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คำ�ปรารภ
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระเดชพระคุณ
ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านได้ไปถอนฟันที่สุราษฎร์ธานี แล้วท่านเอาฟัน
ที่ถอนกลับมาเป็นฟันกราม แล้วท่านได้มอบให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเอาใส่
ขวดเล็ก ๆ ปิดฝา ตัง้ ไว้บนชัน้ วางหนังสือบนศีรษะ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกมาตลอด
ข้าพเจ้ามาอยู่ที่สวนโมกข์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อมาช่วยงาน
ท่านอาจารย์พุทธทาสในช่วงที่ท่านอาจารย์กำ�ลังก่อสร้างโรงมหรสพทาง
วิญญาณอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ประจำ�ที่ที่พำ�นักสงฆ์
พระเจดีย์แหลมสอ อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพระอาจารย์
แดง ติสฺโส ท่านอยู่ที่นี่ ท่านเป็นญาติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์
มากจากการอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าอยู่ติดต่อมาเป็นเวลา ๙ ปี แต่มีเหตุปัจจัย
ให้ได้มาสวนโมกข์รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาส
เมือ่ ท่านอาจารย์สง่ จดหมายไปชวนข้าพเจ้ามาช่วยทำ�งาน ข้าพเจ้า
ก็เดินทางมาสวนโมกข์ โดยตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียง ๓ เดือนแล้วจะกลับไป
แต่เมือ่ ข้าพเจ้ามาอยูท่ ีส่ วนโมกข์แล้ว ท่านอาจารย์กม็ อบงานให้ท�ำ ตลอด
จนไม่มีเวลากลับไปจำ�พรรษาที่สมุยอีก
ท่านอาจารย์ได้จดั การให้ขา้ พเจ้ารักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดธารนา้ํ ไหล
สวนโมกข์ และเป็นเจ้าอาวาสโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมาไม่นาน
ท่านอาจารย์พุทธทาสไว้วางใจข้าพเจ้ามาก ถึงกับมอบหมาย
พินยั กรรมเกีย่ วกับงานศพของท่านให้ขา้ พเจ้าช่วยจัดการ ข้าพเจ้าก็พยายาม
จัดการให้เป็นไปตามพินยั กรรมทุกประการ เป็นต้นว่า หากท่านมรณภาพลง
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หลังจากประชุมเพลิงเสร็จแล้ว อัฐิทั้งหมดให้บรรจุไว้ในบ่อซีเมนต์ ใต้ฐาน
พระพุทธรูปในศาลาธรรมโฆษณ์
ส่วนที่ ๒ เอาไปโปรยในถํ้าเขาประสงค์ อำ�เภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ส่วนที่ ๓ เอาไปโปรยที่เขาสก ต้นนํ้าตาปี อำ�เภอพนม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ส่วนฟันกรามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสมอบให้ข้าพเจ้า ถือว่าเป็น
สมบัติส่วนตัว บัดนี้ข้าพเจ้ามีอายุย่างเข้า ๘๘ ปีแล้ว ไม่แน่ว่าจะมีชีวิต
ต่อไปได้กี่ปี จึงคิดทำ�สถานที่สำ�หรับบรรจุฟันท่านอาจารย์ไว้ให้เป็นที่
เรียบร้อย จึงได้ปรึกษากับคุณโยม ดร.ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา ผู้มอบ
ที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ บนโคกทรวย ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย ให้
ข้าพเจ้าเพื่อสร้างเป็นสำ�นักปฏิบัติธรรม
ข้าพเจ้าได้หาวิธีให้คุณโยม ดร.ศิริวรรณ ช่วยรับผิดชอบในการ
ก่อสร้าง เพราะข้าพเจ้าไม่มีทุนทรัพย์และเวลา ในที่สุด ดร.ศิริวรรณ
ตัดสินใจรับผิดชอบ แล้วลงมือก่อสร้าง เมื่อได้สร้างที่พักเสร็จพอสมควร
ก็เริ่มเปิดการอบรมคนไทยและชาวต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรา
ได้ท�ำ ทีน่ เี่ ป็นมูลนิธิ ชือ่ “มูลนิธทิ ปี ภาวัน” โดยมี ดร.ศิรวิ รรณ เป็นประธาน
มูลนิธิ ได้อบรมชาวต่างประเทศไปแล้วประมาณหมื่นกว่าคน คนไทยรวม
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนก็ไม่นอ้ ยเหมือนกัน เมือ่ ดร.ศิรวิ รรณ
ทราบว่าข้าพเจ้าต้องการสร้างที่บรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่ จึงได้
ขอร้องข้าพเจ้าให้สร้างขึ้นที่ทีปภาวันธรรมสถาน ข้าพเจ้าก็อนุโมทนา
ยินดีด้วย เพื่อจะได้บรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาสไว้ ณ ที่นี่ เพื่อเป็น
สิริมงคล
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ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ คุณสกล หลอมประโคน สถาปนิกช่วย
เขียนแบบ โดยจำ�ลองสถูปอมราวดี สมัยสองพันกว่าปีผ่านมาแล้วเป็น
ต้นแบบ และขอร้อง ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ลิม้ สุวรรณ ช่วยเป็นภาระ
ให้การแนะนำ�นายช่างผู้ทำ�การก่อสร้าง และได้หลานของ ดร.เอกสิทธิ์
คือ คุณธวัชไชย รุจิระยรรยง ช่วยหล่อแบบแผ่นซีเมนต์ ที่ประกอบเป็น
องค์สถูปสำ�เร็จได้เรียบร้อย โดยสร้างเป็น ๒ ชัน้ ชัน้ บนในองค์สถูป สำ�หรับ
บรรจุฟันท่านอาจารย์ใต้ฐานพระพุทธรูป ชั้นล่างเป็นห้องโถง สำ�หรับใช้
อเนกประสงค์ ช่างได้เริ่มลงมือสร้างใช้เวลาประมาณ ๑ ปีเศษ จึงสำ�เร็จ
ใช้เงินประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ
นายช่างผู้รับจ้างก่อสร้าง คือ นายวิจิตร เปลี้ยครองสวน โดย
อาศัยญาติพี่น้องของข้าพเจ้าบ้าง ญาติพี่น้องของ ดร.ศิริวรรณบ้าง และ
ญาติธรรมจำ�นวนไม่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือจน
ทำ�ให้สร้างสถูปได้สำ�เร็จ
ข้าพเจ้าได้กำ�หนดวันเวลาที่จะบรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาส
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ในวัน
ดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ โดย
เลือกเอาธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ท่านได้บรรยายไว้แล้ว
พิมพ์เป็นหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ “เรื่อง สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู”
และพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และ“เรื่อง เอกังสิกเทสิตธัมมกถา” โดยอาศัย คุณกิตติศกั ดิ์ รุง่ เรืองวัฒนชัย และทีมงานช่วย
เตรียมต้นฉบับ และ ผศ.ดร.อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล ช่วยตรวจปรู๊ฟ แล้ว
ส่งให้บริษัทธรรมสภาพิมพ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันบรรจุฟัน
ท่านอาจารย์
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ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ช่วยทำ�ให้เกิดหนังสือนี้ขึ้นมา
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าท่านผู้ใด ที่ได้รับหนังสือนี้ไปอ่านแล้วนำ�
ปฏิบัติจะต้องได้รับผลเป็นความสุขอย่างแน่นอน
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ข้าพเจ้าขออำ�นวยอวยพรโดยอ้างเอาคุณพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จงคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลาย
ให้ปราศจากอันตรายทัง้ ปวง แล้วมีแต่สขุ ความเจริญตลอดกาลนานเทอญ
				

ธรรม พร เมตตา

				
				
				

(พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร))
สวนโมกข์
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

พุทธทาสทันตานุสรณ์

สารบัญ


ทำ�ไมจึงต้องมีจติ ตภาวนา?............................................................................................................๑
-



จิตจะเกลี้ยงได้เมื่อหายโง่.................................................................................................................๗
วิธีทำ�จิตให้เจริญ..............................................................................................................................................๙
ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน............................................................๑๓
เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา.........................................................................................................๑๕
จิตตภาวนาเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณ...................................................................๑๖
การพักผ่อนถูกต้อง จะหยุดทั้งกายและจิต...................................................๑๙
ในชีวิตตามธรรมดาก็ต้องใช้สมาธิจิต.....................................................................๒๑
ธรรมชาติให้พืชมา, ต้องพัฒนาต่อไป......................................................................๒๕
จิตตภาวนาเป็นมรดกของอินเดีย...................................................................................๒๖
จิตตภาวนานี้ทุกคนต้องทำ�........................................................................................................๒๘
รู้จักความหมายของจิตตภาวนาเพื่อพัฒนาถูก..........................................๓๑

วิปสั สนาระบบลัดสัน้ สำ�หรับคนทัว่ ไป......................................................................๓๗
-

เหตุผลที่ใช้ชื่อคำ�อธิบายชุดนี้................................................................................................๓๗
อานิสงส์ของการทำ�สมถะวิปัสสนา................................................................................๓๙
เหตุที่พูดถึงระบบลัด............................................................................................................................๔๒
เปรียบระบบลัดกับสมบูรณ์แบบ.......................................................................................๔๖
หลักปฏิบัติลัดสั้นเกี่ยวกับลมหายใจ..........................................................................๕๑
ฝึกเพ่งดูให้รู้จักรูปนาม.....................................................................................................................๕๔
ฝึกกำ�หนดดูให้รู้จักเบญจขันธ์............................................................................................๕๗
ฝึกกำ�หนดรู้เกิด-ดับ.............................................................................................................................๖๐

7

8



การปฏิบตั ใิ นอิรยิ าบถยืน........................................................................................................................๘๓
-



ฝึกกำ�หนดเห็นอนิจจัง........................................................................................................................๖๓
ฝึกกำ�หนดเห็นอนัตตา........................................................................................................................๖๔
ทบทวนเรื่องกำ�หนดลมหายใจ.............................................................................................๖๘
การบังคับจิตนี้ฝึกสติตลอดเวลา......................................................................................๗๑
การฝึก หนอ มี ๓ ความหมาย................................................................................๗๒
เมื่อมีปัญหาแทรกขณะฝึกต้องกำ�จัด.......................................................................๗๕
การฝึกทำ�ได้ทุกโอกาส.......................................................................................................................๗๖
สรุปที่อธิบายมาเป็นหลักเบื้องต้น..................................................................................๗๙
ความมุ่งหมายในการฝึกอิริยาบถเดิน.....................................................................๘๔
การกำ�หนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ................................................................๘๗
การฝึกอิริยาบถเดินตอนวิปัสสนา..................................................................................๙๓
กำ�หนดนามรูปหรือเบญจขันธ์..............................................................................................๙๓
กำ�หนดการเกิดดับ...................................................................................................................................๙๖
กำ�หนดอนิจจัง...............................................................................................................................................๙๗
กำ�หนดอนัตตา...............................................................................................................................................๙๘
กำ�หนดความจางคลาย.....................................................................................................................๙๙
ทำ�วิปัสสนาเพื่อหมดตน.............................................................................................................๑๐๑
แม้เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกำ�หนด..........................................................................๑๐๔
การเดินนอกระบบกรรมฐาน.............................................................................................๑๐๕
ผลของการเดินอย่างมีสุข.........................................................................................................๑๐๖

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา...........................................................................................................................๑๑๒

พุทธทาสทันตานุสรณ์

ทำ�ไมจึงต้องมีจิตตภาวนา?๑

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจำ�วันเสาร์ ซึ่งสิ้นสุดไประยะหนึ่งนั้น ครั้น
พ้นฤดูฝนแล้ว เราก็ตั้งต้นกันใหม่อีก โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป นับว่า
เป็นงวดใหม่สำ�หรับปี ๒๕๒๗, และคิดว่าจะบรรยายให้เป็นพิเศษ
กว่าทุกงวดทีแ่ ล้วมา. เพราะเหตุใด? เพราะเหตุวา่ ได้บรรยายสิง่ ต่าง ๆ
มามากมายแล้ว, บัดนีค้ วรจะสรุปเรือ่ งทัง้ หมดนัน้ ให้เป็นใจความสัน้ ๆ
และเป็นใจความที่สำ�คัญ ถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะบอกว่า บรรดาเรื่อง
ทั้งหลายทั้งหมดที่บรรยายกันมาเป็นปี ๆ แล้วนั้น มันสรุปลงไปได้
เพียงคำ�เดียวว่า บรรยาย เรื่ องจิ ตตภาวนา.
จิตตภาวนา แปลว่า การทำ�จิตให้เจริญ นี้ก็อย่างหนึ่ง, หรือ
จะเรียกว่า สมาธิภาวนา นี้แปลว่า การทำ�ให้เกิดคุณค่าด้วยอำ�นาจ
๑

ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๑
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗.
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2 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

ของสมาธิ คือใช้สมาธิทำ�ให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ, จะเรียกว่าจิตตภาวนา
ก็ได้ เพราะว่ามันต้องทำ�ด้วยจิตที่เจริญ, เรียกว่าทำ�ด้วยสมาธิก็ได้
เพราะทุกอย่างนั้นต้องทำ�ด้วยจิตที่เป็นสมาธิ. ถ้าว่า แยกออกไปอีก
มันก็กลายเป็น เรื่องสมถะ คือ ทำ�ในส่วนจิต, และ เป็นเรื่องวิปัสสนา
ทำ�ในส่วนทีเ่ ป็นปัญญา. ถ้าไม่เข้าใจถ้อยคำ�เหล่านีใ้ ห้ดี ๆ ดูจะปนกันยุง่
ที่จริงแล้ว มันก็ไม่ได้มากมายหลายซับหลายซ้อนอะไร หมายถึงว่า
เราท �ำ ให้เกิ ดคุณประโยชน์ ด้วยอาศัยการทำ�จิตให้เป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
ทำ�ได้ คื อเป็นสมาธิ แล้วก็ทำ�ได้ ทำ�สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับทุกอย่าง
ทุกประการ.
ในส่วนนี้ควรจะเห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่า ไม่วา่ เรือ่ งอะไรของ
มนุษย์ เราในโลกนี้ มันต้องทำ�ด้วยจิตหรือแก้ปัญหาด้วยจิต, เพราะ
เหตุใด ? เพราะเหตุว่าทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือจิ ต; แม้
วัตถุทั้งหลายแสนจะมากมาย มันก็อยู่ในอำ�นาจของจิต, มีจิตเป็นสิ่ง
ที่กำ�หนด จึงเรียกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิต; เมื่อจะทำ�กับทุกสิ่ง มันก็
ทำ�กับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละสิ่งเดียวก็พอ. ทีนี้มันก็มีแยกเป็นว่า
ถ้าทำ�ในส่วนในเกิดกำ�ลังขึ้นมาเรียกว่าสมถะ, ทำ�ให้เกิดความรู้ขึ้นมา
ก็เรียกว่าวิปัสสนา.
ทีนี้ เราก็ได้บรรยายกันมามากแล้วและนานแล้ว มาถึงยุคสมัย
ที่เจริญด้วยวิชาความรู้ ในระบบที่เรียกว่ายุคปรมาณู คือรู้อะไรมาก
เกีย่ วกับสิง่ ทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็นโลก; แต่อาตมาเห็นว่า เราควรจะเพ่ง
เอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูนั้น ให้มีความสำ�คัญตรงที่ว่า
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มันรุนแรง มันรวดเร็ว มันกว้างขวาง. ความหมายของคำ�ว่าปรมาณู
ที่เราเข้าใจกันอยู่พอใจจะใช้มัน คือมันรวดเร็วรุนแรงกว้างขวาง และ
ทันแก่เวลา และแก้ได้ทุกปัญหา; เมื่อมาถึงยุคปรมาณูเช่นนี้ เราก็
ควรที่ จะมีธรรมะที่ เข้ารูปกันสมกัน เลยคิดว่า การบรรยายสามเดือน
ชุดแรกนี้ จะให้ชื่อว่า สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู, ฟังดูไม่ดีก็
คล้ายกับเป็นเรื่องอวดดีหรืออวดบ้าได้ทั้งสองอย่าง. แต่ที่จริงนั้น
อยากจะให้มันตรงยุคที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ จึงให้ชื่อคำ�บรรยายชุดแรก
นี้ว่า สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู โดยที่จะตั้งใจที่สุด พยายามที่สุด
ให้มันเกิดผลตรงตามนี้, แต่ก็เป็นเรื่องยาว ดังนั้นจึงแบ่งเป็นตอน ๆ
ไปตามลำ�ดับ.
ในครัง้ แรกนีค้ อื วันนี้ จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยของเรือ่ งว่า ทำ�ไม
จึงต้องมีจิตตภาวนา? เราต้องการจะพูดเรื่องสมถวิปัสสนาทั้งหมด
แต่ในตอนต้นที่สุดก็จะพูดเหตุผลที่ทำ�ไมจึงต้องพูดเรื่องนี้, หรืออีก
ทางหนึง่ มันก็เหมือนกับโฆษณาชวนเชือ่ เพราะเมือ่ แสดงถึงประโยชน์
อันเพียงพอแล้ว มันก็ทำ�ให้คนเขาตั้งใจหรือสนใจ ที่จะฟังหรือจะ
ปฏิบัติตาม.
ทำ�ไมจึงต้องมีจิตตภาวนา คือทำ�จิตให้เจริญ? ก็อย่างที่พูด
แล้วว่า มันต้องทำ�จิตให้เจริญ มันจึงจะทำ�อะไรต่อไปได้ด้วยจิตที่
เจริญแล้ว. ทีนี้ จิตเจริญ แล้วนั้น มันเจริญด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ
อย่างสมถะและอย่างวิปสั สนา, และโดยเหตุทีต่ อ้ งทำ�จิตให้เป็นสมาธิ
นั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกการประพฤติกระทำ�ทั้งหมดนี้ว่า
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สมาธิภาวนา คือการทำ�ความเจริญด้วยจิตที่เป็นสมาธิ; เราไม่อาจจะ
สร้างความเจริญใด ๆ ให้แก่ชีวิตได้โดยไม่อาศัยจิตที่เป็นสมาธิ, ต้อง
อาศัยสมาธิเป็นเครื่องสร้างความเจริญ; ดังนั้นจึงเรียกรวมไปเสียเลย
ว่าสมาธิภาวนา –การทำ�ความเจริญด้วยอำ�นาจของสมาธิ.
ทีนี้ ก็อยากจะพูดสรุปใจความสั้น ๆ ด้วยคำ�สั้น ๆ ให้เป็นที่
เข้าใจไว้กันเสียแต่เบื้องต้น คือจะจับฉวยเอาได้ง่ายที่สุด; ข้อนี้ก็คือ
ข้อทีว่ า่ เรื่ องบำ�เพ็ญทางจิตใจ ทัง้ หมดทัง้ สิน้ ก็ดี หรือเรื่ องพระพุทธศาสนา ทั้งหมดทั้งสิ้นอันมหาศาลนั้นก็ดี ที่แท้มันพูดได้ด้วยคำ�เพี ยง
๒ คำ�; ฟังดูให้ดีว่า พูดได้ด้วยคำ�เพียง ๒ คำ� : ก็คือ ความทุกข์
คำ�หนึ่ง กับ ดับสนทแห่งความทุกข์ อีกคำ�หนึ่ง, ความทุกข์คำ�หนึ่ง
ความดับแห่งทุกข์คำ�หนึ่ง เป็นสองคำ� ไม่มีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องที่
สรุปลงไปได้ในคำ�สองคำ�นี้.
แต่ทีนี้มันยังฟังยาก จะพูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งว่า
มันพูดได้ด้วยถ้อยคำ� ๒ ประโยคสั้น ๆ ว่า : คนเกิ ดมาโง่ แล้วก็
เป็นทุกข์, แล้วคนเข็ดหลาบหายโง่ แล้วดับทุกข์, สองประโยค
เท่านั้นแหละว่า คนเกิดมาโง่ แล้วก็เป็นทุกข์ต่อมาเข็ดหลาบหายโง่
แล้วก็หมดทุกข์ เรื่องมีเท่านี้. ฟังดูเหมือนกับบ้า ว่าพระพุทธศาสนา
หรือธรรมะทั้งหมด เรื่องปฏิบัติทั้งหมด มันอยู่แค่ว่า ๒ ประโยคสั้น ๆ
: คนเกิ ดมาโง่ แล้วเป็นทุกข์, ต่อมา เข็ดหลาบหายโง่แล้วก็ดับทุกข์
มันมีเท่านี้, แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์มันก็มีสั้น ๆ เพียง ๒ ประโยค
เท่านั้น. ขอให้จำ�ไว้ เถอะ อันนี้แหละ จะช่วยประกันความฟั่นเฝือ
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ต่าง ๆ ที่ไม่รู้ว่าธรรมะอะไรมากมายเหลือเกิน ไม่รู้หน้ารู้หลัง รู้ต้น
รู้ปลาย ก็คนมันโง่เองนี่จะทำ�อย่างไรได้. เกิ ดมาแล้วโง่, แล้วเป็น
ทุกข์ นี้ประโยคหนึ่ง, ต่อมามันเข็ดหลาบความทุกข์ แล้วมันหายโง่,
แล้วมันก็ดับทุกข์. ถ้าได้ฟังเรื่องอะไร ๆ ก็ให้มันสรุปลงได้ในสอง
ประโยคนี้ : เรื่องจิต, เจริญสมาธิภาวนา. มันก็คือ เรื่องทำ�ให้หายโง่
แล้วดับทุกข์, ถ้าไม่มี สิ่งนี้มันก็โง่และเป็นทุกข์.
เอ้า ! ขยายความให้อีกหน่อยก็ว่า เกิดมาแล้วมันโง่ แล้วก็
ยึดถือเอาอะไร ๆ รอบตัวว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตน มันก็มีความ
ทุกข์อย่างที่ ไม่รู้ตัว, ทุกข์มาก ๆ อย่างที่ไม่รู้ตัว นี่ตอนหนึ่ง. จิตมัน
โง่ยึดอะไรเป็นตัวตน แล้วก็ได้เป็นทุกข์อย่างไม่รู้ตัว นี่ประโยคหนึ่ง.
ทีนี้ต่อมา หายโง่ ไม่ยึดอะไรเป็นตัวตนอีก มันก็ไม่เป็นทุกข์ แล้วก็
รูส้ กึ ตัว. นีป่ ระโยคมันก็คอ่ ย ๆ ยาวออกไปใช่ไหม? ฟังดูให้ดเี ท่านีแ้ หละ
จบเรื่อง-จบเรื่อง จบเรื่องวิปัสสนา จบเรื่องพุทธศาสนา, จบเรื่องที่
ต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติ.
เอ้า ! ทีนี้ก็พูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่ง ประโยคสอง
ประโยคนี้ว่า เราเกิ ดมาจากท้องแม่ จิตเกลี้ยงไม่โง่ไม่ฉลาด เพราะ
มันตามธรรมชาติเนื้อหนังล้วน ๆ, เกิดมาจากท้องแม่จิตเกลี้ยง; แต่
มันยังอยู่ในสภาพที่อาจจะสกปรกได้ สกปรกด้วยความโง่, มันยังอยู่
ในสภาพที่สกปรกด้วยกิเลสได้, มันก็เลยสกปรกและโง่และเป็นทุกข์.
ทีนี้ก็ต่อไปก็เริ่มรู้จักคิดนึกศึกษาสังเกต ก็พัฒนาจิตกันเสียใหม่
ให้เป็นสภาพเกลีย้ งแท้จริง ชนิดทีก่ ลับสกปรกไม่ได้, มันก็เลยสกปรก
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อีกไม่ได้, มันก็ไม่โง่และไม่เป็นทุกข์. ตรงนี้คนโง่จะพูดว่า ถ้าบริสุทธิ์
มาแต่ในท้องแล้วมันจะมาเศร้าหมองอย่างไรได้; นี่ใช้คำ�ผิด เกิ ดมา
จากท้องแม่นั้น มันไม่ได้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่าบริสุทธิ์เด็ดขาด มันเป็น
แต่เพียงไม่มีสกปรกไม่มีโง่, ยังไม่เกิดเรื่องโง่ มันเกลี้ยงมาอย่างนั้น.
แต่เกลี้ยงอย่างนั้น เป็นธรรมชาติชนิดที่จะได้รับเอาความโง่ เอา
ความปรุงแต่งอะไรให้มาเป็นความโง่ และเป็นความทุกข์ได้ มันจึง
บริสุทธิ์เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรไปรบกวน; ถ้ามีอะไรไปรบกวนมันก็
ไม่บริสุทธิ์ แล้วมันก็โง่และเป็นทุกข์.
ทีนี้เราก็มามองเห็นข้อนี้แล้ว ก็พัฒนาจิตโดยวิธีที่ให้เกลี้ยงที่
เด็ดขาดและบริสทุ ธิเ์ ด็ดขาด กลับโง่กลับเศร้าหมองอีกไม่ได้, หลุดพ้น
ความทุกข์เป็นการถาวร. ความสำ�คัญที่ สุดอยูต่ รงทีว่ า่ จะต้องพัฒนา,
พัฒนาจิตนั่นให้เกลี้ยง ชนิดกลับไปสู่ความสกปรกอีกไม่ได้. ที่ติด
มาจากท้องแม่นั้น มันเพียงแต่เกลี้ยงชนิดที่กลับไปสกปรกได้ ที่มา
พัฒนาโดยวิธจี ติ ตภาวนานี้ จนในทีส่ ดุ มันเกลีย้ งชนิดทีก่ ลับไปสกปรก
อีกไม่ได้, มันก็เกลี้ยงตลอดกาลจนเป็นพระอรหันต์ไป.
ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนา นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็น
เรื่องที่ สำ�คัญที่ สุดที่ จะทำ�ให้จิตที่ มันเกลี้ยงชนิดที่ไม่เด็ดขาดให้
กลายเป็นจิตเกลี้ยงชนดที่ เด็ดขาด, ไม่รับเอาสิ่งที่สกปรกอีกต่อไป.
เรื่องมันจึงลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียว เราจะต้องไม่ทำ�เล่นกับเรื่องนี้ คือ
เรื่องทำ�จิตให้บริสุทธิ์ ให้เกลี้ยงชนิดที่กลับสกปรกเศร้าหมองไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องเล็ก.
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จิตจะเกลี้ยงได้เมื่อหายโง่.
ทีนีค้ �ำ พูดทีย่ ดื ยาวมันก็มอี ยูต่ รงนีแ้ หละว่า วิธอี ย่างไรที่ จะทำ�
ให้จติ มันเกลีย้ งหรือบริสทุ ธิถ์ าวร? แต่ตวั เรือ่ งน่ะมันมีนดิ เดียวเหมือน
อย่างที่ว่ามาแล้ว, ขอทบทวนอีกทีว่าเรื่องมีนิดเดียว มีนิดเดียวว่า
คนเกิดมาโง่และเป็นทุกข์ ต่อมาฉลาดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์จบ...เรื่องจบ
กลับบ้านได้, เรื่องมันมีเท่านี้แหละ ว่ามันเกิดมาโง่แล้วก็เป็นทุกข์
ต่อมามันหายโง่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์.
ที่ว่า เกิดมาโง่นั้น คือมายึดมั่นถือมั่น นั่นนี่เป็นตัวตนเป็น
ของตน เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนี้; อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า
ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้อง, พอเด็กออกมา
มันก็โง่ไม่รู้อะไร ก็จับฉวยเอานั่นนี่เป็นตัวตน เป็นตัวกูเป็นของกูทั่ว
ไปหมด : นี่คือโง่ โง่ โง่, ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตน เป็นคนโง่.
ความโง่ นี้ไม่ใช่มันโง่เฉย ๆ; มันโง่ที่ ทำ�ให้เกิดความหนักเพราะ
ยึดถือ, เกิดทนทรมานเพราะหนัก แล้วก็เป็นทุกข์, ผลของความโง่
เกิดมาโง่แล้วก็ยึดถือ ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการยึดถือ.
เอ้า ! ทีนี้ครั้นยึดถือโง่ และเป็นทุกข์หนักเข้า หนักเข้า ก็รู้สึก
เจ็บปวดรู้สึกเข็ดหลาบ, รู้สึกไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นอีก, มันก็ค้นหา
หนทางชนิดที่ไม่ต้องโง่ คือ รู้ตามที่ เป็นความจริงของธรรมชาติว่า
อย่าไปยึดถืออะไรเข้า, ไปยึดถืออะไรแล้วสิ่งนั้นแหละมันกัด, ไป
ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวของตนแล้ว สิ่งนั้นแหละมันจะกัด. อย่างนี้มันก็
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ค่อย ๆ สังเกตเห็นได้เอง เป็นสันทิฏฐิโก, เห็นได้เองมากขึ้น ๆ ตาม
เวลาที่มันล่วงไป จนในที่ สุดมันหายโง่ ไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตน
มันก็ไม่ทุกข์ ในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ เรื่องมันก็จบ.
นี่ เรื่องที่จะทำ�ให้หายโง่กันตอนนี้แหละ มันพูดกับคนโง่นี่
มันก็ต้องพูดมากสิ เรื่องมันก็เลยมากเพราะพูดกับคนโง่ กว่ามันก็จะ
หายโง่ กว่ามันจะรู้จักว่าไม่ยึดถือ กว่าจะรู้สึกว่ายึดถือก็เป็นทุกข์
ไม่ควรจะยึดถือ. ตอนนี้ก็ต้องพูดกันมาก เลยเรื่องมันมาก เป็นเรื่อง
รายละเอียดทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องใจความสำ�คัญอะไร, มันสรุปอยู่ที่ คำ�ว่า
ไม่ยึดถือ แต่จะไม่ยึดถือนั้นจะทำ�ได้อย่างไร นี่มันเลยต้องพูดกันมาก.
จิตจะหายโง่ได้โดยการกระทำ�อย่างไร นัน่ แหละคือการกระทำ�
ที่เรียกว่า สมถะและวิปัสสนา หรือจะเรียกให้สั้นว่า สมาธิภาวนา,
เรียกให้สั้นเข้าไปอีกก็จะเรียกว่า จิตตภาวนา เพราะคำ�พูดเหล่านี้ฟัง
กันไม่ค่อยถูก จึงเกิดความสับสนขึ้นในหมู่คนที่ฟังไม่ถูก. ถ้าฟังถูก
มันก็จะลงกันสนิท ไม่สับสน ไม่ขัดแย้งกัน ไม่อะไรกัน เราจะเรียก
ด้วยคำ�สั้น ๆ ที่ สุดว่า จิตตภาวนา, การปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเรียกสั้น
ที่สุดว่า จิ ตตภาวนา คือ การทำ�จิตให้เจริญ; จิตมันยังไม่เจริญ
เหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังไม่ได้เพาะ ไม่ได้ปลูก ไม่ได้รดนํ้าพรวนดิน
จิตมันยังไม่เจริญ. เดี๋ยวนี้ก็เอามาเพาะให้งอก รดนํ้าพรวนดิน บำ�รุง
จนมันเจริญ จนออกดอกออกผล, ทำ�แก่จิตอย่างนี้ เราก็เรียกว่า
จิตตภาวนา.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

ทีนี้จิตนี้เมื่อได้ทำ�อย่างนี้แล้ว มันก็สามารถทำ�ความเจริญ
ทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการ ด้วยคุณสมบัติอันหนึ่งของมัน คือ
สมาธิ, จิตที่ อบรมดีแล้ว อย่างนี้ มีสิ่งที่ เรียกว่าสมาธินั้นเกิ ดขึ้น;
โดยอำ�นาจของสมาธินี้ เราจะทำ�ความเจริญตามที่มนุษย์ต้องการ
อย่างไรก็ได้, เลยเรียกทั้งหมดนี้ว่า สมาธิภาวนา. กล่าวโดยย่อที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ว่า มีความสุขกันทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ นี้ก็เป็น
ผลอย่างหนึ่ง; มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ กันก็ได้ นี้ก็อย่างหนึ่ง; มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่ทำ�อะไรผิดในชีวิตประจำ�วัน นี้ก็ได้อย่าง
หนึ่ง; และในที่สุด ทำ�อาสวะให้หมดสิ้น ไม่มีเหลือ, อันสุดท้ายสูงสุด
เหลือประมาณ. ด้วยจิตที่เป็นสมาธินี้ ทำ�ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้
ทุกอย่างทุกประการอย่างที่ว่ามานี้.

วิธีทำ�จิตให้เจริญ.
ทีนี้ก็มาพูดกันให้มันชัดยิ่งขึ้นไปอีก โดยการแบ่งแยกว่า การ
ทำ�จิตให้เจริญนั้นทำ�อย่างไร. ในขั้นแรกก็ทำ�อย่างที่เรียกว่า สมถะ,
แล้ว ต่อมาก็ทำ�อย่างที่เรียกว่า วิปัสสนา.
ที่ ทำ�อย่างสมถะ นัน้ ทำ�อย่างไร? ก็คอื ทำ�ให้มนั แหลมคมและ
มีก�ำ ลัง, ระบบสมถะนัน้ คือการทำ�จิตให้แหลมให้คมและมีก�ำ ลัง. ครัน้
แล้วก็ท�ำ ขัน้ ถัดไปคือวิปสั สนา ก็ใช้จติ ที่ แหลมคมและมีก�ำ ลังนัน่ แหละ
ทำ�ลายความโง่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าตัวว่าตน, ทำ�จิตให้มสี มรรถภาพ
ที่สุด แล้วใช้จิตชนิดนั้นทำ�ลายความโง่ที่ยึดถือว่าตัวว่าตน.
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ก็เลยแบ่งได้เป็นสองอย่างไม่เหมือนกัน อันหนึ่งทำ�ให้มีกำ�ลัง
หรือให้มีความสว่างไสว; นี่มันแล้วแต่จะพูดไปในแง่ไหน. ถ้าทำ�ให้มี
กำ�ลัง มีความแหลมคม มันตัดความโง่, ถ้าทำ�ให้มันสว่าง เหมือน
กับรวมแสงของแก้วรวมแสง มันก็เผาอวิชชา เผาความโง่; แม้ที่สุด
แต่จะเปรียบเทียบ เหมือนกับว่า สมถะนี้เป็นการเช็ดแว่นตาที่ฝ้ามัว
ทำ�ให้แว่นตามันใสกระจ่าง, ครั้นเสร็จแล้วมันก็ดูด้วย แว่นตาที่ใส
กระจ่างนั้น มันก็เห็นอะไรได้ตามต้องการ.
ท่านจะเห็นได้เองว่ามันเนือ่ งกัน อันแรกทำ�จิตให้เตรียมพร้อม
ที่จะใช้งาน, อันที่สองก็ใช้จิตที่ พร้อมแล้วนั้นทำ�งาน มีเท่านี้, มันมี
เท่านี้. สมถะทำ�จิตให้พร้อม พร้อมที่จะใช้งาน, วิปัสสนาใช้จิตที่
พร้อมแล้วนั่นแหละ ให้ทำ�งาน.
สมถะมีการเพ่งลงไปทีอ่ ารมณ์ส�ำ หรับรวมกำ�ลังจิต, วิปสั สนา
มีการเพ่งลงไปที่ ความจริงของสิ่งที่ ยึดถือ, นี่มันต่างกันมาก. ในขั้น
สมถะ หรือที่เรียกว่าสมถะนั้น จิตเพ่งลงไปที่สิ่งที่เป็นอารมณ์ สำ�หรับ
รวมกำ�ลังจิต ให้เป็นอันเดียว อารมณ์เดียว สิ่งเดียว ยอดเดียว, พอถึง
วิปัสสนามันเพ่งไปที่สัจจะ หรือความจริงของสิ่งนั้น ๆ ที่ไปหลงยึดถือ
ว่าตัวตน; มันเพ่งคนละที่ อาการก็คนละอย่าง; แม้จะเรียกว่าเพ่ง เพ่ง
เหมือนกันนี้, แต่มันเพ่งคนละที่, เพ่งกันคนละวิธี. เรื่อง สมถะ เพ่ง
แล้วมันก็ได้ สมาธิ คือ จิตที่ รวมกำ�ลัง, วิปัสสนา เพ่งแล้วมันก็ได้
ความรู้ หรือได้ความจริง ได้ปัญญาที่ รู้ความจริง.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

อันแรกได้สมาธิ ได้กำ�ลังจิต, อันที่ สองได้ปัญญา ได้ความรู้
ที่จะเอาไปใช้, จึงเห็นว่ามันเป็นการเหมาะที่จะทำ�ให้มันเนื่องกัน ทำ�
สมาธิ มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็ไปเพ่งวิปัสสนาให้รู้ความจริง, มันควร
จะทำ�อย่างนั้น ถ้าทำ�เต็มรูปแบบตามวิธีการ; แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ ก็ไม่ทำ�
ส่วนสมาธิหรือส่วนสมถะอะไรนัก ไปเพ่งในส่วนวิปสั สนาหรือปัญญา
ให้รู้ความจริงขึ้นมา มันก็ได้เหมือนกัน, และโดยมากเราก็ทำ�กันแต่
ในส่วนนี้แหละ.
ส่วนใหญ่ที่พุทธบริษัทกระทำ�กันอยู่ ก็กระทำ�แต่ในส่วนที่
เป็นวิปัสสนา เพ่งหาความจริง, ไม่ได้ทำ�สมาธิเต็มที่จนถึงกับได้ฌาน
ได้สมาบัติเป็นต้น. นี่ไม่ทำ�สมาธิถึงขนาดนั้น หรือไม่ได้ทำ�เสียเลย
แต่ไปเพ่งวิปัสสนาลงไปที่สิ่งเหล่านั้น; มีสมาธิเกิดเองตามธรรมชาติ
พอสมส่วน และดูไม่ออกคล้ายกับว่าไม่มี จึงไม่พูดถึงสมาธิ, พูดถึง
แต่วิปัสสนา พิจารณาหาความจริงเรื่อยไป จนเบื่อหน่าย จนปล่อย
วาง จนหายโง่, อย่างนี้มันก็ได้เหมือนกัน แต่ไม่มีความรู้เรื่องสมาธิ.
เขาเรียกว่า เป็นสุกขวิปัสสก –เห็นอย่างแห้งแล้ง เห็นด้วยปัญญาตาม
ธรรมชาติตามธรรมดา โดยไม่มีกำ�ลังของสมาธิมหาศาลมาช่วยเหลือ;
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมาธิเสียเลย เพราะว่าตามธรรมชาตินั้น
พอคนเราลงมือคิดนึกเท่านั้นแหละสมาธิก็เกิดเอง, เกิดพอสมควรที่
จะให้คิดนึกได้, ถ้ามันไม่มีสมาธิเสียเลย มันคิดนึกอะไรไม่ได้. พอเรา
ลงมือคิดนึกอะไรเท่านัน้ สมาธิมนั จะเกิดขึน้ มาเองพอสมสัดสมส่วน
ให้คิ ดได้, แล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้น ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาของมัน.

11

12 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

นี่เรียกว่ามันเป็นของธรรมดาพอที่ทุกคนจะทำ�ได้; ถ้าไม่อาจ
จะเข้าฌานได้ ก็จงพิจารณาด้วยปัญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เรื่อย ๆ ไปก็แล้วกัน มันก็สำ�เร็จประโยชน์คือหายโง่และดับทุกข์ได้,
แล้วส่วนมากก็เป็นอย่างนั้น ถึงแม้ในครั้งพุทธกาล. สังเกตดูตาม
พระบาลี แล้วก็มีหลักชนิดนี้กันเป็นส่วนใหญ่ ของประชาชนชาวบ้าน
ธรรมดาทั่ว ๆ ไป; ส่วนผู้ที่ ทำ�สมาธิได้ฌานได้สมาบัตินั้นเฉพาะ
คน ๆ โดยเฉพาะนักบวชเป็นส่วนใหญ่ ออกไปที่สงบสงัดมีโอกาส
ทำ�ได้เต็มที่ในส่วนสมาธิ, เต็มที่ในส่วนสมาธิแล้วก็ทำ�ในส่วนวิปัสสนา
หรือปัญญา ก็เลยได้สำ�เร็จด้วยคุณสมบัติสูงกว่ามากว่า คือสมาธิก็
เต็มที่ ปัญญาก็เต็มที่สุดมันจะเป็นไปได้. ทีนี้เราพวกที่ ไม่สามารถ
จะทำ�ได้ถึงขนาดนั้น ก็เอาเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้, ก็เลยลงมือทำ�ชนิด
ที่พิจารณาหาความจริงไปเรื่อย ๆ ทุกโอกาส ทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่
ทุกเวลา มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน; แต่มันจะสมบูรณ์เข้มแข็งเหมือน
กับทำ�เต็มที่นั้นไม่ได้.
ถ้าเราสมัครทำ�อย่างทีเ่ รียกว่าเป็นแบบทัว่ ไป อย่างสุกขวิปัสสก
ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนัก, ไม่ต้องพูดอะไรกันกี่คำ�. แต่ถ้าเรา
จะให้ท�ำ อย่างสมบูรณ์แบบ มันก็ตอ้ งพูดกันมาก คือพูดทัง้ ส่วนสมถะ
ทั้งส่วนวิปัสสนา แยกออกเป็นสองส่วน, แล้วทำ�เต็มที่ทั้งสองส่วน,
มันก็ได้รับผลเต็มที่ทั้งสองส่วน ก็เลยต้องพูดกันมาก. แต่ถ้าเอาเพียง
ปัญญาหรือวิปัสสนา พอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำ�หนัด มัน
ก็พูดกันแต่ส่วนนี้ก็พอ, ก็พอจะดับทุกข์ได้เหมือนกัน; แต่มันไม่วิเศษ
มันไม่วิเศษเท่ากับทำ�เต็มที่ทั้งสองส่วน.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน.
เอ้า, แล้วทีนี้มันก็มีปัญหาว่า เราจะเลือกอย่างไหนล่ะ? เราจะ
บ้ามากหรือบ้าน้อย, อาตมาใช้ค�ำ หยาบคายอย่างนี้แหละ คนบ้ามันก็
ตั้งพิธีมาก เอาให้มากเอาให้ดีเอาให้สุดเหวี่ยง. ถ้าคนไม่บ้ามาก มันก็
เอาพอใช้การได้ พอที่สำ�เร็จประโยชน์ได้; ฉะนั้นระวังให้ดี. การที่จะ
ตัง้ ใจศึกษาหรือปฏิบตั สิ ดุ เหวีย่ งนัน้ มันเป็นเรือ่ งบ้ามากเกิ นไปก็ได้,
รู้จักมองตัวเองเสียบ้าง, อย่างที่คนโบราณเขาเรียกว่ามองหัวแม่เท้า
ตนเองเสียบ้างว่า มันมีเท่าไร เหมาะเท่าไร ควรจะเอาสักเท่าไร, แล้ว
ก็เอาแต่พอเหมาะ; อย่างนี้เรื่องมันก็ไม่มาก. แต่ถ้าหลับหูหลับตา
เอาหมด เอาหมด, แล้วก็ทำ�ไปอย่างหลับตา บางทีจะไม่ได้อะไรเลย
ก็ได้ เพราะมันปนเปฟั่นเฝือกันหมด, เพราะมันมากเกิ นกำ�ลังสติ
ปัญญาของคนคนน้น.
ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาว่า เราจะเอากันอย่างไรดี? อาตมาใน
ฐานะทีจ่ ะเป็นผูบ้ อก ผูก้ ล่าว ผูส้ บื ทอดคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ ง
เลือกเหมือนกันว่า จะเลือกเอามาเท่าไรอย่างไร ? จะมาสอนกัน
บอกกันให้พอดีสำ�หรับเรา แล้วก็ได้รับประโยชน์โดยแท้จริง ทันเวลา
หรือก่อนตายนี้; ถ้าเลือกมามากเลือกมาหมด อาตมาก็บ้าเหมือนกัน
เพราะมันไม่อาจจะสอนให้ทันเวลาให้หมดได้, ก็เลยไม่ได้ประโยชน์
อะไรกันทั้งสองฝ่าย, คนสอนก็บ้า คนเรียนก็บ้า เพราะมันมากเกิน
ความเป็นจริง; แต่ ถ้าเลือกมาพอดี สอนกันทันเวลา ปฏิ บัติได้ทัน
เวลา ก็ได้รับประโยชน์เป็นที่ นาพอใจ ด้วยกันทุกฝ่าย.
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นี่มันเป็นเรื่องที่มีปัญหาอย่างนี้ แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกัน
ในวันแรกว่าเราจะเอากันอย่างไรดี, จะเอาสักเท่าไรดี ที่จะทำ�จิตตภาวนา สมาธิภาวนานั้น? จะวางรูปโครงสำ�หรับการศึกษาและการ
ปฏิบัติอย่างไรดี และเท่าไรดี? พูดกันสักสามเดือนเอาไหม, จะพอ
ไหม, จะพูดกันสามเดือนจะพอไหม? พูดตัง้ ปีกไ็ ด้อย่าว่าสามเดือนเลย
แต่ว่าสามเดือนนี้มันก็ไม่ใช่น้อย มันพอที่จะฟั่นเฝือจนไม่รู้ต้นรู้ปลาย
จนปนกันหมดก็ได้เหมือนกัน, ก็จะระมัดระวังให้ดีที่สุด ที่จะไม่ให้มัน
ฟั่นเฝือ อาตมาจึงมีเค้าโครงที่กำ�หนดไว้ว่าจะพูดอย่างไร ชุดหนึ่งเป็น
เวลาสามเดือน เป็นการบรรยายประมาณ ๑๓ ครั้ง ก็เป็นที่รู้กันอยู่
แล้วว่าแต่ละชุด ๆ ทีแ่ ล้วมา ชุดหนึง่ ราว ๑๓ ครัง้ เท่านัน้ คือสามเดือน,
บางชุดมันจะไปถึง ๑๔ ครั้ง แต่ว่าโดยมากมัน ๑๓ ครั้ง.
เราจะพูดเรื่องจิตตภาวนา สมาธิภาวนานี้กันสักชุดหนึ่งเลย
สามเดือน จึงได้บอกใจความสำ�คัญที่สั้นที่สุดว่าเรื่องทั้งหมดนั้น; เรื่อง
ทัง้ หมดที่ จะพูดสามเดือน มันมีอยู่สองคำ� เท่านั้น เรื่องว่า เกิดมาโง่
แล้วเป็นทุกข์, แล้วต่อมาหายโง่แล้วไม่เป็นทุกข์ เท่านีแ้ หละ, จะพูด
เท่านี้แหละ. เกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์, แล้วต่อมาอบรมจิตหายโง่แล้ว
ไม่เป็นทุกข์ มันยาวเท่านี้แหละ. แล้วจะพูดกันสามเดือน พูดให้บ้า
หรือให้ดีก็ยังไม่รู้แน่; มันก็แล้วแต่การพูด จะสำ�เร็จประโยชน์หรือ
ไม่สำ�เร็จประโยชน์ ก็ค่อยดูกันต่อไป, คือพูดเรื่องว่าคนเกิดมาแล้วโง่
ยึดถือแล้วเป็นทุกข์. ต่อมา คนหายโง่ไม่ยึดถือแล้วมันก็หมดทุกข์,
มันมีเท่านี้นี่ คำ�พูดมันมีเท่านี้ จึงใช้ชื่อคำ�บรรยายชุดนี้ทั้งชุดว่า
คำ�บรรยายชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

บางคนก็นึกในใจว่า มันบ้า มันอวดดี แต่ความจริงนั้นมันก็
มีเหตุผลที่จะพูดอย่างนี้ ให้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าโลกมันขึ้นมาถึงยุค
ปรมาณูแล้ว, มีความรู้ถึงขนาดนี้แล้วเรื่องธัมมะธัมโมมันก็ต้องขึ้นมา
ถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนกัน, และเราเอาความหมายกันแต่เพียงว่า ให้
มันรุนแรง ให้มันรวดเร็ว ให้มันกว้างขวาง ให้แก้ได้ทุกปัญหา และ
ให้มันทันแก่เวลา, ไม่ต้องรออีกร้อยชาติพันชาติจึงจะนิพพาน. ให้มัน
ต้องได้ความเย็นเต็มที่ ตามความมุง่ หมายของพระพุทธศาสนา นีไ้ ป
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน แล้วก็ถึงที่สุด, พอสังขารมันแตกดับ ป ัญหา
มันก็หมด หน้าที่มันก็หมด. เดี๋ยวนี้สังขารร่างกายจิตใจ มันยังอยู่
มันยังเป็นทุกข์อยู่ ทนทุกข์อยู่; ฉะนั้น เราก็พยายามจะพูดกันใน
ลักษณะที่ จะดับทุกข์, ดับทุกข์ ดับทุกข์อยู่ทุกวัน.

เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา.
การบรรยายข้อแรกหรือวันแรกนี้ มีหัวข้อว่า ทำ�ไมจึงต้องมี
จิ ตตภาวนา? ทำ�ไมจึงต้องมีการทำ�ความเจริญให้แก่จิต เป็นเรื่องที่
เข้าใจผิดกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้; คนบางพวก ชาวบ้านบางพวกบางคน
แม้แต่นักศึกษาบางคนก็ยังคิดว่า บางพวกไม่ต้องทำ� จิตตภาวนานี้
บางพวกไม่ต้องทำ�, ไว้ให้พวกที่อยู่ในป่าเป็นปฏิบัติอยู่ในป่าในวัด
นั้นทำ�, พวกเราอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำ� ไม่ต้องทำ�จิตตภาวนา. นี้เรียกว่า
ไม่รู้จักเรื่องนั้น แล้วก็พูดอย่างนั้น.
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นี้อยากจะบอกให้รู้ว่า มันเป็นเรื่องจำ�เป็นสำ�หรับสิ่งที่มีชีวิต
มีจิต มีสติปัญญา คือ คนนั่นเอง คือคนนั่นเอง, มันเป็นเรื่องจำ�เป็น
สำ�หรับคน, คนคื อสิ่ งที่ มีชีวิต มีจิต มีสติปัญญา. เรื่องจิตตภาวนา
การอบรมจิตนี้จำ�เป็นที่สุดสำ�หรับคน สำ�หรับคนตรงที่ คนมันเป็น
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ มีความรูส้ กึ คิดนึกได้ มันต้องมีวธิ ที ีจ่ ะคิดจะนึกให้มนั เป็น
ประโยชน์ ให้ถึงที่สุดให้จนได้ มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่มีชีวิต คนนั้น คนคน
นั้นมันจะไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ มันได้แต่เกิดมา กิน ๆ นอน ๆ แล้ว
ตายไปเหมือนสัตว์เดรัจฉาน; ถ้าได้อาศัยเรื่องนี้ คือจิตตภาวนาแล้ว
ชีวติ ของเขาจะเข้าถึงสิง่ สูงสุด หรือความสุขทีส่ งู สุด สุดทีว่ า่ ธรรมชาติ
จะอำ�นวยให้ได้ แล้วสูงสุดจนถึงกับว่าคนธรรมดาไม่รู้จัก จนต้อง
เรียกกันว่า อุตตริมนุษยธรรม คือ ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์, อุตตริมนุษยธรรมแปลว่ายิง่ กว่าธรรมดาของมนุษย์. เราจะเข้าไปถึงสถานะ
หรือสภาพ หรือความสุขที่ ยิง่ กว่ามนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้ หรือถึง
ได้, มันก็เลยเป็นเรื่องที่พิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา.

จิตตภาวนาเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณ.
เมื่อดูให้ละเอียดออกไปก็จะเห็นได้ง่าย ๆ ตามลำ�ดับขึ้นมาว่า
มนุษย์ธรรมดานั้นต้องดิ้นรน ต้องต่อสู้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา;
เพราะว่าต้องทำ�มาหากิน แล้วก็ทำ�มาหากินด้วยความโง่ ด้วยกิเลส
ด้วยอำ�นาจของกิเลส, แข่งขันกันด้วยอำ�นาจของกิเลส ทะเลาะวิวาท
แย่งชิงกันด้วยอำ�นาจของกิเลส, ในหมู่คนโง่เหล่านี้; คนธรรมดา
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เหล่านี้ จึงร้อนรนกระวนกระวาย เพราะความโง่แผดเผา : ความโง่
ทำ�ให้โลภ ความโง่ ทำ�ให้โกรธ ความโง่ ทำ�ให้หลง สามอย่างนี้ก็
แผดเผา. ชีวิตนี้ถูกแผดเผาร้อนระอุอยู่เสมอ ถ้ารู้จักทำ�ให้ถูกต้อง
ก็จะเกิดธรรมะ, ผลของการทำ�จิตใจให้ถูกต้องนี้ก็เรียกว่า ผลของ
จิตตภาวนา มีอาการที่เรียกว่า วิเวก, วิเวกสงบสงัดเยือกเย็น มันก็
ให้ผลเป็นวิเวก เป็นที่ พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน. ประโยคนี้
ควรจะจำ�ไว้ว่า จิตตภาวนานี้มันเป็นที่พักผ่อน ที่หยุดพักของจิต
วิญญาณอันดิ้นรน.
เมื่อเราทำ�จิตตภาวนา มันจะเกิดการพักผ่อนของชีวิตอัน
เร่าร้อนและดิ้ นรน, มองไม่เห็นก็ไม่เห็น. อาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
พูดเป็นหัวข้อไว้สำ�หรับไปสังเกตเอาเอง จนให้มองเห็นด้วยตนเองว่า
ชีวิตนี้ไม่มีการพักผ่อน; ตามธรรมดาของมนุษย์ ไม่มีการพักผ่อน
มันมีกเิ ลสตัณหากระตุน้ อยูเ่ รือ่ ยไป. แต่ถา้ มีจติ ตภาวนา คือมีจิตชนด
ที่ เป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้ว สิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ในโลกกระตุน้ ไม่ได้,
กระตุ้นมันไม่ได้ มาหลอกมันไม่ได้ มาชักจูงมันไม่ได้ จิตนี้มันก็ได้รับ
การพักผ่อน.
ก่อนนี้เรามันโง่ แล้วแต่อะไรเข้ามาแวดล้อมดึงไป เป็นความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ในใจ, เผากันไปตลอดคืนตลอดชาติ
ไม่มีการพักผ่อน; พอรู้จักทำ�จิตตภาวนา รู้จักทำ�จิต ให้เป็นจิตชนิดที่
อะไรกระตุ้นไม่ได้, กูไม่โง่กับมึง ก็ไม่มีอะไรจะมากระตุ้นจิตให้ดิ้นรน
เร่าร้อน มันก็ลงเป็นความพักผ่อน, เลยเป็นทีพ่ กั ผ่อนของดวงวิญญาณ.
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ดวงวิญญาณที่มีความสว่างไสวด้วยจิตตภาวนา นีเ้ รียกว่าอานิสงส์
ประจักษ์แก่ใจทันตาเห็น มองเห็นได้อย่างสันทิฏฐิโก สำ�หรับผู้ที่
มีจิตตภาวนาโดยแท้จริงและถูกต้อง.
ผู้ใดมีจิตตภาวนาแท้จริงและถูกต้อง เขาจะพบกับชีวิตอัน
พักผ่อน; นี้ไม่ใช่พักเฉย ๆ พักผ่อนที่เป็นประโยชน์, หมายความว่า
เขาคงทำ�ไร่ ทำ�สวน ทำ�นา ค้าขาย กรรมกร อะไรไปตามเดิมนั่นแหละ
แต่จิตร้อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้. ต่อไปนี้จิตมันร้อนไม่ได้เสียแล้ว มันเป็น
ชาวนาที่ใจเย็น ชาวสวนที่ใจเย็น คนค้าขายที่ใจเย็น กรรมกรที่ใจเย็น
เป็นข้าราชการที่ใจเย็น แม้แต่จะเป็นคนขอทานมานั่งขอทานอยู่
จิตใจของมันก็เย็น เป็นอย่างนี้ ; ถ้าไม่อย่างนั้น มันจะทำ�ไปด้วย
ความเร่าร้อนของกิเลส เป็นชาวนาที่เร่าร้อน เป็นชาวสวนที่เร่าร้อน
คนค้าขายที่เร่าร้อน ข้าราชการที่เร่าร้อน กรรมกรที่เร่าร้อน แม้แต่
คนขอทานที่เร่าร้อน; พออันนี้เข้ามา ไม่มีความเร่าร้อน ไม่ว่าเขาจะ
ต้องทำ�การงานชนิดไหน.
พูดให้หมดก็วา่ ตัง้ แต่คนขอทานถึงพระจักรพรรดิดกี ว่ากระมัง
นับตั้งแต่คนขอทานสูงขึ้นมาตามลำ�ดับ ๆ ถึงพระจักรพรรดิ. ถ้าไม่มี
จิตตภาวนา จะมีความเร่าร้อนทุรนทุราย กระเสือกกระสนไปตาม
อำ�นาจของกิเลส; แต่ถ้ามีธรรมะที่เป็นผลของจิตตภาวนา เขาก็จะ
เย็น ๆ ๆ เป็นสุขพอใจอยู่ในการทำ�หน้าที่การงาน ชีวิตเป็นของเย็น
การงานเป็นของเย็น อะไร ๆ ก็เป็นของเย็น; นี้เรียกว่าพักผ่อนทาง
วิญญาณ ตั้งแต่คนขอทานไปถึงมหาจักรพรรดิ, เลื่อนอีกหน่อยก็ได้
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ไปถึงจอมเทวดาในสวรรค์. พวกเทวดาในสวรรค์ ถ้าไม่มีสมาธิหรือ
ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ มันก็ร้อนเหมือนกับสัตว์นรกเหมือนกัน เพราะ
ว่าเทวดาก็มีกิเลสตัณหา ยังไม่หมด. นี่การรู้จักทำ�จิตให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่เรียกว่า เรื่องสมถวิปัสสนา มันได้ผลเป็น
อย่างนี้ เป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันกระเสือกกระสน.

การพักผ่อนถูกต้อง จะหยุดทั้งกายและจิต.
คำ�ว่าพักผ่อนนี้มีปัญหานะ คำ�ว่าพักผ่อนมีปัญหาภาษาคน
ภาษาธรรม, เดี๋ยวนี้เขาพักผ่อนที่โรงเหล้า พักผ่อนไปดูหนัง พักผ่อน
ไปโรงโสเภณี, ไปพักผ่อนอย่างนั้นมันพักผ่อนอะไรกัน, มันยิ่งไป
สุมให้มากขึ้น ไม่ใช่พักผ่อน แต่เขาก็เรียกอย่างโง่เขลาว่าพักผ่อน;
ต่อให้ไปเล่นกีฬา ไปเล่นแบดมินตัน ไปเล่นกอล์ฟ แล้วว่าพักผ่อน
นั้นมันโง่, พักผ่อนอะไร! มันต้องใช้ความคิดมากขึ้น, ต้องไปออก
กำ�ลังกายมากขึ้น.
แล้วอีกอย่างหนึง่ ก็ตอ้ งให้รูไ้ ว้วา่ แม้เราจะไปนอนเสีย ไปนอน
จะพักผ่อน แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้ว มันก็ไม่พักผ่อนดอก แม้จะไป
นอนอยู่ มันก็วุ่นวายอยู่ในจิตนั่นแหละ มันไม่พักผ่อนให้ไปนอนอยู่.
การพักผ่อน มันต้องหยุดทั้งกายและทั้งจิต จึงจะเรียกว่าเป็นการ
พักผ่อน, ไม่มีการพักผ่อนอย่างใด นอกจากว่าจิตมันหยุดด้วย จิต
มันพลอยหยุดด้วย.
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จะเรียกอีกทางหนึ่งก็เรียกว่า เป็นความเย็น เป็นความเย็น
จะไม่ใช้ค�ำ ว่าพักผ่อน, ใช้ค�ำ ว่าเป็นความเย็นทางจิต ในทางวิญญาณ,
เป็นชีวติ ตามความหมายของคำ�ว่านิพพาน คือ เย็น–เย็น–เย็น. ชีวติ
ทั่วไปมันไม่เย็นเพราะมันอยู่ด้วยกิเลส; พอทำ�สมาธิจิตตภาวนาได้
กิเลสไม่มากวน ว่างจากกิเลส นั้นคือเย็นเป็นนิพพาน.
ถ้าเราทำ�สมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนาถูกวิธแี ล้ว ชีวติ นีจ้ ะต้อง
เป็นของเย็น, เป็นเครื่องทำ�ความเย็นให้แก่จิต; เหมือนเดี๋ยวนี้เขามี
เครื่องทำ�ความเย็นให้เป็นนํ้าแข็งเป็นอะไร เย็นเยือกไปทั้งห้อง ทั้ง
ห้องเย็น หรือในอาคารทีม่ เี ครือ่ งทำ�ความเย็นควบคุมอากาศให้มนั เย็น
แต่มันก็เย็นไม่ได้ ถ้าคนที่นั่งอยู่ในนั้นมันร้อนระอุอยู่ด้วยกิเลส, เย็น
ไม่ได้. มันต้องรู้จักทำ�จิตให้หยุดจากความร้อนคือกิเลส แล้วมันจึง
จะเย็น; ฉะนั้นเราจึงอุปมาว่า สมาธิภาวนานี้เป็นเครื่องทำ�ความเย็น
ให้แก่ชีวิต ให้แก่จิต เป็นคู่กันกับเครื่องทำ�ความเย็นทางร่างกายทาง
วัตถุ ทีเ่ ขานิยมกันมากในโลกสมัยนี;้ นึกถึงตูเ้ ย็นห้องเย็นทำ�ความเย็น
ในปัจจุบนั นีม้ นั ให้ความเย็นอย่างไร เราก็มคี วามหมายว่าให้เย็น แต่วา่
เย็นทางฝายจิตฝายวิญญาณ แล้วก็สบายกว่าเย็นทางวัตถุ.
ความเย็นทางกายมันอย่างหนึ่ง ความเย็นทางจิตมันอีกอย่าง
หนึ่ง; เพราะว่าความร้อนมันก็มีสองอย่าง ความร้อนทางกายมันอย่าง
หนึ่ง, ความร้อนทางใจมันอีกอย่างหนึ่ง, เลยมาแบ่งกัน. ความรู้ตาม
ธรรมดา สติปัญญาของมนุษย์ธรรมดา ก็ระงับความร้อนทางกาย มี
ความเย็นทางกาย; แต่ถ้าเรามีจิตตภาวนา เราก็ระงับความร้อนทาง
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จิต แล้วก็ได้รับความเย็นในทางจิต นี้เป็นอย่างนี้, ถ้าไม่ชอบ มันก็
ไม่ต้องพูดกัน ถ้าต้องการ แล้วมันก็มีทางที่จะพูดกัน หรือให้ถึงกับ
ทำ�ได้ ทำ�ให้มีขึ้นมาได้.

