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คำาปรารภ

 เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ พระเดชพระคุณ

ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านได้ไปถอนฟันที่สุราษฎร์ธานี แล้วท่านเอาฟัน

ที่ถอนกลับมาเป็นฟันกราม  แล้วท่านได้มอบให้ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเอาใส่

ขวดเลก็ ๆ  ปดิฝา ตัง้ไว้บนช้ันวางหนงัสอืบนศรีษะ เพือ่เป็นท่ีระลกึมาตลอด

 ข้าพเจ้ามาอยู่ที่สวนโมกข์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  เพื่อมาช่วยงาน

ท่านอาจารย์พุทธทาสในช่วงที่ท่านอาจารย์กำาลังก่อสร้างโรงมหรสพทาง

วิญญาณอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ประจำาที่ที่พำานักสงฆ์

พระเจดีย์แหลมสอ อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพระอาจารย์

แดง ติสฺโส ท่านอยู่ที่นี่ ท่านเป็นญาติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์

มากจากการอยู่ที่นี่  ข้าพเจ้าอยู่ติดต่อมาเป็นเวลา ๙ ปี  แต่มีเหตุปัจจัย

ให้ได้มาสวนโมกข์รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาส

 เม่ือทา่นอาจารยส์ง่จดหมายไปชวนขา้พเจา้มาชว่ยทำางาน ขา้พเจ้า

ก็เดินทางมาสวนโมกข์ โดยตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียง ๓ เดือนแล้วจะกลับไป 

แตเ่มือ่ขา้พเจา้มาอยูท่ีส่วนโมกขแ์ลว้  ทา่นอาจารยก์ม็อบงานใหท้ำาตลอด  

จนไม่มีเวลากลับไปจำาพรรษาที่สมุยอีก

 ท่านอาจารย์ได้จัดการให้ข้าพเจ้ารักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดธารนำา้ไหล  

สวนโมกข์ และเป็นเจ้าอาวาสโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมาไม่นาน

 ท่านอาจารย์พุทธทาสไว้วางใจข้าพเจ้ามาก  ถึงกับมอบหมาย

พินัยกรรมเก่ียวกับงานศพของท่านให้ข้าพเจ้าช่วยจัดการ ข้าพเจ้าก็พยายาม

จัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรมทุกประการ เป็นต้นว่า หากท่านมรณภาพลง  
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หลังจากประชุมเพลิงเสร็จแล้ว อัฐิทั้งหมดให้บรรจุไว้ในบ่อซีเมนต์ ใต้ฐาน

พระพุทธรูปในศาลาธรรมโฆษณ์

 ส่วนที่ ๒ เอาไปโปรยในถำ้าเขาประสงค์  อำาเภอท่าชนะ  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 ส่วนที่ ๓ เอาไปโปรยที่เขาสก  ต้นนำ้าตาปี  อำาเภอพนม  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 ส่วนฟันกรามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสมอบให้ข้าพเจ้า ถือว่าเป็น

สมบัติส่วนตัว  บัดนี้ข้าพเจ้ามีอายุย่างเข้า ๘๘ ปีแล้ว  ไม่แน่ว่าจะมีชีวิต

ต่อไปได้กี่ปี  จึงคิดทำาสถานที่สำาหรับบรรจุฟันท่านอาจารย์ไว้ให้เป็นที่

เรียบร้อย  จึงได้ปรึกษากับคุณโยม  ดร.ศิริวรรณ  พงศ์ฉบับนภา  ผู้มอบ

ที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ บนโคกทรวย  ตำาบลมะเร็ต  อำาเภอเกาะสมุย  ให้

ข้าพเจ้าเพื่อสร้างเป็นสำานักปฏิบัติธรรม 

 ข้าพเจ้าได้หาวิธีให้คุณโยม ดร.ศิริวรรณ ช่วยรับผิดชอบในการ

ก่อสร้าง  เพราะข้าพเจ้าไม่มีทุนทรัพย์และเวลา  ในที่สุด  ดร.ศิริวรรณ 

ตัดสินใจรับผิดชอบ แล้วลงมือก่อสร้าง  เมื่อได้สร้างที่พักเสร็จพอสมควร 

ก็เริ่มเปิดการอบรมคนไทยและชาวต่างประเทศ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  เรา

ไดท้ำาท่ีนีเ่ป็นมูลนธิิ ช่ือ “มลูนิธทิปีภาวนั” โดยม ีดร.ศริวิรรณ เปน็ประธาน

มูลนิธิ ได้อบรมชาวต่างประเทศไปแล้วประมาณหมื่นกว่าคน คนไทยรวม

นกัเรยีน นกัศกึษา พอ่คา้ ประชาชนกไ็มน่อ้ยเหมอืนกนั  เมือ่ ดร.ศริวิรรณ  

ทราบว่าข้าพเจ้าต้องการสร้างที่บรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่ จึงได้

ขอร้องข้าพเจ้าให้สร้างขึ้นที่ทีปภาวันธรรมสถาน  ข้าพเจ้าก็อนุโมทนา

ยินดีด้วย เพื่อจะได้บรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาสไว้ ณ ที่นี่ เพื่อเป็น

สิริมงคล
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 ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้  คุณสกล  หลอมประโคน  สถาปนิกช่วย

เขียนแบบ โดยจำาลองสถูปอมราวดี สมัยสองพันกว่าปีผ่านมาแล้วเป็น

ตน้แบบ และขอรอ้ง ศาสตราจารย ์ดร.เอกสทิธิ ์ลิม้สวุรรณ ชว่ยเปน็ภาระ

ให้การแนะนำานายช่างผู้ทำาการก่อสร้าง และได้หลานของ ดร.เอกสิทธิ์ 

คือ คุณธวัชไชย รุจิระยรรยง ช่วยหล่อแบบแผ่นซีเมนต์ ที่ประกอบเป็น

องคส์ถปูสำาเรจ็ไดเ้รยีบรอ้ย โดยสรา้งเปน็ ๒ ชัน้ ชัน้บนในองคส์ถปู สำาหรบั

บรรจุฟันท่านอาจารย์ใต้ฐานพระพุทธรูป  ชั้นล่างเป็นห้องโถง สำาหรับใช้

อเนกประสงค์  ช่างได้เริ่มลงมือสร้างใช้เวลาประมาณ ๑ ปีเศษ จึงสำาเร็จ  

ใช้เงินประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ

 นายช่างผู้รับจ้างก่อสร้าง คือ นายวิจิตร  เปลี้ยครองสวน  โดย

อาศัยญาติพี่น้องของข้าพเจ้าบ้าง  ญาติพี่น้องของ ดร.ศิริวรรณบ้าง  และ

ญาติธรรมจำานวนไม่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือจน

ทำาให้สร้างสถูปได้สำาเร็จ

 ข้าพเจ้าได้กำาหนดวันเวลาที่จะบรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาส

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 เอกังสิก-

เทสติธมัมกถา” โดยอาศยั คณุกติตศิกัดิ ์ รุง่เรอืงวฒันชยั และทมีงานชว่ย

เตรียมต้นฉบับ และ ผศ.ดร.อินทุวรรณา  เชยชื่นสกุล ช่วยตรวจปรู๊ฟ แล้ว

ส่งให้บริษัทธรรมสภาพิมพ์  เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันบรรจุฟัน

ท่านอาจารย์
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 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ช่วยทำาให้เกิดหนังสือนี้ขึ้นมา  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าท่านผู้ใด ที่ได้รับหนังสือนี้ไปอ่านแล้วนำา

ปฏิบัติจะต้องได้รับผลเป็นความสุขอย่างแน่นอน

 ทา้ยทีส่ดุนี ้ขา้พเจา้ขออำานวยอวยพรโดยอา้งเอาคณุพระรตันตรยั 

อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จงคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลาย

ใหป้ราศจากอนัตรายทัง้ปวง แลว้มแีตส่ขุความเจรญิตลอดกาลนานเทอญ

    ธรรม พร เมตตา

    (พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร))

    สวนโมกข์

    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
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ทำาไมจึงต้องมีจิตตภาวนา?๑

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

 การบรรยายประจำาวันเสาร์ ซึ่งสิ้นสุดไประยะหนึ่งนั้น ครั้น

พ้นฤดูฝนแล้ว เราก็ตั้งต้นกันใหม่อีก โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป นับว่า

เป็นงวดใหม่สำาหรับปี ๒๕๒๗, และคิดว่าจะบรรยายให้เป็นพิเศษ

กวา่ทกุงวดทีแ่ลว้มา. เพราะเหตใุด? เพราะเหตวุา่ไดบ้รรยายสิง่ตา่ง ๆ  

มามากมายแลว้, บดันีค้วรจะสรปุเรือ่งทัง้หมดนัน้ใหเ้ปน็ใจความสัน้ ๆ  

และเป็นใจความที่สำาคัญ ถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะบอกว่า บรรดาเรื่อง

ทั้งหลายทั้งหมดที่บรรยายกันมาเป็นปี ๆ แล้วนั้น มันสรุปลงไปได้

เพียงคำาเดียวว่า บรรยาย เรื่ องจิ ตตภาวนา.

