พิธีรีตองจนมิด เกิดมุงหมายผิดเปนอยางอ่ืนไป เชนการบวชก็
กลายเปนเร่ืองสาหรับแกหนาเด็กหนุม ๆ ที่ถูกหาวาเปนคนดิบ หา
เมียยากอะไรเหล านี้เป นต น. ในบางถิ่นบางแห ง ถือเป นโอ
กาสสําหรับรวบรวมเงินที่มีผูนํามาชวย เปนการหาทางร่ํารวยเสีย
คราวหนึ่ง ถึงอยางนั้นเขาก็เรียกวาพุทธศาสนา ; ใครไปตําหนิติ
เตียนเขาก็จะถูกหาวาไมรูจักพุทธศาสนา หรือทําลายศาสนา. 

อีกเร่ืองหนึ่ง ตัวอยาง เชน กฐิน : พระพุทธองคทรงมุงหมาย
จะใหภิกษุทําจีวรเปนดวยตนเองดวยกันทกรูป และใหพรอมเพรี
ยงกันทําดวยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว. ถาผาที่ชวยกันทํา
นั้นมีผืนเดียวก็มอบใหเปนกรรมสิทธ์ิของภิกษุองคใดองคหนึ่ง ซ่ึง
ไมจําเปนจะตองเปนเจาอาวาส แตเปนภิกษุจซ่ึงหมูสงฆเห็นวามี
คุณสมบัติสมควรที่จะใชจีวรผืนนั้นไดหรือขาดแคลนผาจะใชสอย  
ใหเปนผูใชสอยจีวรผืนนั้นไดในนามของสงฆทั้งหมด. 

พระองค์ทรงมุ่งหมายจะใหพระทุกรูปหมดความถือเนื้อ
ถือตัว ไมวาจะเปนพระผูนอย สมภารเจาวัดหรือพระผูใหญมี

10



ศักด์ิมีเกียรติอะไรก็ตาม ตองลดตัวลงมาเปนกุลีกันหมดในวันนั้น
เพื่อจะมาระดมกันกะผาตัดผาเย็บผา ตม แกนไมทําสียอมผา 
และอะไร ๆ ทุกสิ่งทุกอยางที่จะใหจีวรนั้นสําเร็จไดไนวันนั้น เพ
ราะเปนการรวบรวมเอาเศษผามาตอกันเปนจีวร. พระพุทธเจาทา
นทรงมุงหมายใหสิ่งที่เรียกวากฐินเปนอยางนั้น คือไมตองไปเกี่ยว
กับฆราวาสเลยก็ไดแต เด๋ียวนี้กฐินกลายเปนเร่ืองมีไวสําหรับ
ประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอิกเกริกเฮฮาสนุกสนาน พักผอนหยอน
ใจโดยไมไดรับผลสมความมุงหมายอันแทจริง แตกลับใชเวลา
มาก เปลืองเงินมากยุงยากมาก จนกลายเปนโอกาสลาหรับทําสํา
มะเลเทเมา คือไปทอดกฐินเพื่อกินเหลากินปลาเลนไพเฮฮากัน
อยางสนุกสนานหรือไมก็มุงหนาหาเงินกันเทานั้น.

พุทธศาสนา "เนื้องอก" ทํานองนี้ มีขึ้นใหม ๆ มากมายหลาย
รอยอยางโดยไมตองระบุช่ือ เพราะมากจนระบุไมไหวแตอยาก
จะใหเช่ือวา "พุทธศาสนาเนื้องอก" เปนเนื้อรายชนิดหนึ่งซ่ึงงอก
ขึ้น ๆ จนปดบังหอหุมเนื้อดีหรือแกนแทของพุทธศาสนาใหคอย ๆ 
ลบเลือนไป : ดวยเหตุฉะนี้แหละสิ่งที่เราเรียกวาพุทธศาสนา ๆ จึง
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มีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจากตัวแท  ของศาสนาที่มีอ
ยู ด้ังเดิม เกิดเปนนิกายใหญและนิกายยอย ๆ อีกต้ัง20-30 
นิกาย ที่กลายเปน นิกายตันตระ ที่เนื่องกับกามารมณ ไปก็ม ี
จําเปนที่จะตองแยกแยะใหรูจักตัวพุทธศาสนาเดิมแทไวเสมอจะ
ไดไมหลงงมงายยึดถือเปลือกที่หุมภายนอกหรือติดแนนในพิธีรี
ตองตาง ๆ จนเปนการประพฤติผิดไปจากความมุงหมายเดิมที่ถูก
ตองยิ่งขึ้น.

เราควรยึดกายวาจาบริสุทธ์ิให เปนที่พึ่งของจิตบริสุทธ์ิเพื่อ
ให เกิดป ญญารูว าอะไรถูก แล วประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น. 
อยาไดถือวาถาเขาวาเปนพุทธศาสนาแลว ก็เปนพุทธศาสนา. 
เนื้อองอกนั้นได งอกมาแล วนับต้ังแต วันหลังจากพระพุทธ
ปรินิพพาน และยังงอกเร่ือย ๆ มา กระจายไปทุกทิศทุกทางจน
กระทั่งบัดนี้เลยมีเนื้องอกกอนโต ๆ อยางมากมาย.

พวกเราเองจะไปอ าง เอา "พุทธศาสนาเนื้องอก" มาถือ
วาเปนพุทธศาสนาไมได หรือ คนในศาสนาอ่ืนจะมาช้ีกอนเนื้อ
งอก เหลานี้ซ่ึงมีอยูอยางนาบัดสีอยางนาละอายวาเปนพุทธ
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ศาสนา ก็ไมถูกเหมือนกัน คือไม เปนการยุติธรรมเพราะสิ่งนี้
ไมใชพุทธศาสนา แตเปน "เนื้องอก" พวกเราที่จะชวยกันจรรโลง
พระพุทธศาสนาเพื่อให เป นที่พึ่ งแก คนทั้ งหลาย หรือเพื่อ
ประโยชนแกตัวเราเองก็ตาม จะตองรูจักจับฉวยใหถูกตัวแทของ
พุทธศาสนา ไมไปถูกช้ินเนื้อรายเนื้องอกดังที่กลาวมาแลว.

แมพุทธศาสนาตัวแทก็ยังมีหลายแงหลายมุม ที่จะทําใหเกิด
การจับฉวยเอาไม ถูกความหมายที่แท ของพระพทธศาสนา
ก็ได.ถามองดวยสายตาของนักศีลธรรม ก็จะเห็นวา พุทธศาสนา
เปนศาสนาแห่งศีลธรรม (Moral)เพราะมีกลาวถึงบุญบาป 
ความซ่ือตรง ดีช่ัว ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความเปน
คนที่เปดเผยตัวเองและอะไรตาง ๆ อีกมากมาย ลวนแตมีอยูใน
พระไตรปฏกทั้งนั้น แมชาวตางประเทศก็มองดูในสวนนี้อยูมาก 
หรือวาชอบพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้ก็มีอยูมาก.

พุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง สูงขึ้นไปเปนสัจจธรรม (Truth)
คือ กล าวถึงความจริงที่ลึกซ้ึงเร นลับนอกเหนือไปกว าที่คน
ธรรมดาสามัญจะเห็นได . สวนนี้ก็ไดแกความรูเร่ืองความวาง
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เปลาของสรรพสิ่งทั้งปวง (สุญญตา) เร่ืองความไมเที่ยง (อนิจจัง) 
ความเปนทุกข  (ทุกขัง) ความไมใช ตัวตน (อนัตตา); หรือเร่ือ
งการเปดเผยวาทุกข เปนอยางไร เหตุให เกิดทุกข เปนอยางไร 
ความดับสนิทของทุกขเปนอยางไร และวิธีปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกขเปนอยางไร ; ในฐานะเปนความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแป
ลงไมได(อริยสัจจ) ซ่ึงทุกคนควรจะตองรู นี้เรียกวาพุทธศาสนาใน
ฐานะเปนสัจจธรรม. 

พุทธศาสนา ในฐานะที่เปนศาสนา (Religion)คือสวนที่เปน
ตัวระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงไดแก ศีล สมาธิ ปญญา กระทั่งผลที่เกิดขึ้น
คือความหลุดพน. และปญญาที่รูเห็นความหลุดพน วางมือใคร
ปฏิบัติ แลวจะหลุดพนไปจากความทุกขไดจริง. นี่เรียกวา พุทธ
ศาสนาในฐานะที่เปนศาสนา.

เรายังมี พุทธศาสนาในเหล่ียมที่เปนจิตทยา(Psychology)
เชน คัมภีรพระไตรปฎกภาคสุดทาย กลาวบรรยายถึงลักษณะของ
จิตไวกวางขวางอยางนาอัศจรรยที่สุด เปนที่งงงันและสนใจ
แกนักศึกษาทางจิตแมแหงยุคปจจุบัน เปนความรูทางจิตวิทยาที่
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จะอวดไดัวาแยบคายหรือลึกลับกวาความรูทางจิตวิทยาของโลก
ปจจุบันไปเสียอีก. 

พุทธศาสนายั งมี เห ล่ียมความรู ซึ่ ง จั ด ได ว่ า เป น
ปรัชญา(philosophy)คือสิ่งที่ทดลองไมได ยังตองอาศัยการคํานึง
คํานวณไปตามหลักแหงการใช เหตผลแหงการคํานึงคํานวณ
ระบอบหนึ่ง. แตถาเห็นแจงประจักษไดดวยตา หรือดวยการพิสู
จนทดลองตามทางวัตถุ หรือแมเห็นชัดดวย" ตาใน" คือญาณจักษุ
ก็ตาม เรียกวาเปนวิทยาศาสตร (science) ได. ความรูอันลึกซ่ึง
เชนเร่ืองสุญญตายอมเปนปรัชญาสําหรับผูที่ยังไมบรรลุธรรมไป
พลางกอน; แตจะกลายเปนวิทยาศาสตรทันทีสําหรับผูที่บรรลุ
ธ ร ร ม แ ล ว  เ ช น  พ ร ะ อ ร หั น ต ;  เ พ ร า ะ ท า น ไ ด เ ห็ น แ จ ง
ประจักษแลวดวยจิตใจของทานเองไมตองคํานึงคํานวณตาม
เหตุผล.

หลักพระพุทธศาสนาบางประเภท ก็เปนวิทยาศาสตร์ โดย
สวนเดียว เพราะพิสูจนไดชัดแจงดวยความรูสึกภายในใจของผูมี
สติปญญา ; โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองอริยสัจจเปนตน. ถาผูไดมีสติ
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ปญญาสนใจศึกษาคนควาแลวจะมีเหตุผลแสดงอยูในลักษณะที่
เปนวิทยาศาสตร ไมมืดมัวเปนปรัชญาเหมือนอยางบางเร่ือง. 

สําหรับบุคคลผู บูชาวัฒนธรรม ก็จะพบว ามีคําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาหลายขอที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมสากล. และมีคํา
สอนอีกมาก ที่เปนวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะ ซ่ึงดีกวาสู
งกวาวัฒนธรรมสากลอยางมากมาย.

แม พุทธศาสนาส่ วนที่ เป นตรรกวิทยา (logic)ซ่ึง เป น
ศาสตรที่โยกโคลงที่สุด ก็มีมากดวยเหมือนกัน โดยเฉพาะในพวก
พระอภิธรรมปฎกบางคัมภีร เชนคัมภีรกถาวัตถุเปนตน. 

แตอยางไรก็ตามอยากจะขอยืนยันวา พุทธศาสนาเหล่ียมซึ่ง
ชาวพุทธจะตองสนใจที่สุด นั้นคือ เหล่ียมที่เปนศาสนา ซ่ึง
หมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัด เพื่อให รู ความจริงวาสิ่งทั้งปวง
เปนอะไร จนถอนความยึดถือหลงใหลตาง ๆ ออกมาเสียจากสิ่ง
ทั้งปวงได . การกระทําเชนนี้เรียกว า เราเขาถึงตัวพระพุทธ
ศาสนา ในฐานะเปนพุทธศาสนา : มีผลดียิ่งไปกวาที่จะถือเปน
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เพียงศีลธรรมขั้นพื้นฐาน และสัจจธรรมอันเปนความรูที่ลึกซ่ึง
อย างเดียวโดยไมปฏิบัติอะไรและเป นผลดีกว าที่จะถือเป น
ปรัชญา ที่มีไวคิดไวนึกไวเถียงกันอยางสนุก ๆ แลวไมละกิเลส
อะไรได  หรือดีกว าที่จะถือเป นเพียงวัฒนธรรมสําหรับการ
ประพฤติที่ ดีงามน าเลื่อมใสในด านสังคมแต อย างเ ดียว .
อยางนอยที่สุด เราทั้งหลายควรถือ พุทธศาสนาในฐานะเปน
ศิลปะ (Art) ซ่ึงในที่นี้หมายถึงศิลปะ แห งการครองชีวิต คือ
เป นการกระทําที่แยบคายสุขม ในการที่จะมี ชี วิตอยู เป นม
นุษยใหนาดูนาชมนาเลื่อมใสนาบูชาเปนที่จับอกจับใจแกคนทั้ง
หลายจนคนอ่ืนพอใจทําตามเราดวยความสมัครใจไมตองแคน
เข็นกัน:เราจะมี ความงดงามในเบ้ืองตน ดวยศีลบริสุทธ์ิ: มี
ความงดงามในท่ามกลาง ดวยการมีจิตใจสงบเย็น เหมาะสมที่
จะทํางานในดานจิต : มี ความงดงามในเบ้ืองปลาย ดวยความ
สมบูรณแหงปญญา คือรูแจงสิ่งทั้งปวงวาอะไรเปนอะไร จนไมมี
ความทุกขเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้น.

เมื่อใครมีชีวิตอยูด วยความงาม 3 ประการ เชนนี้แล ว ถือ
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วาเปนผูมีศิลปะแหงการดํารงชีวิตอยางสูงสุด. ชาวตะวันตกหัน
มาสนใจพุทธศาสนา ในฐานะเปนศิลปะแหงชีวิตโดยนัยนี้เปนอัน
มาก และกลาวขวัญกันมากกว าแง อ่ืน ๆ.การที่เราเข าถึงตัว
แทของพระพุทธศาสนา จนถึงกับนํามาใชเปนแบบแหงการครอง
ชีวิตไดนั้น มันทําใหเกิด ความบันเทิงร่ืนเริงตามทางของธรรมะ 
ไมเหงาหงอยไมเบ่ือหนาย หรือหวาดกลัวดังที่เกรงกันอยูวา ถาละ
กิเลสกันเสียแลวชีวิตนี้จะแหงแลงไมมีรสชาติอะไรเลย หรือถา
ปราศจากตัณหาตาง ๆ โดยสิ้นเชิงแลวคนเราจะทําอะไรไมได 
หรือไมคิดทําอะไรอยางนี้เปนตน แตโดยที่แทแลว ผูดํารงชีวิต 
อย่างถูกตอง ตามศิลปะแห่งการครองชีวิตของพระพุทธเจา
นั้น คือผูมีชัยชนะอยู่เหนือส่ิงทั้งปวงที่เขามาแวดลอมตน 
ไมวาจะเปนสัตวบุคคล สิ่งของหรืออะไรก็ตาม จะเขามาทางตา หู  
จมูก ลิ้น กาย และทางใจก็ตาม ยอมจะเขามาในฐานะผู แพ 
ไมอาจจะทําใหเกิดความมืดมัว สกปรก เรารอนใหแกผูนั้นได. 
อากัปกิริยาที่เปนฝายชนะอารมณทั้งปวงนี้ ยอมเปนที่บันเทิงเริง
ร่ืนอยางแทจริง ; และนี่คือขอที่ควรถือเปนศิลปะในพุทธศาสนา.
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ธรรมะในพระพุทธศาสนา จะใหความเพลิดเพลินแกจิตใจที่
ตองการธรรมะ นับไดวาเปนอาหารจําเปนอยางหนึ่งเหมือน
กัน.คนที่ตกอยูใตอํานาจของกิเลสยังตองการอาหารทางตา ห ู
จมูก ลิ้น กายแสวงหากันไปตามวิสัยปุถุชนนั้นก็ถูกแลวแตยังมี
อีกสิ่งหนึ่งซ่ึงอยู ลึก และไมตองการอาหารอย างนั้น สิ่งนี้ คือ
วิญญาณซ่ึงเปนอิสระหรือบริสุทธ์ิ ตองการความบันเทิงเริงร่ืน คือ
อาหาทางธรรมะ นับต้ังแตความยินดีปรีดาที่รูสึกวาตนไดทําอะไร
อยางถูกตอง เปนที่พอใจของผูรูทั้งหลาย มีความสงบระงับในใจ
ชนิดที่กิเลสมารบกวนไมได. มีความเห็นแจมแจงรูเทาทันสิ่งทั้ง
ปวงวาอะไรเปนอะไร ไมทะเยอทะยานในสิ่งใด . มีอาการเหมือน
กับนั่ งลงได  ไม ต อง ว่ิงไปว่ิงมาเหมือนคนทั้ งหลาย ชนิดที่
ทานใหคําเปรียบไววา "กลางคืนอัดควัน กลางวันเปนไฟ".

"กลางคืนอัดควัน" นั่น หมายถึงการนอนไมหลับกระสับกระ
สายมือกายหนาผาก คิดจะ แสวงหาอยางนั้นอยางนี้คิดจะกระทํา
เพื่อใหไดเงิน ไดลาภหรือสิ่งตาง ๆ ที่ตนปรารถนา อันเปนควัน
กลุมอยูในใจ เพราะมันยังมืดค่ํา ลุกไปไหนไมสะดวก ตองทน
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นอนอัดควันอยู. 

คร้ันถึงเวลารุงขึ้น ก็ออกว่ิงวอนไปตามความตองการของ "ควัน" 
ที่อัดไวเมื่อคืน นี่เรียกวา "กลางวันเปนไฟ" เปนอาการของจิตใจ
ที่ไม ได รับความสงบ ไม ได รับอาหารทางธรรมเป นความหิว
กระหาย ไปตามอํานาจของกิเลสและตัณหา : "กลางคืนอัดควัน" 
รอนกลุมอยูแลวตลอดคืน; "กลางวันยังเปนไฟ" คือทั้งรอนทั้ง
ไหมอะไรไปในตัวเสร็จตลอดทั้งวันแลวจะหาความสงบเยือกเย็น
อยางไรได.

ถาคนเราตอง "กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ" ไปจนตลอด
ชีวิต ถึงตายแลว จะเปนอยางไรบาง ขอใหลองคิดดู. เขาเกิดมา
ทนทุกขทรมานจนตลอดชีวิต คือนับต้ังแตเกิดจนกระทั่งเนาเขา
โลงไปทีเดียว โดยไมมีสติปญญาที่จะระงับดับไฟ ดับควันนั้นเสีย
เลย. บุคคลชนิดนี้จะตองอาศัยสติปญญาของบุคคลประเภท
พระพุทธเจา สําหรับชวยแกไขใหเบาบางลงตามสวน. เมึ่อเขา
ไดเขาใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกตองตามความเปนจริงมากขึ้นเทา
ไรควันหรือไฟก็จะลดนอยลงเทานั้น.
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ทั้งหมดนี้เปนการช้ีใหเห็นวา สิ่งที่เรียกวาพุทธศาสนาลักษณะ
หลายเหลี่ยมหลายมุม เหมือนกับภูเขาลูกเดียวมองจากทิศตาง ๆ 
กัน ก็เห็นรูปตาง ๆ กัน ไดประโยชนตาง ๆ กัน แลวแตใครจะมอง 
อย างไร. แมพระพุทธศาสนา จะมีมูลมาจากความกลัว 
ก็ไม่ใช่ความกลัวที่โง่ เขลา ของคนป่าเถ่ือน จนถึงกับนั่ง
ไหวรูปเคารพหรือไหวส่ิงที่ปรากฏการณ์แปลก ๆ: แตเปน
ความกลัวชนิดที่สูงด วยสติป ญญา คือกลัวว าจะไม ได รอด
พนไปจากการบีบค้ันของความเกิด แก  เจ็บ ตาย หรือความ
ทุกขทั้งหลายที่เรามองเห็น ๆ กันอยู.

พุทธศาสนาตัวแท ไม่ใช่หนังสือ ไม่ใช่คัมภีร์ ไมใชเสียงบ
อกเลาตามพระไตรปฏก หรือตัวพิธีรีตองตาง ๆ ซ่ึงไมใชตัวแทของ
พระพุทธศาสนา ตัวแทตองเปน ตัวการปฏิบัติดวยกายวาจาใจ 
ชนิดที่จะทําลายกิเลสให ร อยหรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุด ; 
ไมจําเปนตองเนื่องดวยหนังสือ ดวยตํารา ไมตองอาศัยพิธีรีตอง
หรือสิ่งภายนอก เชนผีสางเทวดา แตตองเนื่องดวยกายวาจาใจ
โดยตรง คือจะตองบากบ่ันกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไป จนเกิดความ

21



รููแจมแจง สามารถทําอะไรใหถูกตองไดดวยตนเอง ไมมีความ
ทุกขเกิดขึ้นต้ังแตตนจนอวสาน. นี่แหละคือตัวแทของพระพุทธ
ศาสนา ในสวนทีเราจะตองเขาถึงใหจงได. อยาไดไปหลงยึดเอา
เนื้องอกที่หุมหอพระพุทธศาสนา มาถือวาเปนตัวพระพุทธศาสนา
กันเลย. 
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สิ่งท่ีรูจักยากท่ีสุด. 
    สิ่งรูจัก ยากที่สุด กวาสิ่งใด
ไมมีสิ่ง ไหนไหน ไดยากเทา
สิ่งนั้นคือ ตัวเอง หรือตัวเรา
ที่คนเขลา หลงวากู รูจักดี
    ที่พระด้ือ เณรด้ือ และเด็กด้ือ
ไมมีร้ือ มีสราง อยางหมุนจ๋ี
เพราะความรู เร่ืองตัวกู มันไมมี
หรือมีอยาง ไมมี ที่ถูกตอง
    อันตัวกู ของกู ที่รูจัก
เปนตัวลวง เหลือลึก ใหคนหลง
สวนตัวธรรม เปนตัวจริง ที่ยิ่งยง
หมดความหลง รูตัวธรรม ลํ้าเลิศตน ฯ 
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พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเปนอะไร 

คําวา "พุทธศาสนา" มีความหมายกวางขวางกวา "ศีลธรรม" 
ศีลธรรมหมายถึงขอปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชนสุขในขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ; และมีตรงกันแทบทุกศาสนา, ศาสนาหมายถึงระเบียบ
ปฏิบัติในขั้นสูง ผิดแปลกแตกตางกันไปเฉพาะศาสนาหนึ่ง ๆ ที
เดียว. ศีลธรรม ทําใหเปนคนดี มีการปฏิบัติไมเบียดเบียนตนหรือ
คนอ่ืน ตามหลักสังคมทั่ว ๆ ไป แต เมื่อไดปฏิบัติครบถวนตาม
นั้นแลว คนก็ยังไมพนทุกขที่มาจากการเกิด แก  เจ็บ ตาย. ยัง
ไมพนทุกขจากการเบียดเบียนของกิเลส อํานาจของศีลธรรม
ไดสิ้นสุดลงเสียกอนที่จะกําจัดโลภะ โทสะ โมหะ ใหสิ้นสุดไป
ไดและไมสามารถกําจัดความทุกขอันเกิดจากการ เกิด แก เจ็บ 
ตายได.

สวนขอบเขตของศาสนานั้นยังไปไกลตอไปอีก โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ยอมมุงหมายโดยตรงที่จะกําจัดกิเลสโดยสิ้นเชิง
หรือดับทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกิด แก เจ็บ ตาย ใหสิ้นไป . 
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นั้นใหเห็นวา ศาสนากับศีลธรรมนั้นตางกันอยางไรพุทธศาสนาไป
ไดไกลกวาศีลธรรมสากลของโลกทั่ว ๆ ไปอยางไรเมื่อเขาใจดังนี้ 
แลว เราจะไดสนใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

พุทธศาสนา  คือ วิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติ สําหรับ
จะใหรูว่าอะไรเปนอะไร. ขอใหสนใจในคําจํากัดความนี้ใหมาก
เปนพิเศษเพื่อประโยชนที่จะเขาใจพุทธศาสนาไดโดยเร็วและโด
ยงาย.

ทานทั้งหลายลองพิจารณาดูวา ทานรูจักอะไรเปนอะไรกันหรือ
เปลา. แมจะรูวาตัวเองเปนอะไร ชีวิต หนาที่การงาน อาชีพ เงิน
ทอง ขาวของ เกียรติยศ ช่ือเสียง คืออะไรก็ตาม ใครกลายืนยัน
วารูถึงที่สุดบาง ถาเรารู ว่าอะไรเปนอะไรจริง ๆ แลว เรา
ย่ อมไม่ ปฏิ บั ติผิต ต่ อ ส่ิงทั้ งปวง . เมื่ อปฏิ บั ติถู กแล วน
ก็เปนอันแนนอนวา ความทุกขจะเกิดขึ้นไม ได . เด๋ียวนี้เรายัง
ไมรูวามันเปนอะไรเราจึงปฏิบัติผิดไมมากก็นอย ; ความทุกขก็เกิด
ขึ้นตามสวน. การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อ
ใหรูวาสิ่งทั้งปวงคืออะไร; เมื่อรูแจงแทจริงก็ยอมหมายถึงการ
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บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรึอถึงขีดสูงสดเพราะความรูนั่นเอง
เปนตัวทําลายกิเลส ไปในตัว. 

เมื่อรูวาสิ่งทั้งปวงเปนอะไรจริง ๆ แลว ความเบ่ือหนายคลาย
ความอยาก และความหลุดพนจากทุกข ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ : เราทําความเพียรปฏิบัติก็แตขั้นที่ยังไมรูอะไรเปนอะ
ไรกันเทานั้น โดยเฉพาะก็ในขั้นที่ยังไมรูวาสิ่งทั้งหลายนี้ไมเที่ยง
ไมใชตัวตน. ขณะนี้เราไมรูวาชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากําลังหลงรัก
ใครยินดี เปนอนิจจัง ทุกขังอนัตตา จึงหลงรักยินดีติดพันยึดถือใน
สิ่งเหลานั้น. คร้ันรูจริงตามวิธีของพระพุทธศาสนาคือมองเห็นชัด
วา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตน ไมมีอะไรนาผูกมัดตัว
เราเขากับสิ่งนั้นจริง ๆ แลว จิตก็จะเกิดความหลุดพนจากอํานาจ
ครอบงําของสิ่งเหลานั้นขึ้นมาทันที 

ขอยืนยันในคําจํากัดความขอนี้วา เปนคําจํากัดความที่เพียง
พอและเหมาะสมแกทานทั้งหลายที่จะเอาไปใชสําหรับการปฏิบัติ
ของตน ; เพราะเหตุวาหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้งพระไตร
ปฏก ก็ลวนแตเปนการบงระบุใหรูวา อะไรเปนอะไร? เทานั้นเอง 
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เชนหลักเร่ืองอริยสัจจ 4 ประการ ซ่ึงจะนํามาเปรียบเทียบกับคํา
จํากัดความดังกลาวเพื่อดูวาจะลงรอยกันไดเพียงใด.

อริยสัจจ์ขอที่ ๑ แสดงวาสิ่งปรุงแตงทั้งปวงเปนทุกข. นี่คือ
บอกตรง ๆ วาสิ่งทั้งปวงเปนอะไรนั่นเอง. สิ่งทั้งปวงเปนที่ต้ังแหง
ความทุกขใจ แตคนทั้งหลายไมรูไมเห็นวาสิ่งทั้งปวงเปนความ
ทุกขจึงไดมีความอยากในสิ่งเหลานั้น. ถารูวามันเปนความทุกข 
ไมนาอยากและไมนายึดถือ ไมนาผูกพันตัวเองเขากับสิ่งใดแลว 
เขาก็คงจะไมไปอยาก.

อริยสัจจ์ขอที่ ๒ แสดงวาความอยากดวยอวิชชานั้นเปนตน
เหตุของความทุกข คนทั้งหลายก็ยังไมรูไมเห็นไมเขาใจวาความ
อยากนี่แหละ เปนตัวตนเหตุของความทุกขใจจึงไดพากันอยาก
นั่นอยากนี่รอยแปดพันประการ เพราะไมรูวาความอยากดวยอ
วิชชานั้นคืออะไร.

อริยสัจจ์ขอที่ ๓ แสดงวานิโรธหรือนิพพานคือการดับความ
อยากเสียไดสิ้นเชิง เปนความไมมีทุกข. คนทั้งหลายยิ่งไมรูจักกัน
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ใหญทั้ง ๆ ที่เปนสิ่งที่อาจลุถึงไดในที่ทั่ว ๆ ไปคือพบไดตรงที่ความ
อยากมันดับลงไปนั่นเอง นี่คือไมรูวาอะไรเปนอะไร จึงไมมีใคร
ปรารถนาที่จะดับความอยาก ไมปรารถนานิพพาน เพราะไมรูวา
อะไรคือนิพพาน.

อริยสัจจ์ขอที่ ๔ ที่เรียกวามรรคอันไดแกวิธีดับความอยาก
นั้นๆ เสีย. ไมมีผูไดเขาใจวา การทําอยางนี้เปนวิธีดับความอยาก
ไมมีใครสนใจเร่ืองอริยมรรคอันมีองค  8 ประการซ่ึงดับความ
อยากเสียได ; ไมรูจักวาอะไรเปนที่พึงแกตนเอง; อะไรควรขวน
ขวายอยางยิ่ง ; จึงไมสนใจกับเร่ืองอริยมรรคของพระพทธเจาซ่ึง
เปนสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรูของมนุษยเราใน
โลกนี.้ นี่แหละ คือการไมรูวาอะไรเปนอะไรอยางนาหวาดเสียว

ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา อริยสัจจ์ ๔ ประการ นั้นคือ ความรูที่
บอกใหเห็นชัดวา อะไรเปนอะไรอยางครบถวน นั่นเอง : เร่ือง
ความอยากนั้นบอกใหรูวา เมื่อไปเลนกับมันจึงเปนความทุกขใจ
ขึ้นมา เราก็ยังขืนไปเลนกับความอยากจนเต็มไปดวยความทุกขนี ่
แหละเปนความโงเขลาที่ไมรูวาอะไรเปนอะไรตามที่เปนจริงจึง

28



ปฏิบัติผิดทุกอยาง ; จะมีถูกบางก็เล็กนอยเกินไป และมักจะถูก
ตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหา ซ่ึงถือกันวาถาไดอะไรมา
ตรงตามความตองการของตนแลว ก็จัดวาเปนการปฏิบัติถูก 
อยางนี้ทางธรรมไมถือวาถูกเลย.

ทีนี้ลองเอาหลักทางบาลี ที่เรียกวาหัวใจของพระพุทธศาสนา
หรือคาถาของพระอัสสชิมาพิจารณากัน; เมื่อพระอัสสชิไดมาพบ
กับพระสารีบุตรกอนไดบวช; พระสารีบุตรไดถามถึงใจความของ
พระพุทธศาสนาวา มีอยูอยางไรโดยยอที่สุด. พระอัสสชิไดตอบวา 
"ส่ิงเหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุ ทําใหเกิด พระตถาคตเจา
แสดงเหตุของส่ิงเหล่านั้น พรอมทั้งแสดงความดับส้ินเชิง
ของส่ิงเหล่านั้นเพราะหมดเหตุ : พระมหาสมณะเจาตรัส
อย่างนี้." นี่คือการบอกวาสิ่งทั้งปวงมีเหตุปรุงแตงขึ้นมา มันดับ
ไมไดจนกวาจะดับเหตุเสียกอน นี้เปนการช้ีให รูวา อยาไปเห็น
อะไรเป นตัวตนที่ถาวร เพราะมีแต สิ่งที่ เกิดจากเหตุและงอ
กงามตอไปตามอํานาจของเหตุและจะดับไปเพราะสิ้นเหตุ เพราะ
ฉะนั้น ปรากฏการณทั้งหลายในโลกนี้ ลวนแตเปนผลิตผลของสิ่ง

29



ที่เปนเหตุ เปนความเลื่อนไหลไปไมมีหยุด เพราะอํานาจของ
ธรรมชาติ ที่มีลักษณะไมหยุดปรุง สิ่งตาง ๆ จึงปรุงแตงกันไมหยุด 
และเปลี่ยนแปลงไมหยุด. 

พระพุทธศาสนาบอกให เรารู ว่าส่ิงทั้งหลายไม่มีตัวตน 
มีแต่การปรุงแต่งกันไป และมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นดวย 
เพราะความไมมีอิสระ จึงตองเปนไปตามอํานาจของเหตุ. จะไมมี
ความทุกขก็ตอเมื่อหยุด. จะหมดไดก็เมื่อดับเหตุ เพื่อไมใหมีการ
ปรุง. ขอนี้เปนการบอกใหรูวาอะไรเปนอะไรอยางลึกซ้ึงที่สุดเทาที่
ผูมีสติปญญาจะบอกได นับวาเปนหัวใจพุทธศาสนาจริง ๆ. การ
บอกนี้คือบอกใหรูวา สิ่งทั้งปวงเปนแตเร่ืองของมายา อยาไปหลง
ยึดถือจนชอบหรือชังมันเขา. เมื่อทําจิตใจใหเปนอิสระไดจริง ๆ 
แลวนั่นแหละ คือการออกมาเสียไดจากอํานาจของเหตุ เปนกา
รดับเหตุเสียได เราก็จะไมตองเปนทุกขเพราะความชอบหรือความ
ชังอีกตอไป .

อีกทางหนึ่งนั้น อยากจะ ใหสังเกตดูถึง วัตถุประสงค์แห่งกา
รออกผนวชของพระพุทธเจา วาทานออกผนวชโดยความ
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ประสงคอันใด. พระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงขอนี้มีอยูอยางชัดเจนวา
พระองคออกผนวชเพื่อแสวงหาวา อะไรเปนกุศล คํา "กุศล" ของ
พระองค ในที่นี้ หมายถึงความฉลาด หมายถึงความรูที่ถูกตอง
ถึงที่สุด โดยเฉพาะก็คือรู ว าอะไรเปนความทุกข  อะไรเปนเห
ตุใหเกิดทุกข อะไรเปนความไมมีทุกข อะไรเปนวิธีใหถึงความไมมี
ทุกข เพราะถารูอยางถูกตองสิ้นเชิงจริง ๆแลวก็คือความฉลาด
หรือความรูถึงที่สุด; ฉะนั้น ความรูวาอะไรเปนอะไรอยางบริสุทธ์ิ
บริบูรณนั่นแหละคือ ตัวพุทธศาสนา.

เร่ือง ไตรลักษณ์ ก็เปนหลักสําคัญอีกแนวหนึ่งมีหัวขอสั้นๆวา 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเปนหลักที่เราต องรู  ถ าไม รู ก็เรียก
วาไมรูจักพุทธศาสนา. อนิจจัง ทกขัง อนัตตานี้คือ การประกาศ
ความจริงออกไปวา "สิ่งปรุงแตงทั้งปวงไมเที่ยง สิ่งปรุงแตงทั้งปวง
เปนทุกข สิ่งทั้งปวงไมใชตัวตน." 

ที่วาเปน อนิจจัง ก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเร่ือยไมมีอะไร
เปนตัวเองที่หยุดอยูแมช่ัวขณะ. ที่วาเปน ทุกขัง นั้นหมายถึงวาสิ่ง
ทั้งปวงมีลักษณะเปนความทนทุกขทรมานอยูในตัวของตัวเองมี

31



ลักษณะดูแลวนาชังนาเบ่ือหนาย นาระอาอยูในตัวของมันเองทั้ง
นั้นและที่วาเปน อนัตตา นั้นก็คือ การบอกใหรูวา บรรดาสิ่งทั้ง
ปวงไมมีอะไรที่เราควรจะเขาไปยึดมั่นดวยจิตใจวา เปนตัวเราหรือ
เปนของเรา ถาไปยึดถือก็ตองเปนทุกข ; และบอกใหรูวาสิ่งทั้งปวง
นั้นยิ่งกว าไฟ เพราะว าไฟลุกโพลง ๆ อยู เราเห็นเราก็ไม เข า
ใกลแตสิ่งทั้งปวงนั้นมันเปนไฟที่มองไมเห็น เราจึงเขาไปกอดกอง
ไฟกันดวยความสมัครใจ แลวก็เปนทุกขอยูตลอดกาล . นี่คือการบ
อกให รูวาสิ่งทั้งปวงคืออะไร โดยนัยแหงไตรลักษณ เปนการช้ี
ให เห็นชัดว า พุทธศาสนาคือ วิชาและระเบียบปฏิบัติที่
ทําใหเรารูไดว่าอะไรเปนอะไรเท่านั้นเอง.