ในชีวิตตามธรรมดาก็ต้องใช้สมาธิจิต.
เอ้า ! ทีนจ้ี ะพูดถึงกันในแง่ทม่ี นั เป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญ ในชีวติ
ประจำ�วันของคนทั่วไปด้วย ว่าถ้าเรามีความเจริญทางจิต มีจิตตภาวนา เราก็ยงั ต้องการสมาธิจติ อยูน่ ัน่ แหละ; จะนัง่ ทำ�งานทีอ่ อฟฟิศ
ที่โต๊ะ ก็ต้องการจิตที่เย็นเป็นสมาธิทำ�งานได้ดี แม้จะทำ�งานทางกาย
จะทำ�ขนมขายอยู่หน้าเตาไฟนี้ ก็ต้องมีจิตที่สงบเย็น, มีจิตที่สงบเย็น
มันจึงจะไม่ร้อนเพราะไฟนั้น แล้วจะทำ�งานสนุกอยู่หน้าเตาไฟก็ได้;
หรือเราจะทำ�งานทุกอย่างทุกประการทีท่ �ำ กันอยูใ่ นโลก ล้วนแต่ตอ้ งการ
จิตทีเ่ ป็นปกติเป็นสมาธิทงั้ นัน้ . เราจะขับรถ ลองคิดดูเถอะ, เราจะขับรถ
ด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันต่างกันอย่างไร, แล้ว
มันอันตรายมากน้อยกว่ากันอย่างไร. ถ้าขับรถด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับ
จิตที่ไม่เป็นสมาธิ. ที่มันเอาไปควํ่ากันเสียทั้งคัน ไปชนกันทั้งคัน ก็ด้วย
จิตที่มันไม่ปกติ ไม่เข้มแข็ง ไม่มั่นคง ไม่ว่องไวในหน้าที่ของจิต.
แม้จะอยู่อย่างคนธรรมดา ก็ต้องมีสิ่งที่ เรียกว่าสมาธิตาม
ธรรมชาติ นั่นแหละเข้ามาช่วย ก็จะทำ�อะไรได้ดีที่สุด; ถ้างานนั้นเป็น
งานประณีต งานฝีมือ งานวิจิตรด้วยฝีมือแล้ว ต้องมีสมาธิมากมันจึง
จะทำ�ได้ดี เพียงความชำ�นาญอย่างเดียวมันก็ได้เหมือนกัน แต่ไม่พอ.
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ถ้ามีสมาธิได้ด้วยแล้วก็ยิ่งดี จะเย็บปักถักร้อยหรือจะทำ�อะไรก็ตาม
แม้จะบ้วนนํ้าลายให้ลงกระโถน.
อาตมาคิดว่าไปลองดูสิ ทุกคนไปลองดู บ้วนนํ้าลายให้ลง
กระโถนโดยเรียบร้อย ลองทำ�ดูสิ; ถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิด้วย มันทำ�
ไม่ได้ดอก แล้วนั่นแหละมันบอกอยู่ในตัวว่า, ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิ
เราก็บ้วนนํ้าลายลงกระโถนได้. ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำ�ไม่ได้ ฉะนั้นการ
ฝึกสมาธิ ฝึกได้ด้วยการบ้วนนำ�ลายลงล่อง ลงกระโถน กระโถนอยู่
ในทีไ่ กลพอสมควร; หรือร่องกระดานทีอ่ ยูไ่ กลพอสมควร บ้วนนํา้ ลาย
ลงล่องทุกที, นั่นคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงที่สุดเลย แต่คนโง่ไม่รู้จัก
แล้วก็ด่าอาตมาว่าสอนบ้า ๆ บอ ๆ. ถ้าว่ามันตั้งใจแรงเกินไป ไม่ลง
กระโถน ตั้งใจน้อยไปก็ไม่ลงกระโถน หรือทำ�อะไรไม่พร้อม มันก็
ไม่ไปลงที่กระโถน, หรือไม่ไปลงที่ร่องกระดาน. ข้อนี้ฝึกมาจนเคยชิน
แล้ว การบ้วนนํ้าลายให้ไปลงในช่องเล็ก ๆ ที่กำ�หนดไว้ห่างออกไป
สักวาหนึ่งเท่านั้น, ไปลองดูสิ, คนโง่ ๆ เหล่านี้ทำ�ไม่ได้ดอก ถ้ามัน
ออกแรงมากไปมันก็ผิด, ออกแรงน้อยไปมันก็ไม่ถึง มันก็ไม่สำ�เร็จ.
ฉะนัน้ ถ้าใครสามารถบ้วนนํา้ ลายลงช่องเล็ก ๆ ห่างสักวาหนึง่
ได้ นัน้ เป็นสมาธิชนั้ เตรียมแล้ว, เป็นสมาธิชนั้ เตรียมแล้ว ไปลองดูเถอะ
เป็นสมาธิชนั้ เตรียมแล้ว; แล้วเรายังฝึกอยูท่ กุ วัน ฝึกประสาท ฝึกระบบ
ประสาทอยู่ทุกวัน ที่จะบ้วนนํ้าลายไปลงช่องเล็ก ๆ ที่มีอยู่ตรงหน้า
ห่างกันประมาณเกือบวา. ถ้ายังบ้วนลงตรงกลางช่องพอดี ก็พอใจว่า
วันนี้ระบบประสาทยังดีอยู่ ระบบประสาทยังดีอยู่, ความเป็นสมาธิ
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ยังหาได้ง่ายอยู่. แต่คนโง่ไม่รู้ หาว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์, ไปแนะ
ใครเข้า เขาก็หาว่าไม่มปี ระโยชน์ แล้วเขาจะด่าด้วยจะตะเพิดเอาด้วย.
แต่วนั นีไ้ ม่กลัว เอามาพูดให้ฟงั ว่า มันเกีย่ วกับเรือ่ งทางร่างกาย, เรือ่ ง
ทางร่างกายทางวัตถุมากขนาดนี้ ที่ร่างกายของเราจะทำ�อะไรให้ได้ดี
แน่นอนแม่นยำ�. ถ้าแม่ครัวจะสับผักสับเนื้อด้วยจิตที่เป็นสมาธิ มันจะ
สับได้ดี เช่นหนาเท่ากัน ทุกแว่นเรียบร้อยสมํ่าเสมอ, ถ้าแม่ครัวจิต
ฟุ้งซ่าน จะสับเปะ ๆ ปะ ๆ หนา ๆ บาง ๆ ยุ่ง ๆ ยาก ๆ เพราะไม่มี
จิตเป็นสมาธิเสียเลยนี่.
นีย่ กตัวอย่างมาให้ฟงั ตํา่ ทีส่ ดุ แล้วว่า เรือ่ งของจิตตภาวนานัน้
จำ�เป็นสำ�หรับทุกคนที่ มีชีวิตอยู่ในโลก; ไม่ว่าเขาจะประกอบงาน
อะไร ในหน้าที่ของอะไร มันเป็นสิ่งที่ว่า ต้องมีสมควรแก่กรณี. สมาธิ
เป็นสิ่งที่ ต้องมีพอสมควรแก่กรณี ไม่ว่าเราจะเป็นคนชนิดไหน หรือ
ทำ�อะไร เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า สมาธิตามสมควรแก่กรณี มิฉะนั้น
เราจะไม่ท�ำ อะไรได้ดว้ ยความถูกต้องหรือปกติ ทีเ่ รียกว่ามีสติสมปฤดี
จิตใจไม่เลื่อนลอย จิตใจไม่อ่อนแอไม่ฟุ้งซ่าน. เราต้องมีจิตใจที่ปกติ
ไม่ฟุ้งซ่านเกินไป ไม่อ่อนแอละห้อยละเหี่ยเกินไป แล้วก็มีกำ�ลังแห่ง
จิตใจพอ แล้วก็มีความฉลาดว่องไวพอ ในการที่ยับยั้งไม่ทำ�อะไร
ลงไปให้ผิด แล้วก็เกิดเป็นทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นมา กระทั่งทุกข์อัน
ใหญ่หลวง.
เราไม่รวู้ า่ เราได้รบั ประโยชน์จากสมาธิอยูต่ ลอดเวลา จะลุกขึน้
จะนั่งลง จะเดินไป จะไปทำ�อะไร มีจิตที่ เป็นสมาธิตามธรรมชาติ
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ตามธรรมชาติไม่ใช่เกินธรรมชาติ ช่วยอยู่ตลอดเวลา, เราจะลุกขึ้นได้
นั่งลงได้ เดินไปได้ ไม่หกล้ม ไม่สะดุด ไม่เดินชนต้นไม้ อย่างไม่เดิน
ชนต้นไม้ด้วยอะไรรู้ไหม? ด้วยการที่จิตมันปกติ มีความเป็นปกติตาม
ธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลา.
ถ้าเราจะได้พฒ
ั นามันให้ยิง่ ขึน้ ไปมันก็ได้ผลมากกว่านัน้ แหละ;
เราจะทำ�งาน หรือจะเล่นกีฬา หรือจะทำ�ทุกอย่างทีว่ า่ ต้องทำ�อยูเ่ ป็น
ประจำ� ขอให้ท�ำ ด้วยจิตเป็นสมาธิเถิด จะได้ผลดี, แม้จะรับประทาน
อาหาร แม้จะอาบนํา้ แม้จะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ ขอให้ท�ำ ด้วยจิต
ที่มีความเป็นสมาธิถูกต้องและพอสมควร พอดีพอสมควร มิฉะนั้น
จะทำ�ไม่ได้ดี จะมีความผิดพลาด แล้วชีวิตนี้ก็จะยุ่ง จะยุ่งเหยิง. ถ้ามี
ความถูกต้องพอดี มันจะเรียบร้อยไปหมด ทุกอิริยาบถ เดิน ยืน
นั่ง นอน.
ดังนัน้ จึงกล่าวว่ามันขาดไม่ได้ ความเป็นสมาธิตามธรรมชาติ
นี้ขาดไ ม่ได้ ต้องมีตามที่ธรรมชาติต้องการ, แล้วต้องมีมากกว่าที่
ธรรมชาติกำ�หนดให้ เพื่อเราจะทำ�อะไรได้ดีกว่า. การที่เราจะพูดจา
อะไรให้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง เพราะเรามีสมาธิมากกว่า มีปัญญามากกว่า
หรือการที่เราจะเล่นแข่งขันฝีไม้ลายมืออะไรกัน ให้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เราก็ต้องมีสมาธิปัญญาดีกว่า, เราจะเป็นนักรบ จะใช้ดาบ จะใช้ปืน
จะใช้อะไรก็ตาม ได้ผลดีกว่าเมื่อเผชิญหน้าศัตรู เพราะเรามีสมาธิ
ดีกว่า. นี้เรียกว่าตามธรรมชาติมันก็ต้องมี และมันจะรวดเร็วกว่า
ความคิดนึกที่รวดเร็วที่จะหลบหลีกอันตราย เกิดอันตรายอะไรขึ้นมา
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มันจะนึกได้เร็วกว่า, หรือหลีกอันตรายได้ดกี ว่า, ชีวติ รอดมาได้ทัง้ คน
ทั้งสัตว์ เพราะสมาธิตามธรรมชาติ นั้น.
แล้วเรายัง ทำ�ให้ดีกว่านั้นขึ้นมาไปอีก เพราะสมาธิที่เราฝึก
ขึ้นมาด้วยภาวนา ถ้ามีตามธรรมชาติก็เรียกว่าตามธรรมชาติ, ถ้ามี
เพราะเราฝึกขึ้นมา เรียกว่า ภาวิตา, ภาวิตา คือทำ�ให้เจริญแล้ว นี้ก็
มีผลมากกว่าที่มันมีตามธรรมชาติ; ฉะนั้นฝึกในสิ่งที่มีตามธรรมชาติ
นั้น ให้มันดีกว่า เพื่อว่าเราจะสามารถทำ�อะไรได้ดีกว่าคนทั่วไปที่เขา
ไม่มีการฝึกจิตใจเอาเสียเลย. 		
สรุปความว่า สมาธิเป็นสิ่งที่ ทุก ๆ ชีวิตจะต้องมี ไม่มีก็ตาย;
ทีนี้ ถ้ามี มันก็ไม่ตาย แล้วก็เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

ธรรมชาติให้พืชมา, ต้องพัฒนาต่อไป.
ทีนี้ก็มีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ธรรมชาติให้มาไม่สมบูรณ์
เราจึงต้องมาฝึกให้สมบูรณ์จนบรรลุมรรค ผล นิพพานได้, เรียกว่า
ธรรมชาติให้มานี้เหมือนกับเมล็ดพืช ให้พืชพันธุ์มาเท่านั้นแหละ,
พืชพันธุ์ของศีล ของสมาธิ ของปัญญา อะไรให้มาอย่างเป็นเมล็ดพืช.
เมล็ดพืชนี้ต้องเพาะ ให้มันออกหน่อ ให้มันเกิดเป็นต้นขึ้นมา เป็นใบ
ขึ้นมา เจริญจนมีลูกมีดอก แล้วใช้ประโยชน์ได้; ไม่เชื่อก็ไม่ต้อง.
แต่ถ้าเชื่อ ขอให้มองให้เห็นว่า เขาให้มาแต่เมล็ดพืชเท่านั้นแหละ
ธรรมชาติให้มา แต่เมล็ดพืชเป็นหน้าทีท่ เี่ ราต้องเพาะ ให้มนั เกิดเป็นต้น
เป็นลำ�เป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมา.
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ความเป็นสมาธิของจิตนั้น ธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืช คือ
เท่าทีจ่ ะเอามาเพาะได้ ไม่ได้เพาะมาให้เสร็จ แต่มนั ให้มาสำ�หรับเอามา
เพาะได้, เช่น เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดอะไร ได้มาแต่เมล็ดเป็นพืช
แล้วก็เพาะออกมาเป็นต้นไม้, ธรรมชาติมันไม่ได้ให้มามากว่านั้น.
แต่มันก็ดีที่สุดแล้วที่ว่าทุกคนมีเมล็ดพืชสำ�หรับความรอด, พืชพันธุ์
เมล็ดพืชสำ�หรับความรอดนี้ ธรรมชาติให้มาครบถ้วนแก่ทุกคน.
บางคนก็โง่ไม่รู้ ก็ไม่ได้เพาะ ไม่ได้ปลูก คื อไม่ได้พัฒนา, บางคน
โชคดี มันเผอิญได้รู้เรื่องนี้ แล้วมันก็ได้เพาะ ได้ปลูก ได้พัฒนา
คนนั้นก็เลยได้รับประโยชน์ทางจิตใจสูงกว่าคนธรรมดา ถึงขนาดที่
เรียกว่าบรรลุ มรรค ผล นิพพาน.
ถามว่า ทำ�ไมจึงต้องมีจิตตภาวนา? คนเราทำ�ไมต้องมีจิตตภาวนา? ก็เพราะว่าธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืช ให้มาแต่เมล็ดพืช,
เราต้องเพาะหว่านโดยจิตตภาวนา โดยวิธีของจิตตภาวนา จะให้
เมล็ดพืชนั้นงอกงามเป็นต้นขึ้นมา.

จิตตภาวนาเป็นมรดกของอินเดีย.
ทีนี้จะดูกันอย่างทั่วไปอีก คิดว่าจะพูดให้หมดที่ว่าควรจะ
มองดู วิธีจิตตภาวนาอย่างที่เราทำ�กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทเรา
เราต้องรู้ว่า เป็นมรดกของอินเดียที่ให้แก่ชาวโลก. วิธีจิตตภาวนา
ทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทนั้น เกิดขึ้นในประเทศอินเดี ย
ตั้งแต่ชั้นต้นที่สุด ชั้นตํ่าต้อยที่สุด โง่เง่าที่สุดก็ได้ จนค่อย ๆ สูงขึ้น
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ๆ ๆ จนถึงเกิดพระพุทธเจ้า เกิดพระพุทธเจ้า จิตตภาวนาจึงก้าวหน้า
ถึงที่สุด, แล้วก็รับมอบเป็นมรดกวัฒนธรรมไปทุกหนทุกแห่ง ที่
พระพุทธศาสนาไปถึง; อย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้กันบ้าง เพื่อจะ
ไม่เป็นสัตว์อกตัญญู. คำ�นี้เจ็บปวดมาก เป็นสัตว์อกตัญญู ไม่รู้คุณ
ของผูม้ คี ณ
ุ เป็นมรดกของอินเดียทีม่ อบให้แก่ชาวโลก ผ่านมา–ผ่านมา
–ผ่านมา–ถึง จนเกิดพระพุทธเจ้า จนถึงพวกเรา. พวกเราเวลานี้ได้มี
ความรู้เรื่องจิตตภาวนา อย่าลืมว่าเป็นมรดกอินเดีย, เราไม่ได้รับ
มรดกนี้จากยุโรปจากอเมริกา หรือจากอื่นใด หรือแม้จากเมืองจีน
ที่ว่าแหล่งต้นตอวัฒนธรรมตะวันออกสุดเป็นประเทศจีน ข้างเหนือ
ขึน้ ไปเป็นยุโรปเป็นอเมริกาเป็นทีไ่ หนก็ตาม; แต่วา่ มรดกจิตตภาวนานี้
เรารับมาจากอินเดียจากเอเชียด้วยกัน ในฐานะเป็นชาวเอเชียด้วยกัน
จึงเหมาะสมที่สุดสำ�หรับชาวเอเชียด้วยกัน. บางทีจะท้าได้ด้วยเลยว่า
ที่อื่นไม่มี. ที่อื่นไม่มีนอกจากอินเดีย ในอินเดียที่เป็นเอเชียด้วยกัน
มีความรูท้ างวัฒนธรรมเรื่ องจิตตภาวนาสูงสุด กระทัง่ เป็นรูปฌาน
เป็นอรูปฌาน เป็นสัญญาเวทยิตนิโรธ ชนิดที่สิ้นอาสวะบรรลุความ
เป็นพระอรหันต์, ที่อื่นไม่มี กล้าพูดเลย กล้ายืนยันที่อื่นไม่มี.
นี่เป็นมรดกอินเดียมาถึงพวกเรา จนชาวต่างชาติสนใจแล้ว
มาหา ที่ว่าพวกฝรั่งมาหาความรู้ทางจิตตภาวนานั้น ก็เพราะว่าที่บ้าน
เขาไม่มี มันไม่เกิดในถิ่นเหล่านั้นนี่ มันมีอยู่แต่ในอินเดีย,ในประเทศ
ไทย ที่รับมรดกตกทอดมา, ไม่มีในทวีปอื่นนอกจากในชมพูทวีปนี่
จนเป็นที่ตื่นตา เป็นที่สนใจของชาวทวีปอื่น แล้วก็มาหา ก็เรียกว่า
มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ, เป็นเรื่องที่ต้องทำ�ให้สำ�เร็จประโยชน์.
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ทีนี้มันเป็นโอกาสที่จะเขวได้ เมื่อเป็นสิ่งที่คนต้องการมาก
แตกตื่นมาก แตกตื่นกันมาก ก็มีโอกาสเขวได้, มีโอกาสหลอกลวงได้,
มีโอกาสเอาสิ่งที่ไม่จริงแท้ไปหลอกสอนกันก็ได้ ไปค้าไปขายก็ได้
เรียกเก็บเงินแพง ๆ, ในเมืองไทยไม่มี ที่จะสอนวิปัสสนาแล้วก็เก็บ
เงินนี้ในเมืองไทยไม่มี. แต่ได้ยินว่าที่เมืองนอกมันมี, โอกาสที่จะเขว
จะเลอะนั้นมันมี, ฉะนั้นระวังกันไว้ด้วย.

จิตตภาวนานี้ทุกคนต้องทำ�.
เอาละ, ทีนี้มาดู ชาวพุทธกันแท้ ๆ ใกล้เกลือกินด่างก็มีกัน
อยู่มาก, ใกล้เกลือกินด่างนี้ มันก็มีปัญหาว่า จะดีเลวเท่าไรก็ยังรู้
ไม่ได้. แต่ถ้ามีเกลือแล้วไม่กินเกลือ มันไปกินด่างนั้น มันก็ควรจะ
ถูกติเตียนมากว่าที่จะได้รับอภัย. นี้เราอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยความรู้
เรื่องนี้ การสอนเรื่องนี้ สำ�นักหลักแหล่งที่สั่งสอนเรื่องนี้ แล้วก็ยัง
มิได้รับประโยชน์อะไร มันจะยิ่งกว่าใกล้เกลือกินด่าง, คือไม่ได้กินทั้ง
เกลือ ไม่ได้กินทั้งด่าง มันน่าละอายมาก. ชั้นเลวเป็นด่างก็ยังไม่ได้กิน
ไม่ต้องพูดถึงชั้นดีที่เป็นเกลือ เพราะไม่สนใจอะไรเลย; เพราะว่ายังมี
การถามว่า ทีน่ มี่ กี ารทำ�วิปสั สนาไหม? มีการถามกันว่าคุณทำ�วิปสั สนา
ไหม? หมายความว่า คนนั้นไม่เคยกินแม้แต่ด่าง เพราะไม่รู้ว่ามีเกลือ
หรือมีดา่ ง เพราะว่าวิปสั สนาเป็นสิง่ ที่ตอ้ งทำ�ทุกคน ทุกบ้านทุกเรือน
ทุกระดับของบุคคล คือ ทำ�จิตใจให้สูง ให้เจริญ ให้อยู่ในสภาพที่
ถูกต้อง, มันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ� แล้วก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่ได้ทำ�,
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แล้วก็ตื่นตูมขึ้นมาว่าเขาว่าดี ก็เลยเห่อกันบ้าง, มันก็มีแต่เรื่องเห่อ
กันบ้าง, ไม่มีเรื่องการกระทำ�ที่แท้จริง. เรื่องเห่อนี้มันเป็นเรื่องที่ต้อง
ระวัง เพราะมันอาจจะไม่ถูกเรื่องก็ได้ อาจจะเลยไปก็ได้ มันไม่ถูกจุด
ก็ได้.
มีคนถามว่า ที่นี้มีการทำ�วิปัสสนาไหม? อาตมาก็ตอบไม่ถูก
เพราะว่าไม่ทราบว่าเขาหมายความว่าอย่างไร; เพราะว่า สำ�หรับเรา
นั้นหมายความว่า ทุกคนต้องมีต้องทำ�วิปัสสนา คือมีจิตเป็นสมาธิ
พอสมควร มีสติ สัมปชัญญะพอสมควร รู้แจ้งเห็นชัดอยู่ว่า อะไร
บ้างที่ไปเอาเข้าไปแล้วมันจะกัดเอา, อะไรบ้างที่ไปเอาเข้าแล้วมัน
จะกัดเอา คืออะไรบ้างทีไ่ ปเอาเข้าแล้วมันเป็นเรือ่ งผิด เป็นเรือ่ งให้โทษ,
นั้น มันต้องมีต้องรู้กันทุกคน.
ฉะนั้น ขอให้รู้ถึงที่สุดว่า มันเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ทุกคนต้องมี
และต้องทำ� ไม่ยกเว้นที่บ้านที่เรือนหรือที่วัดที่ในป่า, ไม่ยกเว้นว่าเด็ก
ผู้ใหญ่หญิงหรือชาย. ธรรมชาติต้องการให้มีวิปัสสนา คือรู้แจ้งตาม
ทีเ่ ป็นจริงอะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอะไรนัน้ แหละคือวิปสั สนา. ขอให้รู้
ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอะไรในทุกสิง่ ทุกอย่าง
นั่นแหละคือวิปัสสนาที่ถูกต้องและสมบูรณ์; ไม่ใช่เพียงแต่มานั่ง
กำ�หนดลมหายใจอยู่ที่นี่หรือที่ไหน; แต่เป็นเรื่องทีต่ อ้ งมีความรูค้ วาม
เข้าใจต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมรอบ ๆ เราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน
ว่าอะไร นี้อะไร นี้เป็นอะไร, ไปเกี่ยวข้องเข้าแล้วมันจะทำ�อะไร
มันจะให้อะไร มันจะกัดเอาหรือไม่, นั้นแหละคือวิปัสสนา. อย่าไปโง่
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ไปหลง ไปทำ�ในสิ่งที่ไม่ควรทำ� นี้ก็เป็นวิปัสสนา; ถ้าไปทำ�ผิดในสิ่งที่
ควรทำ�อย่างนี้ไปทำ�เสียอย่างโน้น แล้วมันก็กัดเอา นี้ก็เป็นเรื่องที่
ต้องรู้ หรือว่าเป็นวิปัสสนา.
ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้ว ไม่มีใครทำ�ผิด ไม่มีใครอวดดี , ที่ไหน
มีการอวดดี ที่นั่นไม่มีวิปัสสนา. ไปดูกิริยา อวดดี คำ�พูดจา อวดดี
อะไรที่แสดงออกมาเป็นคนอวดดี สะเพร่าและอวดดี, ที่นั่นไม่มี
วิปัสสนา คนนั้นไม่มีวิปัสสนา. นี้มันดูกันได้ง่าย ๆ อย่างนี้ เพราะเหตุ
ฉะนั้นแหละ วิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ�.
ถามว่า ทำ�ไมจึงต้องทำ�จิตตภาวนา? เพราะว่าไม่อย่างนัน้ มัน
จะเป็นคนเผลอ และอวดดี ทำ�อะไรผิด ๆ ไปหมด, มันจะทำ�ผิดมาก
กว่าธรรมดาที่เขาทำ� ๆ กันอยู่. ชาวพุทธแท้ ๆ ต้องอยู่ด้วยวิปัสสนา
ทุกคน ทุกวัย ทุกรูปแบบของอาชีพ แม้ที่สุดจะถีบสามล้ออยู่ แจว
เรือจ้างอยู่ มันก็ต้องมีสติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนา. ทำ�อย่างไรดีที่สุด
ได้ผลดีที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด นี้มันก็เป็นวิปัสสนา,
แปลว่าสำ�หรับทุกคนจำ�เป็นสำ�หรับทุกคน.
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รู้จักความหมายของจิตตภาวนาเพื่อพัฒนาถูก.
สรุปความว่า การพัฒนาจิตและใช้จิตให้เป็นประโยชน์ เต็ม
ตามความหมายของจิต, รุงรังไหมพูดนี่? พัฒนาจิต ใช้จิตให้ได้
ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำ�ว่าจิต, นั้นคือ จิตตพัฒนา
พัฒนาจิต จิตตภาวนา สมาธิภาวนา หรือ สมถวิปัสสนา แล้วแต่
จะเรียก; นั่นคือการพัฒนาจิต ใช้จิตให้เกิดประโยชน์ เต็มตาม
ความหมายของคำ�ว่าจิต.
ใครรู้จักความหมายของคำ�ว่าจิตบ้าง, และรู้อย่างไร? เรื่องนี้
ดูจะน่าสงสารอยู่เหมือนกันแหละ บางคนมีจิตหรือไม่ยังไม่รู้, บางคน
ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหรือไม่มีจิต, มันรู้สึกคิดนึกได้ แต่มันก็ไม่รู้ว่าจิต
หรือมีจิต ไม่รู้ว่าจิตคืออะไร นี้ก็มี. คนระดับนี้ไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิต
อย่างไร, ไม่รู้ว่ามีจิตด้วยซํ้าไป. จิตเป็นสิ่งที่รู้ยาก เข้าใจยาก จะพูด
ว่า ไม่มีใครรู้จักหมด; ไม่ต้องรู้จักหมด รู้จักแต่ที่จำ�เป็นก็แล้วกัน.
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่า ท่านรู้จักจิตหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอย่าง
แต่ว่า ท่านตรัสว่า ท่านรู้ทุกอย่างที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้, ที่จะ
ให้มันเป็นประโยชน์ได้เท่าไร ท่านรู้หมด แต่ตัวจิตแท้ ๆ ไม่ต้องไป
สนใจมันก็ได้. นี้ เราจะต้องพัฒนาจิตให้ดีที่สุด แล้วใช้มันให้ได้
ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำ�ว่าจิต.
ตั ว หนั ง สื อ นี้ จิ ต แปลว่ า คิ ด แล้ ว แปลว่ า ก่ อ แล้ ว แปลว่ า
สวยงาม, ถ้ายังไม่รู้ก็ช่วยรู้กันเสียบ้าง คำ�ว่า จิตคำ�เดียวนี้ แปลว่าคิด
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แล้วมันแปลว่า ก่อสร้าง แล้วแปลว่า สวยงาม. จิตตะ จิตตะนี้แปลว่า
คิด เหมือนที่เราคิด เราคิดอะไรนั่นแหละคือจิตแหละ คิด ๆ ๆ จนรู้
อะไรขึน้ มาได้ นัน่ เรียกว่าจิต. ทีนี้ ก่อ หมายความว่ามันก่อให้เกิดเรือ่ ง,
มันสร้าง ก่อสร้าง ก่อเหมือนก่อจอมปลวก ปลวกมันก่อจอมปลวก
หรืออะไรก่ออะไรก็ตาม, กิริยาที่ ว่าก่อให้เกิดขึ้น แล้วใหญ่ขึ้น ๆ
กิริยานี้ก็เรียกว่าจิต ด้วยเหมือนกัน ก็แปลว่าก่อ. ทีนี้มีความหมาย
อีกอันหนึง่ ว่า วิจติ ร คือแปลว่า สวยงาม จิตเป็นสิง่ ทีส่ วยงาม มีความ
วิจิตร ใช้ถูกใช้ผิดมันก็แล้วแต่; แต่ว่าโดย เนื้อแท้ของจิตเป็นสิ่งที่
วิจิตร ลึกซึ้งซับซ้อนสวยงาม.
ดังนั้น เราจะต้องใช้จิตให้สำ�เร็จประโยชน์ที่ สุดเต็มที่ ใน
การคิด ในการก่อ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้สวยงามที่ สุด เท่าที่มันจะ
สวยงามได้; จิตเท่านั้นที่ จะค้นคว้าให้พบว่า มันจะทำ�ให้สวยงาม
ได้อย่างไร. ดูเหมือนจะพอแล้วกระมัง, ถ้าเรารู้จักคิ ด รู้จักนึก รู้จัก
ก่อให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา แล้ว รู้จักทำ�ให้มันสวยงามที่ สุด คือ
มีประโยชน์, ไม่ใช่สวยงามให้โทษ คำ�ว่าสวยงามต้องมีประโยชน์
มิฉะนั้นไม่เรียกว่างามดอก.
นี่เราจะต้องมีจิต เราต้องพัฒนาจิต แล้วเราจะต้องใช้มันให้
ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามความหมายของคำ�ว่าจิต คือคิดได้ ก่อได้
และทำ�ให้สวยงามที่สุดได้ในทุกวิถีทาง, ในทางโลกก็ได้ ในทางธรรม
ก็ได้, มันสร้างสันติภาพได้; ถ้าเรามีความรู้เรื่องจิตดีถูกต้อง แล้วเรา
สร้างสันติภาพได้; แม้ในทางการเมืองก็เถอะ, ถ้ามีจติ ดีกเ็ ป็นการเมือง
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ที่มีประโยชน์ ไม่หลอกลวง ไม่สกปรก ในทางเศรษฐกิจก็ดี. ถ้าจิต
มันดีก็เป็นเศรษฐกิจที่ช่วยสำ�เร็จประโยชน์ได้, ไม่ใช่เครื่องมือสำ�หรับ
โกง. เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันเป็นเครื่องมือสำ�หรับโกง สำ�หรับเอาเปรียบ
สำ�หรับทำ�นาบนหลังผู้อื่น เพราะมันไม่มีจิตที่เจริญด้วยภาวนา.
นี้ถ้า เป็นเรื่องทางจิตเอง เป็นเรื่องสูงทางจิตใจเอง ก็ยิ่งต้อง
มีจิตที่เจริญด้วยภาวนา; ฉะนั้นจึงถือว่าใน เรื่องโลก โลกแท้ ๆ โลก
ปุถชุ นแท้ ๆ ก็ยงั ต้องมีจติ ตภาวนาเป็นสิง่ สูงสุด เป็นประโยชน์ทสี่ ดุ .
ในเรือ่ งธรรมะนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะมันเป็นเรือ่ งอยูใ่ นระดับนัน้ แล้ว;
แม้ในเรือ่ งการเมือง เรือ่ งวัตถุ เรือ่ งการบ้านการเมือง มันก็จะต้องการ
จิตที่พัฒนา. นี่เมื่อเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้ มันก็ไม่เป็นประโยชน์; เรา
ไม่รู้จักมัน เราก็ไม่หยิบขึ้นมาใช้ และถ้าหยิบขึ้นมาก็หยิบมาผิด ๆ มา
ใช้ผิด ๆ มาทำ�ผิด ๆ กลายเป็นจิตสกปรกกว่าเดิม จิตมีกิเลสมาก
กว่าเดิม; เกิดมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลส พอมาเป็นคนอยู่ไม่เท่าไร ก็
หลงใหลในเรื่องของกิเลส ก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมด ก็กลาย
เป็นจิตของกิเลสหมด. นี่จิตที่ไม่มีการเจริญทางจิต ไม่มีจิตตภาวนา
ไม่มสี มาธิภาวนา ไม่มสี มถะ ไม่มวี ปิ สั สนา มันก็เป็นอย่างนีเ้ ป็นธรรมดา
ฉะนั้นไม่ต้องโทษใคร.
เพื่ อจะหลีกเลี่ยงความเลวร้ายทุกอย่างของมนุษย์เรา ก็จง
เจริญจิตตภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมด
ทัง้ สิน้ ทีม่ นุษย์จะมีได้ ก็จงเจริญจิตตภาวนา, แล้วเราก็จะได้รบั แปลว่า
เราชนะทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไม่พึงปรารถนาเราก็ชนะ, ฝ่ายที่พึงปรารถนา
เราก็ชนะ แล้วเรื่องมันก็จะจบกัน ในการที่จะถามว่า ทำ�ไมจึงต้องมี
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จิตตภาวนา? เรามีจติ ตภาวนา เพือ่ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ จิตนัน้ มันจะ
แสดงผลออกมาถึงที่ สุด สูงสุด สมบูรณ์ทสี่ ดุ สำ�หรับจะได้เป็นมนุษย์
ที่ดีที่สุด คือมนุษย์เย็น. มนุษย์เลวที่สุด คือมนุษย์ร้อนระอุอยู่ด้วย
กิเลสทัง้ วันทัง้ คืน, เป็นมนุษย์รอ้ น นัน้ เลวทีส่ ดุ เลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน;
เพราะเดรัจฉานมันยังไม่รอ้ นเท่านัน้ . มนุษย์เลว เลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน
เพราะมันร้อนทั้งวันทั้งคืนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน; เราแทบจะหาไม่พบ
สัตว์เดรัจฉานที่มันจะร้อนด้วยกิเลสเหมือนมนุษย์ นี้หาไม่ค่อยพบ.
แต่มนุษย์มนั มีอยูท่ วั่ ๆ ไป จนโรคประสาทเพิม่ ขึน้ ทุกทีตามความเจริญ
ของมนุษย์ชนิดนี้, มนุษย์ชนิดนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้อง.
พูดอย่างนี้ก็ได้ว่า ถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่เป็นโรคประสาท,
ใครกำ�ลังเป็นโรคประสาท คนนั้นไม่ใช่มนุษย์ มันเป็นเพียงแต่คน
เป็นคนที่ยังไม่ใช่มนุษย์. ฉะนั้นอย่าทำ�เล่นกับมัน อย่าอวดดีกับมัน
ถ้ายังเป็นโรคประสาท มันก็ยังไม่ใช่มนุษย์, ที่เป็นโรคประสาทนั้น
เพราะไม่รู้เรื่องจิตตภาวนาเสียเลย.
ไม่ว่าที่ไหนแหละ เตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถอะ, ทุกแห่ง
แหละ เตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถอะ ใกล้ ๆ ตลาดก็ยิ่งดี เพราะว่า
ชาวตลาดเป็นโรคประสาทมากกว่าชาวป่าชาวนา, สร้างวิปัสสนาไว้
ใกล้ ๆ ตลาดนั่นแหละดี ชาวตลาดจะเป็นโรคประสาทมากยิ่งขึ้น
ทุ ก ที ; ถึ ง เดี๋ ย วนี้ มั น ก็ เ ป็ น อยู่ แ ล้ ว ไม่ เชื่ อ ไปสำ � รวจดู สิ สร้ า งสวน
วิปสั สนาไว้ใกล้ ๆ ตลาด ต้อนรับชาวตลาดทีจ่ ะเป็นโรคประสาทยิง่ ขึน้
ทุกที เพราะไม่มีจิตตภาวนา. ฉะนั้นสร้างโรงพยาบาลจิตไว้ใกล้ ๆ
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ตลาด โรงพยาบาลทางเนื้อหนังร่างกายนั้น เขาสร้าง ๆ มากมายกัน
แล้วนะเดี๋ยวนี้, แต่โรงพยาบาลโรคจิตนี้ยังไม่มี.
โรงพยาบาลโรคจิต ทีเ่ ขาเรียก ๆ กันนัน้ มันเป็นโรงพยาบาล
ทางประสาททางฝ่ายกายทั้งนั้น, โรงพยาบาลโรคจิตที่มี ๆ อยู่ใน
ประเทศเรานี้เป็นฝ่ายกาย, แล้วก็เป็นโรงพยาบาลสำ�หรับรักษาความ
วิปริตทางประสาทมากกว่า, ไม่ใช่โรคทางวิญญาณ. โรคแท้จริงทาง
วิญญาณนั้น เป็นโรคประสาทที่แท้จริง เพราะเขาไม่มีธรรมะ ไม่มี
จิตตภาวนา; ถ้ามีจิตตภาวนาแล้ว ก็เลิกโรงพยาบาลประสาท เลิก
โรงพยาบาลโรคจิตได้.
เป็นอันว่า อาตมาได้พูดกันในวันแรกนี้พอสมควรแล้ว ในข้อ
ที่ว่า ทำ�ไมจึงต้องมีจิตตภาวนา? และมีให้สมกับที่เป็นยุคปรมาณู
คือจะเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้ จะคับแคบอยู่ไม่ได้ จะเนือย ๆ อยู่ไม่ได้. ขอให้
มีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่เต็มอัตราที่จะเกิดการพัฒนาในทางจิต,
แล้วมนุษย์เราก็จะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ.
ถ้าไม่มีการเจริญภาวนาในทางจิตใจแล้ว มนุษย์ไม่มีโอกาสทีจ่ ะได้
รับสิง่ ทีด่ ที ีส่ ดุ ทีม่ นุษย์ควรจะได้รบั ; เพราะว่าสิง่ ทีด่ ที ีส่ ดุ ทีม่ นุษย์ควร
จะได้รบั นัน้ มันต้องได้รบั ทางจิตใจ. ถ้าจิตใจพัฒนาไม่ถงึ ไม่เหมาะสม
ไม่มีโอกาสจะได้รับเลย เป็นโมฆะหมดเลย, สิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์ควร
จะได้รับเป็นโมฆะหมดเลย ให้ผีมันหัวเราะเยาะมนุษย์ว่ามันไม่เป็น
มนุษย์นี่ ไม่มีจิตใจที่สูงเหมือนกับความหมายของมนุษย์ มีจิตใจทราม
เพราะไม่มีจิตตภาวนา. ดูจะพอแล้ว เมื่อพูดกันถึงขนาดนี้ สำ�หรับ
เหตุผลที่ว่า ทำ�ไมเราจึงต้องมีจิตตภาวนา, สร้างสถานที่อบรมจิตต-
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ภาวนา, เปิดการสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนา, เปิดการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนา, จนเป็นทีร่ ูท้ ีเ่ ข้าใจด้วยกันในหมูค่ น จนทุกคนทุกบ้านทุกเรือน
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ล้วนแต่สามารถทำ�จิตตภาวนา ไปตามสติกำ�ลังของ
ตน ๆ.
การบรรยายสำ�หรับครั้งแรกนี้ ก็เพียงพอแล้วสำ�หรับเหตุผล
ข้อนี้. ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้า
ทั้งหลาย ได้สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ส่งเสริมกำ�ลังใจ ในการ
ปฏิบัติจิตตภาวนาสืบต่อไป ตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ใน
กาลบัดนี้.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

วิปสั สนาระบบลัดสัน้ สำ�หรับคนทัว่ ไป๒

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจำ�วันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๔
ในวันนี้ จะได้บรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนา เป็นครั้งที่ ๓ เพราะว่า
ครั้งที่ ๓ ที่แล้วมาไม่ได้บรรยาย. การบรรยายในครั้งที่ ๔ นี้ ก็คือ
การบรรยายเป็นครั้งที่ ๓ ของเรื่อง หรือ ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุค
ปรมาณู.

เหตุผลที่ใช้ชื่อคำ�อธิบายชุดนี้.
คำ�ว่า “สมถะแห่งยุคปรมาณู” ฟังดูแล้ว มันก็เป็นผิดปกติ
อะไรอยู่บ้าง; แต่ขอให้ทำ�ความเข้าใจให้ถูกต้องในการที่ต้องใช้คำ�พูด
๒

ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๓
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗.
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ชนิดนี้. โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่า มันเป็นยุควิทยาศาสตร์ ดังนั้น
คำ�อธิบายนี้กจ็ ะอธิบายไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์และยุคปรมาณู
เป็นยุคที่ว่า ทำ�อะไรกันจริง ๆ จัง ๆ ไม่มีเล่น ๆ; คำ�อธิบายนี้ก็จะ
ต้องเป็นคำ�อธิบายที่ไม่ใช่เล่น ๆ หรือสลัว ๆ เหมือนกับที่ทำ�กันมา.
ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่า มันมีของจริงมาตัง้ ลงสำ�หรับ
ศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง. เดี๋ยวนี้เรื่อง สมถะวิปัสสนา มันเป็น
เรื่องจิต ซึ่งไม่มีวัตถุหรือตัวตน. จะอธิบายกันอย่างไรให้มันเป็นเรื่อง
ทีร่ าวกับว่ามีวตั ถุตวั ตนมาตัง้ อยูเ่ ฉพาะหน้า, เป็นเครือ่ งศึกษา ค้นคว้า
พิสูจน์ และทดลอง. ข้อนี้ขอให้ท่านพยายามให้ดีที่สุด ที่จะให้เป็นได้
อย่างนั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้ผล, มันจะเสียเปล่า, มันจะสักแต่ว่าทำ� ๆ
ไปเท่านั้นเอง. ถ้าเป็นเรื่องจำ� ๆ กันแล้วมันก็ไม่สำ�เร็จประโยชน์, ถ้า
เป็นเรื่อง สอนอย่างคาดคะเน สอนให้คาดคะเน มันก็ยิ่งไม่สำ�เร็จ
ประโยชน์; มันต้องเป็นเรื่องที่จริง คือลงไปยังสิ่งนั้น ๆ จริง ๆ ในตัว
ความรู้สึก.
ขอให้นึกถึงคำ�ว่า “สันทิฏฐิโก” คือ รู้สึกอยู่ในใจ; สิ่งที่เรา
พูดถึงนั้นมันต้องรู้สึกอยู่ในใจ แม้ว่ามันจะเป็นนามธรรม ไม่มีรูป
ไม่มีร่าง. แต่เมื่อมันรู้สึกอยู่แก่ใจนั่นน่ะสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีรูป
มีร่าง เช่นความรู้สึกเป็นสุข รู้สึกเป็นทุกข์ หรือว่าความรู้สึกอะไร
เกิดขึ้นในใจจริง ๆ ก็ขอให้รู้สึกลงไปที่ตัวความรู้สึกนั้น มันก็เลยกลาย
เป็นของจริง สำ�หรับศึกษาค้นคว้ากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์.
นี่ขอให้ทำ�ความเข้าใจกันในข้อนี้เป็นส่วนสำ�คัญ มิฉะนั้นจะไม่สำ�เร็จ
ประโยชน์.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

แล้วก็ขอให้นึกถึงคำ�ว่า เป็นคำ�อธิบายที่มุ่งหมายให้เหมาะสม
สำ�หรับยุคปรมาณูไว้เรื่อย ๆ; ฉะนั้นผู้ฟัง ก็ขอให้ฟังอย่างว่าเป็น
บุคคลในยุคปรมาณูด้วยกันด้วย คือให้มันจริง, ให้มันจริง, มันไม่ใช่
จำ� ไม่ใช่คาดคะเน ไม่ใช่ละเมอเพ้อฝัน. นี่ขอให้ทำ�ความเข้าใจกันอีก
ครัง้ หนึง่ ว่าทำ�ไมจึงชือ่ คำ�อธิบายคำ�บรรยายชุดนีว้ า่ “คำ�อธิบายสมถะ
วิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู”.

อานิสงส์ของการทำ�สมถะวิปัสสนา.
ทีนี้ จะขอทบทวนสิ่งที่ต้องทบทวนให้รู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอด
เวลา เป็นลำ�ดับ; อย่ารู้สึกรำ�คาญ โดยเฉพาะก็คือความจริงที่จริงที่สุด
ว่า เรื่องวิปัสสนาหรือสมถะวิปัสสนา ที่กำ�ลังพูดถึงนี้ เป็นสิ่งทีต่ ้องมี
หรือต้องทำ�ให้ได้; ไม่ใช่เพียงแต่รู้ ๆ จำ� ๆ แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ให้ได้.
เพื่อประโยชน์อะไร? เพื่อประโยชน์ จะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริง.
ความจริง ข้อแรก ก็คือว่า เรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ เพราะ
ว่าเราไม่มีสติปัญญาพอ ในขณะทีม่ ีผัสสะ. นี้คนที่มาใหม่เพิ่งมาฟัง
ใหม่ครั้งนี้ คงจะฟังไม่รู้เรื่อง ก็ขอให้จดจำ�ไว้ก่อนก็ได้ว่า ความทุกข์
ทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรา รบกวนอยู่ตลอดเวลานั้น เพราะว่า
เรามันโง่เมื่อมีผัสสะ, คือมีการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ เป็นประจำ�วัน. ในขณะแห่งผัสสะ เช่นนั้น เรามัน
โง่เหมือนกับว่า ไม่รู้อะไร, ไม่มีสติ รู้สึกอะไร ไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้ง
อะไร จิตใจมันก็ปรุงกันไป ในลักษณะที่ต้องเป็นทุกข์ อย่างที่
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หลีกเลี่ยงไม่ได้. นี้มันเป็นเรื่องยาวที่ต้องอธิบายกันเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
อธิบายแล้วคราวอื่น; ใครไม่เคยได้ยินได้ฟัง ก็หามาศึกษาเถิดว่า
ความทุกข์เกิดเพราะเราโง่ ในขณะที่มันมีผัสสะในชีวิตประจำ�วัน.
ถ้าจะไม่ให้โง่ ก็ตอ้ งมีสติให้พอ และเร็วพอทีจ่ ะมาทันในเวลา
ของผัสสะ, แล้วก็มีปัญญาความรู้ ที่ ได้ศึกษาอบรมไว้ ในเรื่องของ
วิปัสสนานี้พอ ว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอย่างไร, เป็นความรู้ที่
เพียงพอ, ให้สติขนเอาความรู้นี้มาให้ทันในขณะแห่งผัสสะ ถ้ามีทั้ง
สติมีทั้งปัญญาในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้แล้ว จิตนั้นมันก็ไม่ถูกปล่อย
ให้ปรุงไปอย่างโง่เขลา จนมีความทุกข์; จะควบคุมจิตนั้นไว้ได้, ปรุง
มาในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์, แล้วก็จัดการแก้ไข กระทำ�สิ่งต่าง ๆ
ที่มันเนื่องกันอยู่นั้น ให้ลุล่วงไปด้วยดี. เป็นเรื่องที่ต้องทำ�อย่างไร ก็
ทำ�ได้ถูกต้องไม่มีอะไรเสียหาย แล้วก็ได้ประโยชน์, แล้วคนก็ไม่เป็น
ทุกข์ด้วย. นี่เรื่อง มีสติพอในขณะแห่งผัสสะ เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์
นี้เป็นข้อหนึ่งละที่ประโยชน์สำ�คัญ.
ทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่า เราจะบังคับจิตได้ ถ้าเรามี สติปัญญา
ตามแบบของวิปัสสนานี้ เราจะเป็นคนบังคับจิตได้. เรื่องบังคับจิตได้
นั้นเป็นเรื่องกว้างขวาง ที่ใช้คำ�ว่าอเนกประสงค์. ถ้าเรา บังคับจิตได้
เท่านัน้ แหละ เราจะทำ�อะไรสำ�เร็จ, และป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
ได้ด้วย. มันมีอยู่สองแง่นะ ว่าความคิดนึกที่ไม่พึงปรารถนา ถ้าเรา
บังคับจิตได้มันก็ไม่เข้ามา, แล้วเราบังคับจิตได้ ก็บังคับเป็นไปแต่ใน
ทางที่ควรจะเป็นไป มันก็ไม่มีความทุกข์.

พุทธทาสทันตานุสรณ์

ท่านแสดงอานิสงส์ไว้มากกว่านี้ แต่เห็นว่าเพียงสองประการ
นี้ก็เกินพอแล้ว ว่าเราจะ มีสติในขณะที่มีผัสสะ, ไม่เกิดความโง่ใน
ขณะแห่งผัสสะ ก็ไม่มีทุกข์ เหมือนกัน. แล้วก็ บังคับจิตได้ ไม่ให้
มันเป็นไปในทางที่จะต้องเป็นทุกข์, ไม่มาเป็นวิตกกังวล ที่เรียกกัน
ว่า อารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจ หลายวันหลายคืนมันก็ยังค้าง ยังวิตก
กังวลอยู่, แล้วก็นำ�ให้เป็นโรคประสาท ซึ่งกำ�ลังเป็นกันมากขึ้นทุกที.
อาตมาอยูท่ นี่ ไี่ ม่ได้ไปไหน แต่กร็ วู้ า่ เป็นโรคประสาทกันมากขึน้
ทุกที ก็เพราะว่าคนที่มีลักษณะเป็นโรคประสาทมาที่นี่มากขึ้น ๆ ก็รู้
ได้เอง; โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งอะไร ๆ มันก็เป็นไปอย่างฉุกละหุก
ยากที่จะควบคุม คนเราก็เป็นโรคประสาทกันมากขึ้น. ฉะนั้นจึงขอ
ฝากไว้ในความสนใจว่า ทำ�สมาธิวปิ สั สนานี้ มันจะคุม้ กันโรคประสาท
นี้ได้เป็นอย่างดี ; ก็เพราะเหตุว่า มันทำ�ให้บังคับจิตได้, ความรู้สึก
คิดนึกอะไร ที่เราไม่ต้องการจะให้มีอยู่ ก็สลัดออกได้.
รวมความสั้น ๆ ว่า ทำ�สมถะวิปัสสนานี้ เพื่อให้มีสติเร็วและ
เพียงพอ และเพื่อให้มีการบังคับจิตได้; สองอย่างเท่านี้ก็เหลือกิน
เหลือใช้แล้ว, หรือว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า ปัญหาทุกอย่างมันมา
รวมอยู่ที่ปัญหาสองอย่างนี้; ถ้าเรา มีสติ และ บังคับจิตได้ ปัญหา
ทัง้ หลายจะมารวมอยู่ ทีน่ ี่ แก้ได้ โดยการกระทำ�อย่างนี.้ ทีจ่ ะบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน เป็นพระอรหันต์ ก็เพราะว่าบังคับจิตได้ อย่างนี้
เป็นต้น; เราจึงมุ่งไปยังปัญหาหลักว่า จะต้องมีสติให้เร็วให้พอ และ
จะบังคับจิตให้ได้, เอาเป็นว่ามันมีเรื่อง มีสติและบังคับจิตได้.
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ทีนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูให้ดี ๆ ว่า การปฏิบัติ
วิปัสสนา ทำ�สมถะวิปัสสนา ที่จะอธิบายต่อไปนี้ เป็นการทำ�ให้มีสติ
และทำ�ให้บังคับจิตได้. ท่านจงคอยสังเกตว่า เมื่อได้อธิบายตอนไหน
ข้อไหน จงหาให้พบว่า มันทำ�ให้มีสติขึ้นมาอย่างไร, และมันทำ�ให้
บังคับจิตได้อย่างไร. นี่ขอให้คอยจ้องไว้อย่างนี้ ซึ่งอาตมาก็จะค่อย ๆ
อธิบายไปตามลำ�ดับทีละข้อ ๆ จนกว่าจะครบถ้วน ในขณะต่อไป,
เดี๋ยวนี้ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ควรทราบก่อนอย่างนี้.

เหตุที่พูดถึงระบบลัด.
เอ้า, ทีนี้ก็จะบอกให้ทราบว่า ระบบสมถะวิปัสสนา ทั้งหมด
นั้น ที่มีอยู่ในพระบาลี มันมีสมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์, ดังนั้น จึง
มีมาก ทีท่ า่ นกล่าวไว้หรือทีพ่ ระองค์ตรัสไว้อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วน
สำ�หรับผู้ที่จะกระทำ�กันจริง ๆ คือเสียสละบ้านเรือนออกไปอยู่ป่า,
มีเวลาทั้งหมด มีเรี่ยวแรงทั้งหมด, แล้วก็ทำ�กันจริง ๆ; ดังนั้นท่าน
ตรัสไว้ให้มากมาย ๆ สมบูรณ์แบบมากมาย หรือว่าลึกซึ้งเอาการอยู่.
ทีนี้ คนทีไ่ ม่อาจจะสละบ้านเรือนไปอยูป่ า่ ไปทำ�อย่างสมบูรณ์
แบบได้นั้นจะทำ�อย่างไร; แม้ในครั้งพุทธกาลมันก็มีอยู่นะ คนที่ไม่
สามารถจะละบ้านเรือนออกไปอยู่ในป่า เป็นโยคี เป็นภิกษุ ผู้ปฏิบัติ
อยู่ทั้งวันทั้งคืน มันเป็นไปไม่ได้ มันก็มีอยู่. ดังนั้นมันจึงต้อง มี ระบบ
ลัด หรือสังเขป สำ�หรับคนทีไ่ ม่อาจจะทำ�อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างนัน้
แต่ก็สำ�เร็จประโยชน์ได้เหมือนกัน; นี่ระบบลัดสั้นสังเขปนี้มันก็มีอยู่
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อีกระบบหนึ่ง ซึ่งคนพวกนี้ไม่ต้องทำ�เต็มที่สมบูรณ์แบบตามที่ตรัสไว้
ทั้งหมด.
ทีนี้ ลองคิดดูเถอะว่า คนพวกไหนมีมากในโลกหรือในแผ่นดิน
ในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาล; แม้ครั้งพุทธกาลนั่นแหละ คนพวก
ไหนมีมาก มันก็คือ คนพวกชาวบ้านธรรมดามีมาก. คนที่จะออกไป
อยู่ป่าปฏิบัติอย่างจริง ๆ ได้ มันไม่มีกี่คน; ดังนั้น มันจึงต้องมีระบบ
ทีเ่ ราจะใช้พดู จาสัง่ สอนกัน สำ�หรับคนประเภทนีซ้ งึ่ เรียกว่าคนชาวบ้าน
ธรรมดานี้. มันจึงเกิ ดระบบสมถะวิปัสสนาขึ้นสองระบบ คือ ระบบ
ใหญ่ไพศาลสมบูรณ์แบบระบบหนึ่ง, นั่นก็จะพูดถึงเหมือนกัน แต่ไว้
คราวอื่น; อีกระบบหนึ่งสำ�หรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีมากกว่ามาก
มันก็มีอีกระบบหนึ่ง.
นอกจากนั้นยังต้องมองไปอีกทางหนึ่งว่า คนโง่ คนฉลาด
คนไหนมีมาก? มนุษย์ประเภทฉลาดเฉลียว มีสติปัญญามาก กับ
มนุษย์ที่ธรรมดา ๆ ต้องพูดกันมาก พวกไหนมีมาก? มันก็พวก
ธรรมดามีมาก แล้วบางทีพวกที่โง่เขลาไม่อาจจะเข้าใจได้ จะมากเสีย
กว่าอีก. เดี๋ยวนี้เราจะพยายามลงมา จนถึงว่า แม้พวกธรรมดาที่เรียก
ว่าพวกโง่เขลานั่นแหละ ก็มีทางที่จะศึกษารู้และปฏิบัติได้ด้วยเหมือน
กัน. อาตมาจึงตั้งเค้าโครงหรือความพยายามที่จะพูดให้ตํ่าลงมา ถึง
ขนาดนี้ว่า คนธรรมดา ๆ ที่จะถูกจัดว่าเป็นคนโง่เง่า ชั้นโง่เง่านี้ ก็ควร
จะมีความรู้พอที่จะได้ปฏิบัติได้ และช่วยให้เอาตัวรอดได้.
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รวมความว่า ถ้าพูดกันไว้แต่ระบบละเอียดประณีตสมบูรณ์
สูงสุดแล้ว มันก็เป็นหมัน; เพราะว่าคนที่จะรับความรู้ขนาดนั้นได้มัน
มีน้อย จึงต้องมีระบบที่พอดีสำ�หรับคนทั่วไปขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ซึ่ง
จะขอเรียกไปทีวา่ ระบบลัดสัน้ . แต่อย่าเพ่อตกใจว่าถ้าเป็นลัดสัน้ แล้ว
ก็จะไม่ส�ำ เร็จประโยชน์; ขอให้รูไ้ ว้วา่ แม้จะเป็นระบบลัดสัน้ ก็ยงั สำ�เร็จ
ประโยชน์ คือ ดับทุกข์ได้ เหมือนกัน.
ทำ�ไมมันจึงลัดสัน้ ได้? ก็เพราะว่าเราไม่ตอ้ งไปทำ�อย่างสมบูรณ์
แบบ, บางอย่างเราก็ไม่ต้องทำ�; โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์นี้ไม่ต้องทำ�, หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะบรรลุรูปฌานอรูปฌาน
ก็ไม่ต้องทำ�, ไม่ต้องทำ�จนถึงกับบรรลุรูปฌานอรูปฌาน ในระบบลัด
สั้น; เพียงแต่ทำ�ให้เป็นสมาธิพอสมควร แล้วก็ไปศึกษา พิจารณา
ธรรมะสูงสุด เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้มันพอ มันก็ดับทุกข์ได้.
พวกที่เขาทำ�ได้ก็ทำ�สิ ทำ�ให้บรรลุฌาน ทั้งรูปฌาน ทั้งอรูปฌาน,
แล้วจึงค่อยพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็บรรลุกนั อย่างดีเลิศ,
มีอทิ ธิปาฏิหาริยม์ อี ะไร เป็นอุภโตภาควิมตุ ติ. นัน้ น่ะมันดีมนั ประเสริฐ
เกินไป มันไม่เอามาใช้กับคนธรรมดานี้ได้ จึงยังไม่พูด. ในวันนี้จะยัง
ไม่พดู ระบบใหญ่ทัง้ หมด, จะพูดแต่ระบบลัดสัน้ เท่าทีจ่ ะเป็นประโยชน์
แก่คนธรรมดาสามัญทั่วไป.
ทีนี้ก็อย่าเข้าใจว่า ถ้าลัดแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ ได้;
มันก็ใช้ประโยชน์ได้ คือถึงจุดที่มุ่งหมายต้องการเหมือนกัน. แต่ว่า
ไม่เก่ง ใช้คำ�ว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน, ทำ�อะไรได้สำ�เร็จเหมือนกัน แต่ว่า
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ไม่มีความเก่ง แต่มันก็ทำ�ได้ เอากันเพียงเท่านี้มันก็จะพอ; มิฉะนั้น
จะตายเปล่า. พวกคนไม่เก่งทั้งหลายนั้น อย่าไปหวังให้มันมากนัก
มันจะตายเปล่า; เอาแต่เพียงว่า ดับทุกข์ได้มันก็จะพอ จึงขอสรุปมา
บรรยายในลักษณะที่เป็นระบบลัดสั้น, ลัดสั้น.
ถ้าจะถามว่า ลัดสั้นอย่างไร? ก็ตอบว่า เว้นส่วนที่เกินหรือ
ไม่จำ�เป็นออกเสีย; นั้นแหละคือลัดสั้น. เหมือนอย่างว่าบ้านเรือน
เรามีอะไรเท่าที่จำ�เป็น จะกินจะอยู่จะใช้จะสอยมันก็อยู่ได้; แต่ที่ใน
บ้านเรือนมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เกินที่จำ�เป็น เหมือนกับคนบ้า จะพูด
ได้ว่า ทุกบ้านมันจะเหมือนกับคนบ้า, มันมีสิ่งที่ไม่จำ�เป็น ที่มันเกิน
จำ�เป็นเต็มไปหมด เห็นไหม? ถ้าเราเอาไปทิ้งเสียให้หมด, ให้เลือก
แต่ที่จำ�เป็น เราก็อยู่กันแต่สิ่งที่จำ�เป็น เราก็ไม่ตาย; เราก็อยู่ได้ และ
ก็เป็นสุข. บางทีจะไม่ยุ่งมากเหมือนกับบ้านเรือนที่มันเต็มไปด้วยสิ่ง
ที่ไม่จำ�เป็น. เดี๋ยวนี้มันเห่อนั่นเห่อนี่, อะไรออกมาโฆษณาก็ซื้อเอามา
ใส่ในบ้านในเรือน รกรุงรังไปหมด, ล้วนแต่ไม่จำ�เป็น. ทางปฏิบัตินี้
ก็เหมือนกัน เราจะมีหลักว่า ส่วนที่ไม่จำ�เป็นนี้จะเอาออก คือจะ
เว้นเสีย จะเดินไปแต่ส่วนที่จำ�เป็น; มันจึงเป็นการลัด. ถ้าถามว่า ลัด
อย่างไร? ก็คอื เว้นส่วนทีเ่ กินจำ�เป็นออกไปเสีย คือไม่ตอ้ งสมบูรณ์แบบ
สำ�หรับหรูหรา สวยงาม วิจิตรพิสดาร เอาแต่เท่าที่จำ�เป็นที่จะดับ
ทุกข์ได้.
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ทีนี้ ถ้าถามว่า ทำ�ไมต้องลัดล่ะ? ทำ�ไมจะต้องลัดล่ะ? มันก็
ตอบอยู่แล้วว่า มัน จะไม่เสียเวลา, และมันจะไม่ล้มละลาย. ถ้าไม่ลัด
มีแต่ระบบใหญ่ ระบบสำ�หรับคนมีสติปัญญา; คนที่ไม่มีสติปัญญาก็
ไม่มีทางจะทำ�ได้. แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหมันเสียมาก; เพราะว่าทำ�ได้น้อย
คน. นี่จึงต้องลัด ให้มามีระบบที่เหมาะสำ�หรับคนทั่วไปหรือส่วนมาก.