 จิตตภาวนา แปลว่า การทำาจิตให้เจริญ นี้ก็อย่างหนึ่ง, หรือ

จะเรียกว่า สมาธิภาวนา นี้แปลว่า การทำาให้เกิดคุณค่าด้วยอำานาจ
๑ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗.
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ของสมาธิ คือใช้สมาธิทำาให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ, จะเรียกว่าจิตตภาวนา

ก็ได้  เพราะว่ามันต้องทำาด้วยจิตที่เจริญ,  เรียกว่าทำาด้วยสมาธิก็ได้  

เพราะทุกอย่างนั้นต้องทำาด้วยจิตที่เป็นสมาธิ. ถ้าว่า แยกออกไปอีก 

มันก็กลายเป็น เรื่องสมถะ คือ ทำาในส่วนจิต, และ เป็นเรื่องวิปัสสนา 

ทำาในสว่นทีเ่ปน็ปัญญา. ถา้ไมเ่ขา้ใจถอ้ยคำาเหลา่นีใ้หด้ ีๆ  ดจูะปนกนัยุง่ 

ที่จริงแล้ว มันก็ไม่ได้มากมายหลายซับหลายซ้อนอะไร หมายถึงว่า  

เราท ำาใหเ้ก ิดคณุประโยชน ์ดว้ยอาศยัการทำาจติให้เป็นส่ิงท่ีสามารถ

ทำาได้ คื อเป็นสมาธิ แล้วก็ทำาได้ ทำาสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับทุกอย่าง

ทุกประการ.

 ในส่วนนี้ควรจะเห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่า ไมว่า่เรือ่งอะไรของ

มนุษย์ เราในโลกนี้ มันต้องทำาด้วยจิตหรือแก้ปัญหาด้วยจิต, เพราะ

เหตุใด ? เพราะเหตุว่าทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือจิ ต; แม้

วัตถุทั้งหลายแสนจะมากมาย มันก็อยู่ในอำานาจของจิต, มีจิตเป็นสิ่ง

ที่กำาหนด  จึงเรียกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิต;  เมื่อจะทำากับทุกสิ่ง  มันก็

ทำากับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละสิ่งเดียวก็พอ.  ทีนี้มันก็มีแยกเป็นว่า 

ถ้าทำาในส่วนในเกิดกำาลังขึ้นมาเรียกว่าสมถะ, ทำาให้เกิดความรู้ขึ้นมา

ก็เรียกว่าวิปัสสนา.

 ทนีี ้เรากไ็ดบ้รรยายกนัมามากแลว้และนานแลว้ มาถงึยคุสมยั

ที่เจริญด้วยวิชาความรู้ ในระบบที่เรียกว่ายุคปรมาณู คือรู้อะไรมาก

เกีย่วกบัสิง่ทีป่ระกอบกนัขึน้เปน็โลก; แตอ่าตมาเหน็วา่ เราควรจะเพง่

เอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูนั้น ให้มีความสำาคัญตรงที่ว่า 
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มันรุนแรง มันรวดเร็ว มันกว้างขวาง. ความหมายของคำาว่าปรมาณู

ที่เราเข้าใจกันอยู่พอใจจะใช้มัน คือมันรวดเร็วรุนแรงกว้างขวาง และ

ทันแก่เวลา และแก้ได้ทุกปัญหา; เมื่อมาถึงยุคปรมาณูเช่นนี้ เราก็

ควรที ่ จะมธีรรมะที ่  เขา้รปูกนัสมกนั เลยคดิวา่ การบรรยายสามเดอืน

ชุดแรกนี้  จะให้ชื่อว่า  สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู,  ฟังดูไม่ดีก็

คล้ายกับเป็นเรื่องอวดดีหรืออวดบ้าได้ทั้งสองอย่าง.  แต่ที่จริงนั้น

อยากจะให้มันตรงยุคที่สุดเท่าที่จะทำาได้ จึงให้ชื่อคำาบรรยายชุดแรก

นี้ว่า สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู โดยที่จะตั้งใจที่สุด พยายามที่สุด 

ให้มันเกิดผลตรงตามนี้, แต่ก็เป็นเรื่องยาว ดังนั้นจึงแบ่งเป็นตอน ๆ 

ไปตามลำาดับ.

 ในครัง้แรกนีค้อืวนันี ้จะกลา่วโดยหวัขอ้ยอ่ยของเรือ่งวา่ ทำาไม

จึงต้องมีจิตตภาวนา?  เราต้องการจะพูดเรื่องสมถวิปัสสนาทั้งหมด 

แต่ในตอนต้นที่สุดก็จะพูดเหตุผลที่ทำาไมจึงต้องพูดเรื่องนี้, หรืออีก

ทางหนึง่มนักเ็หมอืนกบัโฆษณาชวนเชือ่ เพราะเมือ่แสดงถงึประโยชน์

อันเพียงพอแล้ว  มันก็ทำาให้คนเขาตั้งใจหรือสนใจ  ที่จะฟังหรือจะ

ปฏิบัติตาม.

 ทำาไมจึงต้องมีจิตตภาวนา คือทำาจิตให้เจริญ? ก็อย่างที่พูด

แล้วว่า  มันต้องทำาจิตให้เจริญ  มันจึงจะทำาอะไรต่อไปได้ด้วยจิตที่

เจริญแล้ว. ทีนี้ จิตเจริญ แล้วนั้น มันเจริญด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ 

อยา่งสมถะและอยา่งวปิสัสนา, และโดยเหตทุีต่อ้งทำาจติใหเ้ปน็สมาธิ

นั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกการประพฤติกระทำาทั้งหมดนี้ว่า
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สมาธิภาวนา คือการทำาความเจริญด้วยจิตที่เป็นสมาธิ; เราไม่อาจจะ

สร้างความเจริญใด ๆ ให้แก่ชีวิตได้โดยไม่อาศัยจิตที่เป็นสมาธิ, ต้อง

อาศัยสมาธิเป็นเครื่องสร้างความเจริญ; ดังนั้นจึงเรียกรวมไปเสียเลย

ว่าสมาธิภาวนา –การทำาความเจริญด้วยอำานาจของสมาธิ.

 ทีนี้ ก็อยากจะพูดสรุปใจความสั้น ๆ ด้วยคำาสั้น ๆ ให้เป็นที่

เข้าใจไว้กันเสียแต่เบื้องต้น คือจะจับฉวยเอาได้ง่ายที่สุด; ข้อนี้ก็คือ

ขอ้ทีว่า่ เรื ่องบำาเพญ็ทางจติใจ ทัง้หมดทัง้สิน้กด็ ีหรอืเรื ่องพระพทุธ-

ศาสนา ทั้งหมดทั้งสิ้นอันมหาศาลนั้นก็ดี ที่แทม้ันพูดได้ด้วยคำาเพี ยง 

๒ คำา;  ฟังดูให้ดีว่า  พูดได้ด้วยคำาเพียง ๒ คำา  :  ก็คือ  ความทุกข์ 

คำาหนึ่ง กับ ดับสนทแห่งความทุกข์  อีกคำาหนึ่ง, ความทุกข์คำาหนึ่ง  

ความดับแห่งทุกข์คำาหนึ่ง เป็นสองคำา ไม่มีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องที่

สรุปลงไปได้ในคำาสองคำานี้.

 แต่ทีนี้มันยังฟังยาก จะพูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งว่า 

มันพูดได้ด้วยถ้อยคำา 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 เข็ดหลาบหายโง่แล้วก็ดับทุกข ์

มันมีเท่านี้, แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์มันก็มีสั้น ๆ เพียง ๒ ประโยค

เท่านั้น. ขอให้จำาไว้ เถอะ อันนี้แหละ จะช่วยประกันความฟั่นเฝือ 
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ต่าง ๆ ที่ไม่รู้ว่าธรรมะอะไรมากมายเหลือเกิน ไม่รู้หน้ารู้หลัง รู้ต้น

รู้ปลาย ก็คนมันโง่เองนี่จะทำาอย่างไรได้.  เกิ ดมาแล้วโง่, แล้วเป็น

ทุกข์ นี้ประโยคหนึ่ง, ต่อมามันเข็ดหลาบความทุกข์ แล้วมันหายโง่, 

แล้วมันก็ดับทุกข์.  ถ้าได้ฟังเรื่องอะไร ๆ ก็ให้มันสรุปลงได้ในสอง

ประโยคนี้ : เรื่องจิต, เจริญสมาธิภาวนา. มันก็คือ เรื่องทำาให้หายโง่

แล้วดับทุกข์, ถ้าไม่มี สิ่งนี้มันก็โง่และเป็นทุกข์.

 เอ้า ! ขยายความให้อีกหน่อยก็ว่า เกิดมาแล้วมันโง่ แล้วก็

ยึดถือเอาอะไร ๆ รอบตัวว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตน มันก็มี ความ

ทุกข์อย่างที่ ไม่รู้ตัว, ทุกข์มาก ๆ อย่างที่ไม่รู้ตัว นี่ตอนหนึ่ง. จิตมัน

โง่ยึดอะไรเป็นตัวตน แล้วก็ได้เป็นทุกข์อย่างไม่รู้ตัว นี่ประโยคหนึ่ง. 