เมื่อไดกลาวถึงหลักที่วา เราตองรูวาสิ่งทั้งปวงเปนอะไรและ
ตองปฏิบัติอยางไร จึงจะตรงตอกฏธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงดังนี้
แลว หลักในพระบาลีก็มีอีกพวกหนึ่งเรียกวา โอวาทปาฏิโมกข์ 
แปลวา คําสอนที่เปนประธานของคําสอนทั้งหมด; มีอยู 3 
ขอสั้น ๆ คือ ไมทําความช่ัวทั้งปวง ทําความดีให เต็มที่  และ
ทําจิตใจใหสะอาด ปราศจากความเศราหมอง นี้เปนหลักสําหรับ
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ปฏิบัติ. 

เมื่อรู ว าสิ่งทั้งปวงไม เที่ยง เปนทุกข  ไม ใช ตัวตน ยึดถือไม
ไดและไปหลงใหลดวยไมได. เราก็ตองปฏิบัติตอสิ่งทั้งปวงใหถูก
ตองดวยความระมัดระวัง คือเวนจากการทําช่ัว หมายถึงการ
ละโมบโลภลาภดวยกิเลส ไมลงทุนดวยการฝนศีลธรรมขนบธรรม
เนียมตาง ๆ เพื่อไปทําความช่ัว อีกทางหนึ่งนั้นใหทําแตความ
ดีตามที่บัณฑิตสมมุติตกลงกันวาเปนคนดี. แตทั้งสองขอนี้เปน
เพียงขั้นศีลธรรม. ขอที่สามที่วา ทําจิตใหบริสุทธ์ิหมดจดจาก
เคร่ืองเศราหมองโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละ เปนตัวพุทธ
ศาสนาโดยตรง หมายความว าทําจิตใจให เป นอิสระ ถ ายัง
ไมเปนอิสระจากอํานาจครอบงําของสิ่งทั้งปวงแลว จะเปนจิตใจที่
สะอาดบริสุทธ์ิไปไมได จิตจะเปนอิสระก็ตองมาจากความรูวา
อะไรเปนอะไรถึงที่สุด ถายังไม รูจะไปหลงรักหรือหลงชังอยาง
ใดอยางหนึ่งหลีกเลี่ยงไมได  แลวจะเรียกวาเปนอิสระแทจริง
ไดอยางไร คนเรามีความรูสึกอยูสองอยางเทานั้น คือความพอใจ
กับไมพอใจ (อภิชฌาและโทมนัส).
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คนเราตกเปนทาสของอารมณ ไมเปนอิสระแกตัวเองเลยเพ
ราะไมรูวาอารมณหรือสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรนั่นเอง. ความพอใจมี
ลักษณะที่จะรวบรัดอะไร ๆ เข ามาหาตัว: ความไม พอใจมี
ลักษณะที่จะผลักไสอะไร ๆ ออกไปเสียจากตัว: ถายังมีความรูสึก
สองอยางนี้อยู  ก็หมายความวาจิตใจยังไมเปนอิสระ เพราะยัง
หลงรักหลงชังอยางใดอยางหนึ่งอยู  จึงไมมีทางที่จะบริสุทธ์ิ
ปราศจากการครอบงําของสิ่งทั้งปวงได . โดยเหตุนี้ เองหลัก
พระพุทธคาสนาในขั้นสูงสุดนี้ จึงปฏิเสธการยึดถือสิ่งที่นารักนา
ชัง: ปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงกับไมหลงติดทั้งในความดีและความช่ัว 
จิตจึงจะเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธ์ิอยูเหนืออารมณตาง 
ๆ.

ศาสนาอ่ืนนิยมกันเพียงใหเวนจากความช่ัวและใหยึดถือใน
ความดี ใหหลงยึดผูกพันในความดี จนถึงยอดของความดี คือพระ
ผู เปนเจา. พระพุทธศาสนายังไปไกลกวานั้นมาก คือไมยอม
ผูกพันตัวเองกับสิ่ ง ใดเลย.  การผูกพันในความดีนั้น  ก็ จัด
วาเปนการปฏิบัติถูกในระยะตนหรือระยะกลาง เมื่อเรายังทําอะไร
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ใหสูงไปกวานั้นไมไดเทานั้นเอง. ในระยะ แรกเราเวนจากความช่ัว 
ในระยะถัดมาเราก็ทําความดีใหเต็มที่: สวนในระยะสูงนั้น เราทํา
จิตใจใหลอยสูงเหนือการครอบงําของทั้งความดีและความช่ัว.

การที่ผูกพันตัวอยูภายใตผลของความดี ยังไมใชการพนจาก
ความทุกขโดยสนเชิง: เพราะคนช่ัวก็จะมีความทุกขไปตามประสา
คนช่ัว คนดีก็จะตองมีความทุกขไปตามประสาของคนดี . ถึงเปนม
นุษยที่ดีก็มีความทุกขอยางมนุษยที่ดี จะดีอยางเทวดาก็มีความ
ทุกขอยางเทวดา แมจะเปนพรหมก็มีความทุกขอยางพรหม จะ
ไมมีความทุกขเลยก็ตอเมื่อขึ้นไปใหพน สูงเหนือจากสิ่งที่เรียกวา
ความดีกลายเปนโลกุตตระ (โลกของพระอริยเจา) คือเปนพระอริย
เจาเสียเอง. ถาขึ้นสูงถึงที่สดก็เรียกวาเปนพระอรหันต์. 

ทีนี้ คําว่าพระพุทธศาสนานั้น แปลว่าอะไร? พุทธแปลวา
พระพุทธเจ า พระพุทธเจ าแปลว าผู รู . พุทธศาสนาก็แปลว า 
ศาสนาของผูรู. พุทธศาสนิกก็แปลวาผูปฏิบัติตามศาสนาของผูรู. 
ที่วารูนั้นหมายถึงรูอะไร? ก็คือรูสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริงนั่นเอง จึง
กลาวไดวาพุทธศาสนาก็คือ ศาสนาที่ทําให รูวาอะไรเปนอะไร 

35



เปนศาสนาเกี่ยวกับความรูจริง เราจึงตองปฏิบัติจนเรารูไดเอง. 
เมื่อรูถึงที่สุดแลวไมตองกลัว กิเลสตัณหาตางๆ ดูจะถูกความรูนั้น
ทําลายใหสิ้นไป ความไมรู (อวิชชา) ก็จะดับไปทันที ในเมื่อความ
รูไดเกิดขึ้นมาฉะนั้น ขอปฏิบัติตาง ๆ จึงมีไวเพื่อใหวิชชาเกิด.

ทานทั้งหลายจงปกใจมั่นในทางที่จะเขาถึงพระพุทธศาสนาดว
ยการปฏิบัติใหรูวาอะไรเปนอะไรเทานั้น ขอแตใหเปนความรูที่ถูก
ตอง รูดวยความเห็นแจงจริง ๆ. อยารูอยางโลก ๆ รูคร่ึง ๆกลาง ๆ 
จึงไปหลงสิ่งที่ไมดีวาดี หลงสิ่งซ่ึงเปนที่เกิดของความทุกขวาเปน
ความสุขดังนี้ ก็จะคอย ๆรูไปตามลําดับ นั่นแหละจะเปนการรูจัก
พุทธศาสนาที่ถูกตัวพุทธศาสนาแท ๆ.

ถ าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล ว แม คนตัดฟ นขายที่
ไมรูหนังสือก็จะเขาถึงตัวพุทธศาสนาได  ในขณะที่มหาเปรียญ
หลายประโยคที่กําลังงวนอยูกับพระไตรปฎกไมอาจเขาถึงพุทธ
ศาสนาไดเลย. พวกเราที่มีสติปญญาอยูบาง นาจะสามารถพินิจ
พิจารณาสิ่งทั้งปวง ให รูตามที่เปนจริงได  ฉะนั้น เมื่อถูกความ
ทุกข อะไรเข าแก ตัวเองแล ว ก็จะต องศึกษาสิ่งนั้นให เข าใจ
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แจมแจงวามันเปนอยางไรกันแน. ความทุกขที่เกิดขึ้น และกําลัง
เผาลนเราใหเรารอนอยูนั้นมันคืออะไร เปนอยางไร มาจากไหน.

ถาทุกคนทั้งสติ คอยเฝากําหนดพิจารณาความทุกขที่เกิดขึ้น
แกตน ในลักษณะดังกลาวนั้นแลว ก็จะเปนทางใหเขาถึงพุทธ
ศาสนาไดดีที่สุด ดีกวาการที่จะเรียนเอาจากพระไตรปฎกอยาง
เปรียบเทียบกันไม ได ทีเดียว. การที่ใครจะมัวแต ศึกษาพุทธ
ศาสนาจากพระไตรปฎก ในแงของภาษาหรือวรรณคดีขึ้น จะไมมี
ทางรูว าอะไรเปนอะไร ทั้ง ๆ ที่พระไตรปฎกก็เต็มไปด วยคํา
บรรยายวาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น สิ่งนี้เปนอยางนี้  เขาฟ งอยาง
นกแกวนกขุนทอง พูดตามที่จําไวไดแตไมสามารถที่จะเขาถึง
ความจริงของสิ่ งทั้ งหลาย เว นไว แต เขาจะได ทําการพิจา
รณาใหเห็นเปนเร่ืองจริงของชีวิตจิตใจ เขาถึงตัวจริงของกิเลส 
ของความทุกขของธรรมชาติ หรือของสิ่งทั้งปวงซ่ึงเขามาเกี่ยวของ
กับตัวเขานั่นแหละ จึงจะเขาถึงตัวพระพุทธศาสนาที่แทได. 

คนที่ไมเคยอานเคยฟงพระไตรปฎกเลย แตเคยพิจารณาอยาง
ละเอียดลออทุกคร้ัง ที่ความทุกขเกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตน นี้
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แหละเรียกวาเขากําลังเรียนพระไตรปฎกโดยตรงและอยาถูกตอง
ดียิ่งกวากําลังเปดเลมพระไตรปฎกออกอาน เพราะวาพวกที่กําลัง
ลูบคลําเลมพระไตรปฎกอยูทุก ๆ วันแตแลวไมรูจักอมฤตธรรมคํา
สอนที่มีอยูในพระไตรปฏก เขาก็คลายกับการที่เรามีตัวเอง ใชตัว
เอง ปฏิบัติตัวเอง ไมสามารถแก ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเอง
ใหลุลวงไปได ยังคงมีความทุกข ยังคงมีตัณหาที่เปนเหตุใหเกิด
ทุกขเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วันตามอายุที่เพิ่มขึ้น นี่เพราะไมรูจักตัวเรา
อยางเดียวเทานั้น.

ชีวิตจิตใจที่สวมอยูกับเรา เราก็ยังไมรูจัก การที่จะไปรูสิ่งลึกลับ
ที่ซอนอยูในพระไตรปฎกนั้นมันยิ่งยากไปกวาเปนไหน ๆเพราะ
ฉะนั้นจงหันมาศึกษาพุทธศาสนาหรือรูจักตัวพุทธศาสนาดวยการ
ศึกษาจากตัวจริง คือจากสิ่งทั้งปวงซ่ึงรวมทั้งรางกายและจิตใจนี้
เอง จากชีวิตซึงกําลังหมุนอยูในวงกลมของความอยาก-กระทํา
ตามความอยากแลวก็เกิดผลอยางนั้นอยางนั้นขึ้นมาหลอเลี้ยง
เจตนาที่อยากจึงทําสืบตอไปไมมีที่สิ้นสุด-ตองเวียนวายอยูใน
วัฏฏสงสาร หรือทะเลแหงความทุกข เพราะความที่ไมรูวา อะไร
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เปนอะไร ขอเดียวเทานั้น.

สรุปความวา พุทธศาสนา คือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อ
ใหรูวา อะไรเปนอะไรเมื่อเรารูวา อะไรเปนอะไรถูกตองจริง ๆแลว 
ไมตองมีใครมาสอนเราหรือมา แนะนําเรา เราก็ปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ
ถูกตองไดดวยตนเอง แลวกิเลสก็จะหมดไปเอง เราเปนอริยบุคคล
ขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันที เราจะปฏิบัติอะไรไมผิดขึ้นมาทันที เรา
จะลุถึงสิ่งที่ดีสุดที่มนุษยควรจะได หรือที่ชอบเรียกกันวามรรคผล
นิพพาน นี้ไดดวยตนเอง เพราะการที่เรามีความรูวาอะไรเปนอะไร
โดยถูกตองถึงที่สุดอยางแทจริงเทานั้น. 
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ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
บทนี้จะกลาวถึงขอที่วา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู ดว

ยลักษณะอันเรียกว า "ไตรลักษณ์" หรือลักษณะ 3 ประการ 
กลาวคือ ความเปน อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา.

อนิจจัง แปลวาไมเที่ยง ; หมายความวาสิ่งทั้งหลายมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอไป ไมมีความคงที่ตายตัว ทุกขัง แปล
วาเปนทกข ; มีความหมายวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่
เปนทกขมองดูแลวนาสังเวชใจ ทําใหเกิดความทุกขใจแกผูที่ไมมี
ความเห็นอยางแจมแจงในสิ่งนั้น ๆ. อนัตตา แปลวาไมใชตัวตน 
หมายความวาทุกสิ่งทุกอยางไมมีความหมาย แหงความเปนตัว
เปนตน ไมมีลักษณะอันใดที่จะทําใหเรายึดถือไดวามันเปนตัวเรา
ของเรา. ถาเห็นอยางแจมแจงชัดเจนถูกตองแลวความรูสึกที่วา 
"ไม่มีตัวตน" จะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวง. แตที่เราไปหลงเห็น
วาเปนตัวเปนตนนั้น ก็เพราะความไมรูอยางถูกตองนั่นเอง.
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ขอใหทราบวา ลักษณะสามัญ ๓ ประการนี้ พระพุทธเจา
ทรงส่ังสอนมากกว่าคําส่ังสอนอื่น ๆ ในบรรดาคําสั่งสอนทั้ง
หลายจะนํามารวบยอดอยูที่การเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นทั้ง
นั้น  บางทีก็กล าวตรง  ๆ  บางทีก็พูดด วยโวหารอย าง อ่ืน 
แตใจความมุงแสดงความจริงอยางเดียวกัน.

เร่ืองของความไมเที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนี้ เคยมีสอนกันอ
ยู ก อนพระพทธเจ าแต ไม ไดขยายความใหลึกซ้ึงเหมือนของ
พระองค. เร่ืองความทุกขก็เหมือนกัน มีการสอนมาแลวแตไมลึก
ซ่ึงถึงที่สุด; ไมประกอบดวยเหตุผลและไมสามารถช้ีถึงวิธีดับ
ทุกขที่สมบูรณจริง ๆ ได เพราะยังไมรูจักความทุกขอยางเพียงพอ
เท ากับการตรัสรู ของพระพุทธเจ า. ส วนเร่ืองความไม่ ใช่ ตัว 
ไม่ใช่ตนนี้ มีสอนแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ขอนี้เปน
เคร่ืองแสดงใหเห็นวาผูที่รูจักวาอะไรเปนอะไรถึงที่สุดเทานั้น จึง
จะรูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมใชตัวตน ไมใชของตน เหตุนั้นจึงมี
สอนแต โดยพระพุทธเจา ฟงเปนบุคคลที่ รู ว า อะไรเปนอะไร
ไดถึงที่สุดจริง ๆ.
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คําสอนเร่ืองลักษณะ 3 ประการนี้  มีวิธีปฏิบัติเพื่อให เห็น
แจงมากมายหลายวิธีดวยกัน. ถาปฏิบัติจนเห็นแจงแลว เราจะ
พบวามีขอสังเกตขอหนึ่ง คือตองการเห็นจนรูสึกวาไมมีอะไรนา
ยึดถือไมมีอะไรที่อยากจะเอา จะมี จะเปน ซ่ึงสรุปสั้น ๆ วา "ไม่มี
อะไรที่น่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าเปน" เมื่อทานมองเห็นวา ความมี
ความเปนอยางใดก็ตามเปนของหลอกลวง เปนมายา ไมนาเอา
ไมนาเปนทั้งหมดทั้งสิ้นจริง ๆ ดังนี้แลว นั่นแหละ คือการเห็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางถูกตองสวนคนที่ทอง อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อยูทั้งเชาทั้งเย็นหลายรอยหลายพันคร้ังมาแลว ไมอาจ
เห็นก็ได เพราะไมใชวิสัยที่จะเห็นไดดวยการฟง หรือดวยการทอง

การคํานึงคํานวณเอาตามหลักเหตุผลนั้น ไมใช "การเห็นแจง" 
อยางที่เรียกวา "เห็นธรรม" การเห็นธรรมไมอาจจะเห็นไดดวยการ
คิดไปตามเหตผลแตตองเห็นแจงดวยความรูสึกภายในทีแทจริง 
เชนพิจารณาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําความเจ็บปวดใหแกตนที่เขาไป
หลงใหลอยางสาสม อาศัยการที่ไดกระทบจริง ๆ จนเกิดเปน
ความรูสึกแก จิตใจขึ้นมาจริง ๆ แลวเกิดความเบ่ือหนาย เกิด
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ความสลดสังเวชขึ้นมา อยางนี้จึงจะเรียกวาเห็นธรรม หรือเห็น
แจง.

การเห็นแจงทํานองนี้ อาจเลื่อนสูงขึ้นไปตามลําดับ จนกวาจะ
ถึงเร่ืองสุดทายที่ทําใหปลอยวางสิ่งทั้งปวงได สวนผูที่ทองอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา หรือพิจารณาอยูทั้งวันทั้งคืน แตถาไมเกิดความ
รูสึกเบ่ือหนายตอสิ่งทั้งปวง คือไมอยากเอาอะไร ไมอยากเปนอะ
ไร ไมอยากยึดถือในอะไรแลว ก็เรียกวายังไม เปนอยูนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นจึงสรุปการเห็นความไมเที่ยง ความเปนทุกขความ
ไมใชตัวตน ลงไวที่คําวา "เห็นจนเกิดความรูสึกว่าไม่มีอะไรที่
น่าเอาหรือน่าเปน"

พุทธศาสนามีคําอยูคําหนึ่งเปน คํารวบยอด คือคําวา "สุญญ
ตา" ซ่ึงแปลวา ความเปนของวาง คือวางจากความหมายแหง
ความเปนตัวตน : วางจากสาระที่เราควรจะเขาไปยึดถือดวยกําลัง
ใจทั้งหมดทั้งลิ้นวา ตัวเรา-ของเรา. การเพงพิจารณาดูใหเห็นวา 
สิ่งทั้งปวงวางจากสาระที่ควรเขาไปยึดถือนั้น เปนตัวศาสนาโดย
แท เปนหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา. เมื่อรูแจงวา
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ทุกสิ่งทุกอยางวางจากตัวตนแลว ก็เรียกวารูพุทธศาสนาถึงที่สุด.

คําวา "วางจากตัวตน" คําเดียว ก็เปนการเพียงพอ ที่รวบเอา
คําวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาไวดวยเสร็จ. เมื่อมันไม เที่ยง
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมมีสวนไหนยั่งยืนถาวร ก็เรียกไดวาวาง
เหมือนกัน. เมื่อเต็มไปดวยลักษณะที่ดูแลวนาสังเวชใจก็ แปลวา 
ว่างจากส่วนที่เราควรจะเขาไปยึดถือเอา. เมื่อเราพิจารณา
ดูวาไมมีลักษณะไหนที่จะคงทนเปนตัวตนของมันเองได เปนเพียง
ธรรมชาติที่ผันแปรไปตามกฏของธรรมชาติ อันไมควรเรียกวาเปน
ตัวตนของมันเอง ดังนี้ก็เรียกวา วางจากตัวตนไต.

ถาบุคคลใดเห็นความวางของสิ่งทั้งปวงแลว ก็จะเกิดความรูสึก 
"ไม่น่ าเอาไม่น่ าเปน" ในสิ่งต าง ๆ ขึ้นมาทันที. ความรู สึก
ไมอยากเอา ไมอยากเปนนี่แหละ มีอํานาจเพียงพอที่จะคุมครอง
คนเรา ไมใหตกไปเปนทาสของกิเลสหรือของอารมณทุกชนิด
บุคคลชนิดนี้ไมสามารถทําความช่ัวตอไป ไมหลงใหลพัวพันติ
ดอยูในสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเอนเอียงไปตาสิ่งยั่วยวนใจใด ๆ เขายอม
มีจิตใจเปนอิสระอยูเสมอและไมมีความทุกขเลย. 
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ที่วา "ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเปน" นี้ เปนสํานวนโวหารอยูสัก
หนอย. คําว า "เอา" และ "เปน" ในที่นี้หมายถึงการเอาหรือ
เปนดวยจิตใจที่หลงใหล ดวยจิตใจที่ยึดถือ ดวยจิตใจทั้งหมดทั้ง
สิ้นจริง ๆ มิไดหมายความวา คนเราจะเปนอยูไดโดยไมมีอะไร
ไมเปนอะไรเสียเลย. ตามปกติคนเราจะตองเอาอะไร เปนอะไรอ
ยูเปนประจํา เชนจะตองมีทรัพยสมบัติ มีบุตร ภรรยา เร่ืองสวน
ไรนาจะตองเปนคนดี เปนผูแพ  เปนผูชนะ หรือ เปนผูถูกเอา
เปรียบเปนตน จะตองมีความเปนอยางใดอยางหนึ่งอยู เสมอ 
แตแล วทําไมพุทธศาสนาจึงมาสอนให เราพิจารณาในทางที่
จะไมเอาไมเปน

ขอนี้หมายความวา พุทธศาสนาไดช้ีใหเห็นวา การเอาการเปน
นั้น เปนเร่ืองสมมุติอยางโลก ๆ อยางหนึ่ง และเปนไปดวยอํานาจ
ของความไมรู (อวิชชา) นั่นเอง เพราะเมื่อพูดกันตามความจริงขั้น
ที่เด็ดขาดถึงที่สุด ซ่ึงเรียกวาขั้นปรมัตถแลว คนเราจะเอาอะไร 
เปนอะไรไมไดเลย เพราะเหตุใด? เพราะเหตุวาทั้งคนที่จะเอาและ
สิ่งที่ถูกเอานั้นมันไม เที่ยง เปนทุกข ไมใช ตัวตนดวยกันทั้งนั้น 
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แตคนที่ไมรูเชนนั้น ยอมจะตอสูความรูสึกวา "เราเอา" "เรามี" "เรา
เปน" เปนธรรมดา นี่เปนสิ่งที่ชวยไมได

ความรูสึกวาเอา วาเปน นั่นเอง ไดทําใหเกิดมีความหนักใจ
หรือความทุกขขึ้นมา การเอา การเปน ก็เปนความอยากอยางหนึ่ง
คืออยากไมใหสิ่งที่ตนกําลังเอา กําลังเปนอยูนั้นสูญหายหลุดลอย
ไปความทุกขเกิดมาจากความอยากมี อยากเปน อันรวมเรียกสั้น 
ๆวา ความอยาก ซ่ึงเรียกโดยภาษาบาลีวา "ตัณหา".

การที่อยากก็เพราะไมรูวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เปนสิ่งที่ไมควร
อยาก มันเปนความเขาใจผิดติดตามมาตามสัญชาตญาณเกิดมา
ต้ังแตเด็ก ๆ ก็รูจักอยาก แลวก็เกิดผลอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาซ่ึง
ตรงตามที่อยากก็มี ไมตรงก็มี. ถาไดผลตรงตามที่อยาก ก็เกิด
อยากใหมากขึ้นไปอีก ถาไม ไดผลตรงตามที่อยาก ก็ตองด้ิน
รนทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปจนกวาจะไดผลตรงตามที่อยาก. 
เมื่อทําลงไปมันก็ได ผลอยางใดอยางหนึ่ง วนเวียนเปนวงกลม
ของกิเลส-กากระทํา-ผล วิบาก อยูอยางนี้ เรียกวา วัฏฏสงสาร.
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คําวาวัฏฏสงสาร นั้นอยาเพอไปเขาใจวา เปนเร่ืองการเวียนวน 
ชาติโนน ชาตินี้ ชาตินั้นแตออยางเดียว ที่แทจริงกวานั้น เปนเร่ือง
การวนเวียนของสิ่ง 3 สิ่ง คือ ความอยาก-การกระทําตามความ
อยาก-ผลอย างใดอย างหนึ่ งที่ ได มาจากการกระทํานั้ น -
แลวไมสามารถหยุดความอยากได เลยตองอยากอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปแลวก็กรทําอีก-ไดผลมาอีก-เลยสงเสริมความอยาก
อย างใดอย างหนึ่ ง  ต อไปอีก เป นวงกลมอยู อย างนี้ ไม มี
สิ้นสุด . ทานเรียกวาวัฏฏสงสาร เพราะเปนวงกลมที่เวียนวน ไมมี
ที่สิ้นสุดลงได. 

คนเราตองทนทุกข์ทรมาน ก็เพราะติตอยู่ในวงกลมนี้เอง 
ถาใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได ก็เปนอันว่าพนไปจาก
ความทุกข์ทุกอย่างโดยแน่นอน (นิพพาน).

ไมวากระยาจกเข็ญใจ เศรษฐี มหากษัตริย จักรพรรดิ เทวดา
พรหม หรือจะเปนอะไรก็ตามที ลวนแตตกอยูในวงกลมนี้ทั้งนั้น
จะตองมีความทุกขทรมานชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเหมาะสมกับความ
อยากของเขา ฉะนั้น จึงกลาวไดวา ในวัฏฏสงสารนี้ เต็มไปดวย
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ความทรมานอันใหญ หลวง. ศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้น
ไม่สามารถแกปญหาขอนี้ไดเลย เราจึงตองพึ่งตัวแทของพุทธ
ศาสนา ที่เปนหลักธรรมช้ันสูง ใหแกไขในเร่ืองนี้โดยเฉพาะที
เดียว. ทั้งหมดนี้เราจะเห็นไดวา ความทุกขนั้นมาจากความอยาก 
สมดังที่พระพุทธเจาทานจัดความอยากไวในเร่ืองอริยสัจจขอที่
สอง ในฐานะเปนมูลเหตุใหเกิดความทุกขตาง ๆ โดยตรง.

ความอยากมีอยู่ ๓ อย่าง อยางแรกเรียกวา กามตัณหา 
อยากในสิ่งนารักใครพอใจ จะเปนรูป เสียง กลิ่น รูสึกสัมผัส อะไร
ก็ไดอยางที่สองเรียกวา ภวตัณหา คือความอยากเปนอยางนั้น
อยางนี้ตามที่ตนอยากจะเปน. อยางที่สามเรียกวา วิภวตัณหา 
คือความอยากไมใหมีอยางนั้น ไมใหเปนอยางนี้ . หลักเกณฑขอนี้
กลาทาใหใคร ๆ พิสูจนหรือแยงอยางไรก็ไดวา ยังมีดวามอยาก
อะไรอีกบางนอกเหนือไปกว่า ๓ อย่าง ที่กลาวมานี.้

ทานทั้งหลายจะมองเห็นวา เมื่อมีความอยากที่ไหน ก็มีความ
รอนใจที่นั่นและเมื่อตองกระทําตามความอยาก ก็ยอมมีความ
ทุกขตามสวนของการกระทํา; ไดผลมาแลวก็หยุดอยากไมได คง

48



อยากตอไป ตองมีความรอนใจตอไปอีก เพราะยังไมเปนอิสระ
จากความ-อยาก ยังตองเปนทาสของความอยากดวยเหตุนี้จึง
กลาววา คนช่ัวทําช่ัวเพราะอยากทําช่ัว มันก็มีความทุกขไปตาม
ประสาคนช่ัว คนดีอยากทําดีตามประสาของคนดี.

แตขอนี้ อยาเพอเขาใจวาเปนการสั่งสอนใหเลิกละจากการทํา
ความดี เฉพาะในที่นี้ประสงคจะช้ีให เห็นว า ความทุกขนั้นม ี
อยูหลายระดับ ละเอียดจนคนธรรมดาเขาใจไมได  ตองพึ่งพา
อาศัยสติปญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจาซ่ึงช้ีใหเห็นวา เรา
จะพนจากความทุกขโดยสิ้นเชิงดวยลําพังเพียงการกระทําความ
ดีอยางเดียวเทานั้นยังไมพอ ยังจะตองทําบางสิ่งที่ยิ่งหรือเหนือไป
จากการทําความดี ซ่ึงไดแก  การทําจิตใหหลุดพนไปจาก การ
เปนบาวเปนทาสของความอยากทุกชนิดนั่นเอง. นี่เปนใจความ
สําคัญของพระพุทธศาสนา ซ่ึงไมมีทางแพศาสนาใด ๆ ในโลก 
อันไมอาจเขามาเทียบสูหรือเคียงคูไดในสวนนี้ จึงเปนสิ่งที่ตองจํา
ไวใหแมนยํา.

เราเอาชนะความอยากทั้ง ๓ อย่างที่กล่าวแลวไดนั่นแหละ 

49



จึงจะเปนความพนจากความทุกข์  หรือหมดความทุกข โดย
ประการทั้งปวง.

เราจะกําจัดหรือดับระงับหรือตัดรากเง าของความอยาก
ใหหมดจดสิ้นเชิงไดอยางไร? คําตอบก็คือวาพิจารณาให เห็น
ความไม เที่ยง ความเปนทุกข  ความไมใช ตัวตน จนมองเห็น
วาไมมีอะไรที่นาอยากนั่นเอง. มันมีอะไรบางที่นาเอา นาเปน ซ่ึง
เมื่อเอาหรือเปนเขาแลว จะไมโยนความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งมา
ใส ให บุคคลนั้น?ขอให ต้ังปญหาถามขึ้นอยางนี้  ไดอะไรหรือ
เปนอะไรบาง ที่จะไมนํามาซ่ึงความหนักอกหนักใจ. 

ขอใหลองคิดดู การไดบุตรไดภรรยานําเอาความเบากายเบาใจ
มาให  หรือเอาภาระหลายอยางมาให? การได ตําแหนงหนาที ่
เปนการไดมาซ่ึงความสงบเย็น หรือไดมาซ่ึงภาระหนักโดยนัยนี้จะ
เห็นไดโดยงายวา ลวนแตนํามาซ่ึงภาระ และหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งเสมอ. เพราะเหตุใด? เพราะเหตุว า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ลวนแตเปนภาระ เพราะความไมเที่ยง เปนทุกข ความไมใชตัวตน
ของมันนั่นเอง. เมื่อเราไดอะไรมา เราก็จะตองจัดการกับสิ่งนั้น ๆ 
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ใหมันคงอยูกับเรา ใหเปนไปตามใจเราหรือมีประโยชน แกเรา
แตแลวสิ่งนั้น ๆ ตามปกติ มันเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกขไมเปนตัว
ตนของใคร คือไมรูไมช้ีตอความประสงคมุงหมายของบุคคลใด 
มีแตจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ ตามวิสัยของมันเองการพยายาม
ของคนเราจึงเปนการตอสู  หรือเปนการตอตานกฏแหงความ
เปลี่ยนแปลของสิ่งเหลานั้น ฉะนั้น จึงเกิดเปนความยากลําบาก 
หรือเปนความทนทรมานในการที่จะเปนอยู หรือไปทําสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ใหเปนไปตามความประสงคของเรา. 

อุบายซึ่งจะจัดการกับส่ิงทั้งหลายทั้งปวง  ที่ไม น าเอา
ไมนาเปนนั้นมีอยู. ขอนี้ไดแกการพิจารณาใหลึกซ้ึงจนพบความ
จริงวา เมื่อยังมีกิเลสตัณหา ความรูสึกในการเอา การเปนนั้น 
ยอมมีลักษณะไปอยางหนึ่ง. ถาไมมีกิเลสตัณหา มี สติปญญาที่
รูจักสิ่งตาง ๆ ถูกตองดีวา อะไรเปนอะไรแลวความรูสึกในการเอา 
การเปน หรือการไดของบุคคลนั้นยอมอยูในลักษณะอีกแบบหนึ่ง.

ยกตัวอยางงาย ๆ เชน การกินอาหาร ถากินดวยตัณหาหรือ
ดวยความอยากในความเอร็ดอรอย การกินอาหารของผูนั้นตองมี
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อาการต างจากบุคคลที่ไม กินอาหารด วยตัณหา แตกินด วย
สติสัมปชัญญะ หรือมีปญญารูวาอะไรเปนอะไร. นี้ก็เปนคนดว
ยกันแตคนหนึ่งกินดวยตัณหาอีกคนหนึ่งกินดวยความรูสึกตัวดวย
สติปญญา การกินจะตองผิดกัน. กิริยาอาการที่กินและความรูสึก
ในขณะกิน ก็จะตองผิดกัน ; และในที่สุด ผลอันเกิดจากการกินก็
จะตองผิดกัน.

เราตองทําความเขาใจกันในขอที่วา แมจะไมตองมีตัณหาหรือ
ความอยากในรสอรอย คนเราก็กินอาหารได. พระอรหันตหรือ
พระพุทธเจา ซ่ึงเปนบุคคลที่ไมมีกิเลสตัณหาเลย ก็ยังทําอะไร ๆ 
ได เปนอะไร ๆ ได ยังทํางานมากกวาพวกเรา ที่ทําดวยอํานาจ
ของกิเลสตัณหา ทานทําดวยอํานาจของอะไร? ทานทําเหมือนกับ
พวกเรา ที่ทําดวยอํานาจขอกิเลสตัณหา อยากเปนนั่นเปนนี่หรือ.

คําตอบก็คือ ท านทําด วยอํานาจของปญญา คือความรู ที่
แจมแจงถึงที่สุดวา อะไรเปนอะไร ผิดแปลกแตกตางจาก พวกเรา
ซ่ึ งทํ าอ ะไ ร  ๆ  ด วย ตั ณห า  ผล ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น  คื อ  พวก เ ร า
ตองเปนทุกขกันแทบตลอดเวลาแตสวนทานไมมีความทุกขเลย 
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ทานไมอยากไดอะไร ไมอยากเอาอะไร ผลจึงไปไดแกคนทั้งหลาย
เหลาอ่ืน ดวยความเมตตาของทานนั่นเอง ทานมีปญญาเปน
เคร่ืองบอกวา สิ่งนี้ควรจะทําแทนที่จะอยูเฉย ๆ ฉะนั้นทานจึงทํา
การสืบอายุพระศาสนามาจนถึงพวกเราได  และทั้ งได ทํา
ประโยชนอ่ืน ๆ อีกมากมาย.

รางกายและจิตใจที่ปราศจากกิเลสตัณหา ก็แสวงหาและ
บริโภคอาหารไดดวยปญญา ไมแสวงและบริโภคดวยกิเลสตัณหา
เหมือนแตกอน เมื่อเราหวังจะเปนผูพนทุกขตามรอยบาทของ
พระพุทธเจาหรือของพระอรหันตทั้งหลายเราก็ควรฝกฝนตัว ใน
การที่จะทําอะไรลงไปดวยปญญา อยาทําไปดวยอํานาจกิเลส
ตัณหาถาเปนคนศึกษาเลาเรียนก็ศึกษา ไปดวยความรูสึกผิดชอบ
ช่ัวดีวามันเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะตองศึกษา ถาประกอบการ
งานอยางใดอยางหนึ่ง ก็ทําไปดวยความรูสึกผิดชอบช่ัวดี วาเปน
สิ่งทีทุกคนควรกระทํา ซ่ึงทําใหดีที่สุด ดวยความเยือกเย็นเทาที่
สติ-ปญญาจะอํานวยให. 

ถาทําไปดวยตัณหา มันจะรอนใจเมื่อกําลังทํา และรอนใจเมื่อ
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ทําเสร็จแล ว ; แต ถ าทําด วยอํานาจของป ญญาควบคุมอยู  
จะไมรอนใจเลย. ผลแตกตางกันอยางนี้ ; ฉะนั้นเราจําเปนตอง
รูอยูเสมอวา สิ่งทั้งหลายโดยที่แทแลวเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไมนาเอา ไมนาเปน จะเขาไปเกี่ยวของ ก็เขาไปดวยปญญา การ 
กระทําของเราก็จักไมตกหลุมของกิเลสตัณหา.

การทําดวยสติปญญา จะไมมีความทุกขต้ังแตเบ้ืองตนจปลาย 
จิตใจจะไมมีความหลงยึดถือ อยางหลับหูหลับตาวาเปนของนา
เอา นาเปน ทําไปดวยจิตวาง ปลอยใหเปนไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีห รือตามกฎหมาย  ยก ตัวอย าง เช น  เ รามีที ดิน
เปนทรัพยสมบัติอยู เราไมจําเปนตองมีความรูสึกที่เปนตัณหาไป
ยึดถือในสิ่งนั้น จนถึงกับหนักอกหนักใจแผดเผาหัวใจ กฏหมาย
ยังคงคุมครองที่ดินผืนนั้นใหเปนกรรมสิทธ์ิของเราอยูนั่นเอง เรา
ไมตองทุกขรอนวิตกกังวลมันก็ไมหลุดมือหายไปไหน.