เปรียบระบบลัดกับสมบูรณ์แบบ.
ทีนี้ จะเทียบกันให้ดู ว่า ลัดอย่างไร? คอยฟังให้ดี บางทีจะ
ฟังไม่ถูกก็ได้ว่าลัดอย่างไร? คือเอาระเบียบที่มันสมบูรณ์แบบ กับ
ระเบียบที่เราจะพูดลัดสั้นนี่มาเทียบกันดู. ถ้าเอาระบบสมบูรณ์แบบ
โดยเฉพาะอานาปานสติตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ดี, ตามหลักอานาปานสติสูตรก็ดี. นี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ, เอามาเปรียบเทียบกับหลัก
ที่จะพูดต่อ จะพูดทีหลังว่าลัดอย่างไร.
ถ้าเป็นระบบสมบูรณ์แบบ ก็เป็น ๔ หมวด : หมวดกาย หมวด
เวทนา หมวดจิต หมวดธรรม.
หมวดกาย คือลมหายใจ ก็กำ�หนดลมหายใจสั้น ลมหายใจ
ยาว, รู้ธรรมชาติธรรมดาของลมหายใจ รู้อิทธิพลของมัน, รู้กระทั่งว่า
ความที่มันตบแต่ทางร่างกาย–กายเนื้อ แล้วรู้วิธีทำ�ให้ลมหายใจระงับ
ๆ ๆ จนถึงเป็นฌาน เป็นรูปฌาน ฯลฯ ไปตามลำ�ดับ; เพียงแต่ ๔ ขั้น
นี้ก็เกือบตาย. ระบบสั้น นั้นมันไม่ต้องทำ�ถึงอย่างนั้น ทำ�แต่จิตเป็น
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สมาธิพอสมควร, แล้วก็ไปพิจารณาธรรมะที่เป็นตัวเรื่องกันเสียเลย
เพียงแต่เกี่ยวกับกายหรือลมหายใจอย่างเดียวใน ๔ ขั้นนั้น มันก็
ใหญ่โตมโหฬาร, แล้วก็ทำ�ไปให้ถึงกับเป็นฌานเป็นสมาธิชั้นอัปปนา
เป็นฌาน เพื่อว่าจะได้มีปีติหรือสุขจากองค์ฌานนั้นไปใช้ในขั้นต่อไป
เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำ� ในเรื่องลัด.
ทีนี้ พอมา หมวดที่สองหมวดเวทนา ก็ต้อง เอาปีติ แท้จริง
มารู้สึกอยู่ในใจ เอามาจากฌาน. สุขที่แท้จริงมารู้สึกอยู่ในใจ, เอามา
ตัง้ หน้าตัง้ ตาศึกษาสอดส่องดู จนรูว้ า่ อันนีเ้ องมันปรุงแต่จติ , แล้วก็หา
วิธีลดกำ�ลังของปีติและสุขนั้นเสีย จนได้ตามปรารถนา, เพียง ๔ ขั้น
นี้ก็เกือบตายอีกนั่นแหละ. ถ้าสำ�หรับคนโง่ จะทำ�ไม่ได้ทันเวลาดอก,
จะไปศึกษาเรื่องปีติเรื่องสุข จนกระทั่งลดอำ�นาจของมันได้ลงไป ๆ.
เรามีวิธีกระโดดข้าม ตามลัดสั้น คือ เมื่อจิตเป็นสมาธิพอ
สมควรแล้ว ก็กำ�หนดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเอง, ไม่ใช่จากฌานว่า
พอใจ ไม่พอใจ อะไรก็รู้สึก, แล้วก็ควบคุมมันไปตามที่จะทำ�ได้, แล้ว
มันจะค่อยรู้ขึ้นมาเองว่าเป็นเรื่องมายา เวทนาทั้งหลายเป็นเรื่อง
มายา. เป็นการกำ�หนดง่าย ๆเรียกว่าขั้นเดียวก็ได้ ก็มีผลเท่ากับว่า
๔ ขั้น ของหมวดเวทนานุปัสสนา.
ทีนี้ มาถึง หมวดที่สาม สมบูรณ์แบบหมวดที่สาม เรื่อง
จิตตานุปสั สนา, รูว้ า่ จิตเป็นอย่างไร, แล้วก็มวี ธิ ที �ำ จิตให้รา่ เริงอย่างไร.
มีวิธีทำ�จิตได้ตั้งมั่นอย่างไร, มีวิธีทำ�จิตให้ปล่อยวางอย่างไร มันยาก
พอ ๆ กับว่า จะหัดแสดงกายกรรมจีนอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องเลย,
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ไม่ต้องเลย ทั้ง ๔ ขั้นนี้ในหมวดจิตตานุปัสสนาสี่ขั้นนี้ ไม่ต้องทำ�เลย.
ถ้าเอาอย่างลัดสัน้ ; ทีจ่ ะไปทำ� คอยกำ�หนดจิตทุกชนิด จนรูจ้ กั ดี, แล้ว
ทำ�จิตให้ร่าเริงได้ทันที ทำ�จิตให้ ตั้งมั่นทันที ทำ�จิตให้ปล่อยวางทันที.
นี้มันเก่งนะ มันเก่งเกินไป ไม่ต้องก็ได้. เรากระโดดข้ามไปยังหมวด
ทีส่ ี่ ธัมมานุปสั สนาได้เลย,คือว่าเมือ่ จิตเป็นสมาธิบา้ งแล้วพอสมควร
ในหมวดที่หนึ่ง กระโดดข้ามไปพิ จารณาว่า ไม่เที่ยง ๆ อะไรที่อยู่
ในความรู้สึก ลมก็ดี อะไรก็ดี ที่มีอยู่ในความรู้สึก ที่เรากำ�หนดอยู่,
เห็นความไม่เที่ยง, เห็นความไม่เที่ยง.
นี่เรียกว่า กระโดดข้ามจากหมวดที่หนึ่งขั้นที่ ๑ ไปสู่หมวด
ที่สี่ เรื่องความไม่เที่ยงเลย; จะเห็นความไม่เที่ยง ของสิ่งที่เป็นเนื้อ
เป็นตัวในชีวิตชีวานี้ แล้วกำ�หนดความไม่เที่ยงนั้นอยู่เรื่อยไป ทุกครั้ง
ที่หายใจ, จนรู้สึกคลายความรัก ความพอใ จ ความยึดถือในสิ่งที่เคย
ยึดถือ, เช่น สุขเวทนา เป็นต้น, หรือแม้ในตัวชีวิตเอง ที่เราเคยหลงรัก
ยึดถือหมายมัน่ เพราะมันเห็นความไม่เทีย่ งของทุกส่วน ทีป่ ระกอบกัน
เป็นชีวิต; มัน ก็คลายความยึดถือมั่นใ นชีวิต ก็เห็นว่าโอ้คลายแล้ว,
คลายแล้ว, เพ่งกันให้มากตอนนี้ เห็นความไม่เที่ยง. พอเห็นว่ามัน
เริ่มคลายความยึดถือ แล้วก็เพ่งที่ความคลาย ๆ ๆ คลายจนกระทั่ง
ว่าความยึดถือบางส่วนดับไป, ก็ดูที่ความดับไปแห่งความยึดถือบาง
ส่วนนั้นก็ได้ กระทั่งว่าอะไรหลุดไปแล้ว, อะไรพ้นไปแล้ว สลัดไป
ได้แล้ว ก็เอามาดู; เป็นขั้นที่ ๔ ของหมวดที่สี่ คือสลัดคืน.
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ถ้าว่าที่จริง ไม่ต้องดูก็ได้ ถ้ามันปล่อย คือไม่ยึดแล้ว มัน
ปล่อยแล้ว มันก็ไม่ต้องดูก็ได้ ว่ามันปล่อยแล้ว; เพราะว่าเมื่อมัน
ปล่อยแล้ว มันก็หมดทุกข์แล้ว ดับทุกข์ได้แล้ว, มันก็พอใจได้แล้ว,
ไม่ต้องดูก็ได้. ฉะนั้นจึงคงดูแต่อนิจจัง, ดูแต่ความที่มันคลายออก,
แล้ว ดูแต่ความที่มันดับไป ก็พอ. แต่ถ้าสมบูรณ์แบบ เขาต้องดูความ
ที่มันสลัดคืนนั่นแหละ สลัดได้แล้ว ชนะแล้ว อะไรแล้วนี้ด้วย.
นี่เราจะประหยัด ลัดสั้นได้มาก โดยทำ�จิตเป็นสมาธิเป็นพอ
สมควร คือ กำ�หนดสิ่งเหล่านั้น กำ�หนดลม กำ�หนดอะไรตามที่มีอยู่
นั่นแหละ, แล้วอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกทุกชนิด ก็ดูว่ามันไม่เที่ยง,
จะแยกดูให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามสมควร. แต่
ท่านที่ลัดสั้นกระโดดเร็วที่สุด ก็คืออะไรเข้ามาปรากฏในความรู้สึก
แล้วดูความไม่เที่ยง.
เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้ว ก็นับว่าได้เปรียบแล้ว พูดภาษา
ชาวบ้านว่า ชัยชนะอยูข่ า้ งฝ่ายเราแล้ว; เราได้เปรียบเต็มทีแ่ ล้ว ถ้ามอง
เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้น ๆ แล้ว ก็เรียกว่าหวังได้. เพ่งที่ความ
ไม่เที่ยงเรื่อยไป ๆ ๆ แล้วมันจะคลาย, คลายความยึดถือ โดย
อัตโนมัติ, ตามกฎของธรรมชาติ มันคลายเอง. แล้วเมื่อมันคลาย
เอง ๆ คลายเอง ตามกฎของธรรมชาติมันก็ดับไปได้ หรือสิ้นไปได้
เป็นเรื่อง ๆ อย่าง ๆ ไป. มันไม่ต้องมากมาย ไม่ต้องมีพิธีวิธีอะไร
มากมาย จนกล่าวได้ว่า พอเห็นความไม่เที่ยงแล้ว, ไม่เที่ยงแล้ว, มัน
ก็จะหล่นผล็อยไปทีเดียว; สิ่งที่เคยยึดถือจะหล่นผล็อยไป; เหมือน
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กับใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง นี่มันก็เหลือเท่านี้ : ทำ�จิตเป็นสมาธิ
พอสมควร, ดูความไม่เที่ยง แล้วมันก็จางคลายดับไป, เหมือนกับ
ใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง, นี้มันสั้นนะ.
แต่ถ้าพูดสมบูรณ์แบบ มันสี่หมวด หมวดละสี่ขั้น มันเป็น
สิบหกขั้น. แล้วในแต่ละขั้น ๆ ของสิบหกขั้นนั้น มันมีเรื่องมาก พูด
กันเดือนหนึ่งก็ไม่จบ, เขียนเป็นหนังสือก็เล่มเบ้อเร่อเลย. นั่นแหละ
คือสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นเก็บไว้ก่อนอย่าเอามาพูด.
วันนี้จะพูดเรื่องระบบลัดสั้น วิธีลัดสั้น ที่คิดว่าที่เห็นเลยละ
ไม่ต้องคิดดอก ที่เห็นได้เลยว่า มันเหมาะสำ�หรับทุกคน. ฉะนั้นขอให้
ฟังให้ดี เรื่องที่เปรียบเทียบให้เห็นอย่างเมื่อตะกี้ยุ่ง ๆ นั้น ไม่ต้อง
สนใจดอก ยุ่งหัวเปล่า ๆ, ไม่ต้อง ไม่ต้องเทียบ, ไม่ต้อง, ไม่ใช่หน้าที่
ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเทียบ เป็นแต่เพียงเอามาเทียบให้ฟังว่า มันลัดสั้นได้
แล้วมันก็ไม่เสียไปในส่วนสำ�คัญ คือมันสำ�เร็จประโยชน์ด้วยเหมือน
กัน, แต่เอามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่า มันเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ การลัดสั้น
คือทำ�อย่างนี้ เอ้า, เลิกกันไม่ต้องพูดแล้ว เรื่องลัดสั้นทำ�ไม, เพราะ
เหตุไร, อย่างไร, ไม่ต้องพูดกัน, มาพูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติ ที่จะปฏิบัติ
ไปตามวิธีเรียกว่าลัดสั้น.
เอ้า, ทีนี้พูดเรื่องลัดสั้น แม้อย่างนั้นก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็น
สักสองตอน เพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ยืดยาว; ถ้าแบ่งออกเป็นสัก
สองตอนมันจะง่ายเข้า, มันจะง่ายเข้า. เรื่องยืดยาวถ้าเรามาทำ�เป็น
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ตอนสั้น ๆ เข้า มันปฏิบัติง่ายเข้า. ระบบลัดสั้น สำ�หรับท่านทั้งหลาย
ทุกคน ขอตัดออกเป็นสองตอน คือตอนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจ
นี้ตอนหนึ่ง, แล้วก็ตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลายนั้นยืดยาว
มาก มันเกี่ยวโยงกันมาก.
พูดกันในตอนระบบสั้น ลมหายใจอย่างไรนี้ก่อนดีกว่า, จะได้
เป็นพืน้ ฐานด้วย จะเป็น ก ข ก กา ในขัน้ ต้นด้วย, แล้วก็จะใช้กบั ระบบ
อื่น ๆ ต่อไปข้างหน้าได้ด้วย; ฉะนั้นขอพูดระบบ เกี่ยวกับลมหายใจ
ก่อน.

หลักปฏิบัติลัดสั้นเกี่ยวกับลมหายใจ.
ทีนี้ เราก็เริ่มกำ�หนดเกี่ยวกับลมหายใจ ธรรมดาเราก็หายใจ
กันอยู่แล้ว; เพียงแต่มีสติกำ�หนดลมหายใจ ที่เราหายใจอยู่นี้ ว่ามัน
หายใจอย่างไร เมื่อหายใจอยู่น่ะ จะเรียกว่าจิตก็ได้, จะเรียกว่าสติ
ก็ได้. ถ้าเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าสติ สติมันไปกำ�หนดที่ลมหายใจ
: หายใจเข้า–ออกอย่างไร, หลับตาก็ได้ ไม่หลับตาก็ได้, แล้วแต่สะดวก
สำ�หรับบางคน. แต่ขอให้สติกำ�หนดอยู่ที่ลมหายใจ ว่าลมหายใจ
เข้าไป–ลมหายใจออกมา ลมหายใจเข้าไป–ออกมา, เข้าไป–ออกมา,
เข้าไป–ออกมานี้.
เดี๋ยวนี้สติมันมากำ�หนดอยู่ที่ลมหายใจ มันผิดกับธรรมดามาก
ที่เราไม่ได้กำ�หนด; สติมันไปอยู่กับอะไรไม่รู้ ไปอยู่กับวัวควาย ไร่นา
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ของเอร็ดอร่อยสนุกสนาน, ไม่อยู่ที่อะไรดอกธรรมดา มันไปอยู่กับ
ทุกสิ่งที่มันเป็นเหยื่อ. เดี๋ยวนี้ จับมากำ�หนดลมหายใจที่เข้าอยู่–ออก
อยู่, เข้าอยู่–ออกอยู่. นั่นแหละดูเถิด นั่นแหละคือฝึกสติ ละ, สติมัน
ถูกฝึก; ถ้าฝึกได้ มันก็มีสติ .
ฉะนัน้ จงรูว้ า่ มันจัดการเข้ากับสติโดยตรง; เอาตัวสติมากำ�หนด
ลมหายใจ, มีทางที่จะกำ�หนดเป็นลำ�ดับเข้าไป คือประณีตละเอียด
ลึกขึ้นไปเป็นลำ�ดับ, ครั้งแรกก็กำ�หนดเพียงว่า เข้าออก : หายใจเข้า
หนอ–ออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ; ไม่ต้องออกเสียงดอก ไม่ต้องว่า
เป็นเสียงว่าออกหนอ–เข้าหนอ. พูดด้วยใจ เหมือนกับเราพูดว่าเข้า
หนอ–ออกหนอ แต่ไม่ตอ้ งทำ�เสียงให้หนวกหู. เมือ่ หายใจเข้าก็เข้าหนอ
ออกก็ออกหนอ, จะว่าเข้าเฉย ๆ ก็ได้โดยไม่หนอ. แต่เรื่องหนอนี้มี
ประโยชน์ เดี๋ยวจะค่อยอธิบายทีหลัง เราไม่ชอบหนอ เราก็ เอ้า, เข้า–
ออก, เข้า–ออก เพียงเท่านี้ เท่านั้นแหละ, ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว.
จิตมันไม่ยอม มันดิ้นรนที่จะไม่อยู่ที่นี่, มันจะไปเที่ยวที่อื่น; เพียงแต่
ว่าใครกำ�หนดให้ได้ว่า มันเข้าหนอ–ออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ
อยู่ที่ตรงนี้นะ นี่ก็เรียกว่า สติมันถูกฝึกอย่างมาก, จิตมันถูกบังคับ
อย่างมาก.
สติต้องมาหัดฝึกกำ�หนดอยู่ที่อารมณ์นี้ คือลมหายใจ แล้วก็
บังคับไม่ให้ไปที่อื่นนะ จิตนั่น; จึงเรียกว่าทั้งฝึกสติและทั้งบังคับจิต.
อยากจะบอกว่า ทำ�เหมือนเล่น ๆ ก็ได้, ได้ผลดีกว่าทำ�เครียดจริงจัง
ด้วยความยึดมั่นถือมั่น, ทำ�เหมือนกับเล่น ๆ แต่ขอให้ทำ�ได้นะ เข้า–
ออก, เข้า–ออก, เข้า–ออก ตามเวลาที่นานพอสมควร.
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ทีนี้ เมื่อทำ�ได้ จะฝึกสักกี่วันเวลาก็ตามใจ ก็เลื่อนขึ้นไปเถอะ
ว่า สังเกตให้ละเอียดเข้าไปอีกว่า มันสั้น หรือมันยาว; ที่มันเข้าไป
หรือออกมา, มันสั้นหรือมันยาว. ทีนี้มันสั้นก็รู้ว่าสั้น, ถ้ามันยาวก็รู้ว่า
ยาว. ถ้าว่ามันยาวก็ว่ามันยาว, ถ้าว่ามันสั้นก็ว่ามันสั้น จึงกำ�หนดว่า
ยาวสั้น หรือยาวหรือสั้น, ยาวหนอก็ได้ สั้นหนอก็ได้ ให้พอดีกับ
ครั้งหนึ่ง ที่มันหายใจออกยาว ก็ว่ายาวหนอ ถ้าสั้นก็สั้นหนอ.
นี้มันรู้ละเอียดขึ้นไปว่า มันยาวหรือมันสั้น เมื่อตะกี้รู้แต่ว่า
มันหายใจเข้าหรือหายใจออก. ชุดนั้นกำ�หนดว่า เข้าหนอ–ออกหนอ,
เข้าหนอ–ออกหนอ จนได้. ชุดนีก้ �ำ หนดว่าสัน้ หนอ–ยาวหนอ, สัน้ หนอ
–ยาวหนอ หรือยาวหนอ–ยาวหนอ หรือสั้นหนอ–สั้นหนอ. นี่เรียกว่า
สติมันถูกฝึกให้มากำ�หนดอยู่ที่ความสั้นหรือความยาว.
เอ้า, ทีนี้ละเอียดเข้าไปอีกว่า มันหยาบหรือละเอียด : ถ้า
หายใจแรงก็คือหยาบ หายใจเบาก็คือละเอียด. ถ้าหัวใจหรืออารมณ์
มันกำ�ลังตื่นเต้น คนเราก็หายใจหยาบ; เช่นโกรธเช่นกลัวนี้ หายใจ
มันก็หยาบ หรือมันตกใจอะไรมา หายใจมันก็หยาบ; ถ้าไม่มเี หตุการณ์
เหล่านั้น หายใจมันก็ละเอียด ลมมันก็ละเอียด. เดี๋ยวนี้เราสังเกตดู
ว่า โอ ! มันหยาบโว้ย หรือมันละเอียดโว้ย การกำ�หนดก็จะเกิดขึ้น
ว่า หยาบหนอ ละเอียดหนอ, หยาบหนอ, หยาบหนอ, หยาบหนอ;
ละเอียดหนอ, ละเอียดหนอ; ไม่ต้องไปนึกห่วงว่าเข้าหรือออก สั้น
หรือยาวดอก เพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวนี่. ถ้ารู้ว่าหยาบ มันก็หยาบ
ออกไป–หยาบเข้ามา, เมื่อเราจะกำ�หนดหยาบหรือละเอียด เราก็
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กำ�หนดหยาบละเอียด เป็นส่วนใหญ่, แล้วมันก็รู้สึกอยู่ดี ว่าหายใจเข้า
หรือหายใจออก นั้นมันรู้เอง.
นี่เห็นไหม ว่ากำ�หนดลมหายใจชนิดนี้ ไม่ต้องเป็นนักปราชญ์
ราชบัณฑิตที่ไหน ชาวนาก็ทำ�ได้ : นั่งลงในที่สมควร, นั่งลงตามสบาย
ในที่สมควร, ไม่ต้องบ้าเลือกพิถีพิถันอะไรกันนัก. ที่มันพอนั่งได้ตาม
สบาย นั่งขัดสมาธิตามสบาย, วิธีที่มันไม่ล้มนั่นแหละ, เอาง่าย ๆ.
เรานั่งอย่างเด็ก ๆ หัดนั่งขัดสมาธิมาแต่เล็ก แค่นั้นแหละพอแล้ว.
นี่กำ�หนดลมหายใจในขั้นที่ว่า เข้าหนอ–ออกหนอ, เข้าหนอ–
ออกหนอ; นี้เปลี่ยนเป็นว่าสั้นหนอ–ยาวหนอ สั้นหนอ–ยาวหนอ ก็
กำ�หนดได้ดี, กำ�หนดว่าหยาบหนอละเอียดหนอ, หยาบหนอ ละเอียด
หนอ. นี้มันไม่ยาก, มันไม่ยาก. ถ้าทำ�ไม่ได้แล้วก็คิดว่าแย่มาก; ถ้าใคร
ทำ�ไม่ได้ก็ดูจะเหมือนกับแมวละ เป็นแมวไปเลย ถ้าทำ�อย่างนี้ไม่ได้;
จึงเรียกว่าลัดสั้นที่สุด ตํ่าที่สุด, ง่ายที่สุดแล้ว.

ฝึกเพ่งดูให้รู้จักรูปนาม.
เอ้า, ทีนี้จะสูงขึ้น นี่จะสูงขึ้นไป แม้ว่าเรื่องลัดสั้นมันก็มีชนิด
ละเอียด ลึก สูง เหมือนกัน. ทีนี้ก็จะกำ�หนดว่า เมื่อเรากำ�หนดลม
อยูน่ นั่ น่ะ ลมมันถูกกำ�หนด, ลมมันถูกกำ�หนด. ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าจิตกำ�หนด,
จิตกำ�หนด นี่มันจะแยกกันเป็นรูปและเป็นนาม. ลมหายใจนั้นเป็นรูป
ไปกำ�หนดทีล่ มหายใจ, กำ�หนดลมหายใจเข้าออกอะไรก็ตาม รูปหนอ–
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รูปหนอ; เพราะว่าเรากำ�หนดที่ลมหายใจ เราก็กำ�หนดว่ารูป หรือ
รูปหนอ–รูปหนอ, คือตัวลมนั่นแหละเขาเรียกว่ารูป เพราะว่ามันเป็น
รูปธาตุ, หรือกำ�หนดที่ลมกระทบ หรือกำ�หนดที่อะไรก็สุดแท้ ที่มัน
เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูป.
ทีนี้ กำ�หนดที่ความรู้สึกของจิต จิตที่กำ�หนด ตัวผู้กำ�หนด
คือตัวจิตก็ได้ หรือตัวความรู้สึกว่ากำ�หนดก็ได้, อันนี้มันเป็นนาม. ถ้า
ไปกำ�หนดเข้าไปที่จิต ที่เป็นผู้รู้สึกก็นามหนอ, นามหนอ. ถ้ากำ�หนดที่
ลมหายใจ ก็ว่ารูปหนอ รูปหนอ; มีหลายแห่งที่ให้กำ�หนดว่ารูปหนอ;
แล้วก็มีหลายแห่งที่ให้กำ�หนดว่านามหนอ, ขอแต่ว่าจิตที่กำ�หนดหรือ
ความรู้สึกที่ว่ากำ�หนดก็ได้, นี้เรียกว่านามหนอ–นามหนอ. เราก็เลย
กำ�หนดนามรูป–นามและรูป : นามคือความรู้สึกที่กำ�หนด, รูปคือ
สิ่งที่ถูกกำ�หนด. ถ้าว่าเรากำ�ลังทำ�ความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจ แล้วเรา
ก็พูดออกมาว่า รูปหนอ–รูปหนอ แต่ไม่ต้องออกเสียง; พูดวิธีที่ไม่ต้อง
ออกเสียง. เมื่อจิตมันเพ่งลงไปที่ลมที่ถูกกำ�หนด หรือที่ที่ลมมัน
กระทบก็ดี กำ�หนดว่ารูปหนอ–รูปหนอ, คือมันเป็นรูปธรรม กำ�หนด
ว่ารูปหนอ. แต่ถา้ ไปกำ�หนดทีต่ วั ความรูส้ กึ ทีก่ �ำ หนด หรือจิตทีก่ �ำ หนด
ก็ว่านามหนอ–นามหนอ นี่เรารู้จักสองอย่างแล้วนะ รู้จักทั้งรูปและ
ทั้งนาม.
ถ้าเรากำ�หนดลมหายใจยาวหรือสั้น หยาบหรือละเอียดก็ตาม
ความทีม่ นั ยาวหรือสัน้ มันก็เป็นรูปเหมือนกัน, เขาเรียกว่า อุปาทายรูป
มีลักษณะแห่งความยาวความสั้น, ความหยาบ ความละเอียด, หรือ
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กิริยาที่เข้าไปกิริยาออกมา ก็เรียกว่ารูปได้เหมือนกัน. อุปาทายรูป
ไม่ใช่มหาภูตรูป. ถ้ากำ�หนดลมหายใจแท้ ๆ มันก็เป็นมหาภูตรูป,
กำ�หนดรูปที่เป็นตัวมหาภูตรูป; แต่ไม่อยากจะอธิบายแล้วมันจะเกิน
แล้ว. คุณไม่ต้องรู้ว่า มหาภูตรูปหรืออุปทายรูปมันจะเกินแล้ว มัน
จะยุ่งแล้ว; เอาแต่ว่า ถ้าว่ากำ�หนดที่ตัวลมหายใจ หรือที่ลมหายใจ
กระทบ, หรือลักษณะอาการแห่งลมหายใจกำ�หนดอยู่แล้วก็รู้สึก : โอ,
นี้รูป ก็รูปหนอ, กำ�หนดจิตที่กำ�หนด หรือความรู้สึกที่รู้สึกก็เรียกว่า
นามหนอ, นามหนอ.
ถ้าจะไปบอกชือ่ ภาษาบาลีทกุ อย่าง ๆ เรือ่ งมันก็มาก มันกลาย
เป็นเกินสมบูรณ์แบบ, เป็นเรื่องเกินเสียเวลาเปล่า ๆ. ขอให้กำ�หนด
แต่เพียง อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม, มันเป็นของหยาบและเนื่องอยู่
กับของหยาบ ก็เรียกว่ารูป, ถ้ามันเป็นของละเอียด ไม่มีรูปก็เรียกว่า
นาม คือจิตใจ.
ตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบ้างแล้วนะ เมื่อหายใจเข้า–ออกอยู่
กำ�หนดลมว่า รูปหนอ–รูปหนอ, กำ�หนดที่จิต ที่กำ�หนดลมอยู่ว่า
นามหนอ นามหนอ หรือความรู้สึกอยู่ว่ากำ�หนดอยู่อย่างไร เรียกว่า
ก็นามหนอ นามหนอ. นี้ขึ้นมาถึงขั้นกำ�หนดรูปนาม.
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ฝึกกำ�หนดดูให้รู้จักเบญจขันธ์.
เอ้า, ทีนี้เอาให้มันเก่งขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง บางคนอาจจะง่วง
หรือโมโหแล้วก็ได้ คือมันไม่รู้ว่าอะไร, เอ้า, ทีนี้จะกำ�หนดให้เก่งขึ้นมา
อีกนิด. คุณช่วยจำ�ไว้ให้ดีเถอะ ที่เรียกว่าเบญจขันธ์ ๆ นั้น จะรู้จัก
เบญจขันธ์กันละทีนี้; เข้าใจว่าเหล่านี้คงจะเคยได้ยิน เบญจขันธ์ : รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณกันมาแล้วทั้งนั้น; จะมาบอกกันให้รู้
ว่ามันอยู่อย่างไร.
เมื่อเรากำ�หนดลมมาตามลำ�ดับ ๆ อย่างที่ว่านี้ : เข้าหนอ
ออกหนอ สั้นหนอ ยาวหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ นามหนอ รูป
หนอ. ทีนี้จะกำ�หนดให้มันเห็นชัดว่าอย่างไรเรียกว่ารูป, ก็อย่างที่ว่า
มาแล้ว กำ�หนดที่ลม หรือกำ�หนดที่ความสั้นยาว หยาบ ละเอียด
ของลม. นี้เรียกว่ารูป, รูปเหล่านี้เรียกว่ารูปขันธ์. ขันธ์แปลว่าหมวด
หรือกอง คือกองรูป.
ทีนี้ถ้าในเวลาที่กำ�หนดนั้น มัน มีรู้สึกเวทนาอะไรแทรกแซง
เข้ามาบ้าง เมื่อเรากำ�หนดอยู่อย่างนั้น; บางทีเรารู้สึกสบายก็มี พอใจ
ถูกใจก็มี, หรือถ้าเผอิญว่าภายนอกมันแทรกแซง เช่นว่ามันเจ็บที่นั่ง
หรือปวดเมือ่ ยขึน้ มาก็มอี ย่างนี.้ ถ้าความรูส้ กึ อย่างนีม้ นั เกิดขึน้ มาแล้ว
ก็เรียกว่าเวทนา; เวทนา นีเ่ วทนาขันธ์แหละ. เวทนาขันธ์มาแสดงหน้าตา
ให้เห็นแล้ว. เมื่อกำ�หนดลมหายใจอยู่ พอใจ สบายใจ ความพอใจ
สบายใจในความรู้สึก, ต้องมีความรู้สึกอยู่จริงๆ นะ; แล้วนั่นแหละ
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คือ เวทนาขันธ์ จึงกำ�หนดว่า เวทนาหนอ, เวทนาหนอ, เวทนาเฉย ๆ
ก็ได้ เวทนาหนอก็ได้. นั่นแหละคือเวทนาขันธ์, รู้จักเวทนาขันธ์ ที่ท่อง
กันมาร้อยหนพันหนเสียบ้างสิ ได้แต่ท่อง. เดี๋ยวนี้จะรู้จักว่าตัวจริง
เป็นอย่างไร.
ทีนี้ เมือ่ เรากำ�หนดลมอยู่ : สัน้ –ยาว อะไรก็ตาม ตามทีก่ �ำ หนด
นั้น มันทำ�ความสำ�คัญมั่นหมายได้ว่า โอ้, นี่เรียกว่าลม นี้เรียกว่าสั้น
นี้เรียกว่ายาว หรือสำ�คัญได้ว่า หยาบว่าละเอียด, ความสำ�คัญได้
มั่นหมายว่าเป็นอย่างไรได้ นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ มันจำ�ได้ว่า อย่างนี้
เรียกว่าลม, อย่างนี้เรียกว่าลมสั้น, อย่างนี้เรียกว่าลมยาว, อย่างนี้
ลมหยาบ, อย่างนี้ลมละเอียด; มันจำ�ได้ กำ�หนดได้ นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ มันมีสญ
ั ญากำ�หนดได้ นีส่ ญ
ั ญาขันธ์ เราเพ่งเฉพาะทีค่ วามรูส้ กึ ;
กำ�หนดได้ จำ�ได้สำ�คัญได้ว่าสัญญา สัญญาหนอ สัญญาหนอ สัญญา
หนอ. เมือ่ จิตกำ�หนดอยูท่ ีค่ วามรูส้ กึ ในความสำ�คัญ นัน้ แหละ, แล้วก็
เรียกสิ่งนั้นว่า ความสำ�คัญหรือสัญญา, แล้วก็ใช้คำ�ว่าสัญญา ก็สัญญา
หนอ สัญญาหนอ สัญญาหนอ.
ทีนี้ ตัวการกำ�หนดนัน้ เอง มันมีความคิดอยูใ่ นตัวการกำ�หนด,
ความคิดนึกที่มันมีอยู่ในตัวการกำ�หนดก็ดี. หรือถ้าเผอิญจิตเวลานั้น
มันไปหวนคิดถึงอะไรก็ดี; ความคิดนั้นคือสังขาร. สังขาร ปรุงแต่ง
คือความคิด; ไปกำ�หนดเข้าที่ตัวความคิดนั้นแล้ว ก็ว่า สังขารหนอ
สังขารหนอ สังขารหนอ.
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ทีนีม้ า กำ�หนดทีต่ วั วิญญาณ. การทีจ่ ะรูส้ กึ ต่อลมนัน้ มันต้อง
มีกายวิญญาณ ผิวจมูกนั้นเป็นกาย มีวิญญาณที่นั่นรู้สึกต่อลม นี้ก็คือ
วิญญาณ : กายวิญญาณ หรือมโนวิญญาณ ที่มันจะมากำ�หนดเข้าที่
ตัวลม ทีห่ ยาบละเอียดเป็นต้นนี้ ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกัน, จะเป็น
กายวิญญาณ ก็ดี มโนวิญญาณ ก็ดี, มันก็จะเกิดอยู่ในขณะที่กำ�หนด
อยู่ตลอดเวลา. เรากำ�หนดว่า วิญญาณหนอ ๆ วิญญาณหนอ ๆ
วิญญาณของกายวิญญาณที่รู้สึกต่อลมกระทบก็ดี, หรือมโนวิญญาณ
รูส้ กึ ต่อการทีจ่ ติ นัน้ มันกำ�หนดอารมณ์นนั้ ก็ด,ี เรียกว่าวิญญาณด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ; ได้ ๕ อย่างแล้วนะ รูป หนอ เวทนา หนอ สัญญา หนอ สังขาร
หนอ วิญญาณ หนอ นี่ ๕ ขันธ์ ๕ อย่างนี้ รู้จักขันธ์ห้าตัวจริงใน
ความรู้สึก เป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้.
อย่างนีเ้ รียกว่าเรากำ�หนดนามรูป: รูปคือกาย, นาม คือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ. รูปนั้นกำ�หนดเป็นอย่างเดียว เรียกว่ารูป
จะเป็นอุปาทายรูป หรือมหาภูตรูป ก็รวมเรียกว่ารูป; ส่วนเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกนาม. เดี๋ยวนี้เรารู้จักกำ�หนดรูปหรือ
นาม; ถ้าแยกนามเป็นสี่ ก็แยกเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แล้วแต่เราจะชอบอย่างไร. ถ้ายอมเสียสละเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยบ้าง
ก็ศึกษาพอให้จำ�ได้ว่า ท่านจำ�แนกไว้เป็น ๕ อย่าง คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ยากดอก ตั้งใจพักเดียววันเดียว มันก็
กำ�หนดได้เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, แล้วก็มาแยก
กำ�หนดทีละอย่าง ๆ เมื่อกำ�หนดลมหายใจอยู่นั่น จะพบทั้งรูป ทั้ง
เวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ.
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ช่วยจำ�ไว้ให้ดี อาตมาบอกว่า เมื่อกำ�หนดลมหายใจอยู่ ตาม
แบบนี้ ในนั้น จะหาพบทั้งรูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้ง
วิญญาณ. เดี๋ยวนี้เรามันกำ�หนดนามรูปได้ โดยหยาบ ๆ ว่า นามรูป;
ถ้าโดยละเอียดก็วา่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เดีย๋ วนีก้ �ำ หนด
รูปได้แล้ว, กำ�หนดสิ่งที่เรียกว่านามรูปได้แล้ว.
ดี, คนที่จด ๆ ไปนั้น คงจะเอาไปได้; แต่คนที่ไม่จดไปนี้คงจะ
เหลือวิสัยที่จำ�ได้. อาตมาคิดว่า ค่อยไปหาเอาทีหลังสิ.

ฝึกกำ�หนดรู้เกิด–ดับ.
เดี๋ยวนี้กำ�หนดนามรูปแล้วนะ ต่อไปจะกำ�หนดเกิด–ดับ. ชุด
ต่อไปนีจ้ ะกำ�หนดเกิด–ดับ; เรือ่ งนามรูปหรือเบญจขันธ์นนั้ เสร็จไปแล้ว,
ชุดต่อไปนี้จะกำ�หนดเกิด–ดับ.
พอลมปรากฏในความรู้สึกว่าลมเกิด ละเอียดจนไปถึงว่า ถ้า
มันรู้สึกเห็นเป็นความยาว ก็ความยาวเกิดขึ้น, ความสั้นเกิด, ความ
หยาบเกิด, ความละเอียดเกิด. อุปาทายรูปทั้งนั้นแหละ มันก็มีเกิด
เหมือนกัน. พอลมหมดไปก็เรียกว่าลมดับ ๆ ความยาวดับ ความสัน้ ดับ
ความหยาบดับ ความละเอียดดับ. หรือเมื่อเราจะกำ�หนดเป็นรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, เราก็ กำ�หนดให้เป็นเกิด และดับ
ก็ได้; เช่นลมปรากฏ รูปเกิด ลมหายใจ รูปดับ, เวทนา รู้สึกอย่างใด
อย่างหนึ่งเกิด ก็ว่าเวทนาเกิด พอหายไปก็ว่า เวทนาดับ, สัญญาเกิด
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สัญญาดับ, ความคิดเกิดก็คือสังขารเกิด, ความคิดดับก็สังขารดับ,
วิญญาณทำ�หน้าที่ก็เรียกว่า วิญญาณเกิด วิญญาณไม่ทำ�หน้าที่ก็เรียก
ว่า วิญญาณดับ.
เดี๋ยวนี้เรามาแยกดู แยกกำ�หนดดูเฉพาะอาการที่มันปรากฏ
ออกมา เรียกว่ามันเกิด, คือมันทำ�หน้าที่อยู่เรียกว่ามันเกิด. พอมัน
ไม่ทำ�หน้าที่ หายไป ก็เรียกว่า มันดับ. ชุดนี้กำ�หนดเกิด–ดับ, เกิด–
ดับ เราไม่ต้องออกชื่อก็ได้ พอเห็นว่าลมเกิดก็รูปเกิด; แต่เราไม่พูดว่า
รูปเกิดหนอ เราพูดว่า เกิดหนอ ๆ. พอรูปดับไป เราไม่ต้องพูดว่า
รูปดับหนอ พูดว่าดับหนอ ๆ หรือดับเฉย ๆ ก็ได้: เอ้าเกิด–เอ้าดับ
หรือว่าเกิดหนอ–ดับหนอ, เกิดหนอ–ดับหนอ. แต่ถ้าเก่ง ปากมันดี
ปากมันคล่องมันจะพูดได้เร็ว ๆ ว่า รูปเกิดหนอก็ได้เหมือนกัน. รูป
ดับหนอ เวทนาเกิดหนอ เวทนาดับหนอ สัญญาเกิดหนอ สัญญา
ดับหนอ ฯลฯ. แต่ถ้าว่าไม่คล่องแคล่ว ไม่ทำ�มาอย่างคล่องแคล่วแล้ว
ทำ�ไม่ทันดอก, กำ�หนดไม่ทัน, ทำ�ไม่ทันแน่.
ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำ�เดี๋ยวนี้แล้วจะได้เลย มันก็ต้องทำ�มา
เป็นวัน ๆ หรือหลายสัปดาห์ มันจึงจะกำ�หนดได้, กำ�หนดทัน แล้วก็
พูดทัน แล้วลงจังหวะพอดี : เกิดหนอ–ดับหนอ, เกิดหนอ–ดับหนอ,
เกิดหนอ–ดับหนอ ของรูปก็ได้ ของนามก็ได้ ของเวทนา ของสัญญา
ของสังขาร ของวิญญาณก็ได้. นี้ กำ�หนดเกิ ด หนอ ดับ หนอ มันเกิด
จริง มันดับจริง มันปรากฏอยู่ในความรู้สึกจริง ๆ.
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มันต้องรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจริง ๆ ว่ามันเกิด; เราจึงจะพูดว่า
มันเกิดหนอ แล้วมันหายไป จึงจะพูดว่าดับหนอ. ไม่ใช่ว่านั่งท่อง แล้ว
ของไม่รู้อยู่ที่ไหน นั่งนับนั่งท่อง แล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหน ไม่มีทางที่จะ
สำ�เร็จประโยชน์ดอก. มันต้องมีอะไรเกิดอยู่จริง ๆ เช่นว่า รูปเกิด
ก็วา่ เกิดหนอ, รูปดับคือลมหายใจหายไป ก็เรียกว่าดับหนอ, ความยาว
ปรากฏก็ ความยาวเกิดหนอ, ความสั้นปรากฏ ความสั้นเกิดหนอ,
ความหยาบปรากฏ ความหยาบเกิดหนอ, ความละเอียดปรากฏ ความ
ละเอียดเกิดหนอ, มันแล้วแต่ว่าจิตกำ�ลังกำ�หนดหรือรู้สึกอยู่ที่อะไร.
นี้เรียกของจริง ๆ, ทำ�ที่ของจริง, ไม่ใช่ของคาดคะเนหรือของคำ�นวณ.
มันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมันทำ�เป็นของจริง ไม่ใช่ปรัชญาเพ้อเจ้อ
ได้แต่คำ�นวณ.
นี่อาการที่ลมเกิด ลมดับ, นามเกิด นามดับ ขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง
เกิด ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งดับ, กำ�หนดอยู่ว่าเกิดหนอ ดับหนอ เกิดหนอ
ดับหนอ; จะพูดว่ารูปขันธ์เกิดหนอมันยาวนัก มันจะขลุกขลัก เพราะ
มันรู้สึกอยู่แล้วว่า ลมมันเกิดก็คือรูปขันธ์เกิด, หรือเวทนาเกิดก็เวทนา
เกิด, เวทนาดับก็เวทนาดับ, ก็ว่าเกิดหนอก็พอ, ดับหนอก็พอ ในใจ
มันรู้สึกอยู่ดีแล้วว่า อะไรมันเกิด.
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ฝึกกำ�หนดเห็นอนิจจัง.
เอ้า, ทีนีเ้ ลือ่ นชัน้ อีก เลื่อนลำ�ดับปฏิบตั ิต่อไปอีก. ทีนี้ กำ�หนด
อนิจจัง หลังจากกำ�หนดเกิด–ดับ เกิด-ดับ เกิด–ดับ อยู่แล้ว จน
ชำ�นาญ เชี่ยวชาญดีแล้ว ก็รู้ได้เองว่า โอ้ มันไม่เที่ยง : เกิด–ดับ
เกิด–ดับ สลับกันอยู่นี่ จะเรียกว่าเที่ยงอย่างไร, หรือว่าให้มันละเอียด
เข้ามา, ลมมันเกิดนี่มันก็เกิดในระยะตั้งต้น เกิดในระยะกลาง ใน
ระยะปลาย, หรือความสั้นความยาวก็เหมือนกันแหละ มันไม่ใช่คงที่,
มันเปลี่ยนจุดตั้งต้น ระยะกลาง ระยะปลาย. หรือความรู้สึกที่เป็น
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่กำ�หนดได้คล่องแคล่วแล้ว เอามา
ดูเถอะ มันไม่ได้เท่ากันดอก; มันเปลี่ยน ๆ มันจึงดับได้, มันค่อย ๆ
มีขึ้นแล้วก็ค่อย ๆ ดับไป.
ดูตรงที่มันไม่คงที่ ที่มันเปลี่ยน จึงว่า โอเปลี่ยนหนอ เปลี่ยน
หนอ, ไม่เที่ยงหนอ ไม่เที่ยงหนอ, ทุกครั้งที่รู้สึก จำ�ไว้ว่ารู้สึก คือเห็น
ด้วยใ จ รู้สึกว่าไม่เที่ยงแล้ว ใจก็พูดออกมาไม่เที่ยงหนอ ไม่เที่ยงหนอ,
ไม่เที่ยงของรูปของลม ไม่เที่ยงของกาย. ไม่เที่ยงของความสั้นความ
ยาวของลม, ไม่เที่ยงของความหยาบละเอียดของลม. ไม่เที่ยงของ
เวทนาที่เกี่ยวกับลม, สัญญาที่เกี่ยวกับลม, สังขารที่เกี่ยวกับลม.
เอาของจริงมาดูเรื่อย ๆ อย่าว่าไปเฉย ๆ, อย่าว่าชนิดที่มัน
ไม่มีความรู้สึกอยู่จริง. ต้องพูด, ปากต้องพูดออกไป ลงบนความรู้สึก
ที่รู้สึกอยู่จริง. ถ้าว่าลมไม่เที่ยง ก็เพราะรู้สึกอยู่ว่าลมมันไม่เที่ยงจริง;
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อะไรไม่เที่ยงก็เอามาดูเสียให้หมด, แล้วก็ว่าไม่เที่ยงหนอ, ไม่เที่ยง
หนอ ๆ, ไม่เที่ยงที่ลม หรือกาย หรือเวทนา หรือสัญญา หรือสังขาร
หรือวิญญาณ นี้ จะเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงแท้จริง ดิ่งถึง
ทีส่ ดุ ในส่วนลึกของจิตใจ ก็เห็นความไม่เทีย่ งอยูอ่ ย่างนี้ : ไม่เทีย่ งหนอ
ไม่เที่ยงหนอ; นี้ตอนที่กำ�หนดความไม่เที่ยง.

ฝึกกำ�หนดเห็นอนัตตา.
พอเสร็จแล้วก็เลื่อนระบบ เลื่อนชั้นขึ้นไปกำ�หนดอนัตตา
กำ�หนดอนัตตา คือว่า มันไม่มีตัวตนอะไร; กำ�หนดหายใจเข้า–หายใจ
ออก, หายใจเข้า–หายใจออก มาเห็นว่า โอ, มันเกิด–ดับของลม
หายใจ. คนทีเ่ ป็นเจ้าของลมหายใจ เจ้าของชีวติ ก็ไม่มี : มันมีแต่อาการ
ของการหายใจเข้า การหายใจออก, การหยาบ การละเอียด, รู้สึก
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณได้; แต่ไม่มคี น, ไม่มตี วั คนทีเ่ ป็นผูก้ ระทำ�
อย่างนั้น, มีแต่อาการของธรรมชาติเท่านั้น.
รู้สึกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้ : อนัตตาที่ลม, อนัตตาที่ลักษณะ
ของลม, อนัตตาของจิตที่กำ�หนดลม, อนัตตาของรูปขันธ์ที่แสดงอยู่
ของเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ที่แสดงอยู่
เห็นชัดว่า ไม่มีตัวตน สัตว์บุคคล ที่ไหนจริง ๆ. รู้สึกอยู่อย่างนั้น
จริง ๆ ปากมันจึงพูดว่า อนัตตาหนอ ก็ได้, ไม่มีตัวตนหนอ ไม่มี
ตัวตนหนอ หรือว่าสักว่าลมหนอ สักว่ารูปหนอ สักว่าเวทนาหนอ คือ
ไม่มีตัวตน. หนอ ๆ ครั้งนี้สำ�คัญมากคือหนอฉลาดแล้ว หนอรู้ว่าไม่มี
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ตัวตนแล้ว; เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องหนอ แต่ตอนนี้กำ�หนดความที่มันไม่ใช่
ตัวตน มันไม่มีตัวตน, มีแต่ลม มีแต่กาย มีแต่จิต, มีแต่ความรู้สึก
เป็นสัญญา เป็นเวทนา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ อะไรก็ตาม, ไม่ใช่
ตัวตนทั้งนั้น, ก็เลยไม่ใช่ตนหนอ ไม่ใช่ตนหนอ. หรือจะพูดเป็นบาลี
ว่า อนัตตาหนอ อนัตตาหนอ, อนัตตาหนอ แล้วแต่ว่ามันกำ�ลังรู้สึก
อยู่ที่อะไร; ถ้ารู้สึกอยู่ที่ลม ลมนั่นอนัตตาหนอ, รู้สึกอยู่ที่จิตกำ�หนด
ลม จิตนั่นอนัตตาหนอ, รู้สึกอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น, ก็เวทนา
นั่นแหละไม่มีตัวตนไม่ใช่ตน, นี้มันสักว่าลมเท่านั้นหนอ, สักว่าหายใจ
เท่านั้นหนอ, สักว่าเข้า สักว่าออก สักว่าสั้น สักว่ายาว อะไรก็ตาม,
ล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้น.
นี่ กำ�หนดอนัตตา เรียกว่า อนตตานุปัสสี; ในพระบาลี
อานาปานสติสูตรไม่มี ท่านไปฝากไว้ในอนิจจัง. เพราะฉะนั้น ท่าน
จึงว่า อนิจจานุปัสสี วิราคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี ปฏินิสสัคคานุปัสสี
ไม่มคี �ำ ว่าอนัตตานุปสั สี แล้วไปฝากไว้ในอนิจจัง; เพราะถ้าเห็นอนิจจัง
ย่อมเห็นอนัตตานี้เอง. แต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เราชาวบ้านโง่ ๆ นี้ รู้จัก
แยกมาดูอนตตาเสียสักส่วนหนึ่ง ด้วย.
พอเห็น กำ�หนดรู้สึกต่อลม ก็อนัตตา, สั้นยาวของลม หยาบ
ละเอียดของลม ก็อนัตตา, เพราะว่าความไม่เที่ยงของลมแสดงให้เห็น
อยู่. ถ้ามีความรู้สึกเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างใดอย่าง
หนึ่งในขณะนั้น ก็อนัตตา. ฉะนั้นดูอนัตตา รู้สึกอนัตตา, พูดอยู่ว่า
อนัตตาหนอ ไม่ใช่ตนหนอ ไม่ใช่ตนหนอ ชุดหนึ่ง เรียกว่าระยะหนึ่ง
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จะสัน้ จะนานหรือเร็วเท่าไรก็ตามใจเถอะ. แต่วา่ ชุดนีก้ ต็ อ้ งทำ�ให้ได้วา่
กำ�หนดอนัตตาหนอ อนัตตาหนอ.
ถ้าเห็นอนัตตาอยูจ่ ริง ๆ มันจะสลดสังเวชขึน้ มาเอง, เบือ่ หน่าย
คลายกำ�หนัดต่อสิ่งที่เคยรักนั่น รักนี่ หวงนั่นหวงนี่ เคยยึดถือนั่น
ยึดถือนี่. โดยเฉพาะยึดถือในเรื่องสุขสนุกสนาน เอร็ดอร่อย หรือใน
ชีวิต มันจะเริ่มรู้สึกคลายความหมายมั่นยึดมั่นในชีวิตออก, เรียกว่า
ลดความยึดถือลง, เรียกว่า วิราคะ–วิราคานุปัสสี. เดี๋ยวนี้จิตของเรา
เริ่มคลาย จากสิ่งที่เราเคยหลงบ้า หลงรัก หลงยึดถือ เรียกว่า คลาย
หนอ คลายหนอ มันคลายแล้วหนอ มันคลายแล้วหนอ, คลายหนอ ๆ.
ที่มันคลายหนอ, คลายหนอ ในความรู้สึกของเราอย่างนี้อยู่
เรือ่ ย ๆ ไป เดีย๋ วมันก็แสดงออกมาให้เห็นว่า โอ, บางอย่างดับไปแล้ว
ดับไปแล้วหนอ, ดับไปแล้วหนอ, หมดไปแล้วหนอ, นิโรธานุปัสสี.
แต่ไม่ได้บอกให้ท่องบาลีอย่างนี้ เดี๋ยวมันจะเพิ่มให้คุณยุ่งยากลำ�บาก.
เห็นว่าไม่เที่ยง หนอ ไม่ใช่ตนหนอ, โอ, คลายหนอ, คลาย
หนอ จิตคลาย จากนั้น ดับไป แล้วหนอ; ที่มันเคยหลงรัก หลงบ้า
พอใจอะไร มันดับไปแล้วหนอ ก็เรียกว่าดับหนอ ดับหนอ, ดับแห่ง
ยุคอุปาทานว่าตัวกูของกู, บางอย่างบางชนิดบางส่วนในอะไร ในลม
หรือในเวทนา หรือว่าในสัญญา ในอะไรมันดับหนอ ๆ ดับหนอ.
หยุดแค่นี้ก็ได้ อย่างนี้ว่ามาตะกี้นี้ มันดับหนอก็พอแล้ว; แต่
ถ้ายังไม่อยากหยุด ก็ไปอีกขั้นหนึ่ง คือว่า สลัดคืน–ปฏินิสสัคคะ.
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เดี๋ยวนี้ฉันสลัดคืน สิ่งของที่เคยยึดมั่นแล้วหนอ, เราสลัดคืนสิ่งที่เรา
เคยยึดมั่น เป็นของเราแล้วหนอ, คือความยึดมั่นมันดับไป, สิ่งที่เคย
ยึดมั่นมันก็ดับไป, หายไป พ้นไป. นี้เรียกว่าสลัดคืนแล้วหนอ, คือ
โยนทิ้งแล้วหนอ, โยนทิ้งแล้วหนอ นี้ไม่ต้องก็ได้; ถ้าจะทำ�ก็ได้ สิ่งที่
เคยยึดถือว่าน่ารักน่าพอใจ ยินดียินร้าย เดี๋ยวนี้มันสลัดทิ้งแล้ว, ทิ้ง
แล้วหนอ ๆ ปฏิ นิสสัคคานุปัสสี.
นี่จึงเห็นได้ว่า มันจบอย่างเดียวกัน; แม้จะเป็นระบบลัดสั้น
ของคนธรรมดาสามัญ มันก็ไปจบที่จางคลาย, ปล่อยวางสิ้นเชิง
เหมือนกัน. สี่ขั้นของหมวดนี้ จะแยกเป็นขั้น ๆ ก็ได้, หรือจะให้มัน
เนือ่ งกันเป็นอันเดียวกันไปก็ได้, ถ้าเห็นอนิจจังแล้วมันก็จาง คลาย ดับ
สลัดทิ้งไปเองก็ได้.
เชือ่ เหลือเกินว่าในครัง้ พุทธกาล เขาก็ไม่ได้แยกแยะกันอย่างนี.้
ถ้าเมื่อทำ�จิตกันอย่างนี้ จิตมันก็ปล่อยวาง คลาย ดับเองเหมือนกัน
ไม่ต้องแยกให้เป็นหลายขั้นตอนหลายชื่อ แล้วก็จำ�ยาก. ฉะนั้นจึงว่า
เห็นอนจจังของสิ่งทั้งปวงมากพอ, มากพอ จนเห็นอนัตตา, จนมัน
คลาย, จนมันวาง, จนมันปล่อย, หลายขั้นตอนนั้นรวม เรียกเป็น
ขั้นตอนเดียวเสีย ว่ามันหลุดพ้น. เมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ ส่องลงไป
อย่างแรง, อย่างแรงเหมือนกับว่าสมาธิอย่างแรง เหมือนกับรวมแสงไฟ
อย่างแรงจี้ลงไป มันก็ร่วงผล็อย ๆ ผล็อย ๆ เหมือนกับใบไม้ร่วง;
ไม่ว่าเป็นความยึดถืออยู่ในอะไร สิ่งนั้นก็ร่วงไป ๆ ร่วงไป. ท่านเรียก
สั้น ๆ ว่าหลุดพ้น คำ�เดียวก็ได้; แต่ ในคำ�ว่าหลุดพ้น เพียงคำ�เดียว
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มัน มีเห็นไม่เที่ยง เห็นอนัตตา เห็นจางคลาย เบื่อหน่าย เห็นดับ
เห็นหลุดพ้น เห็นสลัดคืน. นี่เห็นหมด.