ทีนี้ต่อมา หายโง่ ไม่ยึดอะไรเป็นตัวตนอีก มันก็ไม่เป็นทุกข์ แล้วก็

รูส้กึตวั. นีป่ระโยคมนักค็อ่ย ๆ  ยาวออกไปใชไ่หม? ฟงัดใูห้ดเีทา่นีแ้หละ

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 

ใหเ้ปน็สภาพเกลีย้งแทจ้รงิ ชนดิทีก่ลบัสกปรกไมไ่ด,้ มนักเ็ลยสกปรก
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อีกไม่ได้, มันก็ไม่โง่และไม่เป็นทุกข์. ตรงนี้คนโง่จะพูดว่า ถ้าบริสุทธิ์

มาแต่ในท้องแล้วมันจะมาเศร้าหมองอย่างไรได้;  นี่ใช้คำาผิด  เกิ ดมา

จากท้องแม่นั้น  มันไม่ได้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่าบริสุทธิ์เด็ดขาด  มันเป็น

แต่เพียงไม่มีสกปรกไม่มีโง่, ยังไม่เกิดเรื่องโง่ มันเกลี้ยงมาอย่างนั้น. 

แต่เกลี้ยงอย่างนั้น เป็นธรรมชาติชนิดที่จะได้รับเอาความโง่ เอา

ความปรุงแต่งอะไรให้มาเป็นความโง่ และเป็นความทุกข์ได้ มันจึง

บริสุทธิ์เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรไปรบกวน; ถ้ามีอะไรไปรบกวนมันก็

ไม่บริสุทธิ์ แล้วมันก็โง่และเป็นทุกข์.

 ทีนี้เราก็มามองเห็นข้อนี้แล้ว ก็พัฒนาจิตโดยวิธีที่ให้เกลี้ยงที่

เดด็ขาดและบรสิทุธิเ์ดด็ขาด กลบัโงก่ลบัเศรา้หมองอกีไมไ่ด,้ หลดุพน้

ความทกุขเ์ปน็การถาวร. ความสำาคญัที ่ สดุอยู่ตรงทีว่า่จะตอ้งพฒันา, 

พัฒนาจิตนั่นให้เกลี้ยง ชนิดกลับไปสู่ความสกปรกอีกไม่ได้. ที่ติด

มาจากท้องแม่นั้น มันเพียงแต่เกลี้ยงชนิดที่กลับไปสกปรกได้ ที่มา

พฒันาโดยวธิจีติตภาวนานี ้จนในทีส่ดุมนัเกลีย้งชนดิทีก่ลบัไปสกปรก

อีกไม่ได้, มันก็เกลี้ยงตลอดกาลจนเป็นพระอรหันต์ไป.

 ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนา นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็น

เรื่องที่  สำาคัญที่ สุดที่ จะทำาให้จิตที่ มันเกลี้ยงชนิดที่ไม่เด็ดขาดให้

กลายเป็นจิตเกลี้ยงชนดที่ เด็ดขาด, ไม่รับเอาสิ่งที่สกปรกอีกต่อไป. 

เรื่องมันจึงลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียว เราจะต้องไม่ทำาเล่นกับเรื่องนี้ คือ

เรื่องทำาจิตให้บริสุทธิ์  ให้เกลี้ยงชนิดที่กลับสกปรกเศร้าหมองไม่ได้ 

มันไม่ใช่เรื่องเล็ก.
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จิตจะเกลี้ยงได้เมื่อหายโง่.

 ทนีีค้ำาพดูทีย่ดืยาวมนักม็อียูต่รงนีแ้หละวา่ วธิอียา่งไรที ่จะทำา

ให้จติมนัเกลีย้งหรอืบรสุิทธิถ์าวร? แตต่วัเร่ืองนะ่มันมีนดิเดยีวเหมือน

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  ทำาให้เกิดความหนักเพราะ

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  เรื่องที่จะทำาให้หายโง่กันตอนนี้แหละ  มันพูดกับคนโง่นี่ 

มันก็ต้องพูดมากสิ เรื่องมันก็เลยมากเพราะพูดกับคนโง่ กว่ามันก็จะ

หายโง่  กว่ามันจะรู้จักว่าไม่ยึดถือ  กว่าจะรู้สึกว่ายึดถือก็เป็นทุกข์ 

ไม่ควรจะยึดถือ. ตอนนี้ก็ต้องพูดกันมาก เลยเรื่องมันมาก เป็นเรื่อง

รายละเอียดทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องใจความสำาคัญอะไร, มันสรุปอยู่ที่ คำาว่า

ไม่ยึดถือ แต่จะไม่ยึดถือนั้นจะทำาได้อย่างไร นี่มันเลยต้องพูดกันมาก.

 จิตจะหายโง่ไดโ้ดยการกระทำาอยา่งไร นัน่แหละคอืการกระทำา

ที่เรียกว่า สมถะและวิปัสสนา หรือจะเรียกให้สั้นว่า สมาธิภาวนา, 

เรียกให้สั้นเข้าไปอีกก็จะเรียกว่า จิตตภาวนา เพราะคำาพูดเหล่านี้ฟัง

กันไม่ค่อยถูก จึงเกิดความสับสนขึ้นในหมู่คนที่ฟังไม่ถูก. ถ้าฟังถูก 

มันก็จะลงกันสนิท ไม่สับสน ไม่ขัดแย้งกัน ไม่อะไรกัน เราจะเรียก

ด้วยคำาสั้น ๆ ที่ สุดว่า จิตตภาวนา, การปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเรียกสั้น

ที่สุดว่า  จิ ตตภาวนา  คือ  การทำาจิตให้เจริญ;  จิตมันยังไม่เจริญ  

เหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังไม่ได้เพาะ ไม่ได้ปลูก ไม่ได้รดนำ้าพรวนดิน 

จิตมันยังไม่เจริญ. เดี๋ยวนี้ก็เอามาเพาะให้งอก รดนำ้าพรวนดิน บำารุง

จนมันเจริญ  จนออกดอกออกผล,  ทำาแก่จิตอย่างนี้  เราก็เรียกว่า

จิตตภาวนา.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 ทีนี้จิตนี้เมื่อได้ทำาอย่างนี้แล้ว  มันก็สามารถทำาความเจริญ

ทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการ ด้วยคุณสมบัติอันหนึ่งของมัน คือ 

สมาธิ,  จิตที่  อบรมดีแล้ว  อย่างนี้  มีสิ่งที่ เรียกว่าสมาธินั้นเกิ ดขึ้น;  

โดยอำานาจของสมาธินี้  เราจะทำาความเจริญตามที่มนุษย์ต้องการ

อย่างไรก็ได้,  เลยเรียกทั้งหมดนี้ว่า  สมาธิภาวนา.  กล่าวโดยย่อที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ว่า มีความสุขกันทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ นี้ก็เป็น

ผลอย่างหนึ่ง;  มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์  กันก็ได้  นี้ก็อย่างหนึ่ง;  มี

สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่ทำาอะไรผิดในชีวิตประจำาวัน นี้ก็ได้อย่าง

หนึ่ง; และในที่สุด ทำาอาสวะให้หมดสิ้น ไม่มีเหลือ, อันสุดท้ายสูงสุด

เหลือประมาณ. ด้วยจิตที่เป็นสมาธินี้ ทำาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้

ทุกอย่างทุกประการอย่างที่ว่ามานี้.

วิธีทำาจิตให้เจริญ.

 ทีนี้ก็มาพูดกันให้มันชัดยิ่งขึ้นไปอีก โดยการแบ่งแยกว่า การ

ทำาจิตให้เจริญนั้นทำาอย่างไร. ในขั้นแรกก็ทำาอย่างที่เรียกว่า สมถะ, 

แล้ว ต่อมาก็ทำาอย่างที่เรียกว่า วิปัสสนา.

 ที ่ ทำาอยา่งสมถะ นัน้ทำาอยา่งไร? กค็อืทำาใหม้นัแหลมคมและ

มกีำาลงั, ระบบสมถะนัน้คอืการทำาจติใหแ้หลมใหค้มและมกีำาลงั. ครัน้

แล้วก็ทำาข้ันถัดไปคือวิปัสสนา ก็ใช้จิตท่ี  แหลมคมและมีกำาลังน่ันแหละ 

ทำาลายความโง่ ความยดึมัน่ถอืม่ันว่าตวัว่าตน, ทำาจติให้มสีมรรถภาพ

ที่สุด แล้วใช้จิตชนิดนั้นทำาลายความโง่ที่ยึดถือว่าตัวว่าตน.
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 ก็เลยแบ่งได้เป็นสองอย่างไม่เหมือนกัน อันหนึ่งทำาให้มีกำาลัง 

หรือให้มีความสว่างไสว; นี่มันแล้วแต่จะพูดไปในแง่ไหน. ถ้าทำาให้มี

กำาลัง มีความแหลมคม มันตัดความโง่, ถ้าทำาให้มันสว่าง เหมือน

กับรวมแสงของแก้วรวมแสง มันก็เผาอวิชชา เผาความโง่; แม้ที่สุด

แต่จะเปรียบเทียบ เหมือนกับว่า สมถะนี้เป็นการเช็ดแว่นตาที่ฝ้ามัว 

ทำาให้แว่นตามันใสกระจ่าง, ครั้นเสร็จแล้วมันก็ดูด้วย แว่นตาที่ใส

กระจ่างนั้น มันก็เห็นอะไรได้ตามต้องการ.