แมวาจะมีใครมาแยงชิงก็ยังคงทําการตานทานปองกันไดดวย
สติปญญา ไมตองตานทานดวยกิเลสตัณหาใหเรารอนดวยไฟคือ
โทสะ เราอาศัยอํานาจกฎหมายทําการตานทานไดโดยไมตองมี
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ความทุกข เราก็ยังคงรักษาคุมครองเอาไวได. แตถาหากวามันจะ
หลุดมือไปจริง ๆ เราจะมีกิเลสตัณหาหรือไมมีก็ตาม มันก็ชวยไม
ได เพราะวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจคิดเสียดัง
นี้เราไมตองทุกขรอนอะไร.

แม "การเปน" ก็เหมือนกัน ไมตองไปยึดถือในการไดเปนนั่น
เปนนี่ เพราะวาโดยที่แทแลว ไมมีอะไรที่นาสนุกเลยลวนแตนํามา
ซ่ึงความทุกข อยางใดอยางหนึ่งทั้งนั้น.

อุบายงาย ๆ ที่เราจะตองพิจารณา ซ่ึงเรียกวาวิปสสนาหรือ
เปนการปฏิบัติธรรมโดยตรงก็คือ พิจารณาใหเห็นวา ไมมีอะไรที่
นาเปน หรือไมมีการเปนอะไรที่นาสนุกเลย ทานทั้งหลายลองต้ัง
ปญหาสาหรับพิจารณาในขอนี้วาการเปนอะไรบางที่นาสนุก? 
เชน เปนบุตร เปนบิดา มารดา เปนสามี เปนภรรยา เปนนายเขา
เปนบาวเขา สนุกไหม? เปนมนุษยสนุกไหม? กระทั่งวาเปนพรหม
สนุกไหม? 

ถ าท านมีความรู ว า  อะไรเป นอะไรอย างแท จริงแล วทุ
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กอยางลวนแตไมมีอะไรที่นาสนุกเลย เราตองทนทํา ทนเปน ทน
เอาทนอยู โดยไมรูสึกตัว แลวทําไมเราจะตองไปมอบกายถวาย
ชีวิต หลงใหลเอา หลงใหลเปนหรือทําไปดวยอํานาจของกิเลส
ตัณหา? เราควรจะมีความรูที่ถูกตองในสิ่งเหลานี้ แลวมีชีวิตอ
ยู ด วยป ญญา เข า ไปเกี่ยวข องกับสิ่ ง เหล านี้ ในอาการที่
จะใหเปนทุกขนอยที่สุด หรือไมใหเปนทุกขเสียเลยยิ่งดี.

อีกประการหนึ่ง เราจะตองทําความเขาใจกับผูที่อยูรวมกันใน
โลก จะเปนมิตรสหาย แมที่สุดบุตรภรรยาผูใกลชิดสนิทสนมวาสิ่ง
ทั้งปวงมันเปนอยางนี้ ใหเขามีความเขาใจที่ถูกตองเหมือกับเรา 
แลวก็จะไมมีอะไรขัดขวางกันในครอบครัว ในบานเมืองตลอดถึง
ในโลก ตางคนตางมีจิตใจที่ไมยึดมั่นหลงใหลในสิ่งใด ๆ หรือใน
กันและกัน ดวยอํานาจกิเลสตัณหา แตวาคงมีชีวิตเปนอยูดวยอํา
นาจของปญญา โดยมองเห็นชัดอยูเสมอวา ไมมีอะไรทีจะยึดถือ
อยางจริงจังได. 

ขอใหทุกคนมีความรูสึกวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงเปนทุกขไมมี
อะไรเปนตัวตนอยางแทจริง ไมนาหลงดวยกําลังใจทั้งหมดทั้งสิ้น 
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ควรยับยั้งดวยปญญาเรียกวาเปนผูรูดวยปญญามีความเห็นถูก
ตอง ตามคําสอนแห งพระพุทธศาสนา จึงสมควรจะเรียกว า 
เปนพุทธบริษัทโดยแทจริง.

แมจะไมเคยบวชไมเคยรับศีล แตก็เปนบุคคลที่เขาถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ อย างแท จริง เขามีจิตใจอย างเดียวกับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คือมีความสะอาด สวาง สงบในใจ
เพราะเหตุที่ไมยึดถือในสิ่งใด วานาเอา หรือนาเปนนั่นเอง เขาจึง
เป นพุทธบริษัทขึ้นมาได โดยสมบูรณ  อย างง ายดายและ
อยางแทจริง ดวยอาศัยอุบายถูกตอง ที่พิจารณามองเห็นความ
ไมเที่ยงความเปนทุกขและความไมใชตัวตน ของตัวของตน จน
เกิดความรูสึกวาไมมีอะไรที่ นาเอา นาเปนสักอยางเดียว.

ความชั่วที่เปนชั้นทรมานที่สุด ก็มาจากความอยากเอา 
อยากเปน ดวยอํานาจกิเลสตัณหา. ความช่ัวที่เบาขึ้นมาก็ทํากัน
ดวยอํานาจของความรูสึกที่เบา ดวยกิเลสตัณหา. ความดีทั้งปวง
ก็ทํากันดวยตัณหา ชนิดที่ดี ที่ประณีตละเอียดสูงขึ้นไป เปนความ
อยากเอา อยากเปนในขั้นดี. แมความดีถึงที่สุดก็ทําดวยตัณหา ที่
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ประณีตละเอียดที่สุด จนคนไมถือวาเปนความช่ัวเลยแตแลวก็ยัง
ไมพนจากความทุกขทั้งปวงได; เพราะฉะนั้นผูที่พนทุกขถึงที่สุด 
กลาวคือพระอรหันตจึงเปนผูที่หมดจากการกระทําดวยอํานาจ
ของตัณหา กลายเปนบุคคลที่ทําช่ัวทําดีไมได ทําไตแตสิ่งที่เหนือ
ไปกวาความช่ัวและความดี คือมีใจเปนอิสระอยูเหนือการครอบ
งําในคาของความช่ัวและความดี ทานจึงไมมีความทุกขเลย .

หลักของพระพุทธศาสนามีอยู อย างนี้  เราจะทําได หรือ
ไม ไดก็ตาม ปรารถนาหรือไมปรารถนาก็ตามแนวของความ
พนทุกขยอมมีอยูอยางนี้. วันนี้ยังไมปรารถนา วันหนาก็จะตอง
ปรารถนาเพราะวาเมื่อไดละความช่ัวเสร็จแลวความดีไดทําเต็ม
เปยม แตจิตยังหมนหมอง ดวยตัณหาช้ันประณีตบางประการอยู 
และก็ไมรูจักจะดับดวยวิธีใด นอกจากพยายามอยูเหนืออํานาจ
ตัณหาคืออยู เหนือการที่จะไปอยากได  อยากเปนทั้งในสิ่งที่ช่ัว 
หรือสิ่งที่ดีก็ตาม. ตองไม่มีความอยากโดยส้ินเชิง จึงจะพน
จากความทุกข์ทั้งปวงได (นิพพาน).

สรุปความวา การรูวา อะไรเปนอะไรถึงที่สุดนั้น คือรูวาสิ่งทั้ง

58



ปวงไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตนของตน. เมื่อรูโดยแทจริงแลวก็
จะเกิดความร ููชนิดที่ จิตใจจะไม อยากเป นอะไรด วยความ
ยึดถือ;แตถาตองเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งใด ๆ ที่เรียกกันวา "ความ
มี-ความเปน" บาง ก็เขาไปเกี่ยวของดวยสติสัมปชัญญะ ดวยอํา
นาจของปญญา ไมเกี่ยวของดวยอํานาจของตัณหาเพราะฉะนั้น 
จึงไมมีความทุกขเลย.
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ตัวกู-ตัวสู 

    อันความจริง : "ตัวกู" มิไดมี 

แตพอเผลอ มันเปนผี โผลมาได 

พอหายเผลอ "ตัวกู" ก็หายไป 

หมด "ตัวกู" เสียได เปนเร่ืองดี; 

     สหายเอย จงถอน ซ่ึง "ตัวกู" 

และถอนทั้ง "ตัวสู" อยางเต็มที่ 

มีกันแต ปญญา และปรานี 

หนาที่ใคร ทําใหดี เทานั้นเอย ฯ 
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อํานาจของความยึดติด (อุปาทาน)
เราจะปลีกตัวถอนตัวออกมาเสียจากสิ่งทั้งหลายที่เปนอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ไดอยางไร คําตอบก็คือจะตองศึกษาวา อะไรเปน
เหตุใหเราอยาก จนเขาไปยึดติดในสิ่งนั้น? เมื่อรููตนเหตุ เราอาจ
จะตัดความยึดติดเสียได. กิเลสซ่ึงเปนความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้น 
ในพุทธศาสนาเรียก "อุปาทาน" แปลวาความยึดติด จําแนกเปน 
4 ประการดวยกัน

๑. กามุปาทาน (ยึดมั่นโดยความเปนกามหรือของรักใคร
ทั่วไป) เห็นไดจากการที่คนเราตามธรรมดามีความติดพันในสิ่งที่
น ารักที่น าพอใจ ไม ว าจะเปน รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
สัญชาตญาณของคนเรายอมรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือ
เอร็ดอรอยในกามคุณ 5 อยางนี้. ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
ขยายออกไปเปน 6 คือมี "ธรรมารมณ์" เพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง
หมายถึงสิ่งที่ผุดขึ้นในใจ จะเป นอดีตป จจุบันหรืออนาคต
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ก็ได เกี่ยวกับวัตถุภายนอกหรือภายในก็ได  เปนเพียงคิดฝนไป
ก็ไดแตทําใหเกิดความเอร็ดอรอยเพลิดเพลินทางจิตใจในขณะที่
รูสึก 

พอคนเราเกิดมา ได รู รสของกามารมณทั้ง 6 นี้ ก็ยึดติดใน
อารมณนั้น และยึดยิ่งขึ้นเปนลําดับ ๆ อยางแนนแฟน เหลือวิสัยที่
คนธรรมดาจะสอนได ฉะนั้น จึงเปนปญหาสําคัญที่จะตองมีความ
รู ความเขาใจใหถูกตองและประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตอสิ่งเหลา
นั้น. มิฉะนั้นความยึดติดนี่แหละจะนําไปสูความวินาศฉิบหาย. 
ขอใหเราพิจารณาดูความวินาศฉิบหายของคนทั่ว ๆ ไปตามปกติ
จะเห็นไดวา มีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่นารักอยาง
ใดอยางหนึ่งดังกลาวแลว. ทุกอยางที่มนุษยปุถุชนทํากันอยูไมวา
อะไร ลวนแตมีมูลคาจากกามารมณทั้งนั้น : คนเราจะรักกันโกรธ
กัน เกลียดกัน อิจฉาริษยาฆาฟนกัน หรือฆาตัวเองตายก็ตาม ก็
จะตองมีมูลมาจากกามารมณ.

การที่มนุษยตองทํางาน ขวนขวายหรือทําอะไรก็ตามเราอาจจะ
สืบสาวรายเร่ืองไป แลวจะพบวา เขามีความอยากใครจะไดสิ่งใด
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สิ่งหนึ่ง ที่เขาอุตสาหเลาเรียนประกอบอาชีพก็เพื่อใหไดผลมาจาก
อาชีพ แลวก็ไปแสวงหาความสบายใจในทางรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส มาบํารุงบําเรอตน. แมแต่เรื่องทําบุญ อธิษฐานไดใหไป
สวรรค์ ก็มีมูลมาจากความหวังในทางกามารมณ์ทั้งนั้น. รวม
ความ แลวความยุ งยากป นป วนของโลกทั้งสิ้น มีมูลมาจาก
กามารมณนั่นเอง.

กามารมณมีอํานาจรายกาจถึงเพียงนี้ ก็เพราะอํานาจของกามุ
ปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นอยางเหนียวแนนในกามตัวนี้เอง 
พระพุทธเจาจึงตรัสไวเปนอุปาทานขั้นตนเปนปญหาเกี่ยวกับโลก
โดยตรง โลกจะวินาศฉิบหายหรือจะเปนอะไรก็ตาม ยอมมีมูลมา
จากกามุปาทานนี้โดยเฉพาะ. เราควรจะพิจารณาตัวเราเองวา เรา
มีความติดในกามอยางไร เหนียวแนนเพียงไร จะเหลือวิสัยที่เรา
จะละไดจริง ๆ หรือไม.

ถ า ว า กั น ท า ง ค ดี โ ล ก แ ล ว  ก า ร ติ ด ก า ม ก ลั บ จ ะ เ ป น
ประโยชนอยางใหญหลวง เพราะจะทําให รักครอบครัว ทั้งยัง
ทําใหขยันขันแข็งในการแสวงหาทรัพยและช่ือเสียง ฯลฯ แตถา

63



มองกันในแงของธรรมะ จะรูสึกวา เปนทางมาแหงความทุกขทร
มานอันเรนลับ ; เพราะฉะนั้นในทางธรรมะ ความติดกามจึงเปน
สิ่งที่ตองละกันใหหมดสิ้นในที่สุด จึงจะดับความทุกขทั้งปวงได.

๒. ทิฏฐปาทาน (ยึดติดใน ทิฐิหรือความคิดเห็นที่ตนมีอยูเดิม 
ๆ) เปนสิ่งที่พอมองเห็นและเขาใจไดไมยาก ; พอเราเกิดมาในโลก 
เราไดรับการศึกษาอบรมใหเกิดมีความคิดเห็น ชนิดที่มีไวสําหรับ
ยึดมั่น ไมยอมใครงาย ๆ นี้ เรียกวาทิฐิ ลักษณะที่ยึดติดในความ
คิดความเห็นของตนนี้เปนไปตามธรรมชาติเขาไมติเตียนกันนัก 
และเปนสิ่งที่หามไมไดแตเปนโทษภัยที่รายกาจไมนอยไปกวา
ความยึดติดในของรักของใคร ถายึดติดในความเห็นเดิม ๆ ของ
ตัวอยางด้ือดึงแลว ก็อาจถึงกับจะตองปรับปรุงทิฐิของเราใหถูก 
ใหดีใหสูงยิ่งขึ้น คือจากความเห็นผิด ใหกลายมาเปนความเห็นที่
ถูกตองและถูกตองยิ่งขึ้น ๆ ไปจนถึงที่สุด ชนิดที่รูอริยสัจจดังที่
ไดบรรยายมาแลว.

ทิฐิที่ เปนความต้ือถือนั้นนั้น มีมูลมาจากหลายทางโดยเฉ
พาะอยางยิ่งแลว มักจะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิ
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ศาสนาเปนสวนใหญ ทิฐิด้ือร้ันเปนของสวนตัวเองลวน ๆ นั้นยัง
ไม เท าไร เพราะไมมากมายเหมือนที่มาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่คนเคยถือกันมาที่คอย ๆ อบรมสะสมกันมากขึ้น ๆ. 

ทิฐิตาง ๆ นี้เกิดขึ้นเพราะความไมรู (อวิชชา) เมื่อไมรูก็มีความ
เขาใจเอาเองตามความโงเดิม ๆ ของตน เชนเห็นวาสิ่งนี้นารักนา
ยึดถือ สิ่งนี้เที่ยงแทถาวร เปนความสุขเปนตัวตน แทนที่จะเห็นวา  
สิ่งเหล านั้นเป นเพียงภาพมายาที่ลวงตา เป นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อยางนี้เปนตน อะไร ๆ ที่ตนเขาใจมาแลวละก็ตองไมยอ
มรับวาผิด ทั้งที่บางที่ตัวเองก็เหมือนอยูวาผิด แตก็ไมยอม 

ความเปนผูด้ือดึงซึ่งหนาอย่างนี้ นับว่าเปนอุปสรรคหรือ
ศัตรู ของคนเราอย่ า งยิ่ ง  มั นทํ า ให เ ร า ไม่ สามารถ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือไม่สามารถเปล่ียนความ
เห็นผิดในลัทธิศาสนา หรือความเชื่ออื่น ๆ ที่เคยหลงเชื่อ
มาแลวแต่เดิมได.

ปญหานี้ยอมจะเกิดแกบุคคลผูถือลัทธิศาสนาที่ยังต่ํา ๆ อยูทั้ง 
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ๆ ที่ตนเห็นวาต่ําหรือผิด ก็เปลี่ยนไมไดเพราะเขามักถือเสียวาบิดา
มารดา ปูยา ตายาย เคยถือกันมา. หรือถาไมมีเหตุผลอะไรสําห
รับจะแก ตัวขึ้นมาจริง ๆ ก็ว าเป นสิ่งที่ เคยถือกันมานมนาน
แล วเป นต น. เพราะเหตุนี้ เอง พุทธศาสนาจึงถือว า ทิฐินั้น 
เปนกิเลสตัวรายกาจ เปนสิ่งที่ทําอันตรายที่สุดอยางหนึ่ง คง
จะตองพยายามทําใหหมดไปอยางยิ่งมิฉะนั้น ตนก็จะไมไดอะไรที่
ดีขึ้นเลย. 

๓. สีลัพพตุปาทาน (ยึดติดในวัตรปฏิบัติที่มุงหมายผิดทาง) 
หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติกระทําที่ทําปรัมปรา
สืบกันมาอยางงมงายไร เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว าขลัง
ศักด์ิสิทธ์ิ คิดกันวาเปนสิ่งที่เปนอยางอ่ืนไปไมไดและไมยอม
เปลี่ยนแปลง.คนไทยเราทั่วไป ก็มีสิ่งนี้กันไมนอยกวาชนชาติอ่ืนมี
การถือเคร่ืองรางของขลังหรือเคล็ดลับตาง ๆ เชนต่ืนนอนขึ้นมา 
จะตองเสกนํ้าลางหนา จะถายอุจจาระก็ตองผินหนาไปทิศนั้นทิศ
นี้จะบริโภคอาหารหรือจะนอน ก็ตองมีเคล็ดมีพิธี เช่ือผีสางเทว
ดาตนไมศักด์ิสิทธ์ิ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เปนตน เปนการปฏิบัติที่ไร เหตุ
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ผลอยางยิ่ง. ไมเคยคํานึงถึงเหตุผล คงมีแตความยึดมั่นถือมั่น
ตามตําราบาง เคยทํามาแลวไมยอมเปลี่ยนแปลงบาง.

แมที่อางตนวาเปนพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกา ก็ยังยึดมั่นถือ
มั่นกันไวคนละอยางสองอยาง หรือ แมที่เรียกตัวเองวาเปนภิกษุ
สงฆสาวกของพระพุทธเจ าก็ยังมีการยึดถือในทํานองนี้ด วย 
อุปาทาน. ยิ่งเปนลัทธิศาสนาที่ถือพระเปนเจาถือเทวดา ถือสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิดวยแลว จะมีการถือชนิดนั้นมากทีเดียว ซ่ึงสําหรับชาว
พุทธเราไมนาจะมีอยางนั้นเลย. 

ขอนี้เปนเพราะเมื่อประพฤติธรรมขอใดขอหนึ่งแลวไมทราบ
ความมุงหมายเดิม ไมคํานึงถึงเหตุผล ไดแตเหมาสันนิษฐานเอา
เช่ือวาเปนของศักด์ิสิทธ์ิ ฉะนั้น คนเหลานี้จึงสมาทานศีล หรือ
ประพฤติธรรมแตเพียงตามแบบฉบับตามประเพณี ตามตัวอยาง
ที่ทําปรัมปราสืบกันมาเทานั้นไมทราบเหตุผลของสิ่งนั้นๆ เพราะ
ประพฤติมาจนชิน เกิดการยึดถือเหนียวแนน ชนิดที่แกไขยากอัน
นี้เรียกวาความยึดติดในการปฏิบัติ ที่เคยกระทําสืบกันมาอยาง
ผิด ๆ หรืออยางงมงายไรเหตุผล.
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แม วิป สสนากรรมฐาน หรือสมถกรรมฐาน อย างที่กําลัง
ประพฤติปฏิบัติกันอยูในเวลานี้ก็ตาม ถาทําไปดวยความไมรูเหตุ
ผลตนปลาย ไมรูความมุงหมายอันแทจริง ก็จะตองเปนไปดวยอํา
นาจ ของความยึดถือโดยมุงหมายผิดเปนความโงเขลาชนิดหนึ่ง 
โดยไมตองสงสัย. 

แมที่สุดจะรักษาศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ หรือศีลเทาใดก็ตามถา
รักษาโดยคิดวาจะเปนผูขลัง เปนผู วิเศษศักด์ิสิทธ์ิ จะมีอํานาจ
ฤทธ์ิเดชอะไรขึ้นมาแลว ก็กลายเปนกิจวัตรที่มุงผิดทาง ทําไปโด
ยอํานาจสีลัพพตุปาทานนี้ทั้งนั้นไมตองกลาวถึงการประพฤติ
แปลก ๆ ของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได ฉะนั้นจึงจําเปนตอง 
ระมัดระวังใหมาก ๆ. 

การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น 
จะตองใหถูกไปต้ังแตเร่ิมมีความคิด ความเห็นความพอใจ ในผล
ของการทําลายกิเลสไปต้ังแตตนทีเดียว การประพฤติปฏิบัตินั้น 
จึงจะไมเปนความงมงายที่นอกลูนอกทาง ไรเหตุผลและเสียเวลา
ปฏิบัติ 
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๔. อัตตวาทุปาทาน (ยึดมั่นโดยความเปนตัวเปนตน) ความ
ยึดมั่น วาตัว วาตนนี้ เปนสิ่งสําคัญ และเปนสิ่งเรนลับอยางยิ่ง สิ่ง
ที่มีชีวิตทั้งหมดยอมจะรูสึกวา มันเปนตัวตนของมันอยูดังนี้เสมอ
ไปอยางชวยไมได เพราะมันเปนสัญชาตญาณขั้นตนที่สุดของสิ่ง
ที่ มี ชี วิ ต  แ ล ะ เ ป น มู ล ฐา น ข อ ง สั ญ ชา ต ญ า ณ อ่ื น  ๆ  เ ช น
สัญชาตญาณหาอาหารกิน สัญชาตญาณตอสูอันตราย หลบหนี
อั น ต ร า ย  สั ญ ช า ต ญ า ณ สื บพั น ธุ แ ล ะ อ่ื น  ๆ  อี ก ม า ก  ซ่ึ ง
ลวนแตอาศัยสัญชาตญาณแหงความรูสึกยึดถือวาเปนตัวตนทั้ง
นั้น มันตองยึดมั่นวา มีตัวเราเสียกอนมันจึงไมอยากตาย มันจึง
อยากหาอาหารมาเลี้ยงรางกาย อยากตอสูเอาตัวรอด หรืออยาก
จะสืบพันธของมันไว.

ความยึดถือวามีตัวตนนี้ มีประจําอยู ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
ถาไมอยางนั้นแลว มันจะมีชีวิตรอดมาไมได : แตอันนั้น มันก็เปน
สิ่งที่ทําใหเกิดความทุกข ในการ แสวงหาอาหารในการตอสู ใน
การสืบพันธ หรือในการทําอะไรทุก ๆ อยางฉะนั้นจึงกลาววา มัน
เปนรากฐานแหงความทุกขทั้งปวงดวย.
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ขอนี้พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนใจความ โดยสรุปสั้นที่สุดวา 
"ส่ิงต่าง ๆ ที่คนมีอุปาทานเขาไปยึดถืออยู่นั่นแหละเปนตัว
ความทุกข์ หรือเปนมูลเหตุแห่งความทุกข์" หรือ "ร่างกาย
และจิตใจที่คนเขาไปยึดถือดวยอุปาทานอยู่นั่นแหละ เปน
ความทุกข"์.

อุปาทานขอนี้เปนตนกําเนิดของชีวิต และเปนตนกําเนิดของ
ความทุกขตาง ๆ. คําที่วา "ชีวิตคือความทุกข-ความทุกขคือชีวิต" 
ทานก็หมายถึงขอนี้เอง. การที่เรารูจักมูลกําเนิดของชีวิต และของ
ความทุกข  นาจะถือวาเปนการรูในส่ิงที่ลึกซึ้งที่สุดและควร
รู ถึงที่สุด เพราะว าเปนทางที่ทําให เราสามารถกําจัดความ
ทุกขอยางเด็ดขาด ขอนี้อยากจะอวดด วยว า เปนวิชาความ
รู เฉพาะของพุทธศาสนาเท านั้นไมอาจพบได ในศาสนาอ่ืนที่
มีอยูในโลกนี้เลย 

เกี่ยวกับอุปาทาน, วิธีปฏิบัติใหไดประโยชนมากที่สุดเทาที่
จะทําไดนั้น จะตองอาศัยการรูจักตัวความยึดติดโคยเฉพาะอัตต
วาทุปาทานใหมากเปนพิเศษ ; เพราะวามันเปนมูลฐานของวัตถุ
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เปนสิ่งที่มีขึ้นเอง เปนเอง ประจําอยูเสร็จ แลวในตัว ไมตองมีใคร
มาสอนอะไรกันอีก.

เด็ก ๆ หรือลูกสัตว ตัวเล็ก ๆ พอเกิดมาจากท องแม  ก็มี
สัญชาตญาณอันนี้มาดวยเสร็จ. เราจะเห็นไดวา ลูกสัตวตัวเล็ก 
ๆเชนลูกแมวรูจักขูฟู ๆ ในเมื่อเราเขาไปใกลมันนั่นก็เพราะ มันมี
อะไรที่ เป นตัวเป นตนประจําอยู ในใจ ฉะนั้นจึงช วยไม ได ที่
จะไมใหมีอุปาทานในขอนี้ ที่มันแสดงอิทธิพลออกมา. ทางที่ทํา
ไดอยางเดียวก็คือ ควบคุมมันไว ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
จนกวาจะเจริญดวยวิชาความรู ในทางธรรมะ อยางที่เรียกไดวา 
ตัดใหขาดลงไปดวยวิธีที่พุทธศาสนาสอนไว จนเอาชนะสัญชาต
ญาณขอนี้ได 

ถายังเปนคนธรรมคา คือเปนปุถุชนอยูแลว ยอมไมมีทางที่เอา
ชนะสัญชาตญานขอนี้ไดเลย มีแตพระอริยเจาอันดับสุดทายคือ 
พระอรหันตเทานั้นที่จะเอาชนะสัญชาตญาณขอนี้ได เราตองเขา
ใจวาไมใชเปนเร่ืองเล็กนอยเลย เพราะเปนปญหาสําคัญของสิ่งมี
ชีวิตทั่ว ๆ ไปทั้งลิ้น ; ถาเราตองการจะเปนพุทธบริษัทเต็มตัว 
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กลาวคือเพื่อใหไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนาโดยครบถวน 
ก็ จําต องศึกษาเร่ืองนี้  และเอาชนะความเข าใจผิดในข อนี้
ใหไดมากที่สุด เราจึงจะมีความทุกขลดนอยลงตามลําดับ ๆ 

การที่รูความจริง ของสิ่งทีเกียวของกับเราเปนประจําวันนับ
วาเปนมหากุศลหรือความฉลาดที่สุดอยางหนึ่งจึงใครขอรบเราทา
นทั้งหลาย ใหสนใจในเร่ืองอุปาทานทั้งผูอ่ืนเปนเร่ืองแสดงใหเห็น
วา ทั้ง ๆ ที่สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งที่ไมนายึดถือ ไมนาเอา ไมนาเปนอยู 
ตามธรรมชาติ เราทั้งหลายก็ยังตกเปนบาวเปนทาสของมันอยาง
เหนียวแนน เพราะอํานาจของอุปาทานทั้งสี่นี้เองฉะนั้น เราจะตอง
รักษาใหรูจักสิ่งที่เปนอันตรายเปนพิษรายนี้ใหมากที่สุด. สิ่งนี้มิ
ไดแสดงตัวเปนพิษเปนอันตรายอยางการลุกโพลง ๆ ของไฟ หรือ
รูจักไดงาย ๆ อยางอาวุธหรือยาพิษ แตมันเรนลับแนบเนียนอยูใน
ลักษณะ เป นของหวานเอร็ดอร อยหอมหวานยวนใจเป น
ของสวยงาม เปนของไพเราะทั้งนั้น. 

เมื่อมันมาในลักษณะเชนนี้ ยอมเปนการยากที่เราจะรูสึกตัว
ห รือควบคุมมันได  จึงต องอาศัยสติป ญญา ความรู ของ
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พระพุทธเจา และจะตองศึกษาปฏิบัติ ควบคุมความยึดมั่นที่ผิด ๆ  
เหล านี้ ให อยู ในอํานาจของป ญญา เราก็สามารถดํารงชีวิ
ตนี้ไมใหมีความทุกขทรมาน หรือทกขแตนอยที่สุดจนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่การงานหรือมีชีวิตอยูนโลกนี้ในลักษณะที่เยือกเย็น 
มีความสะอาด สวางสงบเย็นอยูได

ขอสรุปความวา อุปาทานทั้งสี่นี้ เปนปญหาอันเดียวที่พุทธ
บริษัท หรือผูประสงคจะรูจักตัวพุทธศาสนา จะตองเขาใจใหได เพ
ราะวาวัตถุประสงคของการรักษาพรหมจรรยในพุทธศาสนานี้ ก็
เพื่อทําจิตใหหลุดพนจากความยืดมั่นที่ผิด ๆ นี้ ทานทั้งหลายจะ
ไดพบคํากลาวเชนนี้ ในทายบาลีทุก ๆ สูตร ที่กลาวถึงการบรรลุ
ธรรมของพระอรหันต  ซ่ึงในที่นั้นจะมีคําว า "จิตหลุดพนจาก
อุปาทาน" แลวก็จบกัน เพราะวา เมื่อจิตหลุดพนจากความยึดมั่น
แลว ไมมีอะไรจะผูกพันคลองจิตนั้น ใหตกเปนทาสของโลกหรือ
เวียนวายตายเกิดอีกตอไป เร่ืองจึงจบสิ้นกันหรือกลายเปน โลกุต
ตระ คือพนโลก เพราะเหตุฉะนั้น การหลุดพนจากความยึดมั่น
ที่ผิด ๆ จึงเปนใจความสําคัญที่สุดของพุทธศาสนา 
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ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
ในบทนี้ จะบรรยายใหทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปาทาน หลักพุทธ

ศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้คือ ศีล สมาธิ ปญญา. ขอปฏิบัติหมวดนี้
เรียกวา ไตรสิกขา.

สิกขาขั้นแรกที่สุด เราเรียกวา "ศีล" ซ่ึงหมายถึงการประพฤติ
ดี ประพฤติถูกตองตามหลักทั่ว ๆ ไป ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนและ
ไมทําใหตนเองเดือดรอน มีจําแนกไวเปนศีล 5 ศีล 8 ศีล 10ศีล 
227 หรืออ่ืน ๆ อีก เป นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร อย
ปราศจากโทษขั้นตน ๆ ทางกาย ทางวาจาของตน ที่เกี่ยวกับ
สังคม และสวนรวม หรือเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนแกการเปนอ
ยู. 

สิกขาขั้นที่ ๒ เรียกวา "สมาธิ" ขอนี้ไดแกการบังคับจิตใจของ
ตัวเองไว ไหอยู ในสภาพที่จะทําประโยชน ใหมากที่สุดตามที่
ตนตองการ ขอให ต้ังขอสังเกตความหมายของคําวา "สมาธิ" 
ไวใหถูกตองโดยมากทานทั้งหลายยอมจะไดฟงมาวา สมาธินั้น
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คือจิตที่ ต้ังมั่นแน วแน นิ่ง เหมือนท อนไม หรือมักว าเป นจิต
ที่สงบ เปนจิตที่บริสุทธ์ิแตลักษณะเพียง 2 อยางนั้น ไมใชความ
หมายอันแทจริงของสมาธิ. การกลาวเชนนี้มีหลักในพุทธวจนะ
นั่นเอง; พระองคทรงแสดงลักษณะของจิต ดวยคําอีกคําหนึ่งซ่ึง
สําคัญที่สุด คือคําวา "กมมนีโย" แปลวา สมควรแกการทํางาน
และคํานี้เปนคําสุดทายที่ทรง แสดงลักษณะจิตที่เปนสมาธิ.

สิกขาขั้นที่ ๓ นั้นเรียกวา "ปญญา" หมายถึงการฝกฝนอบ
รมทําใหเกิดความรูความเขาใจอันถูกตองและสมบูรณถึงที่สุดใน
สิ่งทั้งปวงตามที่มันเปนจริง. คนเราตามปกติไมสามารถรูอะไร ๆ 
ใหถูกตองตามที่เปนจริงได คือมันถูกแตเพียงตามที่เราเขาใจเอา
เองหรือตามโลกสมมุติ มันจึงไมใชตามความจริง. ดวยเหตุนี้พุทธ
ศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกวา ปญญาสิกขา นี้ขึ้นอีกสวนหนึ่ง
เปนสวนสุดทายสําหรับจะไดฝกฝนอบรมให เกิดความเขาใจ 
ใหเห็นแจงในสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงโดยสมบูรณ.

คําวา "ความเขาใจ" กับคําวา "ความเห็นแจง" นั้นในทาง
ธรรมะแลวไมเปนอันเดียวกัน. "ความเขาใจ" นั้นอาศัยการคิดคํา
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นึงดวยการใชเหตุผลบาง หรือการคาดคะเนเอาตามเหตุผลตาง ๆ  
บาง สวน "ความเห็นแจง" ไปไกลกวานั้น คือตองเปนดังที่เรา
ไดซึมซาบมาแลว ดวยการผานผจญสิ่งนั้น ๆ มาดวยตนเอง หรือ
ด วยการมีจิตใจจดจอตอเนื่องอยู กับสิ่งนั้น ๆ โดยอาศัยการ
เ ฝ า เ พ ง ดู อ ย า ง พิ นิ จ พิ จ า ร ณ า  จ น เ กิ ด ค ว า ม รู สึ ก เ บ่ื อ
หนายไมหลงใหลในสิ่งนั้น ๆ ดวยนํ้าใสใจจริง ; ไมใชดวยการคิด
เอาตามเหตุผล เพราะฉะนั้นปญญา-สิกขาตามหลักของพุทธ
ศาสนาจึงไม ไดหมายถึงปญญาที่ไดมาจากหลักของเหตุผล 
เหมือน ที่ใชกันอยูในวงการศึกษาวิชาการสมัยปจจุบันแตเปนคน
ละอยางทีเดียว

ปญญาในทางพุทธศาสนา ตองเปนการรูแจงเห็นแจงดวยนํ้า
ใสใจจริง ดวยการผานผจญสิ่งนั้น ๆ มาแลว โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
(Spiritual-Experience) จนฝงใจแนวแนไมอาจลืมเลือนไดเพราะ
ฉะนั้น การพิจารณาในทางปญญาตามสิกขาขอนี้จึงตองใชสิ่งตาง 
ๆ ที่ผานมาแลวในชีวิต ตนเองเปนเคร่ืองพิจารณา หรืออยางนอย 
ก็ตองเปนเร่ืองที่มีนํ้าหนักมาก พอที่จะทําใหใจของเราเกิดความ
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รูสึกสลดสังเวช เบ่ือหนายในสิ่งทั้งหลาย ที่ไม เที่ยงเปนทุกข 
ไมใชตัวตนเหลานั้นไดจริง

ถาเราจะคิดไปตามแนวของเหตุผล ทําการวินิจฉัยลักษณะที่
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตากันสักเทาไรก็ตามมันก็ไดแคความ
เขาใจ ไมมีทางใหเกิดความสลดสังเวชได ไมมีทางใหเกิดความ
เบ่ือหนายในสิ่งทั้งหลายในโลกได. ขอใหเขาใจวากิริยาอาการที่
จิตใจเบ่ือหนาย คลายความอยากจากสิ่งที่เคยหลงรักนั่นแหละ
คือตัวความเห็นแจงในที่นี้ . หลักธรรมะไดบัญญัติไวชัดเจนทีเดียว
วา ถาเห็นแจงจริง ๆ ก็ตองเบ่ือหนายจริง ๆ จะไปหยุดอยูเพียง
แคเห็นแจงนั้นไมได. ความเบ่ือหนายคลายความอยากในสิ่งนั้น
จะตองเกิดตามขึ้นมาทันควันอยางแยกกันไมได.

ศีลสิกขา นั้นเปนเพียงการศึกษาปฏิบัติ ในขั้นตระเตรียมเบ้ือง
ตน เพื่อใหเรามีความเปนอยูผาสุก อันจะชวยใหจิตใจเปนปกติ 
อานิสงสของศีลมีหลายอยางดวยกัน แตที่สําคัญที่สุดก็คือเปนไป
เพื่อใหเกิดสมาธิ. อานิสงสอยางอ่ืน ๆ เชนวาใหเปนสุขหรือใหไป
เกิดเปนเทวดาในสวรรคนั้น พระพุทธเจ าไม ไดทรงมุ งหมาย
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โดยตรง ; ทานมงหมายโดยตรงถึงขอที่จะใหเปนที่เกิดที่เจริญของ
สมาธิ. ศีลจะสงเสริมให เกิดสมาธิได โดยงาย. ถาเรามีเคร่ือง
รบกวนมาก จิตใจของเราจะเปนสมาธิไดอยางไร.