ทบทวนเรื่องกำ�หนดลมหายใจ.
นี่เรียกว่า กำ�หนดลมหายใ จ เรื่องเดียว อย่างเดียว ไปได้ถึง
อย่างนี้. คงจะไม่ลืมตะกี้บอกว่า เราพูดกันแต่ในเรื่องลมหายใจก่อน
เรื่องอิริยาบถทั้งหลายยังไม่พูด, ยังไม่พูด, แต่ยังอีกมาก. เดี๋ยวนี้
พูดแต่เรื่องลมหายใจก่อน; กำ�หนดลมหายใจว่า หายใจอยู่ หายใจอยู่
เข้าอยู่–ออกอยู่, เข้าอยู่–ออกอยู่, สั้นหนอ ยาวหนอ สั้นหนอ ยาว
หนอ, หยาบหนอ ละเอียดหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ. เอ้า, นี้นาม
หนอ นี้รูปหนอ นี้นามหนอ นี้รูปหนอ นี้เวทนาหนอ นี้สัญญาหนอ
ทีม่ นั รูส้ กึ อยูเ่ มือ่ หายใจ จึงเรียกว่าเนือ่ งอยูด่ ว้ ยลมหายใจ, มันเกิดหนอ
ดับหนอ ลมหายใจเกิดหนอ ดับหนอ อะไรที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจ
เกิดหนอ ดับหนอ. ความรู้สึกที่เป็นนามขันธ์ อีก ๔ อย่าง คือเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ละอย่าง ๆ ก็เกิดหนอ ดับหนอ เกิดหนอ
ดับหนอ; เมื่อเห็นการเกิดหนอ ดับหนอ ก็ย่อมเห็นถึงความที่ว่า มัน
ไม่คงที่ คือไม่เที่ยง เห็นไม่เที่ ยง หนอ, ไม่เที่ยงหนอ.
เมื่อ เกิดดับไม่เที่ยงอยู่ อย่างนี้แล้ว จะเป็นตัวตนบุคคลของ
ใครได้อย่างไร มันจึงว่า ไม่มีตัวตน หนอ, ไม่มีตัวตนหนอ, ไม่มีตัวตน
หนอ, ด้วยความรู้สึกเห็นชัดจริง ๆ ไม่ใช่ว่าแต่ปาก. นี้มันก็จาง, จาง
ความยึดถือ คลายความยึดถือ ก็คลายหนอ, คลายหนอ คลายออก
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แล้วหนอ, คลายออกแล้วหนอ, หรือคลายมากแล้วหนอ, ก็แล้วแต่
จะรู้สึก. แต่อย่าพูดให้มันมากคำ�เลย พูดคำ�เดียวว่า คลายหนอ
คลายหนอ. อันใดมันคลายไปถึงที่สุด อันนั้นมันก็ดับ ก็ดับหนอ
ดับหนอ. ของที่เคยยึดถือหลุดร่วงไปแล้วหนอ, หลุดร่วงไปแล้วหนอ
แปลว่าสลัดทิ้ง สลัดคืน ขว้างทิ้งแล้วหนอ, ขว้างทิ้งแล้วหนอ.
นีเ่ พียงแต่ลมหายใ จบทเดียว, บทลมหายใจบทเดียว ยังไม่พดู
ถึงอิริยาบถอื่นเลย. ลมหายใจอย่างเดียว มีทางที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้;
แม้สำ�หรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป. ถ้าใครเห็นว่ามันมากนัก จะลดลง
เสียก็ได้; จะลดอย่างไรได้บ้าง ก็ลองใคร่ครวญดู.
เอาทัง้ หมดนะ ก็ก�ำ หนดว่าลมหายใจหนอ กำ�หนดว่าเข้า–ออก
หนอ กำ�หนดว่าสัน้ ยาวหนอ กำ�หนดว่าหยาบละเอียดหนอ กำ�หนดว่า
เป็นนามหรือเป็นรูปหนอ กำ�หนดว่าเกิดหนอดับหนอ, เกิดหนอดับ
หนอ กำ�หนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอ ก็คือไม่เที่ยง กำ�หนดว่าไม่มีตน
เลยหนอ เอ้า, จาง ๆ จาง ๆ จาง ความยึดมั่นแล้วหนอ สุดความ
ยึดมั่นแล้วหนอ โยนคืนแล้วหนอ.
ทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจ คือ รู้สึกอยู่เกี่ยวกับลมหายใจ
เมือ่ กำ�หนดลมหายใจอยู่ มีความเห็นแจ้ง รูส้ กึ ประจักษ์ตอ่ สิง่ เหล่านีไ้ ด้
ในขณะที่มีการกำ�หนดลมหายใจ หรือว่าแยกออกดูได้จากลมหายใจ
นั่นเอง.
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ถ้าจำ�ไม่ได้ ก็ไปขอคัดลอกจากเพื่อน ว่ากำ�หนดลมหายใจ,
กำ�หนดว่าหายใจหนอ, อีกขั้นหนึ่งกำ�หนดว่า หายใจเข้า–ออกหนอ.
ขั้นต่อมากำ�หนดว่า สั้น–ยาวหนอ, ขั้นต่อมากำ�หนดว่าหยาบละเอียด
หนอ. ทีนี้ดูให้ละเอียดฉลาดขึ้นไปอีกว่า โอ้, นี้นามหนอ นี้รูปหนอ,
ลมหายใจเป็นรูป. การกำ�หนดลมหายใจ รู้สึกลมหายใจ เป็นนาม
หนอ, นามหนอ–รูปหนอ แล้วกำ�หนดว่ามันเกิดหนอ–ดับหนอ เกิด
หนอ–ดับหนอ แล้วกำ�หนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอ คือไม่เที่ยง กำ�หนด
ว่า ไม่มีตนหนอ คืออนัตตา. กำ�หนดว่าเดี๋ยวนี้ความยึดถือของเรา
จางออกแล้วหนอ, จางออกแล้วหนอ. เดี๋ยวนี้ความยึดถือบางอย่าง
ดับแล้วหนอ สิ่งใดดับความยึดถือได้ สิ่งนั้นหล่นร่วงไปเหมือนกับ
ขว้างทิ้งแล้วหนอ.
นับดูได้กี่ขั้น? ที่จด ๆ ไปนั้น นับดูว่าได้กี่ขั้น? กำ�หนดว่า
หายใจหนอ เข้า–ออกหนอ นี้ขั้นหนึ่ง, สั้น–ยาวหนอ ขั้นหนึ่ง, หยาบ–
ละเอียดหนอ ขั้นหนึ่ง, เป็นนาม–เป็นรูปหนอ ขั้นหนึ่ง, เป็นการเกิด–
การดับหนอ ขั้นหนึ่ง, เป็นอนิจจังหนอ ขั้นหนึ่ง, เป็นอนัตตา ขั้นหนึ่ง,
จางแล้วโว้ย, จางแล้วโว้ย ขั้นหนึ่ง, ดับแล้วโว้ย ขั้นหนึ่ง, โยนหมด
แล้วโว้ย ขั้นหนึ่ง, ขั้นนี้ไม่ต้องก็ได้ เพราะว่าถ้าดับแล้วมันก็เป็นวาง
ของมันเอง กี่ขั้น ๑–๒–๓–๔–๕–๖–๗–๘–๙–๑๐–๑๑. สิบเอ็ดขั้น
รวบลัดเสียบ้างให้เหลือสัก ๕-๖ ขั้นก็ได้. นี่อย่างเต็มที่มันมีอย่างนี้.
ขอให้ไปลองทำ�ดู.
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การบังคับจิตนี้ฝึกสติตลอดเวลา.
นี่คือว่า ฝึกสติ อยูตลอดเวลา; เพราะมันต้องใช้สติ อยูตลอด
เวลาทีฝ่ กึ นัน้ . มันเป็นการบังคับจิตอยูต่ ลอดเวลา, มีสมาธิโดยอัตโนมัติ
อยู่ในตัว. สมาธิชนิดนี้ไม่ออกมาเด่นอยู่ เป็นรูปฌาน อรูปฌาน อะไร
ไม่. แต่มันมีอยู่อย่างเพียงพอในการกำ�หนดนั้นเอง. สมาธิชนิดนี้วิเศษ
พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญว่าเป็นสมาธิที่วิเศษ; เพราะกำ�ลังใช้
ประโยชน์อยู่จริง ถ้าไปทำ�เป็นฌาน, เป็นอรูปฌาน เด่นไปทางโน้น
ไม่ได้ใช้อะไร; มันก็เป็นฌานอยู่อย่างนั้น มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้
อะไร. แต่เดี๋ยวนี้มีอยู่เท่าไร ใช้หมดเท่านั้น; เหมือนกับว่ามีเงินมีทอง
ถ้าไม่ใช้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร จะมีมากเท่าไร ๆ มันก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร. แต่ถ้ามันได้ใช้จริง ใช้อยู่เต็มที่ นั่นน่ะคือมีประโยชน์
มาก.
ดังนั้น สติ ก็ดี สมาธิ ก็ดี ที่เกิดอยู่ในการกระทำ�นี้ เรียกว่า
มีประโยชน์มาก; ท่านเรียกว่า อนันตริยสมาธิ –สมาธิที่แฝดกันอยู่
กับปัญญา. เราไม่ได้ตั้งใจจะทำ�สมาธิ แต่มันก็เกิดขึ้นมาเอง ในการ
กระทำ�การกำ�หนด ตามแบบที่กล่าวมาแล้ว. นี่เรียกว่า มีสมาธิเกิ ด
พร้อมกันกับการใ ช้ไปเลย; ไม่เดินเครื่องเปล่า ๆ ให้เสียแรงงาน
เปล่า ๆ; เหมือนกับเขาใช้รถยนต์ เขาก็สตาร์ทเครื่อง ติดก็เข้าเกียร์
ไปเลย ถ้าใครมัวเดินเครื่องอยู่เฉย ๆ มันบ้าแล้ว มันเป็นบ้าแล้วนะ.
เครือ่ งยนต์จะดีอย่างไร เปิดให้มนั เดินอยูเ่ ฉย ๆ, มันก็คอื บ้า. เครือ่ งยนต์
พอดีพอร้าย พอสตาร์ทติดแล้วเข้าเกียร์ไปเลย ทำ�งานไปเลย. นัน่ แหละ
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คือ อนันตริยสมาธิ –สมาธิทเี่ กิดขึน้ มาพร้อมกันกับการใช้ : ใช้พจิ ารณา
ใช้กำ�หนด; อย่างนี้จะเรียกว่า ไม่เก่งก็ได้ แต่ไม่เป็นไร มันไม่ได้ทำ�
สมาธิได้มากมาย มันไม่เก่งก็ไม่เป็นไร. แต่ว่าทำ�สมาธิได้พอใช้ พอใช้
จริง ๆ. พอใช้ที่จะกำ�หนดธรรมะ แล้วก็บรรลุธรรมะ รู้แจ้งธรรมะได้.
นี่ขอให้พยายามดูเถิด คุณไม่ต้องไปนึกอะไร นอกจากทำ�
ตามนี้ ทำ�ตามที่วางไว้นี้. แล้วสมาธิก็จะเกิดเต็มที่, สติก็จะเกิดเต็มที่;
เพราะว่าทำ�สติอยู่ตลอดเวลา แล้วมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่า มัน
จะเกิดอาการที่แน่นอน อย่างหนึ่ง คื อจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ�อะไร
ออกไป โดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อน. นั้นแหละสำ�คัญมาก ต่อไปนี้ สติ
มันว่องไวคล่องแคล่ว เหมือนกับสายฟ้าแลบ : ดังนั้นมันจะไม่คิด
ไม่พูด ไม่ทำ�อะไรไป โดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อน. ฉะนั้นคนนี้จะเป็น
บุคคลที่จะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอ, ก่อนแต่ที่จะทำ� จะพูด จะคิด
ก็เลยรอดตัว.

การฝึก “หนอ” มี ๓ ความหมาย.
เอ้า, เวลามันจะหมด เรื่องอยากจะพูดต่อไป ก็คือว่าหนอ.
คำ�ว่า “หนอ” มี ๓ ความหมาย.
หนอของคนโง่ พอเขาว่าหนอ ก็หนอ ๆ หนอ ๆ เลย เครียด
เลย, เอาจริงเอาจังกับคำ�ว่าหนอ หนอของคนโง่; ดูจะเป็นอย่างนั้น
กันเสียมาก, เป็นหนอโง่เสียมาก, ไม่หนอก็ยังจะดีกว่า, หนอ ๆ ด้วย
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ความทะลึ่ง ยุบหนอ พองหนอ เข้าหนอ ออกหนอ, มันหนอด้วย
ความเครียด ด้วยจิตที่มันเครียด ด้วยจิตที่ยึดมั่น; หนออย่างนี้ไม่ให้
ประโยชน์ดอก เรียกว่าหนอโง่.
ทีนี้ หนอที่ ๒ เป็นหนอของสติ , มีสติ มันจึงกำ�หนดรู้ด้วยสติ,
กำ�หนดด้วยสติวา่ เข้าหนอ–ออกหนอ, เข้าหนอ–ออกหนอ ไม่เครียด
อย่างนีม้ นั เป็นหนอของสติ, และว่าลมหายใจเข้าหนอ รูส้ กึ อยู่ ลมหายใจ
ออกหนอ ไม่หนอ–หนอ–หนอ อย่างชนิดที่มันเหมือนกับคนบ้า.
ทีนี้ หนอที่ ๓ เป็นหนอของปัญญา คือมันรู้ลม รู้นามรูป รู้
นามและรูป รู้เกิดดับมาแล้วทั้งหมดแล้ว มีปัญญาเกิดขึ้นว่า โอ้, มัน
สักว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอ, ไม่มีสัตว์บุคคลอะไร ที่หายใจเข้า
หายใจออก, ไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่เป็นตัวรู้สึก ทำ�ความรู้สึกอะไร.
หนอนี้หนอเลิศ หนอปัญญา, หนอว่ามันเป็นสักแต่ว่าอาการอย่างนี้
เท่านั้นหนอ ไม่มีบุคคลตัวตนเลยหนอ. นี้หนอของปัญญา หนอนี้
ละเอียดประณีต สุขุม ลึกซึ้ง. ขอให้หนออย่างนี้.
จะยกตัวอย่างในเรือ่ งกำ�หนดลมหายใจอย่างเดียวนะว่า หายใจ
เข้าหนอ หายใจออกหนอ คนที่มันเครียด เพราะว่ามันจะดี จะเด่น
จะสำ�เร็จ, นี่มันหนอ ๆ หนอด้วยความเครียด นี้หนอโง่; กำ�หนด
ลมหายใจ เข้าหนอออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ ไปทำ�เล่นไปเลย
เป็นบ้าไปเลย.

73

74 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

ทีนี้ ลมหายใจเข้าด้วยสติ ลมหายใจออกด้วยสติ มันหนอ
ด้วยสติ หนออย่างสุภาพ หายใจเข้าหนอ หายใจออกหนอ ด้วยสติ;
เพียงแต่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละ ไม่มากกว่านั้น หนอ
อย่างนี้ก็ หนอด้วยสติ ก็ใช้ได้ เหมือนกัน.
ทีนี้ หลังจากที่ได้พจารณามาจนถึงขั้นสุดท้าย แล้ว จนรู้ว่า
โอ, การหายใจตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ, ไม่มีบุคคลตัวตนผู้หายใจ
หนอ; แม้ตัวลมหายใจนั้นก็มิใช่สัตว์บุคคลตัวตนหนอ, ไม่มีผู้ที่เป็น
บุคคล ผู้หายใจหนอ. นี้มัน จะเกิดปัญญา ขึ้นมาว่า มันสักแต่ว่า การ
หายใจเข้า–ออก ตามธรรมชาติ ไม่มีสัตว์บุคคลเลยหนอ. หนอนี้มัน
มี ปัญญายาวมาก หนอที่จะช่วยได้ มันมีความหมายมาก, สักว่าแต่
เท่านั้นหนอ ไม่มีสัตว์บุคคลหนอ. นี่หนอที่ ๓ หนอของปัญญา ฉลาด
ถึงที่สุดแล้ว.
หนอที่ ๑ หนอโง่ เห่อ ๆ ตาม ๆ กัน มาหนอ เขาหนอเราก็หนอ
นี่มันเป็นหนอเครียด หนอมุทะลุ. ทีนี้ หนอที่ ๒ หนอของสติ กำ�หนด
อยู่ แล้วจึงหนอออกมาได้. หนอที่ ๓ นีร้ แู้ จ้งหมด แล้ว ว่ามันไม่มตี วั ตน
บุคคลหนอ. อาการนีเ้ ป็นไปเองตามธรรมชาติ , ตามกฎอิทปั ปัจจยตา
เท่านั้นหนอ; อย่างนี้เป็นต้น มันหนอ หนอฉลาด สติปัญญาสมบูรณ์
อยู่ในคำ�ว่าหนอ.
ทบทวน อีกทีว่า หนอที่ ๑ หนอมุทะลุ หนอเห่อ ๆ หนอ ๆ
ตาม ๆ เขาไป. หนอที่ ๒ นั้นสติสมบูรณ์. หนอที่ ๓ ปัญญาสมบูรณ์
นี่เรื่องหนอ.
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สังเกตดูแล้ว มันหนอมุทะลุกันเสียมาก แล้วมันไม่สำ�เร็จ
ประโยชน์อะไรดอก, มันไม่หนอถูกต้องแท้จริง ตามบทของพระธรรม
เลย.

เมื่อมีปัญหาแทรกขณะฝึกต้องกำ�จัด.
เอ้า, ทีนี้ ปัญหาที่จะต้องรู้ไว้, เรื่องที่ต้องรู้ไว้, ปัญหาที่จะเกิด
คือพอเรากำ�หนดอารมณ์ ลมหายใจอย่างนี้อยู่เรียกว่าลงมือทำ�ไป ๆ
อยู่ กำ�ลังทำ�อยู่นี้, มีความคิดอะไรมาแทรกแซง เรียกว่ามีอะไรมา
แทรกแซง ความคิดก็ได้, หรือจิตหนีไปไหนก็ได้. มันก็ไปเอาอารมณ์
ใหม่, ก็เรียกว่าอารมณ์ใหม่แทรกแซง ก็มีหลักขึ้นมาว่า; เมื่อกำ�ลัง
พิจารณากำ�หนดอยู่ มีอะไรเข้ามาแทรกแซง เป็นความคิดก็ได้ เป็น
ความสัมผัสมีอะไรมากระทบก็ได้ อะไรปึงปังอะไรขึ้นมาก็ได้ หรือ
บุคคลเดินมาก็ได้. นี่เรียกว่าอะไรแทรกแซง เมื่อกำ�ลังทำ�อยู่ มีอะไร
มาแทรกแซง ก็รับอารมณ์นั้นเลย, อารมณ์ที่เข้ามาแทรกแซง รับให้ดี
ว่าอะไร ๆ อะไร, พิจารณาดูให้ดี จนเป็นอะไรเป็นอะไร จนถึงที่สุด
มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เลิกกันไปแหละ.
ถ้าเรากำ�ลังกำ�หนดอยู่นี้ เสียงปึงขึ้นมา ด้วยอะไรหล่นก็ตาม
อะไร ๆ ก็สนใจได้ ไม่ต้องกลัว, ไม่ตอ้ งเสียใจด้วย, ปุงนัน้ อะไร ๆ อะไร,
เอ้า, มันก็แค่นั้นเอง แล้วก็เลิกกัน แล้วก็กลับมากำ�หนดใหม่ได้.
หรือว่าจิตมันหวนคิดบ้าบอไปถึงอารมณ์ในอดีต : ถึงคนรักถึงคนเกลียด
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อะไรก็ตาม เอ้า, ก็ได้ ก็ ติดตามไป แล้วมันก็หมดเรื่อง แหละ. มัน
จะติดตามไปได้ถึงไหน มันก็รู้ว่า เอ้า, นี้มันเป็นเรื่องนี้ มาแทรกแซง
อย่างนี้ แล้วมันก็สลายไปเอง, แล้วก็กลับมาทำ�ใหม่, กลับมาทำ�ใหม่
ตรงทีม่ นั ละไป, กลับมาทำ�ใหม่. นีว่ า่ ถ้าอะไรมาแทรกแซง เป็นอารมณ์
ก็ดี เป็นสัมผัสก็ดี เป็นบุคคลก็ดี เป็นสิ่งของก็ดี เป็นอุบัติเหตุก็ดี
หรือแม้แต่ว่า มันเจ็บปวดเมื่อยขบขึ้นมาก็ดี จัดการกับมันจนเสร็จ,
แล้วมากำ�หนดนี้ใหม่; ถ้ามีปัญหาอย่างอื่นค่อยพูดกันทีหลัง.
รวมความว่า ถ้ามีอะไรมาแทรกแซง เมื่อกำ�ลังปฏิบัติก็รับเอา
อารมณ์นั้น กำ�หนดอย่างจริงจัง แล้วมันก็จะสลายไปเอง, มันอยู่
ไม่ได้; เพราะว่ามันเป็นสักว่าเหตุปัจจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ม ันก็จางไป
หายไปในที่สุด, เสียเวลานิดหน่อย, แล้วก็มากำ�หนดต่อไปตามเดิม
ที่ค้างอยู่ ก็กำ�หนดไป ตามหลักการของเรา.

การฝึกทำ�ได้ทุกโอกาส.
ทีนี้ ปัญหาอีกข้อหนึ่ง คือว่าเรื่องสิ่งรบกวน สถานที่ เห็น
อาจารย์วิปัสสนาโง่ ๆ อะไรดังนิดหนึ่งก็ทำ�ไม่ได้, นี่รบกวน ไปไล่เขา
ไปอะไรเขา. นี่จะบอกว่า ต้องทำ�ได้ ต้องทำ�ได้; เพราะบังคับจิตให้มา
กำ�หนดที่อารมณ์นี้ได้, ไม่รับอารมณ์อื่นที่เราไม่ต้องการจะรับ.
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เพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างว่า นั่งอยู่ในรถไฟ ข้าง ๆ ก็จอแจ
ตัวรถข้างใต้ถุนรถก็กุงกัง ๆ ก็ทำ�ได้ ไม่รู้ไม่ชี้ ฉันกำ�หนดแต่ลมหายใจ
เข้าออก. นี่คุณกลับบ้าน ไปภูเก็ตไปไหน นั่งอยู่ในรถไฟ คุณลองทำ�ดู,
ทำ�ได้, นั่งมาจากกรุงเทพ ฯ ถึงไชยาก็ทำ�ได้ มันจะปึงปังจอแจอย่างไร
ก็ทำ�ได้.
ถ้าว่าบ้านเราอยู่ข้างโรงสี โรงสีมันก็สีอยู่เรื่อย ก็ทำ�ได้, ไม่
ได้ยินดอกเรื่องเครื่องโรงสี; มันจะกำ�หนดได้ยินแต่ลมหายใจเข้าออก
เท่านั้น. หรือว่าริมถนน บ้านเราอยู่ริมถนน; รถยนต์มาเรื่อย ก็ช่างหัว
มันสิ เพราะฉันจะกำ�หนดแต่ลมหายใจที่เข้า–ออก เท่านั้น.
หรือเขามีงานอยู่ที่วัด ดังลั่นไปหมด; บ้านเราอยู่ข้างวัด ที่วัด
ก็มีงานวัด เราก็ทำ�ได้. แม้เราจะไปนั่งในงานวัด ก็ยังทำ�ได้. เรานั่งอยู่
ในศาลาที่เขาประชุมกันเอ็ดไปหมด เราก็ทำ�ได้.
อยู่ข้างเครื่องวิทยุข้างเครื่องดนตรี ก็ต้องทำ�ได้. ถ้าว่าตั้งใจ
จริง ๆ ขอให้มันจริง อุทิศที่จะกำ�หนดต่อการกำ�หนดจริง แม้จะมี
วิทยุเปิดอยู่; แม้จะมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้าง ๆ เจี๊ยวจ๊าว ก็ตามใจมัน, ฉัน
ไม่รู้ทั้งนั้น ให้ฝนตกซู่ก็ทำ�ได้, ฟ้าร้องเปรี้ยง ๆ ก็ทำ�ได้.
นีอ่ ย่าโง่จนว่า อะไรนิดหนึง่ ดังขึน้ มาก็ไม่ได้, ไปเทีย่ วห้ามคนอืน่ ,
ไปเที่ยวโกรธคนอื่น ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น. เดี๋ยวเขาเลยตีหัวตาย
โยคีจะตายเสียเพราะไปเที่ยวทะเลอะกับคนอื่น.
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เมื่ออาตมาไปที่อินเดียไปเที่ยวที่วัดอโศการาม มีโยคีฆราวาส
หลายคน แหมมานั่งทำ�อยู่ตรงที่ข้างก้อนหินที่ข้างวัด หลังวัด มีคน
เดิน เดินไปเหมือนเดินผ้าลากไปบนหัวบนอะไร เขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ ยังทำ�
ของเขาได้. คนไปเที่ยวเป็นที่คนเที่ยว ที่สถานที่คนเที่ยว เขานั่งทำ�มา
ตั้งแต่กลางคืน มันก็ไม่มีปัญหาอะไร; เพราะว่าเขาไม่ใช่โยคีขอทาน,
ไม่ใช่โยคีขอสตางค์, ที่จะมาปูผ้าไว้ให้คนหย่อนสตางค์ นั้นมันโยคี
ขอทาน; ไม่ใช่อย่างนั้น เขาเป็นโยคีแท้จริง โยคีบริสุทธิ์นี่ และเป็น
ฆราวาสด้วย ก็ท�ำ ได้ในทีเ่ ป็นทีเ่ ทีย่ วของประชาชน. เราเลยนึกละอาย.
เรามันเคยยึดถือทำ�ไม่ได้, นี่มาเห็นนักเลงเขาทำ�ได้.
ฉะนั้น คุณอย่ายึดถือเรื่องอึกทึกครึกโครม; อย่าให้มันโง่ไปมุ่ง
แต่ภายนอกโดยไม่จัดการในภายใน. จัดการในภายในสิ แล้วภายนอก
มันจะถูกจัดการเรียบวุธไปหมดแหละ, จัดการแต่ในภายใน. เราอยู่
ข้างเครื่องจักร เพราะบ้านเราอยู่ข้างโรงสี ก็ไม่ได้ยิน หรือแม้นั่งใน
รถไฟ หลับตาเสียสิ ก็ทำ�สมาธิตลอดทาง โดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้, ไม่มี
คนรู้, คนนั่งอยู่ข้าง ๆ ก็ไม่รู้. เขาว่าเรานั่งหลับก็ตามใจ.
นี่เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคไม่ต้องมี, ไม่ต้องมี อะไรมา
รบกวนก็ไม่รบกวนได้, หรือเมื่อทำ�สมาธิอยู่อะไรมาแทรกแซงก็ไม่เสีย
ไม่ล้มละลาย; อะไรมาแทรกแซงก็จัดการกับมัน, สูญหายไป แล้วก็
ทำ�ต่อ.
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สรุปที่อธิบายมาเป็นหลักเบื้องต้น.
นี่ทั้งหมดนี้เป็นหลักเบื้องต้น ที่ต้องรู้ไว้เบื้องต้น นับตั้งแต่ว่า
จะทำ�ได้ในทุกหนทุกแห่ง ก็จะทำ�ตามแบบนี้ จะกำ�หนดอย่างนี้ จะ
กำ�หนดอะไรก็ได้ จะกำ�หนดให้มันรู้ว่ามันเป็นอย่างไร, จนรู้จักแยก
ให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นรูปอย่างไร, เป็นนามอย่างไร, เป็นขันธ์ ๕
อย่างไร, เกิดดับอย่างไร, ไม่เที่ยงอย่างไร, เป็นอนัตตาอย่างไร, แล้ว
มันจะจางคลายจนดับของมันเอง. ขอแต่ให้ เห็นความไม่เที่ยงให้
เพี ยงพอเท่านัน้ แหละ. มันจะจัดการของมันเอง, จะเบือ่ หน่ายคลาย
กำ�หนัด, ปล่อยวางไปเอง.
นี้เรียกว่าลัดสั้น, แบบลัดสั้น แล้วก็ยังพูดกันตั้งชั่วโมง. เห็น
ไหม? ถ้าสั้นกว่านี้ คำ�เดียว พูดคำ�เดียวนั้นเป็นเรื่องพิเศษ, เป็นเรื่อง
ของบุคคลพิเศษ, เหตุการณ์พิเศษ. เช่นว่าคนเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
มีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจ้า ตรัสสองสามคำ�บรรลุมรรคผลไปเลย;
เพราะนั่นมันพร้อมแล้ว มันพร้อมมาหลายอย่างแล้ว ในจิตใจของเขา
พร้อมมาหลายอย่างแล้ว, มันห่ามมันจวนจะหล่นอยูแ่ ล้ว พอไปสะกิด
นิดเดียวมันก็หล่น หมายความว่าคนเหล่านั้นเขาผ่านชีวิตมามากแล้ว
ผ่านความขึ้นความลง ความได้ ความเสีย ความทุกอย่างที่เป็นคู่ ๆ
มามากแล้ว จนจะหล่นอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้สะกิดนิดเดียวมันก็หล่น.
อย่างนี้เราไม่เรียกว่า ลัดสั้นดอก มันจะหล่นของมันเองอยู่แล้ว ไม่ได้
ทำ�, ไม่ตอ้ งทำ�, มันลัดสัน้ เกินไป. ฟังพระพุทธเจ้าตรัสสองสามประโยค
มันก็หลุดพ้นแล้ว, นั้นมันห่าม, มันจะหล่นอยู่แล้ว มันจะสุกอยู่แล้ว.
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เอาว่า ลัดสั้นนี้ คือว่าเราจะไม่ทำ�สมาธิจนถึงกับเป็นฌานเป็น
อะไร, มีสมาธิพอสมควรแล้ว จิตกำ�หนดสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องกำ�หนด :
กำ�หนดลม, กำ�หนดลักษณะของลม, กำ�หนดเกิด–ดับของลม, ไม่เทีย่ ง
ของลม, อนัตตาของลม, กำ�หนดเบญจขันธ์ที่หาพบได้ อันเนื่องอยู่
กับลม แล้วเบญจขันธ์ ที่สำ�คัญที่สุดคือ เวทนาขันธ์; ถ้าเห็นความ
ไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์แล้วก็รอดตัว; เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ มันไปรวม
อยูท่ ีเ่ วทนาขันธ์ : ให้หลงรักก็รกั เป็นบ้าเลย, ให้หลงเกลียด หลงโกรธ
ก็โกรธเกลียดเป็นบ้าไปเลย. ถ้าพบความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์
อนัตตาของเวทนาขันธ์ แล้ว เรือ่ งมันก็จบได้, หลุดพ้นและปล่อยวาง
ได้ ด้วยการกระทำ�เพียงเท่านี้ก็ได้. เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลัดสั้น ๆ.
ระบบลัดสั้น มีเพียง ๒–๓ ขั้น ทำ�จิตเป็นสมาธิพอสมควร แล้ว
กำ�หนดลมหายใจ จนเห็นความไม่เที่ยง; ต่อจากนั้นมันจัดการของ
มันเอง. นี่เรียกว่าลัดสั้น.
ถ้าไม่ลัดสั้น ทำ�สมบูรณ์แบบตามหลักอานาปานสติ ต้องทำ�
๔ หมวด, หมวดละ ๔ ขั้น ๑๖ ขั้น; อย่างที่เรียกว่าตึงเครียดมาก,
อย่างที่เรียกว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรมาก. ในแต่ละขั้นยังมีปัญหาแฝง
อยู่หลายอย่าง. นั่นแหละสมบูรณ์แบบ; เช่นไปกำ�หนดรู้จิตทุกชนิด,
บังคับจิตทุกชนิด ในหมวดที่ ๓ ของจิตตานุปัสสนา นี้เราไม่ต้องทำ�
ดอก; เพราะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้น. แต่ถ้าเขาจะเป็นโยคีสมบูรณ์
แบบ เป็นพระอรหันต์ประเภทอุภโตภาควิมุตติแล้วเขาก็ต้องทำ� ถ้า
เขาต้องการ. แต่ทีนี้เขาฉลาดเป็นอุคฆติตัญญู เป็นวิปจิตัญญูบุคคล
เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง เขาไปทำ�ง่าย ๆ เลย, แล้วจะได้หมดทุกขั้นตอน
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ครบบริบูรณ์ทั้งชุด โดยในเวลาอันสั้นก็ได้. นั้นไม่ใช่เรา เรามันเป็น
คนโง่ คลานงุ่มง่ามอยู่ในนานี้; มันทำ�อย่างนั้นไม่ได้, ก็เลือกเอาเท่าที่
มันจะเหมาะแก่เรา. แต่เท่านี้มันก็พอแล้ว, พอกินแล้ว, ป้องกันโรค
ประสาท ไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวแล้ว.
เราจะมีสติสัมปชัญญะเร็ว ๆ, ไม่ทำ�ผิดพลาดในการงาน, ไม่
หลงรักไม่หลงเกลียดเร็วเกินไป. เรื่องกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องเร็วเหมือน
สายฟ้าแลบ; ถ้าสติไม่พอกิเลสมันเอาไปแล้ว จิตนีเ้ หมือนกัน ถ้าบังคับ
มันไม่ได้ มันก็ไปตามกิเลส; เพราะว่ากิเลสบังคับจิต สติปัญญาไม่ได้
บังคับจิต ไม่มีใครที่ไหนบังคับจิต มันก็คือสมบัติของจิตเอง.
จิตมี สมบัติอยู่สองชนิด คือ กิเลสกับโ พธิ; เมื่อใดกิเลสครอง
จิต ก็พาไปเป็นกิเลส, เมื่อใดโพธิครองจิต ก็ดึงจิตมาสู่ฝ่ายนี้ ฝ่ายนี้อยู่
เหนือกิเลส. ทีนี้ การฝึกหัดอย่างที่ว่านี้ เป็นการฝึกหัดให้จิตมาอยู่
ฝา่ ยโพธิ, อยูก่ บั โพธิ มีสติ มีสมาธิ มีปญ
ั ญา. มันน่าหัวทีว่ า่ ไม่มตี วั ตน
บุคลอะไรที่ไหน, มีแต่จิตกับสมาธิของจิต มันก็ยังทำ�กันได้. ให้รู้
ความจริง ข้อนี้ จะได้หายโง่ เป็น ก ข ก กา ของ เรื่ องสมาธิที่ต้องรู้
กันก่อน มิฉะนั้นก็จะโง่ลึกเข้าไปอีก ยิ่งกว่าไม่ทำ�เสียอีก.
เอาละ, เป็นอันว่า อาตมาได้พูดเรื่องหรืออธิบายเรื่องสมาธิ
วิปัสสนาระบบลัดสั้น. พูดแล้วนะระบบลัดสั้น, ไม่ใช่ระบบสมบูรณ์
แบบ; แม้แต่ระบบลัดสั้น ก็พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียว, คือ การ
กำ�หนดเกี่ยวกับลมหายใจ. ทีนี้ยังมีระบบเกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลาย
อีกหลายหัวข้อเหมือนกัน; แต่ว่ามันไม่มากมายลึกซึ้ง; มันเป็นเรื่อง
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อิริยาบถ มีเคล็ด มีเทคนิค ที่จะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของ
อิริยาบถ, ไว้พูดกันวันหลัง. วันนี้มันสมควรแก่เวลา มันรู้สึกเหนื่อย
เสียจนต้องฝืนพูดแล้ว ถ้าใครสนใจอยากจะได้จริง ๆ จดไม่ทนั จำ�ไม่ทนั
ก็ไปขอเทปเปิดฟัง ไม่ใช่จะขายเทปนะ คุณไปซื้อเทปเปล่ามาขออัด
เอาไปฟังที่บ้าน ฟัง ๓๐ เที่ยวไม่เข้าใจก็ไปโดดนํ้าตาย.
เอาละ, การบรรยายถึงที่สุดแล้ว ขอยุติการบรรยายในวันนี้
ไว้แต่เพียงเท่านี้. เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคณสาธยาย สร้างเสริมกำ�ลังใจ เพื่อการปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งสืบ
ต่อไป.
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การปฏิบัติในอิริยาบถยืน.๓

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจำ�ภาคมาฆบูชา เป็นตอนที่ ๔ แห่ง ชุดสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู นั้น อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า การ
ปฏิบัติ ในอิริยาบถเดิน.
ขอให้ทบทวนความเข้าใจ ในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ซึ่งได้
กล่าวในลักษณะของอิริยาบถนั่ง และมุ่งหมายกล่าวโดยละเอียด ถึง
การกำ�หนดลมหายใจ ต้องเอาข้อความที่ เกีย่ วกับการกำ�หนดลมหายใจ
นั้นมาใช้ในบทนี้และบทต่อ ๆ ไปด้วย. ซึ่งไม่จำ�เป็นจะต้องอธิบาย
ซํา้ อีก ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการกำ�หนดลมหายใจ. ต่อไปก็อธิบายเกีย่ วกับ
อิริยาบถ.
๓

ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๔
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗.
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ทำ�ไมจึงต้องพูดถึงอิริยาบถ หรือแจกการปฏิบัติอิริยาบถ?
เพราะว่าคนเรามันต้องเปลี่ยนอิริยาบถ จึงต้องปฏิบัติธรรมะได้ใน
ทุก ๆ อิรยิ าบถ, และเพราะว่า อิรยิ าบถทุกอิรยิ าบถนัน้ เอามาใช้เป็น
ที่ตั้งแห่งการปฏิบัติได้. นี้จึงต้องใช้อิริยาบถเป็นหลัก.
อิริยาบถที่เป็นหลัก เป็นประธานนั้น เราก็มีพูดกันแต่ว่า นั่ง
นอน ยืน เดิ น; แต่ ในทางปฏิบัติ ธรรมะนั้น จะให้มาก ขยายให้
มากไปกว่านั้น คือ ทุกอิริยาบถก็ยังได้. แต่ถ้าเกิดจำ�เป็น ก็จะเอามา
สักจำ�นวนหนึ่งเท่านั้น. ในอิริยาบถนั่งนี้ ถือว่ามันเป็นประธานของ
อิริยาบถอื่น; โดยเหตุที่ว่า อิริยาบถนั่งทำ�สะดวก, ทำ�สมาธิสะดวก,
แล้วก็ทำ�ได้มาก ทำ�ได้นาน แล้วก็สะดวกหรือง่าย ในการที่จะกำ�หนด
ในอิริยาบถนี้.

ความมุ่งหมายในการฝึกอิริยาบถเดิน.
ทีนเี้ ราจะมาพูดกันถึง อิรยิ าบถเดิ น ทีท่ า่ นทัง้ หลายก็รอู้ ยูแ่ ล้ว.
สำ�หรับคำ�ว่า “เดิน” ที่จะเอามาฝึกนี้ มันก็ มีได้ถึงสองรูปแบบ คือ
ฝึกอิริยาบถเดิ นใ นการฝึกสมถะและวิปัสสนา, แล้วยังมีการฝึกใน
อิริยาบถเดิ นนั้นตามปรกติ คือว่าเรากำ�หนดสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิ
โดยอิรยิ าบถเดิน ก็กระทำ�ตามแบบทีจ่ ะฝึกสมาธิ นีพ้ วกหนึง่ ; อีกพวก
หนึ่งเมื่อเราเดินอยู่ตามธรรมดา เดินไปไหนมาไหนที่ไหนก็ตาม เรา
จะต้องมีระเบียบสำ�หรับการฝึกด้วยเหมือนกัน คือให้ได้รับประโยชน์
จากการเดินนั้นดีที่สุด.
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ในตอนต้นนี้จะพูดถึง อิริยาบถเดิ น ในการฝึกสมถะและ
วิปัสสนา แม้จะใช้คำ�ว่าอิริยาบถเดิน การฝึกก็ยังจะแบ่งออกเป็นสอง
ตอนต่อไปตามเดิม เหมือนในชุดที่แล้วมาในวันก่อน คือว่าฝึกใน
ลักษณะที่เป็นสมถะ คือให้เกิดสมาธิ นี้อย่างหนึ่ง; แล้วก็จะฝึกใน
ลักษณะที่ให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนา นี้อีกอย่างหนึ่ง. ถ้าท่านระลึก
ได้ถึงคำ�บรรยายครั้งที่แล้วมา ก็จะกำ�หนดได้ว่ามันต่างกันอย่างไร.
โดยสรุป ฝึกอย่างสมถะ ก็ให้สงบ เงียบ หยุด เป็นสมาธิ ได้
รับผลเป็นสมาธิ ถ้าฝึกในตอนที่เป็นวิปัสสนานั้น ต้องกำ�หนดที่ความ
จริงของสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์นั้น ๆ กำ�หนดลักษณะของมันเป็นต้น. แล้ว
ผลที่ได้รับ ก็คือปัญญาหรือวิปัสสนา นี่สองอย่างนี้เข้าใจไว้ให้ชัดแจ้ง
ตลอดกาลทีเดียว : กำ�หนดลงไปที่ตัววัตถุหรืออารมณ์นั้น เรียกว่า
สมถะ ทำ�ให้ได้รบั สมาธิ; กำ�หนดทีค่ วามจริง ลักษณะอาการอันลึกลับ
ของอารมณ์นั้น ผลที่ได้รับก็คือสติปัญญาคือ ปัญญา. พูดสั้น ๆ ก็ว่า
ถ้าฝึกสมถะก็ได้สมาธิเป็นผล, ถ้าฝึกอย่างวิปัสสนาก็ได้ปัญญาเป็น
ผล มันเป็นสองอย่างกันอยู่อย่างนี้. แล้วเราก็จะต้องจัดให้ได้ฝึกได้
ทำ�ทั้งสองอย่าง ไม่ใช่อย่างเดียวคือทั้งสองอย่าง ตลอดทุกเรื่องไม่ว่า
เรื่องไหน.
เดี๋ยวนี้ ก็ฝึกในอิริยาบถเดิ น เป็นการฝึกสติ อย่างละเอียด.
ใจความสำ�คัญมันอยู่ที่ว่า ฝึกสติอย่างละเอียด มีสติอย่างละเอียด
ในอิริยาบถเดินหรือที่เกี่ยวกับการเดิน. คำ�ว่าสตินี้คือความระลึกได้
รวดเร็วอย่างละเอียด หมายความว่า แบ่งเป็นขัน้ ตอน ให้สติได้ก�ำ หนด
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ง่าย ๆ ทุก ๆ ขั้นตอน อย่างในการเดินนี้ เราก็แบ่งเป็นหลาย ๆ
จังหวะของการก้าวย่าง ก็กำ�หนดมันทุกจังหวะของก้าวย่าง นี้ก็เป็น
การฝึกสติอย่างละเอียดในอิริยาบถเดิน.
ในการฝึกลมหายใจนั้น เราไม่ค่อยได้แยกเป็นตอน ๆ อย่างนี้;
เพราะเหตุว่าตามหลักต้องการให้มุ่งอยู่ที่ตัวลม, แล้วลมมันเลื่อนไป
จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง วิ่งตามไปด้วยกัน, มันก็เป็นการกำ�หนดโดย
ละเอียด เราไม่จำ�เป็นจะต้องแบ่งแยกว่า : เอ้า, ลมกระทบจมูก ลง
ไปถึงคอ, ลงไปถึงอก, ลงไปถึงท้อง; อย่างนี้ไม่ต้องกำ�หนด เพราะว่า
กำ�หนดลมกันอยูต่ ลอดเวลา, ไปตามรอยทีม่ นั ลากไป, ตามทีล่ มหายใจ
มันลากไป จากจุดข้างนอกสูจ่ ดุ ข้างใน, จากจุดข้างในมาสูจ่ ดุ ข้างนอก.
แต่ในอิริยาบถเดินนี้ จะต้องแบ่งแยกอิริยาบถนั้นให้เป็นตอน ๆ, ให้
มันกำ�หนดง่าย มิฉะนัน้ มันจะหยาบ, มันจะหยาบ คือมันจะไม่ละเอียด
เช่นว่า เดินหนอ ๆ ๆ อย่างนี้มันก็หยาบ. ฉะนั้นจึงมี การกำ�หนดให้
ละเอียดไปตามลำ�ดับ จึงแบ่งเป็นสามอย่าง คือว่ากำ�หนด อย่างหยาบ
กำ�หนด อย่างกลาง กำ�หนด อย่างละเอียด.
กำ�หนดการเดิน อย่างหยาบ เท่าที่พอจะมองเห็นกันได้ง่าย ๆ
ทุกคน ก็คือว่าซ้ายย่าง แล้วก็ขวาย่าง, แล้วก็ซ้ายย่าง ขวาย่าง, ซ้าย
ย่าง ขวาย่าง ซ้ายย่าง–ขวาย่าง; อย่างนี้ก็กำ�หนดเป็นสองตอน.
เรื่องหนอนี่บอกแล้วนะว่าใครชอบหนอก็ได้ แต่ต้องหนอให้
ถูกกับเรื่อง. กำ�หนดอย่างสมถะก็หนอเฉย ๆ ว่ามันกำ�ลังทำ�อย่างนั้น
อยู่; นี่เป็นหนออย่างสมถะ. ถ้าเดินหนอ ๆ ก็คือกำ�หนดกิริยาอาการ
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เดินอยู่เท่านั้น. แต่ถ้ากำ�หนดเป็นวิปัสสนา คือหลังจากนี้ไปแล้ว รู้
ละเอียดแล้ว รู้ว่า การเดิ นเป็นสักว่าอาการ อย่างหนึ่ง ไม่มีตัวผู้เดิน
ในตอนนี้แม้จะกำ�หนดว่า เดินหนอ ๆ ก็ได้ ก็เหมือนกัน. แต่ความ
หมายมันผิดกันลิบ คือมันกำ�หนดว่า นีเ้ ป็นสักว่าอาการตามธรรมชาติ
เท่านั้น แล้วก็หนอ, นี้เป็นสักว่าอิริยาบถเดิน มีอยู่ตามธรรมชาติ
เท่านัน้ หนอ, ก็คอื ไม่มตี วั ผูเ้ ดิน. ให้รสู้ กึ ชัดเจนลงไปว่าไม่มี ตัวกูผเู้ ดิน,
มันยาวนี่. นี้สักว่าเป็นอิริยาบถเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ เท่านั้น
แล้วไม่มีตัวผู้เดินหนอ ก็ยาวความหมาย. แล้วกำ�หนดสั้น ๆ ว่า เดิ น
หนอ ๆ ๆ ก็ได้เหมือนกัน; ถ้าเดินหนอเมื่อตอนต้นของสมถะ มันก็
กำ�หนดแต่เพียงสักว่ามันเดิน, หนอตอนวิปสั สนานีม้ นั กำ�หนดว่า สักว่า
เป็นแต่อิริยาบถเดินตามธรรมชาติ ไม่มีตัวผู้เดินหนอ; ทั้งสองอย่างนี้
กำ�หนดว่า เดินหนอ ๆ ๆ เหมือนกัน แต่ความหมายต่างกันลิบ.

การกำ�หนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ.
เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกำ�หนด โดยวิธีของสมถะ กันเสีย
ก่อน แบ่งเป็นอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด อย่างทีก่ ล่าวแล้ว.
อย่างหยาบ ก็เอาว่าขวาย่าง ซ้ายย่าง ขวาย่าง ซ้ายย่าง ขวาย่าง ซ้าย
ย่าง. ถ้าเดินเร็วมันก็กำ�หนดได้เร็ว เดินช้ามันก็กำ�หนดได้ช้า. เพราะ
ฉะนั้น ให้มันช้าเท่าที่จะช้าได้ สมควรที่จะช้าอย่างไร ถ้าจะกำ�หนด
เป็นหนอก็ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ขวา
ย่างหนอ ซ้ายอย่างหนอ; สองจังหวะเท่านั้น ถ้าซ้ายย่างหนอ มัน
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กำ�หนดอยู่ที่การย่างของขาซ้าย; ก็สติอยู่ตลอดที่ ขาซ้ายย่าง. ถ้ามัน
กำ�หนดอยู่ที่ขาขวาย่างตลอดเวลา ขวาย่างหนอ สติมันก็กำ�หนดอยู่ที่
ขาขวาย่างหนอ, มันก็พอจะติดต่อกันไปได้เหมือนกัน ซ้ายย่างขวา
ย่างนี้ มันติดต่อกันไปโดยไม่ให้ระยะที่จิตมันหนี.
เอ้า, ทีนี้ อย่างหยาบ นี่แหละ แยกออกเป็นสักสามจังหวะ
ว่ายกหนอ คือเมื่อเท้ามันเริ่มยกขึ้นมาเรียกว่า ยกหนอ แล้วเมื่อเท้า
มันเริ่มเสือกไปข้างหน้าว่าย่างหนอ. พอเท้ามันลงถึงพื้นก็ว่า ลงหนอ
มันเลยกลายเป็นสามจังหวะ เป็นว่า : ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
ก็ได้ ลงหนอว่าเหยียบหนอ. ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ มันเดิน
เท่าเดิม แต่มันกำ�หนดให้ละเอียดออกเป็นสามจังหวะ, นี้ก็แปลว่า
เพื่อให้สติมันละเอียดไปตาม, นี้เรียกว่า อย่างหยาบอยู่ : ยกหนอ
ย่างหนอ แล้วก็เหยียบหนอ สามจังหวะ รวมทั้งสองประเภทนี้ เรียก
อย่างหยาบ; กำ�หนดสองจังหวะก็ดี สามจังหวะก็ดี ยังเรียกว่าอย่าง
หยาบ.
ทีนี้จะเป็น อย่างกลาง ให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกสักจังหวะ
หนึ่ง ก็กลายเป็น สี่ จังหวะ : พอขายกขึ้นมา ก็เรียกว่ายกหนอ, พอขา
มันยื่นออกไป ก็เรียกว่าย่างหนอ, แล้วพอขามันเริ่มจะลง ก็ว่าลงหนอ
พอลงถึงพื้น ก็ว่าเหยียบหนอ, มันเลยได้สี่จังหวะ ทำ�ให้มันละเอียด
ออกไปเป็นสี่จังหวะเพื่อทำ�สติให้มันละเอียดกว่าหรือยิ่งขึ้นไป จึง
ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. ถ้าจิตยังหยาบอยู่เหมือนเดิม
กำ�หนดไม่ได้ เพราะมันเคยกำ�หนดแต่เพียงว่ายกหนอ ย่างหนอ นี้มัน
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หยาบมาก; พอจะมากำ�หนดเป็นสี่จังหวะนี้ จิตมันต้องละเอียดต้องไว
เพียงพอกัน มันจึงจะกำ�หนดได้ หรือจะเรียกว่า สติมันละเอียดลงไป
พอ, พอที่จะแบ่งแยกให้เป็นสี่ตอนสี่จังหวะได้; ฉะนั้นมันจึงเป็นการ
บังคับอยู่ในตัว. ที่จะทำ�จิตให้ละเอียดคือทำ�สติให้ละเอียด โดยที่เรา
แบ่งอาการอันหนึ่งออกเป็นหลายจังหวะ ให้มันถี่ยิบเข้านี้ได้สี่แล้วนะ
ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ นี้ อย่างกลาง นะ.
ทีนี้อย่างกลางนี้ให้ละเอียดกว่านั้นอีก เอาสัก ห้าจังหวะ เอา
เผยอส้นหนอ เผยอ ๆ หนอ เผยอหนอหนึ่ง แล้วก็ยกขึ้นมาหนอ และ
ก็ย่างไปหนอ หย่อนลงหนอ แล้วก็เหยียบหนอ เลยได้ห้าจังหวะ :
เผยอส้นหนอ, ยกเท้าขึ้นมาหนอ, ย่างไปหนอ, หย่อนลงหนอ, เหยียบ
ลงหนอ. ดูสิจิตมันจะละเอียด สติมันจะละเอียดกว่ากันไปตามลำ�ดับ;
ถ้าจิตยังหยาบสติหยาบ มันทำ�ไม่ได้ดอกที่จะให้ได้เป็นถึงห้าจังหวะ
อย่างนี้, ถ้าจะทำ�ให้ได้ก็ทำ�ให้มันช้าเข้า พอที่จะแบ่งเป็นห้าจังหวะ
ได้ว่า เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. นี้อย่างกลาง
ก็ได้สองชนิด คือชนิดสี่จังหวะหรือห้าจังหวะ.
เอ้า, ทีนี้จะให้ละเอียดขึ้นไป ให้เป็นชุดละเอียด จะเอาเป็น
หกจังหวะเลย เผยอส้นเท้าเผยอหนอ แล้วก็ยกขึน้ มาหนอ ย่างไปหนอ
เริ่มลงหนอ เริ่มแตะแผ่นดินด้วยปลายเท้าหนอ แล้วก็เหยียบเต็มที่
หนอ ก็เลยได้หกจังหวะ : เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ
ถูกดินหนอ เหยียบหนอ หกจังหวะ.

89

90 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

เอ้า, ทีนี้ชุดละเอียดนี่ ขออีกหมวดหนึ่งคือให้ ละเอียด ออก
ไปอีก เป็นเจ็ด เลย, คือ เผยอส้นเผยอหนอ ยกเท้าขึ้นมาหนอ ย่าง
ลงไปหนอ ลงหนอ แตะพื้นหนอ เหยียบลงไปหนอ, แล้วก็กดลงไป
หนอ ให้มันได้สักเจ็ดจังหวะ : เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ
แตะหนอ เหยียบหนอ กดหนอ.
มันทำ�เหมือนกับทำ�เล่น คนไม่รู้เรื่อง ก็หาว่าแกล้งทำ�บ้า; แต่
มันไม่ใช่อย่างนั้น เขาต้องการจะฝึกสติให้มันละเอียด ละเอียดถี่ยิบ
ฝึกจิตให้กำ�หนดละเอียดถี่ยิบเพื่อผล คือ มีสติติดต่ออย่างยิ่ง ไม่เปิด
ช่องว่างให้จิตหนีไปเสียในระยะใดระยะหนึ่ง. ที่ว่าทำ�กันโดยมาก พอ
กำ�หนดแล้วจิตมันคอยจะหนีไปเสีย มันกำ�หนดไม่ได้ ก็เพราะว่าไม่ได้
แบ่งขั้นตอนให้มันง่ายให้มันชัด ให้มันผูกมัดจิตไว้.
ตรงนี้พอที่จะมีผล คือ สตินี่เป็นไปติดต่อไม่ขาดตอน เมือ่ ไม่มี
ตรงไหนขาดตอน จิตก็หนีไปจากเรื่องที่กำ�ลังคิดนั้นไม่ได้ และที่ดี
กว่านั้น. ช่วยฟังให้ดี ที่ดีกว่านั้น ก็คือว่า ฝึกไ ม่เคลื่อนไ หวอะไ รโดย
ที่จิตไม่รู้เสียก่อน, ไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกเสียก่อน หรือ
ไม่มีสติเสียก่อน. นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการ. ฝึกให้มีความรู้สึกตัว
ตลอดเวลา, ไม่ทำ�อะไรหรือไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถใด โดยที่จิตไม่รู้สึก
เสียก่อน. ถ้าฝึกอยู่อย่างที่ว่านี้ มันจะมีผลสูงสุดที่ว่า มีสมาธิอยู่ที่นั่น
ประกอบด้วยคุณสมบัติคือ จิตหรือสติเป็นไปติดต่อ แล้วก็จิตจะไม่คิด
อะไร, ไม่ทำ�อะไร ไม่สั่งการอะไร โดยที่ไม่มีสติสมบูรณ์เสียก่อน.
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คนเรามันลำ�บากที่ตรงนี้ มันทำ�อะไรไปแล้วก่อนแล้ว โดยที่
จิตไม่ได้รู้สึกไม่ได้ควบคุม, สติไม่ได้ควบคุม. ดังนั้นเราจึงลืม; เช่น
วางของไว้ตรงนี้แล้วมันก็ลืม เพราะมัน ไม่ได้ฝึกจิตชนิดที่เรียกว่า
รู้ตัวเสียก่อนจึงกระทำ�ลงไป; เช่นว่าถ้าเราจะวางของนี้ เราก็ทำ�จิต
รู้สึกเสียก่อนที่จะวาง วางตรงไหน, วางอย่างไร, แล้วจึงค่อยวาง แล้ว
มันก็ไม่ลืมว่าวางไว้ตรงไหน. ลืมพวงกุญแจ หรือว่าลืมของมีค่า ลืม
อะไร เพราะว่าจิตมันหยาบ ลืมปิดประตู แล้วก็เดินออกไป แล้วทีหลัง
ก็เกิดสงสัยว่า ประตูปิดแล้วหรือยังก็ไม่รู้ มันก็เป็นห่วง, มันก็ต้อง
วิง่ กลับมาดูวา่ ปิดประตูแล้วหรือยัง, อย่างนีเ้ ป็นต้น. แต่ถา้ เราเป็นคน
ฝึกสติชนิดที่ว่า จะรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอ แล้วจึงทำ�กิจนั้น ๆ อิริยาบถ
นั้น ๆมันก็ไม่ลืมสิ เราทำ�สติในการที่เราจะปิดประตู จะคล้องกุญแจ
จะงับกุญแจ มันทำ�สติกอ่ นแล้วมันจึงทำ�, มันก็ไม่ลมื สิ ด้วยความแน่ใจ
ว่ามันไม่ลืม ออกไปได้โดยที่มันไม่ต้องลืม. นี่ผลของการที่แบ่งแยก
อิรยิ าบถหนึง่ ๆ ให้เป็นหลายขัน้ ตอน ให้มกี ารกำ�หนด ตลอดถึงศึกษา
อย่างละเอียดลออทุกขั้นตอน.
รวมความว่า กำ�หนดอิรยิ าบถเดินในการฝึกสมถะนี้ อย่างหยาบ
กำ�หนด สองจังหวะ หรือสามจังหวะ. อย่างหยาบเอาสองจังหวะ หรือ
สามจังหวะ คือซ้ายย่าง ขวาย่าง ยกหนอ เหยียบหนอ สามจังหวะ.
ทีนี้ อย่างกลาง มีอย่าง สี่จังหวะ กับห้าจังหวะ อย่างกลาง
ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ แล้ว ห้าจังหวะ คือ เผยอส้น
หนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ แล้วก็เหยียบหนอ.
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อย่างละเอียด มีหกจังหวะ กับ เจ็ดจังหวะ ว่าเผยอส้นหนอ
ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ เหยียบหนอ นี่หกจังหวะ, เผยอ
หนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ แตะพื้นหนอ เหยียบหนอ กดลงไป
หนอ ได้เจ็ดจังหวะ.
มันไม่ใช่เรื่องทำ�เล่นให้มันลำ�บากเปล่า ไม่ใช่ทำ�ให้มันยุ่งยาก
เสียเวลาเปล่า ๆ แต่ทำ�ให้มันละเอียด ให้มันมีสติละเอียด แล้ว สติ
ละเอียดนี้มันว่องไว, มันรับประกันได้ ในการที่จะรู้สึกละเอียดและ
ทันเวลา. ทีนี้ใครจะทำ�ให้มากไปกว่านี้ก็ได้ จะขยายเป็นสิบจังหวะ
อะไรก็ได้ ตามความพอใจ; นี้กล่าวไว้พอสมควรเท่านั้น. ถ้ามากไปนัก
มันก็เกิน, เกินพอดี นี้มันก็เรียกว่า พอดีอยู่แล้ว อย่างหยาบมีสอง
จังหวะกับสามจังหวะ อย่างกลางมีสจี่ งั หวะกับห้าจังหวะ อย่างละเอียด
มีหกจังหวะกับเจ็ดจังหวะ.
ถ้าฝึกมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ได้ผลตามที่ต้องการ คือ มีสติ
ละเอียด ไว มาทันก่อนหน้าการกระทำ�; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง
ผัสสะ ไประลึกนึกถึงความผิดในผัสสะอีกที. ในขณะแห่งผัสสะ ถ้า
สติไม่ทัน มันก็ผิดหมด วินาศหมด; ด้วยการฝึกอย่างนี้ สตินี้จะ
ละเอียดด้วย จะว่องไวด้วย รวดเร็วด้วย จะมาทันเวลา; เพราะว่าได้
ฝึกเหมือนอย่างว่า ที่แบ่งภาค ให้เป็นหลาย ๆ ภาค ให้ละเอียด มันก็
จะมีความรวดเร็ว มันก็มาทันเวลา. เอาละ, อิริยาบถเดินตอนสมถะ
มีบทฝึกหัดอย่างนี้.
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การฝึกอิริยาบถเดินตอนวิปัสสนา.
ทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่จะเรียกว่าวิปัสสนา คือจะฝึกใน ระดับ
ปัญญา ให้เกิ ดปัญญา จากสิ่งที่กำ�หนดหรือสิ่งที่ฝึกนั้น. อย่าลืมนะที่
บอกว่า แม้จะใช้คำ�ว่า หนอ ๆ เหมือนกัน; แต่มันความหมายคนละ
อย่างนะ; หนอของ สมถะ นั้น สักว่ากำ�หนดรู้, กำ�หนดเท่านั้น : ส่วน
หนอของวิปัสสนา มัน กำ�หนดรู้ว่า ไม่มี ตัวคน ไม่มี ตัวบุคคล, มัน
หนอคนละหนอ ต้องนึกไว้ในใจเสมอ. ทีนี้จะฝึกชนิดที่ให้เกิดผลขึ้น
มาว่าไม่มีตัวบุคคล สักแต่ว่าอาการหรืออิริยาบถเป็นต้นเท่านั้นหนอ
ไม่มีตัวบุคคล; มันก็ต้องส่องให้ลึกลงไปที่สิ่งนั้น จนเห็นความไม่มี
บุคคล ความไม่มีตัวบุคคลนั้น จะฝึกในอิริยาบถเดิน. ก็เดิน ก็มี
อาการเดินอย่างที่เรียกว่า ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ นี่เป็นหลัก
ทั่วไปของอิริยาบถเดิน. กำ�หนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.