 ทา่นจะเหน็ไดเ้องวา่มนัเนือ่งกนั อนัแรกทำาจติใหเ้ตรยีมพรอ้ม

ที่จะใช้งาน, อันที่สองก็ใช้จิตที่  พร้อมแล้วนั้นทำางาน มีเท่านี้, มันมี

เท่านี้. สมถะทำาจิตให้พร้อม พร้อมที่จะใช้งาน, วิปัสสนาใช้จิตที่

พร้อมแล้วนั่นแหละ ให้ทำางาน.

 สมถะมีการเพ่งลงไปท่ีอารมณ์สำาหรับรวมกำาลังจิต, วิปัสสนา

มีการเพ่งลงไปที่  ความจริงของสิ่งที่ ยึดถือ, นี่มันต่างกันมาก. ในขั้น

สมถะ หรือที่เรียกว่าสมถะนั้น จิตเพ่งลงไปที่สิ่งที่เป็นอารมณ์ สำาหรับ

รวมกำาลังจิต ให้เป็นอันเดียว อารมณ์เดียว สิ่งเดียว ยอดเดียว, พอถึง

วิปัสสนามันเพ่งไปที่สัจจะ หรือความจริงของสิ่งนั้น ๆ  ที่ไปหลงยึดถือ

ว่าตัวตน; มันเพ่งคนละที่ อาการก็คนละอย่าง; แม้จะเรียกว่าเพ่ง เพ่ง 

เหมือนกันนี้, แต่มันเพ่งคนละที่, เพ่งกันคนละวิธี. เรื่อง สมถะ เพ่ง

แล้วมันก็ได้ สมาธิ คือ จิตที่  รวมกำาลัง, วิปัสสนา เพ่งแล้วมันก็ได้

ความรู้ หรือได้ความจริง ได้ปัญญาที่  รู้ความจริง.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 อันแรกได้สมาธิ ได้กำาลังจิต, อันที่ สองได้ปัญญา ได้ความรู้

ที่จะเอาไปใช้, จึงเห็นว่ามันเป็นการเหมาะที่จะทำาให้มันเนื่องกัน ทำา

สมาธิ มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็ไปเพ่งวิปัสสนาให้รู้ความจริง, มันควร

จะทำาอย่างนั้น ถ้าทำาเต็มรูปแบบตามวิธีการ; แต่ถ้าทำาไม่ได้ ก็ไม่ทำา

สว่นสมาธหิรอืสว่นสมถะอะไรนกั ไปเพง่ในสว่นวปิสัสนาหรอืปญัญา

ให้รู้ความจริงขึ้นมา มันก็ได้เหมือนกัน, และโดยมากเราก็ทำากันแต่

ในส่วนนี้แหละ.

 ส่วนใหญ่ที่พุทธบริษัทกระทำากันอยู่  ก็กระทำาแต่ในส่วนที่

เป็นวิปัสสนา เพ่งหาความจริง, ไม่ได้ทำาสมาธิเต็มที่จนถึงกับได้ฌาน

ได้สมาบัติเป็นต้น.  นี่ไม่ทำาสมาธิถึงขนาดนั้น  หรือไม่ได้ทำาเสียเลย 

แต่ไปเพ่งวิปัสสนาลงไปที่สิ่งเหล่านั้น; มีสมาธิเกิดเองตามธรรมชาติ

พอสมส่วน  และดูไม่ออกคล้ายกับว่าไม่มี  จึงไม่พูดถึงสมาธิ,  พูดถึง

แต่วิปัสสนา พิจารณาหาความจริงเรื่อยไป จนเบื่อหน่าย จนปล่อย

วาง จนหายโง่, อย่างนี้มันก็ได้เหมือนกัน แต่ไม่มีความรู้เรื่องสมาธิ. 

เขาเรียกว่า เป็นสุกขวิปัสสก –เห็นอย่างแห้งแล้ง เห็นด้วยปัญญาตาม

ธรรมชาติตามธรรมดา โดยไม่มีกำาลังของสมาธิมหาศาลมาช่วยเหลือ;  

แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมาธิเสียเลย เพราะว่าตามธรรมชาตินั้น  

พอคนเราลงมือคิดนึกเท่านั้นแหละสมาธิก็เกิดเอง, เกิดพอสมควรที่

จะให้คิดนึกได้, ถ้ามันไม่มีสมาธิเสียเลย  มันคิดนึกอะไรไม่ได้.  พอเรา

ลงมอืค ิดนกึอะไรเทา่นัน้ สมาธมินัจะเกดิขึน้มาเองพอสมสดัสมสว่น

ให้คิ  ดได้, แล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้น ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาของมัน.
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 นี่เรียกว่ามันเป็นของธรรมดาพอที่ทุกคนจะทำาได้; ถ้าไม่อาจ

จะเขา้ฌานได ้กจ็งพ ิจารณาดว้ยปญัญา เหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

เรื่อย ๆ ไปก็แล้วกัน มันก็สำาเร็จประโยชน์คือหายโง่และดับทุกข์ได้, 

แล้วส่วนมากก็เป็นอย่างนั้น  ถึงแม้ในครั้งพุทธกาล.  สังเกตดูตาม 

พระบาลี แล้วก็มีหลักชนิดนี้กันเป็นส่วนใหญ่ ของประชาชนชาวบ้าน

ธรรมดาทั่ว ๆ ไป;  ส่วนผู้ที่ ทำาสมาธิได้ฌานได้สมาบัตินั้นเฉพาะ

คน ๆ โดยเฉพาะนักบวชเป็นส่วนใหญ่ ออกไปที่สงบสงัดมีโอกาส

ทำาได้เต็มที่ในส่วนสมาธิ, เต็มที่ในส่วนสมาธิแล้วก็ทำาในส่วนวิปัสสนา

หรือปัญญา  ก็เลยได้สำาเร็จด้วยคุณสมบัติสูงกว่ามากว่า  คือสมาธิก็

เต็มที่  ปัญญาก็เต็มที่สุดมันจะเป็นไปได้. ทีนี้เราพวกที่ ไม่สามารถ 

จะทำาได้ถึงขนาดนั้น ก็เอาเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้, ก็เลยลงมือทำาชนิด

ที่พิจารณาหาความจริงไปเรื่อย ๆ  ทุกโอกาส ทุกอิริยาบถ ทุกสถานที ่

ทุกเวลา มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน; แต่มันจะสมบูรณ์เข้มแข็งเหมือน

กับทำาเต็มที่นั้นไม่ได้.

 ถ้าเราสมัครทำาอย่างท่ีเรียกว่าเป็นแบบท่ัวไป อย่างสุกขวิ ปัสสก 

ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนัก, ไม่ต้องพูดอะไรกันกี่คำา. แต่ถ้าเรา

จะใหท้ำาอยา่งสมบรูณแ์บบ มนักต็อ้งพดูกนัมาก คอืพดูทัง้สว่นสมถะ

ทั้งส่วนวิปัสสนา แยกออกเป็นสองส่วน, แล้วทำาเต็มที่ทั้งสองส่วน, 

มันก็ได้รับผลเต็มที่ทั้งสองส่วน ก็เลยต้องพูดกันมาก. แต่ถ้าเอาเพียง

ปัญญาหรือวิปัสสนา พอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำาหนัด มัน

ก็พูดกันแต่ส่วนนี้ก็พอ, ก็พอจะดับทุกข์ได้เหมือนกัน; แต่มันไม่วิเศษ 

มันไม่วิเศษเท่ากับทำาเต็มที่ทั้งสองส่วน.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน.

 เอ้า, แล้วทีนี้มันก็มีปัญหาว่า เราจะเลือกอย่างไหนล่ะ? เราจะ

บ้ามากหรือบ้าน้อย, อาตมาใช้คำาหยาบคายอย่างนี้แหละ คนบ้ามันก็

ตั้งพิธีมาก เอาให้มากเอาให้ดีเอาให้สุดเหวี่ยง. ถ้าคนไม่บ้ามาก มันก็

เอาพอใช้การได้ พอที่สำาเร็จประโยชน์ได้; ฉะนั้นระวังให้ดี. การที่จะ

ตัง้ใ จศกึษาหรอืปฏบิตัสิดุเหวีย่งนัน้ มันเปน็เรือ่งบา้มากเกิ นไ ปกไ็ด,้ 

รู้จักมองตัวเองเสียบ้าง, อย่างที่คนโบราณเขาเรียกว่ามองหัวแม่เท้า

ตนเองเสียบ้างว่า มันมีเท่าไร เหมาะเท่าไร ควรจะเอาสักเท่าไร, แล้ว

ก็เอาแต่พอเหมาะ; อย่างนี้เรื่องมันก็ไม่มาก. แต่ถ้าหลับหูหลับตา 

เอาหมด เอาหมด, แล้วก็ทำาไปอย่างหลับตา บางทีจะไม่ได้อะไรเลย

ก็ได้  เพราะมันปนเปฟั่นเฝือกันหมด,  เพราะมันมากเกิ นกำาลังสติ

ปัญญาของคนคนนั้น.

 ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาว่า เราจะเอากันอย่างไรดี? อาตมาใน

ฐานะทีจ่ะเปน็ผูบ้อก ผูก้ลา่ว ผูส้บืทอดคำาสอนของพระพทุธเจา้ กต็อ้ง

เลือกเหมือนกันว่า  จะเลือกเอามาเท่าไรอย่างไร ?  จะมาสอนกัน 

บอกกันให้พอดีสำาหรับเรา 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 ที่จะทำาจิตต-

ภาวนา  สมาธิภาวนานั้น?  จะวางรูปโครงสำาหรับการศึกษาและการ

ปฏิบัติอย่างไรดี และเท่าไรดี? พูดกันสักสามเดือนเอาไหม, จะพอ

ไหม, จะพดูกนัสามเดอืนจะพอไหม? พดูตัง้ปกีไ็ดอ้ยา่วา่สามเดอืนเลย 

แต่ว่าสามเดือนนี้มันก็ไม่ใช่น้อย มันพอที่จะฟั่นเฝือจนไม่รู้ต้นรู้ปลาย  

จนปนกันหมดก็ได้เหมือนกัน, ก็จะระมัดระวังให้ดีที่สุด ที่จะไม่ให้มัน

ฟั่นเฝือ อาตมาจึงมีเค้าโครงที่กำาหนดไว้ว่าจะพูดอย่างไร ชุดหนึ่งเป็น

เวลาสามเดือน เป็นการบรรยายประมาณ ๑๓ ครั้ง ก็เป็นที่รู้กันอยู่

แลว้วา่แตล่ะชดุ ๆ  ทีแ่ลว้มา ชดุหนึง่ราว ๑๓ ครัง้เทา่นัน้ คอืสามเดอืน, 

บางชุดมันจะไปถึง ๑๔ ครั้ง แต่ว่าโดยมากมัน ๑๓ ครั้ง.

 เราจะพูดเรื่องจิตตภาวนา สมาธิภาวนานี้กันสักชุดหนึ่งเลย 

สามเดือน จึงได้บอกใจความสำาคัญที่สั้นที่สุดว่าเรื่องทั้งหมดนั้น; เรื่อง

ทัง้หมดท่ี  จะพูดสามเดือน มันมีอยู่สองคำา เท่านั้น เรื่องว่า เกิดมาโง่

แลว้เปน็ทกุข,์ แลว้ตอ่มาหายโงแ่ลว้ไมเ่ปน็ทกุข ์เทา่นีแ้หละ, จะพดู

เท่านี้แหละ. เกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์, แล้วต่อมาอบรมจิตหายโง่แล้ว

ไม่เป็นทุกข์ มันยาวเท่านี้แหละ. แล้วจะพูดกันสามเดือน พูดให้บ้า

หรือให้ดีก็ยังไม่รู้แน่;  มันก็แล้วแต่การพูด  จะสำาเร็จประโยชน์หรือ

ไม่สำาเร็จประโยชน์ ก็ค่อยดูกันต่อไป, คือพูดเรื่องว่าคนเกิ ดมาแล้วโง ่

ยึดถือแล้วเป็นทุกข์. ต่อมา คนหายโง่ไม่ยึดถือแล้วมันก็หมดทุกข์, 

มันมีเท่านี้นี่  คำาพูดมันมีเท่านี้  จึงใช้ชื่อคำาบรรยายชุดนี้ทั้งชุดว่า 

คำาบรรยายชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 บางคนก็นึกในใจว่า มันบ้า มันอวดดี แต่ความจริงนั้นมันก็

มีเหตุผลที่จะพูดอย่างนี้ ให้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าโลกมันขึ้นมาถึงยุค

ปรมาณูแล้ว, มีความรู้ถึงขนาดนี้แล้วเรื่องธัมมะธัมโมมันก็ต้องขึ้นมา

ถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนกัน, และเราเอาความหมายกันแต่เพียงว่า ให้

มันรุนแรง ให้มันรวดเร็ว ให้มันกว้างขวาง ให้แก้ได้ทุกปัญหา และ

ให้มันทันแก่เวลา, ไม่ต้องรออีกร้อยชาติพันชาติจึงจะนิพพาน. ให้มัน

ตอ้งไดค้วามเยน็เตม็ที ่  ตามความมุง่หมายของพระพทุธศาสนา นีไ้ป

ทุกวัน  ทุกวัน  ทุกวัน  แล้วก็ถึงที่สุด,  พอสังขารมันแตกดับ ป ัญหา

มันก็หมด  หน้าที่มันก็หมด.  เดี๋ยวนี้สังขารร่างกายจิตใจ  มันยังอยู่ 

มันยังเป็นทุกข์อยู่  ทนทุกข์อยู่;  ฉะนั้น  เราก็พยายามจะพูดกันใน

ลักษณะที่ จะดับทุกข์, ดับทุกข์ ดับทุกข์อยู่ทุกวัน.

เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา.

 การบรรยายข้อแรกหรือวันแรกนี้ มีหัวข้อว่า ทำาไมจึงต้องมี

จิ ตตภาวนา? ทำาไมจึงต้องมีการทำาความเจริญให้แก่จิต เป็นเรื่องที่

เข้าใจผิดกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้; คนบางพวก ชาวบ้านบางพวกบางคน 

แม้แต่นักศึกษาบางคนก็ยังคิดว่า บางพวกไม่ต้องทำา จิตตภาวนานี้

บางพวกไม่ต้องทำา,  ไว้ให้พวกที่อยู่ในป่าเป็นปฏิบัติอยู่ในป่าในวัด

นั้นทำา, พวกเราอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำา ไม่ต้องทำาจิตตภาวนา. นี้เรียกว่า

ไม่รู้จักเรื่องนั้น แล้วก็พูดอย่างนั้น.
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 นี้อยากจะบอกให้รู้ว่า มันเป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับสิ่งที่มีชีวิต 

มีจิต มีสติปัญญา คือ คนนั่นเอง คือคนนั่นเอง, มันเป็นเรื่องจำาเป็น

สำาหรับคน, คนคื อสิ่ งที่  มีชีวิต มีจิต มีสติปัญญา. เรื่องจิตตภาวนา 

การอบรมจิตนี้จำาเป็นที่สุดสำาหรับคน สำาหรับคนตรงที ่ คนมันเป็น

สิง่ทีม่ชีวีติ  มคีวามรูส้กึคดินกึได ้ มนัตอ้งมวีธิทีีจ่ะคดิจะนกึใหม้นัเปน็

ประโยชน์ ให้ถึงที่สุดให้จนได้ มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่มีชีวิต คนนั้น คนคน

นั้นมันจะไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ มันได้แต่เกิดมา กิน ๆ นอน ๆ แล้ว

ตายไปเหมือนสัตว์เดรัจฉาน; ถ้าได้อาศัยเรื่องนี้ คือจิตตภาวนาแล้ว 

ชีวติของเขาจะเขา้ถงึส่ิงสูงสุด หรือความสขุทีส่งูสดุ สดุทีว่า่ธรรมชาติ

จะอำานวยให้ได้  แล้วสูงสุดจนถึงกับว่าคนธรรมดาไม่รู้จัก  จนต้อง

เรียกกันว่า อุตตริมนุษยธรรม คือ ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์, อุตตริ-

มนษุยธรรมแปลวา่ยิง่กวา่ธรรมดาของมนษุย.์ เราจะเขา้ไปถงึสถานะ 

หรอืสภาพ หรอืความสขุที ่ ยิง่กวา่มนษุยธ์รรมดาจะเขา้ใจได ้หรอืถงึ

ได้, มันก็เลยเป็นเรื่องที่พิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา.

จิตตภาวนาเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณ.

 เมื่อดูให้ละเอียดออกไปก็จะเห็นได้ง่าย ๆ  ตามลำาดับขึ้นมาว่า 

มนุษย์ธรรมดานั้นต้องดิ้นรน ต้องต่อสู้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา; 

เพราะว่าต้องทำามาหากิน แล้วก็ทำามาหากินด้วยความโง่ ด้วยกิเลส 

ด้วยอำานาจของกิเลส, แข่งขันกันด้วยอำานาจของกิเลส ทะเลาะวิวาท

แย่งชิงกันด้วยอำานาจของกิเลส,  ในหมู่คนโง่เหล่านี้;  คนธรรมดา 

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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เหล่านี้ จึงร้อนรนกระวนกระวาย เพราะความโง่แผดเผา : ความโง่ 

ทำาให้โลภ  ความโง่ ทำาให้โกรธ  ความโง่ ทำาให้หลง  สามอย่างนี้ก็

แผดเผา.  ชีวิตนี้ถูกแผดเผาร้อนระอุอยู่เสมอ  ถ้ารู้จักทำาให้ถูกต้อง

ก็จะเกิดธรรมะ,  ผลของการทำาจิตใจให้ถูกต้องนี้ก็เรียกว่า  ผลของ

จิตตภาวนา มีอาการที่เรียกว่า วิเวก, วิเวกสงบสงัดเยือกเย็น มันก็

ให้ผลเป็นวิเวก  เป็นที่  พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน.  ประโยคนี้

ควรจะจำาไว้ว่า  จิตตภาวนานี้มันเป็นที่พักผ่อน  ที่หยุดพักของจิต

วิญญาณอันดิ้นรน.

 เมื่อเราทำาจิตตภาวนา  มันจะเกิดการพักผ่อนของชีวิตอัน

เร่าร้อนและดิ้ นรน, มองไม่เห็นก็ไม่เห็น. อาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร  

พูดเป็นหัวข้อไว้สำาหรับไปสังเกตเอาเอง จนให้มองเห็นด้วยตนเองว่า 

ชีวิตนี้ไม่มีการพักผ่อน;  ตามธรรมดาของมนุษย์  ไม่มีการพักผ่อน 

มนัมกีเิลสตณัหากระตุน้อยูเ่รือ่ยไป. แตถ่า้มจีติตภาวนา คอืมจี ิตชนด

ที ่ เปน็สมาธเิปน็ปญัญาแลว้ สิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ  ในโลกกระตุน้ไมไ่ด,้ 

กระตุ้นมันไม่ได้ มาหลอกมันไม่ได้ มาชักจูงมันไม่ได้ จิตนี้มันก็ได้รับ

การพักผ่อน.