สมาธิสิกขา คือการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใชจิตของเรา
นี้ ใหทําหนาที่ของมัน ใหเปนประโยชนถึงที่สุด. ในขั้นศีล มีความ
ประพฤติดีทางกาย ทางวาจา. ในขั้นสมาธิมีความประพฤติดีทาง
จิต คือ ไมมีความคิดผิด ไมเศราหมองไมมีความฟุงซาน และอยู
 ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหนาที่ของมัน. อยางนี้เรียกสมาธิ.

แมในสวนที่เกี่ยวกับประโยชนทั่ว ๆ ไปในทางโลก สมาธิก็ยัง
เปนของจําเปนทุกกรณี ; ไมวาเราจะทําอะไรถาไมทําดวยใจที่
เปนสมาธิแลว ยอมไมไดรับผลสําเร็จดวยดี ทานจึงจัดสมาธินี้
ไวในลักษณะของบุคคลที่เรียกวา มหาบุรุษ ไมวาจะเปนมหาบุรุษ
ทางโลกหรือทางธรรม ลวนแต จําเปนจะตองมีสมาธิเปนคุณ
สมบัติประจําตัวทั้งนั้น.

แมแตเด็กนักเรียน ถาไมมีจิตเปนสมาธิแลว จะคิดเลขออก
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ไดอยางไร. สมาธิในทํานองนั้นเปนสมาธิตามธรรมชาติ มันยังอยู 
ในระดับออน ; สวนสมาธิในทางหลักพุทธศาสนา ที่เรากําลังพูด
ถึงนี้ เปนสมาธิที่เราไดฝกใหสูงยิ่งขึ้นไปกวา ที่จะเปนไปตาม
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เมื่อฝกกันสําเร็จแลวจึงกลายเปนจิตที่มี
ความสามารถ มีกําลัง มีคุณสมบัติพิเศษ อยางอ่ืน ๆมากมาย
เหลือเกิน. 

การที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน จากสมาธิไดถึงปานนี้
เรียกวามนุษยไดกาวขึ้นมาถึง การรูความลับของธรรมชาติอีกขั้น
หนึ่ง. ขอนี้หมายถึง การรูวิธีบังคับจิต ใหมีสมรรถภาพยิ่งไปกวา
มนุษยธรรมดาจะทําได. ขั้นศีลยังไมถือวาเปนการอวดอุตตริมนุ
สสธรรม แตพอมาถึง ขั้นที่เปนสมาธิ เปนฌาน เปนสมาบัติ 
ท่านจัดเปนอุตตริมนุสสธรรม ซึ่งพระภิกษุจะอวดไม่ได ขืน
อวดก็ไดชื่อว่า ไม่ เปนพระที่ดีหรือถึงกับไม่ เปนพระเลย
แลวแตกรณี.

การไดมาซ่ึงสมาธินี้เราตองลงทุน อดทนศึกษาอบรมและ
ปฏิบัติ จนเรามีสมาธิตามสมควร ที่จะมีไดในที่สุดเราก็จะไดผล
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ในการปฏิบัติหนาที่ไดดีมากไปกวามนุษยธรรมดา ที่เขาได ๆ กัน
เพราะเรามีเคร่ืองมือที่สูงไปกว าที่ เขามี  ;  เพราะฉะนั้น จึง
ขอใหสนใจไว อยาถือวาเปนของครึ โงเขลา งมงายพนสมัยเลย 
มันยังคงเปนของสําคัญที่สุด จึงตองใชกันอยูเร่ือยไป และยิ่งใน
สมัยที่โลกมีอะไร ๆ หมุนเร็วแทบจะลุกเปนไฟอยางนี้ดวยแลว ยิ่ง
จะตองการสมาธิมากไปเสียกวาคร้ังพุทธกาลดวยซ้ําไปอยาไป
หลงคิดวา เปนเร่ืองไปวัดหรือเร่ืองสําหรับคนวัด หรือของคน
งมงายเลย

ถัดไปนี้  ก็ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว าง สมาธิสิกขา กับ 
ปญญาสิกขา. พระพุทธเจาตรัสไวเลยทีเดียววา เมื่อจิตเปนสมาธิ
แลว ยอมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง หมายถึงอาการที่
จิตประกอบดวยสมาธิ ในลักษณะที่พรอมจะปฏิบัติหนาที่ถาจิตมี
ลักษณะเชนนี้แลว ก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง 

ขอนี้มีความแปลกประหลาดอยูหนอยหนึ่ง คือวาเร่ืองอะไร ๆที่
เราอยากรู หรือปญหาที่เราอยากจะสะสางนั้น ตามปกติมันฝงตัว
ประจําอยูในใจของคนเราทั้งนั้น เราอาจจะไมรูสึกก็ไดคือมันอยู 
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ใตจิตสํานึก (Subconscious) เร่ือยไปตลอดเวลา ขณะที่เราต้ังใจ
จะสะสางใหออก มันไมออกเพราะเหตุว าจิตใจขณะนั้น ยัง
ไมเหมาะสมที่จะสะสางปญหานั้นนั่นเอง ถาผูใดทําสมาธิที่ถูก
ตอง คือใหมีลักษณะที่เรียกวา "กมมนีโย" พรอมที่จะปฏิบัติงาน
ทางจิตแลว ปญหาตาง ๆ ที่สะสมอยูใตจิตสํานึก นั้น มันจะมีคํา
ตอบโพลงออกมาเฉย ๆ อยางไมมีปมีขลุย ตอเนื่อง-จาก ขณะที่
จิตเปนสมาธินั้น

แตวาถาหากมันยังไมโพลงออกมา เราก็ยังมีวิธีอ่ืนอีกอันหนึ่ง 
คือใหนอมจิตไปสูการพิจารณา ปญหาที่เรากําลังมีอยูการพิจา
รณาดวยกําลังของสมาธิ ในลักษณะเชนนี้เองเรียกวาปญญา
สิกขา หรืออยางนอยก็สงเคราะหเขาในปญญาสิกขาในคืนวันที่
ตรัสรู  พระพุทธเจาไดตรัสรูปฏิจจสมุปบาท คือรูอะไรเปนอะไร 
ทยอยกันไปตามลําดับ ทั้งนี้ก็โดยสมาธิ อยางที่กลาวมาแลว. 
พระองคไดตรัสเลาเร่ืองนี้ไวอยางละเอียด แตรวมใจความแลวก็
คือวา ในขณะที่จิตเปนสมาธิดีแลว ก็นอมจิตไปเพื่อพิจารณา
ปญหา นั้นๆ. 
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ทั้งหมดนี้เปนการ แสดงใหเห็นวา ปญญากับสมาธินี้จะตอง
เกี่ยวของกันเสมอไป. แตวาอาการที่ปญญา อาศัยสมาธินั้น
บางทีเรามองไมเห็นเลย เชนเวลาที่เงียบสงัดเย็นสบายไมมีอะไร
รบกวนใจ จิตเปนสมาธิสดช่ืนดี เราก็คิดอะไร ๆ ที่เปนคําตอบของ
ปญหา ซ่ึงติดคางอยูในใจได เปนตน.

แตในพุทธศาสนานั้น ทาน แสดงความสัมพันธระหวางสมาธิ
กับปญญา ยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก คือ ตองมีสมาธิจึงจะมีปญญา ; 
ตองมีปญญาจึงจะมีสมาธิ, ขอนี้เปนเพราะ ในการที่จะใหเกิด
สมาธิ ยิ่งไปกวาสมาธิตามธรรมชาตินั้น มันตองอาศัยการตาง ๆ 
ของจิต วาจะบังคับมันอยางไร จึงจะเกิดเปนสมาธิขึ้นมาได  ; 
ฉะนั้น คนมีปญญา จึงสามารถมีสมาธิมากขึ้นไดตามลําดับ. เมื่อ
มีสมาธิมากขึ้น ปญญาก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นตามกําลังเสริมซ่ึงกัน
และกันไปในตัว.

ถามีปญญาแลว ก็จะตองมีความเห็นแจง และมีผลเปนความ
รูสึกเบ่ือหนายสลดสังเวช ถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคย
หลงรักหลงยึดถือ. ถายังร่ีเขาไปหาสิ่งทั้งปวงดวยความหลงรัก 
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ดวยความยึดถือ ดวยความหลงใหลแลวไมใชเปนปญญาของ
พระพุทธศาสนา. ที่วาชะงักหรือถอยหลังนี้ไมใชทางกิริยาอาการ 
เชนจะตองจับสิ่งนั้น สงนี้ขวางทิ้งหรือทุบตีใหแตกหักหรือวาตอง
ว่ิงหนีเขาปาไป อยางนี้ก็หามิไดแตหมายถึงชะงักถอยหลัง ดวย
จิตใจโดยเฉพาะ คือมี จิตใจถอยห าง  ออกจากการที่ เคย
ตกเปนทาสของสิ่งทั้งปวง

มาเปนจิตที่อิสระ ผลของความเบ่ือหนายคลายความอยาก 
จากสิ่งทั้งปวงมันเปนอยางนี้ ไมใชไปฆาตัวตาย หรือเขาปาไป
บวชเปนฤๅษีแลวเอาไฟจุดเผาสิ่งตาง ๆ เสียใหหมด. ภายนอก
จะเปนอยางไรก็เปนไปตามเร่ือง ยังคงเปนไปตามเหตุผลตาม
ความเหมาะสมแตภายในจิตใจนั้นยอมเปนอิสระ ไมเปนทาสของ
สิ่งใดอย างแต ก อนอีกต อไป. นี่ คือ อานิสงส์ ของป ญญา 
ทานใชเรียกดวยคําบาลีวา "วิมุตติ" หมายความวา หลุดพนจาก 
การเปนทาสของสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะทาสของสิ่งที่เรารัก.

แมแตสิ่งที่เราไมรัก เราก็ตกเปนทาสของมันเหมือนกันเปนทาส
ตรงที่ตองไปเกลียดมันนั่นเอง อยูเฉย ๆ ไมได : อุตสาหไปเกลียด
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มัน ไปรอนใจกับมัน มันบังคับเราไดเหมือนกับของทีเรารัก ที่อยู 
ในลักษณะคนละอยาง ฉะนั้น คําว่าเปนทาสของส่ิงทั้งปวงนั้น 
ย่อมหมายถึงทั้งทางที่พอใจและไม่พอใจ ทั้งหมดนี้ แสดงวา 
เราหลุดออกจากการเปนทาสของสิ่งทั้งปวง. มาเปนอิสระอยูไดดว
ยอาศัยปญญา

พระพุทธเจาทานจึงไดวางหลักไวสั้น ๆ ที่สุดวา คนเราบริสุทธิ์
ไดดวยปญญา. ท่านไม่เคยตรัสว่าบริสุทธิ์ไดดวยศีลดวย
สมาธิ ; แต่บริสุทธิ์ไดดวยปญญา เพราะมันทําใหหลุดออก
มาจากส่ิงทั้งปวง. การไมหลุดก็คือ มีความไมบริสุทธ์ิสกปรกมืด
มัวเร าร อน เมื่อหลุดก็จะมีความบริสุทธ์ิสะอาด-สว างไสว 
แจมแจงและสงบเย็น มันเปนผลของปญญาหรือเปนลักษณะ
อาการที่  แสดงว า ปญญาได เข าปฏิบัติหน าที่ของมันถึง
ที่สุดแลว ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายจงไดกําหนดพิจารณาสิกขา
ขอที่ 3 คือปญญานี้ใหดี ๆ วามันมีอยูอยางไรและเปนของสูงสุด
เพียงไร

ปญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือ ปญญาที่ถอนตนออก
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มาเสียจากส่ิงทั้งปวง โดยการทําลายอุปาทาน ๔ ประการ
เสียไดหมดส้ิน ความยึดติดทั้ง 4 นั้นเปนเหมือนกับเชือกที่ผูกมัด
ลามเราไว ; ปญญาก็เปนเสมือนมีดที่จะตัตสิ่งเหลานั้นใหขาดไป
จนไมมีอะไรเปนเคร่ืองผูกมัดเราไวใหติตอยูกับสิ่งตาง ๆ ไดอีก
ตอไป .

ขอปฏิบัติทั้ง 3 อยางดังกลาวนี้ จะคงทนตอการพิสูจนหรือไม 
จะเป นหลักวิชาอันแท จริง เหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติหรือไม 
ขอใหพิจารณาดู. 

เมื่อดูตอไปอีก จะเห็นวาหลักทั้ง 3 ขอนี้ไมคานกับศาสนาไหน
เลย ถาศาสนานั้น ๆ ตองการจะ แกปญหาตาง ๆ ที่เปนความ
ทุกขของมนุษยกันจริง ๆ. พุทธศาสนาย่อมไม่เปนปฏิปกษ์ต่อ
ศาสนาใด ๆ แต่มีอะไร ๆ มากไปกว่าศาสนาอื่น ๆ มีโดย
เฉพาะก็คือ การปฏิบัติในทางปญญา อันเปนสิกขาขอสุ
ดทายเพื่อตัดความยึดมั่นทั้ง ๔ ประการ ปลดเปล้ืองจิต
ใจใหเปนอิสระจากส่ิงทั้งปวง ไม่ผูกพันเปนทาส หรือตกอ
ยู่ในอํานาจของส่ิงทั้งปวงเช่นพระเปนเจาบนสวรรค์.หรือผี

85



สางเทวดา. ขอนี้แหละ ไม่มีศาสนาอื่นกลาพอที่จะสอน
ให เปนอิสระล้ินเชิง ; ฉะนั้น เราจงเข าใจความสําคัญขอ
พระพุทธศาสนาไวใหดี ๆ ดังที่กลาวมา 

เ มื่ อ ค ว า ม จ ริ ง ไ ด แ ส ด ง แ ล ว ว า  พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
กลาทาใหพิสูจนวามีอะไร ๆ ทุกอยางที่ศาสนาอ่ืน ๆ มี ; และยังมี
อะไรบางอยาง มากไปกวาที่เขามีกัน. ฉะนั้นจะเห็นไดทันทีวา
พุทธศาสนานี้เปนของคนทั่วไป หรือเปนศาสนาสากลที่ใชไดกัน
คนทกคน ทุกยุคทุกสมัย ;  เพราะว าทุกคนมีป ญหาความ
ทุกข อย าง เดียวกันหมด คือทุกข เพราะเกิดแก  เ จ็บ  ตาย 
ทุกข เพราะความอยาก ความยึดถือครอบงํายํ่ายี ไมวาเทวดา 
มนุษย  สัตว เดรัจฉาน ย อมจะมีปญหาอย างเดียวกัน มีสิ่งที่
ตองทําอยางเดียวกัน คือตองตัดกิเลสตัณหาที่เปนตัวการสําคัญ 
หรือตัดความยึดติดที่ผิด ๆ นี้เสียใหได. นี้แหละ คือความหมาย
ของความเปนศาสนาสากล. 
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คนเราติดอะไร (เบญจขันธ)์
อะไรเป นที่ ต้ังที่ยึด ที่ เกาะเกี่ยวของอุปาทาน? ที่ ต้ังของ

อุปาทานก็คือโลกนี้เอง คําวา "โลก" ในทางพระพุทธศาสนา มี
ความหมายกวางกวาความหมายตามธรรมดา คือหมายถึงสิ่งทั้ง
ปวงทั้งสิ้นกันทีเดียว ไม ว าจะเกี่ยวกับมนุษย  เทวดา พรหม 
สัตวเดรัจฉาน สัตวนรก ปศาจ เปรต อสูรกาย อะไรก็สุดแทที่จะมี 
รวมแลวก็เรียกวาโลก.

การรูจักโลก มีความหมายอยูตรงที่วามันมีความลึกลับเปนช้ัน 
ๆ. เรารูจักกันแตช้ันนอก ๆ ที่เรียกวา "ชั้นสมมุติ" นี้หมายถึงตาม
สติปญญาของคนทั่ว ๆไป. พระพุทธศาสนาจึงมีการสอนใหดูกัน
หลาย ๆ ช้ัน. ทานมีวิธีแนะใหดูการจําแนกโลกออกเปนฝายวัตถุ 
ซ่ึงเรียกกันวา รูปธรรมอยางหนึ่ง; ฝายจิตใจเรียกวา นามธรรม 
อีกฝายหนึ่ง. ยิ่งกวานั้นทานไดแบงสวนที่เปนนามธรรมหรือจิตใจ
นี้ออกเปน 4 สวน เมื่อเอารูปธรรม 1 ส วนมารวมกันเข ากับ
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นามธรรมไดเปน 5 สวน ทานเลยเรียกวา เบญจขันธ์หรือขัน
ธ์หา แปลวาสวน 5 สวนประกอบกันขึ้นเปนโลก คือเปนสัตวเปน
คนนี่เอง. 

การดูโลก ก็หมายถึงการดูสัตวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือคน  
เพราะปญหาอยูที่เร่ืองของคน. รางกายเปนวัตถุที่เรียกวารูปหรือ 
รูปขันธ์ (สวนที่เปนรูป); สวนที่เปนจิตใจอีก 4 สวนนั้นจําแนกไป
ไดคือ 

ส่วนที่ ๑ เรียกวา "เวทนา" หมายถึงความรูสึก 3 ประการคือ
สุขหรือพอใจอยางหนึ่ง ทุกขหรือไมพอใจอยางหนึ่ง อีกแบบหนึ่ง 
อยูในลักษณะที่ไมอาจจะเรียกไดวาสุขหรือทุกข คือเปนเร่ืองที่ยัง
เฉย ๆ อยู แตก็เปนความรูสึกเหมือนกัน. ความรูสึกนี้มีประจําอ
ยูในคนเราเปนปกติ วันหนึ่ง ๆ ยอมเต็มไปดวยความรูสึก; ทานจึง
ถือว าเปนส วนหนึ่งที่ประกอบกันเปนคน และเรียกส วนนี้ว า
เวทนา หรือเวทนาขันธ.์

ส่วนที่ ๒ เรียกวา "สัญญา" แปลวารูตัว เปนความรูสึกตัวอ
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ยูเหมือนอยางวาเรากําลังต่ืนอยู คือไมหลับ ไมสลบ ไมตายหรือ
เรียกวามีสติสมปฤดี. โดยทั่ว ๆ ไป มักจะอธิบายกันวาเปนความ
จําไดหมายรู ก็ถูกเหมือนกัน เพราะวายังไมเมา ไมสลบไมหลับ 
ไมตาย ดังที่กลาวมาแลว เมื่อกระทบอะไร ทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ก็รูสึกหรือจําไดวาเปนอะไร เชนรูวา เขียว แดง สั้น ยาว คน 
สัตว ฯลฯ ตามแตจะจําได. นั่นแหละ เปนความรูสึกของสมปฤดี 
หรือ "สัญญา" ในที่นี้.

ส่วนที่ ๓ เรียกวา "สังขาร" มีความหมายมาก จนมันปนกันยุง
ไปหมด, เราพูดถึงสังขารที่เปนสวนของนามธรรมนี้กันกอนแปล
วา "ปรุง" คือกิริยาอาการของสิ่งที่เปนอยูในคนหนึ่ง ๆไดแก การ
คิดหรือความคิดเชนคิดจะทํา คิดจะพูด คิดอยางนั้นอยางนี้ คิดดี
คิดเลวคิดในทางไหนก็จัดเปนความคิดทั้งนั้นความรูสึกที่เปน
ความคิดพลุงขึ้นมาจากการปรุงแตงภายในใจนี้เรียกวาสังขาร. 
คําวา สังขาร ในที่อ่ืนนั้น หมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแตงคนใหเกิด
ขึ้นก็มีหมายถึงรางกายหรือโครงรางที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มี มี
ความหมายหลายทาง แตตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปใน
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ทางมีการปรุงแตงประกอบกันขึ้นมา

ส่วนที่ ๔ เรียกวา "วิญญาณ" หมายถึงจิตที่ทําหนาที่รูสึก ที่ตา 
ที่หู ที่จมูก ที่ลิ้น และที่กายทั่ว ๆ ไปตลอดถึงที่ใจของตนเองดวย 
(ไมใชเจตภูตอยางที่คนสวนมากเขาใจกัน).

ขันธหานี่แหละเปนที่เกาะยึดของอุปาทานทั้ง 4 ที่ไดอธิบาย
แลว ขอใหยอนไปอานแลวนํามาพิจารณาใหเขาใจกันใหดี ใหรูวา
ค ว า ม ยึ ด นั้ น มั น เ ก า ะ จั บ อ ยู กั บ ส ว น  5  ส ว น นี้ อ า จ ยึ ด
เอาแตละสวนวาเปนตัวตนก็ไดแลวแตความโงของคน เหมือน 
อยางเด็กเล็ก ๆ ที่เดินเซไปโดนประตู เจ็บ ตองตีประตูเสียทีหนึ่ง
จึงจะหายโกรธและหายเจ็บ อยางนี้หมายความวายึดเอารูปลวน 
ๆคือประตูซ่ึงเปนไมแท ๆ วาเปนตัวตน นั้นเปนอุปาทานในขั้นต่ํา
ที่สุด 

สําหรับคนโต ๆ ก็โกรธรางกายถึงกับทุบตีรางกายหรือโขก
ศีรษะตัวเอง ก็ยึดถืออยางเดียวกันกับเด็ก คือไปยึดถือเอาราง 
กายเปนตัวตน. ถาหากวาฉลาดขึ้นไปกวานั้น ก็จะถือเอาเวทนา
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หรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณสวนใดสวนหนึ่งวาเปนตัว
ตนถาหากไมอาจจะ แยกออกไดก็ยึดทั้งกลุมวาเปนตัวตน คือเอา
ทั้ง 5 สวนรวมกลุมกันเปนตัวตนอยางนี้ก็ได.

ถัดมาจากรูปก็คือ เวทนา กลาวคือความรูสึกวาสุข ทุกขหรือ
ไมสุข ไมทุกข มีทางที่จะยึดเปนตัวตนไดมากที่สุด เราจะมองดู
ตัวอยางในเร่ืองเราหลงใหล ในกามสุขโดยเฉพาะก็คือความ
เอร็ดอรอย ความถูกอกถูกใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสตาง 
ๆ ที่ได รับอยู . ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรูสึกเอร็ดอรอยซ่ึงเปน
ความสุขแลวก็ไปติตความสุขนั้นหรือความอรอยนั่นเอง คนยึดถือ
เวทนาเปนตัวเปนตนกันอยูมาก หรือวาแทบทั้งหมดเพราะวาไมมี
ใครที่จะไมชอบความเอร็ดอรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งก็การสัมผัส
ทางผิวหนัง. ความไมรูหรือความหลงผิดทําใหมองไมเห็นสิ่งอ่ืนใด  
มองเห็นแตความเอร็ดอรอย แลวยึดถือเปนตัวเปนตน และ
จะยึดเอาสิ่งนั้นมาเปนของตน.

ความรูสึกทางพอใจหรือไมพอใจก็ตาม ยอมจะเรียกไดวาเปนที่
ต้ังของความทุกขไดทั้งนั้น. ความรูสึกชอบกับชังนี้ ตามความ
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หมายทางธรรมะแลวยอมถือวาเปนความทุกขเทากัน เพราะมัน
ทําให เกิดความทรมานใจเทากัน : ความชอบทําใหใจฟูความ
ไมชอบทําใหใจแฟบ การดีใจและเสียใจ ก็เปนการทําให จิต
เหน็ดเหนื่อยเทากัน ทําใหเกิดหว่ันไหวทางจิตไดเทากันทั้งหมด
นั้นเรียกวายึดเวทนาเปนตัวตน.

ขอใหทุกคนพิจารณาความยึดถือเวทนาวาเปนตัวตนของตนใน
ตนเอง ใหเขาใจอยางถูกตองจริง ๆ จะเปนหนทางทําใหเปนอิสระ
จากเวทนา. เวทนาเปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือจิตใจ แลวดึงเราไป
สูสภาพที่จะตองเสียใจในภายหลัง. ในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเปน 
พระอรหันต ทานสอนใหพิจารณาเร่ืองเวทนาโดยเฉพาะก็มีมาก. 
มีผูที่บรรลุเปนพระอรหันตเพราะกําหนดเวลา เปนวัตถุสําหรับการ
พิจารณาเพื่อความหลุดพนจากทุกข อยางนี้ก็มี มาก 

เวทนานี้เปนที่ต้ังแหงความยึดถือไดงายกวาสิ่งใด ๆ ทั้งหมดเพ
ราะมันเปนที่มุงหมายสูงสุดของสิ่งที่เราพากเพียรทํากัน " เรา
อุตสาหศึกษาเลาเรียนอุตสาหประกอบการงานอาชีพตาง ๆก็เพื่อ
ใหไดเงินแลวก็ไปซ่ือหาสิ่งตาง ๆ เชน ของใช ของกิน เคร่ืองบํารุง 
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บําเรอ ตลอดจนถึงรสพิเศษจากเพศตรงกันขามแลวก็บริโภค
ของเหลานั้นเพื่อหวังอยางเดียวคือสุขเวทนา กลาวคือความ
เอร็ดอรอยทางตา หู จมูก ลิ้น และทางกาย 

เราลงทุนดวยกําลังทรัพย กําลังกาย กําลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวัง
สุขเวทนาอันเดียวนี้เทานั้น ก็รูอยูแกใจกันดีทุกคน ถาไมเพราะอํา
นาจของสุขเวทนานี้แล ว ท านทั้งหลายก็คงจะไมลงทุนเรียน 
ลงทุน ทําการงาน ลงเร่ียวลงแรงหาเงิน ฉะนั้นจะเห็นไดวาเร่ืองสุข
เวทนานี้ ไมใชเร่ืองเล็กนอยเสียแลว ถามี ความรูความเขาใจ ก็จะ
สามารถควบคุมมันได จนทําใหเรามีจิตใจสูงอยูเหนือความรูสึก
ชนิดนั้น จะทําให เราสามารถทําสิ่ งต าง ๆ ได ดีกว าที่ เรา
ปลอยใหเปนไปตามธรรมดา. แมความยุงยากตาง ๆ ในสังคม ก็มี
มูลมาจากสุขเวทนานี้เหมือนกัน

การกระทบกระทั่งระหวางประเทศ.หรือระหวางคร่ึงโลกกับคร่ึง
โลกที่จะตองรบกัน เมื่อไลเบ้ียไปถึงที่สุด แลวจะไปพบความจริงที่
วา ทุกฝายตกเปนทาสของสุขเวทนาดังที่กลาวมาแลว การทํา
สงครามกันนั้น ไมใชเพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลัทธิ 
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หรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หามิได ที่ แทแลวมันก็เนื่องมาจาก
ประโยชนสุข ตางฝายจะมุงแตใหไดประโยชนมาก จะกอบโกย
เอาแต ประโยชนส วนตัว ลัทธินั้นเปนเคร่ืองบังหน าหรือเหตุ
ประกอบรอง ๆ  ลงไปเท านั้น เอง  ส่ วนลึกที่ สุดอยู่ ที่ การ
ตกเปนทาสของสุขเวทนา ฉะนั้น การรูจักเวทนาก็หมายถึงการ
รูจักมูลเหตุอันสําคัญ ที่ทําใหเราตกเปนทาสของกิเลสหรือความ
ช่ัวจนไดรับความทุกขในทุกระดับ.

เมื่อมนุษยเปนอยางไร เทวดาก็เปนอยางนั้น คือตกอยูภาย
ใตอํานาจสุขเวทนาอยางเดียวกับมนุษยและยิ่งกวามนุษยเพียง
แตเขาสมมุติใหเปนเร่ืองที่ดีกวาประณีตกวาไดอยางอกอยาง
ใจกวาเทานั้น แตก็ยังไมพนไปจากเร่ืองตัณหาอุปาทานหลงติด 
อยูในรสอรอยทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ นั้นเอง 

ถ าสู งขึ้ น ไปถึ งขั้ นพรหม ก็ต องยกความอร อยในทาง
กามารมณออกเสียแตไมพนจากความอรอยทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่
เรียกวาฌานหรืออยูในสมาธิ เกิดความสุขใจเปนรสอรอยขึ้นมา ก็
ตกใจในรสอรอยนั้นเหมือนกัน. แมไมเกี่ยวกับกามารมณก็เปนสุข
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เวทนานั่นเอง.

ยิ่งสัตวที่ต่ําลงไปกวามนุษยดวยแลว มันยอมตกอยูภายใตอํา
นาจของสุขเวทนาอยางไมเปนระเบียบ ยิ่งกวามนุษยเรามากมาย
นัก ฉะนั้น การรูเร่ืองของเวทนาวาเปนอยางไร โดย-เฉพาะรูเร่ือง
เวทนาวา ไมสูเปนตัวเราของเราเลย ไมควรจะยึดถือ จึงเปนสิ่งที่มี
ประโยชนแกชีวิตของคนเราจริง ๆ.

ถัดไปก็คือเร่ือง สัญญา หรือที่เรียกวา สมปฤดี นั่นเองนี้มีทาง
ที่จะยึดถือวา เปนตัวเปนตนของเราไดงายเหมือนกันอยางที่ชาว
บานทั่ว ๆ ไปมักชอบพูดกันวา ถานอนหลับจะมีอะไรบางอยาง 
ออกไปจากตัวเราที่เรียกวา เจตภูต หรือจะเรียกวาอะไรสุดแท ใน
ขณะนั้นเราก็เหมือนทอนไม ไมมีความรูสึกทางตาหูจมูกลิ้น และ
กายเพื่อสิ่งนั้นกลับสูรางกายอีก จึงจะรูสึกสมปฤดีตามเดิม มีสติส
ตังขึ้นมาตามเดิม คนเขาหลงเช่ือกันอยางนั้นมาก เลยยิ่งมีทางที่
จะยึดเอาสัญญาหรือสมปฤดีนี้วาเปนตัวตนมากขึ้น.

แตถาวากันตามทางพุทธศาสนาแลว สัญญาไมใชเปนตัวตน 
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สัญญาเปนเพียงความรูสึกจําไดหมายรูที่ยังคงดีอยู. พอเกิดการ
ไมเปนระเบียบในการปรุงแตงเทานั้น สิ่งที่เราเรียกวา สัญญาหรือ 
สมปฤดี ก็จะกลับเปนใชไมไดไปทันที. พุทธศาสนาไมยอมรับวา
สัญญาเปนตัวตนก็เพราะเหตุนี้  ; แตคนทั่วไปก็ชอบเดา หรือ
สันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว าเปนตัวตนการศึกษาพุทธ
ศาสนากลับไดความรูที่ตรงกันขาม วานั่นไมใชตัวตนของใคร. นั่น
เปนเพียงผลของการปรุงแตงตามธรรมชาติในคน ๆ หนึ่ง เทานั้น
เอง 

ขันธถัดไปคือ สังขาร ไดแกความ นึกคิด ความรูสึกจะทํานูน
ทํานี่ จะไดนั่นไดนี่ เปนความคิดดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม แสดงความเปน
ตัวเปนตนหนักขึ้นไปอีก ใคร ๆ ก็จะรูสึกวา ถาจะเปนตัวตนกัน
บางละก็ ตัวผูนึกคิดนี่ แหละ นาจะเปนตัวตนมากกวาอยางอ่ืน. 
อยางนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคปจจุบัน เขามีปรัชญาของเขางาย 
ๆ วา "ขาพเจาคิดได ขาพเจาจึงมีอยู"

แม นักปรัชญาในสมัยวิทยาศาสตร อย างนี้  ก็ยังยืดถือตัว
ตนอยางเดียวกับ ในสมัยเมื่อสองสามพันปมาแลว โดยถือเอาตัว

96



ความคิดนั้นวาเปนตัวตน. 

พุทธศาสนาไดปฏิเสธเวทนา และสัญญา วาไมใช ตัวตนมา
แลว ยังปฏิเสธความคิด หรือตัวจิตที่คิด วาไมใชตัวตนเหมือนกัน . 
เพราะอาการที่คิดขึ้นมาไดนั้น มันเปนเร่ืองของธรรมชาติ เปนผล
ของการปรุงของสิ่งหลาย ๆ สิ่งสําเร็จรูปเปนความคิดขึ้นมาได 
อยู ในกลุมของสวนประกอบตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนคน โดย
ไมตองมีตัว "ขาพเจา" ที่เปนตัวตนอยางวาสังขารหรือความคิดนี้ 
จึงถูกยืนยันวาเปนอนัตตา กลาวคือไมมีตนไมมีตนอยางเดียวกัน
กับขันธอ่ืน ๆ ที่กลาวมาแลว.

คําในพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยูแลววา "สังขาร" ซ่ึงแปลวา
ของปรุงแตง คือของหลาย ๆ อยางมาปรุงกันเขาจึงยิ่งไมใชตัวตน. 
ความลําบากเขาใจยากอยูตรงที่วา พวกเราไมมีความเขาใจใน
เร่ืองของนามธรรม หรือจิตใจอยางเพียงพอ เรารูจักกันแตเร่ืองรูป
ธาตุที่เปนวัตถุแตธาตุอีกประเภทหนึ่ง ที่เปนนามธรรมไมใชวัตถุ
เราแทบจะไมเขาใจกันเสียเลย เราจึงเขาใจยากในเร่ืองของการ
ปรุงทางนามธาตุ.
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ในที่นี้บอกไดแตเพียงตามหลักพุทธศาสนาวา เปนการปรุงของ
ธาตุหลาย ๆ ธาตุ รวมทั้งวัตถุธาตุ และนามธาตุ สิ่งทีเรียกวา
ความคิด หรือ " สังขาร" จึงเกิดขึ้นโนใจของตัวเราเองและ
ทําใหเขาใจไปวา มีผูใดผูหนึ่งเปนผูคิดเพื่อไปในทํานองวาเปน
เจตภูต เปนวิญญาณ เปนตัวเจาของรางหรืออะไรทํานองนี้พุทธ
ศาสนาปฏิเสธสิ่งเหลานี้อยางสิ้นเชิงเมื่อไดแยกออกเปนสวน ๆ 
ไมมีอะไรเหลือ แลวก็พิสูจนแตละสวน ๆ วาไมมีสวนไหนเปนตัว
เปนตน ตลอดถึงสวนที่เปนความคิด ก็ไมใชตัวตนอยางที่คนทั่วไป
เขาใจกันเลย.

ถัดไปเปนสวนสุดทายเรียกวา "วิญญาณ" ทําหนาที่รูแจงทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันเปนสิ่งที่ไมใชตัวตนของเราเหมือนกัน 
เพราะเหตุวาอวัยวะนั้น ๆ ลวนมีความสามารถรับรูรูป เสียง กลิ่น 
รูสึกสัมผัส อยูตลอดเวลา. เมื่อตากับรูปถึงกันเขา วิญญาณก็เกิด
ขึ้น เปน 3 ฝายดวยกัน. เชนตาก็มีความรูแจงเกิดขึ้นวารูปนั้นมี
สัณฐานอยางไร เปนรูปคนหรือสัตว  สั้นหรือยาว ขาวหรือดํา 
อยางนี้เปนตน.
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ความรูแจงที่เกิดขึ้นทํานองนี้เหมือนกับกลไกอันหนึ่ง ซ่ึงเปนไป
เองตามธรรมชาติ อยางอัตโนมัติแตมีคนบางพวกถือกันวานั่นแห
ละเปนเจตภูต หรือเปนตัววิญญาณที่ แลนเขาแลนออกจากใจมา
รับความสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย อยางนี้ก็มี  
แลวยึดถือเอาเปนตัวตน. ตามหลักพุทธศาสนาถือวา มันเปน
ธรรมชาติอยางนั้น ถารูปและตาพรอมทั้งประสาทตา ไดมีการกระ
ทบกันก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสําเร็จเปนการรูแจงทางตาเรียก จักษุ
วิญญาณ ตามช่ือของประสาทอันเปนที่ต้ังแหงการสัมผัส โดย
ไมตองมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกวิญญาณในศาสนาพุทธจึงไมเหมือน
วิญญาณในศาสนาอ่ืน ๆ.

เมื่อได แยกดูทีละส วน ๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ไมเห็นมีสวนไหนที่เปนตัวตนของตนดังนี้แลว ก็จะถอน
ความเขาใจผิดเร่ืองตัวตนเสียได วาไมใชเปนตัวตนของใครเลย. 
ถาไมเกิดความอยาก ก็ไมเกิดความรักหรือเกลียดในสิ่งทั้งหลาย 
จึงจะเรียกวาเห็นแจงในสิ่งทั้งปวงวาไมใชตัวตน. การนึกคิดตาม
เหตุผลก็พอจะทําใหเช่ือวาไมใชตัวตนได สัตวมันก็เปนเพียงความ
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เช่ือ ไมเปนการรูแจงชนิดที่จะตัดความยึดถือวา เปนตัวเปนตน
ไดอยางเด็ดขาด. เหตุนี้เองจึงตองศึกษาพิจารณากันตามหลัก
แหงสิกขา 3 ประการ จึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรืองนี้ได.