กำ�หนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.
ทีนี้ กำ�หนดนามรูป, เป็นนามและเป็นรูปในอิริยาบถเดิน
กำ�หนดที่เท้ากับอาการที่เท้ามันเคลื่อนไปอย่างนั้นมันเป็นรูป ทีนี้จิต
ที่กำ�หนดรู้สึกอาการอย่างนั้นมันเป็นนาม จึงรู้ทั้งรูปและทั้งนามได้
เมื่อยกขาก้าวเดิน.
สมมติว่าในระยะสามจังหวะ ขานั้นเป็นรูป เท้านั้นมันเป็นรูป
เท้ามันยกขึ้นมา มีภาพที่ยกขึ้นมา, เท้าที่มันยื่นออกไป, เท้าที่มัน
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เหยียบลง; ลักษณะอาการ อย่างนี้ก็ เป็นรูป เรากำ�หนดว่ารูปหนอ
ที่สิ่งเหล่านั้น. ทีนี้มา กำ�หนดในภายในว่า จิตหรือสติที่มัน กำ�หนดรู้
ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ เป็นจิต เป็นสติกำ�หนดอยู่ในภายใน
นั้น คือนาม. เดี๋ยวนี้เราเห็นทั้งรูป และเห็นทั้งนาม ในขณะที่เดิน ที่
ก้าวเดิน.
ถ้าเราจะแยกออกให้หลายจังหวะ มันก็กำ�หนดได้ทุกจังหวะ
เพราะมันมีภาพ มีภาวะ มีอาการทุกจังหวะ. เอาขา เท้าประกอบกับ
อาการลักษณะนั้น รวมกันเข้าเป็นรูป แล้วจิตที่มันกำ�หนดภาวะอย่าง
นั้น ที่ตัวจิตที่ตัวสตินั้นเป็นนาม. พอมาถึงตอนที่เราจะกำ�หนด เป็น
รูปนาม เรากำ�หนดรูปหนอ นามหนอ, รูปหนอ นามหนอ, สักว่ารูป
เท่านั้นหนอ, สักว่านาม เท่านั้นหนอ ไม่มีตัวตนบุคคล นี่เรียกว่า
กำ�หนดนามและรูปในอิริยาบถเดิน.
ถ้าแยกนามและรูปออกไปเป็นห้า เป็นขันธ์ห้า มันก็มีรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กำ�หนดรูปก็กำ�หนดอย่างเดิม เท้านั้น
ก็ดี, อาการ ภาพ ภาวะนั้นก็ดี, มันก็เป็นรูปขันธ์. ถ้ามันมีความรู้สึก
อะไรขึ้นมา ในการก้าวเดินนั้น เป็นความรู้สึกเจ็บปวด หรือว่ากระทบ
อ่อนแข็ง สบายไม่สบาย เป็นต้น ก็เรียกว่าเป็นเวทนา, กำ�หนด
เวทนาขันธ์ หมายความว่า เราละจากกำ�หนดตัง้ ต้นมากำ�หนดอย่างนี้
มันเป็นการกำ�หนดให้เห็นนามรูป ที่เกิดอยู่ในที่นั้น. สัญญาสำ�คัญ
มัน่ หมายเกีย่ วกับการเหยียบลงไป เกีย่ วกับการยกการย่างอะไรก็ตาม
ก็ เรียกว่าสัญญาขันธ์. นี้ถ้ามันมีทำ�ให้ เกิดความคิด อะไรขึ้นมา
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เนื่องจากการเหยียบ การยก การย่างนั้นก็ เรียกว่า สังขารขันธ์ แล้ว
มัน รูแ้ จ้ง ทั้งเบื้องต้น ตรงกลาง ตรงเบื้องปลาย ต่อสิ่งเหล่านั้น ต่อขา
หรือว่าต่อยก ต่อวาง อะไรก็ตาม เรียกว่า วิญญาณขันธ์.
ขอให้เข้าใจไว้วา่ เราสามารถจะกำ�หนดรูปนามหรือเบญจขันธ์
นีไ้ ด้ทกุ เรือ่ ง ไม่วา่ เรือ่ งอะไร ถ้าเราฉลาด. ฉะนัน้ การอธิบายนี้ ก็อธิบาย
พอเป็นหลักเท่านั้น กำ�หนดตัววัตถุหรือภาวะแห่งวัตถุ ลักษณะแห่ง
วัตถุ นี้ก็เรียกว่ากำ�หนดรูป; ถ้ากำ�หนดความรู้สึกใด ๆ ที่เกิดมาจาก
วัตถุนั้นเคลื่อนไหว ก็เรียกว่าเวทนา ความจำ�ได้ว่าอะไรเป็นอย่างไร
สำ�คัญมัน่ หมายว่าอย่างไร ก็เป็นสัญญา. ถ้าเกิดความคิดขึน้ มาเกีย่ ว
กับการกระทำ�นี้ ก็เรียกว่า มีสังขารขันธ์เกิด เกิดความรู้ แจ้งด้วย
มโนวิญญาณว่าอะไร อะไรเป็นอะไร มันก็เป็นวิญญาณขันธ์. ไปศึกษา
ความหมายของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณให้กว้างขวางพอ
แล้วเอามาใช้กำ�หนดได้ง่าย เรียกว่าบริบูรณ์และง่าย นี่กำ�หนดเป็น
นามและรูป หรือเป็นเบญจขันธ์ ในอิริยาบถเดิน.
เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่า เบญจขันธ์ นั้นมันมาอยู่เต็มไปหมด
ที่ตรงนี้ เห็นได้ยั้วเยี้ยไปหมด เมื่อก่อนรู้แต่ชื่อไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
มันแต่ท่องเบญจขันธ์กันกี่ร้อยครั้งพันครั้ง มันก็ไม่รู้ว่าเบญจขันธ์อยู่
ที่ไหน, อย่างไร. เดี๋ยวนี้มาจับตัวมันตัวเล็กตัวน้อยทีละนิดทีละหน่อย
ทุก ๆ ชนิด ทุก ๆ อย่าง ให้รู้ได้ว่ารูปเป็นอย่างไร, เวทนาเป็นอย่างไร,
สัญญาเป็นอย่างไร, สังขารเป็นอย่างไร, วิญญาณเป็นอย่างไร, อันนี้
เหมือนกันแหละ กำ�หนดในอิริยาบถนั่งหรือกำ�หนดลมที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น กำ�หนดเป็นเบญจขันธ์อย่างไรเหมือนกันหมดทุก ๆ อิริยาบถ.
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กำ�หนดการเกิดดับ.
ทีนี้ต่อไป กำ�หนดเกิดดับ การเกิดขึ้น การตั้งอยู่ การดับไป
หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่าการเกิดขึ้นการดับไป; แยกอีกหน่อยว่า การ
เกิดขึ้นการตั้งอยู่ การดับไป; มันก็อิริยาบถเดินนั่นแหละ มันตั้งต้น
ขึ้นมาอย่างไร? เราซอยละเอียดจนว่าเผยอส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ
เหยียบหนอ นั่นแหละการเดินมันเกิดขึ้น นี่การเกิดแห่งการเดิน แล้ว
พอเหยียบสุดแล้ว, หยุดแล้ว มันก็ดับลงแห่งอาการเดิน. ถ้าจะแบ่ง
เป็นสามตอนว่า การเกิด คือการยกส้น ยกเท้า และกำ�ลังย่างไปข้าง
หน้า นั้นคือการตั้งอยู่ พอกดลงไปแล้ว เหยียบและหยุด นั้นมันเป็น
ดับไป อาการเดินเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป, เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป. นี่รู้
การเกิดดับแห่งอิริยาบถเดิน หรือการเดิน หรือจิตที่กำ�หนดการเดิน
กำ�หนดที่ตัวจิต พอจิตเกิดขึ้นกำ�หนดการเดิน จิตตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้ว
จิตดับไป เพราะว่าการเดินมันหยุดลงไป เป็นครั้ง ๆ เป็นก้าว ๆ ไป.
นี่ลองคิดดูว่า จะไม่ละเอียดอย่างไร. ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละเอียด
แล้วจะไม่ใช่ละเอียดแล้วอย่างไรกันอีกเล่า, มันก็ละเอียดได้เท่านี้ว่า
เรากำ�หนดว่า เดินเกิดขึ้น เดินตั้งอยู่ เดินดับลง, เดินเกิดขึ้น เดิน
ตั้งอยู่ เดินดับลง.
เดินเกิดขึ้น คือระยะที่เผยอขึ้นแล้วยกขึ้น แล้วตั้งอย่างเสือก
ไปข้างหน้า แล้วดับลงก็คือลดลง ๆ จนจดพื้นดิน แล้วก็หยุดเดิน
นี้คือดับ. การเดินเกิดขึ้น การเดินตั้งอยู่ การเดินดับไป ถ้าจะกำ�หนด
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แบบเบญจขันธ์ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าคงจะไม่จำ�เป็นแล้ว, กำ�หนด
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในนั้น มันก็เหมือนกับข้อที่แล้วมา
ว่ากำ�หนดนามรูป. เดี๋ยวนี้เราจะกำ�หนดการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
มุ่งหมายไปในทางที่ จะเห็นอนจจัง, มุ่งหมายไปในทางที่จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลง. ฉะนั้นขอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น ในการ
ยกขึ้น แล้วย่างไปแล้วกดลงนี้. การเปลี่ยนแปลงมีสามระยะ เมื่อ
กำ�หนดเกิดดับ ๆ ๆ ของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้ว มันก็จะเห็น
อนิจจัง.

กำ�หนดอนิจจัง.
ดังนัน้ ระยะต่อไป ก็ กำ�หนดอนิจจัง ไม่เทีย่ งหนอ ๆ เมือ่ ยกขึน้
ไม่เที่ยงหนอ เมื่อย่างไปไม่เที่ยงหนอ เมื่อจดลงไม่เที่ยงหนอ ยกขึ้น
ไม่เที่ยงหนอ ย่างไปไม่เที่ยงหนอ จดลงไม่เที่ยงหนอ; จะให้เป็นความ
ไม่เที่ยง ที่ตัววัตถุนั้น คือเท้า ที่ทำ�นั้น หรืออาการนั้น หรือจิตที่
กำ�หนดอาการนั้น ๆ มันก็ไม่เที่ยงด้วยกัน; เพราะจิตมันกำ�หนด
อาการยกหรือเกิด, จิตมันกำ�หนดอาการตั้งอยู่คือย่าง, จิตมันกำ�หนด
อาการดับลงคือเหยียบ ซอยให้ละเอียดเพื่อจับตัวง่าย ถ้าไม่แยกให้
ละเอียดมันจับตัวยาก แล้วไม่เห็นลึกซึ้ง ไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ในทางธรรม.
ตอนที่ กำ�หนดอนจจัง คือกำ�หนดที่การเปลี่ยนแปลง ที่ตัว
การเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถนั้น ๆ ทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลง.
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คำ�จำ�กัดความก็จะมีว่า กำ�หนดการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถแต่ละ
อิริยาบถ แต่ระยะ ๆ ทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลง, เห็นความเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่ของวัตถุ คือร่างกายของเท้า ของขา ของภาวะ ของลักษณะ
กระทั่งของจิตที่เป็นตัวกำ�หนด. ก็เห็นว่าไม่เที่ยงทั้งของรูป และทั้ง
ของนามนั้นเอง. ข้างบนกำ�หนดนามและรูปสำ�หรับเกิดและดับ; ทีนี้
ก็เห็นอนิจจังได้ทุกขั้นตอน ที่มันเกิดและมันดับ.
เมื่อเห็นอนิจจังในสิ่งใด ก็ว่าไม่เที่ยงหนอ ๆ ไม่เที่ยงหนอ
เมื่อยกเท้าขึ้นมา ก็ไม่เที่ยงหนอ, เมื่อยื่นเท้าไป ก็ไม่เที่ยงหนอ, เมื่อ
เท้าเหยียบลง ก็ไม่เที่ยงหนอ, มันคล้ายกับตอกตะปูลงไปให้มันแน่น
ไม่ลมื ลืมยาก ว่าไม่เทีย่ งหนอ ทีต่ รงนัน้ ไม่เทีย่ งหนอทีต่ รงนัน้ ไม่เทีย่ ง
หนอที่ตรงนั้น, จนไม่เที่ยงหนอติดต่อกันไปหมด ไม่มองเห็นความ
เที่ยงที่ไหนเลย.

กำ�หนดอนัตตา.
นีก่ �ำ หนดเห็นความไม่เทีย่ ง เป็นเนือ้ หาของเรือ่ งอย่างนีไ้ ด้แล้ว
ขั้นต่อไปคือ กำ�หนดอนัตตา อาการอย่างนั้น อาการอย่างนั้น, ทุก
ระยะ ทุกขั้นตอนนั้น เป็นอาการของการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาม
ธรรมชาติ ไม่มีอัตตาตัวตน ที่ไหน ไม่มีเจตภูต ที่เขาเรียกว่าตัวตน
ไม่มีที่ตรงไหน. เป็นธรรมชาติล้วน ๆ ธรรมชาติล้วน ๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป.
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เมื่อยกขาขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าอนิจจัง ก็ว่าอนัตตาแทน
อนัตตาหรือว่าไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตนหนอ, เมื่อยกขึ้นมา เมื่อย่างออกไป
ไม่ใช่ตนหนอ, เมื่อเหยียบลงไปก็ไม่ใช่ตนหนอ ไม่ใช่ตนหนอ ไปเสีย
หมด, มันมีรูปร่าง ภาวะอย่างไร ก็ไม่ใช่ตัวตนหนอ จิตที่กำ�หนดรู้สึก
ภาวะนี้ จิตนั้นก็มีใช่ตนหนอ. มันเป็นสักว่าจิตตามธรรมชาติ มันทำ�
หน้าที่ของมันตามธรรมชาติ เห็นความไม่มีตัวตนรอบด้านไปหมด
ในอิริยาบถเดิน.

กำ�หนดความจางคลาย.
ทีนี้ต่อไป กำ�หนดความจางคลาย หรือความดับแห่งความ
ยึดถือ หรือความสลัดคืน ก็เหมือนกับการบรรยายครั้งที่แล้วมา เมื่อ
อิริยาบถเดินเป็นหลักกำ�หนดเท้าที่เดิน ภาวะที่เดิน ลักษณะที่เดิน
อาการที่เดิน; ถ้าเกิด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอะไรขึ้นมาใน
ขณะนั้น เห็นว่าเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ไม่มีตัวตนแล้ว ความยึดถือ
ในสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไป, ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรัก หรือด้วย
ความเกลียด หรือด้วยความอะไรก็ตาม ในเรื่องของการเดิน. ฉะนั้น
จึงไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าตีนสวย เท้าสวย เดินสวย สบายหรืออะไรก็แล้วแต่
ซึง่ มันมีความหมายแห่งตัวตนไม่มากก็นอ้ ย; เห็นว่าเป็นตามธรรมชาติ
เช่นนั้น เท่านั้นเอง. นี่ก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจางคลาย คลายความ
รักในอิรยิ าบถ หรือว่าอวัยวะสำ�หรับเดิน คือขา. อวัยวะ คือขาสำ�หรับ
เดิน อิริยาบถ เดินหรือประโยชน์จากการเดิน หรืออะไรก็ตาม เป็น
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ไม่ใช่ตัวตนของเรา มันก็คลายความยึดถือ ซึ่งมันจะเคยเกิดหรือ
ไม่เคยเกิด หรือมันจะเกิดต่อไปข้างหน้าก็ตาม ไม่มีทางที่จะยึดถือ
อะไร ๆ เกี่ยวกับการเดิน, และสิ่งอื่น ๆ ที่มันเนื่องกันอยู่กับการเดิน;
เพราะว่าฝึกในอิริยาบถเดิน. นี่ความยึดถือที่เคยยึดถือก็จะดับ ที่จะ
เกิดก็จะไม่เกิด เท่าที่เรามีความรู้สึกอยู่ในใจจริง ๆ. ถ้ารู้สึกว่า ความ
ยึดถืออะไรดับไป มันก็ว่าดับหนอ ๆ ดับหนอ ๆ ดับแห่งความยึดถือ
กระทั่งรู้สึกว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดถือแล้ว ก็ทำ�ความกำ�หนดว่าสลัด
คืนแล้วหนอ, สลัดคืนแล้วหนอ, สลัดคืนแล้วหนอ.
นี่คือลำ�ดับของการเห็นธรรมะ ที่ท่านวางไว้เป็นหลัก สำ�หรับ
อานาปานสติ ว่าจะต้องเห็นเป็นนามรูปก่อน. ตรงนี้ก็สำ�คัญนะ ว่า
ต้องเห็นเป็นนามรูปก่อน แล้ว เห็นเป็นการเกิ ดดับ เท่านั้น, แล้ว
เห็นเป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง แล้ว เห็นอนัตตา รวมอยูใ่ นอนิจจังนัน่ แหละ
แล้วก็ เห็นความจางคลาย ของความยึดถือในใจของตัวเอง, แล้ว ก็
ดับความยึดถือลงไป, แล้วก็รู้สึกว่า สลัดคืน ความยึดถือแล้ว.
จังหวะนี้ กำ�หนดนามรูป กำ�หนดเกิดดับ กำ�หนดอนิจจัง
กำ�หนดอนัตตา กำ�หนดจางคาย กำ�หนดยึดถือดับ กำ�หนดสลัดคืนนี้
หนึ่ง–สอง–สาม–สี่–ห้า–หก–เจ็ด. เจ็ดระยะนี่ สำ�คัญมาก ศึกษา
ให้เข้าใจไว้สำ�หรับทดสอบการปฏิบัติวิปัสสนา ว่ามันเดินไปหรือไม่
หรือมันติดตันอยู่; ถ้ามันเดินไป มันต้องเป็นไปตามลำ�ดับของอาการ
เหล่านี้ เจ็ดระยะ.
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ทำ�วิปัสสนาเพื่อหมดตน.
วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นแจ้งนามรูป เห็นแจ้งการ
เกิ ดดับ, เห็นแจ้งอนิจจัง, เห็นแจ้งอนัตตา, เห็นแจ้งการจางคลาย,
เห็นแจ้งการดับ, เห็นแจ้งการสลัดคืน. เมื่อเห็นว่ามันได้เป็นมาตาม
ลำ�ดับ จนถึงมีการดับความยึดถือแล้ว ก็ถอื ว่านัน่ แหละคือความสลัดคืน,
ความสลัดคืนได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้ แก่จิตที่มีปัญญาชนิดนี้, ความ
สลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้, ที่เรียกว่าตัวเรา แต่มัน
ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นจิตเท่านั้น แต่เราก็เรียกว่าตัวเราเสียเรื่อย แล้วเรา
เป็นผูท้ �ำ แล้วเราเป็นผูไ้ ด้; อย่างนีท้ �ำ ให้ตายมันก็ไม่เห็นความจางคลาย
มันมีตัวเราเข้าไปรับเอาเสียเรื่อย.
ถ้าเห็นเป็นธรรมชาติ เป็นแต่เพียงอิริยาบถ นามรูปที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ ไม่มีตัวเรา. ฉะนั้น ถ้าเขาจะถามขึ้นมา
ว่า ใครทำ�วิปัสสนา? ใครจะตอบว่าอะไร ว่าเราทำ� อย่างนั้นมันก็
ไม่เป็นวิปัสสนา. ถ้าทำ�เป็น ทำ�ได้ ทำ�ถูก มันก็บอกว่าจิตที่มันค่อย ๆ
ฉลาด ประกอบอยู่ด้วยสติ มันทำ�ของมันเอง อย่ามีตัวเราเลย อย่า
ต้องมีตัวเราเป็นผู้ทำ�วิปัสสนา แล้วจะเป็นพระโสดาเป็นพระอรหันต์
เหมือนที่เขาตั้งตัวเองกันโดยมาก เพราะว่าเขาเป็นผู้ทำ�วิปัสสนา แล้ว
ก็ตั้งเอาเองว่าเอาเอง.
ทำ�วิ ปัสสนานั้น ขอให้เข้าใจ ทำ�เพื่อให้ไม่มีตัวเรา, และถ้า
ยังมี “เรา” ทำ�วิปัสสนาอยู่อีก แล้วมันจะหมดได้อย่างไร. ฉะนั้นจับ
จุดนี้ให้ได้ว่า ทำ�วิปัสสนานี้ ทำ�เพื่อให้หมดตัวเรา, แล้วทำ�ไมจะต้อง
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มีตวั เราทำ�วิปสั สนา. ถ้าพูดอย่างนัน้ ก็เรียกว่า พูดภาษาคน ภาษาโลก
สมมติว่า มีตัวเรา เราทำ� วิปัสสนา เราทำ�ลายกิเลส เราละกิเลส เรา
บรรลุมรรค ผล นิพพาน. แต่ถ้า พูดภาษาธรรมะ มัน ไม่มีคน ไม่มี
ตัวคน มีแต่ธรรมะคือธรรมชาติ , ธรรมชาติคือนามรูป นามคือจิต
ที่ได้รับการอบรม ปรับปรุง พัฒนาขึ้นมา ๆ, จิตนั้นก้าวหน้า, จิตนั้น
เจริญไปในทางของธรรม จนในที่สุดจิตนั้นแหละหลุดพ้น. พูด
ภาษาคน ก็พูดว่าเราหลุดพ้น นาย ก นาย ข นาย ง หลุดพ้น หรือ
คนชื่อนั้นชื่อนี้หลุดพ้น นี้เรียกว่าพูดภาษาคน. มันไม่จริง มันสมมติ
แต่ถ้าพูดว่าจิตหลุดพ้น นั่นแหละคือถูกต้อง.
ถ้าถามว่าอะไรหลุดพ้น? ก็บอกว่าจิต จิตที่อบรมดีแล้ว ฝึก
ดีแล้วหลุดพ้น; ไม่ใช่ฉันหลุดพ้น, ไม่ใช่คนคนนั้นคนนี้หลุดพ้น นั้น
พูดความจริงกัน. ถ้าพูดในภาษาสมมติกนั มันก็มคี วามหลุดพ้น นาย ก
นาย ข นาย ง หลุดพ้น. เดี๋ยวนี้ว่าดับ สลัดคืน หลุดพ้น, เป็นการ
กระทำ�ของจิตหรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิต.
ถ้าเห็นชัดอย่างนีต้ ลอดเวลาแล้ว ก็ดบั ตัวตนได้จริง ดับตัวกู–
ของกู ได้ คือละลายไปหมด, ไม่มที ตี่ งั้ ไม่มที อี่ าศัย ตัวกู–ของกูกล็ ะลาย
ไปหมด, จะเรียกว่าอัตตา อัตตนียา ก็ได้ มันละลายไปหมด, จะเรียก
ว่า อหังการ–มมังการ ก็ได้ มัน ละลายไปหมด, คือตัวกู–ของกูมัน
ละลายไปหมด; เพราะเรากระทำ�อย่างนีก้ บั จิต แก่จติ , จิตลืมตาขึน้ มา
รู้เห็นตามที่เป็นจริงว่า มีแต่สักว่าอิริยาบถเป็นไปตามเหตุ ตาม
ปัจจัย ตามกฎอิทัปปัจจยตา, ไม่มี ตัวกู ไม่มีของกู.
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นีก่ ารกำ�หนดตอนทีเ่ ป็นวิปสั สนา กำ�หนด ตอนแรกเป็นสมถะ
ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ, กี่ระยะก็ตาม มันเป็นการกำ�หนด เพื่อ
จิตกำ�หนด นั้นเป็นสมถะ. ทีนี้ ในการกำ�หนดนั้น เพิ่มความเห็นแจ้ง
ว่าเป็นนามรูป เป็นเกิดดับ เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นต้น ตอนนี้ก็
กลายเป็นวิปัสสนา. การกำ�หนดตอนต้นเป็นสมถะ การกำ�หนดตอน
หลังเป็นวิปสั สนา แล้วมันก็ไม่ตอ้ งแยกจากกัน. เพราะเมือ่ การกำ�หนด
ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ ก็เป็นสมถะ, เพราะเห็นสักว่าเป็น
อิริยาบถตามธรรมชาติไม่มีตัวตน ในการยกหนอ ย่างหนอ เหยียบ
หนอ มันก็เป็นวิปัสสนา; เพราะมันเป็นคู่แฝด, เป็นเพื่อนเกลอกัน
ตลอดเวลา สมถะกับวิปัสสนา ในพระบาลีท่านก็ใช้คู่กันมาเสมอ
เป็นเกลอ เป็นคู่เสมอ ไม่แยกกันอยู่ได้ดอก; เหมือนกับนามกับรูปนี้
ไม่แยกกันได้ ถ้าแยกกันมันก็หมด ไม่มีอะไรเหลือ ก็ต้องว่านามรูป
ๆ ๆ แฝดกันมา สมถะกับวิปัสสนานี้มันก็เป็นเกลอกัน แบบนั้น มัน
ไม่แยกกัน, ไม่มีส่วนที่เป็นสมถะ วิปัสสนาก็ไม่มี, ไม่มีส่วนวิปัสสนา
สมถะก็ทำ�ไปได้. เดี๋ยวนี้ เราทำ�อะไรในทางจิตใจ เราก็แบ่งแยกให้
เป็นตอนที้เป็นสมถะ ตอนวิปัสสนา มันฝึกง่ายเข้า เรียกว่าเดินมา
ตามลำ�ดับ; แต่แล้วมันเนื่องกันอยู่ โดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้ โดยที่ผู้ทำ�
ไม่รู้สึกตัวก็ได้.
นี้เรียกว่า รู้วิธีกำ�หนดสมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถเดิ น
แล้วนะ ในระบบการฝึกตามแบบฉบับแล้ว. ทีนี้มีความรู้เกี่ยวข้อง
กันอยู่ หรือเนื่องกันอยู่ ก็คือว่า มันจะต้องรู้จักกำ�หนดเมื่อเปลี่ยน
อิริยาบถ.
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แม้เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกำ�หนด.
ถ้าเราจะเปลีย่ นจากอิรยิ าบถนัง่ นัง่ มาเมือ่ ยแล้ว, นัง่ มาเหนือ่ ย
มาง่วง จะเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นอิริยาบถเดิน ก็ต้องทำ�การกำ�หนด
อิรยิ าบถนัง่ ให้ชดั เจน. แล้วก็ก�ำ หนดการทีม่ นั จะเปลีย่ นมาเป็นอิรยิ าบถ
เดิน ให้ชัดเจน, ทุกคนก็รู้ได้เมื่อนั่งอยู่พอจะลุกขึ้นเดิน จะต้องทำ�
อย่างไร? มันต้องคุกเข่า และมันต้องลุกขึ้นยืน, มันก็ยืน ยืนแล้วมัน
จึงจะเดิน กำ�หนดมาตามลำ�ดับ อย่าใ ห้มันขาดตอน. อย่าให้ลุกยืน
ขึ้นมาโดยไม่มีสติกำ�หนด, อย่าให้มันก้าวขาเดินออกไปโดยไม่มีสติ
กำ�หนด. นี้เรียกว่า การเชื่อมกัน หัวเลี้ยวหัวต่อ ที่เชื่อมกันระหว่าง
อิริยาบถหนึ่งสู่อิริยาบถหนึ่งนั้น ก็ต้องถูกกำ�หนดด้วยสติ ไปตาม
ขั้นตอนของการที่มันจะเปลี่ยนแปลง; เพราะมันต้องค่อย ๆ เปลี่ยน
แปลง. เรานั่งอยู่ตามธรรมดา พอเราจะลุกขึ้น เราจะต้องทำ�อะไรบ้าง
เราจะต้องเปลีย่ นขา จะเอามือยัน แล้วก็เผยอตัว, แล้วค่อย ๆ ยืน แล้ว
จนกระทั่งยืน ยืนแล้วได้ที่แล้วมันจึงค่อย ๆ ก้าวขา, มันจึงจะไป
กำ�หนดยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอต่อไป ให้มันเชื่อมกันสนิท
ระหว่างอิริยาบถหนึ่ง ถึงอิริยาบถหนึ่ง.
นี่ เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ สติก็ไม่ขาดตอน คือจิตทำ�หน้าที่ด้วย
สติไม่ขาดตอน ถ้ามีอะไรมาแทรกแซง, สะดุดอะไรขึ้นมา ก็รู้ว่าอะไร
ๆ ๆ ๆ แล้วก็ก�ำ หนด ๆ ๆ จนอันนัน้ หายไป, แล้วก็ก�ำ หนดเข้ารูปเดิม.
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นีเ้ ป็นหลักทัว่ ไป บอกมาแล้วตัง้ แต่ทแี รกโน้นว่า ถ้าเรากำ�หนด
อะไรอยู่ มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงเข้ามา ก็กำ�หนดสิ่งนั้นเสียเลย, จนเห็น
เป็นอะไร, เป็นอะไร แล้วมันดับไป เพราะหมดเหตุหมดปัจจัย, ก็
เปลี่ยนไปกำ�หนดเงื่อนต่อที่ค้างไว้ คือเรื่องเดิม. ก็เรียกว่าไม่มีอะไรมา
แทรกแซงให้เราเผลอสติได้, ให้สติขาดตอนได้.
นี้เรื่องเดิน ตามแบบฝึกการเดินในแบบของกรรมฐาน. หรือ
จะฝึกการเดินในแบบกรรมฐาน ที่เป็นตัวระบบที่เราจะต้องปฏิบัติ
เรียกว่าฝึกการเดินในระบบของกรรมฐาน.

การเดินนอกระบบกรรมฐาน.
เอ้า, ทีนี้นอก ระบบกรรมฐาน การเดินอย่างที่สอง เมื่อตะกี้
บอกแล้วนะตัง้ แต่ตน้ บอกแล้วว่า การเดินมีอยูส่ องอย่าง เดินในระบบ
กรรมฐาน ฝึกอยู่ นี้อย่างหนึ่ง. ที่เราเดินอยู่ตามปรกติ ที่ไม่ได้ฝึก
กรรมฐาน เดินไปนา ไปสวน เดินไปตลาด, เดินไปไหนก็ตาม นั้น เดิน
ตามปรกติ มันก็ตอ้ งเนือ่ งกันเหมือนกัน. ถ้าเรามีการฝึกการเดินอยูใ่ น
ระบบกรรมฐาน การเดินทั่วไปตามปรกติ ก็ต้องมีสติดีขึ้นกว่าเดิม;
เพราะฝึกสติในการเดินเต็มที่แล้ว จะไปเดินที่ไหน อย่างไร เมื่อไร
ก็ตอ้ งเดินดีกว่าเดิม เรียกว่า เดินด้วยสติ ไม่ใช่เดินอย่างปราศจากสติ.
ถ้าไปฝึกอย่างมีสติในกรรมฐานมาจริง ๆ; แม้จะมาเดินธรรมดา
นี้มันก็ จะมีสติ , เดินอย่างมีสติ เดินด้วยสติ.
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มันก็จะมีผลเกิดขึ้นมา คือว่า มันเดินได้เรียบร้อย, เดิ นได้
เรียบร้อย ไม่มี อันตราย ไม่พลาด ไม่แพลง ไม่อะไรต่าง ๆ นี่เรียกว่า
มันเดินได้เรียบร้อย. แล้วมันจะเดินอย่างมีความสุข, เดินไปด้วยความ
รู้สึกที่เป็นสุข. ฟังต่อไปจะเข้าใจว่า เดินไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข
ได้อย่างไร? เอ้า เรื่องเดินเรียบร้อยเสียก่อน.

ผลของการเดินอย่างมีสุข.
ถ้าเราฝึกการเดินอย่างครบถ้วน บริบูรณ์อย่างนี้แล้ว มีการ
เดินด้วยสติ ชั้นละเอียด ว่องไว อย่างนี้แล้ว; เราสมมติว่าเรานี้
ร่างกายนี้ มันจะมีการเดินที่ดี เช่น วัฒนธรรมแห่งการเดินมีอยู่
อย่างไร? เดินสุภาพ เดินเรียบร้อย เดินอย่างไร? โดยวัฒนธรรมก็จะ
เดินได้ดี, จะเข้าไปสู่สังคมไหนที่เขามีการเดินอย่างไร, เรียบร้อย
อย่างไร, เราก็มีการเดินที่สังคมนั้นเขาชอบใจ.
นี้ถ้าเดินโดยวิธีนี้ แม้แต่สุขภาพทางกายก็จะดี , สุขภาพทาง
จิตก็จะดี; ถ้าเราเดินด้วยสติอย่างนี้ สุขภาพร่างกายก็จะพลอยดี,
สุขภาพทางจิตก็จะพลอยดี จะเป็นการบริหารกาย ตามที่จำ�เป็นจะ
ต้องบริหารก็ได้ ก็เรียกได้, เป็นความปลอดภัยในชีวิต นี้เรียกว่า
ผลประโยชน์อานิสงส์ประเภทหนึ่ง คือเดินด้วยสติ, แล้วรับผลคือ
ความเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสุขตามปรกติ.
ทีนี้ จะเดินด้วยสติที่เป็นวิปัสสนา ไม่มีตัวสัตว์บุคคลอะไร
มันก็เดินด้วยจิตที่มีวิปัสสนา ตามสติที่ฝึกแล้วตามปัญญาที่ฝึกแล้ว,
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เรารู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้อง ทั้งหมดถูกต้อง. นี่ ช่วยจำ�คำ�นี้ไว้หน่อย
ทุกอย่างถูกต้อง. ถ้าใครทำ�ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่า ทุกอย่าง
ถูกต้อง แล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เลย. ฉะนั้นถ้าเราจะเดินอยู่
นั่งอยู่ นอนอยู่ อะไรอยู่ก็ตาม ถ้าความรู้สึกมันรู้สึกอยู่ได้ว่า ทุกอย่าง
ถูกต้อง ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ เพื่อทุกอย่างถูกต้อง
และทุกอย่างมันก็ถูกต้องแล้ว.
คำ�ว่า “ถูกต้อง” นั้นมัน ไม่มีอะไรผิดพลาด คือ อิริยาบถนั่ง
เดิน ยืน นอน อิรยิ าบถอะไรก็ตาม. เดีย๋ วนีเ้ รากำ�ลังพูดถึงอิรยิ าบถเดิน
ก็ต้องพูดว่า ในอิริยาบถเดินทั้งหลาย ไม่มีอะไรผิดพลาด มีแต่ความ
ถูกต้อง พอรู้สึกว่าถูกต้อง พอรู้สึกว่าปลอดภัย, รู้สึกว่าปลอดภัย
ก็สบายใจและเป็นสุข.
จิตของเราจะเป็นสุขเยือกเย็นได้ ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่าง
ถูกต้อง; ภาษาของพวกฝรั่ง มันมีคำ�หนึ่งซึ่งเผอิญมันตรงกัน แล้วก็
เอามาพูดให้ฟังก็ได้ คือฝรั่งมีพูดอยู่คำ�หนึ่ง “ทุกอย่างถูกต้อง” คนที่
เคยเรียนภาษาฝรั่งมาแล้ว คงจะนึกได้คือคำ�ว่า all right, all right
ฝรั่งเขาพูดกันมากที่สุดบ่อยที่สุดว่า all right –ทุกอย่างถูกต้อง.
นี้เมื่อเราประพฤติ สติ ไม่ผิดพลาด, ทุกอย่างเป็นไปด้วยสติ แล้ว
ทุกอย่างจะไม่ผดิ พลาด ทุกอย่างจะถูกต้อง พอรูส้ กึ อยูใ่ นใจ ทุกอย่าง
ถูกต้อง นั่นแหละคือความสุขที่สูงไปกว่าธรรมดา, เป็นความสุข รู้สึก
เป็นสุข ที่สูงไปกว่าที่ชาวบ้านเขาพูด ๆ กันอยู่.
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ฉะนั้นเราจะต้องทำ�ทุกอย่างทุกประการ ที่ให้มันเกิดความ
รู้สึกขึ้นมาในใจว่าทุกอย่างมันถูกต้อง วัฒนธรรมไทยไม่ค่อยมีพูด; แต่
วัฒนธรรมฝรั่งเขามี all right, all right วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้ง
“ทุกอย่างถูกต้อง”; แต่มนั จะถูกต้องจริงหรือไม่ ไม่ทราบนะ. แต่ค�ำ พูด
นั้นดีที่สุดว่า ทุกอย่างถูกต้อง; ถ้าเรามีสติกำ�หนดรู้สึกว่าทุกอย่าง
ถูกต้อง มันก็เป็นสุขที่ สุดเลย.
นี่ผลกำ�ไรพิเศษที่เราฝึกการเดินดีแล้ว มันจะมีผลทั้งทาง
ฝ่ายศาสนา ทางฝ่ายธรรมะ ที่จะตัดกิเลส, แล้วมันก็ยังมีผลมาใน
ทางฝ่ายโลก ฝ่ายโลก คือมีการเดินชนิดที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข
ทุกอิริยาบถ, เดินอยู่ด้วยความรู้สึกภายในใจว่า ทุกอย่างถูกต้อง นี้
: เดินมาวัดก็ดี เดินกลับบ้านก็ดี เดินไปไหนก็ดี; ถ้าในใจมันรู้สึกว่า
มันถูกต้อง แล้วมันจะเอาอย่างไร มันก็เป็นสุขเท่านัน้ เอง. ฉะนัน้ การ
เดินไกลเท่าไรมันก็ไม่เหนือ่ ย เพราะมันเดินด้วยความรูส้ กึ ว่าทุกอย่าง
มันถูกต้อง เป็นกำ�ไรที่สุดที่จะได้รับ; ยังไม่ทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ยังไม่ทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน เพียงแต่ฝึกการเดินอย่างนี้เท่านั้น
ก็ได้ก�ำ ไรโขอยูแ่ ล้ว. ฉะนัน้ ขอให้สนใจฝึกฝนในอิรยิ าบถเดินใ ห้ถกู ต้อง
ตามที่ว่ามาแล้ว; นั้นในส่วนเรื่องของกรรมฐานของศาสนา; ถ้าเป็น
เรื่องนอกวัด เป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไป มีสติอย่างนี้ ไม่พลั้งเผลอใน
อะไร ทุกอย่างมันก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาด ก็ได้รับผลทางธรรมะ คือ
พระนิพพานล่วงหน้า ก็ได้จะอยูใ่ นอิรยิ าบถไหน จิตใจรูส้ กึ ว่าทุกอย่าง
ถูกต้อง.
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ขอเสนออันนี้ ขอมอบให้ทกุ คนว่า ความรูส้ กึ ว่าทุกอย่างถูกต้อง
ขอใ ห้ไปทำ�ให้มีในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม อาบ ถ่าย
ล้างถ้วย ล้างชาม ล้างจาน ถูบา้ น ถูเรือน ทำ�อะไรอย่างไร, ในอิรยิ าบถ
ไหน, ก็ขอให้ความรู้สึกอยู่ในใจว่าทุกอย่างถูกต้อง, แล้วจะเป็นสุข
ตลอดเวลา. การมีสติอย่างนี้เท่านั้น ที่จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกอยู่
ในใจตลอดเวลา ทุกอย่างถูกต้อง; ซอยให้ละเอียดถี่ยิบ นั่งอย่างนั้น
นั่งอย่างนี้ก็ถูกต้อง ลุกขึ้นก็ถูกต้อง เดินไปก็ถูกต้อง ทำ�อะไรก็ถูกต้อง
ไม่มีอะไรที่ถูกต้อง. เพราะว่ามีสติชั้นประณีต.
ปรับชีวิตใหม่ ก็หมายความว่ากลับมาสู่จุดนี้; จิตที่มี สติ ครบ
บริบูรณ์ ละเอียด จนอะไร รู้สึกว่าถูกต้อง ๆ; มาวัดก็ถูกต้อง เดิน
มาวัดด้วยความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้ว ก็เป็นสุขตลอดที่เดินมา. เอ้า,
มาที่วัด มันก็ถูกต้องแล้ว, ทำ�อะไรอะไรทำ�ไป, กลับบ้าน กลับบ้าน
ถูกต้องแล้ว, กลับบ้าน ๆ ก็ถูกต้องแล้ว ไปทำ�อะไร ๆ ที่บ้านก็ถูกต้อง
แล้ว เรื่องกิน เรื่องอาบ เรื่องถ่าย เรื่องทุกอย่างเลย ไม่ว่าอิริยาบถ
ไหน เป็นแม่ครัว เป็นแม่บ้าน หยิบฟืนมาก็ถูกต้อง : ก่อไฟก็ถูกต้อง
หุงข้าว ตั้งหม้อ หุงข้าวสุกก็ถูกต้อง ถูกต้อง ๆ ไปหมด มันมีแต่คิด
อยู่ในใจว่าถูกต้อง ๆ แล้วคนนั้นก็มีความสุข.
ทีนี้คำ�ว่า “ถูกต้อง” นี้ จะขยายออกไปได้เองแหละ คือไปสู่
ถูกต้องสำ�คัญที่สุด คืออริยมรรคมีองค์ ๘. พระพุทธเจ้าท่านยืนยัน
ว่า มีเท่านั้นแหละ ความถูกต้องในส่วนเหตุมี ๘ อย่าง : สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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เมื่อฝึกอยู่อย่างนี้; ฝึกสมถะและวิปัสสนา อยู่อย่างที่ว่ามานี้
มันครบองค์แปดของมรรค. ถ้าไม่เข้าใจก็ ช่วยเอาไปคิด เสียด้วย
ว่ายกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนออยู่นี้ ทำ�เถอะมันจะครบองค์แปด
ของอริยมรรค คือทิฏฐิ–ความคิดเห็นก็ถูกต้อง; ความปรารถนาก็
ถูกต้อง, การพูดจาก็ถูกต้อง เพราะไม่พูดผิดอะไรเลย, กัมมันโต ก็
ถูกต้อง เพราะมันทำ�อะไรไม่ผิดเลย, อาชีโวก็ถูกต้อง, วายาโม ทำ�
อยู่อย่างนี้มันยิ่งถูกต้อง สติเป็นตัวถูกต้อง เต็มที่แล้ว สมาธิ จิตมัน
มัน่ แน่วอยูอ่ ย่างนี้ มันก็ถกู ต้อง; จึงกล่าวได้วา่ มีอริยมรรคมีองค์ ๘ อยู่
โดยปริยายหนึ่ง ในอันดับหนึ่ง อัตราหนึ่ง มีอริยมรรคมีองค์ ๘ อยู่
เรื่องมัน ก็ดับทุกข์โดยอัตโนมัติ อยู่ในตัวมันเอง.
นี่เรียกว่า วิธีปฏิ บัติในอิริยาบถเดิ น, การปฏิบัติในอิริยาบถ
เดิน เป็นการฝึกกรรมฐานในอิริยาบถเดิน ก็ได้, เป็นการฝึกเดิ นอยู่
นอกวัด ไม่เกีย่ วกับกรรมฐานนี้ แต่วา่ เดินให้ดี เดินให้ด,ี เดินให้ถกู ต้อง
ก็ได้ผลเหมือนกัน. ฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่า ทุกอิริยาบถแหละ
มันมีได้สองความหมายทั้งนั้นแหละ. อิริยาบถที่เราฝึกอยู่อย่างเต็มที่
เป็นเรื่องวัด เป็นเรื่องศาสนา เป็นเรื่องมรรค ผล นิพพาน นี้มันก็
อย่างหนึง่ แล้วที่เรากระทำ�อยูต่ ามธรรมดาทีบ่ า้ น นัน้ มันก็อกี อย่างหนึง่ .
ขอให้มีความถูกต้องทุกอิริยาบถ เดิน นั่ง นอน กิน ถ่าย อาบ
ทุกอิริยาบถ เลยกลายเป็นของธรรมดา เป็นความรู้ธรรมดา เป็น
วิทยาศาสตร์ของธรรมชาติตามธรรมดา. ว่าถ้าดำ�รงจิตอย่างนี้ ปฏิบัติ
ทางกายอย่างนี้ มันก็เต็มไปด้วยความถูกต้อง แล้วไม่มคี วามทุกข์เลย.
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เมื่อบุคคลนั้นมาเหลียวดูตัวเอง, โอ้, มันถูกต้องทุกอย่าง
ทุกอย่างถูกต้อง; สร้างคำ�ขึ้นมาสักคำ�หนึ่งของชาวพุทธ วัฒนธรรม
ของชาวพุทธ ที่จะร้องออกมาว่า ทุกอย่างถูกต้อง. เมื่อมันเห็นว่า
ทุกอย่างถูกต้องจริง ๆ, นี่เดี๋ยวนี้พูดเป็นแต่ฝรั่งนะ. ฝรั่งก็พูดว่า
ทุกอย่างถูกต้องนี้ จะถูกจริงหรือไม่ ไม่ทราบ? ฟังดูมันก็โง่อยู่มาก
เผอิญวัฒนธรรม มันมีอย่างนั้น ที่พูดว่าทุกอย่างถูกต้อง ทุกอย่าง
ถูกต้อง, นั้นพูดบ่อยเหลือเกิน; แต่มันไม่ได้ถูกต้องจริง. นี้ เรามัน
จะใ ห้ถูกต้องจริงตามแบบชาวพุทธ วัฒนธรรมชาวพุทธ ถ้าพูดว่า
ทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ มันถูกต้องจริง ถูกต้องด้วยวิธีที่เราปฏิบัติอยู่
อย่างนี้ นี่คือข้อปฏิบัติในอิริยาบถเดิน. วันหน้าเราจะพูดอิริยาบถยืน
อิริยาบถนอน ต่อไปตามลำ�ดับ.
การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้ว แล้วมันจบเรื่องแล้ว
ด้วย. ขอยุติการบรรยาย ให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ได้สวดบทพระธรรม
คณสาธยาย ส่งเสริมกำ�ลังใจ ในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สืบต่อไปในบัดนี้.
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เอกังสิกเทสิตธัมมกถา๑
[ ทรงสอนแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ เท่านั้น ]

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปุพฺเพ จาหํ ภิกฺขเว เอตรหิ จ
ทุกฺขญฺเจว ปญฺาเปมิ
ทุกฺขสฺส จ นิโรธนฺ – ติ
ธมฺโม สกฺกจฺจํ โสตพฺโพ – ติ.
ณ บัดนี้ จะได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับ
สติปัญญา ส่งเสริมศรัทธา –ความเชื่อ, และวิริยะ –ความพากเพียร
ของท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทาง
ของพระศาสนา แห่งสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของสัตว์
ทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลา.
ธรรมเทศนาในวันนีเ้ ป็นธรรมเทศนาพิเศษ เนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัย
ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็น วันวิสาขบูชา ในวัน
๑

ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด วิสาขบูชาเทศนา
ตอนที่ ๗ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙.
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เช่นนี,้ เป็นวันทีพ่ ทุ ธบริษทั พากันกระทำ�กิจนานาประการ; แต่ทงั้ หมด
นั้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกบูชาคุณ ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า.
แม้การที่เราทั้งหลายประชุมกันที่นี่ในวันนี้ ก็ด้วยความประสงค์อย่าง
เดียวกัน คือกระทำ�เพื่อเป็นการบูชา ต่อสมเด็จพระบรมศาสดา เนื่อง
ในวันประสูติ ตรัสรู้ และนิพพาน.
ข้อแรก เกี่ยวกับเวลา ที่กำ�หนดไว้ ว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้
และนิพพานนั้น ขอให้เข้าใจว่า เป็นเพียงการบัญญัติ. พุทธบริษัท
ฝ่ายเถรวาท ถือว่า ประสูติ ตรัสรู้ และนิพพาน ในวันเดียวกันเช่น
วันนี้ คือวันเพ็ญวิสาขปุณณมี; แต่พุทธบริษัทเหล่าอื่น เช่น ฝ่าย
มหายานเป็นต้น ไม่ได้มกี ารถืออย่างนัน้ แยกกันคนละวัน ไม่ได้ตรงกัน.
เมือ่ เป็นอย่างนี้ ก็ไม่ควรจะถือเอาเป็นแง่ ทีจ่ ะตำ�หนิตเิ ตียนกัน
คัดค้านกัน หรือเกิดความระแวงสงสัย; ควรจะถือว่า เราพุทธบริษัท
ฝ่ายเถรวาทนี้ ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึก ทั้งแก่การประสูติ ตรัสรู้ และ
การนิพพาน; เพราะว่ามีทางที่จะอธิบายเช่นนั้น, กล่าวคือ เมื่อกล่าว
โดยนัยอันลึกซึ้ง คือในทางธรรมะ ไม่เกี่ยวกับวัตถุเนื้อหนังร่างกาย
แล้ว การเป็นพระพุทธเจ้าก็มีในวันนี้. การตรัสรู้ นั่นแหละ คือการ
ทำ�ให้เป็นพระพุทธเจ้า, และ การปรินิพพาน ตามความหมายที่
แท้จริง ก็คือ การดับทุกข์สิ้นเชิง; ไม่ใช่ดับสังขารร่างกาย.
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เวลาวันนี้วันเดียว และขณะ ๆ เดียว ณ
ที่นั่งอันเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทำ�การประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน. ประสูติ ก็หมายถึง การเกิดขึ้น ของพระพุทธเจ้าโดย
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นามธรรม, หรือการเกิดโดยอริยชาติ. การตรัสรู้ ก็คอื ได้รแู้ จ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะนัน้ ; การรูแ้ จ้งนัน้ ทำ�ให้เกิดการประสูติ คือ
การเป็นพระพุทธเจ้าขึน้ มา. การปรินพิ พาน คือดับกิเลสและดับทุกข์
สิน้ เชิง มีตัง้ ต้นในขณะนัน้ . เพราะฉะนัน้ จึงถือว่า ประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินพิ พานในวันเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ณ ทีน่ งั่ เดียวกัน ก็ยงั จะได้.
แต่ถ้าจะถือว่า ประสูติในตอนเที่ยง ตรัสรู้ในตอนรุ่งอรุณ
นิพพานในตอนหัวคาํ่ ตามทีม่ อี ยูใ่ นพุทธประวัติ อย่างนัน้ ก็ได้เหมือน
กัน ก็ยังคงเป็นวันเดียวกันอยู่นั่นเอง.
แต่พึงเข้าใจว่า การที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้
ปรินพิ พาน ในวันวิสาขปุณณมี วันเดียวกันนัน้ ไม่มใี นพระพุทธวจนะ,
ไม่มีในพระไตรปิฎก; เป็นคำ�กล่าวในอรรถกถา และหนังสือชั้นต่อมา.
จะเชื่อถือได้เพียงไร ก็แล้วแต่บุคคล.
แต่เราไม่ควรจะสนใจข้อปลีกย่อย ในทำ�นองนี้ ว่าจะมีข้อเท็จ
จริงอย่างไร; เพราะความสำ�เร็จประโยชน์อยู่ตรงที่ว่า เรากระทำ�การ
บูชา อุทิศแด่สมเด็จพระบรมศาสดา ในวันไหนก็ได้ทั้งนั้น, และจะ
สมมติเป็นวันไหนก็ได้ทั้งนั้น. เพราะว่า ถ้าถืออย่างจันทรคติ ก็เป็น
กลางเดือน ๖ หรือวันเพ็ญวิสาขะทุกคราวไป; แต่ถ้าถืออย่างสุริยคติ
ก็กลายเป็นเลื่อนไป ไม่ตรงกัน แต่ละปี ๆ อย่างนี้เป็นต้น.
เพราะฉะนัน้ พุทธบริษทั ไม่ควรจะยึดถือในเรือ่ งปลีกย่อยเช่นนี้
ซึง่ เป็นเหตุให้เกิดทุม่ เถียงกันบ้าง, เกิดความระแวงสงสัย ในการกระทำ�
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ของตัวเองบ้าง, จึงขอชักชวนท่านทั้งหลาย ให้ตั้งใจว่า เรากระทำ�
ทุกอย่างในวันนี้ นับตั้งแต่การ สมาทานศีล ก็ดี การ ให้ทาน ก็ดี
การฟังธรรมเทศนา ก็ดี การเจริญภาวนาในทางจิตใจก็ดี, หรือการ
ถือศีลและวัตรอื่น ๆ กี่อย่างกี่ประการก็ดี ล้วนแต่อุทิศพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า เนื่องในการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานก็แล้วกัน.
ขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่ ในลักษณะอย่างนี้ก็ย่อมจะสำ�เร็จ
ประโยชน์เต็มที่ โดยไม่ต้องมีข้อเคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใด.
อย่าไปมัวตั้งปัญหาว่าประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน ในวันนี้จริงหรือไม่?
หรือว่าทำ�ไมพวกอืน่ นิกายอืน่ เช่นนิกายมหายานเป็นต้น ไม่ถอื อย่างนี?้
หรือว่าถ้าเอาทางสุริยคติเป็นประมาณแล้ว จะตรงในวันเดียวกันได้
อย่างไร? ถ้าเราจะถือเอากลางเดือน ๖ เป็นประมาณ ไปเสียทุกปี
ดังนี้เป็นต้น.
เมือ่ พิจารณาเห็นว่า ความสำ�คัญ อยูต่ รงทีก่ ารประพฤติดว้ ย
กาย วาจา ใจ เป็นการเสียสละ เป็นการอดกลั้นอดทน ทำ�ตามคำ�
สั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า. นั่นแหละเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริง
แล้วอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องบูชาคุณ ที่เรียกตามภาษา
วัดนีว้ า่ ตามประสาของคนยากจน คือไม่มอี ะไรนอกไปจากการประพฤติ
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ใช้เป็นเครื่องบูชาคุณ.
เพราะไม่มีวัตถุสิ่งของอะไร ที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาคุณ ตาม
ประสาคนจน; แต่ บูชาด้วยความประพฤติปฏิบัติแทน ไม่ต้องซื้อหา
มาเป็นเงินเป็นทอง. แต่ในทีส่ ดุ นี้ เรือ่ งกลับตรงกันข้าม ในข้อทีว่ า่ การ
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บูชาด้วยการปฏิบัตินั้น เป็นการบูชาสูงสุด ยิ่งกว่าการบูชาด้วยวัตถุ
สิ่งของ. ฉะนั้น จึงเป็นอันว่าเราไม่มีปัญหาในข้อนี้อีกต่อไป ที่ว่าจะทำ�
การบูชาอย่างไร จึงจะเป็นการบูชาอย่างสูงสุดแก่พระพุทธเจ้า.
ขอให้ทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจ เสียสละ อดกลั้น อดทน ดัง
ที่กล่าวแล้ว เช่นว่าวันนี้ จะนึกถึงพระพุทธเจ้าสักร้อยครั้ง พันครั้ง ก็
ยิ่งเป็นการดี, เป็นเหมือนกับการย้อมจิตย้อมใจ ให้ปลูกฝังศรัทธาลง
ไปในพระพุทธเจ้า.
และขอตักเตือนท่านทัง้ หลายทุกคนต่อไปด้วยว่า สิง่ ทีเ่ รียกว่า
พิธี ๆ นี้เป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก; แต่บุคคลไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพิธี
ก็เลยทำ�ให้พิธีเสียไปหมด. เช่น พิธีทำ�วิสาขบูชา อย่างนี้ก็ต้องถือว่า
เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด; แต่บุคคลไม่ได้ทำ�ให้เป็นพิธี ทำ�เตลิดเปิดเปิงไป
เป็นรีตอง, เป็นพิธรี ตี อง ไม่มคี วามหมาย เหมือนกับคนละเมอ; อย่างนี้
ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร.
คำ�ว่า พิธี นี้ก็คือคำ�ว่า วิธี คือ ต้องทำ�ให้ถูกวิธี ให้เป็นจริง
เป็นจัง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ของวิธีกระทำ�นั้น ๆ. ฉะนั้นกระทำ�
พิธีนั้น โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายให้เป็นการยํ้าแล้วยํ้าเล่า ยํ้าแล้วยํ้าอีก
ซึง่ อุดมคติ หรือความรูส้ กึ คิดนึก, หรืออะไรก็ตามทีเ่ ป็นกุศล ให้ฝงั แน่น
ลงไปในจิตใจ.
ยกตัวอย่างเช่นว่า เรามีพิธีรับสรณาคมน์บูชาพระพุทธเจ้า,
และรับสรณาคมน์เมื่อตะกี้นี้ อันนี้ก็ต้องเรียกว่าพิธี ถ้าทำ�ถูกก็มี
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ประโยชน์มาก. อธิบายว่า เรื่องทางจิตใจนั้น มันยากที่จะแน่นแฟ้น
ลงไปได้โดยง่าย; ฉะนัน้ จึงต้องยํา้ อยูเ่ สมอ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทุกปี.
เรามีการระลึกถึงพระพุทธเจ้า, ระลึกถึงพระธรรม, ระลึกถึง
พระสงฆ์, ทุกคราวที่ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น ยํ้าแล้วยํ้าอีกอยู่
อย่างนี้. แต่ต้องทำ�ด้วยความรู้สึก, ด้วยจิตที่มีความรู้สึกในพระคุณ
ของพระพุทธเจ้า เป็นต้น, อย่างแท้จริง. กระทำ�ให้ซมึ ซาบ ให้ฝงั ลงราก
ลึกลงไป ทุกคราวที่ทำ�พิธี, อย่างนี้พิธีก็มีประโยชน์.
แต่ คนโดยมาก รับสรณาคมน์ ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น
ก็ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทอง จิตใจเลื่อนลอยไปทางไหนก็ไม่รู้; ฉะนั้น
การทำ�นั้นไม่เป็นพิธี แต่เป็นรีตอง หรือเรียกว่า พิธีรีตอง, ไม่สำ�เร็จ
ประโยชน์ตามความหมายของพิธีเลย.
คนบางคนเข้าใจว่า ทำ�ไมจะต้องรับสรณาคมน์แล้ว รับ
สรณาคมน์อีก, รับศีลแล้วรับศีลเล่า? นี้ก็เพราะเขาไม่ทราบว่า จิตใจ
เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝัง, จะต้องยํ้า, จะต้องกระทำ�ให้มาก, กระทำ�
ให้เคยชิน อย่างนี้อยู่เสมอไป ไม่สำ�เร็จได้ด้วยเพียงการคิดเพียง
ครั้งเดียว, หรือการเข้าใจเพียงครั้งเดียว.
เช่นอย่าง พระคุณของพระพุทธเจ้า เราจะคิดให้เข้าใจเพียง
ครัง้ เดียวเท่านีไ้ ม่พอ. เราจะต้องเอามานึกถึงให้เกิดความรูส้ กึ ซึมซาบ
ปีติปราโมทย์ในพระคุณนั้น วันแล้ววันเล่า, วันแล้ววันเล่า, วันแล้ว
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วันเล่า, อยู่เรื่อยไป จึงจะสำ�เร็จประโยชน์ ในการปลูกฝังศรัทธา ใน
พระพุทธเจ้านัน้ . เพียงแต่คดิ เอาว่า พระพุทธเจ้ามีคณ
ุ อย่างนัน้ อย่างนี้
แล้วจะเลิกกัน คราวเดียวก็หายไป มีแต่ความเข้าใจ; อย่างนี้มันเป็น
สิ่งที่ผิวเผิน พุทธบริษัทจึงจัดตั้งพิธีต่าง ๆ ขึ้น เท่าที่เห็นว่าจำ�เป็น.
ทีนี้ ถ้ามาถึงพิธี เช่นพิธีวิสาขบูชา นี้ยิ่งเป็นพิเศษ และเฉพาะ
เจาะจงกิจการ เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น;
กำ�หนดไว้ให้เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ถึงปีก็ระลึกเป็น
พิเศษ ยิ่งกว่าการระลึกอย่างอื่น ๆ. แต่คนโดยมากไม่เห็นว่า เป็นสิ่ง
สำ�คัญ ในการที่จะมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษในวัน
เช่นนี้ จึงไม่ได้สนใจกันเป็นส่วนมาก. หวังว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
กันเสียใหม่; กระทำ�พิธนี ใี้ ห้เป็นพิธจี ริง ๆ, อย่าให้ยอ่ หย่อนเป็นรีตอง
คือทำ�อย่างละเมอ ๆ.
กระทำ�วิสาขบูชา ให้ถูกต้องตามวิธี หรือพิธีนั้น ก็คือ การ
ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกนึกถึง คุณของพระองค์ และ เนื่อง
ตลอดไปจนถึงพระธรรม และพระสงฆ์ ในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ นือ่ งกัน;
เพราะว่าการประสูติ หรือการตรัสรู้ หรือการปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า
นัน้ เนือ่ งไปถึงพระธรรม, เนือ่ งไปถึงพระสงฆ์ดว้ ย; โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถ้าไม่มีการตรัสรู้ ก็จะไม่มีพระธรรม และพระสงฆ์เกิดขึ้น. ถ้าเรามี
ความเข้าใจดี พอพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์ เราก็เห็นได้ทันทีว่า เนื่อง
ด้วยการตรัสรู้.
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การประสูติแม้จะเป็นการประสูติทางร่างกาย ที่คลอดจาก
พระครรภ์มารดา ก็เนือ่ งกันกับการตรัสรู;้ เพราะว่าประสูตอิ อกมานัน้
ก็เพื่อการตรัสรู้แต่อย่างเดียว, ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น.
ส่วนการปรินิพพานโดยร่างกาย แตกตายทำ�ลายขันธ์ตาม
ธรรมชาตินั้น ให้เข้าใจว่า ก็เป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติ; แต่ถ้า
พิจารณาดูอีกทีว่า การแตกตายทำ�ลายขันธ์ในลักษณะที่เป็นการ
นิพพาน หรือปรินิพพานนั้น เป็นการไม่เกิดอีก. ดังนั้นจึงแตกต่างกับ
การตายของคนธรรมดา.
การตายอย่างไม่ต้องเกิดอีก หรือการดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือ
เช่นนี้ ต้องเนื่องมาจากการตรัสรู้ ดังนั้น จะต้องถือว่า การตรัสรู้เป็น
จุดสำ�คัญ เป็นแกนกลาง จะเรียกการตรัสรู้ว่าการประสูติก็ได้, จะ
เรียกการตรัสรู้ว่าการปรินิพพานก็ได้. แล้วเราระลึกนึกถึงการตรัสรู้นี้
เป็นส่วนใหญ่ ว่ารูอ้ ะไร, เพือ่ ประโยชน์อะไร, และเราจะเอาอย่าง หรือ
ทำ�ตามได้โดยวิธใี ดเป็นต้น. ให้มองเห็นคุณค่าอันประเสริฐของการที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมา.
การที่มองเห็นความประเสริฐของการตรัสรู้นี้ เราต้องฉลาด
นึกไปถึงข้อที่ว่า มันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างไร? หรือว่ามนุษย์
ต้องการอะไร? มนุษย์ต้องการการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าหรือไม่?
ในลักษณะเช่นไร?
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ความเป็นไปตามธรรมชาติของคนเรานัน้ ต้องอาศัย หรือต้องการ
หรือต้องพึง่ พา การตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าเพียงไร? คนทีม่ ปี ญ
ั ญาย่อม
เห็นได้โดยประจักษ์วา่ ต้องการอย่างเต็มที่ ต้องการอย่างยิง่ เพราะว่า
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น ทำ�ให้ชีวิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไป.
ถ้าปราศจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ การดำ�รงชีวิตอยู่ในโลกนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์ เพราะความโง่ของบุคคลนั้นเอง.
ถ้าเขามีสติปัญญาของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลักประจำ�ใจแล้ว
การมีชีวิตอยู่นี้จักไม่เป็นทุกข์ ทั้งนี้เพราะเหตุอย่างเดียว; เพราะเหตุ
ที่ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น ไม่ได้มีไว้เพื่ออะไรอื่น นอกไป
จากจะ มีไว้ เพื่อทำ�คนให้พ้นทุกข์ ในการที่จะอยู่ในโลกนี้.
แต่ คนโง่ ๆ เป็นอันมาก ก็พากันแยกธรรมะออกไปเสียจากคน
เอาคนไปเสียทางหนึ่ง; เอาธรรมะไปเสียทางหนึ่ง, เอาโลกไปไว้เสีย
ทางหนึ่ง, จนกลายเป็นเกิดความคิดว่า ถ้าจะถึงธรรมแล้ว ต้องทิ้ง
โลกไป ต้องสละโลกไป แล้วจึงจะไปหาธรรมะได้. การเข้าใจอย่างนี้
มันเป็นความโง่ของคนนั้นเอง.
ธรรมะนัน้ มีไว้เพือ่ คนอยูใ่ นโลก ด้วยชัยชนะโลก โดยประการ
ทั้งปวง และตลอดเวลาต่างหาก; ไม่ได้ต้องการจะแยกธรรมะไว้ส่วน
หนึ่ง แยกโลกไว้ส่วนหนึ่ง แยกคนไว้ส่วนหนึ่ง เหมือนที่เข้าใจกันโดย
มากเลย.
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คนบางคนโง่มาก ถึงขนาดที่เอาธรรมะไว้ที่วัด เอาตัวเองไว้
ที่บ้าน นาน ๆ ไปพบกันสักครั้งหนึ่ง อย่างนี้ก็มี; เช่น ๗ วัน ก็มาที่วัด
ครั้งหนึ่ง, จึงจะมีธรรมะ, จึงจะพบธรรมะ, คนที่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังมี
อยู่มาก. นี้จะโทษพระธรรมก็ไม่ได้ จะโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้; ต้อง
โทษความโง่ของบุคคลนั้นเอง.
จึงหวังว่าต่อไปจะมีความเข้าใจกันเสียใหม่ ตามที่พระพุทธเจ้า
ท่านต้องการให้เราเข้าใจ ว่าธรรมะนัน้ มีไว้เพือ่ ดับทุกข์ของคนทุกคน
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ หรือเพื่อช่วยให้คนอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะ.
ถ้าปราศจากธรรมะแล้ว คนจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้;
จะมีผลเป็นความทุกข์ระสํ่าระสาย, จะเดือดร้อนในทางจิตทางใจ หา
ความสุขไม่ได้, กระทั่งเป็นบ้าก็มี ฆ่าตัวตายก็มี เพราะไม่สามารถจะ
เอาชนะโลกหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ในโลกนี้ได้. แต่ ถ้ามีธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็สามารถจะเอาชนะ
ปัญหาเหล่านั้นได้ จึงเป็นอยู่โดยสุขสบาย.
คนเป็นห่วงแต่เรื่องกิน เรื่องได้ เรื่องวัตถุสิ่งของมากเกินไป
จึงได้เข้าใจผิด ว่าธรรมะกับคนนี้ อยู่ด้วยกันไม่ได้, หรือธรรมะอยู่กับ
โลกไม่ได้, แยกธรรมะออกจากโลกเป็นของตรงกันข้าม เป็นคู่ปรับ
อย่างตรงกันข้าม อยู่ด้วยกันไม่ได้ อย่างนี้ก็มี.
เมื่อชักชวนว่า ให้ประพฤติธรรมะ ก็บอกว่ายังไม่ได้ เพราะยัง
มีเรื่องทางโลกที่จะต้องทำ� จะต้องทำ�มาหากิน. นี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจ
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ผิดต่อธรรมะ; เพราะว่าธรรมะนั้น มีไว้สำ�หรับให้คนทำ�มาหากินโดย
ไม่ต้องเป็นทุกข์. ถ้าไม่มีธรรมะแล้ว ประกอบกิจการงานอันใด จะ
เกิดความวิตกกังวล ห่วงใยร้อนใจ หรือเกิดความเข้าใจผิดในบางครัง้
บางคราว เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่มากเกินไป ก็มีความ
ทุกข์เกิดขึน้ เพราะการประกอบการงานนัน้ . แต่ถา้ เป็นผูม้ ธี รรมะแล้ว
ก็ไม่มีอะไรที่จะทำ�ให้ต้องเป็นอย่างนั้น.
หรือว่าจะพูดให้แคบเข้ามาว่า เมื่อบางเวลาชวนศึกษา เรื่อง
ไม่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นหัวใจของธรรมะ ก็บอกว่าทำ�ไม่ได้ เพราะได้
ลงทุนทำ�มาค้าขายเป็นต้นไว้ เป็นหลายหมืน่ หลายแสน จะมาคิดเรือ่ ง
ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่ได้. นี้ก็เพราะไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะ อีกนั่นเอง.
หลักธรรมะ นั้นถือว่า การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ก็เป็นความ
ทุกข์เพราะสิ่งนั้น; ฉะนั้นจึงมีวิธีหรือมีอุบาย ที่จะไม่ให้เกิดความ
ยึดมั่นถือมั่น ในทุก ๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน. การที่ตนจะมีเงิน หรือ
มีการงาน หรือมีอะไรก็ตามอยูม่ ากมายนัน้ ให้รูจ้ กั กระทำ�ไป รักษาไป
ใช้สอยไป อะไรไปได้ ตามที่ควรจะทำ�; แต่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกที่
เป็นการยึดมัน่ ถือมัน่ คือไม่ตอ้ งมีความวิตกกังวล ชนิดทีท่ �ำ ให้เป็นทุกข์
ทรมานใจนั่นเอง.
คนเป็นอันมากเกิดโรคภัยไข้เจ็บในทางจิตใจ เพราะละความ
ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เต็มไปด้วยความวิตกกังวล; ฉะนั้น ยิ่งมีเงินมาก
ยิ่งมีงานมาก ก็ยิ่งเป็นบ้าเร็ว ยิ่งเป็นโรคเส้นประสาทมาก แต่ถ้ามี
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ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยแล้ว จะตรงกันข้าม, คือจะไม่มี
อาการที่เป็นอย่างนั้น ทั้งที่มีเงินมากมีงานมาก มีเรื่องมาก.
นี้จึงเห็นได้ว่า เรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้น เป็น
เรือ่ งทีจ่ �ำ เป็น หรือเป็นเรือ่ งทีม่ ไี ว้ สำ�หรับคนทีจ่ ะอยูใ่ นโลกทุก ๆ คน.
ถ้าไม่อยู่ในโลก อยู่เหนือโลกเสียแล้วก็แล้วไป; แต่ถ้ายังอยู่ในโลกแล้ว
ยังต้องการธรรมะ ที่จะเป็นเครื่องช่วยประคับประคอง ไม่ให้จิตใจ
ตกอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจของความทุกข์ แล้วก็ประกอบการงานต่าง ๆ ไปได้
ด้วยความสนุก เพราะมีความรู้สึก หรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่
เรียกว่า ชีวิตและการงาน.
ผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจริงแล้ว การงานจะเป็นความสนุก;
เพราะว่าการงานนั่นแหละ คือการปฏิบัติธรรมะละ ไม่มีการแยกกัน
ออกเป็น ๒ อย่าง.
ขอทบทวนให้ฟงั ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ว่า การทำ�การงานเป็นหน้าที่
ของตน นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ; ไม่ต้องแยกออกเป็นว่า เรา
ประกอบการที่บ้าน มาประพฤติธรรมะที่วัด อย่างนี้เป็นต้น.
จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ในคำ�ว่าหน้าที่การงาน มนุษย์ทุกคน
เกิดมาในโลกนี้ จะต้องมีหน้าที่การงาน รออยู่เป็นระดับ ๆ ๆ ตั้งแต่
ตํ่าที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด เรียกว่าเป็นหน้าที่ ที่เขาจะต้องทำ�.
นับตั้งแต่จะต้องทำ�มาหากิน, นับตั้งแต่จะต้องรักษาสุขภาพ
อนามัย จนกระทั่งจะต้องเลี้ยงดูผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยงดู, และมีหน้าที่ที่
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สำ�คัญทีส่ ดุ คือ จะต้องควบคุมบังคับกิเลสของตน อย่าให้อาละวาด
ขึ้นมาได้, และมีหน้าที่ที่จะทำ�ให้กิเลสนั้นเหือดแห้งสูญหายไปใน
ที่สุด เป็นระดับสุดท้าย, เป็นอันดับสุดท้ายของคนคนหนึ่ง. ทั้งหมดนี้
เป็นการงาน ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่.
หรือแม้ทีส่ ดุ แต่วา่ จะต้องศึกษาเล่าเรียน ก็ตอ้ งเป็นหน้าทีข่ อง
เด็ก ๆ, จะต้องประกอบการงานในหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือน, หรือเป็น
หน้าทีข่ องพ่อบ้านแม่เรือน, ทุกอย่างจะต้องกระทำ�ให้ถกู ต้อง ให้ผา่ น
ไปเหมือนกับสอบไล่ได้ทุกขั้นทุกตอน จึงจะมีความรู้ความเข้าใจอัน
ถูกต้อง ในเรื่องของธรรมะที่แท้จริง. ถ้าปราศจากความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว คนนั้นไม่สามารถจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของธรรมะที่แท้จริงไปได้เลย.
เพราะเหตุฉะนั้นแหละ หน้าที่การงานทุกชนิด ก็กลายเป็น
ธรรมะไปหมด; แม้ที่สุดแต่ว่าเราจะต้องกินอาหาร เราจะต้องอาบนํ้า
เราจะต้องบริหารร่างกาย. เหล่านีก้ เ็ ป็นการปฏิบตั ธิ รรมะ อย่างหนึง่ ๆ
หรือส่วนหนึ่ง ๆ; เพราะทำ�ให้รู้จักชีวิตนี้ว่าเป็นอย่างไร, รู้จักความ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ว่าเป็นอย่างไร, ได้เหมือนกัน.
ครัน้ มาถึงเป็นพ่อบ้านแม่เรือน มีภาระหนักในการเป็นพ่อบ้าน
แม่เรือน ก็เป็นบทเรียนที่สูงขึ้นมา; เพราะว่า เป็นผู้ใหญ่ แล้ว จะต้อง
สอบไล่ให้ได้ คือผ่านไปให้ได้, จึงจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพ เป็นคนที่
มีธรรมะ เป็นคนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจสูงยิง่ ขึน้ ไปอีกว่า ธรรมะหรือ
ชีวิตนั้นคืออะไร? เป็นอันเดียวกันอย่างไร?
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พูดสั้น ๆ ก็คือว่า รู้จักตัวเอง หรือรู้จักจิตใจของตัวเองมาก
ยิ่งขึ้นนั่นเอง; ดังนั้นการประกอบการงานมาก ๆ จึงเป็นการปฏิบัติ
ธรรมะมาก ๆ, และยิง่ กลายเป็นความสนุกสนาน; เพราะว่าทำ�ให้รอู้ ะไร
ได้มาก ๆ ไม่มีความวิตกกังวลอย่างใดหมด แต่มีสติปัญญา มีจิตใจที่
เข้มแข็งสดชื่น ในการประกอบการงาน. การงานนั้นจึงไม่ผิดพลาด
จึงดำ�เนินไปด้วยดี ผลทางการงาน เป็นการได้เงินได้ทองก็ไม่เสียหลาย,
การที่ได้ความรู้ในทางจิตทางใจก็ไม่เสียหลาย, ดังนั้นจึงเป็นการสนุก.
นี้เรียกว่า ธรรมะทำ�ให้การงานเป็นของสนุกไปได้; คนนั้นก็
ไม่เป็นโรคเส้นประสาท, หรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางใจอย่าง
ใดหมด; มีร่างกายสบายด้วย, มีความก้าวหน้าในทางธรรมะด้วย;
แม้ทสี่ ดุ แต่การทีจ่ ะมีครอบครัวในการทีต่ อ้ งเลีย้ งลูกเลีย้ งหลาน ก็ลว้ น
แต่เป็นบทเรียนอันหนึ่ง ๆ. ถ้าทำ�ให้ดีผ่านไปได้ดี ก็เหมือนกับการ
สอบไล่ทีส่ งู ขึน้ ไป, ทำ�ให้รูจ้ กั ของจริง ว่าชีวติ นีเ้ ป็นอย่างไร? โลกนีเ้ ป็น
อย่างไร? และคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายได้ พิจารณาดู
ก็จะยิ่งเห็นว่า เป็นการเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นไปอีก.
ครัน้ ไปถึงขัน้ ทีก่ ลาย เป็นคนเฒ่าคนแก่ ก็ได้รบั บทเรียนอย่าง
ใหม่อันใหม่ขึ้นมา คือจะต้องต่อสู้กับความเจ็บไข้ ความชรา จะต้อง
หัวเราะเข้าใส่ความเจ็บไข้ หรือความแก่ หรือความชรานั้นให้ได้ จึงจะ
เป็นผู้มีการสอบไล่ได้ หรือมีชัยชนะในหน้าที่ในขั้นนี้. ในที่สุดก็เป็น
ผู้หัวเราะดับจิตไป ไม่มีความทุกข์เลย แม้แต่ขณะเดียว.
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นี้เราจะเห็นได้ว่า จะต้องพึ่งพาอาศัย สิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ
นั้นโดยตลอด และ ธรรมะนั้นก็คือหน้าที่ นั่นเอง; นับตั้งแต่ว่าพอ
คลอดออกมาจากท้องแม่ ก็มหี น้าที่ ทีจ่ ะต้องดูดนม จะต้องกินอาหาร.
ถ้าทำ�หน้าที่ต่าง ๆ ได้เรียบร้อย ก็มีความเจริญวัฒนามาตามลำ�ดับ
จนกระทัง่ ถึงหน้าทีอ่ นั สูงสุด คือ หัวเราะเยาะความตาย และดับสนิท
ไปเหมือนกับตะเกียงหมดนํ้ามัน, ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนแต่ประการใด
ดังนี้.
นีค้ อื ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ และทรงแจกประทาน
แก่สตั ว์ทงั้ หลายให้รตู้ ามด้วย ถ้าจะเรียกชือ่ โดยภาษาบาลี ก็มมี ากมาย
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำ�บาก จึงได้กล่าวโดยภาษาไทย ว่า ธรรมะนี้คือ
หน้าที่. หน้าที่ก็คือการปฏิบัติ, ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ.
ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องเป็นธรรมะหมด ไม่ว่า
จะเป็นการกระทำ�อย่างไหน, และหน้าทีส่ งู สุดก็คอื การเอาชนะกิเลส
ให้ได้ เรามีหน้าทีค่ รบทุกอย่าง จะต้องทำ�ให้ถกู ต้อง ตามกาลตามเวลา
เป็นลำ�ดับ ๆ ไป.
อยากจะกล่าวทบทวน ถึงหลักเกณฑ์ที่เขาได้วางกันไว้มาแต่
โบราณ ที่น่าสนใจ คือ เรื่องภูมิทั้ง ๔ กามาวจรภูมิ มีจิตท่องเที่ยว
ไปในกาม, รูปาวจรภูมิ มีจิตท่องเที่ยวไปในรูปบริสุทธิ์, อรูปาวจรภูมิ
มีจิตท่องเที่ยวไปในอรูปบริสุทธิ์, และ โลกุตตรภูมิ ภูมิที่มีจิตอยู่เหนือ
โลก; เป็น ๔ ภูมิด้วยกัน.
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เกิดมา เป็นหนุ่มเป็นสาว ระยะนี้ก็ เป็นกามาวจรภูมิ มีจิต
ท่องเที่ยวไปในกาม. ครั้นล่วงกาล ผ่านวัยไป; ความรู้สึกที่เป็นไปใน
ทางกามก็ระงับไป, ไปพอใจในสิ่งที่เป็นเพียงรูปบริสุทธิ์ รู้สึก ดูแล
เล่น หรือพอใจได้ ในสิ่งที่เป็นเพียงรูปบริสุทธิ์; เช่นเล่นของเล่น ที่เป็น
รูปเป็นร่าง อย่างนั้นอย่างนี้ ยิ่งกว่าที่จะหันไปสนใจในเรื่องทางเพศ
ตรงกันข้าม.
ครั้นต่อไป อาการอย่างนั้นก็เป็นของจืดชืด น่าเบื่อหน่าย จึง
เลื่อนขึ้นไปในทางจิตทางใจ; เช่น ไปยินดีในบุญในกุศล, หรือแม้ที่สุด
อย่างตํ่าแต่เพียง เกียรติยศ ชื่อเสียง ซึ่งไม่มีตัวมีตน, เป็นอรูป ก็พอใจ
หลงใหลอยู่ได้.
จนในที่สุด ถึงขั้นที่ ๔ ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่จีรัง มี
เหตุปัจจัยไม่เที่ยง ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ จิตจึง เลื่อนขึ้นไปสู่โลกุตตรภูมิ;
จึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด, เหนือสิ่งที่เรียกว่ากาม เหนือสิ่งที่เรียก
ว่ารูปบริสทุ ธิ,์ เหนือสิง่ ทีเ่ รียกว่า อรูปบริสทุ ธิ,์ ก็เป็นโลกุตตรภูมขิ นึ้ มา.
นี้คือคนแก่ ๆ ในวาระสุดท้าย มองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยไม่น่า
เสน่หา ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่ประการใด ต้องการจะมีจิตใจเป็นอิสระ
และดับสนิทไม่มสี ว่ นเหลือ ไม่เกีย่ วข้องกับอะไร อย่างนีก้ ย็ งั เป็นไปได้.
ถ้าเป็นได้อย่างนี้ เรียกว่าไม่เสียทีที่มนุษย์คนนั้นได้เกิดมา
คือ ได้เลื่อนชั้นตัวเองได้ครบทั้ง ๔ ภูมิ และถึงภูมิสุดท้ายได้ในชีวิตนี้
ทันตาเห็น.
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ข้อนีท้ �ำ ให้เราเห็นได้วา่ สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ของคนเรานัน้
ไม่ได้ยํ้าอยู่ที่เดียว ไม่ได้ซํ้ารอยอยู่ที่เดียว มีแต่การเปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้าไป; เช่น เป็นเด็ก ให้เป็นเด็กอยู่เรื่อยไป ก็เป็นไม่ได้, เป็น
หนุ่มสาว จะให้เป็นหนุ่มสาวอยู่เรื่อยไป ก็เป็นไม่ได้, มีแต่การเปลี่ยน
ทั้งทางกายและทางใจ.
ดังนัน้ หน้าทีจ่ งึ เกิดขึน้ ต่าง ๆ กัน คือธรรมะสำ�หรับจะประพฤติ
ปฏิบัตินั้น ได้เกิดขึ้นต่าง ๆ กัน. เราจะต้องทำ�ให้ถูกให้ตรง ให้เหมาะ
ให้สมตามชั้นหรือตามระดับนั้น ๆ เราจะต้องสอบไล่เลื่อนชั้นขึ้นไป
ได้ทุก ๆ ชั้นทีเดียว จึงจะเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เสียทีที่ได้พบ
พระพุทธศาสนา คือเป็นผู้ที่เลื่อนชั้นได้.
ธรรมะของพระพุทธเจ้าทัง้ หมดทัง้ สิน้ ทีไ่ ด้ตรัสรูแ้ ละทรงสอน
แก่สตั ว์นัน้ มีลกั ษณะอย่างนีท้ ัง้ นัน้ คือรวม ๆ ความแล้วก็มคี ณ
ุ สมบัติ
ให้มนุษย์ใช้ส�ำ หรับมีชยั ชนะในทุกขัน้ ทุกตอน แห่งชีวติ ของเขา ไม่วา่
จะวิวัฒนาการไปถึงระดับไหน. ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ กันแต่ละขั้น
แต่ละวัยนั้น สามารถจะชำ�ระสะสางให้สิ้นไปได้ ด้วยความสมบูรณ์
ของพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้.
ดังนั้น การที่ วันนี้เราจะมาคิดกันถึงพระคุณของพระองค์
ในข้อนี้กันให้เต็มที่สักวันหนึ่งนั้น นับว่าเป็นการกระทำ�ที่ดี เป็นการ
กระทำ�ของคนทีม่ กี ตัญญูกตเวที เป็นข้อแรก, เป็นการกระทำ�ของคนที่
มีสติปัญญา สามารถจะรับเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดสำ�หรับมนุษย์ ได้จาก
พระพุทธองค์; ไม่เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้เพชรได้พลอย ใช้ประโยชน์
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อะไรไม่ได้ ซึ่งมีอยู่โดยมาก. และบางคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วย
ซํ้าไป ตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้; ธรรมะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ความทุกข์เป็น
อะไรก็ไม่รู้; แต่ประพฤติกระทำ�ไป อย่างที่เรียกว่า พิธีรีตอง แม้จะ
เนื่องด้วยศาสนา ก็ยังเป็นเรื่องที่งมงายอยู่นั่นเอง.
ทีนี้มาระลึกนึกถึง ข้อที่พระพุทธเจ้านั้น ท่านตรัสรู้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิง่ ไม่มอี าการงมงายแทรกเข้าไปได้ แม้แต่ประการใด. แล้ว
ผูท้ ีเ่ ป็นสาวกของพระองค์ ก็ไม่มที างทีจ่ ะงมงายเช่นนัน้ ได้ดว้ ย. ดังนัน้
ผู้ที่มีความงมงาย แม้แต่ประการใด ประการหนึ่งนั้น หาใช่สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ มีคำ�กล่าวที่รับรองต้องกันทั่วไปหมดว่า
อติโรจติ ปญฺาย สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก –สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญา.
ท่านทัง้ หลายลองคิดนึกดูให้ดวี า่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ตอ้ งรุง่ เรือง
อยู่ด้วยปัญญา, มีปัญญาเป็นเครื่องรุ่งเรือง. คำ�ว่า ปัญญา นี้ อย่าง
น้อยทีส่ ดุ ก็หมายถึง ปัญญา ทีส่ ามารถจะดับทุกข์ได้. เราไม่ตอ้ งเอา
ปัญญารุง่ เรืองถึงขนาดไหนให้มากมายไป; เอาแต่เพียงว่าให้ดบั ทุกข์ได้
ให้เป็นอยู่ด้วยความสะอาด สว่าง สงบ โดยสมควรแก่อัตตภาพก็
พอแล้ว; ไม่ต้องมีปัญญาขนาดพระพุทธเจ้า หรือไม่ต้องมีปัญญา
กว้างขวางเกินความจำ�เป็น.
เอาแต่เพียงให้มี ภาวะแห่งความสะอาด สว่าง สงบ อยูท่ เี่ นือ้
ที่ตัวได้ ก็เรียกว่า ความรุ่งเรืองแล้ว เรียกว่าความรุ่งเรืองในที่นี้แล้ว.
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สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคน รุง่ เรืองอยูด่ ว้ ยปัญญา
มีความหมายอย่างนี้; ถ้าว่ามีกิเลส หรือมีความทุกข์ลูบคลำ� สกปรก
มอมแมมไปแล้ว ย่อมไม่ชอื่ ว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย.
ดังนั้น ในวันเช่นวันนี้ ที่เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนานี้
เราควรจะทำ�ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ต้องมีความงมงาย, คือมอง
เห็นชัดอยู่ว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไร. มันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในข้อที่ว่า ในวันเช่น
วันนี้นั้น พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้; ถ้าจะกล่าวกันเป็นส่วนรวม ก็
กล่าวได้ว่า วันนี้แหละ วันเช่นวันนี้ คือวันวิสาขปุณณมีนี่แหละ เป็น
วันทีม่ นุษย์สามารถมีชยั ชนะเหนือกิเลสของโลก, หรือเหนือพญามาร
อันร้ายกาจในโลก คือพระพุทธเจ้านั่นเอง, เป็นผู้ชนะกิเลสหรือ
พญามาร ในนามของมนุษย์ทั้งหลายเป็นคนแรก แล้วก็สอนวิธีชนะ
นั้นให้รู้กันทั่ว ๆ ไป.
ลองคิดดูเถิดว่า จะเป็นวันสำ�คัญมาก หรือสำ�คัญน้อยอย่างไร
ก่อนหน้านีม้ แี ต่ความมืดมิด มีแต่ความพ่ายแพ้ แก่มนุษย์ทกุ คนในโลก.
เดี๋ยวนี้มีมนุษย์ที่จุดตะเกียง จุดแสงสว่าง สร้างชัยชนะขึ้นมาได้ เพื่อ
มนุษย์ ให้เป็นวันทีม่ นุษย์มชี ยั ชนะได้อย่างนี้ เราจะไม่นกึ ขอบพระคุณ
ของพระองค์หรือย่างไรกัน?
เรื่องจะดูต่อไป ก็คือว่า มนุษย์เริ่มรู้จักความเป็นมนุษย์ หรือ
ว่ารูจ้ กั ใช้ความเป็นมนุษย์ของตน ให้มคี า่ เต็มที่ จะได้ท�ำ สิง่ ทีเ่ หมาะสม
กับมนุษย์นั่นเอง. ข้อนี้หมายความว่า จะเป็นอย่างไรก็สุดแท้ ขอแต่
อย่ามีความทุกข์ อย่าโง่เง่า ก็แล้วกัน; เรื่องที่จะมีเงินหรือไม่มีเงิน
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มีชือ่ เสียง หรือไม่มชี ือ่ เสียงนัน้ ไม่ส�ำ คัญ ขอแต่อย่าต้องให้มคี วามทุกข์
หรือมีความเศร้าหมอง.
วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็เป็นวันแรกของมนุษย์เราที่จะพ้น
จากความเศร้าหมอง, หรือพ้นได้โดยแน่นอน, นีเ้ มือ่ กล่าวโดยส่วนรวม
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น; พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์,
คนทั้งหลายก็เป็นมนุษย์, ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์.
การตรัสรู้นี้เป็นเรื่องชัยชนะของมนุษย์โดยส่วนรวม ที่ได้
มีแล้วต่อกิเลสหรือต่อพญามารนั้นเป็นต้น; ดังนั้น เราควรจะฉลอง
ความชนะอันนี้ให้เป็นพิเศษ ด้วยการทำ�พิธีวิสาขบูชาเป็นต้น จึงไม่ใช่
เป็นวันที่เล็กน้อย, ไม่ใช่เป็นวันที่ไม่มีความหมาย; แต่เป็นวันที่มีความ
หมายอย่างยิ่ง สำ�หรับพุทธบริษัทเรา. ควรจะเสียสละเรื่องอื่น ๆ ได้
เพือ่ มาทำ�วิสาขบูชาให้เป็นจริงเป็นจัง ตามความหมายดังทีก่ ล่าวมานี.้
นี้เรียกว่า เรายิ่งพิจารณาดู เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรา เกี่ยวกับ
มนุษย์เอง นี่แหละให้มาก ๆ, จนเห็นว่า มันเป็นอย่างไรแล้ว; เราก็จะ
ยิ่งรู้คุณค่าของพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น;
เพราะฉะนั้นในวันนี้นอกจากจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว จะต้อง
ระลึกถึงฝ่ายชีวิตที่เป็นทุกข์ หรือฝ่ายมนุษย์ที่เป็นทุกข์นั้นด้วย จึงจะ
รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้ และรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
เพราะถ้าไม่รู้จักตัวเองว่า เป็นอย่างไร; เช่นว่า เป็นทุกข์อยู่
ในลักษณะอย่างไร, มืดบอดอยู่ในลักษณะอย่างไร, เร่าร้อนอยู่ใน
ลักษณะอย่างไร, สกปรกมอมแมมอยู่ในลักษณะอย่างไร, เป็นต้นดังนี้
แล้ว ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักคุณของพระธรรม.
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เมื่อเรารู้จักโรคภัยไข้เจ็บ เราก็รู้จักค่าของหยูกยา เป็นต้น;
เดีย๋ วนี้ เรารูจ้ กั ความทุกข์ทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ป็นอยูก่ บั มนุษย์ เราก็รูค้ ณ
ุ ค่า
ของพระธรรมทีเ่ ป็นเหมือนหยูกยา ก็เลยมีศรัทธาเพิม่ ขึน้ ในพระพุทธเจ้า
แล้วเราก็นึกซํ้า ๆ กันตลอดทุกชั่วโมง ตลอดวัน ตลอดคืน ก็เป็นการ
ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ทุกคราวที่
ทำ�พิธีวิสาขบูชา.
ดังนั้น จึงกล่าวว่า การทำ�พิธี นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำ�, เป็นสิ่งที่มี
เหตุผล, นำ�มาซึ่งประโยชน์โดยแท้จริง. แต่ถ้าทำ�ด้วยความโง่เขลา
งมงายแล้วก็กลายเป็นพิธรี ตี อง เป็นอะไรต่าง ๆ ทีห่ าสาระอันใดไม่ได้.
อย่าเอาคำ�ว่าพิธีไปปนกับคำ�ว่า รีตอง หรือพิธีรีตอง เป็นต้น
มันคนละเรื่องกัน. ถ้าเรียกว่าพิธีอย่างบริสุทธิ์ อย่างถูกต้องแล้ว ย่อม
นำ�มาซึง่ ผลอย่างยิง่ คือเป็นการยํา้ สิง่ ทีถ่ กู ทีด่ ี ทีค่ วร ทีม่ ปี ระโยชน์นัน้
ให้อยู่กับเนื้อกับตัวของตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั่นเอง. เราจึงควรสนใจที่
จะทำ�พิธีวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา หรือพิธีการอย่างอื่น ซึ่ง
มีประโยชน์แก่จิตใจ ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกคราว.
และการที่ท่านทั้งหลายได้มา นั่งกระทำ�อยู่ในสถานที่อันสงบ
สงัดเช่นนี้ ถ้ารู้จักถือเอาประโยชน์ ก็ย่อมจะได้มากกว่าการกระทำ�
ในที่ที่อัดแอจอแจ เพราะว่าความสงบนั้น ย่อมจะช่วยได้มาก ไม่น้อย
เลย, คือทำ�ให้ใจคอปรกติ ระลึกนึกคิดสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง.
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และยังจะทำ�ให้เราระลึกนึกถึงความจริงต่อไปอีกว่า พระพุทธเจ้า
นัน้ เมือ่ ประสูติ ก็ประสูตกิ ลางพืน้ ดิน ใต้ตน้ ไม้, เมือ่ นิพพาน ก็นพิ พาน
กลางพื้นดินใต้ต้นไม้, และ ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ ก็อยู่ตามโคน
ต้นไม้, และแม้ การตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้. ถ้าอย่างไร เราลอง
เสพคบกับต้นไม้หรือโคนต้นไม้ให้มากยิง่ ขึน้ เหมือนกับชีวติ การเป็นอยู่
ของพระพุทธเจ้ากันบ้าง ก็จะเป็นการดี.
นี้พอจะเข้ามาในป่าสักหน่อย ก็ขลาด ก็กลัว ก็เกลียด จะต้อง
นั่งที่พื้นดินสักหน่อย ก็ขยะแขยงกลัวจะเปื้อน กลัวจะไม่สวย กลัวจะ
ไม่งาม เหล่านี้เป็นต้น. นี้เรียกว่าไปรู้จักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง มาก
กว่าที่จะรู้เรื่องสำ�คัญ ที่แท้จริง ที่ใหญ่หลวงเสียแล้ว. ควรจะลองนั่ง
ลองนอนอยูก่ บั พืน้ ดินเหมือนกับพระพุทธเจ้าบ้าง ก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้า
ได้ดียิ่งขึ้น.
ควรจะถือไว้เป็นหลักสักอย่างหนึ่งว่า การที่เราจะรู้เข้าใจ
ไปถึงจิตถึงใจของบุคคลใดนั้น เราก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้าย
การเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ให้มากที่สุดที่จะมากได้; เราก็จะมีความ
รู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้น, อาจจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับ
บุคคลนั้น โดยไม่ต้องพรํ่าสอนกันเลยก็ได้; การเป็นอยู่ให้เหมือนกัน
นี้เป็นที่ระลึกแก่กันอย่างยิ่ง.
ฉะนั้น วันนี้มานั่งตามพื้นดิน โคนต้นไม้กันเสียบ้าง ก็คงจะ
ระลึกนึกได้ถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านเคยนั่งนอนอย่างไร : ตามพื้นดิน
ตามโคนต้นไม้ ตลอดเวลา ในชีวติ ของท่านนัน้ เหมือนกัน. นีก้ เ็ ป็นการ
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ง่าย ที่จะกระทำ�พิธีวิสาขบูชา ให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจของพระพุทธเจ้า
ได้ด้วย.
หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน จะได้พินิจพิจารณาดู ให้ดีเป็น
พิเศษ เพือ่ มีจติ ใจในขัน้ ต้น เหมาะสมทีจ่ ะทำ�วิสาขบูชา ด้วยการระลึก
นึกถึงพระคุณอย่างอื่นอันสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามลำ�ดับ. ถ้าระลึกนึกไม่ได้
แม้ในส่วนหยาบ ๆ ง่าย ๆ ตํ่า ๆ เช่นนี้แล้ว; ส่วนที่สูง ที่ลึกนั้น ก็ไม่มี
หวังจะระลึกได้ หรือจะคิดออก จะเข้าใจได้แต่ประการใด.
บัดนี้เป็นโอกาสที่เรากระทำ�พิธีวิสาขบูชา ตลอดวันตลอดคืน
เราจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง? ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดดู; ตามธรรมเนียม
ตามประเพณีนั้น เราทำ�ทุกอย่างเท่าที่จะทำ�ได้; เช่นการ แสดงธรรม
ก็มี, การเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ หรืออุทเทศเจดีย์ก็มี, และ
การทำ�บุญให้ทาน การประพฤติวัตรปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็มี.
ท่านจัดไว้เป็นระเบียบในวันเช่นวันนี้ นับตัง้ ต้นแต่ การสมาทาน
ศีล ไหว้พระ สวดมนต์ และทำ�ทุกอย่าง แต่ให้มากเป็นพิเศษ คือให้
ทำ�ด้วยจิตใจ ที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นเครื่องระลึกถึง และ
เป็นเครื่องบูชาคุณ แก่พระพุทธเจ้า. ปีหนึ่งก็มีเพียงวันเดียวสำ�หรับ
วิสาขบูชา น่าจะมีการตั้งใจทำ�ให้มากเป็นพิเศษ, น่าจะเสียสละทุกสิ่ง
ทุกอย่างได้เพื่อการนี้.
ดังนัน้ จึงได้แนะนำ�ว่า แม้แต่จะต้องอดอาหาร จะต้องสมาทาน
อุโบสถศีล เป็นต้น ก็ควรจะยินดีปรีดา และควรจะถือเป็นเหตุการณ์
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ที่ตื่นเต้น ที่มีความรู้สึกด้วยจิตใจอย่างสูงสุด ยิ่งไปกว่าเหตุการณ์ใด ๆ
ในชีวิตของเราด้วยซํ้าไป.
ยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่า ถ้าวันเช่นวันนี้ เป็นวันที่บิดา
มารดามีความเจ็บไข้ จะต้องตายลง เราก็คงจะมีความสนใจโกลาหล
วุน่ วายกันเป็นการใหญ่ แทบจะไม่นกึ ถึงสิง่ ใดหมด; แต่วา่ วันนีท้ ีเ่ กีย่ ว
กับพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน เราก็ยัง
เฉย ๆ กันอยู่ โดยไม่รู้ความหมาย.
ถ้าเรา จะทำ�เหมือนหนึ่งว่า วันนี้เรานั่ง เฝ้าดูพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ที่โคนต้นโพธิ์, หรือว่าเรากำ�ลังนั่ง เฝ้าดูพระพุทธเจ้าประชวร
หนัก จะปรินิพพานในตอนหัวคํ่า ที่โคนต้นไม้สาละ อย่างนี้เป็นต้น
มันจะเป็นอย่างไร? เราคงจะมีจติ ใจทีต่ นื่ เต้นชนิดทีเ่ รียกว่าถึงขีดสูงสุด
ที่จิตของเราจะรู้สึกได้ เราคงนอนไม่หลับ เราคงจะไม่ห่วงว่าจะได้
กินข้าวกินนํ้า. เราคงจะนั่งเฝ้าได้ตลอดทุก ๆ นาที จนกว่าเหตุการณ์
อันนั้นจะผ่านไป คือการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานนั่นเอง.
ถ้าเรามีความคิดนึกกันอย่างนี้บ้าง เราก็คงจะสนุกสนานใน
การกระทำ�วิสาขบูชาได้ตลอดคืน. เดี๋ยวนี้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง
ก็รู้สึกว่าอึดอัดกันเสียแล้ว, ไม่ทันไรก็กลับไปบ้านกันหมดแล้ว ไม่มี
ใครอยูเ่ พือ่ ตัง้ จิตตัง้ ใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยกำ�ลังใจทัง้ หมดทัง้
สิ้นที่เป็นสมาธิเลย, นี้เรียกว่า ยังรู้จักพระพุทธเจ้าของตนน้อยเกินไป
เป็นปริมาณมีน้อยเกินไป กว่าที่ตนได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้า.
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คิดบัญชีกันแล้ว ก็กลายเป็นคนที่ ไม่ได้ตอบแทนคุณ ของ
พระพุทธเจ้าเสียเลย ก็ว่าได้; เพราะว่าตนไม่มีการกระทำ�ตอบ อัน
สมควรกันแก่พระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้านั่นเอง : เพราะ
ไม่รู้บ้าง, เพราะเข้าใจผิดบ้าง, บางทีทั้งที่รู้ ๆ อยู่ ก็ขี้เกียจเสียบ้าง
เห็นแก่ตัวบ้าง; แล้วก็ชักชวนกันไปแต่ในทางที่จะเป็นเช่นนั้น. ไม่มี
ใครชักชวนกันมาในทางที่จะให้เกิดการเสียสละทำ�เพื่อบูชาพระคุณ
ของพระพุทธเจ้ากันจริง ๆ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่จะ
สืบอายุพระศาสนา ให้ยืนยาวถาวรไปได้ด้วย.
ขอให้คิดนึกกันในข้อนี้ ให้เป็นส่วนใหญ่ ให้มีจิตเหมาะสม
สำ�หรับจะกระทำ�กิจการอย่างอื่นต่อไป อันเนื่องกันกับพิธีวิสาขบูชานี้
เช่นว่าเรา จะเตรียมจิตใจของเราในที่นี้ ในลักษณะอย่างนี้ เสียแต่
เดี๋ยวนี้; เพื่อว่าเราจะไปเวียนเทียนที่วัดพระธาตุได้ ด้วยจิตใจที่เป็น
อย่างนี้. นั่นแหละจึงจะเป็นการกระทำ�ที่ถูกต้องและสมบูรณ์.
ถ้าเราปล่อยจิตใจให้เลือ่ นลอย กระทำ�ไปด้วยความสนุกสนาน
หรือละเมอเพ้อฝันไป เหมือนที่กระทำ�กันโดยมาก มันก็เป็นสิ่งที่น่า
สมเพชเวทนา; มันเป็นการกระทำ�เหมือนอย่างของลูกเด็ก ๆ เล็ก ๆ
ซึง่ เขาไปเวียนเทียนกัน คนเฒ่าคนแก่ท�ำ อย่างนัน้ มันก็เป็นทีน่ า่ สงสาร,
และเสียทีทไี่ ด้มอี ายุลว่ งกาลผ่านวัยมีการเป็นไปต่าง ๆ นานาขึน้ มาถึง
ขนาดนี้แล้ว ยังมีความรู้สึกเหมือนกับลูกเด็ก ๆ กระทำ�วิธีเวียนเทียน
เป็นต้น ในลักษณะหรือมีความหมาย อย่างเดียวกันกับลูกเด็ก ๆ
เป็นต้นนัน่ เอง; จึงได้ซกั ซ้อมความเข้าใจกันเสียแต่ในโอกาสนี.้ นีก้ เ็ ป็น
ของที่ต้องคิดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน.
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ท่านจะไปเวียนเทียน หรือจะไม่ไปเวียนเทียน หรือจะไม่ไป
เวียนเทียนที่ไหน ก็ขอให้กระทำ�ด้วยจิตใจ ที่ประกอบอยู่ด้วยความ
รู้สึก อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วย; จะได้สมกับข้อที่ว่า วันนี้เป็นวัน
วิสาขบูชา. พุทธบริษัทมากกว่า ๑ ใน ๓ ของโลก หรือ ๑ ใน ๔ ของ
โลกเป็นอย่างน้อย ได้กระทำ�กันทั้งนั้น เราก็เป็นคนหนึ่ง ในจำ�นวน
พุทธบริษัทเหล่านั้น ดังนั้น จึงต้องทำ� และทำ�ให้ถูกต้องและสมบูรณ์.
สำ�หรับโอกาสที่เหลืออยู่ต่อไปนี้ จะได้แสดงธรรม เพื่อเป็น
เครื่องระลึกแก่โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย. การแสดงธรรมเนื่องด้วย
วันวิสาขะนี้ ได้แสดงมามากมายหลายครัง้ หลายสิบครัง้ แล้วด้วยซํา้ ไป
มีข้อความต่าง ๆ กัน. สำ�หรับ ในวันนี้ นั้น มีความคิดว่าอยากจะ
กล่าวทบทวน เรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์สำ�คัญ ๆ ชั้นเบื้องต้น กันเสีย
อีกสักทีหนึ่ง; แต่อยากจะให้ทำ�ความเข้าใจกันว่า เรื่องหลักเกณฑ์ชั้น
เบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญ หรือเป็นเรื่องไม่สำ�คัญ, เป็นเรื่องสำ�คัญ
มาก สำ�คัญน้อยอย่างไร.
สิ่งที่เรียกว่า หลักเกณฑ์เบื้องต้น นั้น โดยที่แท้แล้ว ไม่ใช่
เรื่องเล็กน้อย, เป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดก็ว่าได้. แต่ทำ�ไมจึงเรียกว่าเรื่อง
เบื้องต้น? การที่เรียกว่าเรื่องเบื้องต้น ก็เพราะว่าเป็นพื้นฐานทั่วไป,
สำ�หรับเป็นทีต่ งั้ ทีอ่ าศัยของเรือ่ งถัด ๆ ไป หรือทีจ่ ะสูงขึน้ ไปตามลำ�ดับ.
ถ้าเรื่องเบื้องต้น หรือเรื่องพื้นฐาน ไม่เป็นไปอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์แล้ว; เรื่องที่จะงอกงามสูงยิ่งขึ้นไปตามลำ�ดับนั้น เป็นไปได้
ยาก, หรือขืนให้เป็นไปก็จะต้องล้มโครมลงมา เพราะว่าเรื่องเบื้องต้น
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นั้น ไม่เป็นพื้นฐานที่ดี, หรือถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่า หลักโดย
เบือ้ งต้นทัว่ ไปนัน้ เป็นชนวนให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ กว้างขวางออก
ไปได้ตามลำ�ดับ ๆ ถ้าลงตั้งต้นผิดแล้ว กี่เรื่อง ๆ ที่จะตามมานั้น ก็จะ
กลายเป็นผิดไปหมดด้วย.
ยิ่งสำ�หรับสมัยนี้ ถ้าจะนึกดูถึงข้อที่ว่า โลกเรามีความสัมพันธ์
กับมนุษย์กว้างขวางออกไปด้วยแล้ว จะต้องนึกถึงข้อที่ว่า พวก
พุทธบริษัทนั้น จะต้องโต้ตอบกันกับบริษัทแห่งศาสนาอื่น. ดังนั้น
พุทธบริษัททุกคนควรจะรู้หลักพื้นฐาน แห่งพระพุทธศาสนาของตน
ให้ถกู ต้องและเพียงพอ สำ�หรับจะโต้ตอบแก่บคุ คลศาสนาอืน่ ดังนีด้ ว้ ย.
เราจึงควรจะซักซ้อมความเข้าใจกันให้ดี ถึงเรือ่ งหลักพืน้ ฐานซึง่ ต่อไปนี้
จะกล่าวถึงหลักพื้นฐานตามลำ�ดับ และจะให้หัวข้อชนิดที่เป็นเครื่อง
ง่ายแก่การกำ�หนดจดจำ� ไปตามลำ�ดับด้วย.
ข้อแรกที่สุด อยากจะให้นึกถึงข้อที่ว่า คนสมัยนี้ ที่เขาจะ
ถามเราพุทธบริษัท เขาคงจะถามเป็นปัญหาข้อแรกว่า พระพุทธเจ้า
สอนอะไร? เมือ่ ได้ยนิ คำ�ถามว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร? ท่านทัง้ หลาย
จะคิดนึกอย่างไร? จะตอบเขาอย่างไร? ก็ลองคิดดู คือลองนึกดูด้วย
ความรู้สึกจริงๆ ของตนเอง เดี๋ยวนี้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
คนที่สนใจเรื่องอะไร ก็จะต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง
นั้น. ทีนี้คนมากคนด้วยกัน ต่างคนต่างคิดต่างสนใจ คำ�ตอบก็จะต้อง
ต่างกัน, ถ้าใครสนใจเรื่องบุญกุศล จะทำ�บุญเอาสวรรค์วิมานให้มาก
ให้รวย ก็คงจะคิดว่า พระพุทธเจ้าสอนเรือ่ งทำ�บุญให้มาก จะได้สวรรค์
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วิมานให้มาก; อย่างนี้เป็นต้น ก็ได้. แต่มันจะถูกตรงตามเรื่องของ
พระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ นี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง.
ถึงแม้ในพวกทีค่ ดิ ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนวิชาความรูอ้ ย่างนัน้
อย่างนี้ ก็เหมือนกันอีก. ถ้าตนสนใจเรือ่ งอะไร ก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้า
ท่านสอนเรื่องนั้น; อย่างคนบางคนกำ�ลังสนใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
เรือ่ งตายแล้วเกิดหรือไม่? ไปเกิดด้วยอะไร? โดยวิธอี ย่างไร? อย่างยิง่
อย่างนี้. คนนี้ก็มีความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องตาย
แล้วเกิด เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ ด้วยวิญญาณ ด้วยกรรม ด้วยวิบาก
อะไรของเขา เป็นตุเป็นตะ ไม่มีที่สิ้นสุด. รวมความว่า พระพุทธเจ้า
ท่านสอนเรื่องเกิดอย่างไร, ตายแล้วเกิดอย่างไร.
ยิ่งคิดไปยิ่งดูไป ก็ยิ่งจะพบมากหลายชนิดหลายเรื่องยิ่งขึ้นไป
ทุกที. แต่ทนี ีถ้ า้ เราจะเอาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านตรัสเอง พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า ปุพฺเพ จาหํ ภิกฺขเว เอตรหิ จ ทุกฺขญฺเจว ปญฺาเปมิ
ทุกฺขสฺส จ นิโรธํ – ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก่อน ๆ มาก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี
เราตถาคตบัญญัติเรื่องทุกข์ และความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์.
ท่านทัง้ หลายลอง กำ�หนดจดจำ�ไว้ให้แม่นยำ� ว่า พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า ที่แล้ว ๆ มาก็ดี บัดนี้ก็ดี ตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์
กับความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์; ก็หมายความว่า ท่านสอนแต่เรื่อง
ความทุกข์กับความดับทุกข์ ๒ เรื่องเท่านั้น.
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และ ถ้าจะให้เหลือแต่เพียงเรื่องเดียว ก็ต้องตอบว่า เรื่อง
ความดับทุกข์เท่านั้น; เพราะเหตุว่า รู้เรื่องความทุกข์นั้น ก็รู้เพื่อจะ
ดับมันเสีย; เมื่อดับทุกข์ได้ก็เป็นอันหมดปัญหา. เพราะฉะนั้น ถ้าจะ
ให้มีเหลือแต่เพียงเรื่องเดียว ก็คือเรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเอง
แต่ไหน ๆ พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะถือว่า
พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ทรงสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์.
เมื่อคนต่างศาสนาถามเราว่า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไร?
หรือสอนอะไร? ก็ตาม ก็จะต้องตอบเขาอย่างถูกต้องว่า พระพุทธเจ้า
ท่านสอนเรือ่ งทุกข์กบั เรือ่ งความดับทุกข์. อย่าได้ไปตอบเขาว่า สอน
เรื่องอะไรให้มันมากมาย อุตริวิตถาร จนกระทั่งออกไปนอกเรื่อง
นอกรอย, หรือว่าเป็นเรื่องถูกต้องในร่องในรอย แต่มันก็นิดหน่อย
เกินไป, แล้วไปขยายความให้เกลื่อนไปแต่ในเรื่องที่ไม่จำ�เป็น.
เกีย่ วกับข้อนี้ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ทไี่ ด้เกิดขึน้ แก่พระพุทธเจ้า
ครั้งหนึ่ง และ พระองค์ได้ทรงตรัสกำ�ชับไว้ในเหตุการณ์อันนั้น ว่า
ครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จไปในป่าไม้แห่งหนึ่ง เป็นป่าดง. พระองค์ทรงหยิบ
ใบไม้ขึ้นมากำ�มือหนึ่ง แล้วถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ในกำ�มือนี้ กับ
ใบไม้ทั้งป่าทั้งดงนี้ มันมากน้อยกว่ากันเท่าไร?
ใคร ๆ ก็เห็นได้ว่า ใบไม้ในมือกำ�มือเดียวนี้ มันน้อยกว่าใบไม้
ทั้งป่าทั้งดงเท่าไร. ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าไปว่า มันมากน้อยกว่ากัน
อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้, พระองค์จึง ตรัสว่า แม้ธรรมะที่ตถาคต
ตรัสรู้และนำ�มาสอน ก็เป็นเช่นนั้น คือส่วนที่ตรัสรู้นั้น มีปริมาณเท่า
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ใบไม้ทั้งป่าทั้งดง แต่ที่นำ�มาสอนนี้ เท่ากับใบไม้กำ�มือเดียว เพราะว่า
จะสอนแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้น, เรื่อง
อื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องจริง ก็ไม่จำ�เป็นจะต้องสอน.
เรื่องที่จะทรงนำ�มาสอน จึงกลายเป็นเรื่องเพียงกำ�มือเดียว.
ถ้าพูดอย่างสำ�นวนโวหารหน่อย ก็เรียกว่า กำ�มือเดียว ไม่มากมาย
อะไร; ในเมื่อไปเทียบกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแล้ว มันก็พอจะเข้าใจกัน
ได้ทุกคนว่า มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงกำ�มือเดียวโดยปริมาณ.
แต่ทนี ี้ เมือ่ นึกถึงคุณสมบัตขิ องสิง่ ทีท่ รงนำ�มาสอนนัน้ มันเป็น
เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ จงพิจารณาดูเถิดว่า มันจะมี
เรือ่ งอะไรทีป่ ระเสริฐสูงสุดยิง่ กว่าเรือ่ งความดับทุกข์. เพราะเหตุฉะนัน้
แหละ คำ�สอนกำ�มือเดียวนัน้ จึงเป็นเหมือนกับเพชรเหมือนกับพลอย
กำ�มือหนึ่ง; ไม่ใช่ใบไม้กำ�มือหนึ่งเสียแล้ว. ควรจะสนใจในของกำ�มือ
เดียวนั้นกันให้มาก และอย่าได้ปล่อยหรือเผลอให้ไปสนใจเรื่องนอก
ไปกว่านั้น.
ถ้าจะยกตัวอย่างทีเ่ ป็นจริง ก็จะยกตัวอย่างว่า เรือ่ งทำ�บุญเอา
วิมานเอาสวรรค์นั้น มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่? ถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่ง
ทำ�บุญแล้วอยากไปสวรรค์ เพราะว่าที่นั่นสมบูรณ์ไปด้วยกามคุณ
อย่างนี้แล้ว, ก็กล่าวได้ว่า เขาเห็นเรื่องกามคุณเป็นเรื่องสูงสุด, และ
เมื่อ เรื่องกามคุณเป็นเรื่องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นเหมือนกับเหยื่อ
ที่หุ้มเบ็ด แล้วมันจะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปอย่างไรได้.
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คนที่ทะเยอทะยานในทางกามคุณ เห็นว่ากามคุณในมนุษย์
โลกนี้ ยังตํ่าไป ปรารถนากามคุณในสวรรค์ ซึ่งเป็นของประณีตและ
สูงสุด; อย่างนี้ก็เรียกว่า เขา ทำ�ไปด้วยความโลภ. เมื่อทำ�ไปด้วย
ความโลภแล้ว ก็จะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น.
และแม้ว่า เขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ได้เสวยสวรรค์สมบัติ
วิมานนานาประการดังที่กล่าวนั้นจริงแล้ว ก็ลองคิดดูเถิดว่า อะไรจะ
เกิดขึ้น? สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ ความมัวเมาหลงใหล ยิ่งไปกว่าที่ยัง
อยูใ่ นโลกมนุษย์, เมือ่ เป็นดังนีแ้ ล้วคิดดูวา่ มันเป็นเรือ่ งดีขนึ้ หรือเลวลง?
ถ้าตอบอย่างพระอริยเจ้า ท่านก็ต้องถือว่ามันเลวลง เพราะว่าจิตใจ
มันตํ่าลง; ถ้าตอบอย่างบุถุชนคนพาลนั้นแหละ จึงจะว่ารวยกันใหญ่
เป็นการได้ที่รํ่ารวยกันใหญ่ อย่างนี้เป็นต้น.
จะเรียกว่าการ เจตนาทำ�บุญกุศล เพื่อจะได้เกิดในสวรรค์
บริโภคกามคุณนั้น เป็นเรื่องดับทุกข์หรือไม่? ใคร ๆ ก็จะเห็นได้ว่า
อย่างดีก็เป็นเรื่องมีความทุกข์เท่าเดิม, พลาดนิดเดียวก็เป็นเรื่องมี
ความทุกข์มากขึ้นกว่าเก่า; เพราะว่ามีความหลงใหลมัวเมามากขึ้นไป
กว่าเก่า. ฉะนั้นเรื่องสวรรค์เรื่องวิมานอะไรทำ�นองนี้ ระวังให้ดี; ถ้า
ไม่ระวังให้ดี ก็จะกลายเป็นเรื่องร้ายไปกว่าเก่า คือ ไม่เป็นความดับ
ทุกข์ ไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน.
ทีนี้เรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องที่สนใจกันมาก เกี่ยวกับเรื่อง เกิด
อย่างไร? ตายอย่างไร? อะไรไปเกิด? ต้องการจะเอามาให้ดู ให้เห็น
ให้ชัด ให้แจ้ง ว่าวิญญาณที่ไปเกิดนั้นเป็นอย่างไร? หัวหูหน้าตาเป็น
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อย่างไร? จะให้เอามาดูให้ได้อย่างนี้มันยิ่งเป็นไปในอีกทางหนึ่ง คือ
ไม่เป็นไปในทางกามคุณก็จริง แต่เป็นไปในทางเรื่องเป็นบ้าเป็นหลัง
ในทาง มิจฉาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปอีก.
เพราะว่า ตามธรรมดา ทีเ่ ป็นปกติธรรมดาอยูน่ ี้ พระพุทธเจ้า
ท่านก็สอนไม่ให้มคี วามรูส้ กึ ว่า มีสตั ว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา อยูแ่ ล้ว.
ทีนี้ก็ยิ่งไปบัญญัติให้มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มากขึ้นอย่างนั้นอีก
มันก็ยิง่ น่าหัว. มันยิง่ ไปไกล, ยิง่ ไปลึกไปกว่าเดิม ทีค่ นคนหนึง่ จะคิดว่า
เรานี่แหละทำ�บุญ ตายแล้ว เรานี่แหละจะได้รับ, แล้วเราก็จะไปเกิด
เป็นเราอีก เพื่อจะได้รับผลได้รับกำ�ไร ของสิ่งที่ได้ลงทุนไว้ อย่างนี้
เป็นต้น.
อย่างนีม้ นั เป็นเรือ่ งเรามากเกินไป หรือเป็นมิจฉาทิฏฐิถงึ ขนาด
ที่เรียกว่า เป็นสัสสตทิฏฐิ มันก็ยิ่งไกลออกไปจากความดับทุกข์,
ไม่เป็นความดับทุกข์ขึ้นมาได้ คำ�สอน ชนิดนั้น การประพฤติ การ
กระทำ�ชนิดนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านสอน. คือไม่เกีย่ วกับ
ความทุกข์ หรือไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นเอง.
ฉะนั้น สรุปความแล้ว ข้อแรกที่สุดที่จะต้องจำ�กันไว้ ก็คือข้อ
ทีว่ า่ เมือ่ ถูกถามว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร? ก็จงตอบว่า พระพุทธเจ้า
ท่านสอนเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์. รายละเอียดจะมี
อย่างไร? ก็ศึกษาได้จากเรื่องราว จากพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เรารู้กันดี
อยูแ่ ล้ว; โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก็คอื เรือ่ งปฏิบตั ใิ นศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ; นี่แหละเป็นเรื่องดับทุกข์โดยตรง,
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ให้สนใจในเรื่องการปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ โดย
ประการที่จะทำ�ให้กิเลสเบาบางลงไป, คือเป็นอยู่ให้ชอบชนิดที่
กิเลสไม่ได้อาหาร กิเลสนั้นก็จะร่อยหรอเหือดแห้งไปในที่สุด.
ทีนี้ เราจะตั้งปัญหาเป็นข้อต่อไปว่า พระพุทธเจ้าท่านสอน
ว่าอย่างไร? ปัญหาข้อนี้มีว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร ผิด
กับปัญหาข้อแรกที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร? เมื่อถูกถามว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร? ก็ลองคิดดูกนั อีกครัง้ หนึง่ . ทุก ๆ คน
ที่ได้ยินได้ฟัง ได้ประพฤติปฏิบัติมา จนถึงขนาดนี้แล้ว ท่านจะสรุป
ความรู้ ความรู้สึก ความคิดนึกของท่านทั้งหลายเองดูว่า เท่าที่เรารู้
อยู่นี้ เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร?
คำ�ถามข้อนี้มีทางที่จะตอบได้หลายอย่าง เพราะคำ�ว่าสอน
ว่าอย่างไรนี้ เรามองได้หลายทิศหลายทาง. ดังนั้น จะกล่าวเท่าที่ควร
จะว่ากันไว้วา่ อย่างแรกทีส่ ดุ เราควรจะถือว่า พระพุทธเจ้าท่านสอน
ว่าให้เดินสายกลาง, เมื่อถูกถามว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร?
ให้ตอบว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ให้เดินสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ อีกนั่นเอง.
ทีว่ า่ เดินสายกลางนี้ พอจะฟังกันออกทุกคน คือว่า ไม่หย่อน
ไป และไม่ตงึ ไป, และกล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็วา่ ไม่ตามใจตัวเองมากไป
และก็ไม่ยํ่ายีเบียดเบียนตัวเองมากไป; ดังนี้เป็นต้นก็ได้. ที่เราได้ยิน
ได้ฟังกันอยู่ ก็แจกไว้ว่า ตึงไปทางหนึ่ง นั้น เรียกว่า นิชฌามปฏิปทา,
เรียกว่า ปฏิปทาเผาไหม้.
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นี้หมายความว่า ทำ�ตัวเองให้เดือดร้อน, ทรมานตัวเองให้
ลำ�บาก หาความสุขไม่ได้, ด้วยคิดว่าทำ�อย่างนัน้ จะทำ�ให้กเิ ลสหมดไป.
ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเผาตัวเอง หรือ นิชฌามปฏิปทานี้ เป็น
เรือ่ งทีต่ งึ ไปในทางหนึง่ หรือเรียกว่า ตึงไปในทางขวา; ไม่ใช่สายกลาง.
ทีนี้ ที่ตรงกันข้าม คือ ฝ่ายซ้าย นั้นเรียกว่า อาคาฬหปฏิปทา
คือปฏิปทาที่ เป็นการแช่ การจมอยู่ในความสุขทางเนื้อทางหนัง เห็น
แต่เรื่องทางวัตถุ คือเรื่องเอร็ดอร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางผิวกาย. มีความลุ่มหลงอยู่ในความสุขทางวัตถุอย่างนี้ ถึงขนาด
จม แช่ ก็เรียกว่า อาคาฬหปฏิปทา คือการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างจมแช่
อยูใ่ นของเปียก ของสกปรก. อันหนึง่ เรียกว่า นิชฌามปฏิปทา –ปฏิบตั ิ
อย่างเผาไม้; อาคาฬหปฏิปทา –การปฏิบัติอย่างจมแช่. อันนี้ก็ไม่ใช่
สายกลาง คือไปสุดโต่งอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า ทางซ้าย.
ส่วนที่เป็น ทางสายกลางนั้น ก็คือ การประพฤติที่ถูกต้องใน
ทุก ๆ กรณี ที่จำ�แนกไว้ในพระพุทธศาสนา ก็คือที่เรียกว่า มรรคมี
องค์ ๘ ได้แก่ ความถูกต้อง ๘ ประการ กล่าวคือ ความถูกต้องของ
ความเข้าใจ, ความถูกต้องของความปรารถนา, ความถูกต้องของการ
พูดจา, ความถูกต้องของการกระทำ�ทางกาย, ความถูกต้องของการ
เลี้ยงชีวิต, ความถูกต้องของความพากเพียร, ความถูกต้องของความ
มีสติรำ�ลึกประจำ�ใจ, และความถูกต้องของสมาธิ คือกำ�ลังใจที่ปักมั่น
ลงไป, รวมกัน ๘ ประการ. นี้เรียกว่า มีความถูกต้อง ๘ ประการ รวม
เข้าเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่า หนทางสายกลาง.
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หรือถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมบางหมวด เช่น สัปปุริสธรรม
๗ อย่าง เรียกว่าเป็นผู้รู้ความพอดี ๗ อย่าง : รู้เหตุ, รู้ผล, รู้ตน, รู้
ประมาณ, รู้กาล, รู้บริษัท, รู้บุคคล; อย่างที่เราท่องกันอยู่ อย่างนี้ก็
เป็นเหตุให้ดำ�เนินไปในทางสายกลางได้อย่างเดียวกันอีก.
รวมความแล้วก็ว่า อะไรที่เป็นประมาณพอดี ไม่ทำ�ตนให้
ลำ�บาก แต่กไ็ ม่ยอ่ หย่อนจนทำ�ให้เนิน่ ช้า สามารถทำ�ให้ชวี ติ นีก้ า้ วหน้า
ไปด้วยสติปัญญา อย่างถูกต้องโดยรวดเร็วแล้ว ก็เรียกว่า เป็นเรื่อง
สายกลางทั้งนั้น.
ทำ�ไมเราจึงเว้นส่วนตึงเครียดเหล่านัน้ โดยถือว่าส่วนทีต่ งึ เครียด
เหล่านั้น เป็นของให้โทษหรือร้ายกาจ โดยส่วนเดียวหรืออย่างไร?
ข้อนี้ขอให้เข้าใจว่า การประพฤติปฏิบัติที่เอียงไปทางซ้ายสุด หรือ
ขวาสุดนั้น ที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้
เหมือนกัน; แต่ว่ามันช้าเกินไป ที่จะลุ่มหลงถึงขนาดนั้น.
ไปในทางสายกลางนี้มันไปได้เร็ว ๆ, เร็วกว่ากันมาก. การที่
จะไปยึดมัน่ อยูใ่ นการกระทำ�ทีเ่ ป็นนิชฌามปฏิปทา กว่าจะรูส้ กึ ถูกต้อง
ขึน้ มาก็เป็นเวลานาน, หรือว่าการทีจ่ ะไปลุม่ หลงในการประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างที่เรียกว่าจม แช่ นี้มันก็อาจจะรู้สึกได้ในตอนท้าย; แต่ว่ามันกิน
เวลายาวนาน. ดังนัน้ ท่านจึงสอนให้ละเสีย เพราะว่าสิง่ เหล่านัน้ อาจ
จะทำ�ให้ติดตันอยู่ที่นั่น เป็นเวลานานเกินไปกว่าที่ชีวิตนี้จะได้รู้ทัน
เวลา ก่อนแต่ที่จะตายเสีย.
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เพราะว่าคนเราคงไม่มีอายุมากเกินกว่า ๑๐๐ ปี ไปได้โดย
ทั่ว ๆ ไป. ระยะอันนี้สั้นมาก; ถ้าไปมัวจมแช่อยู่ในปฏิปทาสุดโต่ง
อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว เวลาก็ไม่พอ ทีเ่ ราจะเลือ่ นชัน้ ตัวเองขึน้ มาตาม
ลำ�ดับ จนกว่าจะถึงระดับที่เรียกว่า ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้
ไม่เสียทีทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์เลย. ดังนัน้ การดำ�เนินตามทางสายกลาง
จึงเป็นการถูกต้องที่สุด.
พระพุทธเจ้าท่านยัง ตรัสกำ�ชับไว้ว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นไปตาม
ทางสายกลาง ๘ อย่างนี้ เป็นสิง่ ทีต่ ถาคตไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาแต่กอ่ น;
เป็นสิ่งที่รู้พร้อมเฉพาะได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว และสอนผู้อื่น.
นี้หมายความว่า การปรับปรุงให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางสาย
กลางนี้ เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง.
ถ้าเราจะพูดว่า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันเช่นวันนี้นั้น
เป็นการรู้เรื่องทางสายกลางนี้ ก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่ง; เพราะว่า
ก่อนแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น ในที่นั้นประเทศอินเดีย เต็มไปด้วย
ปฏิปทาสุดเหวี่ยง ไม่ซ้ายก็ขวาอยู่ด้วยกันทั้งนั้น; ไม่สามารถที่จะ
เอาชนะความทุกข์ให้เป็นที่พอใจได้.
พระพุทธเจ้าตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทา สามารถที่จะทำ�ให้การ
ศึกษาในเรื่องชีวิตจิตใจนี้ก้าวหน้าไปโดยเร็ว มีการบรรลุผลอย่าง
สูงสุดได้ทันตาเห็น จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์, และเป็นสิ่งที่ควร
สนใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตาม. นี้เป็นความหมายของทางสาย
กลาง ที่จะเป็นคำ�ตอบ ต่อคำ�ถาม ที่ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าท่านว่า
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อย่างไร; ก็ตอบว่า ท่านสอนว่า ให้เดินสายกลาง นี้เราเรียกว่า เป็น
คำ�ตอบที่อธิบายไปในทางที่เป็นแนวทาง.
ทีนี้เรา ยังตอบได้ต่อไปอีกว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้
ช่วยตัวเอง. นีม้ นั ไม่ซาํ้ กัน; คำ�ตอบทีแรกนัน้ มันเป็นการแสดงแนวทาง
ปฏิบัติว่าให้ไปตามทางสายกลาง. ส่วนคำ�ตอบถัดมานี้ มันคล้าย ๆ จะ
ตอบไปอีกทีหนึ่งว่า ที่ว่า จะเดินตามทางสายกลางนั้น เดินเองหรือ
ให้ใครช่วยเดิน? มันก็ต้องตอบว่า ท่านสอนให้ช่วยตัวเอง ก็หมาย
ความว่า จะต้องเดินเอง.
พระพุทธภาษิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็มี อยู่มากมาย เช่นว่า
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ –ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน; อย่างนี้ก็มี ตุมฺเหหิ กิจฺจํ
อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา –ความเพียรเป็นสิง่ ทีพ่ วกเธอต้องทำ�เอง
ตถาคตทัง้ หลายเป็นแต่เพียงผูช้ ที้ างเท่านัน้ . นีก้ ป็ รากฏชัดอยูใ่ นตัวเอง
แล้วว่า เดินนั้นต้องเดินเอง พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้น.
คนทุกวันนี้ มักจะพาลพาโลแก่พระพุทธภาษิต ที่สอนให้ช่วย
ตัวเอง ต่าง ๆ นานา ด้วยความบิดพลิ้ว; เพราะว่าไม่มีความซื่อตรงต่อ
ตนเอง ไม่มีความซื่อตรงต่ออุดมคติ, ไม่รู้จักเคารพตัวเองแล้ว, ก็ไม่มี
หนทางที่จะเคารพพระพุทธเจ้าได้ จึงได้พาลพาโลต่อพระพุทธภาษิต
ต่าง ๆ ที่ตรัสไว้ในลักษณะที่ถูกต้องที่สุดแล้ว.
ข้อที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน นั้น คนมักจะงงกันว่า ตนไหน?
กี่ตนกันนัก ที่จะให้เป็นตนอันหนึ่ง, แล้วมามีตนที่เป็นที่พึ่งอีกอันหนึ่ง
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มันไม่เป็น ๒ ตนไปหรืออย่างไร? ทีนี้อีกคนหนึ่งก็ถามว่า ถ้าตนนี้
เป็นทุกข์แล้ว ตนนี้จะช่วยตนเองได้อย่างไร, เพราะมันมีตนเดียว.
นี้ปัญหาที่ ๑.
ปัญหาที่ว่ามี ๒ ตน นั้น มันก็อย่างหนึ่ง, ปัญหาที่ว่ามีตนเดียว
นี้มันก็อีกอย่างหนึ่ง. สำ�หรับปัญหาที่ว่ามี ๒ ตนนั้น ควรจะศึกษาให้
เข้าใจว่าตนดีตนชั่วนี้ ก็ได้แก่ความรู้สึกคิดนึก ๒ ชนิด : ความรู้สึก
อย่างหนึ่งไปในทางตํ่า, ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งไปในทางสูง.
จิตของคนเรานั้น ถ้าสติปัญญาครอบงำ� มันก็เป็นไปในทาง
สูง ถ้ากิเลสตัณหาครอบงำ� มันก็เป็นไปในทางตํ่า. ตนที่เป็นไปใน
ทางตํ่า ก็คือตนที่เป็นทุกข์, ตนที่เป็นไปในทางสูง ก็คือตนที่จะช่วยให้
อีกตนหนึ่งให้พ้นทุกข์.
นี้หมายความว่า เราจะต้องระมัดระวังให้ดี จะต้อง พยายาม
รักษาจิตนี้ให้ดี ให้เป็นไปแต่ในทางที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญา.
อย่าให้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหา, เป็นผู้รู้จักเข็ด รู้จักหลาบ ว่าถ้า
เผลออย่างนั้นแล้ว กิเลสตัณหาเป็นเข้ามาทุกที. ถ้าเรารักษาที่มั่นไว้
อย่างดี อย่างนี้แล้ว สติปัญญาก็คงอยู่กับร่องกับรอย; เราจึงดำ�รงตน
หรือดำ�รงจิตไว้ ในลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเสมอ ก็เลย
สำ�เร็จประโยชน์ในข้อที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน.
ทีนี้ถ้าจะตอบปัญหาของคนที่ถามว่า ตนคนเดียว, ตนก็มีตน
เดียว แล้วจะเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างไร? นี่ต้องดูให้ดีสักหน่อยว่า
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ตน ที่ว่า ตน–ตนกันนี้ ไม่ได้มีเป็นตัวจริงอะไร เป็นเพียงมายา คือเป็น
เพียงความรู้สึกคิดนึก รู้สึกเอาเองว่าเป็นตน ฉะนั้น ความรู้สึกคิดนึก
นั้น มันควรจะรู้สึกรักตน รู้สึกที่จะช่วยตนอยู่ด้วยเหมือนกัน.
ถ้าเราจะให้ตนช่วยตน ก็หมายความว่า จะต้องมีความรักตน
สงวนตน ถนอมตน ตีราคาของตนเข้าไว้ให้มาก ๆ; แล้วจิตก็จะน้อม
ไปในทางที่จะเกิดเป็นที่พึ่งขึ้นมาได้, และให้มีความรู้สึกไปในทางที่ว่า
อย่าไปเชือ่ หรืออย่าไปหวังเหตุปจั จัยทีอ่ ยูข่ า้ งนอก. ให้พยายามสร้าง
เอาด้วยสติปญ
ั ญากำ�ลังของตน. ข้างนอกนัน้ ก็คอื ให้ผูอ้ ืน่ มาช่วย ทีเ่ ป็น
มนุษย์ด้วยกันก็มี ที่เป็นเทวดา เป็นพระจ้าเป็นอะไรก็มี ล้วนแต่เป็น
ข้างนอกทั้งนั้น.
ถ้าหวังจะให้คนอื่นช่วย อย่างนี้ ก็เรียกว่า ไม่ถูกต้องตามที่
พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ต้องให้ตนที่กำ�ลังเป็นทุกข์อยู่นี่แหละ
พยายามที่จะช่วยตน. ให้ศึกษาความทุกข์นั่นเอง จนสามารถจะแก้
ปัญหาเรื่องความทุกข์นั้นได้, ให้ทำ�ต่อความทุกข์นั้น เสมือนหนึ่งเป็น
ครูบาอาจารย์, ให้ศึกษาเอาจากตัวความทุกข์ จนรู้ว่ามันเกิดขึ้นมา
อย่างไร, และเพื่ออะไร, และมันจะดับไปได้โดยวิธีใด; อย่างนี้เรียกว่า
อะไร ๆ ก็ศกึ ษาเอาจากตน. ใช้ตนนัน่ แหละเป็นเหมือนครูบาอาจารย์
ให้มีความรู้ความเข้าใจในตน อย่างนี้ก็ยังได้.
ท่านชอบใจอย่างไหน ก็เป็นไปได้, หรือใช้ได้ทั้งนั้น, อาจจะ
ปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ นัน้ . ขอแต่วา่ ให้อยูใ่ นร่องในรอยทีว่ า่ อย่าไปหวังพึง่ ผูอ้ นื่ ;
เพราะว่าเราคิดดูแล้ว เราจะเห็นว่า การที่เราหวังพึ่งผู้อื่นนั้น พึ่งได้
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แต่ในลักษณะที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตทั้งหลาย
เป็นแต่ผู้ชี้ทาง การเดินทางนั้นต้องเดินเอง.
การที่เราจะพึ่งเจ้าพึ่งนาย พึ่งผู้มีอำ�นาจ ผู้บังคับบัญชาอะไร
ก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้ทำ�ความดีด้วยตนเอง ตามคำ�สั่งของเขา จึงจะ
เกิดเป็นทีพ่ ง่ึ แก่เราได้. ถ้าเราไม่ท�ำ ตามคำ�สัง่ เขา เขาก็จะไม่ยอมเป็นอะไร
ให้แก่เรา และเขาอาจจะลงโทษเราขับไล่เรา; ในทีส่ ดุ ก็เป็นการล้มละลาย
ไปหมด. ถ้าเราจะพึ่งเจ้าพึ่งนาย พึ่งคนอื่น ก็พึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า เขาเป็นเพียงผู้ชี้ทาง หรือระบุให้ทำ�ดังที่กล่าวแล้ว.
พวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็ยังมีอุดมคติที่ตรง ๆ กันว่า พระเป็น
เจ้าจะช่วยคนที่ประพฤติดีด้วยตนเอง, คือ พระเป็นเจ้าจะช่วยคนที่
ช่วยตนเอง; เหมือนกับที่เรากำ�ลังกล่าวนี้เหมือนกัน; ถ้าคนใดไม่ช่วย
ตนเอง พระเจ้าก็ไม่ช่วยคนนั้น. ฉะนั้นนี้เรียกว่า เขาเข้าใจคำ�ว่าพระ
เป็นเจ้านั้นถูกต้อง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ตถาคตเป็น
แต่เพียงผูช้ ีท้ าง การเดินทางเป็นสิง่ ทีท่ า่ นทัง้ หลายจะต้องทำ�เอง ดังนี.้
เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ ท่านทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่า
ในหมู่พวกเรากันนี้ เข้าใจคำ�สอนข้อนี้ผิดจนทะเลาะวิวาทกันก็มี; แล้ว
เอาไปวัดพวกอืน่ ศาสนาอืน่ จนทะเลาะวิวาทกับพวกอืน่ อีกก็มี เพราะ
เข้าใจความหมายของคำ�ว่า ตนพึ่งตนนี้ผิด. แต่ว่า ถ้าเข้าใจถูกต้อง
อย่างที่เรียกว่า พระเจ้าก็ช่วยคนที่ช่วยตนเอง หรือว่าพระพุทธเจ้าก็
ตรัสว่า ตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทาง ดังนี้แล้ว ก็ไม่มีทางจะทะเลาะกันได้;
จะเข้าใจตรง ๆ กันไปหมดว่า ทุกคนจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ตน.
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เราจึงตอบคำ�ถามของเขาได้ว่า ในการที่กระทำ�นั้น หรือ ใน
การที่จะเดินสายกลางนั้น เราต้องเดินเอง เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่าน
สอนให้ช่วยตัวเอง นี้อีกอย่างหนึ่ง เป็นอย่างที่ ๒ ถัดมาจากข้อที่ว่า
ท่านสอนให้เดินสายกลาง.
ทีนี้ ก็ดูให้สูงขึ้นไปว่า ท่านสอนอย่างไร? ก็ต้องตอบว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย เป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยูเ่ นืองนิจ. ผูท้ เี่ คยได้ยนิ ได้ฟงั คำ�สอนเรือ่ งนีม้ าอย่างถูกต้อง
แล้ว ก็จะเข้าใจได้ว่า พุทธศาสนามีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่า สิ่ง
ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และปัจจัยนั้นเป็น
ไปภายในสิ่งนั้นเอง; ไม่ต้องเกี่ยวกับของภายนอก กฎเกณฑ์อย่างนี้
ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยังได้.
เพราะว่าเมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสรูใ้ หม่ ๆ มีพระสาวกเป็นพระ
อรหันต์แล้ว บางองค์ออกไปประกาศพระศาสนา; เมื่อท่านถูกถามว่า
พระสมณโคดมสอนอย่างไร? ท่านก็ตอบในลักษณะอย่างนี้ อันเป็น
คาถาที่เรารู้จักกันดี ดังคาถาของพระอัสสชิ ซึ่งว่า
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ.
ซึ่งมีใจความว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด
พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น
และทรงแสดงความดับแห่งเหตุนั้นด้วย.
พระสมณโคดมมีปกติสอนอย่างนี้.
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ข้อความนี้ก็คือว่าเป็น ใจความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา
ถึงกับ จารึกในแผ่นดินเผา แล้วเผาสำ�หรับแจกกันให้แพร่หลายทัว่ ไป
ในนานาประเทศ ในสมัยครั้งโบราณใกล้ ๆ พุทธกาลโน้น เหมือนกับ
ทีเ่ ราพิมพ์หนังสือแจกกันในสมัยนี.้ ในสมัยโน้นไม่มกี ระดาษ ไม่มกี าร
พิมพ์หนังสือ จะเผยแพร่กันด้วยอักษรนี้ยากลำ�บาก อย่างจะทำ�ได้ดี
ที่สุดแล้ว ก็คือจารึกลงในแผ่นดินเผา แล้วก็แจกกันไปในที่ไกล ๆ ไป
ต่างประเทศ เรียกว่า เผยแพร่หัวใจของพระพุทธศาสนา.
คาถาที่ว่า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา นี้ มีใจความว่า สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัย เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ. ดังนั้น
เราต้องจัดการกับเหตุกับปัจจัย ให้ถูกต้องแก่กันและกัน; เราจึงจะ
ได้ประสบผลสมตามที่เราต้องการ. ท่านที่มีการศึกษากว้างขวาง ท่าน
จะเห็นได้ทันทีว่า กล่าว นี้คือหลักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนั่นเอง
และถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีส่ มหลักวิทยาศาสตร์กเ็ พราะ
เหตุข้อนี้.
ทีนี้เราจะได้พิจารณากันเป็น ข้อที่ ๓. ดูว่า สิ่งที่เรียกว่า เหตุ
ปัจจัยนั้นคืออะไร? สิ่งที่เรียกว่า เหตุปัจจัยนั้น มันเป็นกฎธรรมชาติ
อันหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในตัวมันเอง ไม่เกี่ยวกับผู้ใด, ไม่เกี่ยวกับเทวดา, ไม่
เกี่ยวกับผีสาง, ไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า, ไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร
ที่ไหนอีก. มัน เป็นกฎในตัวมันเอง ว่า สิ่งนั้นมันเกิดเองไม่ได้ มัน
มีสิ่งอื่นปรุงแต่ง มันจึงปรากฏออกมา และตัวมันก็อยู่ในฐานะที่
ปรุงแต่งสิ่งอื่น ตามโอกาสตามสมควรแก่เหตุการณ์อีกด้วย มันจึง
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ปรุงแต่งกันเรื่อยไป เป็นสายไปทีเดียว.เราจึงเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ
นานาน่าอัศจรรย์ในโลกนี้.
เช่นเราจะคิดดูว่า เรานี้เป็นมนุษย์อยู่นี้ มีเหตุมีปัจจัยอะไร?
ถ้ามองดูไปทางหลัง คือดูไปทางเหตุปัจจัยข้างหลัง ก็จะพบว่า การที่
เราเป็นคนอยู่นี้ มันเป็นผลของการปรุงแต่งหลาย ๆ อย่างที่แล้วมา.
เช่นมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นมาด้วยอาหาร และเป็นอยู่
มาได้ด้วยสิ่งแวดล้อม.
การศึกษาทำ�ให้เรามีจติ ใจอย่างนัน้ อย่างนี้ ความคิดนึกทำ�ให้
เกิดการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ เราจึงมีการกระทำ�อย่างนั้นอย่างนี้,
เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ มีทรัพย์สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้, มีอะไรต่าง ๆ
นานาสารพัดอย่าง อย่างนั้นอย่างนี้, ล้วนแต่มาแต่เหตุแต่ปัจจัย, ถ้า
มองดูไปทางสายที่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิด ก็ยังเห็นต่อไปว่า บิดา
มารดา นั่นเอง ก็ยังมีอะไรต่าง ๆ ที่เป็นแดนเกิด คือบิดามารดา
ของท่านอีกต่อหนึ่ง หรือสิ่งที่แวดล้อมท่านอยู่.
นี้ถ้าจะมองกันละเอียดลงไปถึงกับว่า เนื้อหนังของเรามีเหตุ
ปัจจัยอะไร ? เราก็ยังจะต้องนึกไปถึงเรื่องอาหารการกิน เรื่องที่อยู่
เรื่องที่อาศัย เรื่องยาแก้โรค เรื่องอะไรอื่น ๆ อีกต่าง ๆ นานา; เรียกว่า
ทุกอย่างมีอำ�นาจแวดล้อม เข้ามา ตามสัดส่วน แล้วก็ ปรุงแต่ง ให้
เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้. อย่างว่า ถ้าเราได้รับการศึกษาถูก เราก็มี
ความคิดถูก; เราได้รับการศึกษาผิด เราก็มีความคิดผิด. เราได้รับการ
ศึกษาไม่พอ เราก็ต้องเป็นคนโง่ อย่างนี้เป็นต้น, ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัย.
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ทีนี้เราจะทำ�อย่างไรดี เราก็ต้องมีความสนใจตรงที่ตัวเหตุตัว
ปัจจัยให้ดีให้รู้ให้เข้าใจ แล้วสร้างไปแต่ในทางเหตุทางปัจจัยที่ดี.
ทีนี้ ตัวเรานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอะไรต่อไป? ก็เห็น
กันอยู่ได้ทุกคนว่า เราเกิดมาจากบิดามารดาอย่างไร; เราก็เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้เกิดลูกหลานต่อไปอย่างนัน้ อย่างนีก้ ม็ .ี เรียกว่า สิง่ ทีเ่ ป็น
เหตุเป็นปัจจัยนั้น ปรุงแต่งกันเรื่อยไป มันไม่มีที่สิ้นสุด : เป็นเหตุ
แล้วก็เป็นผล, แล้วผลนั้นก็กลายเป็นเหตุของอันอื่น, แล้วก็ทำ�ให้เกิด
ผล, อย่างนี้เรื่อยไป. เนื่องกันเป็นสาย เรียกว่า เป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัยในตัวเอง.
ทำ�ไมจึงสอนเรื่องนี้? ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ ก็เพราะ
ว่านี้มันเป็นเรื่องจริง เป็นข้อแรก. และเพราะเหตุว่า เรื่องนี้มัน เป็น
เรื่องที่เราจะทำ�ได้เอง ให้เข้ากันได้กับข้อที่แล้วมาว่า ตนเองต้องเป็น
ที่พึ่งแก่ตนเอง.
ถ้าสิง่ ทัง้ หลายไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้ว เราก็สร้างสรรค์
อะไรไม่ได้ เราก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้. เมื่อ สิ่งต่าง ๆ
มีเหตุมีปัจจัย, และมีกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัย แน่นอนตายตัวเป็น
ระเบียบอยู่อย่างนี้; เราก็สามารถจะจัดจะทำ� ให้เป็นไปตามที่เรา
ต้องประสงค์ได้.
ทีนี้ปัญหาอันสูงสุด ก็คือ ปัญหาเรื่องความทุกข์. ความทุกข์
ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัย; ฉะนั้น เราจึง มีหวังที่จะทำ�ลายความทุกข์
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นั้นเสีย ด้วยการศึกษาเหตุและปัจจัยของความทุกข์ให้เพียงพอ
แล้วตัดต้นเหตุอันนั้นเสีย, หรือว่าสามารถที่จะจัดจะทำ�ไม่ให้เหตุ
ไม่ให้ปัจจัยอันนั้นเกิดขึ้นมาได้อีก; ความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมา
ได้อีก เราก็ดับทุกข์ได้ เพราะเรามีปัญญา มีความรู้เรื่องสิ่งทั้งหลาย
มีเหตุมปี จั จัย, และเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ดังทีก่ ล่าวแล้ว. นีก้ เ็ ป็น
ข้อหนึ่ง เนื่องกันมาจากข้อที่ ๒.
ข้อแรก ที่สุดว่า ให้เดินสายกลาง. ข้อที่ ๒ ว่า ต้องเดินเอง.
ข้อที่ ๓ ว่า จัดการกับเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง.
ทีนี้ถ้าจะดูต่อไปอีก คือดูถึง ตัวโอวาท ที่เป็นคำ�พูดคำ�สอน
ว่า ได้ตรัสไว้อย่างไร ? แล้วเราก็ตอบได้วา่ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า
อย่าทำ�ความชัว่ ให้ท�ำ ความดี แล้ว ทำ�จิตให้บริสทุ ธิ์ เป็น ๓ ข้อ ด้วย
กันทัง้ นัน้ ; ซึง่ ทุกคนรูจ้ กั กันดีแล้วว่า ทัง้ ๓ ข้อนีเ้ ป็นโอวาทปาฏิโมกข์
เป็นประมวลแห่งคำ�สอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกัน.
โดยภาษาบาลีนั้นว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ – การไม่กระทำ�ซึ่ง
บาปทั้งปวง, กุสลสฺสูปสมฺปทา – การทำ�กุศลให้ถึงพร้อม, สจิตฺตปริโยทปนํ – การทำ�จิตของตนให้ขาวรอบ, เอตํ พุทฺธานสาสนํ – สาม
อย่างนี้เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
ขอให้สนใจในคำ�ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งหมายความว่า
พระพุทธเจ้ามีมาก, และ พระพุทธเจ้าทุกองค์ สอนอย่างนี้ คือ สอน
ไม่ให้ท�ำ ความชัว่ แต่ สอนให้ท�ำ ความดี และ ให้ท�ำ จิตใจให้บริสทุ ธิ.์