 ก่อนนี้เรามันโง่ แล้วแต่อะไรเข้ามาแวดล้อมดึงไป เป็นความ

โลภ  ความโกรธ  ความหลง  ในใจ,  เผากันไปตลอดคืนตลอดชาติ 

ไม่มีการพักผ่อน; พอรู้จักทำาจิตตภาวนา รู้จักทำาจิต ให้เป็นจิตชนิดที่

อะไรกระตุ้นไม่ได้, กูไม่โง่กับมึง ก็ไม่มีอะไรจะมากระตุ้นจิตให้ดิ้นรน

เรา่รอ้น มนัก็ลงเปน็ความพกัผอ่น, เลยเปน็ทีพ่กัผอ่นของดวงวญิญาณ. 
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ดวงวญิญาณที ่มคีวามสว่างไสวดว้ยจิตตภาวนา นีเ้รยีกวา่อานสิงส ์ 

ประจักษ์แก่ใจทันตาเห็น  มองเห็นได้อย่างสันทิฏฐิโก  สำาหรับผู้ที่

มีจิตตภาวนาโดยแท้จริงและถูกต้อง.

 ผู้ใดมีจิตตภาวนาแท้จริงและถูกต้อง เขาจะพบกับชีวิตอัน

พักผ่อน; นี้ไม่ใช่พักเฉย ๆ พักผ่อนที่เป็นประโยชน์, หมายความว่า 

เขาคงทำาไร่ ทำาสวน ทำานา ค้าขาย กรรมกร อะไรไปตามเดิมนั่นแหละ 

แต่จิตร้อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้. ต่อไปนี้จิตมันร้อนไม่ได้เสียแล้ว มันเป็น

ชาวนาที่ใจเย็น ชาวสวนที่ใจเย็น คนค้าขายที่ใจเย็น กรรมกรที่ใจเย็น 

เป็นข้าราชการที่ใจเย็น  แม้แต่จะเป็นคนขอทานมานั่งขอทานอยู่ 

จิตใจของมันก็เย็น  เป็นอย่างนี้ ;  ถ้าไม่อย่างนั้น  มันจะทำาไปด้วย

ความเร่าร้อนของกิเลส เป็นชาวนาที่เร่าร้อน เป็นชาวสวนที่เร่าร้อน 

คนค้าขายที่เร่าร้อน ข้าราชการที่เร่าร้อน กรรมกรที่เร่าร้อน แม้แต่

คนขอทานที่เร่าร้อน; พออันนี้เข้ามา ไม่มีความเร่าร้อน ไม่ว่าเขาจะ

ต้องทำาการงานชนิดไหน.

 พดูใหห้มดกว็า่ตัง้แตค่นขอทานถงึพระจกัรพรรดดิกีวา่กระมงั 

นับตั้งแต่คนขอทานสูงขึ้นมาตามลำาดับ ๆ ถึงพระจักรพรรดิ. ถ้าไม่มี

จิตตภาวนา  จะมีความเร่าร้อนทุรนทุราย  กระเสือกกระสนไปตาม

อำานาจของกิเลส; แต่ถ้ามีธรรมะที่เป็นผลของจิตตภาวนา เขาก็จะ

เย็น ๆ ๆ เป็นสุขพอใจอยู่ในการทำาหน้าที่การงาน ชีวิตเป็นของเย็น 

การงานเป็นของเย็น อะไร ๆ ก็เป็นของเย็น; นี้เรียกว่าพักผ่อนทาง

วิญญาณ ตั้งแต่คนขอทานไปถึงมหาจักรพรรดิ,  เลื่อนอีกหน่อยก็ได้  
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ไปถึงจอมเทวดาในสวรรค์. พวกเทวดาในสวรรค์ ถ้าไม่มีสมาธิหรือ

ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ มันก็ร้อนเหมือนกับสัตว์นรกเหมือนกัน เพราะ

ว่าเทวดาก็มีกิเลสตัณหา ยังไม่หมด. นี่การรู้จักทำาจิตให้ถูกต้องตาม

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่เรียกว่า เรื่องสมถวิปัสสนา มันได้ผลเป็น

อย่างนี้ เป็นท่ี  พักผ่อนของวิญญาณอันกระเสือกกระสน.

การพักผ่อนถูกต้อง จะหยุดทั้งกายและจิต.

 คำาว่าพักผ่อนนี้มีปัญหานะ คำาว่าพักผ่อนมีปัญหาภาษาคน

ภาษาธรรม, เดี๋ยวนี้เขาพักผ่อนที่โรงเหล้า พักผ่อนไปดูหนัง พักผ่อน

ไปโรงโสเภณี, ไปพักผ่อนอย่างนั้นมันพักผ่อนอะไรกัน, มันยิ่งไป

สุมให้มากขึ้น ไม่ใช่พักผ่อน แต่เขาก็เรียกอย่างโง่เขลาว่าพักผ่อน; 

ต่อให้ไปเล่นกีฬา ไปเล่นแบดมินตัน ไปเล่นกอล์ฟ แล้วว่าพักผ่อน 

นั้นมันโง่, พักผ่อนอะไร! มันต้องใช้ความคิดมากขึ้น, ต้องไปออก

กำาลังกายมากขึ้น.

 แลว้อกีอยา่งหนึง่กต็อ้งใหรู้ไ้วว้า่ แมเ้ราจะไปนอนเสยี ไปนอน

จะพักผ่อน แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้ว มันก็ไม่พักผ่อนดอก แม้จะไป

นอนอยู่ มันก็วุ่นวายอยู่ในจิตนั่นแหละ มันไม่พักผ่อนให้ไปนอนอยู่.  

การพักผ่อน  มันต้องหยุดทั้งกายและทั้งจิต  จึงจะเรียกว่าเป็นการ

พักผ่อน, ไม่มีการพักผ่อนอย่างใด นอกจากว่าจิตมันหยุดด้วย จิต

มันพลอยหยุดด้วย.
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 จะเรียกอีกทางหนึ่งก็เรียกว่า  เป็นความเย็น  เป็นความเย็น 

จะไมใ่ชค้ำาวา่พกัผอ่น, ใชค้ำาว่าเปน็ความเยน็ทางจติ ในทางวญิญาณ, 

เปน็ชวีติตามความหมายของคำาวา่นพิพาน คอื เยน็–เยน็–เยน็. ชวีติ

ทั่วไปมันไม่เย็นเพราะมันอยู่ด้วยกิเลส; พอทำาสมาธิจิตตภาวนาได้ 

กิเลสไม่มากวน ว่างจากกิเลส นั้นคือเย็นเป็นนิพพาน.

 ถ้าเราทำาสมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนาถูกวิธีแล้ว ชีวิตน้ีจะต้อง

เป็นของเย็น, เป็นเครื่องทำาความเย็นให้แก่จิต; เหมือนเดี๋ยวนี้เขามี

เครื่องทำาความเย็นให้เป็นนำ้าแข็งเป็นอะไร เย็นเยือกไปทั้งห้อง ทั้ง

หอ้งเยน็ หรอืในอาคารทีม่เีครือ่งทำาความเยน็ควบคมุอากาศใหม้นัเยน็  

แต่มันก็เย็นไม่ได้ ถ้าคนที่นั่งอยู่ในนั้นมันร้อนระอุอยู่ด้วยกิเลส, เย็น

ไม่ได้. มันต้องรู้จักทำาจิตให้หยุดจากความร้อนคือกิเลส แล้วมันจึง

จะเย็น; ฉะนั้นเราจึงอุปมาว่า สมาธิภาวนานี้เป็นเครื่องทำาความเย็น 

ให้แก่ชีวิต ให้แก่จิต เป็นคู่กันกับเครื่องทำาความเย็นทางร่างกายทาง

วตัถ ุทีเ่ขานยิมกนัมากในโลกสมยันี;้ นกึถงึตูเ้ยน็หอ้งเยน็ทำาความเยน็

ในปจัจบุนันีม้นัใหค้วามเยน็อยา่งไร เรากม็คีวามหมายวา่ใหเ้ยน็ แตว่า่ 

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

ทำาได้ ทำาให้มีขึ้นมาได้.

ในชีวิตตามธรรมดาก็ต้องใช้สมาธิจิต.