หน าที่ อั น จ ะพึ งป ฏิ บั ติ ใน เ รื่ อ ง เ บ ญจ ขั น ธ์  นี้ คื อ
ตองทําใหความรูแจงเกิดขึ้น เพื่อขจัดความโงเสีย และก็จะเห็น
เองวา ไมมีสวนไหนที่เปนตัวเปนตนอันนายึดถือ เมื่อนั้นการ
ยึดถือก็แตกสลายลง. แมยึดมาแตกําเนิดก็ตาม มันตองหมด
ไปดวย ; ฉะนั้นเราจําเปนตอง? ศึกษาเร่ืองเบญจขันธซ่ึงเปนที่ต้ัง
แหงความหลงวาเปนตัวตนนี้ใหละเอียด. พระพุทธจาทรงสอน
เร่ืองนี้มากกวาเรืองทั้งหลายมีใจความสรุปสั้น ๆ วา "เบญจขัน
ธ์เปนอนัตตา" และถือวาเปนคําสอนที่เปนตัวพระพุทธศาสนา
แท  เปนใจความสําคัญของพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะมองกันใน
แงปรัชญา หรือวิทยาศาสตร หรือในฐานะเปนศาสนาก็ตาม. ถา
เรารูตามที่เปนจริง ความยึดถือดวยการเขาใจผิดก็หายไป ความ
อยากทุกชนิดจะไมมีทางเกิดและความทุกขก็จะไมม.ี

ทําไม คนเราตามปกติจึงมองสวน 5 สวนนี้ไมออกตามที่เปน
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จริง? เมื่อเราเกิดมาจากทองมารดา เราไมมีปญญาของเราเอง : 
เราไดรับความรูมาตามที่เขาสอนให เขาสอนเราโปในทางที่เขา
ใจวา ทุกสิ่งเปนตัวตนไปทั้งนั้น. อํานาจสัญชาตญาณด้ังเดิม 
เกี่ยวกับการยึดถือวาเปนตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) ซ่ึงมีติดมา
ต้ังแต เราเกิด ก็พอกพูนหนาแนนยิ่งขึ้นทุกวัน ในการพูดจาก
ใชคําวา ฉัน ทาน ผูนั้น ผูนี้ ซ่ึงลวนแตยํ้าการมีตัวตนใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น. คนนั้นช่ือนั้น คนนี้ช่ือนี้ เปนลูกคนนั้น เปนหลานคนนี้ เปน
สามีคนนั้น เปนภรรยาคนนี้ ลวนแตระบุไปในทางเปนตัวตนทั้ง
นั้น เราจึงพากันไมรูสึกตัว ในการที่ไปยึดถือความเปนตัวเปนตน
เพิ่มขึ้นทุกวัน.

เมื่อยึดวาเปนตัวเปนตน ก็เกิดความเห็นแกตัว แลวก็ประกอบ
ก า ร ง า น ไ ป ต า ม ค ว า ม เ ห็ น แ ก ตั ว ห รื อ พ ว ก ข อ ง ตั ว จ น
ไดประโยชนมาบํารุงความใครของตัวและพวกของตัว . แตถาหาก
วาเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นวานี้เปนของหลอก ๆ เราก็จะ
หมดความยึดถือวานั่นเปนนาย ก. นาย ข. เปนขุน หลวงพระ 
พระยา เปนสัตว หรือมนุษย โดยเห็นวาเปนเพียงเร่ืองที่คนเขา
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สมมุติขึ้นพูดกันในทางสังคมเทานั้นเอง. ถาเขาเขาใจไดอยางนี้
แลว ก็นับวาเปนการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมไดช้ันหนึ่ง.

เมื่อพิจารณาดูรางกายทั้งหมดของนาย ก. ก็จะพบวา นาย ก. 
นั้น เทากับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สัมพันธกัน. การ
เห็นอยางนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหนอย เรียกไดวาไมหลงติดในการ
สมมติทางโลก 

จะแยกใหละเอียดออกไปอีก ก็มีทางทําได เชนรูป รางกายนี ้
แยกเปนธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ หรือไมแยกอยางทางวัด ๆ เขาแยก
กัน จะแยกอยางวิทยาศาสตร เปนคารบอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน
ฯลฯ ไดเหมือนกัน. อยางนี้เรียกวา เห็นลึกเขาไปอีก คือมันหลอก
ลวงเราไดนอยเขาไปอีกช้ันหนึ่งกลายเปนเห็นว าคนไมมี มีอ
ยูแตธาตุตาง ๆ. รางกายเปนรูปธาตุ ; จิตเปนนามธาตุ แยกออก
เปนสวนยอย ๆ ทําหนาที่ตาง ๆ กัน เชนรูสึกนึกคิด และรูทาง
ประสาททั้งหลาย เมื่อเปนดังนี้ ความรูสึกกวานาย ก. นาย ข. ขุน 
หลวงพระ พระยา ก็หายไป ความรูสึกวาลูกของเรา ผัวของเรา 
เมียของเรานี้ก็พลอยหายไป. 
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แตเมื่อ ดูกันในแง่ปรมัตถ์ จะปรากฏวา แมธาตุดิน นํ้า ลมไฟ 
ธาตุออกซิเจน ไฮโดรเจน หรืออะไรก็ตาม จะเปนรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณก็ตาม ดูใหลึกซ่ึงแลว ก็จะพบลักษณะ
อันหนึ่ง ซ่ึงเหมือนกันหมดคือ "ความว่าง" จากสิ่งที่เรียกวาตัวตน
ของมันเอง. ดิน นํ้า ลม ไฟ ดูตรงไหน ๆ มันก็ไมมีตัวตน ซ่ึงภาษา
พุทธศาสนาเรียกวา "สุญญตา".

ทานผูใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนของวางไดดังนี้แลว ความ
ยึดถือหรืออุปาทาน ยอมไมมีทางที่จะเกิดได ที่เกิดแลว ไมมีทางที
จะเหลืออยูได. มันจะสูญหายละลายไปหมด จนปราศจากความ
ยึดติดโดยสิ้นเชิง มันจึงไมมีสัตวไมมีคน ไมมีธาตุ ไมมีขันธ ไมมี
อะไรทั้งหมด ; เปน "ความว่าง" จากการมีตัวมีตนของมันเองเมื่อ
ไมยึดติด ความทุกขก็ไมมีทางเกิดขึ้น. ใครจะเรียกเขาวาคนดีคน
ช่ัว คนสุข คนทุกข หรืออะไรก็ตาม ไมเปนของแปลกสาหรับเขา. 
ทั้งหมดนี้เปนผลเกิดมาจากการมีความรูความเขาใจ และมีความ
เห็นแจงในความจริงของเร่ืองเบญจขันธ จนถอนความยึดติดที่ผิด  
ๆ ทั้ง 4 ประการนั้นเสียได.

103



สรุปความวา สิ่งทั้งปวงในโลกนี้รวมอยูในคําวา "เบญจขันธคือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละสวนเปนมายาไรตัวตน  
แตก็มีอํานาจของเวทนาลอใหเกิดการยึดถือ จนคนทั่วไปอยากมี 
อยากเปน อยากไมใหเปนซ่ึงลวน แตทําใหเกิดทุกข ไมอยางเปด
เผยก็อย างเร นลับ. ทุกคนจะต องอาศัยข อปฏิบัติที่ เ รียกว า
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ถอนความหลงติดในเบญจขันธ 
เสียใหสิ้นเชิง จึงจะไมตกอยูใตอํานาจของขันธทั้งหาและก็จะไมมี
ความทุ กข .  โลกจะ อยู ในลักษณะ ที่ อํ า นวย ค วา มผาสุ ข
ใจใหแกผูนั้นไมตองรอนใจเพราะสิ่งใด ๆ เปนผูมีจิตใจอยูเหนือสิ่ง
ทั้งปวงตลอดชีวิต นี้เปนผลของการรูแจงแทงตลอดในเร่ืองเบญจ
ขันธ์ิตามคําสอนของพระพุทธเจา.
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เรียนธรรมะ. 

    เรียนธรรมะ อยาตะกละ ใหเกินเหตุ 
จะเปนเปรต หิวปราชญ เกินคาดหวัง 
อยาเรียนอยาง ปรัชญา มัวบาดัง 
เรียนกระทั่ง ตายเปลา ไมเขารอย. 
    เรียนธรรมะ ตองเรียน อยางธรรมะ 
เรียนเพื่อละ ทุกขใหญ ไมทอถอย 
เรียนที่ทุกข ที่มีจริง ยิ่งเขารอย 
ไมเลื่อนลอย มองใหเห็น ตามเปนจริง
    ตองต้ังตน การเรียน ที่หูตา ฯลฯ 
สัมผัสแลว เกิดเวทนา ตัณหาว่ิง- 
ขึ้นมาอยาก เกิดผูอยาก เปนปากปลิง 
"เรียนรูยิง ตัณหาดับ นับวาพอ ฯ" 
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แนวการทําใหรูแจงตามวิธีธรรมชาติ

ปติและปราโมทย :         (ความอ่ิมใจในธรรม)
ปสสัทธิ :         (ความรํางับ)
สมาธิ :         (จิตสงบ)
ยถาภูตญาณทัสสนะ :         (รูความเปนจริงตอโลก)
นิพพิทา :         (ความเบ่ือหนาย)
วิราคะ :         (ความคลายออก)
วิมุตติ :         (ความหลุดออก)
วิสุทธิ :         (ความบริสุทธ์ิไมเศราหมอง)
สันติ :         (ความสงบเย็น)
นิพพาน :         (ภาวะที่ปราศจากความทุกข)
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การทําใหรูแจงตามวิธีธรรมชาติ 

ในบทนี้ จะบอกใหทราบตอไปวา สมาธิอาจจะมีไดโดยทาง
ธรรมชาติอยางหนึ่ง และจากการปฏิบัติตามหลักวิชา โดยเฉพาะ
อีกอยางหนึ่ง : มีผลอยางเดียวกันคือเมื่อจิตเปนสมาธิแลวก็นําไป
เพงพิจารณา (วิปสสนา).

แต มีข อควรสัง เกตอย างหนึ่ งว า  สมาธิที่ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาตินั้น มันมักจะพอเหมาะพอสมแก่กําลังของปญญา
ที่จะใชทําการพิจารณา ; ส่วนสมาธิที่เกิดจากการฝกตาม
หลักวิชาการนั้น มันมักจะเปนสมาธิที่มากเกินไป หรือเหลือ
ใชและยังเปนเหตุใหคนหลงผิดพอใจเพียงแคสมาธินั้นก็ได เพราะ 
วาในขณะที่จิตเปนสมาธิเต็มที่นั้น ยอมเปนความสุข ความสบาย
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงทําใหเกิดความพอใจจนถึงกับหลงติดหรือหลงคิด
วาเปนมรรคเปนผล. โดยเหตุนี้ สมาธิที่เปนไปตามทางธรรมชาติที่
พอเหมาะพอสมกับการใชพิจารณานั้นจึงไม เสียหลายไม เสีย
เปรียบสมาธิตามแบบที่ฝกตามแนววิธีเทคนิคนัก. ขอแตเพียง
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ให รู จักประคับประคองทําใหสมาธิเกิด และใหเปนไปดวยดีก็
แลวกัน.

ขอความตาง ๆ ในพระไตรปฎก ก็มีเลาถึงแตเร่ืองการบรรลุ
มรรคผลทุกช้ันตามวิธีธรรมชาติ ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมี
พระภาคเจาเอง หรือตอหนาทานที่สั่งสอนคนอ่ืน ๆ โดยไมไดไป
สูปานั่งทําความเพียรอยางมีพิธีรีตองกําหนดเพงอะไรตาง ๆตา
มอยางในคัมภีรที่แตงกันใหมในช้ันหลัง ๆ. โดยเฉพาะในกรณี
แหงการบรรลุอรหัตตผลของภิกษุปญจวัคคีย หรือฤๅษี 1000รูป  
ด วยการนั่งฟ งอนัตตลักขณสูตร และอทิตตปริยายสูตรด วย
แล วจะยิ่งเห็นว าไม มีการพยายามตามหลักวิชาใด ๆ เลย 
แตเปนการเห็นแจงแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท ๆ.

นี่เปนตัวอยางที่ทําใหเราเขาใจไดดีวา สมาธิตามธรรมชาตินั้น 
ยอมเกิดขึ้นเอง ในระหวางที่ทําความพยายามเพื่อจะเขาใจเร่ือง
ราวตาง ๆ ใหแจมแจง; และตองมีอยูมากในขณะที่มีความเห็นอัน
แจมแจงติดแนบแนนอยูในตัวอยางไมแยกจากกันได. ทั้งยังเปน
ไปไดตามธรรมชาติ ในทํานองเดียวกันกับตัวอยางที่วา พอเรา
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ต้ังใจคิดเลขลงไปเทานั้น จิตก็เปนสมาธิขึ้นมาเอง ; พอเราจะยิง
ปน จิตก็เปนสมาธิบังคับใหแนวแนขึ้นมาเองในเวลาเล็ง 

นี่แหละเปนลักษณะของสมาธิ ที่เปนไปเองตามธรรมชาติสิ่ง
ตามปกติถูกมองขามไปเสีย เพราะมีลักษณะดูมันไมคอยจะขลัง
จะศักด์ิสิทธ์ิ ไมคอยจะเปนปาฏิหาริยเปนที่นาอัศจรรย.แตโดย
ที่แทแลว คนเรารอดตัวมาไดเปนสวนใหญ  ก็โดยอํานาจของ
สมาธิ ตามธรรมชาตินี้เอง. แมการบรรลุมรรคผลนิพพานเปนพระ
อรหันต ก็อาศัยสมาธิตามธรรมชาติ ทํานองนี้เปนสวนมาก 

ฉะนั้น ขอทานทั้งหลายอยาไดมองขามเร่ืองของสมาธิที่เปนไป
ตามธรรมชาติ .  มันเป นเ ร่ืองที่ เ ราอาจทําได ก อน หรือทํา
ไดอยูแลวเปนสวนมาก. ควรจะประคับประคองมันใหถูกวิธีใหมัน
เปนไปดวยดีถึงที่สุด ก็จะมีผลเทากัน. เหมือนกับผูที่ไดบรรลุ
เปนพระอรหันตไปแลวเปนสวนมาก ซ่ึงไมเคยรูจักนั่งทําสมาธิ
แบบใหม ๆ อยางที่กําลังต่ืน ๆ กันอยูในขณะนี้เลย.

ทีนี้ เราก็มาถึง ความลับของธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับลําดับแหง
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ความรูสึกตาง ๆ ภายในใจ จนกระทั่งเกิดการเห็นแจมแจง ตามที่
เป นจริงต อโลก หรือต อขันธ ห า. ลําดับแรกได แก  ป ติและ
ปราโมทยหมายถึงความชุมช่ืนใจหรือความอ่ิมเอมใจในทาง
ธรรม. การที่เราทําความดีอยางใดออยางหนึ่งแมการใหทาน ซ่ึง
ถือกันวาเปนบุญช้ันตนๆ ก็เปนการทําใหเกิดปติปราโมทยได . 
ถาเปนถึงขั้นศีล คือมีความประพฤติทางกายวาจา ไมดางพรอย
จนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได ปติปราโมทยก็มากขึ้น . ถาหากไป
ถึงขั้นสมาธิจะเห็นไดวาในองคของสมาธิ อันดับแรกที่เรียกวา
ปฐมฌานนั้น ก็มีปติอยูองคหนึ่งดวยโดยไมตองสงสัย.

ป ติปราโมทย์  นี้  มีอานาจอยู ในตัวมันเองอย างหนึ่ง  ซ่ึง
จะทําใหเกิดความรํางับ (ปสสัทธิ) ตามปกติจิตของคนเราไมคอย
จะรํางับ เพราะวาจิตตกเปนทาสของความคิดความนึกจากสิ่ง
ยั่วยวนภายนอก หรือจากความรูสึกในอะไรตาง ๆ อยูตลอดเวลา
เป นความฟุ งอยู ภายในไม เป นความสงบ แต ถ าหากมีป ติ
ปราโมทยในทางธรรมมาประจําใจอยูและมากพอสมควรแลว 
ความสงบระงับนั้นจะตองมีขึ้น จะมีมากหรือนอย ตามอํานาจ
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ของปติปราโมทยที่มีมากหรือนอย. 

เมื่อมีความรํางับแลว ก็ยอมเกิดอาการที่เรียกวา "สมาธิ" คือ
ใจสงบนิ่งและอยูในสภาพที่คลองสะดวกเบาสบายพรอมที่จะไหว
ไปตามความตองการ โดยเฉพาะก็เพื่อตัดกิเลส. ไม่ใช่ทําจิต
ใจใหนิ่งเงียบ ตัวแข็งทื่อเปนกอนหิน อะไรทํานองนี้ก็หาไม 
ราง กายจะตองใหมีความรูสึกอยูอยางปกติ แตวาจิตสงบเปนพิ
เศษเหมาะสมที่จะใชนึกคิดพิจารณา มีความผองใสที่สุดเยือกเย็น
ที่สุด สงบระงับที่สุด เรียกวา "กมมนีโย" คือพรอมที่จะรู  นี่คือ
ลักษณะของสมาธิที่เราตองการ ไมใชอยูในฌานสมาบัติตัวแข็ง
ทื่อ เหมือนตุกตาหินไมรูสึกตัวเลย. 

การอยูในฌานทํานองนั้น จะพิจารณาอะไรไมไดเลย. จิตที่ติด
ฌานจะพิจารณาธรรมไม ได  มีแต จะตกลงสู ภวังค เสียเร่ือย
ไปไมสามารถนํามาใชในการพิจารณา จัดว่าเปนอุปสรรคของ 
การทําวิปสสนาโดยตรงทีเดียว ผูจะพิจารณาธรรมไดจะตอง
ออกจากฌานแลวจึงพิจารณาโดยใชอํานาจของการที่จิตมีสมาธิ 
ขนาดไดฌานมาแลวนั่นเองเปนเคร่ืองมือ.

111



ในการทําใหรูแจงตามวิธีธรรมชาตินี้ เราไมตองเขาฌาน
ชนิดที่ทําตัวเองใหแข็งทื่อ แตวาตองการจิตที่สงบ เปนสมาธิ ที่มี
คุณสมบัติ "กมฺมนีโย" ครบถวนพรอมที่จะรูแจงจนเกิดความ
รูตามที่เปนจริงตอโลกทั้งหมด (ยถาภูตญาณทัสสนะ) โดยอาการ
ตามธรรมชาติ ทํานองเดียวกันกับผูรูแจงขณะที่นั่งฟงพระผูมีพระ
ภาคเจาแสดงธรรม หรือนําไปคิดพิจารณา ในที่เหมาะสมจน
รูแจง ไมมีพิธีรีตองหรือปาฏิหาริยอันเปนเร่ืองความเห็นผิดเปน
ชอบ หรือหลงใหลตาง ๆ แตอยางใด.

แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะเกิดการเห็นแจงอยางถูกตอง
รวดเร็ว เปนพระอรหันตทันทีก็หามิได  ในบางกรณีอาจจะเกิด
ความรูขั้นตน ๆ ก็ได แลวแตกําลังของสมาธิอีกเหมือนกัน ในบาง
กรณีอาจจะไมเกิดเปนความรูความเห็นตรงตามที่เปนจริงก็ได เพ
ราะวาตนไดศึกษามาอยางผิด ๆ หรือถูก แวดลอมอยูดวยความ
เห็นที่ผิด ๆ มากเกินไป. แตอยางไรก็ตาม ความรูความแจมแจงที่
เกิดนั้นจะตองพิเศษกวาธรรมดา เชนวาใสแจวลึกซ่ึง. หากความ
รูนั้น เปนไปถูกตองตามความเปนจริง คือเปนไปตามทางของ
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ธรรมะแลว ก็ยอมจะกาวหนาไปจนกระทั่งเปนความรู ความเห็น
ในสังขารทั้งปวงถูกตองตามที่เปนจริง . ถาเกิดขึ้นเพียงเล็ก ๆ นอย 
ๆ ก็ทําให เปนอริยบุคคลช้ันตนได  หรือถานอยลงไปอีกก็เพียง
แตเปนกัลยาณชน คือคนธรรมดาที่เปนช้ันดีคนหนึ่ง .

ถาหากวามีสิ่งแวดลอมเหมาะสมและมีความดีตาง ๆ ที่ไดเคย
ส ร า ง ส ม ม า เ ต็ ม ที่  อ า จ เ ป น พ ร ะ อ ร หั น ต เ ล ย ก็ ไ ด  ทั้ ง นี้
แลวแตเหตุการณ. แตถึงอยางไรก็ตาม ในขณะที่จิตเปนสมาธิ
ตามธรรมชาติ สิ่งที่เรียกวา "ญาณทัสนะ" จะตองเกิดและจะตอง
ตรงตามที่เปนจริงไมมากก็นอย เพราะเหตุวาพุทธบริษัทเรา ยอม
เคยไดยินไดฟง ไดเคยศึกษาเร่ือง โลกขันธ สังขารทั้งหลายดวย
ความอยากจะเขาใจตามที่เปนจริงมาแลว เพราะฉะนั้นความรูที่
เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบเปนสมาธินั้น จึงไมมีทางเสียหลายเลย 
ยอมจะไดประโยชนเสมอโดยแนนอน.

คําวา "ยถาภูตญาณทัสสนะ" ในที่นี้ หมายถึงการรูการเห็นสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงอยางถูกตองตามที่เปนจริง คือ เห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ; เห็นวา "ไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเปน" ไมวา
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อะไร ๆ ไมควรเขาไปยึดถือวาเปนตัวเปนตน วาของตัวของตน 
วาดี วาช่ัว นารักหรือนาชังอยางนี้เปนตน. ถามีความรูสึกอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนไปในทางพอใจก็ตาม ไมพอใจก็ตามมีเพียง
แตรูสึกนึกคิดหรือระลึกถึงเทานั้น ก็ยังถือวาเปนความยึดถือในที่
นี้. ที่วาไมนาเอา ไมนาเปน ก็มาจากหลักที่วา ไมมีอะไรที่นา
ยึดถือนั่นเอง.

ตัวอยางในเร่ือง "เอา" ก็คือการปกใจในทรัพยสมบัติเงินทอง
สัตวสิ่งของ อันเปนที่พอใจตาง ๆ การ "เปน" ก็คือการถือวา
ตนเปนนั่นเปนนี่ เปนสามีภรรยา เปนคนมั่งมี คนเข็ญใจ เปนคน
แพ คนชนะ กระทั่งเปนมนุษย หรือเปนตัวเอง. ถาพิจารณาใหลึก
ซ่ึง แมความเปนคนนี้ไมนาสนุก นาเอือมระอา เพราะเปนที่ต้ังของ
ความทุกข. ถาไมยึดถือวาเปนคนเสียได ก็จะไมเปนทุกข. นี้เรียก
วาเปนความไมนาเปน ซ่ึงมีใจความสําคัญอยูตรงที่วา ไมวา
จะเปนอะไรก็ตองมีความทุกข ตามแบบของความเปนชนิดนั้น ๆ
เพราะวาความเปนอะไร ๆ นี้ มันตองทนเปน ทนดํารงอยู ตองมี
การตอสูเพื่อใหไดเปนหรือเปนอยูตอไป อยางนอยที่สุดก็คือการ
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ตอสูทางใจ ในการที่จะยึดถือเอาความเปนอะไร ๆ ของตนไวให 
ได .

เมื่อมีตน ก็จะตองมีอะไรเปนของ ๆ ตน ภายนอกตนออก
ไปอีกทอดหนึ่ง ฉะนั้นจึงมีลูกของตน เมียของตน อะไร ๆ ของตน
อีกหลายอยาง กระทั่งมีหนาที่แหงความเปนผัวเปนเมีย ความเปน
นายเปนบาว ความเปนอยางนั้นอยางนี้ของตนขึ้นมา ทั้งหมดนี้
เปนการช้ีใหเห็นความจริงในขอที่วา ไมมีความเปนชนิดไหน ที่
จะไมตองอาศัยความด้ินรนตอสู เพื่อดํารงความเปนนั้น ๆ ไว 
ความลําบากด้ินรนตอสูนั้น ก็คือผลของการหลงใหลยึดถือสิ่งตาง 
ๆ ดวยความไมรูนั่นเอง.

ถาไม่ใหเอาไม่ใหเปนกันแลว จะอยู่กันไดอย่างไร? นี่คง
จะเปนที่สงสัยอยางใหญหลวง ของผูที่ไมเคยคิดไมเคยนึกในเร่ือง
นี้คําว า "เอา" คําว า "เปน" ในที่นี้หมายถึงการเอาหรือการ
เปนดวย กิเลส ดวยตัณหา ดวยอุปาทาน ดวยความยึดมั่นวานา
เอานาเปน และใจก็เอาจริงเอาจังเปนจริงเปนจัง เพราะฉะนั้นมัน
ก็ตองหนักใจ รอนใจ เจ็บใจ ช้ําใจ หรืออยางนอยก็เปนภาวะหนัก
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ทางใจ นับต้ังแตแรกไปและตลอดเวลาทีเดียว . เมื่อเรารูความจริง
ขอนี้แลว ก็จะมีสติสัมปชัญญะคุมครองจิต ไมใหตกไปเปนทาส
ของความมีความเปน ดวยอํานาจความยึดติด : มีสติปญญาอยู 
เหนือสิ่งตาง ๆ.

เมื่อเรารูสึกอยูวาโดยที่แทมันเปนสิ่งที่ไมนาเอานาเปน หาก
แตเรายังไมสามารถถอนตัว ออกไปเสียจากความมีความเปนนั้น
ได เราก็จําตองมีสติรู ตัวใหพอเหมาะสม ถาจะตองเขาไปเอา 
ไปเปนเราก็จะไมเดือดรอนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเขาไปเอา
หรือเขาไปเปน อยางโงเขลางมงาย ซ่ึงผลสุดทายก็ตกหลุมตกบอ 
ความโง-เขลาและอุปาทานของตัวเอง จนถึงกับตองฆาตัวตาย. 
สมมติตัวอยางวา เสือหรืองูรายเปนสิ่งที่ขายไดแพง ในเมื่อเรไมมี
ทางอ่ืนจะประกอบอาชีพ เราจะตองเขาไปจับเสือมาขายอยางนี้ 
มันก็เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะตองเขาไปจับเสือใหถูกวิธี เราจึง
จะไดเสือมาขายและไดเงินมาเลี้ยงชีวิต : ถาผิดวิธีเราก็จะตอง
ตายเพราะเสือ 

โลกหรือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไมเที่ยง เปนทุกขและไมเปนตัวตน
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ของใคร. มันจะเลนงานบุคคลผูที่เขาไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน
นับแตวาระแรก คือต้ังแตเมื่ออยากไดอยากเปน กําลังไดกําลัง
เปนและไดแลวเปนแลว ตลอดเวลาแหงกาลทั้งสาม. ใครเขาไป
ยึดถืออยางหลับหูหลับตาแลวก็จะมีความทุกขอยางเต็มที่ เหมือน 
อยางที่เราเห็นปุถุชนคนเขลาทั้งหลาย เปน ๆ กันอยูโดยทั่วไปใน
โลก .

แม ที่สุด "ความดี" ที่ใคร ๆ บูชากัน ถ าหากว าใครเข าไป
เกี่ยวของกับความดีในอาการที่ผิดทาง และยึดถือมากเกินไป ก็จะ
ไดรับความทุกขจากความดีนั้น ๆ เชนเดียวกัน. เวนไวแตเราจะ
เขาไปเกี่ยวของกับมัน โดยรูวาธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นเอง.

อาจจะมีผูสงสัย ตอไปวา "ถาไมมีอะไรที่นาเอานาเปนแลวก็
จะไมมีใครประกอบการงานอะไร ๆ หรือไมสามารถรักษาทรัพย-
สมบัติสิ่งของที่ตนมีอยูได" ขอนี้ถามีความเขาใจแลว ก็จะรูวาเรา
ควรมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเสียกอน แลวจึงทําสิ่งตาง ๆ 
ดีกวาที่จะทําสิ่งตาง ๆ ดวยความมักมากอยากใหญ โงเขลางม
งายไมเขาใจอะไรเลย ใจความสั้น ๆ ก็คือ ใหเราเขาไปเกี่ยวของ
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กับสิ่งตาง ๆ ดวยสติปญญาอยาเขาไปเกี่ยวของดวยกิเลสตัณหา
อุปาทาน มันจะมีผลมันเปนคนละอยาง.

พระอรหันตทั้งหลาย ซ่ึงมีพระพุทธเจาเปนประธานไมมีกิเลส
ตัณหาอุปาทานเลย ท านก็ยังทําสิ่งต าง ๆ ที่ เป นประโยชน
ไดมากกวาพวกเราเสียอีก. ดูจากพุทธประวัติวาวันหนึ่งคืนหนึ่ง 
พระพุทธเจาทรงทําอะไรบาง ก็จะพบวาทานมีเวลานอนพักผอน
เพียง 4ช่ัวโมง นอกนั้นทํางานตลอดหมด. พวกเรานั่งพักเลนเสียก็
มากกวา4 ช่ัวโมงแลว. นี่ทานทรงทําไปเพราะ อํานาจของอะไรใน
เมื่อกิเลสซ่ึงเปนเหตุใหอยากเปน อยากเอาสิ่งตาง ๆ ก็หมดไป
แลวนั่นทานทําไปดวยอํานาจของสติปญญาบวกกับเมตตา.

แมสิ่งที่เปนไปตามความตองการของรางกายตามธรรมชา
ติเชนทานจะตองไปบิณฑบาต อาหารฉันเหลานี้ทานก็ยังคงทํา
ไปดวยอํานาจของปญญา ไมมีกิเลสไมมีตัณหาวาจะมีชีวิตอยู 
เพื่อเปนอยางนั้น เพื่อเอาอยางนี้แตมีปญญาความรูจักผิดชอบช่ัว
ดี เ ป นกํ าลั งส ง ร า ง กายใ ห ออ กไ ป  แส วง ห า อ า หา ร  ห า
ไดก็ไดไมไดก็ไมเปนไร .
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ในกรณีเจ็บไข ก็มีปญญารูวา ควรจะแกไขอยางไรทานก็ แกไข
เทาที่ปญหามี. ถาเปนมากเกินไป ก็จําตองตายเปนธรรมดา เพ
ราะวาทานมีความขวนขวายนอย ความอยูหรือความตายไมมี
ความหมายสําหรับทานเลย หรือมันมีคาเทากัน. นับวาเปนความ
คิดเห็นอันถูกตองที่สุด สําหรับจะไมใหมีความทุกขเลย ไมตองมี
ตัวตนเปนเจาของ มีแต สติปญญา นํารางกายใหเปนไปตามอํา
นาจของธรรมชาติ.

นี่ เราจะเห็นได ว า เพียงอํานาจของป ญญาบริสุทธ์ิเมตตา
บริสุทธ์ิเทานั้น ก็ทําใหพระอรหันตทั้งหลายมีชีวิตอยูในโลกไดและ
ทําประโยชนใหแกผูอ่ืนอยางบริสุทธ์ิไดมากกวาคนที่ยังมีกิเลส
ตัณหาเสียอีก. คนที่มีกิเลส ยอมทํา แตสิ่งที่จะไดอะไรแก ตัว 
เพราะความเห็นแกตัว สวนทานทําไปดวยความไมเห็นแกตัวเลย 
ฉะนั้นจึงมีผลมากกวากัน บริสุทธ์ิกวากันทํานองนี้ 

ความอยากเอา อยากเปนนี้ เปนความโงอยางยิ่งชนิดหนึ่ง เปน
ความหลงผิด ไม รู ตามที่เปนจริงวา อะไรเปนอะไรจนกระทั่ง
ไปควาเอากงจักรมาเปนดอกบัว เพราะฉะนั้นขอให เราทุกคน
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ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยสติปญญา ที่รูตัวอยูเสมอวาไมมีอะไรที่
นาเอานาเปนหรือนาหลงใหลยึดถือดังกลาวแลวจงทําไปใหพอ
เหมาะพอสมกับที่ รู ว า  สิ่งเหล านั้น มีความไม น า เอาหรือ
ไมนาเปนอยูตามธรรมชาติ เราจะตองเขาไปเกี่ยวของใหถูกวิธี
และใหพอเหมาะพอสมในเมื่อเรายังต องเกี่ยวข องอยู .ข อนี้
เปนการทําใจของเราใหสะอาด สวางไสวแจมแจง สงบเย็นอยู 
เสมอ แลวเขาไปเกี่ยวของกับโลก หรือสิ่งทั้งปวงดวยอาการที่
จะไมเปนพิษเปนโทษแกตัวเรา.

ความไมนาเอาไมนาเปนนี้ ชาวโลกธรรมดาฟงดูแลวชวน
ใหไมนาเช่ือไมนาเลื่อมใสแตถาใครเขาใจความหมายที่แทจริง
ของมันแลว กลับจะทําใหเกิดความกลาหาญราเริง คือมีจิตเปน
นายเปนอิสระตอสิ่งทั้งปวง ทําใหสามารถเขาไปหาสิ่งตาง ๆ ดวย
ความมั่นใจวา จะไมตกเปนทาสมัน คือไมเขาไปเกี่ยวของดวย
อํานาจของกิเลสตัณหาหนามืดจนกลายเปนทาสของมัน. 

คนเรากําลังเอาอะไรอยู ก็ตาม กําลังเป นอะไรอยู ก็ตาม
ขอใหรูจักตัวอยูเสมอวา เรากําลังเอาหรือเปน ในสิ่งซ่ึงที่ แทแลว
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เอาไมได เปนไมได. เพราะไมมีอะไรที่เอาไดจริงเปนไดจริง ตาม
ตองการของเรา เพราะมันไมเที่ยงเปนทุกข ไมใชตัวเราของเราอ
ยูตลอดเวลา. เราเองเขาไปยึดมั่นดวยกิเลสตัณหาบา ๆ บอ 
ๆ ของเราเองต่างหาก ฉะนั้นเราจึงทํากับส่ิงเหล่านี้ไม่ถูกตรง
กับที่มันเปนจริง. นี่เพราะเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรูตามที่
เป นจริงนั่นเองจึงต องเกิดความทุกข ยุงยากขึ้นทุกอย างทุก
ประการ.

คนแตละคน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนใหบริสุทธ์ิผุดผอง 
ก็เพราะวาอยากเอาอะไร อยากเปนอะไรเกินขอบเขตเพราะอํา
นาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเร่ือยจึงไมสามารถดํารงตน 
ใหอยูในสภาพที่เปนความดี ความงาม ความถูกตองและความ
ยุติธรรม มูลเหตุ แหงความหายนะของทุกคน มันอยููที่การตก
เปนทาสของตัณหาเพราะฉะนั้น การรูจักสิ่งทั้งปวงใหถูกตองตาม
ที่มันเปนจริง(ยถาภูตญาณทัสสนะ) จึงเปนใจความสําคัญที่สุด 
ของพระพุทธศาสนา. นี้เปนทางใหเราเอาตัวรอดกันไดโดยมาก 
ไมวาในเร่ือง ผลประโยชนทางโลก ๆ ซ่ึงหวังผลเปนทรัพยสมบัติ
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ช่ือเสียง ; หรือวาเพื่อหวังประโยชนในโลกหนาเชน สวรรค ; หรือ
เร่ืองที่พนจากโลกขึ้นไป คือเร่ืองมรรคผลนิพพานก็ตาม ทั้งหมดนี้
ลวนแตตองอาศัยความรูความเห็นอันถูกตองทํานองนี้ทั้งนั้น.