พุทธทาสทันตานุสรณ์

157

โอวาทที่สอนไม่ให้ทำ�ชั่ว และให้ทำ�ดี นี้ เป็นของเก่า เก่าแก่
ก่อนพระพุทธเจ้า; จะผิดแปลกแตกต่างกันบ้าง ก็ส่วนคำ�อธิบาย
ปลีกย่อย แต่โดยหลักใหญ่แล้ว สอนเหมือนกัน ๆ มาทั้งนั้น ตั้งแต่
โบราณกาล ซึ่งบอกไม่ได้ว่านานมาแล้วเท่าไรแล้ว. ดังนั้น ที่แปลก
ออกไปที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ ก็ตรงที่ว่า ทำ�จิตใจให้บริสุทธิ์;
ถึงแม้คำ�ว่า ทำ�จิตให้บริสุทธิ์นี้ ก็เหมือนกัน คำ�ว่าบริสุทธิ์ มีหลาย
ความหมาย.
คำ�ว่า บริสุทธิ์ ตามความหมายของลัทธิศาสนาอื่น ก็เป็นอีก
อย่างหนึ่ง. คำ�ว่า บริสุทธิ์ ตามความหมายของพุทธศาสนา ก็เป็นอีก
อย่างหนึ่ง. เราจะต้องระมัดระวัง จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยถ่องแท้.
อย่าได้ไปเข้าใจง่าย ๆ ว่า ถ้าเรียกว่าบริสุทธิ์ ๆ แล้ว มันจะเหมือนกัน
ไปหมด มันเหมือนกันแต่ตัวหนังสือเท่านั้น; ส่วนตัวจริงหรือความ
หมายนั้น หาได้เหมือนกันไม่.
เราจะ ต้องศึกษา คำ�ว่า บริสุทธิ์ ให้ถูกต้องว่าตามหลักแห่ง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร ข้อนี้เป็นการง่าย โดยศึกษาไต่มา
ตามลำ�ดับ จากคำ�ว่าชั่ว จนถึงคำ�ว่าดี, แล้วจนถึงคำ�ว่าบริสุทธิ์. คำ�ว่า
ชั่ว ก็ รู้กันอยู่ทุกคน แล้วว่า คือสิ่งที่ ใคร ๆ ก็ไม่พึงปรารถนา และ
พากันประณาม. นี้เรียกว่าชั่ว เป็นอันว่ายุติต้องกันไปหมดว่า ไม่มีใคร
ปรารถนา และรังเกียจ และสอนให้เว้น.
ทีนี้มาถึง ความดี ก็คล้ายกันอีกตรงที่ว่า ใคร ๆ ก็ต้องการ
ความดี, สอนให้ท�ำ ดี. ทีนี้ ปัญหาก็มวี า่ เมือ่ ทำ�ดีแล้วยังไม่พออีกหรือ?
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ทำ�ดีถึงที่สุดทำ�ดีมากถึงที่สุดแล้ว ยังไม่พออีกหรืออย่างไร? จึงจะต้อง
มีคำ�สอนข้อที่ ๓.
คำ�สอนข้อที่ ๓ จึงแปลกประหลาดที่สุด ตรงที่ว่ามันเหนือ
ความดีไปอีก, มันยิ่งไปกว่าความดีไปอีก. แล้วมันคืออะไร? ขอให้
ลองสนใจดูเองบ้าง. เมื่อทำ�ดีถึงที่สุดแล้ว เรื่องยังไม่จบ อย่างนี้มัน
หมายความว่าอย่างไรกัน? ทำ�ไมจะต้องไปสอนว่า ให้ทำ�จิตให้
บริสุทธิ์อีกเล่า?
ที่เป็นเหตุผลสำ�คัญ หรือเป็น ปัญหาสำ�คัญ นั้น มันอยู่ตรงที่
ว่า ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้ว ความดีนั่นแหละจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา
ซึ่งจะทำ�ให้ความทุกข์เกิดขึ้น คือคนไปโง่ ไปหลง ไปยึดมั่นถือมั่นใน
เรื่องความดี มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกทางหนึ่ง คือจะเป็นทุกข์ทันที
เพราะความดีที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั้น.
ส่วน ทำ�จิตในบริสุทธิ์ นั้น ก็คือให้ความดีเป็นเรื่องของความ
ดี; เราจะเกีย่ วข้องหรือใช้สอยความดีอย่างไรก็ท�ำ ไป โดยไม่ตอ้ งยึดมัน่
ถือมั่น; อย่างนี้ เรียกว่า จิตบริสุทธิ์, จิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่
เรียกว่าความดี.
การที่ไปยึดมั่นถือมั่นนั้น มันคือตัวกิเลสตัณหา; ฉะนั้นตัว
กิเลสตัณหานั้น แม้จะไปยึดในความดี มันก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างดี
จนเรากล่าวได้ว่าคนดีก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนดี, คนมีบุญก็ต้องมี
ความทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ, คนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่านั้น
ที่จะไม่เป็นทุกข์เลย.
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนคำ�สอนข้อที่ ๓ นี้ ว่า
ทำ�จิตให้บริสุทธิ์ ซึ่ง เป็นคำ�สอนที่สูงไปกว่าการสอนให้ทำ�ดี มันจึง
เกิดเป็นคำ�สอนขึ้นมาถึง ๓ ข้อ.
ความชั่ว และ ความดี นั้น เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น.
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังสักหน่อยในตอนนี้ ที่ว่าทั้งความชั่วและ
ความดีทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น. ความชั่วนั้น
เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะไม่เอา ในทางที่จะเกลียด
ในทางที่จะกลัว ในทางที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า ตนไม่ปลอดภัย.
ดังนัน้ ความยึดมัน่ ในความชัว่ ก็เป็นความทุกข์แก่จติ ใจได้แบบหนึง่
คือ เป็นไปในทางให้เกลียดให้กลัว.
สำ�หรับ ความยึดมั่นในความดีนั้น เป็นเหตุให้หลงใหล ให้
รักให้ต้องการ ให้พัวพัน ให้มัวเมา. ดังนั้น มันก็เป็นความทุกข์ไป
อีกแบบหนึ่ง. โดยเฉพาะอย่างเจาะจงที่สุด ก็เห็นว่าในโลกนี้มันมีสิ่ง
ที่เราไม่รักไม่ชอบ มันก็ทำ�ให้เราเป็นทุกข์ เพราะไม่รักไม่ชอบ; แล้วมี
อีกพวกหนึ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ความชอบ มันก็ทำ�ให้เราเป็น
ทุกข์ เพราะความรักความชอบ.
ทั้ง ๒ อย่าง ดี – ชั่ว จึงเป็นของที่ยึดมั่นไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น
จึงต้อง ทำ�จิตให้รูจ้ กั ปล่อยวาง, ให้เป็นจิตว่างจากความยึดมัน่ ถือมัน่ .
ดังนั้น จิตที่บริสุทธิ์ ก็คือจิตที่ว่างจากกิเลส, ว่างจากความยึดมั่น
ถือมั่น; มันจึงไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่ว เพราะมันปล่อยไปแล้วทั้งดีทั้งชั่ว,
จึงเป็นจิตที่เป็นอิสระ ไม่มีความทุกข์ เพราะว่าไม่ได้แบก ไม่ได้หาม
ไม่ได้ยึด ไม่ได้ถือ ไม่ได้กุม อะไรไว้.
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ตัวอย่างง่าย ๆ เรือ่ ง แบกหาม แล้วก็ตอ้ งเป็นทุกข์ นีก้ เ็ หมือน
อย่างว่าถ้าเราจะแบกหามก้อนอิฐ ก้อนหิน มันก็หนัก, เราจะแบกหาม
เงินทอง เพชรพลอย มันก็หนักอีกนั่นเอง. มันสู้วางไว้ข้างเท้านี้ไม่ได้;
อย่าเอามาแบกหามไว้ไม่วา่ จะเป็นก้อนอิฐก้อนหิน หรือจะเป็นเงินทอง
เพชรพลอย.
ฉะนัน้ การทีว่ างเสีย ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ แต่ก็ ใช้มนั ไปตามทีค่ วร
ที่ถูกนั้น จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง. เราไม่แบกทูนเงินทอง เพชรพลอยไว้
บนหัว เราวางไว้ทีเ่ ท้า; หมายความว่าเราใช้สอยมัน โดยไม่ตอ้ งมีความ
ยึดมั่นถือมั่น จึงได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ๆ และตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์.
คนโง่ ๆ เข้าใจความข้อนี้ผิด; เข้าใจไปว่า พระพุทธเจ้าท่าน
สอนว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งทะเลเสีย ไปเผาไฟเสีย ไปทำ�ลายเสีย,
หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลย. นี้เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วย
ความโง่ของเขาเอง.
พระพุทธเจ้าท่าน สอนความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ตรงที่ว่า อย่า
เอามาบรรทุกไว้ในจิตใจ, จงปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมัน,
แล้วก็จดั การกับมัน ตามทีเ่ ราต้องการอย่างไร ด้วยจิตใจทีไ่ ม่ยดึ มัน่
ถือมั่นนั้น. สิ่งเหล่านั้นยึดมั่นเข้าเมื่อไร มันก็จะกัดเอาเรา มันจะทำ�
อันตรายเรา. แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็กลายเป็นบ่าวที่
ซื่อสัตย์ของเรา.
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มันกลับกันอยู่กับความเข้าใจของคนทั่วไป ในลักษณะอย่าง
นี้เอง; คนจึงถือเอาธรรมะข้อนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้, ยัง
เป็นหมันอยู่ในที่ทั่ว ๆ ไป แล้วจะไปโทษใคร.
จะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้, จะไปโทษพระธรรมก็ไม่ได้,
จะไปโทษพระสงฆ์ก็ไม่ได้; มันต้องโทษคนที่โง่มากเกินไป จนไม่รู้จัก
ถือเอาแก่นสารของธรรมะเหล่านี้.
นี้ก็ควรจะถือว่า เป็นเรื่องที่ ควรจะสะสางกันในวันเช่นนี้
คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำ�คัญของพระพุทธศาสนา; เพราะเหตุ
ว่าข้อความที่กล่าวนี้ เป็นหัวใจสำ�คัญของพระพุทธศาสนานั่นเอง
คือ เรื่องจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่น, ว่างจากกิเลสตัณหา, ว่าง
จากการยึด การแบก การถือ การทูน อะไรต่าง ๆ, แล้วเป็นจิตที่อิสระ
และบริสุทธิ์ ไม่มีความทุกข์เลย; เรียกว่า เป็นคำ�สอนที่ระบุไว้ชัด เป็น
ตัวหนังสือ เป็นคำ�พูด ว่า ไม่ให้ทำ�ชั่ว ให้ทำ�ความดี แล้วให้ ทำ�จิต
ให้บริสุทธิ์ ปราศจากความยึดมั่นในความชั่วและความดี.
สรุปความอีกทีหนึ่งว่า อย่ายึดมั่นเพื่อโกรธ, อย่ายึดมั่น
เพื่อรัก, นี้เรียกว่า มีจิตบริสุทธิ์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น. ถ้าไปยึดมั่นจนโกรธ
จนเกลียด จนกลัว จนรำ�คาญ ในสิ่งไม่ต้องการ ก็เรียกว่า ยึดมั่น
ความชั่ว. ถ้าไป ยึดมั่นในสิ่งที่ทำ�ให้เกิดความรัก, ความดีใจ ความ
หวงแหน ความอิจฉาริษยา เหล่านี้ก็เรียกว่า ยึดมั่นในความดี ก็เป็น
เหตุให้เกิดความทุกข์.
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จิตจะต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ยึดมั่น สิ่งเหล่านี้ไว้โดยความ
เป็นของตน, และไม่ยึดตัวเองว่าเป็นตัวตนด้วย ก็เรียกว่า จิตนั้น
บริสุทธิ์แล้ว ไม่มีความทุกข์เลย มีสติปัญญาสามารถที่จะจัดจะทำ�
ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกประการ ที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนนั้น ให้เป็นไปแต่
ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์. นี้คือประโยชน์ของคำ�สอนข้อนี้.
ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลง
เรือ่ ย; นีก้ เ็ ป็นคำ�สอนข้อสำ�คัญข้อหนึง่ . สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเปลีย่ นแปลง
เรือ่ ย, ไหลเรือ่ ย ก็เพราะว่าสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้ ยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ได้;
สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย; จึงทรงสอนว่า ให้มอง
ดูโลกนี้ โดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงเรื่อย หรือไหลเรื่อย.
ให้มองดูสิ่งทั้งปวงในฐานะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย หรือไหล
เรื่อย; หมายความว่า ให้มองดูด้วยความฉลาด, ไม่เห็นว่ามีอะไรที่
น่าเอา น่าเป็น น่ายึดมั่นถือมั่น.
สิง่ ทีป่ ถุ ชุ นทัว่ ไปปรารถนาก็คอื เรือ่ งกิน เรือ่ งกาม เรือ่ งเกียรติ.
เรื่องกิน ก็คืออาหารที่จะกินทางปาก เพื่อความเอร็ดอร่อยทางปาก.
เรื่องกาม ก็คือเรื่อง กามคุณ, เรื่องเพศตรงกันข้าม. เรื่องเกียรติ ก็คือ
เรื่อง ยกย่องสรรเสริญ. สามเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งของปุถุชน.
ขอให้จำ�ไว้ไห้ดี ๆ ว่า เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ สาม
อย่างนี้ เป็นปัญหาอย่างยิ่งของปุถุชน; เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้น
มองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไหลเรื่อย, ไม่มองในลักษณะที่เป็น
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ของเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยง ไหลเรื่อย. แต่ไปมองในลักษณะที่ว่า มัน
ช่างประเสริฐ วิเศษ เป็นของสูงสุด เป็นของมีค่าเหนือสิ่งทั้งปวง และ
เที่ยงแท้ถาวร เป็นของเราได้ ตามที่เราต้องการ; ไม่เคยมองเห็นใน
ลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงเรื่อย แต่มองเห็นในทางที่
ตรงกันข้าม.
พระพุทธเจ้าจึง ได้ตรัสสอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้
ปรากฏไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; ให้ดู
ในแง่หนึ่งว่ามันไหลเรื่อย. ให้ดูในแง่ที่ว่า ความไหลเรื่อยของมันนั้น
น่าเกลียด น่าขยะแขยง, และให้ดูต่อไปว่า ที่มันไหลเรื่อยและน่า
ขยะแขยงนั้น มันไม่ควรจะถูกถือว่า เป็นตัวเราหรือเป็นของเรา.
นี้คือคำ�สอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึง ๓ คำ�ด้วยกัน :
อนิจจัง ว่า ไม่เที่ยง, ทุกขัง ว่า เป็นทุกข์ทรมาน ดูแล้วน่าขยะแขยง,
อันที่ ๓ อนัตตา – ปราศจากตัวตน. แต่ถ้าเราขี้เกียจที่จะจำ�ถึง ๓ คำ�
แล้ว ก็อาจจะรวมคำ�ทัง้ ๓ คำ�นี้ เข้าเป็นคำ�เดียวกัน เรียกว่าสุญญตา
คือ ว่าง.
การทีม่ นั เปลีย่ นแปลงเรือ่ ยไม่เทีย่ งนี้ เพราะมันว่างจากสาระ
ที่คงทน มันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อย; และที่ว่ามัน เป็นทุกข์ มัน จึงว่าง
นั้น ก็เพราะว่า ความทุกข์นั้น ก็ไม่มีตัวตน อีกนั่นเอง. หรือคำ�ว่า
ทุกข์ นี้ก็แปลว่า ว่าง ก็ได้ โดยคำ�ว่า ขะ นั้น แปลว่า ว่าง คำ�ว่า ทุ นั้น
แปลว่า น่าเกลียด, ทุขะ หรือ ทุกขะ นี้ แปลว่า ว่างอย่างน่าเกลียด
อย่างนี้ก็มี. อาการที่ทนทรมานเจ็บปวดนั้น ก็เป็นความว่างอย่าง
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น่าเกลียด คือ ว่างจากแก่นสารอย่างน่าเกลียด เพราะมีแต่ความ
ทุกข์ทรมาน; รวมกันเสียอย่างนี้ก็ยังได้. ความทุกข์ ก็คือ ความว่าง;
ส่วนคำ�ว่า อนัตตา – ไม่มีตัวตน, หรือ ไม่ใช่ตน; ไม่ควรจะเรียกว่าตน
นั้นก็แสดงว่า ว่างจากตัวตนอยู่โดยตรงแล้ว.
ผู้ที่มอง เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างสมบูรณ์ ก็จะเห็น
เป็นความว่างขึ้นมาทันที; ดังนั้นจึงกล่าวว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของว่าง
ดังนี้ก็ได้ เป็นคำ�กล่าวที่รวบรัดที่สุด รวบยอดที่สุด อมความไว้ได้มาก
ที่สุด.
และเมื่อสิ่งทั้งปวงไหลเรื่อย เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังนี้แล้ว
พระพุทธเจ้าท่านทรงกำ�ชับเป็นคำ�สอนข้อสุดท้ายว่า จงสมบูรณ์ด้วย
ความไม่ประมาทเถิด. ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงสมบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด. คำ�สวดที่เราสวดอยู่ทุก ๆ วัน ว่า วยธมฺมา สงฺขารา
นี้ก็พูดเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า สิ่งทั้งปวงไหลเรื่อย ก็ได้เหมือนกัน,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีอันเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา. นี่มันก็มีความ
หมายเท่ากับคำ�ว่า ไหลเรื่อย, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ – ท่านทั้งหลาย
จงยังความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด. นีเ้ ป็นคำ�สุดท้ายทีพ่ ระพุทธองค์
ตรัสแล้วก็ปรินิพพาน.
เพราะฉะนั้น เราควรจะถือว่า พระโอวาทคำ�สอนอันสุดท้าย
เหมือนพินัยกรรมสุดท้าย ที่ตรัสแล้วปรินิพพานนั้น คือประโยคว่า
ท่านทั้งปวงจงทำ�ความไม่ประมาทให้สมบูรณ์เถิด.
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คำ�ว่า ความไม่ประมาท นี้ ขอซ้อมความเข้าใจกันเสียอีกส่วน
หนึ่งว่า คนเป็นอันมากเข้าใจความประมาท หรือความไม่ประมาทนี้
ไม่ตรงต่อความจริง; เพราะความหลอกหลอนของภาษา. ในภาษาไทย
เรานั้น มีความหมายเปลี่ยนไปจากภาษาบาลีเป็นอันมาก แม้จะเป็น
คำ�คำ�เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ�ว่า “ประมาท”.
ถ้าเราจะเอา ภาษาพื้นบ้าน ของเราแถวนี้ ที่นี่ เป็นหลักเกณฑ์
กันก่อนแล้ว คำ�ว่า ประมาท นั้น หมายถึงอวดดี, คนประมาท คือคน
อวดดี เท่านั้นเอง. แต่ ในภาษาบาลี นั้น ความประมาทนั้น มีความ
หมายกว้างขวางและสูงสุดกว่านั้น; หมายถึง ความไม่มีสติปัญญา
อยู่กับเนื้อกับตัว จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.
ผู้ใดเผลอสติ จนไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง ว่าอะไรเป็น
อะไร เรียกว่าผูน้ ัน้ ประมาท, และเหมือนกับคนตายแล้ว. ดังนัน้ ความ
ประมาทจึงหมายถึง ความไม่มีสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งอยู่ในขณะ
นั้น ว่าอะไรเป็นอะไร, แล้วประพฤติเป็นไปผิด คือไม่ขวนขวายใน
สิ่งที่ควรขวนขวาย, ไปขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวาย, อย่างนี้
เป็นต้น. นีเ้ รียกว่าประมาท ไม่ได้หมายความว่า เพียงแต่อวดดี เหมือน
แมงป่อง หรืออะไรทำ�นองนั้น.
ดังนั้น ความไม่ประมาทก็เหมือนกันอีก. ความไม่ประมาท
นั้น ในภาษาบ้านเรา ก็หมายความว่า ให้ระมัดระวังไว้หน่อย อย่า
อวดดี, อย่าประมาท อย่าทำ�เล่น ๆ กับสิ่งนั้น ๆ. แต่ในทางธรรมะนั้น
หมายถึง ความสมบูรณ์ของสติที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอ, และ
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ตนควรจะทำ�อย่างไร ก็ไม่ให้พลั้งพลาดในการกระทำ�นั้นด้วย จึงจะ
เรียกว่า ความไม่ประมาท.
ตรงนี้ชี้ได้ยาก ตรงที่ว่ามันรวมธรรมะ หรือรวมคุณธรรมอื่น ๆ
เข้าไว้ด้วยกันหลายอย่าง เช่นว่า ความเพียร ก็รวมอยู่ในความไม่
ประมาท, ความไม่มัวเมา ก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท, ความไม่
โง่เขลา ก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท, ความไม่สะเพร่า ก็รวมอยู่ใน
ความไม่ประมาท, ฉะนั้น คำ�ว่าความไม่ประมาท ในภาษาบาลี นั้น
จึงเป็นคำ�พิเศษ มีความหมายครอบคลุมไปหมดทุก ๆ อย่าง อัน
เป็นที่มาของความทุกข์. แต่ถ้าพูดสั้น ๆ ก็ว่า ความไม่ประมาทนั้น
คือ ไม่ปราศจากสติปัญญา; ส่วน ความประมาท นั้น ปราศจากสติ
ปัญญา.
ที่ตรัสว่า จงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท นั้น มัน เนื่องกัน
มากับข้อที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. พอ
เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ความไม่
ประมาทก็จะเกิดขึ้นมาเอง คือจะไม่ทำ�ผิด, จะไม่เข้าใจผิด, หรือจะ
ไม่เกียจคร้านในหน้าที่ อย่างนี้เป็นต้น.
รวมความแล้วคำ�ว่า ไม่ประมาท คำ�เดียว เป็นคำ�ที่ครบถ้วน
บริบูรณ์ทุกอย่าง ที่จะดับทุกข์ได้; และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เป็น
คำ�สุดท้าย ดังนี้.
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นี้เรียกว่าเป็นคำ�ตอบของปัญหา ที่ถ้าถูกถามว่า พระพุทธเจ้า
ท่านสอนว่าอย่างไร? เราตอบเป็นระยะ ๆ ไปว่า อันดับแรก สอนให้
เดินสายกลาง. อันดับสอง ว่า เดินนั้น ให้เดินเอง. อันดับสามว่า สิ่ง
ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย ให้จัดการกับมันให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ใน
เรื่องนี้, และสอนระบุเป็นตัวบทลงไปว่า ให้เว้นชั่ว ให้ทำ�ดี ให้จิต
บริสุทธิ์, และให้รู้ว่า สังขารทั้งปวงมีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา;
เราต้องไม่ประมาท ก็เป็นอันสิ้นสุดของคำ�ตอบ ที่จะตอบต่อปัญหา
ที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร?
ทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่า คำ�ตอบที่ยืดยาว หลายขั้น หลายตอน
ขยักขย้อนอย่างนั้น มันลำ�บาก มันเข้าใจยาก. เราจึงตั้งปัญหาใหม่ว่า;
ถ้าจะสรุปใจความให้สนั้ ทีส่ ดุ แล้ว พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร?
นี้หมายความว่า ผู้ถามบังคับเอาทีเดียวว่า ไม่ให้ตอบเยิ่นเย้อหลาย
ประโยค หลายบรรทัด; แต่ให้ตอบด้วยประโยคประโยคเดียวสัน้ ๆ ว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร.
ถ้าบังคับให้ตอบอย่างนี้ เราก็ตอบว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัส
ว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย – สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น; สั้น ๆ เพียงเท่านี้ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควร
ยึดมั่นถือมั่น โดยใคร ๆ; หรือใคร ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ประโยคก็ยัง
เหลือสั้นเต็มที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่น. พระพุทธเจ้า
ท่านสอนอย่างสั้นที่สุดประโยคเดียวว่า ทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.
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ทีนีเ้ รา จะเอาประโยชน์จากคำ�สอนประโยคนีไ้ ด้อย่างไรกัน?
เราจะเอาประโยชน์จากคำ�สอนประโยคนี้ได้ ด้วยการ ขยายความ
ออกไปให้เต็มที่ เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในปัญหาข้อที่ ๒ : สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.
เราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด โดยความเป็นตัวตน หรือเป็นของ
ของตน เราไม่ประมาท เพราะสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่
อย่างนี้ก็ได้; แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องวิชาไปหมด ยังไม่ใช่เรื่อง
ปฏิบัติ. เราจะต้องมองดูไป ในทางของการปฏิบัติ ว่าไม่ให้ยึดมั่น
ถือมั่นนั้นมันเป็นอย่างไรกัน? เราจะมองเห็นชัดว่า คนเราทำ�ผิด ทำ�
เลว ทำ�ชั่ว ก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นเข้าอย่างหนึ่ง, ซึ่งไม่แคล้วการ
ยึดมั่นถือมั่น.
เช่นคนเราจะขาดศีล ก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่น เรื่องตัวตน –
ของตนนี้ ผิดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. หรือว่าการที่คนเรา มีจิต
ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นสมาธิ ซึ่งเป็นเรื่องชั้นสูงขึ้นไป ก็เพราะไปมัวยึดมั่น
ถือมั่นอะไรเข้า แล้ว จิตจึงไม่เป็นสมาธิ. หรือว่าที่คนเรา ไม่มีปัญญา
สำ�หรับบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็เพราะไปมัวยึดมั่นถือมั่น อะไร
อยู่นั่นเอง. นี้เป็นเหตุผลในทางปฏิบัติในขั้นสูง.
ส่วนในทางตํ่าทั่ว ๆ ไป ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อไปยึดมั่นถือมั่น
อะไรเข้าแล้ว มันก็ต้องนอนไม่หลับ : ยึดมั่นของรักก็นอนไม่หลับ,
ยึดมัน่ ของไม่รกั ก็นอนไม่หลับ; ขึน้ ชือ่ ว่ามีความยึดมัน่ ถือมัน่ แล้ว ย่อม
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ทำ�ให้เกิดความทนทุกข์ทรมาน ด้วยกันทัง้ นัน้ . เพราะฉะนัน้ พอปฏิบตั ิ
ไปทางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง; ไม่มี
ปัญหาส่วนไหนเหลืออยู่ สำ�หรับเป็นปัญหายุ่งยาก; จะทำ�ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องโลก ๆ ไม่เป็นทุกข์, จะทำ�ให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา
มรรค ผล นิพพาน ได้โดยเร็วที่สุด.
พระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปไว้ว่า ข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติ
ทัง้ หมด เราพิจารณาดูแล้วก็เห็นจริง. ถ้าเราปฏิบตั เิ รือ่ งไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการปฏิบัติหมดทั้งพระพุทธพจน์ หมด
ทัง้ พระไตรปิฎก, หรือจะพูดอย่างตะกีน้ วี้ า่ หมดทัง้ ป่าทัง้ ดง หมดใบไม้
ทั้งป่าทั้งดงก็ยังได้; เพราะว่าใบไม้กำ�มือเดียว ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้
มันเป็นหัวใจของใบไม้ทั้งหมด โดยที่มีคุณสมบัติ หรือความมุ่งหมาย
เหมือนกัน.
ในบรรดาใบไม้ หรือคำ�สั่งสอนทั้งหลาย, คำ�สั่งสอนในพระ
ไตรปิฎกทั้งหมด ไม่ว่าจะสอนไว้ในรูปใดลักษณะใด ใจความสำ�คัญ
อยู่ตรงที่ สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด นั่นเอง ถ้าเรา มีความไม่
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไร เราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้น, แล้วเรายังมี
อะไร ๆ ทุกอย่างที่ควรจะมีด้วย.
ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าก็คือ ผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดย
เด็ดขาด; พอเรามีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียเลย ก็คือเรามีพระพุทธเจ้า
อยู่ในจิตใจของเรา เราจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าจริง ๆ; มีผล
ปรากฏชัดอยู่คือ ไม่มีความทุกข์ มีความสะอาด มีความสว่าง มีความ
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สงบ ตามสมควรแก่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น. นี้เรียกว่า พอไม่ยึดมั่น
ถือมั่นแม้ชั่วขณะ ก็ได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเรา.
ทีนี้ดูไปถึงพระธรรม. พระธรรม ก็เรื่องเดียวกันกับความไม่
ยึดมั่นถือมั่น พระธรรมนั้นแบ่งเป็น ๓ ส่วน : ส่วน ปริยัติ คือ วิชา
ความรู้ ก็เป็นวิชาความรู้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น. พระธรรม
ส่วนปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่น, ปฏิบัติเพื่อทำ�ลาย
ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัว. ทีนี้ พระธรรมในส่วนปฏิเวธ คือ มรรค
ผล นิพพาน นั่นแหละคือตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลเสร็จแล้ว,
เป็นความไม่มีทุกข์เลย เป็น มรรค ผล นิพพาน ขึ้นมา เพราะความ
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ . ฉะนัน้ เราจึงกล่าวว่า ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ นัน่ แหละ
เป็นพระพุทธเจ้าด้วย เป็นพระธรรมด้วย เป็นพระสงฆ์ด้วย.
ทีนี้ ถ้าเราจะนึกให้กว้างออกไปทางไหน มันก็มารวมอยู่ที่
ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น : เรื่อง มรรค ผล นิพพาน ก็เป็นเรื่อง
ความไม่ยึดมั่นถือมั่น, แม้เรื่องประพฤติประโยชน์ผู้อื่น ก็ต้องกระทำ�
ไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น คือความไม่เห็นแก่ตัวตนหรือของตน.
แปลว่า ตั้งแต่อย่างตํ่าที่สุดถึงอย่างสูงที่สุด ก็รวมอยู่ในคำ�คำ�นี้;
ประโยชน์ตัวเองก็ตาม ประโยชน์ผู้อื่นก็ตาม ก็รวมอยู่ในคำ�คำ�นี้.
เป็นอันว่าคำ�คำ�นี้ เป็นที่รวมแห่งประโยชน์ทั้งหลาย, และเป็น
ที่รวมแห่งการปฏิบัติทั้งหมด, และเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหมดด้วย,
จึงสมกับที่จะกล่าวว่า นี้ เป็นหัวใจที่สั้นที่สุดของพระพุทธศาสนา
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ซึ่งทำ�ให้เราถูกถามหรือถูกบังคับให้ตอบ ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า พระ
พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ดังนี้แล้ว ก็ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า ท่าน
สอนว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น, แล้วก็จะมีทางที่จะอธิบายได้ ไม่มี
ที่สิ้นสุด เต็มทั่วไปหมดทั้งพระไตรปิฎก.
ถื อ โอกาสที่ จ ะเล่ า ถึ ง เรื่ อ งนี้ เ สี ย เลยในที่ นี้ ว่ า มี ผู้ ไ ปเฝ้ า
พระพุทธเจ้าแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธวจนะทั้งหมด
ทั้งสิ้น สรุปให้เหลือแต่เพียงสั้น ๆ ที่สุด ได้หรือไม่? และว่าอย่างไร?
พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าได้ และว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
ดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งแปลว่า ทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น. ถ้าได้ฟังข้อนี้
ก็เหมือนได้ฟังทั้งหมด; ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ ก็เหมือนได้ปฏิบัติทั้งหมด;
ถ้าได้รบั ผลจากข้อนี้ ก็เหมือนกับได้รบั ผลจากทัง้ หมด. นีห้ มายความว่า
อะไร ๆ ทั้งหมด มารวมอยู่ที่ประโยคสั้น ๆ ประโยคเดียวนี้นั่นเอง.
ทีนี้ถึงปัญหาต่อไปอีก เนื่องกันไปตามลำ�ดับ คือถ้ามีผู้ถามว่า
เกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่น นี้ จะให้ปฏิบัติอย่างไรกัน? ท่านจับ
ใจความของปัญหาให้ได้ว่า คือเขาถามว่า ที่ว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั้น
จะให้ปฏิบัติอย่างไร? เราก็ตอบได้โดยอาศัยพระพุทธภาษิต โดย
ไม่ต้องอาศัยความคิดของเราก็ได้.
พระพุทธภาษิตในข้อนี้ มีอยู่อย่างครบถ้วน คือ พระพุทธเจ้า
ท่านได้ตรัสว่า เมื่อตาเห็นรูป ก็สักว่าเห็น, เมื่อตาเห็นรูป ก็สักว่าดูจะ
ดีกว่า, เมื่อหูได้ยินเสียง ได้ฟังเสียงทางหู ก็สักว่าได้ยิน, เมื่อได้กลิ่น
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ทางจมูก ก็สักว่าได้ดม, เมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้น ก็สักว่าได้ชิม, เมื่อได้
สัมผัสทางผิวกายทั่ว ๆ ไป ก็สักว่าได้กระทบ และเมื่ออารมณ์เกิดขึ้น
ในใจ ก็รู้ว่ามันเป็นแต่สักว่าความรู้สึก.
ขอทบทวนให้แน่นอนแม่นยำ�ลงไปอีกสักครัง้ หนึง่ ว่า พระพุทธเจ้า
ท่านสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ ว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตา ก็สักว่า
ได้ดู, เมื่อได้ฟังเสียงทางหู ก็ให้สักว่าได้ยิน, เมื่อได้กลิ่นทางจมูก ก็ให้
สักว่าได้ดม, เมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้น ก็ให้สักว่าได้ชิม, เมื่อได้สัมผัสทาง
ผิวกายทั่ว ๆ ไป ก็สักว่าได้กระทบ และเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจ ก็
สักว่ารู้สึก เป็นความรู้สึก, เพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว สำ�หรับหลักปฏิบัติ.
ส่วนเหตุผลที่จะต้องอธิบายนั้น มีต่อไปว่า เมื่อประพฤติอยู่
อย่างนั้น, คือเมื่อเห็นรูปสักว่าได้ดู เมื่อฟังเสียงสักว่าได้ยินอยู่อย่าง
นั้น, ความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเรา ก็ไม่เกิดขึ้น; เมื่อความรู้สึกว่า
ตัวเราของเราไม่เกิดขึ้น ก็เป็นอันว่าถึงที่สิ้นสุดของความทุกข์.
ตามหลักธรรมะในข้อนี้นั้น ตามปกติ มันก็มีอยู่ว่า เมื่อตาได้
เห็นรูป และรูปนัน้ ปรุงความรูส้ กึ ให้เกิดเวทนา; เช่นพอใจในรูปทีส่ วย
หรือไม่พอใจในรูปที่ไม่สวยเป็นต้น; อย่างนี้ก็เรียกว่า เวทนา. ถ้าเกิด
เวทนา อย่างนี้เสียแล้ว ไม่เรียกว่าเห็นรูปสักว่าได้ดูเสียแล้ว เพราะ
มันเกิดเวทนาเสียแล้ว.
พอเกิดเวทนาแล้ว มันก็ต้องเกิดตัณหา อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยแน่นอน, คือถ้ารูปที่เห็นนั้น ให้เกิดสุขเวทนา มันก็ เกิดตัณหา