 เอ้า ! ทีน้ีจะพูดถึงกันในแง่ท่ีมันเป็นเร่ืองธรรมดาสามัญ ในชีวิต

ประจำาวันของคนทั่วไปด้วย  ว่าถ้าเรามีความเจริญทางจิต  มีจิตต-

ภาวนา เรากย็งัตอ้งการสมาธจิติอยูน่ัน่แหละ; จะนัง่ทำางานทีอ่อฟฟศิ

ที่โต๊ะ ก็ต้องการจิตที่เย็นเป็นสมาธิทำางานได้ดี แม้จะทำางานทางกาย 

จะทำาขนมขายอยู่หน้าเตาไฟนี้ ก็ต้องมีจิตท่ีสงบเย็น, มีจิตที่สงบเย็น

มันจึงจะไม่ร้อนเพราะไฟนั้น แล้วจะทำางานสนุกอยู่หน้าเตาไฟก็ได้; 

หรือเราจะทำางานทุกอย่างทุกประการท่ีทำากันอยู่ในโลก ล้วนแต่ต้องการ

จติทีเ่ป็นปกตเิป็นสมาธท้ัิงนัน้. เราจะขับรถ ลองคดิดเูถอะ, เราจะขบัรถ

ด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันต่างกันอย่างไร, แล้ว

มันอันตรายมากน้อยกว่ากันอย่างไร. ถ้าขับรถด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับ

จิตที่ไม่เป็นสมาธิ. ที่มันเอาไปควำ่ากันเสียทั้งคัน ไปชนกันทั้งคัน ก็ด้วย

จิตที่มันไม่ปกติ ไม่เข้มแข็ง ไม่มั่นคง ไม่ว่องไวในหน้าที่ของจิต.

 แม้จะอยู่อย่างคนธรรมดา  ก็ต้องมีสิ่งที่ เรียกว่าสมาธิตาม

ธรรมชาติ นั่นแหละเข้ามาช่วย ก็จะทำาอะไรได้ดีที่สุด; ถ้างานนั้นเป็น

งานประณีต งานฝีมือ งานวิจิตรด้วยฝีมือแล้ว ต้องมีสมาธิมากมันจึง

จะทำาไดด้ ี เพยีงความชำานาญอยา่งเดยีวมนักไ็ดเ้หมอืนกนั  แตไ่มพ่อ.  
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ถ้ามีสมาธิได้ด้วยแล้วก็ยิ่งดี จะเย็บปักถักร้อยหรือจะทำาอะไรก็ตาม 

แม้จะบ้วนนำ้าลายให้ลงกระโถน.

 อาตมาคิดว่าไปลองดูสิ  ทุกคนไปลองดู  บ้วนนำ้าลายให้ลง

กระโถนโดยเรียบร้อย ลองทำาดูสิ; ถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิด้วย มันทำา

ไม่ได้ดอก  แล้วนั่นแหละมันบอกอยู่ในตัวว่า,  ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิ 

เราก็บ้วนนำ้าลายลงกระโถนได้. ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำาไม่ได้ ฉะนั้นการ

ฝึกสมาธิ ฝึกได้ด้วยการบ้วนนำาลายลงล่อง ลงกระโถน กระโถนอยู่

ในทีไ่กลพอสมควร; หรอืรอ่งกระดานทีอ่ยูไ่กลพอสมควร บว้นนำา้ลาย

ลงล่องทุกที,  นั่นคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงที่สุดเลย  แต่คนโง่ไม่รู้จัก 

แล้วก็ด่าอาตมาว่าสอนบ้า ๆ บอ ๆ. ถ้าว่ามันตั้งใจแรงเกินไป ไม่ลง

กระโถน  ตั้งใจน้อยไปก็ไม่ลงกระโถน  หรือทำาอะไรไม่พร้อม  มันก็

ไม่ไปลงที่กระโถน, หรือไม่ไปลงที่ร่องกระดาน. ข้อนี้ฝึกมาจนเคยชิน

แล้ว การบ้วนนำ้าลายให้ไปลงในช่องเล็ก ๆ ที่กำาหนดไว้ห่างออกไป

สักวาหนึ่งเท่านั้น, ไปลองดูสิ, คนโง่ ๆ เหล่านี้ทำาไม่ได้ดอก ถ้ามัน

ออกแรงมากไปมันก็ผิด, ออกแรงน้อยไปมันก็ไม่ถึง มันก็ไม่สำาเร็จ.

 ฉะนัน้ ถา้ใครสามารถบว้นนำา้ลายลงชอ่งเลก็ ๆ  หา่งสกัวาหนึง่

ได้ นัน้เป็นสมาธชิัน้เตรียมแลว้, เปน็สมาธชิัน้เตรยีมแลว้ ไปลองดเูถอะ 

เปน็สมาธช้ัินเตรียมแลว้; แลว้เรายงัฝกึอยูทุ่กวนั ฝกึประสาท ฝกึระบบ

ประสาทอยู่ทุกวัน ที่จะบ้วนนำ้าลายไปลงช่องเล็ก ๆ ที่มีอยู่ตรงหน้า 

ห่างกันประมาณเกือบวา. ถ้ายังบ้วนลงตรงกลางช่องพอดี  ก็พอใจว่า

วันนี้ระบบประสาทยังดีอยู่ ระบบประสาทยังดีอยู่, ความเป็นสมาธิ

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู



23พุทธทาสทันตานุสรณ์

ยังหาได้ง่ายอยู่. แต่คนโง่ไม่รู้ หาว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์, ไปแนะ

ใครเขา้ เขากห็าวา่ไมม่ปีระโยชน ์แลว้เขาจะดา่ดว้ยจะตะเพดิเอาดว้ย.  

แตว่นันีไ้มก่ลวั  เอามาพดูใหฟ้งัวา่  มนัเกีย่วกบัเรือ่งทางรา่งกาย, เรือ่ง

ทางร่างกายทางวัตถุมากขนาดนี้ ที่ร่างกายของเราจะทำาอะไรให้ได้ดี 

แน่นอนแม่นยำา. ถ้าแม่ครัวจะสับผักสับเนื้อด้วยจิตที่เป็นสมาธิ มันจะ

สับได้ดี เช่นหนาเท่ากัน ทุกแว่นเรียบร้อยสมำ่าเสมอ, ถ้าแม่ครัวจิต

ฟุ้งซ่าน จะสับเปะ ๆ ปะ ๆ หนา ๆ บาง ๆ ยุ่ง ๆ ยาก ๆ เพราะไม่มี

จิตเป็นสมาธิเสียเลยนี่.

 นีย่กตวัอยา่งมาใหฟ้งัตำา่ทีส่ดุแลว้วา่ เรือ่งของจติตภาวนานัน้ 

จำาเป็นสำาหรับทุกคนที่ มีชีวิตอยู่ในโลก;  ไม่ว่าเขาจะประกอบงาน

อะไร ในหน้าที่ของอะไร มันเป็นสิ่งที่ว่า ต้องมีสมควรแก่กรณี. สมาธิ

เป็นสิ่งที่ ต้องมีพอสมควรแก่กรณี ไม่ว่าเราจะเป็นคนชนิดไหน หรือ

ทำาอะไร เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า สมาธิตามสมควรแก่กรณี มิฉะนั้น

เราจะไมท่ำาอะไรไดด้ว้ยความถกูตอ้งหรอืปกต ิทีเ่รยีกวา่มสีตสิมปฤดี

จิตใจไม่เลื่อนลอย จิตใจไม่อ่อนแอไม่ฟุ้งซ่าน. เราต้องมีจิตใจที่ปกติ

ไม่ฟุ้งซ่านเกินไป ไม่อ่อนแอละห้อยละเหี่ยเกินไป แล้วก็มีกำาลังแห่ง

จิตใจพอ  แล้วก็มีความฉลาดว่องไวพอ  ในการที่ยับยั้งไม่ทำาอะไร

ลงไปให้ผิด แล้วก็เกิดเป็นทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นมา กระทั่งทุกข์อัน

ใหญ่หลวง.

 เราไม่รู้ว่าเราได้รับประโยชน์จากสมาธิอยู่ตลอดเวลา จะลุกข้ึน

จะนั่งลง  จะเดินไป  จะไปทำาอะไร  มีจิตที่  เป็นสมาธิตามธรรมชาติ 
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ตามธรรมชาติไม่ใช่เกินธรรมชาติ ช่วยอยู่ตลอดเวลา, เราจะลุกขึ้นได้ 

นั่งลงได้ เดินไปได้ ไม่หกล้ม ไม่สะดุด ไม่เดินชนต้นไม้ อย่างไม่เดิน

ชนต้นไม้ด้วยอะไรรู้ไหม? ด้วยการที่จิตมันปกติ มีความเป็นปกติตาม

ธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลา.

 ถา้เราจะไดพ้ฒันามนัใหย้ิง่ขึน้ไปมนักไ็ดผ้ลมากกวา่นัน้แหละ; 

เราจะทำางาน หรอืจะเลน่กฬีา หรอืจะทำาทกุอยา่งทีว่า่ตอ้งทำาอยูเ่ปน็

ประจำา ขอใหท้ำาดว้ยจติเปน็สมาธเิถ ิด จะไดผ้ลด,ี แมจ้ะรบัประทาน

อาหาร แมจ้ะอาบนำา้ แมจ้ะถา่ยอจุจาระถา่ยปสัสาวะ ขอใหท้ำาดว้ยจติ

ที่มีความเป็นสมาธิถูกต้องและพอสมควร พอดีพอสมควร มิฉะนั้น

จะทำาไม่ได้ดี จะมีความผิดพลาด แล้วชีวิตนี้ก็จะยุ่ง จะยุ่งเหยิง. ถ้ามี

ความถูกต้องพอดี  มันจะเรียบร้อยไปหมด  ทุกอิริยาบถ  เดิน  ยืน 

นั่ง นอน.