เราทุกคนจะรุงเรืองไดดวยปญญา. พระพุทธเจาไดตรัสอยูบอย 
ๆ วา คนเราบริสุทธิ์ไดดวยปญญา ไมใชบริสุทธ์ิดวยอยางอ่ืน. 
ทางรอดของเราอยูที่ปญญา เห็นแจมแจงในสิ่งทั้งปวงวา ไมมี
อะไรที่นายึดถือ คือนาเอานาเปนดวยการมอบกายถวายชีวิตเลย . 
ที่มีอยู แลวที่เปนอยูแลว ก็ขอใหเปนไปตามสมมุติของทางโลก ๆ
ที่สมมุติวาเราเปนนั่นเปนนี่กัน ก็เพื่อจะใหรู จักช่ือรูจักเสียงรู จัก
แบงหนาที่การงานกัน เพื่อความสะดวกในสังคม

เราอยาไปหลงยึดถือวา ตัวเราเปนนั่นเปนนี่ไปตามที่เขาสมมุ
ติใหเลย มันจะมีลักษณะเหมือนกับการถูกมอมดังสัตวเล็ก ๆเชน
จ้ิงหรีดเปนตน ซ่ึงเมื่อถูกมอมหนา ถูกทําใหมึนงงแลว มันก็จะกัด
กันเองจนตาย. คนเรานี่แหละถาถูกมอมหรือถูกหลอกมาก ๆ ก็จะ
มึนเมาจนทําสิ่งที่ตามปกติมนุษยธรรมดาสามัญทําไมได เขนฆา
กันเปนตน : ฉะนั้น เราอยาไปหลงติดสมมุติแตพึงรูสึกตัววานั่น
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เปนเร่ืองสมมุติ ซ่ึงเปนของตองมีในสังคมเราจะตองรูสึกโดย 
แท จริงว า กายกับใจนี่ คืออะไร ธรรมชาติที่แท จริงของ มัน
เปนอยางไร โดยเฉพาะก็คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง 
สวนเรานั้นจะตองดํารงตนอยูในลักษณะที่เปนอิสระอยูเสมอ.

สําหรับ ทรัพย์สมบัติหรืออะไร ๆ ที่เราจําเปนจะตองมี ก็
ขอให เห็นว าเป นของสมมุติอีกเหมือนกัน. จะปล อยไว ตาม
ประเพณีที่มีอยูวา นี่เปนของคนนี้ นี่บานคนนี้ นี่นาคนนั้น เปนตน. 
กฎหมายคุมครองกรรมสิทธ์ิไวให ไมใชเพื่อมาเปนนายอยูเหนือใจ
เรา. เมื่อเรามีความรู แจ งออย างนี้  สิ่ งต าง ๆ ก็จะลงไปอ
ยูเปนบาวเปนทาสเราและเราก็อยูเหนือมัน.

ถาเรารูสึกไปในทางมีตัณหาอุปาทาน จะมีอะไรเปนอะไรดวย
จิตใจที่ยึดถือเหนียวแนนแลว มันจะขึ้นมาอยูเหนือศีรษะเรา แลว
เราก็จะกลับลงไปเปนบาวเปนทาสอยูใตมัน. มันกลับกันอยูอยาง
นี้จึงเปนสิ่งที่เราตองระมัดระวัง ให เปนไปในลักษณะที่เรายัง
คงเปนอิสระ อยู เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง. มิฉะนั้นแลว เราเอง
จะตองตกอยูในสถานะที่นาสงสารที่สุด; เราควรสมเพชตัวของเรา
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เองกันไวบาง.

เมื่อเห็นจริงวา ไมมีอะไรที่นาเอา นาเปนอยางนี้แลว ความ
เบ่ือหน่าย (นิพพิทา) ก็เปนดังที่จะเกิดขึ้นติดตามมา ตามสวนสัด
ของการเห็นแจง. นี่หมายความวามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือน
เกิดขึ้นแลว ในการเขาไปหลงยึดถือ. หรือเปรียบเหมือนเมื่อเรา
ตองตกเปนทาสเขามานานจนมีความรูสึกตัวเกิดขึ้น ก็มีการ
เคลื่อนไหวไปในทางที่จะตองเปลื้องตนออกจากความเปนทาส. นี่
เปนลักษณะของนิพพิทา คือเบือหนาย เกลียดความเปนทาสขึ้น
มาแลว หนายตอความที่ตนหลงเขาไปยึดเอาสิ่งตาง ๆดวยความ
เขาใจวา นาเอา นาเปนนั่นเอง.

คร้ังพอมีความเบ่ือหนายแลวโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเอง 
ย่อมจะมี ความจางหรือคลายออก (วิราคะ) เหมือนกับเชือกที่
ผูกมัดไวแนน ถูกแกออกหรือเหมือนสีนํ้ายอมผาที่ติดแนน เอา
แชนํ้ายาบางอยางทําใหมีมันหลุดออก ความยึดถือที่คลายออก 
จางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือนี้ ทานเรียกวา 
"วิราคะ" ระยะนี้ถือว าสําคัญที่สุดแม จะไม ใช ระยะสุดท าย 
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แตก็เปนระยะที่สําคัญที่สุดของความหลุดพน เพราะวาเมื่อมีการ
คลายออกจางออกดังนี้แลว ไมตองสงสัยเลย สิ่งที่เรียกวาความ
หลุดออกจากทุกข (วิมุตติ) จะตองมีโดยแนนอน. 

เมื่อหลุดออกมาไดจากความเปนทาส ไมตองเปนทาสของโลก
อีกตอไป ดูจะมี อาการบริสุทธิ์ (วิสุทธิ) ในที่นี้หมายความ
ว าไม เศร าหมอง ก อนนี้เศร าหมองทุกทางเพราะการเข าไป
จมเปนทาสของสิ่งทั้งหลาย เปนความเศราหมองที่กายวาจาใจ 
หรือจะมองกันในแงไหนๆ ก็เปนเร่ืองความเศราหมองทั้งนั้น ตอ
เมื่อหลุดพนออกมาจากวามเปนทาส ในรสอรอย ๆ ของโลกแลว
จึงจะอยูในลักษณะที่บริสุทธ์ิ คือไมเศราหมองอีกตอไป.

เมื่อมี ความบริสุทธ์ิแทจริง อยางนี้แลว ก็จะเกิดความสงบสันติ
อันแทจริงสืบไป เปนความสงบเย็นจากความวุนวาย จากการ
รบกวนหรือจากการตอสู ด้ินรนทนทรมานตาง ๆ. เมื่อปราศจาก
การเบียดเบียนวุนวายเหลานี้แลว ทานสรุปเรียกความเปนอยางนี้
วา "สันติ" คือความสงบระงับดับเย็นของสิ่งทั้งปวง. มันแทบจะ
เรียกไดวาถึงขั้นสูงสุดหรือขั้นเดียวกันกับนิพพาน. แทที่จริงสันติ
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กับนิพพานนั้น เกือบจะไมตองแยกกัน. ที่แยกกันก็เพื่อจะใหเห็น
วาเมื่อสงบแลว ก็นิพพาน.

นิพพาน แปลวาไมมีเคร่ืองทิ่มแทง อีกอยางหนึ่งแปลวาความ
ดับสนิทไมมีเหลือ ฉะนั้น คําวานิพพานจึงมีความหมายใหม ๆ 
เปน 2 ประการ คือดับไมมีเช้ือเหลือสําหรับจะเกิดมาเปนความ
ทุกข อีกตอไป นี่อยางหนึ่ง และอีกอยางหนึ่งก็คือ ปราศ-จาก
ความทิ่มแทง ความเผาลนปราศจากความผูกพัน รอยรัดตาง ๆ ทุ
กอยางทุกประการรวมความแลว ก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจาก
ความทุกขโดยสิ้นเชิง. นิพพานยังมีความหมายที่มุงใชตาง ๆ กัน
อีกหลายอยาง เชนหมายถึง การดับของความทุกขก็มี หมายถึง
การดับของกิเลสอยางหมดสิ้นก็มี หมายถึงธรรมหรือเคร่ืองมือ
หรือเขตแดน หรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่ทุกขทั้งปวง กิเลสทั้งปวง
สังขารทั้งปวง ดับไปหมดสิ้นก็ม.ี

แมจะมีคําวา "นิพพาน" ใชกันอยูในลัทธิศาสนาหลาย ๆ ลัทธิ
ก็ตาม (แตความหมายไมเหมือนกันเลย เชนลัทธิหนึ่งก็ถือเอา
ความสงบเย็น เพราะการที่ไดฌาณ ไดสมาบัติวาเปนนิพพาน ; 
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บางลัทธิถือความมัวเมาอยู ในกามารมณ กันอย าง เพียบ
พรอมวาเปนนิพพาน. พระพุทธเจาทรงปฏิเสธนิพพานในความ
หมายเชนนี้ทรงระบุความหมายของพระนิพพาน เพียงในลักษณะ
ที่เปนภาวะอันปราศจาก ความทิ่มแทงรอยรัดแผดเผาของกิเลส 
และ ความทุกขเพราะการไดเห็นสภาวะโลก เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่
เปนจริงจนหยุดความอยาก ความยึดติดในสิ่งตาง ๆ เสียได ดังนี้.

เพราะฉะนั้น เราจึงควรเห็นคุณคาอันยิ่งใหญของการที่เห็นสิ่ง
ทั้งหลายถูกตองตามเปนจริง และควรพยายามใหเกิดมีขึ้นไมทาง
ใดก็ทางหนึ่ง กลาวคือทางที่จะเปนไปเองตามธรรมชาติโดยการ
ประคับประคองใหดี ทําจิตใจใหมีปติปราโมทย มีการเปนอยูที่
บริสุทธ์ิทุกลมหายใจเขาออกทั้งกลางวัน ละกลางคืนอยูเสมอ จน
กระทั่งเกิดคุณธรรมตาง ๆ ตามลําดับที่กลาวแลวนี้วิธีหนึ่ง. สวน
อีกวิธีหนึ่งนั้นเปนการเรงรัดดวยอํานาจจิตบังคับ คือไปศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักวิธีของการทําสมาธิ หรือการเจริญวิปสสนาโดย
เฉพาะ. สําหรับผูที่มีอุปนิสัยเหมาะสม ก็อาจกาวหนาไปไดเร็ว ใน
เมื่อทําถูกวิธีและถูกกับสิ่งแวดลอม.
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แตวิปสสนาตามธรรมชาตินั้น เราทําไดทุกโอกาสทุกขณะเพียง
ระวังใหการเปนอยูประจําวันของเรา บริสุทธ์ิผุดผองจนเกิดความ
อ่ิมใจในทางธรรมะ มีความสงบรํางับ แหงจิต มีความรูตามที่เปน
จริงตอสิ่งทั้งหลาย เกิดความเบ่ือหนายความคลายออกความ
หลุดออกมีความบริสุทธ์ิ ไมเศราหมอง ความสงบเย็น ถึงภาวะที่
ปราศจากความทุกขอยางชิมลองนอย ๆ เร่ือย ๆ ไปตามธรรมชาติ  
ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป ก็จะใกลชิดนิพพานอยางแทจริงไดมากขึ้น 
ๆ.

สรุปความวา สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ ที่ทําใหบุคคล
บรรลุมรรคผลนั้น ตองอาศัยการพิจารณาความจริงในขอที่วา 
"ไมมีอะไรที่นาเอา ไมมีอะไรที่นาเปน" อยูเปนประจําวันทุกวัน. 
ผูหวังจะไดผลอันนี้ จะตองพยายามทําตนใหเปนคนสะอาดมี
อะไรเปนที่พอใจตัว จนยกมือไหวตัวเองได มีปติปราโมทยตาม
ทางธรรมอยูเสมอ ไมวาในเวลาปฏิบัติหนาที่หรือเวลาพักผอนปติ
ปราโมทยนั่นเองจะทําใหเกิดความแจมใส สดช่ืน มีใจสงบรํางับ 
เปนเหตุใหจิตมีสมรรถภาพ ในการคิดคนตามธรรมชาติอยูอยา
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งอัตโนมัติเกิดความเปนจริงวา ไมมีอะไรที่นาเอา นาเปนอยูเสมอ 
ขณะใดเปนไปอยางแรงกลา จิตก็หนายคลายความอยากไปเอง 
ไมมีความหลง อยากในสิ่งใดดวยกิเลสตัณหาอีกตอไป ความ
ทุกข ซ่ึงไมมีที่ต้ังอาศัยก็สิ้นสุดลง ผูนั้นก็ได ช่ือวาเปนผูถึงที่สุด 
แห งการปฏิบัติเพื่อความพนทุกขแล ว นับว าเปนของขวัญที่
ธรรมชาติมีไวให สําหรับคนทุกคนโดยแทจริง.
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เรียนธรรมะ กับ เรียนปรัชญา. 
    เรียนอะไร ถาเรียน อยางปรัชญา 
ที่เทียบกับ คําวา ฟโลโซฟ 
ยิ่งพลาดจาก ธรรมะ ที่ควรมี 
เพราะเหตุที่ ยิ่งเรียนไป ยิ่งไมซึม
    เพราะเรียนอยาง  คํานวณสิ่ง ไมมีตัว 
สมมติฐาน เอาในหัว อยางคร้ืมคร่ึม 
อุปมาน อนุมาน สรานทึมทึม 
ผลออกมา งึมงึม งับเอาไป. 
    เรียนธรรมะ มีวิถี วิทยาศาสตร 
มีตัวธรรม ที่สามารถ เห็นชัดใส 
ไมคํานวณ หากแตมอง ลองดวยใจ 
สองลงได ตามที่มา ฉลาดมอง. 
    จะสวนเหตุ หรือสวนผล ยลประจักษ 
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เห็นตระหนัก วาอะไร อยางไรสนอง 
แกคําถาม แจงถนัด ชัดทํานอง 
ตามที่ตอง ปฏิบัติ ชัดลงไปฯ 
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แนวการทําใหรูแจงตามหลักวิชา 

1. สีลวิสุทธิ : ความหมดจดแหงศีล. 
2. จิตตวิสุทธิ : ความหมดจดแหงจิต. 

(1) 3. ทิฏฐิวิสุทธ์ิ : ความหมดจดแหงความเห็น. 
(2) 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ : ความหมดจดแหงความรูเปน 
                   เคร่ืองขามความสงสัย. 
(3) 5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ : ความหมดจดแหง
                   ความรูความเห็นที่วาเปนทางหรือไมใชทาง. 
(4) 6.ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ : ความหมดจดแหงความ
                  รูความเห็นทางทางปฎิบัติ :-

    1.อุทยัพพยนุปสสนญาณ : เห็นความเกิดและความ
                      ดับสลาย. 

    2. ภังคานุปสสนาญาณ : เห็นความดับสลายโดย
                        สวนเดียว. 

    3. ภยตุปฏฐานญาณ : เห็นภาวะทั้งหลายเต็ม 
                        ไปดวยความนากลัว. 
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    4. อาทีนวนุปสสนาญาณ : เห็นความเต็มไปดวย
                        โทษทุกขภัย. 

    5. นิพพิทานุปสสนาญาณ : เห็นความเบ่ือหนายใน
                       สิ่งทั้งหลายทั้งปวง. 

    6. มุญจิตุกัมมยตาญาณ : ความรูซ่ึงทําใหเกิดความ
                      ใครอยางแรงกลาที่จะพนทุกข. 

    7. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ : ความรูทางพนทุกขนั้นๆ
    8. สังขานุเปกขาญาณ : ความรูเปนเคร่ืองปลอยวาง 

                       เฉย .
    9. สัจจานุโลมิกญาณ : ความรูควรแกการรูอริยสัจจ.

(5) 7. ญาณทัสสนวิสทธิ : ความหมดจดแหงความรู ความ
                   เห็นที่ถูกตอง 

    ก. อริยมรรค. 
    ข. อริยผล. 
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การทําใหรูแจงตามหลักวิชา 

คราวนี้ จะอธิบายถึงวิธีทําความเห็นแจงใหเกิดขึ้นตามหลัก
วิชา. ไมอยูในรูปของพุทธภาษิต เพราะเปนสิ่งที่อาจารยยุคหลัง ๆ
จัดขึ้น. เปนวิธีเหมาะสําหรับผูปฏิบัติที่มีอุปนิสัยออน ยังมอง
ไมเห็นทุกขภัยตามธรรมชาติดวยตาตัวเอง. อยางไรก็ตาม นี้ก็มิ
ไดหมายความวา วิธีที่เปนไปตามหลักเกณฑชนิดนี้ จะวิเศษกวา
ที่จะเปนไปตามวิธีธรรมชาติ เพราะเหตุวาเมื่อตรวจดูพระไตรปฎก
โดยตรงจะเห็นวามีกลาวแตวิธีที่เปนไปตามธรรมชาติทั้งนั้น.

แตบางคนอาจเห็นไปวา นั่นเปนเร่ืองที่เปนไปไดเฉพาะบุคคลที่
มีบุญบารมี หรืออุปนิสัยไดสะสมมาไวมากจนเพียงพอที่จะรูสิ่ง
เหลานั้นไดเหมือนกับทําเลน ๆ สําหรับผูที่ไมมีบารมีไมมีอุปนิสัย
จะทําอยางไร ? ทานเลยวางระเบียบปฏิบัติเรงรัดไปต้ังแตตนที
เดียว ตองใหทําไปตามระเบียบตามลําดับอยางรัดกุม 

ระเบียบปฏิบัติ เพื่อทําใหเกิดความเห็นแจงนี้ เพิ่งเรียกกันใน
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ยุคอรรถกถาโดยช่ือใหมว า "วิปสสนาธุระ" ให เปนคู กันกับ 
"คันถธุระ" ซ่ึงเปนเร่ืองการเรียนตําราโดยตรงวิปสสนาธุระ 
เปนการเรียนจากภายใน คืออบรมจิตโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวกับตํา
ราคําวา "คันถธุระ" และ "วิปสสนาธุระ" สองคํานี้ ไมไดมีมาใน
บาลีพระไตรปฎก จะมีปรากฏก็แตในหนังสือช้ันหลัง ๆ เชนอรรถ
กถาธรรมบทเปนตน. แตถึงอยางนั้นก็ตาม เราก็อาจใชเปนหลัก
เกณฑไดวา วิปสสนาธุระนั้น เปนการงานของพุทธบริษัทที่ ต้ัง
อกต้ังใจจะทําความดับทุกข ดวยการทําความเพียรในทางเพง
พิจารณาโดยตรง.

คําวา "วิปสสนา" นี้ มีทางฟนเฝออยูบางสิ่งบางอยางคือในบาง
กรณีเกิดไปแยกทําทางจิต เปนสองประเภทโดยเด็ดขาดคือทํา
เพื่อใหเกิดสมาธิประเภทหนึ่ง ทําเพื่อใหเกิดปญญาอีกประเภท
หนึ่ง แลวเรียกการทําสมาธินั้นวาสมถภาวนา และเรียกการทํา
ทางปญญาวาวิปสสนาภาวนาเลยทําใหวิปสสนามีความหมาย
แคบเขามาเหลือแตเพียงเร่ืองปญญา.

แตโดยที่ แทแลว คําวา วิปสสนาธุระตองกินความรวมหมดทั้ง
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สมถภาวนาและวิป สสนาภาวนา คือหมายถึงทั้งสมาธิและ
ปญญานั่นเอง และยิ่งไปกวานั้นยังรวมเอาศีล ซ่ึงยังไมใช ตัว
ภาวนาอะไรเลย เขาไปอีกดวยในฐานะเปนบริวารหรือเปนบาท
ฐานของสมาธิ. เพื่อจะใหเขาใจการปฏิบัติวิปสสนาไดเปนอยางดี 
อาจารยแตกาลกอนนิยมต้ังหัวขอไวเปนขอ ๆ มาทีเดียว

หัวขอแรกที่สุดก็วา อะไรเปนฐานที่ต้ังที่อาศัยของวิปสสนา? 

อะไรเปนลักษณะเคร่ืองสังเกตวาเปนตัววิปสสนา? 

อะไรเปนกิจที่เรียกวาวิปสสนา? 

และอะไรจะเปนผลสุดทายของวิปสสนา? 

มื่อต้ังปญหาวาอะไรเปน ที่ต้ังที่อาศัยของวิปสสนา ก็ตอบวา
ศีลกับสมาธิเปนที่ต้ังที่อาศัยของวิปสสนาเพราะวิปสสนา หมาย
ถึงการรูแจงเห็นจริง ซ่ึงจะเกิดขึ้นมาไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่
ป ติปราโมทย ไมมีอะไรเปนเคร่ืองเศราหมองใจ. ขอนี้ ศีลชวย
ไดถึงที่สุด : เมื่อมีศีลบริสุทธ์ิก็มีปติปราโมทย ฉะนั้นจึงตองมีศีล
กอน. คํากลาวนี้มีหลักที่อางอิงในพระบาลีโดยตรง ในบาลีมัชฌิม
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นิกายก็ไดมีการกลาวถึงความบริสุทธ์ิสะดวกของการปฏิบัติ
เปนขั้น ๆ ไปตามลําดับ จนครบ 7 อยางถึงที่สุดคือการบรรลุ
มรรคผล.

ในขั้นแหงความบริสุทธ์ิ 7 อยางนั้นทานก็ยกเอาศีลเปนขอแรก
เรียกวา สีลวิสุทธิ คือความหมดจดแหงความประพฤติสีลวิสุทธิ
ก็สงใหเกิด จิตตวิสุทธิ คือความหมดจดแหงจิต ; ความหมดจด
แหงจิตก็สงใหเกิด ทิฏฐิวิสุทธิ คือความหมดจดแหงความเห็น ; 
ความหมดจดแหงทิฏฐิก็สงใหเกิด กังขาวิตรณวิสิทธิ คือความ
หมดจด แหงความรูที่จะขามความสงสัยเสียได . ตอไปความ
หมดจดแหงความรูเปนเคร่ืองขามความสงสัย ก็สงใหเกิด มัคคา
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือความหมดจดแหงความเห็นแจงวา 
อะไรเปนหนทางอะไรไมใชหนทาง ; ความหมดจดในความรูวา 
อะไรเปนทาง อะไรไมใชทางนี้ก็สงใหเกิดปฏิปทาญาณทัสสนวิ
สุทธิ คือความหมดจดแหงความรูความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆ. 
ปฏิ-ปทาญาณทัสสนวิสทธินี้ก็สงใหเกิด ญาณทัสสนวิสุทธิ อัน
เปนขั้นสุดทาย คืออริยมรรคซ่ึงเปนคูกันกับอริยผล ผลเปนสิ่งที่
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เกิดจากมรรคเองอยางหลีกเลี่ยงไมพน ฉะนั้น ท านจึงกลาว
ไวเพียงแคอริยมรรค ในฐานะเปนขั้นสุดทายของการปฏิบัติ.

ศีล หมายถึงการประพฤติที่ปราศจากโทษทางกายและวาจาถา
ยังมีความไมปกติทางกายทางวาจาอยูแลว ยังเรียกวาไมมีศีลที่
ถูกตองสมบูรณตามความหมายของศีล. เมื่อมีความปกติ คือ
ความสงบทางกายวาจา ก็ยอมจะเกิดความสงบในทางจิตใจ 
เหมาะที่จะปฏิบัติงานทางดานจิตตอไป คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิต
รณวิสุทธิ มัคคาคัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
และญาณทัสสนวิสุทธินั้นเปนตัววิปสสนาแท. สีลวิสุทธิกับจิตตวิ
สุทธิ จัดเปนปากทางของ วิปสสนา. 

วิปสสนาตัวที่ ๑ ความหมดจดของทิฏฐิหมายถึง การหมด
ความเห็นผิดที่ เห็นกันมาแต เ ดิม หรือตามสิ่ งแวดล อมนับ
ต้ังแตความเช่ืองมงายไรเหตุผลในเร่ืองของไสยศาสตรขั้นมาถึง
เร่ืองความเขาใจผิดในธรรมชาติ เชนเห็นวารางกายละจิตใจเหลา
นี้เปนของเที่ยงเปนสุขหรือเปนตัวตน เปนสัตว เปนมนุษย เปน
เทวดา เปนพรหม เปนผี เปนอะไร ๆ ในทางขลังทางศักด์ิสิทธ์ิไป
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ทั้งนั้น ไมสามารถจะเห็นวามันเปนแตเพียงธาตุสี่หรือเปนเพียง
นามและรูป กายกับใจแตไปเห็นเปนตัวเปนตน มีเจตภูตหรือ
วิญญาณที่เขา ๆ ออก ๆ อยูกับรางกาย มองไมเห็นวาเปนขันธ คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมเห็นวาเปนเพียงการสัมผัส
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหลานี้เปนตนความคิดผิดจึงโนม
เอียงไปในทางยึดถือความขลัง ยึดถือความศักด์ิสิทธ์ิจนทําใหเกิด
ความหวาดกลัว เลยตองทําพิธีรีตองตาง ๆ ตามความเช่ือความ
เห็นผิดเหลานั้น นี่เราเรียกว าความเห็นยังไมสะอาดหมดจด 
จะตองเร่ิมละความเห็นที่เหลวไหลอยางผิด ๆ ในขั้นหยาบ ๆ ทํา
นองนั้นใหหมดเสียกอน จึงจะเปนวิปสสนาตัวที1 เรียกวาทิฏฐิวิ
สุทธิ.

วิปสสนาตัวที่ ๒ กังขาวิตรณวิสุทธิ ก็คือการพิจารณาลงไปถึง
เหตุด้ังเดิม. ทิฏฐิวิสุทธิทําใหเห็นคน ๆ หนึ่งเปนเพียงกายกับใจ กัง
ขาวิตรณวิสุทธินี้ มีหนาที่ แยกดูวากายกับใจแตละอยาง ๆนี้ มีมูล
เหตุสรางสรรครวมกันมาอยางไร ฉะนั้น จึงมองลึกลงไปอีกวา 
ความรููความอยาก ความยึดติด กรรม อาหาร ฯลฯ มันสรางสรร
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คปรุงแตงกันมาอยางละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดดังที่เรียกวา 
กายกับใจ กังขาวิตรณวิสุทธิกลาวคือ ความหมดจดแหงความรูที่
จะใหขามความสงสัยเสียได นี้จึงหมายถึงความเห็นแจงในพวกเห
ตุพวกปจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเอง.

ในระเบียบของวิปสสนานั้น ทานจําแนกความสงสัยเหลานี้
ออกไปราว 29-30 อยาง แตสรุปแลวก็คือ เปนความสงสัยเกี่ยว
กับตัวเรามีอยูหรือไม? ตัวเรามีแลวหรือไม? ตัวเราจะมีตอไปหรือ
ไม? ในลักษณะอยางไร? เปนตน. การจะขามความสงสัยไดนั้น 
ก็ตองอาศัยเหตุที่ไดทราบวามันไมมีตัวเรา มีแตธาตุขันธอายตนะ  
พรอมทั้งเหตุปจจัยตาง ๆ เชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 
อาหาร ฯลฯ ซ่ึงปรุงแตงสิ่งเหลานี้ โดยมันไมมีตัวเราจริง ๆแลวเร่ิม
เลิกความเขาใจเขลา ๆ วาเรามีอยู เรามีมาแลว เราจะมีตอไปนั้น
เสีย.

เมื่อความสงสัยชนิดนี้ระงับไปแลว ก็เรียกวาเปนวิปสสนาตัวที่ 
2 แตมิไดหมายความวาเปนการถอนอุปาทานวามีตัวเราไดโดย
สิ้นเชิง เพราะสวนที่ละเอียดกวานั้นยังมีอยูอีก.ความสงสัยเหลานี้
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ไดระงับไป เพราะเรามีความรูเร่ืองการปรุงแตงของเหตุปจจัยตาง 
ๆ จนเพิกถอนความเช่ือวามี "ตัวเรา ช้ันหยาบ ๆนี้เสียได.

วิปสสนาตัวที่ ๓ เมื่อขามความสงสัยเชนนี้ไดแลว ก็สามา
รถทําใหเกิดมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ์ิ คือความรูอันสะอาด
หมดจดเห็นวาอะไรเปนทางที่กาวตอไปอยางถูกตองและอะไร
ไมเปนทางที่จะกาวตอไปได. อุปสรรคที่ทําใหกาวตอไปไมได อัน
นี้ก็มีหลายอยาง ที่มักเกิดในขณะที่ทําวิปสสนาก็คือ ในตอนที่จิต
เปนสมาธินั้น มักจะเกิดสิ่งตาง ๆ ชนิดแปลกประหลาด และจับ
อกจับใจแกผู ทํามากเหลือเกิน เช นเห็นแสงสว างรุ งเรืองน า
อัศจรรย ปรากฏอยูที่ตาในโดยไมตองลืมตา. ถายิ่งไปโนมจิต เพื่อ
ใหเห็นนั่นเห็นนี่เขาดวยก็ยิ่งไปกันใหญ.

ถาใครเขาใจผิดวา "นี่ แลวเปนผลของวิปสสนา" หรือยินดีวา "นี่
เปนของวิเศษพอแลวสําหรับเรา" ดังนี้ก็ตามมันยอมกั้นหนทาง
แหงความเห็นแจงในมรรคผล ทานจึงถือวาเปนเร่ืองผิดทาง
ตัวอยางอีกเร่ืองหนึ่งเชนเกิดปติอ่ิมอกอ่ิมใจขึ้นมาทวมทนจิตใจ
เสียเร่ือยตลอดเวลา จนไมอาจพิจารณาอะไรไดอีกตอไป หรือเกิด
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เขาใจวา นี่ แลวเปนนิพพานในปจจุบันทันตาเห็นดังนี้เปนตนก็ติด
ตันไมก าวหนาไปได  นี่ก็เปนอุปสรรคของวิปสสนา. ทานยัง
กลาววาแมความเห็นแจงในรูปในนาม บางขณะบางครูก็ไดทํา
ความพอใจใหหลงคิดไปวา ตนเปนผูเห็นธรรมอยางวิเศษ แลวทะ
นงตัวฟุงซานอยูดวยความเห็นผิดตาง ๆ ในเร่ืองเหลานั้นนี่ก็นับ
วาเปนอุปสรรคของวิปสสนา.

ในบางกรณีผูทําสมาธิใชอํานาจจิตตนเอง บังคับใหรางกายรํา
งับจนแข็งทื่อ ไมมีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะนอมไปเพื่อ
ความเพียรอันสูงขึ้นไป นี่ก็นับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการที่
จะกาวหนาตอไป. แลวคนก็นิยมชมชอบถือว าเปนคุณวิเศษ
เปนมรรคผล. ผูที่พอใจหลงใหลแตในทางสมาบัตินั่งตัวแข็งทื่อ
ไมรูสึกตัวจึงไมอาจกาวไปในทางปญญาไดเลย เปนที่นาสงสา
รอยางยิ่ง 

ยังมีอีกซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดมากที่สุด เชนเกิดความรูสึกปติเปน
สุขใจชนิดที่ไมเคยพบมาแตกอนเลย แลวก็ประหลาดใจเหลือที่จะ
อธิบายได ทําคน ๆ นั้นใหเกิดความพอใจเหลือที่จะประมาณ.เพ
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ราะวาในขณะนั้นใจกับกายเปนสุขแสนที่จะสุข ปญหาตาง ๆหมด
เกลี้ยงไปจากใจ : ระลึกถึงเร่ืองที่เคยรักก็ไม รัก ระลึกนึกถึง
เร่ืองที่เคยเกลียด ระลึกนึกถึงเร่ืองที่เคยกลัว เคยหวาดเสียวเคยวิ
ตกกังวลหวงใยตาง ๆ ก็ไมเกิดความรูสึกทํานองนั้นอีก ;เขาจึงหลง
เขาใจผิดไปวา บัดนี้ตนเปนผูหลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวง เพราะ
จิตใจของเขามีลักษณะ หรืออาการราวกับบุคคลผูหลุดพนแลว
จากกิเลสจริง ๆ ตลอดเวลาที่เขาเปนอยางนั้นอยูถาเขาเกิดความ
พอใจ ในความเปนอยางนั้นอยู เพียงแคนั้นแลวก็เปนการตัดหน
ทางกาวหนาของวิปสสนา และไมเทาไรอาการเชน นั้นก็คอย ๆ 
เสื่อมหายไป สิ่งที่เคยกลัว ก็จะกลับกลัวอยางเดิม สิ่งที่ตนเคยรัก 
ก็จะกลับรักอยางเดิม อะไร ๆ ก็จะกลับสูสภาพเดิม หรืออาจมาก
เกินไปกวาเดิม ๆ.

อีกอย างหนึ่งเกี่ยวกับเ ร่ืองความเช่ือ ความเช่ือที่ ไม เคย
แนนแฟนมาแตกอน ก็จะปรากฏวาแนนแฟน เชนเช่ือในพระ
รัตนตรัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเช่ือ. แมที่สุด เชนความพอใจใน
ธรรมะก็จะมีอาการรุนแรง ลักษณะของความเฉยตอสิ่งทั้งปวง มี
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อาการชัดแจง. ลวนแต เปนอาการจูงจิตใหหลงผิด คิดวาตน
ไดบรรลุมรรคผลนิพพานแลว. 

เปนการยากมากที่คนแรกพบสิ่งเหลานี้ จะเขาใจไดวา มัน
เปนอุปสรรค และเปนเคร่ืองกีดขวางทางของวิปสสนา ; มีแตจะ
กลับเห็นไปเสียวา นี้เปนยอดสุดของวิปสสนาทีเดียว. ตอเมื่อใด
เกิดความรูแจงจริง ๆ วา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งกีดขวางทางของวิปส
สนา ขั้นที่จะทําการตัดกิเลสละเอียดเสียได เมื่อนั้นจึงจะถือไดวา 
เปนวิปสสนาตัวที่ 3 คือความบริสุทธ์ิหมดจดของความรูความ
เห็นที่วา อะไรเปนทางถูก อะไรเปนทางผิด. เขาจะตองศึกษาอบ
รมตนดํารงตนใหเดินไปในทางที่ถูกไว เร่ือย ๆ ไปจนเกิดความ
รูแจงชัด ในหนทางของวิปสสนาที่ถูกที่แทโดยประการทั้งปวง.

วิปสสนาตัวที่ ๔ เมื่อมีความเขาใจในเร่ืองทางผิดทางถูกโดย
สมบูรณเชนนี้แลว ความรูในอันดับตอไปก็จะตองดําเนินถูกทาง
เปนธรรมดา และจะกาวหนาไปตามลําดับนับต้ังแตเห็นความจริง  
ในสังขารทั้งปวงชัดแจงถึงที่สุด จนกระทั่งวางใจเฉยในสิ่งทั้งปวง 
มีจิตพรอมที่จะบรรลุถึงการรูอริยสัจจ ที่เปนคุณธรรมช้ันวิเศษ
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สืบไป เรียกวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงแปลวาความหมดจด
แหงความรูความเห็นในตัวทางแหงการปฏิบัติ นับเปนวิปสสนา
ตัวที่ 4 หรือนับเปนวิสุทธิอันดับที่ 6.

เนื่องจากไมมีคําอธิบายอันละเอียด ของญาณนี้ในพระไตร
ปฏกโดยตรง อาจารยในช้ันหลัง ๆ จึงจําแนกลําดับความรู ในตัว
ทางแหงการปฏิบัติเปน 9 ลําดับดวยกันและเรียกวา วิปสสนา
ญาณ 9 คือ 

1. เมื่อวิปสสนาดําเนินไปถูกทาง และการเพงพิจารณาความ
เกิด แก  เ จ็บ ตาย ของสังขารถึงที่สุดแล วก็ เพ งพิจารณา
ใหแนวแนในภาวะความเกิดขึ้น และความเสื่อมสลายไปของ
สังขารเหลานั้นจนแจมแจงถึงที่สุด คือมองเห็นภาวะทั้งหลาย 
เต็มไปดวยการเกิดและการดับเหมือนทองทะเลระยิบระยับ เต็ม
ไปดวยการเกิดและการดับของฟองนํ้าที่เกิดจากลูกคลื่นฉันใดก็
ฉันนั้น ความรูที่ไดไนขณะนี้เรียกวา อุทยัพพยนุปสสนาญาณ 
และวาความรูเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม
สลายไปหรือมักเรียกสั้นๆ วา อุทยัพพยญาณ. การเห็นเหลานี้เกิด
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จากการเพงพิจารณาใหเห็นชัดและนานพอ จนกวาความรูนั้น
จะแนนแฟนเหมือนกับยอมติดอยูในใจ เพื่อใหมีกําลังแรงมาก
พอที่จะเบ่ือหนายไถถอนความยึดติดในสิ่งต าง ๆ เสียได . นี้
เปนวิปสสนาญาณ อันดับที่ 1. 

2. การเพงพิจารณาความเกิดขึ้น และความเสื่อมสลายไปถึง
สองประการในความเดียวกันนั้น ยังหยาบอยูยังพรากวาที่จะเพง
เพียงอย างเดียว ในขั้นนี้ท านจึงให ทิ้งเสียอย างหนึ่ง  คือไม
เพงดูฝายเกิด เพงดูแตฝายความดับเพื่อใหเห็นความสลายหรือ
ความดับลึกซ่ึงจนแรงถึงที่สุด จนกระทั่งรูสึกวา ในโลกทั้งปวงไมมี
อะไรนอกจากความพังทลาย หรือความแตกดับทั่วไปหมดเหมือน  
กับหาฝนตกลงมาทั่วไปทุกหนทกแหง. จิตที่อยูในความรูสึกเชนนี ้
เรียกวาประกอบอยูดวย ภังคานุปสสนาญาณ แปลวาความ
รูเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นความพังทลายหรือความดับ. เรียกสั้น ๆวา
ภังคญาณ. นี้เปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 2.