พุทธทาสทันตานุสรณ์

173

ในทางที่จะอยากได้ ที่เรียกว่า กามตัณหา เป็นต้น. ถ้ารูปนั้นให้เกิด
ความรูส้ กึ ในทางทีไ่ ม่เป็นสุข ให้เป็นทุกข์ ให้ร�ำ คาญ ให้โกรธ ให้เกลียด
มันก็ เกิดตัณหาประเภท วิภวตัณหา คือไม่อยากได้ อยากจะฆ่า
ให้ตาย อย่างนี้เป็นต้น; ซึ่งรวมความแล้วว่า เวทนาแล้วจะให้เกิด
ตัณหาเสมอไป.
พอเกิดตัณหาแล้วก็เอาไว้ไม่อยู่ มันก็ต้องเกิดความรู้สึกว่า
ตัวเราซึง่ เป็นผูอ้ ยาก อย่างนัน้ อย่างนี้ เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ได้อย่างนัน้
อย่างนี้ เสียอย่างนั้นอย่างนี้ ได้ดี ได้ชั่ว ได้มาก ได้น้อย ต่าง ๆ นานา
ตามความรู้สึกที่เรียกว่าอุปาทาน.
อุปาทาน อย่างนี้ เกิดแล้ว ก็เรียกว่า มีตัวกูเกิด เต็มที่แล้ว
ก็ต้องเป็นทุกข์; เพราะมีความรู้สึกได้หรือเสีย มีความรู้สึกเป็นการ
ยึดมั่นถือมั่น. แบกถืออะไรไว้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ก็ต้องเป็น
ความหนัก หรือเป็นความทุกข์ นี้เรียกว่าตามปรกติของสัตว์ทั่วไป
เป็นอย่างนี้.
ทีนี้ พระพุทธเจ้าท่านสอนตัดบท แต่ตอนต้นที่สุดว่า เห็นรูป
สักว่า ดู ฟังเสียง สักว่า ได้ยิน ได้กลิ่น สักว่า ได้ดม ได้ลิ้มรส สักว่า
ได้ชิม ได้สัมผัสผิวหนัง สักว่า ได้กระทบ ความรู้สึกร้ายกาจอันใดเกิด
ขึ้นในใจ เป็น สักว่า ความรู้สึก; อย่างนี้ หมายความว่า มีสติ มีความ
ไม่ประมาท สามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงของจิตเสียได้ เพียง
เท่านี้ แล้วหันเหไปในทางของสติปัญญา.
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ยกตัวอย่างในเรื่องของการเห็นรูปอีกตามเคย ว่าเมื่อเห็นรูป
ใดรูปหนึง่ เข้ามา ก็ให้มสี ติสมั ปชัญญะมาทันท่วงที ว่าเป็นรูปของอะไร
มันเป็นอะไร มันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอย่างไร
เราควรจะจัดการกับมันอย่างไร, เรื่องที่เห็นนั้น เลยกลายเป็นวิชา
ความรู้ไป ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลส; เช่นว่าเห็นดอกกุหลาบที่ถูกใจสัก
ดอกหนึ่งก็ดี แทนที่จะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา กลายเป็นเรื่องของ
การศึกษาไปเสีย.
หรือว่าได้เห็นรูปของเพศตรงกันข้ามจากตน รูปใดรูปหนึ่งก็ดี
แทนทีจ่ ะเป็นทีต่ ัง้ ของความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นกิเลสตัณหา ก็กลายเป็นความ
รูส้ กึ ของการศึกษาไปเสีย คือ ให้มสี ติมาทัน, และให้มปี ญ
ั ญามากพอ,
มีก�ำ ลังสมาธิเข้มแข็งพอ บังคับใจตนไว้ได้ ว่ามันเป็นอย่างไร ควรทำ�
อย่างไร ไม่ควรทำ�อย่างไร แล้วก็บังคับตัวเองไว้ได้ในลักษณะเช่นนั้น.
เพราะฉะนั้น จะเห็นรูปชนิดไหน มันก็กลายเป็นเรื่องการศึกษา; ให้
รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควรไปหมด ไม่เปิดโอกาสให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่
ประการใด ดังนี้.
นี้เรียกว่า รูปที่มากระทบนั้น ไม่ใช่สักแต่ว่าดูเสียแล้ว แต่
กลายเป็นให้ประโยชน์แก่การศึกษา ให้รู้ธรรมะ ให้รู้ความดับทุกข์
ไปในที่สุด ไม่เป็นทางให้เกิดกิเลสตัณหาเลย.
รวมความว่า ความทุกข์ก็ไม่เกิด วิชาความรู้ก็ได้ เพิ่มขึ้น,
และเป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป จนถึงที่สุดแห่งวิชาความรู้ คือได้บรรลุมรรค
ผล ในอันดับสุดท้าย; เพราะว่าเห็นรูปอยู่อย่างนี้ ฟังเสียงอยู่อย่างนี้,
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ดมกลิ่นอยู่อย่างนี้, ลิ้มรสอยู่อย่างนี้, สัมผัสทางผิวหนังอยู่อย่างนี้,
รู้สึกอารมณ์ในใจอยู่อย่างนี้, โดยวิธีที่ฉลาดที่ไม่ประมาท ที่สมบูรณ์
ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา; ตรงตามหลักพระพุทธภาษิตที่ว่า
เห็นรูปสักว่าเห็น ฟังเสียงสักว่าฟัง ดมกลิ่นสักว่าดม ลิ้มรสสักว่าลิ้ม
สัมผัสสักว่ากระทบ รู้สึกในใจสักว่ารู้สึก ไม่มีตัวตนเกิดขึ้น ไม่มีการ
วิ่งไปวิ่งมา เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ขึ้นมาได้โดยประการทั้งปวง.
นี่แหละคือคำ�ตอบ ที่จะตอบต่อคำ�ถามที่เขาถามว่า เกี่ยวกับ
ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ นัน้ จะให้ปฏิบตั อิ ย่างไร? ตอบว่าให้ปฏิบตั ใิ นเมือ่
ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น ให้เกิดสติปัญญามาทัน
ท่วงที. อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่น ซึ่งจะให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนา
ตัณหา อุปาทาน และเป็นทุกข์; แต่ให้รู้ว่ามันเป็นอะไร มันคืออะไร?
มันเพื่อประโยชน์อันใด? เราจะต้องจัดการกับมันอย่างไร? หรือ
ไม่ต้องจัดการอะไรเลย, แล้วก็ทำ�ไปด้วยสติปัญญานั้น กิเลสตัณหา
ไม่เกิด, มีแต่การทำ�ประโยชน์อย่างเดียวเรื่อย ๆ ไป. เรียกว่าไม่เกิด
อุปาทานว่าตัวตน ว่าของตน.
พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้สั้น ๆ ว่า เห็นรูป สักว่า เห็น ฟัง
เสียง สักว่า ได้ยิน ดมกลิ่น สักว่า ดม ดังนี้เป็นต้น, คนไม่เข้าใจ ก็หา
ว่าท่านตรัสเพ้อ ๆ ไปไม่มีความหมายอะไร. แต่ในที่สุดนั้น เป็นหลัก
ของการปฏิบัติอย่างยิ่ง อย่างสูงสุด และอย่างกว้างขวางที่สุด จน
อาจจะเอามาใช้กับเรื่องราวที่บ้านที่เรือน ในเรื่องโลก ๆ นี้ก็ได้; ไม่ใช่
เป็นเรื่องบรรลุ มรรค ผล นิพพาน อย่างเดียว.
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คนทัว่ ไปแม้ในสมัยนีท้ เี่ รียกตัวเองว่า พุทธบริษทั นีก้ ไ็ ม่เข้าใจ
พุทธภาษิตนี;้ พอได้ยนิ พระพุทธภาษิตนี้ ก็โบกไม้โบกมือปัดออกไปว่า
ไม่ใช่เรือ่ งของฆราวาส, เป็นเรือ่ งของผูท้ จี่ ะบรรลุมรรคผล เป็นอรหันต์
ไปอยู่ตามป่า ตามเขา อย่างนี้ไปเสีย. เขาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์
อะไร จากคำ�สอนของพระพุทธเจ้า, ทั้ง ๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส
คำ�สอนข้อนี้ เพื่อประโยชน์แก่คนทุกคน.
อาตมาจึงยืนยันว่า แม้เรื่องที่บ้านที่เรือน นั่นแหละ ก็ต้องใช้
วิธปี ฏิบตั โิ ดยอาศัยพระพุทธภาษิตข้อนี้ คือว่า พออะไรมากระทบตา
ก็ให้ชะงักไว้ก่อน อย่าเพ่อไปโกรธ หรือไปรัก มันเข้า, แล้ว สติปัญญา
จะได้ทนั ท่วงที เพือ่ จะดูให้มนั รูว้ า่ มันเป็นรูปอะไร? มีเหตุผลอย่างไร?
เกิดขึ้นทำ�ไม? จะหลอกเราอย่างไร? จะฆ่าแกงเราอย่างไร? หรือว่า
เราอาจจะใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างไร? ก็ให้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะ
แล้วจัดการไปตามหน้าที่.
นี้มีประโยชน์แก่คนที่อยู่ในโลก เพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนั้น
ก็มีเรื่องมากในวันหนึ่ง ๆ. วันหนึ่งคืนหนึ่งมีเรื่องมาก ที่จะทำ�ให้รัก
และให้เกลียด; แต่ถ้าถือหลักอย่างนี้ ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องรักและต้อง
เกลียด กลายเป็นแต่เพียงว่า จะต้องทำ�อย่างไรเท่านั้นเอง; ถ้าไม่ต้อง
ทำ�อย่างไรก็ไม่ท�ำ . ถ้าจะต้องทำ�อย่างไรก็ท�ำ ไปตามสติปญ
ั ญา, ไม่ตอ้ ง
รักต้องเกลียด, มันจึงเกิดอาการทีเ่ รียกว่าเย็นสนิท. เวทนานัน้ เย็นสนิท
ดับลงไป ไม่ร้อนเป็นไฟ คือไม่มีความทุกข์.
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อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลาย พิจารณาดูให้ดีที่สุด เกี่ยว
กับพระพุทธภาษิตนี้ ไม่ใช่เรื่องสำ�หรับอยู่นอกฟ้า ป่าหิมพานต์; แต่
เรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ตามบ้านตามเรือน ทีเ่ ต็มไปด้วยรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
จะได้มีสติปัญญา มีกลอุบายที่แยบคาย จัดการกับ รูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสนั้น ในลักษณะที่จะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ ตรง
ตามกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้.
เราไม่ต้องเดาเอาเอง, ไม่ต้องคิดเอง, ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น; ถือว่า
เชื่อพระพุทธเจ้า, เชื่อพระพุทธภาษิตข้อนี้ไว้ทีก่อน แล้วลองเอาไป
ปฏิบัติดู แล้วจึงจะเชื่อจริง ๆ ว่า การปฏิบัติอย่างนี้ช่างประเสริฐสุด
ทำ�ให้เยือกเย็นอยู่ได้ ในท่ามกลางเตาไฟที่หลอมเหล็กได้. ไฟร้อน
ขนาดที่จะหลอมเหล็กได้ เราก็เข้าไปนั่งอยู่ได้ ในท่ามกลาง, เย็นสนิท
อยู่ที่นั่น; เพราะว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่าน
สอนไว้อย่างนี้.
อาตมาเรียกการเป็นอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส ว่า เหมือนกับไฟขนาดเตาไฟหลอมเหล็ก; แต่เราไปนั่งอยู่ได้
ที่ตรงกลางของมัน ด้วยความเยือกเย็น คือมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
โดยประการทัง้ ปวง. ในโลกทีเ่ ร่าร้อนนัน้ เราจะไปนัง่ เย็นอยูไ่ ด้ ก็เพราะ
อาศัยข้อปฏิบตั ขิ อ้ นีเ้ ท่านัน้ , และเมือ่ เป็นอยูอ่ ย่างนีเ้ รือ่ ย ๆ ไปเท่านัน้ ,
ไม่ต้องเป็นอย่างอื่น กิเลสก็จะหมดสิ้นไปเอง ไม่มีทางเกิดได้ ไม่มีทาง
เจริญได้.
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ไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่น ปฏิบัติอย่างเดียวนี้เท่านั้น ก็จะเจริญ
ไปตามลำ�ดับ ตามทางของพระธรรม คือตามทางของพระศาสนา
กระทั่งบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน เป็นอันดับสุดท้าย. ในระยะที่ยัง
ไม่บรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ เป็นอยู่ได้โดยความปกติ และมั่นคง,
ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งให้หวั่นไหวได้โดยประการทั้งปวง.
นี้เรียกว่า ปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่น นั้น ปฏิบัติ
อย่างนี้ คือตาเห็นรูป ก็ สักว่า เห็น, หูได้ยินเสียง ก็ สักว่า ได้ยิน,
จมูกได้กลิ่น ก็ สักว่า ได้ดม, ลิ้นได้ลิ้มรส ก็ สักว่า ได้ชิม, กายสัมผัส
ทางผิวหนัง ก็ สักว่า กระทบ, ในใจ ก็ สักว่า ความรู้สึก. นี้เป็นหัวข้อ
สั้น ๆ อย่างนี้, ให้ปฏิบัติอย่างนี้, ให้ศึกษาอย่างนี้, จึงจะกำ�จัดความ
ยึดมั่นถือมั่นได้ และเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแทน.
ทีนี้ มาถึงปัญหาต่อไป คือจะมีผู้ถามเราว่า เรื่องเรียน เรื่อง
ศึกษา เรื่องปฏิบัตินี้ จะทำ�กันที่ไหน? จะให้เรียน ให้ศึกษา ปฏิบัติ
กันทีไ่ หน? คนเขาสงสัยกันว่า จะทำ�ทีบ่ า้ น หรือทำ�ในถํา้ หรือทำ�ในป่า
หรือกลางทุ่งนา หรืออยู่วัด หรือออกธุดงค์ หรือทำ�ในที่ไหนกันแน่?
จึงถามว่า จะให้เรียนหรือให้ปฏิบัติกันที่ไหน?
เราไม่ตอบด้วยความคิด หรือเหตุผลของเราเอง เราตอบด้วย
พระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ให้
เรียนในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ. นี่ฟังดู
ให้ดวี า่ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เรียน ให้ปฏิบตั กิ นั ในร่างกายทีย่ าว
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ประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ ฟังดูให้ดีว่า ฟังออกด้วย
ตนเอง หรือฟังไม่ออก.
ทีว่ า่ ให้ เรียนในร่างกาย; เพราะว่าคนเรามีรา่ งกายยาวประมาณ
วาหนึ่ง. ที่ว่า มีทั้งสัญญาและใจนั้น หมายถึงร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่ใช่รา่ งกายทีต่ ายแล้ว. รวมความก็วา่ ให้มองเข้าไปข้างใน ในชีวติ
ของเราเอง ที่ยังเป็น ๆ อยู่ ที่ยังไม่ตาย ยังไม่สลบ ยังไม่บ้าไม่บอ
เพราะว่าทุก ๆ เรื่องรวมอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้.
พระพุทธภาษิตที่เต็มรูปนั้น มีว่า เรื่องโลกก็ดี เรื่องเหตุให้
เกิดโลกนี้ก็ดี เรื่องความดับสนิทของโลกก็ดี เรื่องหนทางให้ถึงความ
ดับสนิทของโลกก็ดี ตถาคตบัญญัติไว้ ในร่างกายที่ยาวประมาณ
วาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ พระพุทธภาษิตที่เต็มรูปมีอยู่อย่างนี้.
แต่เรา สรุปใจความสั้น ๆ ว่า เรียนกันในร่างกายอันยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้ เรียนเรื่องอะไร? เรียนเรื่องโลกทั้งหมด ด้วย,
เรียนเรื่องมูลเหตุให้เกิดโลกทั้งหมด ด้วย, เรียนเรื่องความดับสนิท
สิ้นสุดของโลกทั้งหมด ด้วย, และ เรียนเรื่องวิธีปฏิบัติให้ถึงความ
ดับสนิทสิ้นสุดของโลก ทั้งหมดด้วย เป็น ๔ เรื่องด้วยกัน.
รวมความแล้วก็คอื หลักอริยสัจจ์ ๔ ประการ ทีว่ า่ ความทุกข์,
เหตุให้เกิดทุกข์, ความดับสนิทของทุกข์, วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับ
สนิทของทุกข์, เป็น ๔ เรือ่ ง; แต่จะ เรียกชือ่ ว่าอะไรก็ได้ เรียกว่าทุกข์
ก็ได้ เรียกว่าโลกก็ได้, เรียกว่าอย่างอื่นก็ยังได้. แต่รวมความแล้ว มัน
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สำ�คัญอยู่ที่เรื่องความดับทุกข์ ให้เรียนเรื่องความดับทุกข์ ในร่างกาย
ที่ยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยังเป็น ๆ อยู่.
ฉะนั้น เรา พูดกันเสียใหม่ให้สั้นที่สุดว่า ให้เรียนเรื่องความ
ดับทุกข์จากชีวิตเราโดยตรง, และจากภายใน ไม่ใช่จากข้างนอก.
ฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะตอบว่า ไปเรียนตามป่า ตามเขา ตามถํ้า ตาม
อะไรที่ไหน? เพราะว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตาม ต้องเรียนจากภายใน
คือร่างกายทีย่ าวประมาณวาหนึง่ พร้อมทัง้ สัญญาและใจ มันไม่ส�ำ คัญ
อยู่ที่ถํ้า ที่ป่า ที่เขา; มันจะผิดกันบ้างก็ไม่มากมายอะไรนัก.
มันมีปญ
ั หาอยูท่ วี่ า่ ถ้าเรานัง่ ทีต่ รงนี้ เราไม่สามารถจะเกิดความ
รูส้ กึ คิดนึกในทางธรรมะได้งา่ ย เราก็ขยับไปตรงนัน้ หน่อย ตรงนีห้ น่อย
จนกว่าจะได้ที่สงัดพอสมควรกัน. หรือถูกแล้วที่ว่า ภูเขาหรือป่านั้น
ช่วยได้บ้าง; ก็เพราะมันมีความสงบสงัด ช่วยได้บ้างในเบื้องต้น. แต่
ถ้าเราไปนั่งในป่าแล้ว จิตใจสงบไปจากกายนี้ ไปนึกถึงเรื่องนั้น เรื่องนี้
เรื่องโน้น ไม่น้อมเข้าไปภายในแล้ว มันก็ยิ่งร้ายกาจไปเสียอีก.
เพราะว่า ความสงบ นัน้ ทำ�ให้นกึ ได้ไกล นึกไปไกล นึกรุนแรง
จากธรรมดาเสียอีก. นีจ้ ะถือว่าป่า หรือเขา หรือถํา้ นัน้ จะมีประโยชน์
หรือไม่มปี ระโยชน์กไ็ ด้ทงั้ นัน้ . ถ้าทำ�ผิดมันก็ยงิ่ ร้ายเหมือนกัน ร้ายกว่า
ไม่ใช่ถาํ้ ไม่ใช่เขาไปเสียอีก. พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สนใจเรือ่ งสถานที;่
แต่ให้สนใจตัวจริงที่จะต้องเรียน, คือเรียนจากภายใน ดูข้างใน เรียน
จากภายใน ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ.
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เมื่อเราเพ่งหนักเข้าไปในภายใน มันก็เป็นคนหูหนวกเอง คือ
ไม่ได้ยินอะไรที่อยู่ข้าง ๆ เอง, ไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้าง ๆ เอง; แม้ว่าเรา
จะนั่งอยู่ในท่ามกลางโรงหนังโรงละคร ในตลาดที่จอแจสรวลเสเฮฮา
อย่างไร ถ้าเราส่งใจเข้าไปเสียในภายในแล้ว; ตาก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่า
นั้นเอง, หูก็จะไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเอง, จมูกก็จะไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่า
นั้นเอง, ดังนี้เป็นต้น.
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าให้เรียนจากข้างใน ให้ดจู าก
ข้างใน ให้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อตัวเราโดยเฉพาะในข้างใน, คือ ให้
ร่างกายทั้งหมดพร้อมทั้งจิตใจนี้ เป็นตัวมหาวิทยาลัย ที่จะศึกษา
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์.
ทีนีบ้ างคนไม่เข้าใจอย่างนี้ และไม่อยากจะเข้าใจอย่างนี้ อยาก
จะเรียนจากหนังสือ, อยากจะเรียนจากครูบาอาจารย์, อยากจะเรียน
ตามป่าตามถํ้าตามเขา แห่ไปแห่มากันไม่มีที่สิ้นสุด เลยไม่ได้เรียน
อะไร; เพราะว่าไม่ได้ทำ�ให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำ�ชับไว้ว่า
ให้เรียนจากภายใน คือ ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง.
สำ�หรับเรือ่ งหนังสือหนังหา ครูบาอาจารย์นัน้ มันก็เหมือนกับ
ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ตถาคตเป็นแต่ผชู้ ที้ าง. ทีนีเ้ รือ่ งชีท้ างนี้ ชีก้ นั
ชัว่ เวลาอึดใจเดียวก็เสร็จ มันเสร็จ ยังเหลือแต่ คนเดิน เดินไปจนตาย
เดินไปกี่ชั่วโมง กี่เดือน กี่ปี นั้นมันเป็นเวลาที่นานมาก. คำ�อธิบาย
ธรรมะนี้กินเวลาสัก ๒ – ๓ ชั่วโมง ก็อาจจะปฏิบัติได้จนตาย ก็ยัง
ไม่หมดไม่สิ้น.
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แต่เดี๋ยวนี้มัน ทำ�ผิดอยู่บางอย่าง ตรงที่ว่า ไม่พูดกันในเรื่อง
ที่ควรจะพูด. คนถามก็ไม่ได้ถามเรื่องที่ควรจะถาม ควรจะเรียน ควร
จะพูด. คนอธิบายก็ตอบเพ้อเจ้อไปตามความรูส้ กึ ของตน เลยไม่เข้ารูป
ไม่เข้ารอย; พูดกันเท่าไร ๆ ก็ไม่มีความรู้ ไม่มีสติปัญญา ที่จะสามารถ
ไปเรียนเอาจากตนเอง จากภายใน จากร่างกายอันยาวประมาณวาหนึง่
นั้นได้; เลยพูดกันจนตายก็ไม่จบ เหมือนกับเทศน์กันมากี่ปี ๆ แล้วนี้
นี้ยังไม่รู้สึกว่าพอกันเสียที เพราะว่าจับจุดในเรื่องนี้ไม่ได้ คอยแต่จะ
ขยายปัญหาให้มากออกไป.
และยิง่ กว่านัน้ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งแกล้งพูด แต่เป็นเรือ่ งจริงก็คอื ว่า
ทุกคนดูเหมือนอยากจะมาอวดคำ�พูด อวดคำ�ถาม, ถามให้เก่ง ๆ, ถาม
ให้ฉลาด แล้วก็พูดให้ฉลาด ๆ เท่านั้นเอง. พอตอบเสร็จก็พูดเรื่องใหม่
อีก คนละเรือ่ งไป ไม่มกี ารทำ�ความเข้าใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ให้เป็นเรือ่ ง
เป็นราวจริง ๆ. ผู้ถามก็ถามแต่เพียงอยากจะอวดคำ�ถาม, ผู้ตอบก็
ตอบแต่เพียงว่าอยากจะได้อวดคำ�ตอบ มันก็เป็นขนมผสมนํา้ ยากันอยู่
อย่างนี้เรื่อยไป ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่าตายกันไปอีกสักกี่ชาติ, ก็ไม่มี
ทางที่จะสิ้นสุด ๆ คือไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ จากร่างกายอันยาว
ประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจนั่นเอง.
ฉะนั้น จงระวังให้มากในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหนังหา ครูบา
อาจารย์ สถานที่ต่าง ๆ หรืออะไรเหล่านี้ ถ้าไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้
สามารถเรียนในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญา
และใจแล้ว มันก็ยังใช้ไม่ได้.
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เมื่อท่านทั้งหลายถูกคนอื่นถาม ถูกชาวต่างชาติต่างศาสนา
ถามว่า พวกพุทธบริษัทเรียนกันที่ไหนแล้ว; ก็จงตอบอย่างนี้เถิด,
แล้ว ตัวเองก็จะต้องประพฤติอย่างนั้นให้ได้ด้วย เหมือนกัน.
ทีนเ้ี รามาถึงปัญหาทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้าใจดีขน้ึ ไปอีกเกีย่ วกับ
ความยึดมั่นถือมั่น; กล่าวคือ ถ้ามีผู้ถามว่า เพื่อจะให้เข้าใจธรรมะนี้
ดียิ่งขึ้นไป เราควรจะเปรียบธรรมะนี้เหมือนกับอะไร พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า ธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับพ่วงแพ หรือเรือแพ.
คนโดยมากไม่เข้าใจธรรมะในลักษณะเช่นนี้ จึงได้เกิดความ
รู้สึกอันใหม่ขึ้นมา คืออยากจะอยู่กับธรรมะจนตาย อยากจะเป็น
ธรรมะ เป็นเนื้อเป็นตัวเสียเอง; ไม่ได้คิดว่า สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้น
เป็นเหมือนกับพ่วงแพ เรือแพ, พอข้ามฟากแล้วก็เสร็จเรื่องกัน.
เดีย๋ วนี้ เราไม่คอ่ ยคิดว่าธรรมะเป็นยานพาหนะเพือ่ ข้ามฟาก;
แต่เราคิดว่าธรรมะเป็นทรัพย์สมบัติถาวรอะไรอย่างหนึ่งของเรา จึง
กอดรัดไว้ ด้วยความยึดมัน่ ถือมัน่ ด้วยตัณหาอุปาทาน. นีก้ เ็ ป็นอุปสรรค
อันใหญ่หลวง ที่ให้เกิดความชะงักงัน ไม่ก้าวหน้าในทางของธรรมะ.
ท่านทั้งหลายจงคิดดูให้ดีว่า มัน ต่างกันมากน้อยเท่าไร? ใน
การทีค่ นหนึง่ คิดว่า ธรรมะนีเ้ ราจะอาศัยชัว่ คราว ชัว่ ข้ามนํา้ นีเ้ ท่านัน้ ;
ส่วนคนหนึ่งคิดว่า จะเอาเป็นสมบัติถาวร ของเราประเสริฐสุดไม่มี
วันจากกัน.
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คำ�ตอบจะปรากฏชัดต่อเมื่อไปคิดถึงข้อที่ว่า บุคคลคนหนึ่ง
ได้ทำ�เรือทำ�แพขึ้นแล้ว แล้วก็ใช้เรือแพนั้น ข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
แล้ว ไม่ยอมขึ้นจากเรือจากแพ แล้วจะว่าอย่างไรกัน? ถ้าใครมาบอก
ว่าขึ้นจากแพสิ เขาก็ไม่ยอมสลัดเรือสลัดแพ.
ถ้าจะให้ขึ้นจากนํ้ากันจริง ๆ เขาก็จะแบกเอาเรือเอาแพทูน
ศีรษะขึ้นไปด้วย; แล้วเรื่องมันก็จะเป็นอย่างไรกัน กับ อีกคน หนึ่งที่
ประมวล เอาวัตถุง่าย ๆ เท่าที่จะคว้าหามาได้ ผูกมัดเป็นแพ พอจะ
พุย้ ข้ามนํา้ ไปฝัง่ โน้นได้ กระโดดขึน้ เลย. หนีไปเลย อย่างนีม้ นั ต่างกัน
อย่างไร? ทีเ่ รามีความเข้าใจต่อธรรมะและสัมพันธ์กนั อยูก่ บั ธรรมะนัน้
มันแตกต่างกันมากอยู่ถึงในลักษณะนี้.
ทำ�ไมถึงว่า คนบางพวกไม่ยอมทิ้งแพ ต้องการจะแบกแพไป;
เพราะเขาภาคภูมิใจในการที่มีเรือสวย ๆ มีแพสวย ๆ แล้วก็การที่คน
บางพวก บางหมู่ ติดใจในธรรมะนี้ จนลืมตัว, จนลืมตัวคือลืมใช้เป็น
ยานพาหนะ; กลับสงวนธรรมะเอาไว้ สำ�หรับเป็นเครื่องไว้อวดใน
ความเก่งของตัว, อวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำ�รับตำ�รา เป็น
นักปราชญ์ฉลาดเลิศที่สุด เพราะมีความรู้ทางธรรมะ, ถ้าเป็นอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับคนที่ พยายามแต่จะต่อเรือต่อแพ ให้ใหญ่โตมโหฬาร
เทีย่ วแบกเทีย่ วทูนอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่เคยใช้ขา้ มฟากข้ามนาํ้ เลย. นีก้ เ็ พราะ
เขาต้องการจะถือเอาเป็นสมบัติอันถาวร ผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่าน
ได้ทรงบัญญัติไว้ว่า ให้ถือว่าธรรมะนี้เป็นสักว่าพ่วงแพ.
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ทีนย้ี ง่ิ ไปกว่านัน้ ครูบาอาจารย์ทม่ี เี รือ คือมีมาก ๆ หลายลำ�เข้า
ไม่เท่าไรก็ทะเลาะกัน, ก็อวดดีวิวาทกัน เลยดึงเอาเรือนั่นแหละมา
ฟาดกัน มาเหวี่ยงตีกัน ทำ�ลายกัน; แทนที่จะมาใช้เป็นพาหนะข้ามนํ้า
ข้ามทะเล กลายเป็นอาวุธสำ�หรับประหัตประหารกัน. นีก้ ย็ งิ่ ไปกันใหญ่
ที่เรียกว่า ใช้ธรรมะผิดความประสงค์; ไม่ใช้อย่างพ่วงแพ แต่ไปใช้
อย่างอาวุธ สำ�หรับประหัตประหารกันเสียแล้ว.
แต่วา่ พุทธบริษทั ส่วนใหญ่กย็ งั มีความเข้าใจในเรือ่ งนีไ้ ม่ถกู ต้อง
รู้ได้ตรงที่เขาขยันเรียนอะไร ขยันพูดอะไร ขยันอวดอะไร. ลองคิดดู
แม้แต่พระเณรสมัยนี้ เรียนอะไร แล้วก็พดู จาโอ้อวดในเรือ่ งอะไร, และ
ต้องการอะไร สำ�หรับจะมีไว้มาก ๆ สำ�หรับไว้อวดกัน สำ�หรับข่มขีก่ นั .
ในที่สุด เรื่องก็ไปจบกันอยู่ตรงที่ว่า วินาศลงไปด้วยกัน ไม่มีใครได้
ข้ามนํ้าเลย.
เมื่อพิจารณาดูก็จะยิ่งเห็นว่า ขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้ว ไม่ว่า
ธรรมะชนิดไหน ก็จะเป็นพ่วงแพไปหมด; แม้แต่ธรรมะในขั้นตํ่า ๆ
สำ�หรับฆราวาสก็มุ่งหมายจะให้เป็นพ่วงแพ, อย่างที่พวกฆราวาสจะ
ข้ามแม่นํา้ เล็ก ๆ. ถ้าธรรมะในชัน้ สูง ก็เป็นพ่วงแพทีจ่ ะข้ามทะเล ข้าม
มหาสมุทร ออกไปสู่ฝั่งนอก หรือฝั่งโน้นของนิพพาน. ที่กล่าวเช่นนี้
ก็หมายความว่า แม้เป็นฆราวาส ประกอบกิจการงานของฆราวาส
ศึกษาปฏิบัติธรรมะในขั้นฆราวาส ก็อย่าให้ยึดถืออะไรให้มากไปกว่า
ที่จะเป็นเพียงพ่วงแพ.
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ฟังดูก็น่าประหลาดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสว่า ธรรมะเป็นเพียง
พ่วงแพ ของที่ประเสริฐที่สุด ลํ้าเลิศที่สุดนั้น มากลายเป็นเพียง
เครื่องมือ ชั่วการข้ามฟากเล็กน้อยเช่นนี้.
ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปถึงข้อที่ว่า ตัวธรรมะแท้นั้น ในพระ
พุทธศาสนานั้น หมายถึงธรรมะเรื่องอะไร? ตัวธรรมะที่จะเป็น
พ่วงแพ เป็นตัวแท้ เป็นเรือแพแท้ ๆ นั้น หมายถึงธรรมะชื่ออะไร?
ตอบได้วา่ ธรรมะเรือ่ ง “สุญญตา” พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คำ�กล่าว
ของตถาคตไม่เนื่องด้วยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตา.
ส่วน คำ�กล่าวของสาวก รุ่นหลัง ของคนพวกอื่นนั้น ไม่เนื่อง
ด้วยสุญญตา. เขาไปเพ่งเอาความไพเราะสวยสดงดงามทางตัวหนังสือ
ทางสำ�นวนโวหาร ทางอะไรต่าง ๆ สำ�หรับโอ้อวดกันนั่นเอง. ส่วน
ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นระบุโดยตรงไปยังเรื่องสุญญตา.
ฟังดูแล้วก็น่าใจหาย; เพราะว่า สุญญตา แปลว่า ว่าง, ว่างไม่มี
อะไรเป็นตัวตน หรือเป็นของตน, มีอะไรก็มีได้มีไปเถอะ มีไปมีกี่ร้อย
อย่าง กี่พันอย่าง แต่ไม่มีประโยชน์เป็นตัวตน หรือเป็นของตน.
ธรรมะที่สอน หรือปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สุญญตา.
ใจความสำ�คัญของสุญญตา หรือ ความว่าง นี้ ก็เหมือนกับที่อธิบาย
มาแล้ว เมื่อตะกี้นี้ว่า ไม่ยึดมั่นสิ่งใด โดยความเป็นตัวตน หรือ เป็น
ของของตน; ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สูงเกินไปสำ�หรับฆราวาส; เพราะว่าเมื่อ
ฆราวาสไปทูลถามธรรมะแก่พระองค์ให้ตรัสธรรมะทีเ่ หมาะแก่ฆราวาส
พระองค์ก็ยังตรัสเรื่องสุญญตาอยู่นั่นเอง.
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ดังนั้น เราจึงเข้าใจได้ว่า แม้คำ�ว่า เรื่องสุญญตา หรือความ
ว่างนี้ ก็ยังแบ่งได้เป็นระดับ ๆ ว่างชั่วครู่ชั่วขณะ ก็ยังดี ยังเหมาะแล้ว
สำ�หรับฆราวาส; ว่างอย่างถาวรตลอดกาล ก็เป็นอันว่า สมบูรณ์ที่สุด
สำ�หรับพุทธบริษัทในอันดับสูงสุด.
ส่วน ฆราวาส นั้นก็ ว่างไปตามประสาฆราวาส, คือความ
รู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูนั้น อย่าได้เกิดขึ้น. ถ้ามันจัด เคร่งเครียดแต่
จัดมากเกินไป ถึงแม้ความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเรานั้น ก็มีอยู่;
แต่อย่าให้มันเกิดได้บ่อยนัก, และให้เกิดแต่น้อยที่สุด, และให้เกิดอยู่
ในความควบคุม. แม้อย่างนี้ก็เรียกว่า สุญญตาเหมือนกัน คือมันเกิด
น้อยที่สุด มันจึงมีเวลาที่ว่างอยู่มาก ๆ. วันหนึ่ง ๆ ถ้าอยู่ด้วยจิตที่ว่าง
จากกิเลส ว่างจากตัวตนของตนนี้เป็นส่วนมากแล้ว ก็เป็นฆราวาส
ที่มีความสุขได้.
เมือ่ ใดมีความรูส้ กึ ว่าว่างจากตัวตนของตน อย่างนีก้ ใ็ ห้เข้าใจ
เถิดว่า เมื่อนั้นเป็นเวลาที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุด. เมื่อใดจิตกลัด
กลุ้มอยู่ด้วย ตัวกู – ของกู ไม่ว่างเสียแล้ว เมื่อนั้นจิตมืดมนท์ที่สุด.
แม้แต่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวฉัน – ของฉัน ตัวเรา –
ของเรานี้ ก็ยังมีความมืดมนท์พอประมาณ ที่จะทำ�ให้แสงสว่างของ
สติปัญญาเสียไป ไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์ พอที่จะจัดจะทำ�สิ่งต่าง ๆ
ซึ่งเป็นหน้าที่การงานนั้น ให้เป็นไปในทางปลอดภัยได้.
ฉะนัน้ ก่อนแต่จะคิดนึกอะไร จะทำ�อะไร หรือจะตัดสินใจอะไร
จงทำ�จิตให้ว่างเสียก่อน, จงทำ�จิตให้ว่างจากตัวกู – ของกูเสียก่อน
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ทำ�จิตให้ว่างจากตัวตน – ของตนเสียก่อน. เมื่อจิตว่างดีแล้ว จึงจะ
ตัดสินปัญหาอะไรลงไปให้เด็ดขาด จึงจะคิดจะนึก หรือทำ�อะไร ๆ ไป
อย่างเต็มที่ ด้วยจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัว มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ. นี้
เรียกว่า แม้ฆราวาสก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องสุญญตา ด้วยเหตุนี้.
แม้แต่เราจะทะเลาะกับใคร จะโต้คำ�พูดกับใคร ก็จงมีจิตว่าง
อยู่เสมอ, มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว, เราก็จะมีทางที่จะพูดไม่ผิด
จะทำ�ไม่ผิด; จะเอาชนะบุคคลที่เต็มไปด้วย ตัวกู – ของกู คือมีความ
โกรธจัด มีความระสํ่าระสาย ฟุ้งซ่าน รำ�คาญจัดอยู่ในขณะนั้น. นี้
เรียกว่าเมื่อเราจะสู้กับใคร ก็จะเอาสุญญตาเป็นอาวุธ เข้าไปสู้กับเขา
เราก็มีทางที่จะเอาชนะได้. เมื่อชีวิตของฆราวาสเต็มไปด้วยการต่อสู้
อย่างนี้ มันก็ต้องใช้อาวุธนี้อยู่ดี.
นีเ้ ห็นได้วา่ ธรรมะสูงสุดในชัน้ สุญญตาเพือ่ นิพพาน ก็เอามา
ใช้ในเรื่องของชาวบ้านได้; แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากความเป็นพ่วงแพ
อยู่นั่นเอง, ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้น. อย่าได้ไปหลงรักสุญญตา
อย่างชีวิตจิตใจเข้าอีก มันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไป; ให้ยังคงเป็นเพียง
เหมือนเรือแพพาหนะ ข้ามฟากอยู่อย่างเดียว ไปตามเดิม.
สรุปความว่า ธรรมะไหนทัง้ หมด ก็คอื พ่วงแพทัง้ นัน้ ; พ่วงแพ
เล็ก ๆ ก็ข้ามคู ข้ามคลองเล็ก ๆ พ่วงแพใหญ่ออกไปก็ข้ามแม่นํ้า
ข้ามอ่าว, พ่วงแพใหญ่ทส่ี ดุ ก็ขา้ มทะเล ข้ามมหาสมุทร ออกไปสูฝ่ ง่ั โน้น,
คือนิพพาน. ถือธรรมะไว้ในฐานะ ในลักษณะที่เป็นพ่วงแพ ให้ถูกต้อง
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และใช้ได้จริง ๆ ให้สำ�เร็จประโยชน์ตามความหมายของพ่วงแพจริง ๆ
ก็จะต้องประสบผลถึงที่สุดในพระพุทธศาสนา โดยไม่ต้องสงสัยเลย.
ถ้าผิดจากที่กล่าวนี้แล้ว จะไม่เป็นพ่วงแพ; แต่จะเป็นอาวุธ
สำ�หรับประหัตประหารกัน อย่างดีที่สุดก็จะเที่ยวแบกเที่ยวทูนแพไป
ไม่รูว้ า่ จะไปวางไว้ทีไ่ หน ไม่ส�ำ เร็จประโยชน์อะไร ในการในพ่วงแพนัน้ .
นีส้ รุปความสัน้ ๆ ทีส่ ดุ ว่า ถ้าเขาถามว่า ถ้าจะให้เข้าใจธรรมะ
อย่างง่ายที่สุดแล้ว จะให้เปรียบธรรมะเหมือนอะไร? เราตอบว่า
เปรียบเหมือนพ่วงแพ.
ทีนี้ก็มาถึงปัญหาต่อไปว่า ธรรมะสูงสุด หรือ อมตธรรมนั้น
คืออะไร? เขาถามว่าอมฤตธรรมหรืออมตธรรม หรือธรรมสูงสุดนั้น
คืออะไร? อมฤต หรือ อมตะ นี้แปลว่า ไม่ตาย, อมฤตธรรม แปลว่า
ธรรมที่ทำ�ความไม่ตาย; ขยายความออกไปว่า ธรรมะที่จะทำ�คนที่มี
ธรรมะนั้นไม่ให้ตาย ธรรมะนั้นคืออะไร?
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความ
สิน้ โมหะ คืออมตธรรม. ท่านทัง้ หลายฟังดูให้ดอี กี ทีหนึง่ พระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า ความสิน้ ราคะ ความสิน้ โทสะ ความสิน้ โมหะ คืออมตธรรม.
เราจะเอาเปรียบพระพุทธเจ้าสักหน่อยว่า ขณะใดที่ราคะ โทสะ
โมหะ ไม่รบกวนจิตใจของเรา ในขณะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะชิมลอง
อมฤตธรรม; แม้จะไม่ใช่เป็นอมฤตธรรมที่สมบูรณ์ ที่ถึงที่สุด มันก็ยัง
เป็นอมฤตธรรมอยู่นั่นเอง.
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ฉะนั้น ถ้าท่านอยากจะชิมรสอมตธรรม หรือนํ้าอมฤตนี้ ว่า
เป็นอย่างไรแล้ว ก็คอยเฝ้าดูให้ดี ๆ ว่าโอกาสใดเวลาใดที่เรารู้สึกว่า
ไม่มีราคะรบกวนใจ ไม่มีโลภะรบกวนใจ ไม่มีโทสะรบกวน ไม่มีโมหะ
รบกวน เป็นจิตทีว่ า่ งจากตัวกู – ของกู เรากำ�ลังสบายทีส่ ดุ บอกไม่ถกู ,
นั้นคืออมตธรรมชิมลอง ได้รับรสของอมตธรรมมาชิมลองดูก่อนว่า
เป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้เราเข้าใจ สิ่งที่เรียกว่าอมตธรรมนั้นได้เป็น
เงื่อนต้น เป็นอันดับแรก สำ�หรับศึกษาและปฏิบัติ เพื่อความก้าวหน้า
ต่อไป.
เดี๋ยวนี้ คนมาเข้าใจผิด ตัดหนทางของตัวเองเสียว่า เรื่อง
นิพพาน เรื่องอมตะนี้ ไม่มีทางที่จะรู้ ไม่มีทางที่จะเข้าใจ, อย่าได้ไป
สนใจให้เสียเวลาเลย. ท่านไปสังเกตดูให้ดีว่า ที่นั่น ที่นี่ ที่โน่น ล้วน
แต่มคี นพูดอย่างนีท้ ัง้ นัน้ ; นัน้ มันเป็นการตัดหนทางของเขา ด้วยความ
โง่เขลาของเขา ไม่ให้เกิดความก้าวหน้าไปตามทางที่จะก้าวหน้า.
นี้เรามาเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ในข้อที่ว่า ไม่มีราคะ โทสะ
โมหะ เมือ่ ใด เมือ่ นัน้ เป็นอมฤตธรรม แปลว่า ธรรมทีท่ �ำ ความไม่ตาย,
เราเห็นได้ชัดในข้อนี้ว่า เมื่อเกิดราคะนั้น มันมีความรู้สึกเป็นตัวตน
เป็นของตน รวมอยู่ในนั้น, เมื่อเกิดโลภะนั้น มีความรู้สึกเป็นตัวตน
เป็นของตน รวมอยู่ในโลภะนั้น, เมื่อมีโทสะ มันก็มีความรู้สึกเป็น
ตัวตนเป็นของตน อย่างใดอย่างหนึง่ รวมอยูใ่ นโทสะนัน้ . หรือเมือ่ เกิด
โมหะ ก็มีความรู้สึกเป็นตัวตน – ของตน รวมอยู่ในโมหะนั้น. อย่างว่า
มีความโลภ มันก็มีความรู้สึกว่า ตัวฉัน จะเอาให้มาก, จะเอาอย่างนั้น
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จะเอาโดยวิธีนี้, จะเอามากกว่าคนอื่นอย่างโน้น, จะดีกว่าคนอื่น
อย่างนี้ ล้วนแต่มีตัวฉัน รวมอยู่ในความโลภนั้น.
เมื่อมีตัวฉันที่ไหน ก็มีความตายที่นั่น มีความเร่าร้อนที่นั่น;
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรง เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทาน.
ที่เข้าใจเอาเองว่า อย่างนัน้ ๆ คือเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา. พอเป็น
ตัวเราเป็นของของเราแล้ว ก็ต้องมีปัญหาเผชิญหน้าทันที ในเรื่อง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่เราต้องการ
หรือความพบกันเข้ากับสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ; อย่างนีเ้ รียกว่า ความทุกข์
หรือความตาย. ต่อเมื่อไม่เกิดตัวตน ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตน
เมื่อนั้นจึงจะไม่มีตัวตน แล้วไม่มีอะไรจะตาย.
ดังนั้นเมื่อไม่มีราคะ โทสะ โมหะ ก็คือไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัว
เป็นตน, และไม่มีอะไรที่จะต้องตาย. ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง ตรัส
ว่า ว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะนั้น คือ อมฤตธรรม คือธรรมที่ทำ�ความ
ไม่ตาย. เราอยากไม่ตายเราก็อย่ามีตัวตนสำ�หรับจะตาย, เราอยากมี
ตัวตน เราก็ระวัง อย่าให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะขึ้นมา, เราไม่อยากเกิด
โลภะ โทสะ โมหะ ขึ้นมา เราก็ระวังเป็นอย่างยิ่งให้ดี ๆ.
ในเมือ่ มีรปู กระทบตา มีเสียงกระทบหู มีกลิน่ กระทบจมูก โดย
นัยดังที่กล่าวมาแล้ว ว่า อย่าให้เกิดเป็นกิเลส เป็นตัณหา อุปาทาน;
แต่ให้เกิดเป็นสติสัมปชัญญะ ว่านี่มันเรื่องอะไรกัน? ควรจะทำ�
อย่างไร? หรือไม่ควรจะทำ�อย่างไร? หรือควรจะทำ�ให้ดีมากขึ้นไป
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อย่างไร? แต่อย่างนี้เท่านั้น มันก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นตัว
เป็นตน; แต่เป็นสติปัญญาเป็นสติสัมปชัญญะแทนอยู่เรื่อย.
ท่านต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่า ที่ว่าเกิดเป็นสติปัญญา
เป็นสติสัมปชัญญะนั้น มันไม่ใช่ตัวตน. ถ้ายังรู้สึกเป็นตัวเป็นตน ยัง
ไม่ใช่สติปัญญา, ยังไม่ใช่สติสัมปชัญญะ, ยังเผลอเป็นตัวเป็นตนอยู่,
ถ้ามีสติปัญญาแท้ในทางธรรมะแท้ ก็รู้สึกว่า ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ส่วน
ประกอบต่าง ๆ ของสังขาร เหล่านี้คืออะไร? เพื่ออะไร? มาอย่างไร?
ไปอย่างไร? จะต้องทำ�อย่างไร? ไม่ต้องทำ�อย่างไร? อย่างนี้เท่านั้น.
แม้ว่าจะไปกินอะไรอร่อยเข้า ก็รู้สึกแต่ว่าเป็นของที่ให้เกิด
ความอร่อยแก่ลนิ้ . อย่าให้เผลอไปจนถึงหลงรัก หลงยึดมัน่ ถือมัน่ เข้า.
ของอร่อยมันก็อร่อย สิ้นเวลาล่วงเวลา มันก็หมดความอร่อย; แล้ว
มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ตามเรื่องตามราวของมัน.
จิตที่ฉลาดถึงขนาดนี้ เรียกว่า มีสติสัมปชัญญะ ในการรับ
อารมณ์ ในการรู้อารมณ์ ในการปฏิบัติต่ออารมณ์ ต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งปวง ที่เข้ามาโดยรอบด้าน แล้วไม่เกิดราคะ โทสะ โมหะ โลภะ
โทสะ อะไรก็ตาม, ไม่เกิดตัณหา อุปาทาน เพราะเหตุนั้น.
เป็นอยูอ่ ย่างนี้ เรียกว่า เป็นอยูด่ ว้ ยความไม่ตาย, เป็นอยูด่ ว้ ย
การดืม่ นํา้ อมฤต, หรือดืม่ อมตธรรมของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ตรัสไว้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุดที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ แก่คนทุกคน ทุกระดับ ตาม
สัดตามส่วนของสติปัญญา ความสามารถ เรานับถือพระพุทธเจ้า
ยอมตัวเป็นสาวกของพระองค์ ก็เพื่อจะได้สิ่งนี้.
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ฟังดูใหม่ให้ดี ๆ ว่า อาตมากำ�ลังว่า การที่เราเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าก็เพื่อได้สิ่งนี้ พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะให้เรา นอกไป
จากสิ่งนี้ อะไร ๆ ก็มารวมอยู่ที่นี่, คือสิ่งที่เราจะสามารถมีชัยชนะ
เหนือสิ่งทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้ โดยไม่พ่ายแพ้แก่อะไรแต่ประการใด.
พระพุทธเจ้ามีให้แต่สิ่งนี้ สิ่งอื่นท่านไม่อยากจะให้ เพราะมันไม่มี
ความหมายอะไร. สำ�หรับสิ่งนี้มีความหมายมาก ท่านจึงยกย่องมัน
แต่สิ่งเดียว และต้องการจะให้เราผู้เป็นสาวกได้สิ่งนี้ เพราะท่านมี
เมตตากรุณาต่อเรา.
ดังนัน้ เราควรจะสนองพระพุทธประสงค์ให้ตรงกัน : พยายาม
จะทำ�ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งนี้ด้วย เรียกว่าอะไรก็ได้ เรียกว่า
อมฤตธรรมก็ได้, เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้, สิ่งที่อยู่
เหนือโลก เหนือความตายโดยประการทั้งปวงก็ได้, มันมีชื่อเรียกได้
หลายความหมาย แต่ประเสริฐตรงที่ไม่มีความทุกข์เลย ด้วยกันทุก
ความหมาย อยู่เหนือปัญญาทั้งหมด ไม่มีปัญญาใด ๆ ที่จะไม่รวม
อยู่ในเรื่องนี้.
ฉะนัน้ เราศึกษาเรือ่ งไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เรือ่ งไม่เกิดตัวกู – ของกู,
ไม่เกิดตัวตนของตนแล้ว, ได้ดื่มอมฤตธรรมอยู่เสมอแล้ว, ก็เป็นเรื่อง
ที่เพียงพอแล้ว สำ�หรับความเป็นพุทธบริษัท หรือสำ�หรับความเป็น
มนุษย์ ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
นี้เป็นการแสดงให้เห็น ในอันดับสุดท้าย ของการวิสัชชนาใน
วันนี้ ว่า สิ่งที่ดีที่สุด หรือ อมตธรรมนั้น คือความไม่ปรากฏแห่ง
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ราคะ โทสะ โมหะ ถ้าไม่ปรากฏตลอดกาล ก็เป็นอมตธรรมแท้และ
ถาวร; ถ้าไม่ปรากฏเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ก็เป็นอมตธรรมชิมลอง เป็น
ตัวอย่าง. แม้อย่างนัน้ ก็ยงั เป็นสิง่ ทีใ่ ห้ความชืน่ อกชืน่ ใจ ให้ประโยชน์
อย่างยิ่ง ไม่มีอะไรเสมอเหมือน.
ขอให้พยายามเป็นอยู่ ด้วยชีวิตที่อาบรดด้วยอมฤตธรรมนี้
ให้สดุ ความสามารถของตน จงทุกคน และเป็นสิง่ ทีค่ วรตัง้ อธิษฐานจิต
ในวันพิเศษเช่นวันวิสาขบูชานี้ด้วย.
ทบทวนมาตัง้ แต่ตน้ อีกครัง้ หนึง่ ว่า เราเป็นพุทธบริษทั จะต้อง
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นไว้ด้วย เผื่อเขา
จะถาม.
ถ้าเขาถามว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร? ก็ต้อง ตอบว่า
ท่านสอนเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์.
ถ้าเขาถามว่า สอนอย่างไร? ก็ตอบว่า สอนให้เดินสายกลาง
และสอนให้ช่วยตัวเอง และสอนให้ถือว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุ
มีปัจจัย; จะต้องจัดที่เหตุที่ปัจจัยนั้นให้ถูกต้อง และ สอนระบุไว้เป็น
ตัวบทเหมือนกับกฎหมาย ว่า ให้เว้นจากความชั่ว ให้ทำ�ความดี
ให้ทำ�จิตให้บริสุทธิ์, และให้เตือนว่า สิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา จงสมบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเถิด ท่าน
สอนอย่างนี้.
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ทีนี้ถ้าเขาพูดว่า สอนยืดยาวจริง เอาแต่สั้น ๆ จะว่าอย่างไร?
ก็ตอบว่า ท่านสอนว่า อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง; สิ่งทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น; นี้เป็นคำ�สั้นที่สุด.
ถ้าเขาถามว่า ปฏิบัติไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั้น ปฏิบัติอย่างไร?
ตอบว่า ปฏิบัติในลักษณะเหมือนกับว่า เมื่อตา เห็นรูป ก็ สักว่าได้ดู,
เมื่อหูได้ ฟังเสียง ก็ สักว่าได้ยิน, เมื่อได้กลิ่น ทางจมูก ก็ สักว่า
ได้ดม, เมื่อได้ ลิ้มรส ทางลิ้น ก็ สักว่าได้ชิม, เมื่อได้ สัมผัส ทาง
ผิวกายทั่ว ๆ ไป ก็ สักว่าได้กระทบ, เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นรบกวนในใจ
ก็ให้เป็น สักว่าความรู้สึก; เพื่อจะเกิดสติสัมปชัญญะ ไม่เป็นไปใน
ทางของกิเลสตัณหา แต่เป็นไปในทางของวิชาความรู้ ไม่ให้เกิดเป็น
ตัวตน – ของตน ตัวกู – ของกูขึ้นมา.
ถ้าเขาถามว่า ให้เรียนที่ไหนกัน? ให้ปฏิบัติที่ไหนกัน? ก็ว่า
ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึง่ พร้อมทัง้ สัญญาและใจ นีแ่ หละ.
ให้เรียนทีน่ ี่ ให้ศกึ ษาทีน่ ี;่ ส่วนเรือ่ งสถานทีภ่ ายนอก ครูบาอาจารย์นัน้
เป็นเพียงเรื่องประกอบ สำ�หรับให้รู้เรื่องมาเรียนที่นี่.
ทีนถี้ า้ ถูกถามต่อไปว่า เพือ่ ให้เข้าใจธรรมะนีด้ ขี นึ้ จะให้เปรียบ
ธรรมะนี้เหมือนอะไร? ตอบว่า ให้เปรียบธรรมะนี้เหมือนพ่วงแพ
แพเล็ก ๆ ก็ข้ามคลองเล็ก ๆ. แพใหญ่ ๆ ก็ข้ามแม่นํ้า ข้ามอ่าว
แพใหญ่ ที่สุด ก็ข้ามทะเล ข้ามมหาสมุทร ให้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพ
แม้ในกรณีที่เป็นฆราวาส ก็ให้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพ. สุญญตาธรรมะ
ใช้เป็นพ่วงแพได้ ในทุกกรณี ในทุกชัน้ ในทุกอันดับ. อย่าได้ใช้พว่ งแพ
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เป็นอาวุธ สำ�หรับประหัตประหารกัน. อย่าได้ใช้พ่วงแพเพียงสักว่า
เป็นสมบัติถาวรไว้เพื่อโอ้อวดกัน.
เป็นอันว่า เรารูจ้ กั ธรรมะในลักษณะทีเ่ ป็นพ่วงแพอย่างถูกต้อง,
และให้ได้รับผลถึงที่สุด คือ อมตธรรม คือความไม่ปรากฏแห่งราคะ
โทสะ โมหะ, เป็นอยู่ด้วยเวทนาอันเย็น. เวทนาอันเย็น ก็คือว่า จะ
เป็นเวทนาชนิดไหนก็ตาม ไม่ปรุงตัณหาอุปาทาน, เป็นเวทนาที่เย็น
ให้ความสุขสบายเสียเอง. ไม่ปรุงตัณหาอุปาทาน ก็ให้ความเย็น, ปรุง
เป็นตัณหาอุปาทาน ก็เป็นความเดือดร้อน และเป็นความตาย. ให้เป็น
เวทนาทีเ่ ย็นอยูเ่ สมอ คือความสิน้ แห่งราคะ โทสะ โมหะ ถาวร. หรือว่า
ความไม่ปรากฏแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ ชัว่ คราว เป็นอมตธรรมชิมลอง
ด้วยเหตุนี้.
เป็นอันว่าเราได้กล่าวถึง สิง่ ทีเ่ รียกว่าพระธรรม มาโดยสมควร
แก่เวลา และเหมาะกาลสมัย ที่จะนึกถึงธรรมในลักษณะเช่นนี้, เพื่อ
มีความเชื่อ มีความเลื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นไป; โดย
ระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดนี้ ในโอกาสที่สมมติกันว่า เป็นวันประสูติ
ตรัสรู้ และนิพพาน. เป็นธรรมเทศนาที่วิสัชชนาไว้ สำ�หรับเป็นเครื่อง
เตือนใจอันถาวรตลอดกาล แก่สมัยเช่นวิสาขบูชานี้ แก่ท่านทั้งหลาย
เหมือนที่ได้กระทำ�เป็นประจำ�มาทุก ๆ ปี.
วิสัชชนาสมควรแก่เวลา
ขอยุติธรรมเทศนาในโอกาสนี้ ไว้แต่เพียงนี้.
เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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