3. เมื่อความเห็นแจงในความแตกเสื่อมสลาย มีมากเพียงพอ
แลว ก็จะทําใหเกิดความรูแจงตอไปเปนอันดับที่ 3 วา ภาวะคือ 
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ความมี ความเปน ทั้งหลายนี้เปนสิ่งที่นากลัวความนากลัวปรากฏ
เต็มไปใน ภพทั้งปวงไมวาจะเปนกามภพ รูปภพหรืออรูปภพ
ก็ตาม. ภพทั้งปวงเต็มไปดวยภาวะที่นากลัว เพราะมีความแตก
ทําลายของสังขารทั้งปวงอยูทุกขณะจิต จึงเกิดเปนความหวาด
กลัวสะดูุงถึงที่สุดจริง ๆ ขึ้นในใจของผูเห็นแจง. และความกลัว
อันถูกตองนั้น จะประจาอยูในใจ เปนความเห็นแจงชนิดหนึ่งวา
มีแตความนากลัวเปรียบประดุจยาพิษ อาวุธหรือโจรอันโหดราย
ทั้งนั้น ที่บรรจุอยูในภพทั้ง 3 เต็มไปหมด ไมมีอะไรนอกไปจาก
นั้น. ความรูสึกเชนนี้ทานเรียกวา ภยตุปฏฐานญาณ แปลวา
ความรูแจงเห็นภาวะทั้งหลายวาเต็มไปดวยความนากลัว. เรียก
สั้น ๆ วา ภยญาณ. จัดเปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 3.

4. เมื่อรูสึกวาภาวะทั้งปวงเต็มไปดวยความนากลัวมากพอตอ
ไปก็จะเกิดความรูแจงขึ้นมาวา สภาพของสิ่งทั้งปวงประกอบดวย
โทษอันรายกาจโดยสวนเดียว ไมมีความปลอดภัยในการที่จะไป
หลงเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น. เปรียบเหมือนปาที่เต็มไปด วย
สัตวราย ไมเปนที่นาอภิรมยแกผูตองการความเพลิดเพลินจากปา
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ฉันใดก็ฉันนั้น. ความรูสึกเห็นสภาพทั้งปวง เต็มไปดวยโทษตาง ๆ 
เชนนี้เรียกวา อาทีนวนุปสสนาญาณ แปลวาความรูเปนเคร่ือง
ใหเห็นโทษของสังขารทั้งปวง. เรียกสั้น ๆ วา อาทีนวญาณ. จัด
เปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 4. 

5. เมื่อพิจารณามองเห็นวา สิ่งทั้งหลายยอมเต็มไปดวยโทษทุก 
ๆ กระเบียดนิ้วเชนนี้แลว ก็เกิดความเบ่ือหนายในภาวะทั้งปวง 
เห็นเป นเหมือนกับบ านเรือนที่ถูกไฟไหม เหลือแต ดุ นถ าน: 
ดูเปนรูปโครงของบานเมืองที่ถูกไฟไหม ไมนาเสนหาแตประการ
ใด. ความรูสึกเบ่ือหนายตอการที่จะตองระคนอยูกับสิ่งปรุงแตง
ทั้ งปวงนี้ เ รียกว า  นิพพิทานุป สสนาญาณ  แปลว าความ
รูทําให เกิดความเบ่ือหนาย เรียกสั้น ๆ วา นิพพิทาญาณ. นับ
เปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 5.

6. เมื่อเกิดความเบ่ือหนายที่แทจริงเชนนั้นก็เกิดความรูสึกที่
อยากจะพนจากสิ่งตาง ๆ เหลานั้นจริง ๆ ซ่ึงไมเหมือนกับความ
รูสึกอยากพนตามธรรมดาของพวกเรา ซ่ึงไมมีกําลังของสมาธิ 
หรือกําลังของความเห็นแจงชวยอยู มันจึงไมอยากพนจริงเหมือ
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นอยางความเห็นที่เกิดตามลําดับแหงวิปสสนาญาณ. เพราะ
ความเบ่ือหนายที่เกิดขึ้นโดยอํานาจวิปสสนาญาณนั้น จิตใจมัน
เปนไปดวยทั้งหมด : รูสึกกลัวเทาไรก็รูสึกอยากพนเทานั้นเพราะ
ฉะนั้นจึงเปนการอยากพนจริง ๆ. ทานอุปมาวา มีความอยาก
พนมากขนาดเทา ๆ กับความอยากพนของสัตว เชนเขียดซ่ึงกําลัง
ด้ินอยูในปากงูมันอยากพนเทาไรก็ลองคิดดูเอาเถิด. เด๋ียวนี้คนที่มี
นิพพิทาญาณแลวก็อยากพนจากภาวะทั้งปวงมากเทานั้นหรือ
เปรียบอยางเนื้อหรือนกที่ติดบวงด้ินเรา ๆ อยูมันอยากพนจา
กบวงนั้นเทาไร เขาก็อยากพนจากสังขารทุกขมากเทานั้นความ
รูสึกอยากจะพนจริง ๆ ทํานองนี้เรียกวา มุญจิตุกัมมยตาญาณ 
ซ่ึงแปลวาความรูเปนเหตุใหเกิดความปรารถนาที่จะพนทุกข นับ
เปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 6.

7. ทีนี้ เมื่อความอยากพนอยางรุนแรงมีมากพอจึงเกิดความ
รูสึกด้ินรนหาหนทางอยางรุนแรงเชนกัน ทานเรียกช่ือของความ
รูสึกนี้เปนภาษาบาลีวา ปฎิสังขานุปสสนาญาณ แปลวาความ
รูเพื่อกําหนดพิจารณาหาทางหลุดรอด. กลาวงาย ๆ ก็คือการมอง
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สอดสองไปเร่ือย ๆ วาเมื่อภาวะทั้งหลายเปนอยางนี้ทั้งเราก็อยาก
จะพนจากมัน พิจารณาไปก็มองเห็น อุปาทาน มองเห็นกิเลสซ่ึง
เปนเหตุผูกพันจิตใหติดอยูกับภาวะนั้น ๆ วามันมีอยูอยางเหนียว 
แนน จึงหาหนทางตอไป ในอันที่จะทําใหกิเลสนั้นออนกําลังลง
เสียกอน เมื่อเห็นความออนกําลังลงของกิเลสนั้นแลว จึงทําลาย
มันเสีย.

ทานอุปมาการทํากิเลสใหออนกําลังนี้ไววา เหมือนกับคนคน
หนึ่งไปสุมหาปลา ; ไดงูคิดวาเปนปลา ก็เอามาถือไวใครบอกวางู
ก็ไมเช่ือ จนกระทั่งไดอาจารยซ่ึงมีสติปญญาเมตตากรุณามาก มา
พร่ํา ช้ี แจงจนรูวามันเปนงูไมใชปลา จึงเกิดกลัวขึ้นมา อยาก
จะพนจากงูดวยการหาวิธีฆางูนั้นเสีย. เขาไดจับคองูชูขึ้นเหนือ
ศีรษะ แลวแกวงเปนวงกลมจนกระทั่งงูเพลีย แลวปลอยใหงู
กระเด็นไปตกนอนตาย ; ถาไมตายก็ตามไปฆาเสียใหตาย. อุปมา
นี้ทานหมายถึงความเห็นแจง วาสิ่งที่ผูกพันคนใหติดอยูกับภา
วะตาง ๆ อยางนากลัวนาสังเวชที่สุดนั้น คือกิเลสถาไมมีอุบาย
ทําใหกิเลสถอยกําลังลงทุก ๆ วันแล ว การฆากิเลสยอมเปน
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ไปไมได เพราะกิเลสมีกําลังมากเหลือเกิน เหลือกําลังของปญญา
ที่ยังนอยจะไปฆามันได  จึงตองบมปญญาใหเกิดมากขึ้นและ
พรอมกันนั้นก็ทรมานกิเลสใหมันถอยกําลังลง

การพิจารณาให เห็นสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไมนาเอา ไมนาเปนอยู เสมอและยิ่งขึ้น ๆ นั่นแหละเปนการตัด
อาหารของกิเลส ทําใหกิเลสถอยกําลังอยู เปนประจําวันเสมอ
ไป.และเราจะตองทําเพิ่มใหมากขึ้นใหแยบคายยิ่งขึ้น ๆ ไปอีก. นี่
เปนชองทางที่เราจะเอาชนะกิเลสซ่ึงใหญเทาภูเขา ดวยตัวเราเล็ก
นิดเดียวนี้ได. ทานเปรียบวาตองมีความกลาใหมากพอ เทกับวา
ตัวเราเปนหนูตัวนิดเดียวก็กลัวฆาเสือโครง 2-3 ตัวเปนตน. เรา
ตองมีความต้ังใจจริง สอดสองหาหนทางตามประสาหนูตัวเล็ก ๆ 
ถาสููซ่ึงหนาไมได ก็ตองใชอุบายวิธีตาง ๆ ทําใหมันออนกําลังลง
ทุก ๆ วันแลวก็ไมลดละติดตามฆาอยููเสมอ ๆ อุบายอยางนี้ทาน
เรียกวาปฏิสังขานุปสสนาญาณ. จัดเปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 
7.

8. การทําใหกิเลสออนกําลังลงนั้น เปนเหตุทําใหเราวางเฉยใน
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สิ่งทั้งปวงไดยิ่งขึ้นทุกที ฉะนั้น โอกาสตอไปนี้จึงเปนลําดับแหง 
สังขารุเปกขาญาณ ซ่ึงแปลวาความรูอันเปนเหตุใหวางเฉยใน
สังขารทั้งปวง. ญาณนี้อาศัยการพิจารณาเห็นความวางแห ง
สังขารทั้ งหลายว า  ว างจากแก นสารว างจากความเป น
สัตว เปนบุคคล วางจากสาระคือความเที่ยงแทถาวร วางจาก
ความสุขเพราะเต็มไปด วยทุกข  ว างจากความงดงามเพราะ
ดูแลวลวนแตนาระอา ดังนี้เปนตน ในที่สุดก็เกิดความวางเฉยใน
สิ่งทั้งปวงในทุก ๆ ภาวะ. เห็นสิ่งที่เคยรักใครหลงใหลเปนกอ
นอิฐกอนดินไป 

ทานเปรียบความขอนี้วาเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาแตกอ
นบัดนี้ปรากฏวาเปนกบฏก็หมดรัก ; เชนในกรณีที่เมียมีชูเลยหมด
รัก. คร้ันหยาขาดจากกัน แลวเขาจะไปทําอะไรตอไปก็ได ใจเรา
เฉยได. ภาวะตาง ๆ ที่แตกอนนี้เคยเปนที่เอร็ดอรอยนานาประการ
ของตน เมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงญาณอันดับที่ 8 นี้แลว ก็ทราบวามัน
วางจากสาระใด ๆ จึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสียได เหมือนบุรุษที่
วางเฉยกับภรรยาที่หยาขาดกันแลวเปนตนสังขารุเปกขาญาณนี้ 
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จัดเปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 8 เรียกสั้น ๆวา อุเบกขาญาณ.

9. เมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงไดอยางนี้ ใจก็พรอมที่จะรูอริย
สัจจ 4 ชนิดที่จะทําใหบรรลุถึงทางที่นําไปสูความเปนพระอริย
เจา. จิตที่อยูในสภาพเชนนี้ทานเรียกวา สัจจานุโลมิกญาณ แปล
วา ความเห็นที่พรอมที่สุดที่จะรูอริยสัจจชนิดที่เปนขั้นทําลาย
กิเลสเคร่ืองผูกพันคนใหติดโลกใหหมดไปได เปนพระอริยบุคคล
ช้ันใดขั้นหนึ่ง. นับเปนวิปสสนาญาณอันดับที่ 9 เรียกสั้น ๆ วา อนุ
โลมิกญาณ.

วิปสสนา 9 ลําดับนับต้ังแตอุทยัพพยนุปสสนาญาณ ไปจนถึง
สัจจานุโลมิกญาณเปนที่สุดนี้ เมื่อเปนไปอยางสมบูรณเต็มที่แลว
เรียกวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เปนวิปสสนาญาณตัวที่ 4 หรือ
นับเปนวิสุทธิอันดับ 6 กลาวคือ ความบริสุทธ์ิสะอาดหมดจด
แหงปญญา ซ่ึงเปนเคร่ืองมือทําให เห็นทางดําเนินไปของการ
พิจารณาจนเกิดปญญาที่รูแจงและตัดกิเลสได. 

วิปสสนาตัวที่ ๕ ตอจากนั้น ก็ถึงวิสุทธิอันดับ 7 ที่เรียกวา
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ญาณทัสสสนวิสุทธิ คือความหมดจด แหงความเห็นที่ถูกตอง ซ่ึง
ไดแกอริยมรรคญาณนั่นเอง. นี้เปนขั้นสุดทายของวิปสสนาหรือ
ผลของวิปสสนา ไดแก อริยมรรคญาณทั้ง 4 นับเปนวิปสสนาตัว
ที่ 5 

ในลําดับระหวางสัจจานุโลมิกญาณ กับ ญาณทัสสนวิสุทธิ นี้ 
มีโคตรภูญาณแทรกอยู ในฐานะที่เปนเคร่ืองหมายค่ันระหวางคน
ธรรมดาที่มีกิเลส กับ พระอริยบุคคล แตโดยที่โคตรภูญาณมีขณะ
แวบเดียวแลวก็ดับไป จึงควรสงเคราะหเขาไวเสียในฝายปฏิปทา
ญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะยังอยูในฐานะที่เปนฝายบุญกุศลซ่ึงยัง
ของแวะอยูกับราคะหรือเร่ืองนายึดถือ. 

โดยสรุป เราจะเห็นไดวาหลักแหงการศึกษาวิปสสนานั้นมี
รากฐานที่ต้ัง คือศีล สมาธิ ปญญา. พิจารณาอะไร? ขอตอบวา
พิจารณาสิ่งทั้งปวง จะเรียกวาโลกหรือภาวะหรือสังขารหรือขันธ 
หาก็ได ; เพราะวาในภาวะทั้งหลายกไมมีอะไรมากไปกวาขันธ 
ห า .พิจารณาให เห็นอะไร? ตอบว าให เห็นความไม เที่ยง 
เปนทุกขเปนอนัตตา มีเต็มไปในภาวะทั้งหลายในโลก เชนเห็น
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ความเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป ๆ จนเห็นวาเต็มไปดวยความนากลัว 
นาเบ่ือ-หนาย ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน อาการเหลานี้ คือลักษณะ
ที่จะตองปรากฏในวิปสสนา.

อะไรเปนกิจของวิปสสนา? กิจโดยตรงของวิปสสนาก็คือการกํา
จัดความโง เพราะวิปสสนาแปลวา ความเห็นแจง. ผลของวิปส
สนาคืออะไร? ผลก็คือเกิดความเห็นแจมแจงเกิดความรูแจงแทง
ตลอดในสิ่งทั้งปวง กําจัดกิเลสใหสูญสิ้นไปเปนความสะอาดสวาง
สงบ ไมมีอะไรผูกพันจิตนี้ใหติดอยูกับภาวะทั้งหลายในโลกจึงเกิด
ลักษณะที่ เ รียกว าหลุดพ นออกจากโลก อันเป นที่อยู ของ
หมูคนผูติดกาม. จิตไมมีความทุกขเพราะไมมีตัณหา หรือความ
อยากแตประการใดอีกตอไป. ทานเรียกอาการเชนนี้วา ถึงที่สุด
แห งกิจที่จะต องกระทําในพระพุทธศาสนา ได ด วยการก
ระทําอยางนี้ 

ทั้งหมดนี้เปนการช้ีใหเห็นวา แนวแหงปญญาของเราจะเดิน
ไปอยางนี้  คือมีลําดับ แห งความบริสุทธ์ิสะอาด 7 ลําดับซ่ึง
จะตองสัมพันธกันอยางนี้ ; และลักษณะการดําเนินของปญญาที่
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จะเจาะ ทั้งโลกทั้งหลายอีก 9 ลําดับ ; รวมเรียกวาเร่ืองวิปสสนา 
ทานจัดไวในลักษณะเปนระเบียบหรือหลักวิชา.

สวนรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ นั้น อาจหาไดจากหนังสือของ
ครูบาอาจารยสืบไป. แตโดยแนวใหญ แลว ขอใหเขาใจไวอยางนี้  
สําหรับปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิด ในการปฏิบัติธรรมอันเปน
ช้ันยอดที่สูงสุดของพระพุทธศาสนา. ปรากฏวาในขณะนี้ ยังมีคน
ที่หลงผิดอยูเปนจํานวนมาก ที่เขาไปยึดเอาสิ่งที่ไมใชวิปสสนาม
าเปนวิปสสนา ; เลยทําใหเกิดเปนวิปสสนาการคาหาเงิน วิปส
สนาชวนเช่ือเพื่อใหไดพรรคพวกแลวแตงต้ังใหเปนพระอริยเจา
แบบใหม ๆ อันอยูในสภาพที่นาเวทนาอยางยิ่ง
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ยาระงับสรรพทุกข ์ 

ตน "ไมรู-ไมช้ี" นี่เอาเปลือก 
ตน "ช่ังหัวมัน"  นั้นเลือก เอาแกนแข็ง 
"อยางนั้นเอง" เอาแตราก ฤทธ์ิมันแรง 
"ไมมีก-ูของก"ู แสวง เอาแตใบ 
"ไมนาเอา -หนาเปน" เฟนเอาดอก 
"ตายกอนตาย" เลือกออก ลูกใหมๆ 
หกอยางนี้ อยางละช่ัง ต้ังเกณฑไว 
"ดับไมเหลือ" สิ่งสุดทาย ใชเมล็ดมัน 
หนักหกช่ัง เทากับ ยาทั้งหลาย 
เคลากันไป เสกคาถา ที่อาถรรพ 
"สพเพ ธมมา นาล อภินิเวสาย" อัน 
เปนธรรมช้ัน หฤทัย ในพุทธนาม 
จัดลงหมอ ใสนํ้า พอทวมยา 
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เค่ียวไฟกลา เหลือฯได หนึ่งไนสาม 
หนึ่งชอนชา สามเวลา พยายาม 
กินเพื่อความ หมดสรรพโรคเปน โลกอุดร ฯ
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ลําดับแห่งการหลุดพนจากโลก 

วิปสสนา เปนการปฏิบัติทางจิต เพื่อยกจิตใหสูงขึ้นขนาดที่
ความทุกข ใจครอบงําไม ได  จึงพ นทุกข ด วยอํานาจของการ
รูแจงวาไมมีอะไรที่นายึดถือ แลวสิ่งตาง ๆ ในโลกก็จะไมมีอิทธิ
พลทําใจเรา ใหหลงรักหรือหลงชังอีกตอไป เรียกวาจิตอยูเหนือ
วิสัยของชาวโลกขึ้นถึงฐานะอันใหม  ที่ทานเรียกวา "โลกุตตร
ภูมิ." การที่จะเขาใจโลกุตตรภูมิไดชัดเจน เราจําเปนตองรูเร่ืองที่
ตรงกันขามกลาวคือ "โลกกิยภูม.ิ" ดวยเหมือนกัน. 

โลกิยภูมิ ก็คือระดับของจิตที่สิ่งตาง ๆ ในโลกมีอิทธิพลเหนือ
จิต. แบงโดยสรุปที่สุดออกเปน 3 พวกกลาวคือ "กามาวจรภูมิ" 
หมายถึงระดับของจิตที่ยังพอใจอยูในกามทั้งปวง. ถัดไปคือ รู
ปาวจรภูมิ ไดแก ฐานะของจิตที่ไมต่ำ จนถึงกับพอใจในกามคุณ
แตวายังพอใจในความสุขซ่ึงเกิดจากสมาบัติที่เพงรูปเปนอารมณ 
อันไมเกี่ยวกับกาม ภูมิที่ถัดไปอีกคือ อรูปาวจรภูมิ นี้คือสถานะ
ของจิตที่ยังพอใจในความสุขสงบที่สูงขึ้นไปกวานี้อีกช้ันหนึ่ง เกิด
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ความสงบโดยยึดสิ่งไมมีรูปเปนอารมณ.

ถาจะจัดใหเปนคู ๆ ระหวางภูมิกับภพ ก็มีทางที่จะทําได "ภูมิ" 
หมายถึงสถานะหรือระดับ แหงจิตใจของผูนั้น สวน "ภพ" หมาย
ถึงภาวะเปนอยูที่เหมาะสมแกผูที่มีภูมิ แหงจิตใจเชนนั้น ๆฉะนั้น
ผูที่ติดอยูในกามาวจรภูมิ ก็คูกับกามาวจรภพ ; รูปาวจรภูมก็คูกับ
รูปาวจรภพ ; และอรูปวจรภูมิคูกับอรูปวจรภพ คําวาภูมินั้นหมาย
ถึงสถานะทางจิตใจ คําวาภพหมายถึงภาวะเปนที่อยูทีอาศัยของ
ผูซ่ึงมีจิตใจตาง ๆ กัน. จึงแบงไดเปน 3 ภูมิ 3 ภพ 

โลกิยภูมิ คือสถานะทางใจของสัตวสามัญทั่ว ๆ ไปแมจะสมมติ
เรียกช่ือตางกัน เปนมนุษย เปนเทวดา พรหม สัตวเดรัจฉานหรือ
เปนสัตวนรกก็ตาม ก็รวมอยูใน 3 ภูมินั้น คนหนึ่ง ๆ ในโลกนี้
อาจจะมีจิตใจอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหลงไดดว
ยกันทั้งนั้นไม่เปนการเหลือวิสัยแตสวนมากจะตองตกอยูในกา
มาวจรภูมิเปนธรรมดา คือจิตของมนุษยเราโดยปกตินั้น ตกอยู 
ใตอิทธิพลของความเอร็ดอรอยทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

160



แตในบางคราวบางโอกาส อาจจะพนออกมาไดจากอิทธิพล
ของสิ่งยั่วยวนเหลานี้ได เพราะอาศัยจิตใหไปจดจออยูที่ความ
ส ง บ อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร เ พ ง ที่ รู ป ธ ร ร ม ห รื อ อ รู ป ธ ร ร ม เ ป น 
อารมณแลวแตการเพง ฉะนั้น ในบางคราวจิตของมนุษยเราจึงอ
ยูในลักษณะที่เปนรูปาวจรภูมิ หรืออรูปาวจรภูมิก็มี. อาหรับใน
อินเดีย คร้ังสมัยพุทธกาลนั้นนับว ามีมาก เพราะว าผู ที่ออก
แสวงหาความสงบสุขช้ันรูปาวจรภูมิ หรืออรูปาวจรภูมินั้น อาจจะ
กลาวไดวามี อยูทั่ว ๆ ไปในปา . สําหรับบัดนี้มีนอยแตถึงอยางนั้น
ก็กลาวไดวา เปนฐานะที่คนทั่ว ๆ ไปจะเขาถึงไดอยูนั่นเอง

ทั้งยังกลาวไดอีกวา เมื่อใดจิตของผูใดต้ังอยูในภูมิใด เมือนั้น
ภาวะที่เขากําลังอาศัยอยูนั้น ก็จะกลายเปนภพที่มีช่ือนั้นไปทันที. 
เชนใครคนหนึ่งในโลกนี้กําลังเปนสุขอยูดวยรูปาวจรสมาบัติโลกนี้
ก็กลายเปนรูปาวจรภพสําหรับเขาไป เพราะเขาไมรูสึกในสิ่งอ่ืนใด
นอกจากรูปาวจรภูมิ โลกนี้ขณะนั้นและสําหรับเขาผูนั้น ก็มีคาเทา
กับรูปาวจรภพไป จนกว าฐานะแห งจิตใจของเขาจะเปลี่ยน
เปนอยางอ่ืน.
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ผูที่อยูในภูมิทั้ง 3 นี้ ถึงแมวาจะไดรับความสุขความสงบชนิดที่
เหมือนกับวาเปนกอนหินกอนดินหรือทอนไมไปแลวแตก็ยังมี
ความยึดถือตัวตน ยังอาศัยตัณหาตาง ๆ ชนิดตลอดถึงตัณหา
ชนิดที่ละเอียดที่สุด เชนไมชอบภาวะที่ตนอยูตนเปน จนทําใหตอง
แสวงหาภาวะใหม มีการประกอบกรรมตาง ๆ ดวยอํานาจของ
ความอยากนั้น เพราะฉะนั้นจึงไม เรียกว าอยู เหนือวิสัยโลก 
ไมใชโลกุตตรภูมิ จึงจัดไวเปนโลกิยภูม.ิ

สวนโลกุตตรภูมินั้น มีจิตอยูเหนือวิสัยชาวโลก มองเห็นสภาพ
ของโลกเปนของไมมีสาระตัวตนที่เปนแกนสาร. ใจไมตองการสิ่ง
ใด ๆ ในโลก. พวกที่ต้ังอยูในโลกุตตรภูมินี้ยังแบงออกเปนช้ันๆ 
ตามหลักพุทธศาสนา เปนมรรค เปนผล 4 ช้ันดวยกันคือช้ันพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตความ
เปนพระอริยบุคคล 4 จําพวกนี้ หมายถึงโลกุตตรภูมิ 

คําวา "โลกุตตร" แปลวา "อยู่เหนือโลก" หรือ "ยิ่งไปกวาโลก" 
หมายถึงจิตใจ มิไดหมายถึงรางกาย. รางกายนั้นจะอยูที่ไหนก็ได 
ขอใหเปนภาวะที่พอพักอาศัยของผูที่มีจิตใจอันต้ังอยูในโลกกุตตร
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ภูมิไดก็แลวกัน. สวนโลกที่ต่ําไปกวานั้นเชนนรกอุบาย หรือที่ทน
ทุกขทรมาน เชน คุกตะราง จึงไมเปนภพที่สมควรแกอริยบุคคล.

โลกุตตรภูมิแบงออกเปน 4 ช้ัน และสิ่งที่ทําใหเกิดความแตก
ตางเปน 4 ช้ันก็คือกิเลสตาง ๆ ที่จะพึงละใหขาดไป. กิเลสใน
หมวดนี้ทานจําแนกไวเปน 10 อยาง เรียกวา สังโยชน์ แปลวา 
เคร่ืองผูกพันอยางพรอมพร่ัง. เคร่ืองผูกพันทั้ง 10 นี้ ผูกพันคน
หรือสัตวทั้งหลายใหติดอยูในโลก คนจึงตกอยูในวิสัยนี้และเปน
โลกิยภูมิ. ฉะนั้น ถาตัดเคร่ืองผูกพันเหลานี้ออกเสียไดจิตก็จะคอย 
ๆ หลุดออกไปจากภาวะวิสัยของชาวโลกตามลําดับ เมื่อตัด
ไดหมดก็ถือวาจิตหลุดออกไปสูความอยูเหนือโลก เปนโลกุตตร
ภูมิโดยสมบูรณ.

ในกิเลสช้ันละเอียดที่ผูกพันคนเรา 10 ประการนี้ประการแรก
เรียกวา สักกายทิฏฐิ แปลวาความเห็นวารางกายนี้เปนของตน 
ไดแกความเขาใจผิดหรือสําคัญดวยอุปาทาน เชนคิดวา "ตัวเรา" 
มีอยู .  นั่นแหละคือความสําคัญผิดในที่นี้ โดยที่คนเราทั่วๆ
ไปไมรูจักอะไรมากไปกวารางกาย และจิตที่เนื่องอยูกับรางกายจึง
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เหมาเอาของ 2 อยางนี้เปนตัวตน โดยมีความเขาใจวากายพรอม
ทั้งจิตนี้เปนตัวตนเปนขาพเจา. สัญชาตญาณวามีตัวเรานี้เอง เปน
ไปหนักแนนมากถึงกับใคร ๆ ก็ยอมคิดวามีตัวตนของตนอยูทั้งนั้น  
เพราะเปนมูลฐานที่ทําให ชีวิตทรงอยู ได  ทําให รู จักปองกันตัว 
ทําใหแสวงหาอาหาร หรือสืบพันธุ เปนตน. แตที่เรียกวาสักกาย
ทิฏฐิในที่นี้ ประสงคเอาเพียงช้ันหยาบ ๆที่เปนเหตุให เห็นแก่ตัว
จัด ถือเปนกิเลสตัวแรกที่จะตองละใหไดกอนตัวอ่ืน ๆ. 

สังโยชนขอที่ 2 เรียกวา วิจิกิจฉา หมายถึงความสงสัยเปนเห
ตุใหลังเลไมแนใจ. สวนใหญที่สุดประสงคเอาความสงสัยในเร่ือง
การปฏิบัติเพื่อความพนทุกข . ลังเลเพราะไมรูจริง เชนสงสัยวา
เร่ืองนี้มันอยางไรกันแน. การปฏิบัติเพื่อใหพนทุกข มันเปนของที่
เหมาะสมแกตนหรือไม? ทําไดหรือไม? มันดีกวาสิ่งอ่ืนจริงหรือ
ไม? ทําไดจริง ๆ หรือเปลา? พระพุทธเจาเปนบุคคลที่ตรัสรูถูกตอง
จริงหรือ? เปนบุคคลที่หลุดพนจากความทุกขจริงหรือ ? คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาหรือการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค จะนํา
ไปสูความดับทุกขจริงหรือ? พระอริยสงฆปฏิบัติพนทุกขไดจริง
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หรือ?

มูลเหตุของความลังเลก็คือ ความไมรูอันไดแกอวิชชาเหมือน
กับปลาที่เคยอาศัยอยู แตในนํ้าถาใครเลาใหฟงถึงเร่ืองบนบกมัน
คงไม เ ช่ือ .  ถ า เ ช่ือก็ เ ช่ือคร่ึงไม เ ช่ือค ร่ึง  คนเราที่จมอยู ใน
กามารมณก็เหมือนกัน เคยชินกับกามเหมือนปลาอยูในนํ้า เมื่อ
พูดถึงเร่ืองอยูเหนือกาม เหนือโลก ก็เขาใจไมได ที่เขาใจไดบางก็
ยังลังเลความรูสึกฝายต่ํามีอยูในสันดานสวนความรูสึกฝายสูงนั้น
เพิ่งจะกอรูปขึ้นใหม การโตแยงกันระหวางความรูสึกฝายสูง กับ
ฝายต่ํานั่นแหละ คือการลังเล. ถากําลังใจไมเพียงพอ ความรูสึก
ฝายต่ํามักชนะ. วิจิกิจฉาหรือความลังเลในความดี เปนของมีประ
จําอยูในคนทุกคนมาต้ังแตเกิด. คนที่ไดรับการอบรมมาผิด ๆ อาจ
จะมีมากขึ้น. จะตองพิจารณาใหเห็นโทษของความลังเลใจ ซ่ึงมี 
อยูในการงาน มีอยูในชีวิตประจําวัน จนเปนผูไมอาจมั่นใจใน
ความดี ความถูกตอง หรือความพนทุกขเปนตน.

ทีนี้มาถึงสังโยชนขอที่ 3 เรียกวา สีลัพพตปรามาส แปลวา 
การจับฉวยศีลและวัตรผิดจากความมุ งหมายที่ถูกต อง. โดย
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ใจความก็คือ การติดแนนยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติปฏิบัติ
มาด วยความเข า ใจผิด .  ส วนมากเกี่ยวกับลัท ธิประเพณี 
ตัวอย างเช น การเชื่อพิธีไสยศาสตร์ และการปฏิบัติทาง
ไสยศาสตร์ ต่ าง ๆ นับเปนสีสัพพตปรามาสโดยไม่ตอง
สงสัย.

แมในเร่ืองของพระพุทธศาสนา ถาปฏิบัติไปดวยความเขาใจ
ผิ ด  ว า จ ะ เ กิ ด ค ว า ม ข ลั ง ค ว า ม ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ  เ กิ ด
ฤทธ์ิอํานาจมาคุมครองเราได อยางนี้ก็เปนการปฏิบัติโดยหวังผล
ผิดทางและไรเหตุผลอยูนั่นเอง. ตัวอยางเชนการสมาทานศีล หรือ
ประพฤติพรหมจรรยซ่ึงที่แทนี้ก็เพื่อกําจัดกิเลส แตถาไปเขาใจวา
จะทําใหเกิดอํานาจขลังศักด์ิสิทธ์ิ แลวใชความขลังนั้นตัดกิเลสได 
อยางนี้ก็เปนความยึดถือซ่ึงผิดความมุงหมายเดิม. การปฏิบัติ
อยางเดียวกันแท ๆ แตถาเขาใจผิด โดยยึดมั่นในทํานองไรเหตุผล  
หรือเห็นเปนของขลัง ของศักด์ิสิทธ์ิไปแลวก็เปนสีลัพพตปรามาส
ไปทั้งสิ้น 

แมที่สุดสมาทานศีล ปฏิบัติสิกขาบท ดวยความคิดวาตนจะ
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ได ไปเกิดเป นเทวดาในสวรรค  อย างนี้ก็ ไม ต องสงสัยเลย 
ยอมเปนการจับฉวยศีลและวัตร ผิดความมุ งหมายของพุทธ
ศาสนาไป ทําใหการรักษาศีลและพรหมจรรยของตนเศราหมอง
เพราะวาความมุงหมายของพระวินัยนั้น ก็เพื่อกําจัดกิเลสในสวน
หยาบ ๆ ทางกายและวาจาเพื่อใหเปนรากฐานของสมาธิและตอ
ไปถึงป ญญาเป นลําดับ ๆ ไปหาใช ม งหมายเพื่อให ไปเกิด
ในสวรรคไม. นี้ไดช่ือวา ทําศีลของตนใหสกปรกเศราหมองไปดวย
ความยึดถือที่ผิด ดวยอํานาจของความคิดที่ผิด. เร่ืองใหทานก็ดี 
เร่ืองรักษาศีลก็ดี เร่ืองเจริญสมาธิภาวนาก็ดี ซ่ึงถาทําไปดวย
ความสําคัญผิดตอความมุงหมายที่ แทจริงของการกระทําเหลา
นั้นแลว จะตองเปนการกระทํานอกลูนอกทาง ของพระพุทธ
ศาสนาทั้งนั้น.

ฉะนั้น ขอใหเขาใจวาแมการปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทเรา 
ถาทําไปดวยความสําคัญผิดจนกิเลสตัณหาเขาครอบงํา เชนหวัง
ในทางขลังทางศักด์ิสิทธ์ิเมื่อได แล ว ก็จะกลายเป นสลัพพต
ปรามาสไป. แมแตเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ชาวบานเราชอบทํากันอ
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ยูทั่ว ๆ ไป เชนการสวดมนตทําบุญบานหรืออะไรก็ตาม จะตอง
เอาขาวสุกและสํารับคาวหวานชุดหนึ่ง มาต้ังไวหนาพระพุทธรูป
เปนทํานองเซนวิญญาณพระพุทธเจา หรือเปนการถวายขาวพระ 
เช่ือกันวาวิญญาณของพระพุทธเจา จะไดฉันขาวที่จัดทํามาถวาย
ถาทําดวยความรูสึกหรือเขาใจเชนนี้แลว ก็ยอมเปนการปฏิบัติผิด
ความมุงหมายเต็ม 100 เปอรเซ็นต โดยไมตองสงสัย.

เร่ืองการประพฤติผิดตอความประสงคที่ถูกตองนั้นนับวามีดาษ
ด่ืนอยู ทั่ว ๆ ไปในวงพุทธบริษัท เป นการทําไปอย างงมงาย
ไรเหตุผล ทําใหขอปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยูแลว ตองสกปรก
ไปดวยความโงเขลาและความหลงผิดของคนเหลานั้นเอง นี่คือ
ความหมายของคําวา "สีลัพพตปรามาส."

เราจะเห็นไดวากิเลสขอนี้มีมูลมาจากโมหะ คือความเขลาเขา
ใจผิด คนเราเคยถือของขลังถือของศักด์ิสิทธ์ิมาแตเดิม เพราะ
ไดรับการสอนกันมาผิด ๆ อบรมกันมาผิด ๆ จึงเปนสิ่งที่มีกันอยู
เกือบทุก ๆ คน. อยาตองระบุรายละเอียดใหมากไปเลย มันจะเปน
เร่ืองกระทบกระเทือนใจกันแตวาขอใหทานทั้งหลาย จงเอาหลัก
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เกณฑอันนี้ไปสอบสวนตัวเองดูก็แลวกัน.

กิเลส 3 อยางในพวกเรา คือกกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพต
ป ร า ม า ส นี้  ถ า ล ะ ไ ด ข า ด ล ง ไ ป จ ริ ง  ๆ  ก็
เรียกวาไดต้ังอยูในโลกุตตรภูมิอันดับที่หนึ่ง คือ เปนพระโสดาบัน 
ไปแลว. 

การละกิเลส 3 ประการนี้ไดเด็ดขาด ไมควรดูเปนของยากเลย 
เพราะกิเลสทั้ง 3 อยางนี้เปนของปาเถื่อนที่คนปาเถื่อนเขาถือกัน 
เปนของสําหรับคนปาเถื่อนที่ไรความเจริญ. คนที่เรียกวามีการ
ศึกษาดีหรือเจริญแลว ไมควรจะมีของ 3 อยางนี้ถายังมีอยูก็ตอง
ถือวาจิตใจของคนนั้นยังปาเถื่อนอยู. ผู ใดละกิเลส3 ประการ
นี้ไดจึงจะเปนอริยชนได. ถายังละไมไดก็ยังเปนคนโงเขลา เปนคน
หลงหรือที่เรียกอยางดีที่สุดวา ปุถุชน แปลวาคนที่มีผาปดบังลูก
ตาหนาทึบ ปุถุ แปลว าหนา ; ปุถุชน จึงแปลว าคนหนาคือ
หนาดวยเคร่ืองปดบังลูกตาแหงปญญา.

เมื่อบุคคลใดละกิเลส 3 ประการนี้ได ยอมจะมีจิตใจทีเร่ิมอยู
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เหนือความผูกพันของโลก เพราะกิเลสทั้ง 3 นี้ เปนเคร่ืองผูกพัน
จิตให ติดอยูกับโลก เปนความโง เขลาที่ปดบังความจริง และ
ผูกพันจิตใจใหคนติดอยูกับโลก คร้ันเมื่อละได 3 ขั้นก็เหมือนกับ
เพิกถอนสิ่งที่ผูกพันหรือปดบังเสียได 3 อยาง จึงหลุดลอยขึ้นอยู
เหนือโลกในระดับที่หนึ่งแลวเรียกวาพระอริยเจาในอันดับแรกจัด
ไวเปนโลกุตตรภูมิอันดับแรกเรียกบุคคลนั้นวาเปน พระโสดาบัน
คือผู แรกถึงกระแส แหงพระนิพพาน คือจะถึงนิพพานในอนาคต
แน ๆ.

โลกุตตรภูมิอันดับที่ 2 นั้นทานหมายถึงการละเคร่ืองผูกพัน 3 
อยางที่กลาวหมดสิ้นไปแลวและยังสามารถทําโลภะโทสะ โมหะ
บางสวน ใหจางไปอีก จนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอาลัยอ
ยูในกามภพแตเพียงเล็กนอยที่สุด ถือกันวาจะเวียนมาสูโลกนี้
เพียงคร้ังเดียว จึงได ช่ือวา พระสกิทาคามี.ตอนนี้ควรทําความ
เขาใจคําวา พระโสดาบัน เสียกอนจะชวยใหเขาใจคําวา สกิทา
คามี งายขึ้น. คําวา "โสดาบัน" แปลวาผูแรกถึงกระแส. ถาถาม
วากระแสแหงอะไร? ก็ตอบวากระแสแหงนิพพานนั่นเอง. พระ
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โสดาบันเปนผูถึงเพียงกระ สูของนิพพานยังไมถึงตัวนิพพาน. 
กระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสูนิพพาน กระแสของนิพพานยอมมี
ความลาดเอียงไปทางนิพพาน เหมือนอยางลําแมนํ้าที่มีความ
ลาดเอียงไปสูทะเล ถาจิตตกไปในกระแสนี้แลว แนนอนยอมไป
ถึงนิพพาน.

การถึงกระแสนี้หมายถึงวา จะตองบรรลุนิพพานแน  ๆ ใน
อนาคตแตอาจจะยังอีกหลายเวลา เอาแตใจความวาจะตองถึง
นิพพานอยางแนนอน สวนพวกที่ 2 ที่เรียกวา สกิทาคามีนั้น
ใกลชิดนิพพานยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก จนถึงกับมีอาลัยเหลืออยูนอย
ในความเปนอยูในโลกนี้. ถาจะกลับมาสูอารมณแบบมนุษยอีกก็
เพียงหนเดียว เพราะโลภะ โทสะโมหะ เบาบางลงมากแตยัง
ไมหมดไปโดยสิ้นเชิง. 

อันดับที่  3 เ รียกว า พระอนาคามี พระอริยบุคคลช้ันนี้
นอกจากจะละกิเลสช้ันตนไดอย างพระสกิทาคามีแล วยังละ
สังโยชนขอที่ 4 ที่ 5 ไดอีกดวย. สังโยชนขอที่ 4 เรียกวา กามรา
คะขอที่ 5 เรียกวา ปฏิฆะ. กามราคะนั้นหมายถึงของรักของใคร
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ที่พระโสดาบันและพระสกิทาคามีละไมหมด ยังมีความพอใจใน
ของรักของใคร เหลืออยูทั้ง ๆ ที่ท านละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สลัพพตปรามาสไดแลว แตก็ไมสามารถละความติดในกามราคะ
ไดทั้งหมด ยังเหลืออยูเปนบางสวนแตพอมาถึงอันดับที่ 3 คือพระ
อนาคามีนี้ทานยอมละออกไดหมดไมมีเหลือ. สวนกิเลสทีเรียกวา 
ปฏิฆะ (ความรููสึกโกรธหรือความขัดเคืองใจ) พระสกิทาคามีลา
งออกไปไดเปนสวนมาก เหลืออยูเพียงความหงุดหงิดความขัด
ของอยูภายใน สวนพระอนาคามีนั้น เอาออกไดหมดจึงเรียกวา 
ผูละกามราคะและปฏิฆะได.

ที่ เ รียกว า กามราคะ  หรือการติดความพอใจในกามนั้น
ไดอธิบายไวอยางมากแลวในเร่ืองกามุปาทาน กิเลสนี้เปนสิ่งที่
เกิดประจําอยูในใจ อยูอยางเหนียวแนนราวกะวามันแนบสนิท
เปนเนื้อเดียวกัน ยากที่จะเขาใจได ยากที่จะลางออกไดสําหรับคน
ธรรมดา. สิ่งใดเปนที่ต้ังแหงความรักใคร จะเปนรูป เสียง กลิ่นรส
สัมผัส ช้ันไหน ประเภทไหน ลักษณะอยางไรก็ตาม ก็เรียกวากาม
ทั้งนั้น. ความที่จิตยังติดอยูดวยความพอใจในสิ่งทีรักใครเชนนี้ 
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เรียกวา กามราคะ ไดทุกวิถีทาง.

ที่เรียกวา ปฏิฆะ นั้น เปนความกระทบกระทั่ง แหงจิตที่รูสึก
ไมพอใจ ถาพอใจก็จัดเปนกามราคะ ไมพอใจจึงจะเปนปฏิฆะ 
ความรูสึกสวนมากของคนเรามีอยูอยางนี้ . ปฎิฆะอาจจะเกิด
ไดแมตอสิ่งที่ไมมีวิญญาณ. และถามากไปกวานั้น ไมพอใจ 
แมแตสิ่งที่ทําเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเอง. สวนที่ มีอาการโกรธ
เกลียด พยาบาทคนอ่ืนนั้น เปนปฏิฆะที่รุนแรงเกินไป ซ่ึงพระอริย
บุคคลช้ันตน ๆ กวานี้ก็พอจะละไดตามสมควร. ที่เหลืออยูสําหรับ
ใหพระอริยเจาช้ันที่ 3 ละ นี้หมายถึงความกระเพื่อมแหงจิตช้ัน
ละเอียด จนบางทีไมปรากฏอะไรออกมา เปนความขุนอยูขางใน 
ดูสีหนาจะไมทราบ วามีความไมพอใจอยูขางในเปนตน เชน 
ความหงุดหงิด รําคาญ ขัดใจในคนหรือสิ่งตาง ๆที่ไมเปนไปตาม
ปรารถนา. ถาผูใดละปฏิฆะทุกชนิดไดสิ้นเชิงทานทั้งหลายลองคิด
ดู วาจะอยูในฐานะที่นาบูชาสักเพียงไร หรือเปนบุคคลพิเศษสัก
เพียงไร.

กิเลสทั้ง 5 ขอที่กลาวมาแลวนี้ ทานจัดไววาเปนช้ันต่ํานับ
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ต้ังแตสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะจนถึง
ปฏิฆะ. พระอริยบุคคลประเภทที่ 3 ละไดหมด. เพราะไมมีกาม
ราคะเหลืออยูเลย พระอริยเจาประเภทนี้จึงไมเวียนมาสูกามภพ
อีกตอไป เปนเหตุใหไดนามวา อนาคามี แปลวาผูไมมีการกลับ
มาอีก มีแตจะรุดหนาสูงขึ้นไปเปนพระอรหันตและนิพพาน หรือ
ในภาวะอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับกามคือภพของรูปพรหมอันดับปลาย ๆ 
สวนกิเลสที่ยังเหลืออีก 5 อยางข างปลายนั้นพระอริยบุคคล
ประเภทที่ 4 คือพระอรหันต จึงจะละไดทั้งหมดทั้งสิ้น. 

กิเลสถัดไปอีก คือ รูปราคะ อันเปนสังโยชนขอที่ 6 นั้นหมาย
ถึงความรักใคร ความพอใจในความสุขที่เกิดมาจากรูปสมาบัติ เห
มือนที่เปนแกพวกโยคีที่เพงรูปเปนอารมณ. พระอริยเจา 3 ช้ัน
แรก ยังไมสามารถละความสุขความพอใจที่เกิดจากรูปฌาน
ไดแตจะถอนไดในเมื่อเลื่อนมาถึงพระอริยเจาช้ันสุดทายคือ พระ
อรหันต์. ทั้งนี้ก็เพราะความสงบสุขเยือกเย็น อันเกิดมาแต รูป
บริสุทธ์ิก็มีรสชาติที่จับอกจับใจ จนถึงกับพอจะเรียกไดวาเปนพระ
นิพพานชิมลองดูกอน เปนพระนิพพานลวงหนาแลวมีรสอยาง
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เดียวกัน หรือทํานองเดียวกับรสของพระนิพพานที่แทจริงหาก
แตเปนเร่ืองช่ัวคราว เปนเร่ืองที่เปนไปในระหวางที่กิเลสสงบรํางับ
เพราะอํานาจของฌาน ไมใชกิเลสสูญหายเหือดแหงไปจริง. เมื่อ
หมดกําลังของฌาน กิเลสก็กลับมาปรากฏอีก. ขณะที่กิเลสสงบ 
รํางับ อยูดวยอํานาจของฌาน จิตนี้ก็วางโปรงเปนอิสระ มีรสชาติ 
คลายกันกับรสของนิพพานที่แทจริงเหมือนกันฉะนั้น จึงเปนสาเห
ตุใหหลงติดไดเหมือนกัน. บางยุคเคยบัญญัติวาเปนนิพพานกัน
มาแลว.

กิเลสอันละเอียดขอที่ 7 ที่เรียกวา อรูปราคะ นั้นหมายถึง
ความพอใจติดใจในความสุขที่เกิดมาแตอรูปสมาบัติเปนเร่ือง
คลายกับขอที่ 6 ผิดกันแตวาขั้นนี้ละเอียดประณีตขึ้นไปอีกช้ัน
หนึ่งการเจริญฌานโดยมีสิ่งที่มีรูปเปนอารมณสําหรับเพง นั้นยอม
ไดความสงบที่เนื่องอยูกับรูปนั้น ๆ เพราะฉะนั้นจึงหยาบกวาการ
เจริญฌานอันกําหนดเพงสิ่งที่ไมมีรูป เชน อาการหรือความวาง
เปลามาเปนอารมณ ไดผลเปนความสงบเงียบสุขุม ลึกซ่ึงกวา
ความสงบที่เปนรูปฌาน ทานจึงจัดไวในลําดับหลังจากรูปฌาน
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และเรียกวาอรูป. ความพออกพอใจติดใจในความสุขสงบชนิดนี้
เรียกว าอรูปราคะ ฉะนั้น สําหรับผู ที่จะเป นพระอรหันต  จะ
หลงใหลในสุขเวทนาอยางใดอยางหนึ่งไมไดเลย ไมวาสุขเวทนา
นั้นจะเกิดมาจากอะไร.

เพราะตามธรรมดาของพระอรหันต จะมองเห็นความเปนอนิจ
จัง ทุกขัง อนัตตาของความรูสึกทุกชนิด จึงไมอาจจะมีความติดใจ
ในความรูสึกอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงละรูปราคะและ
อรูปราคะได.โยคีฤๅษีอ่ืน ๆ ที่บําเพ็ญรูปฌานหรืออรูปฌานตาม
ปานั้น มองไมเห็นความลี้ลับของสุขเวทนา จึงติดแนนอยูในรส
ของฌานหรือสมาบัติอยางหลงใหลเชนเดียวกับคนหนุมคนสาว
ตามธรรมดา ๆ ที่มีจิตติดแนนหลงใหลอยูในรสของกามคุณ ทาน
จึงใชคําวา "ราคะ" อยางเดียวกันหมด. ถาทานทั้งหลายพิจารณา
ใหเขาใจในเร่ืองนี้จริง ๆแลว ก็จะพอใจหรือจะเลื่อมใสบูชา ใน
บุคคลที่เรียกวาพระอริยเจานั้นอยางยิ่ง.

เคร่ืองผูกคนใหติดอยูในโลกขอที่ 8 เรียกวา มานะ ไดแกความ
รูสึกสําคัญตัววาเปนนั่นเปนนี่ เปนช้ันเปนเชิงวาเราเลวกวาเขา 
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เราเสมอเขา เราดีหรือสูงกวาเขา ถารูสึกวาตนเลวกวาก็นอยใจ 
รูสึกวาตนดีกวาก็ทะนงใจ รูสึกวาเสมอ ๆ กัน ก็นึกไปในทางที่จะ
แขงขันหรือทําตนใหกาวหนากวาเขา ทํานองนี้เปนตน. ขอนี้
ไมไดหมายถึงมานะทิฐิดวยความเยอหยิ่งจองหองตามธรรมดา. 
ยอมเปนการยากมากที่จะไมใหใคร ๆ ตามปกติรูสึกวาตัวดีกวา
เขาเลวกวาเขาในทํานองนี้ กิเลสชนิดนี้มาอยูในอันดับที่ 8 เกือบ
สุดทายเชนนี้ ยอมหมายความวามันละยาก จึงมาอยูแทบจะร้ัง
สุดทาย ซ่ึงพระอริยเจาช้ันสูงสุดเทานั้นที่จะละไดช้ันเรา ๆ ตาม
ธรรมดาจึงยังละไมได.

ความรูสึกวาตนตีกวาหรือเสมอกัน หรือตนเลวกวาเขานี้ยอม
มาจากความยึดติดชนิดหนึ่งนั่นเอง แตทานใช ช่ือวาอุปาทาน 
ใชช่ือวามานะ แตถาจิตใจอยูเหนือความดี ความช่ัวเสียแลวความ
รูสึกตาง ๆ เชนนี้จะมีอยูไมได. ตเพราะจิตใจของเรายังแพตอคา
ของความดีความช่ัว ฉะนั้นเราจึงมีความรูสึกวาใครดีใครช่ัวหรือ
ใครเสมอกัน เปนเหตุใหใจหว่ันไหวไปบาง เพราะเหตุที่รูสึกเชน
นั้นอยู จึงยังไมเปนความสงบสุขจริง ๆ.
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สังโยชนขอที่ 9 เรียกวา อุทธัจจะ แปลวา ความกระเพื่อม
ความฟุง หรือความไมสงบนิ่ง เชนความรูสึกที่กระพือขึ้นในเมื่อมี
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นาสนใจผานมา. คนเรามีความตองการอะไร ๆ 
ประจําอยูในใจ โดยเฉพาะก็คือความอยากไดอยากเปน อยาก
ไมเอา อยากไมเปน เมื่อมีสิ่งใดผานตา หู จมูก ลิ้น กาย มาใน
ลักษณะที่ตรงกับความตองการอยางใดอยางหนึ่งของตนเขาแลว 
ความกระพือขึ้นของใจยอมจะมีไดอยางที่เราเรียกกันวา "ความ
ทึ่ง" ซ่ึงในแง ดีก็ได  ซ่ึงในแง ร ายก็ได . ถ าดูแปลกประหลาด
แลวเปนตองเกิดความสงสัยทึ่งขึ้นมาทีเดียวเพราะเรายังมีทั้งที่เรา
ตองการ ยังมีทั้งที่เราหวาดกลัววิตกกังวลระแวงอยูฉะนั้น ใจจึง
ทนไมไดตองทึ่งตอสิ่งตาง ๆ ที่ผานเขามาคนธรรมดาเปนอยางนี้ 
ถาเปนสิ่งที่ถูกกับตัณหาแลว ก็ยากที่จะระงับได ยอมสนใจจน
เนื้อเตน ดีใจจนลืมตัว ถาเปนเร่ืองเศราก็ทําใหใจแฟบเหี่ยวแหง
จนหมดความสุข นี่คือลักษณะของสิ่งทีเรียกวา อุทธัจจะ.

พระอริยเจา 3 ประเภทขางตน ก็ยังมีความทึ่งและมีความ
สนใจในบางสิ่งบางอยางแตพระอรหันตไมมีความทึ่ง ไมมีความ
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สนใจในสิ่งใดเลย เพราะจิตใจของทานหมดความกระหายในสิ่ง
ทั้งปวง หมดความกลัว หมดความเกลียด หมดความวิตก-กังวล 
หมดความระแวงสงสัยอยากรูอยากเห็นในสิ่งตาง ๆ. ทานมีจิต
ใจเปนอิสระ ไมมีอะไรมาลอหรือยั่วให เกิดความทึ่งหรือความ
สนใจ เพราะหมดความตองการนั่นเอง จึงหมดความสนใจหรือขอ
สงสัยทั้งปวง. ขอใหเขาใจไวดวยวา ความสงสัยในปญหาตาง ๆ 
นั้นมันมีอยูหรือมันเกิดขึ้นก็เพราะความอยากอยางใดอยางหนึ่ง 
นับต้ังแตออยากรูไปทีเดียว.

คร้ันหมดความอยากเพราะเห็นสิ่งทั้งปวงเปนอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ไมมีอะไรที่น าเอา น าเปน จึงไมมีความทึ่งในสิ่งใด 
ๆฟาผาลงมาขาง ๆ ทานก็ไมมีความทึ่ง เพราะไมมีความรูสึกกลัว
ตาย หรืออยากอยูหรืออะไรทํานองนั้น. แมจะมีอะไร ๆ ที่รายแรง
ชนิดไหน หรือวาเกิดมีความรูความคิดสิ่งใหม ๆ ในโลกทานก็ไมมี
ความทึ่งความสนใจ เพราะมันไมมีความหมายอะไรเลยสําหรับ
ทาน. ทานไมตองการทราบถึงสิ่งใดในลักษณะที่วามันจะอํานว
ยอะไรใหทานไดบาง เพราะทานไมตองการอะไรฉะนั้นจึงไมมี
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ความทึ่งในลักษณะใด ๆ หมด จิตของทานจึงบริสุทธ์ิหรือสง
บอยางที่คนเราตามธรรมดาคาดไมถึงเอาทีเดียว 

กิเลสขอ 10 อันเปนขอสุดทาย ทานเรียกวา อวิชชา เปนที่รวม
ของบรรดากิเลสทั้งหลาย ที่ไม ได ระบุไว เป นอย างอ่ืนคําว า 
อวิชชา แปลวา ภาวะที่ปราศจากความรู ความรูไนที่นี้หมายถึง
ความรูจริงความรูถูกตอง. ตามธรรมดาสัตวทั้งหลายจะอยูโดย
ไมมีความรูอะไรเลยนั้น เปนไปไมได แตถาความรูนั้นเปนความ
รูผิด ก็มีคาเทากับไมรูคนจึงมีอวิชชาหรือรูผิดอยูเปนประจําจึง
มืดมน. ปญหาสําคัญที่สุดของมนุษยก็คือ ปญหาที่วาอะไรเปน
ความทุกขที่ แทจริง? อะไรเปนตนเหตุที่ แทจริงที่ทําใหเกิดทุกข? 
อะไรเปนความไมมีทุกขที่แทจริง? และอะไรเปนหนทางอันแทจริง
ซ่ึงจะใหไดมาซ่ึงความไมมีทุกขนั้น ๆ? ถาใครมีความรูจริง ๆแลว
เรียกวาคนนั้นไมมีอวิชชา จัดเปนผูมีวิชชาในทีน่ี.้ 

บรรดาความรู ทั้งหลาย มีมากมายเหลือที่จะกล าวได แต
พระพุทธเจ าท านจัดไว ในจําพวกที่ ไม จําเป นต องรู .  ความ
ตรัสรูของพระพุทธเจาเอง ก็มีขอบเขตอยูแตในวงเร่ืองที่ควรรู ใน
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บรรดาสิ่งที่ควรรูแลวพระองคทรงรูทั้งหมด. คําวา "สัพพัญญู" 
(รูทั้งหมด)ก็คือการรูแตในขอบเขตที่ควรรู ไมใชวาจะครอบคลุม
ไปถึงสิ่งทีไมจําเปนตองรู สําหรับการดับทุกข.

อวิชชาทําใหคนสําคัญผิด ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนความสุข
จนถึงกับพอใจยอมเวียนวายอยูในกองทุกขและสําคัญผิดในเหตุ
ของความทุกข จนไปควาเอาสิ่งที่ผิดไว หรือเกิดความโงเขลาใหม 
ๆ ขึ้นมาเชน การโทษผีสางเทวดา โทษอะไรต่าง ๆ ว่าเปนเห
ตุใหเกิดเจ็บไขหรือเคราะห์ราย แทนที่จะรักษาหรือแกใข
โดยวิธีที่ถูกตอง ก็ไปนั่งบนบานผีสางเทวดาอยู่อย่างนี้. นี่
เรียกว่าอวิชชาเปนตนเหตุของความทุกข์ชั้นต่ําที่สุด นี้เปน
ตัวอยาง 

สําหรับอวิชชาในเร่ืองความดับสนิทของทุกขนั้นคือไม รู เร่ือง
การดับกิเลสดับตัณหา ซ่ึงเปนตนเหตุของการดับทุกขโดยตรงไป
หลงเอาความสงบสุข หรือความไมรูจักตัวชนิดที่เกิดมาจากสมาธิ 
หรือฌานสมาบัติวา เปนความดับทุกขสิ้นเชิง ซ่ึงมีดกด่ืนในสมัย
พุทธกาลและยังคงสงเสริมทํากันจนถึงบัดนี้. บางคร้ังยังอาจถึง

181



กับยึดเอากามารมณเปนเคร่ืองดับทุกข อยางที่บางคนไดยึดเปน
หลักไววากามารมณเปนของจําเปนมาก หรือเปนอาหารสําหรับ
ชนิดหนึ่งของชีวิตแทนที่จะมีป จจัยเพียง 4 อยาง คืออาหาร 
เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค ก็เพิ่มเอากามารมณเขา
ไปอีกอยางหนึ่งรวมเปนปจจัย 5 อยาง อยางนีก็มี. บางลัทธิ
นิกายไดเอากามารมณเปนเคร่ืองดับทุกข จึงเกิดเปนลัทธินิกายที่
มีการกระทําอันนาบัดสีลามกอนาจารขึ้น ที่วิหารของเขานั่นเอง. 

สําหรับอวิชชาความไมรูในหนทาง ที่จะใหไดมาซ่ึงความดับ
ทุกขนั้น คนที่ไม รูก็ยอมทําไปตามความเขลาหรืออํานาจกิเลส
ตัณหา ตามความตองการของตนเอง เชนหลงเช่ือในสิ่งภายนอก
คอยแต พึ่งผีพึ่งเทวดาไปตามประสาของคนทีไม มีศาสนา. 
แมจะเปนพุทธบริษัทโดยกําเนิดอยูแลว ก็ยังหลงไปไดถึงขนาด
นั้น. เพราะอํานาจของอวิชชานั่นเอง ทําใหไมเขาใจหรือยินดีใน
การดับทุกขโดยปฏิบัติอริยมรรคมีองค 8 แตไปดับทุกขของตนดว
ยการจุดธูปเทียนนั่งบนบานสิ่งที่ตนเช่ือถือวา ศักด์ิสิทธ์ิ. ตามปกติ
คนตองการมีความรู  แตถาความรูนั้นเปนความรูที่ผิด เมื่อยิ่ง
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รูมากก็ยิ่งผิดมาก เลยกลายเปนความรูชนิดที่บังลูกตา.

คําวา แสงสว่าง ๆ นี้ก็จะตองระวัง อาจจะเปนแสงสวางของ
อวิชชาก็ได คือแสงที่ทําใหตามืดบอดหลงผิดและทําใหเกิดความ
ประมาท โดยไมอาจสํานึกวาตนกําลังถูกแสงของอวิชชานี้บังลูก
ตาอยู จึงไมสามารถจะเอาชนะความทุกขได มัวแตหลงในสิ่งเล็ก
นอยไมเปนสาระอยางเทิดทูนบูชา หลงใหลในกามารมณตาง 
ๆวาเปนสิ่งดีที่สุดของมนุษย ซ่ึงทุกคนควรจะไดรับเสียกอนที่จะ
ตาย แลวจะแกตัววา ทําเพื่ออุดมคติอันอ่ืนอยางไรได . การหวังไป
เกิดในสวรรค โดยหมายเอากามารมณเปนที่ต้ัง อะไร ๆ ก็ไปติ
ดอยู  แค กามารมณ ทั้ งนั้น นี้ เพราะอวิชชาได หุ มห อจิตใจ
ไวอยางไมใหใครทะลุรอดออกไปได.

ในพระบาลีบางแหง ไดอุปมาอวิชชาวา เหมือนกับเปลือกหนา
ที่หุมโลกทั้งหมด ไมใหใครได เห็นแสงสวางที่แทจริง ทานจัด
อวิชชาไวเปนกิเลสขอสุดทาย. เปนอันวาเมื่อเปนพระอรหันตจึง
ตัดกิเลส 5 อยางขางทายไดหมด คือตัดรูปราคะ อรูปราคะ มานะ  
อุทธัจจะ ละอวิชชา ซ่ึงเปนการตัดสังโยชนไดทั้ง 10 อยางแลว
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ก็จะกลายเปนพระอรหันต คือเปนพระอริยเจาช้ันสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา.พระอริยเจ าทั้ง 4 ประเภท กล าวคือ พระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์นี้ จัดวาเปนผูที่อยู
ในโลกุตตรภูมิ ตัวธรรมที่ไดบรรลุเรียกวา "โลกุตตรธรรม" แยก
ออกเปน 9 อยาง คือภาวะของพระโสดาบัน ในขณะที่กําลังตัด
กิเลสนั้นเรียกวา โสดาปตติมรรค อยางหนึ่ง เมื่อตัดกิเลสไดแลว
เรียกวา โสดาปตติผล อีกอยางหนึ่ง จึงเปนคู ๆ คือ โสดาปตติ
มรรค-โสดาปตติผล สกิทาคามีมรรค-สกิทาคามีผล อนาคามี
มรรค-อนาคามีผล อรหันตมรรค-อรหัตตผล. เปน 4 คู เติม
นิพพานเขาอีกหนึ่งจึงเปน 9 เรียกวา โลกุตตรธรรม ๙.

บุคคลในโลกกุตตรภูมิ เปนผูมีความทุกขนอยลงตามสัดสวน
จนกระทั่งไมมีทุกขเลย. เมื่อมีการกระทําใหรูแจงชนิดที่ถูกตอง
เหมือนสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงจนระงับความอยากทั้งปวงได
จริง ๆ แลว ก็จะเกิดผลเปนโลกุตตรภูมิขึ้นมา ทําใหจิตใจของผูนั้น
อยูเหนือวิสัยชาวโลก. หลังจากนี้ สิ่งตาง ๆ ซ่ึงเปนที่ต้ังของความ
พอใจ หรือไมพอใจในโลก ไมสามารถจะครอบงําจิตใจหรือมี
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อิทธิพลเหนือจิตขอทานไดอีกตอไป เพราะทานละกิเลสทุกชนิด
ไดหมดจดสิ้นเชิง. 

สวนที่เรียกวา "นิพพาน" นั้น ถาเปนเร่ืองโลกุตตรธรรมก็หมาย
ถึงสภาพอยางหนึ่ง ซ่ึงไมเหมือนกับสิ่งใด ๆ หมดคือไมเหมือนกับ
สิ่งทุกสิ่งในโลก ผิดจากทุกสิ่งในโลกเมื่อทางโลกหรือสิ่งทั้งหลายมี
ภาวะเปนอยางไร ถายกเลิกภาวะ และวิสัยเหลานั้นทั้งหมดเสียได 
ก็จะเหลือสิ่งที่เรียกวานิพพาน กลาวคือสภาพตรงกันขามจากโลก
โดยประการทั้งปวง เปนธรรมชาติชนิดหนึ่งไมตองอาศัยสิ่งใดปรุง
แตงและไมปรุงแตงสิ่งใดปนที่ดับของการปรุงแตงทั้งปวง. แตถา
จะกลาวทางผล นิพพานก็หมายถึงภาวะ ที่ปราศจากการถูกเผา
ลนปราศจากการถูกตบตี ทิ่มแทงรอยรัด ครอบงําผูกพันอะไรทั้ง
หมดเหลานี้. เพราะวา กิเลสทั้งหลาย ซ่ึงเปนเหตุทําใหรอนอกรอน
ใจตาง ๆ นานาไดถูกทําลายใหหมดไป กอนจะถึงภาวะที่เรียกวา
นิพพาน.

นิพพาน เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ไมมีขอบเขต ไมตองอาศัยการ
กินเนื้อที่ ไมขึ้นอยูกับการลวงไปของเวลาหรือไมเกี่ยวของกับกาล
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เวลา แตอยูในลักษณะเปนตัวของตัวเองชนิดหนึ่ง ไมเหมือนอะไร  
ๆ ในโลกแต เปนที่ดับของภาวะโลก ๆ. พูดในฐานะเปนอุปมา 
ท านให นามว าเป นแดนที่ ดับของสิ่งปรุงแต งทั้งปวงจึงเป น
ธรรมชาติที่ อิสระปราศจากเคร่ืองผูกมัด ไม มีการถูกทรมาน
กระทบกระแทกทิ่มแทงโดยอะไร ๆ ทั้งสน. นี่เปนลักษณะของโลกุ
ตตรธรรมขอสุดทาย เปนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา
เปนเร่ืองสุดทายของการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา 
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ผูดับไม่เหลือ 

    อยาเขาใจ ไปวา ตองเรียนมาก
ตองปฏิบัติ ลําบาก จงพนได 
ถารูจริง สิ่งเดียว ก็งายดาย 
รูดับให ไมมีเหลือ เช่ือก็ลอง 
    เมื่อเจ็บไข ความตาย จะมาถึง 
อยาพร้ันพรึง หวาดไหว ใหหมนหมอง 
ระวังให ดีดี นาทีทอง 
คอยจดจอง ใหตรงจุด หลุดใหทัน 
    ถึงนาที สุดทาย อยาใหพลาด 
ต้ังสติ ไมประมาท เพื่อดับขันธ 
ดวยจิตวาง ปลอยวาง ทุกสิ่งอัน 
สารพัน ไมยึดครอง เปนของเรา 
    ตกกะได พลอยโจน ใหดีดี 
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จะถึงที่ มุงหมาย ไดงายเขา 
สมัครใจ ดับไมเหลือ เมื่อไมเอา 
ก็ดับ"เรา" ดับตน ดลนิพพาน
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สรุปความ 

ดังไดบรรยายหลักแหงพระพุทธศาสนาโดยลําดับ ๆ วาพุทธ
ศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหรู จักสิ่งทั้งปวงถูกตอง
ตามที่เปนจริงวา อะไรเปนอะไร สิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เปนจริง 
คือไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวหรือของตัว ; แตสัตวทั้งหลายยัง
หลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอํานาจของความยึดมั่นที่ผิด. 
ในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญาเพื่อใชเปน
เคร่ืองมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสีย. อุปาทานความยึดมั่นนั้นมี
สิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือขันธทั้งหาไดแก รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ.

เมื่อรูจักขันธทั้งหาตามที่เปนจริง ก็จะสามารถเขาใจสิ่งทั้งปวง
จนถึงกับเบ่ือหนาย คลายความอยากไมยึดอะไรติดอะไรและเรา
ควรจะมีชีวิตอยูอยางที่เรียกวา "เปนอยู่ชอบ" คือใหวันคืนเต็ม
ไปดวยความปติปราโมทย อันเกิดจากการกระทําที่ดีงาม ที่ถูก
ตองอยูเปนประจํา แลวระงับความฟุงซาน เกิดสมาธิ เกิดความ
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เห็นแจงไดเร่ือย ๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบ่ือหนาย คลายความ
อยาก ความหลุดพนและนิพพานได ตามความเหมาะสมของสิ่ง
แวดลอม. 

ถาเราจะรีบเรงทําใหไดผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกวาวิปส
สนาธุระ. เร่ิมต้ังแตมีความประพฤติบริสุทธ์ิ มีใจบริสุทธ์ิ มีความ
เห็นบริสุทธ์ิ เร่ือยขึ้นไปจนถึงมีปญญา คือความเห็นแจงบริสุทธ์ิ 
ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ถูกมัดคนใหติดอยูกับวิสัยโลกออกเสียได 
เรียกวาการบรรลุมรรคผล.

ทั้งหมดนี้นับวาเปนการแสดงใหเห็นแนวสังเขปทั้งหมดของ
พระพุทธศาสนา ต้ังแตตนจนปลาย ใหเห็นวาหลักพุทธศาสนามีอ
ยูอยางไร พรอมกับแสดงหลักปฏิบัติไปในตัว.เปนอันว า เรา
ไดติดตามเร่ืองมาต้ังแตตนจนถึงผลสุดทายของพระพุทธศาสนา 
เร่ืองทั้งหมดก็ไปจบสิ้นลงที่นิพพาน ดังหลักพุทธภาษิตที่ว า 
"พระพุทธเจาทุก ๆ องค์ย่อมถือว่านิพพานเปนอุดมธรรม" 
ฉะนั้นเราจักตองรักษาใหรูใหเขาใจและใหลุถึงไดตามสมควร จึง
จะไดช่ือวาเปนพุทธบริษัท คือเห็นแจงหรือเขาถึงตัวพุทธศาสนา
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จริง ๆ มิฉะนั้นแลวจะเปนแตผูรู หรือผูเขาใจในพุทธศาสนาเทา
นั้น หาไดเปนผูเห็นแจงไม.

ฉะนั้น ทุกคนจะตองไปพิจารณาดูกิเลสของตัวเองใหเขาใจแลว
พยายามไถถอนมันออกไปเสียใหได แมไดแตเพียงคร่ึงหนึ่งก็จะ
เกิดความรูแจงขึ้นมาบาง. เมื่อกิเลสคร่ึงหนึ่งมันหมดไปแลวจริง ๆ 
ผลก็คือเกิดความสะอาดปราศจากความช่ัว เกิดความสวางจาก
ความหลงผิด แลวความสงบทางจิตใจก็เกิดขึ้นแทน. จึงขอแนะ
นําพรอมทั้งวิงวอนใหทานทั้งหลาย ศึกษาพระพุทธศาสนากันใน
อาการเชนนี้เพื่อจะไดเขาถึงพระพุทธศาสนาอยางแทจริงไมเสีย
ชาติที่เกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา หรืออย างน อย 
ก็ทําใหเราไดความเปนมนุษยโดยสมบูรณ.
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เปน มนุษย์ หรือ เปนคน 

    เปนมนุษย เปนได เพราะใจสูง 
เหมือนหนึ่งยุง มีดี ที่แววขน 
ถาใจต่ํา เปนได แตเพียงตน. 
ยอมเสียที ที่ตน ไดเกิดมา 
    ใจสะอาด ใจสวาง ใจสงบ 
ถามีครบ ควรเรียก มนุสสา 
เพราะทําถูก พูดถูก ทุกเวลา 
เปรมปรีดา คืนวัน สุขสันตจริง. 
    ใจสกปรก มืดมัว และรอนเรา 
ใครมีเขา ควรเรียก วาผีสิง 
เพราะพูดผิด ทําผิด จิตประวิง 
แตในสิ่ง นําตัว กลั้วอุบาย. 
    คิดดูเถิด ถาใคร ไมอยากตก 
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จงรับยก ใจตน รับขวนขวาย 
ใหใจสูง เสียได กอนตัวตาย 
ก็สมหมาย ที่เกิดมา; อยาเชือน เอยฯ. 
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ตนฉบับอีเล็กทรอนิกสจัดทําโดย

ต

  พฤษภ บุญมา pruetboonma@gmail.com
  จิภากาณจน รัตนกิจตระกูล annrata@gmail.com
เผยแพรบนเว็บไซท http://www.weread.in.th
รูปทานพุทธทาสจาก http://www.sarakadee.com

h

ผูที่ตองการจัดพิมพเปนหนังสือ กรุณาติดตอ

ผ

  มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ

 

  14/370 หมู 10 ถนนพระราม 2 ซอย 38

3

  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

 

  โทรศัพท 0-2840-1504,0-2840-1949, 08-6757-
5156

5

  โทรสาร 0-2800-1214

1

  อีเมล: mail@metta.or.th

:
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