 ดงันัน้จงึกลา่ววา่มนัขาดไมไ่ด ้ความเปน็สมาธติามธรรมชาติ

นี้ขาดไ ม่ได้  ต้องมีตามที่ธรรมชาติต้องการ,  แล้วต้องมีมากกว่าที่

ธรรมชาติกำาหนดให้ เพื่อเราจะทำาอะไรได้ดีกว่า. การที่เราจะพูดจา

อะไรให้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง เพราะเรามีสมาธิมากกว่า มีปัญญามากกว่า 

หรือการที่เราจะเล่นแข่งขันฝีไม้ลายมืออะไรกัน ให้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 

เราก็ต้องมีสมาธิปัญญาดีกว่า, เราจะเป็นนักรบ จะใช้ดาบ จะใช้ปืน

จะใช้อะไรก็ตาม  ได้ผลดีกว่าเมื่อเผชิญหน้าศัตรู  เพราะเรามีสมาธิ

ดีกว่า.  นี้เรียกว่าตามธรรมชาติมันก็ต้องมี  และมันจะรวดเร็วกว่า 

ความคิดนึกที่รวดเร็วที่จะหลบหลีกอันตราย เกิดอันตรายอะไรขึ้นมา 
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มนัจะนกึไดเ้รว็กวา่, หรอืหลกีอนัตรายไดด้กีวา่, ชวีติรอดมาไดท้ัง้คน

ทั้งสัตว์ เพราะสมาธิตามธรรมชาติ นั้น.

 แล้วเรายัง ทำาให้ดีกว่านั้นขึ้นมาไปอีก เพราะสมาธิที่เราฝึก

ขึ้นมาด้วยภาวนา ถ้ามีตามธรรมชาติก็เรียกว่าตามธรรมชาติ, ถ้ามี

เพราะเราฝึกขึ้นมา เรียกว่า ภาวิตา, ภาวิตา คือทำาให้เจริญแล้ว นี้ก็

มีผลมากกว่าที่มันมีตามธรรมชาติ; ฉะนั้นฝึกในสิ่งที่มีตามธรรมชาติ

นั้น ให้มันดีกว่า เพื่อว่าเราจะสามารถทำาอะไรได้ดีกว่าคนทั่วไปที่เขา

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  เจริญจนมี ลูกมีดอก  แล้วใช้ประโยชน์ได้;  ไม่เชื่อก็ไม่ต้อง. 

แต่ถ้าเชื่อ  ขอให้มองให้เห็นว่า  เขาให้มาแต่เมล็ดพืชเท่านั้นแหละ 

ธรรมชาตใิหม้า แต่เมลด็พชืเปน็หนา้ทีท่ี่เราตอ้งเพาะ ใหมั้นเกดิเป็นต้น

เป็นลำาเป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมา.
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 ความเป็นสมาธิของจิตนั้น ธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืช คือ

เท่าทีจ่ะเอามาเพาะได ้ไมไ่ดเ้พาะมาให้เสรจ็ แตมั่นใหม้าสำาหรบัเอามา

เพาะได้, เช่น เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดอะไร ได้มาแต่เมล็ดเป็นพืช 

แล้วก็เพาะออกมาเป็นต้นไม้, ธรรมชาติมันไม่ได้ให้มามากว่านั้น. 

แต่มันก็ดีที่สุดแล้วที่ว่าทุกคนมีเมล็ดพืชสำาหรับความรอด, พืชพันธุ์

เมล็ดพืชสำาหรับความรอดนี้  ธรรมชาติให้มาครบถ้วนแก่ทุกคน. 

บางคนก็โง่ไม่รู้  ก็ไม่ได้เพาะ  ไม่ได้ปลูก  คื อไม่ได้พัฒนา,  บางคน

โชคดี  มันเผอิญได้รู้เรื่องนี้  แล้วมันก็ได้เพาะ ได้ปลูก ได้พัฒนา  

คนนั้นก็เลยได้รับประโยชน์ทางจิตใจสูงกว่าคนธรรมดา ถึงขนาดที่

เรียกว่าบรรลุ มรรค ผล นิพพาน.

 ถามว่า ทำาไมจึงต้องมีจิตตภาวนา? คนเราทำาไมต้องมีจิตต-

ภาวนา? ก็เพราะว่าธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืช ให้มาแต่เมล็ดพืช, 

เราต้องเพาะหว่านโดยจิตตภาวนา  โดยวิธีของจิตตภาวนา  จะให้

เมล็ดพืชนั้นงอกงามเป็นต้นขึ้นมา.

จิตตภาวนาเป็นมรดกของอินเดีย.

 ทีนี้จะดูกันอย่างทั่วไปอีก  คิดว่าจะพูดให้หมดที่ว่าควรจะ

มองดู วิธีจิตตภาวนาอย่างที่เราทำากันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทเรา 

เราต้องรู้ว่า เป็นมรดกของอินเดียที่ให้แก่ชาวโลก. วิธีจิตตภาวนา

ทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทนั้น  เกิดขึ้นในประเทศอินเดี  ย 

ตั้งแต่ชั้นต้นที่สุด ชั้นตำ่าต้อยที่สุด โง่เง่าที่สุดก็ได้ จนค่อย ๆ สูงขึ้น 
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ๆ ๆ จนถึงเกิดพระพุทธเจ้า เกิดพระพุทธเจ้า จิตตภาวนาจึงก้าวหน้า

ถึงที่สุด,  แล้วก็รับมอบเป็นมรดกวัฒนธรรมไปทุกหนทุกแห่ง  ที่

พระพุทธศาสนาไปถึง; อย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้กันบ้าง เพื่อจะ

ไม่เป็นสัตว์อกตัญญู. คำานี้เจ็บปวดมาก เป็นสัตว์อกตัญญู ไม่รู้คุณ

ของผูม้คีณุ เปน็มรดกของอนิเดยีทีม่อบใหแ้ก่ชาวโลก ผ่านมา–ผ่านมา

–ผ่านมา–ถึง จนเกิดพระพุทธเจ้า จนถึงพวกเรา. พวกเราเวลานี้ได้มี

ความรู้เรื่องจิตตภาวนา  อย่าลืมว่าเป็นมรดกอินเดีย,  เราไม่ได้รับ

มรดกนี้จากยุโรปจากอเมริกา  หรือจากอื่นใด  หรือแม้จากเมืองจีน 

ที่ว่าแหล่งต้นตอวัฒนธรรมตะวันออกสุดเป็นประเทศจีน ข้างเหนือ

ขึน้ไปเปน็ยโุรปเปน็อเมรกิาเปน็ทีไ่หนกต็าม; แตว่า่มรดกจติตภาวนานี้

เรารับมาจากอินเดียจากเอเชียด้วยกัน ในฐานะเป็นชาวเอเชียด้วยกัน 

จึงเหมาะสมที่สุดสำาหรับชาวเอเชียด้วยกัน. บางทีจะท้าได้ด้วยเลยว่า 

ที่อื่นไม่มี. ท่ีอ่ืนไม่มีนอกจากอินเดีย ในอินเดียที่เป็นเอเชียด้วยกัน 

ม ีความรูท้างวฒันธรรมเรื่ องจติตภาวนาสงูสดุ  กระทัง่เปน็รปูฌาน 

เป็นอรูปฌาน เป็นสัญญาเวทยิตนิโรธ ชนิดที่สิ้นอาสวะบรรลุความ

เป็นพระอรหันต์, ที่อื่นไม่มี กล้าพูดเลย กล้ายืนยันที่อื่นไม่มี.

 นี่เป็นมรดกอินเดียมาถึงพวกเรา จนชาวต่างชาติสนใจแล้ว

มาหา ที่ว่าพวกฝรั่งมาหาความรู้ทางจิตตภาวนานั้น ก็เพราะว่าที่บ้าน

เขาไม่มี มันไม่เกิดในถิ่นเหล่านั้นนี่ มันมีอยู่แต่ในอินเดีย,ในประเทศ

ไทย ที่รับมรดกตกทอดมา, ไม่มีในทวีปอื่นนอกจากในชมพูทวีปนี่

จนเป็นที่ตื่นตา เป็นที่สนใจของชาวทวีปอื่น แล้วก็มาหา ก็เรียกว่า

มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ, เป็นเรื่องที่ต้องทำาให้สำาเร็จประโยชน์.
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 ทีนี้มันเป็นโอกาสที่จะเขวได้  เมื่อเป็นสิ่งท่ีคนต้องการมาก 

แตกตื่นมาก แตกตื่นกันมาก ก็มีโอกาสเขวได้, มีโอกาสหลอกลวงได้, 

มีโอกาสเอาสิ่งที่ไม่จริงแท้ไปหลอกสอนกันก็ได้  ไปค้าไปขายก็ได้ 

เรียกเก็บเงินแพง ๆ, ในเมืองไทยไม่มี ที่จะสอนวิปัสสนาแล้วก็เก็บ

เงินนี้ในเมืองไทยไม่มี. แต่ได้ยินว่าที่เมืองนอกมันมี, โอกาสที่จะเขว

จะเลอะนั้นมันมี, ฉะนั้นระวังกันไว้ด้วย.

จิตตภาวนานี้ทุกคนต้องทำา.

 เอาละ, ทีนี้มาดู ชาวพุทธกันแท้ ๆ ใกล้เกลือกินด่างก็มีกัน

อยู่มาก,  ใกล้เกลือกินด่างนี้  มันก็มีปัญหาว่า  จะดีเลวเท่าไรก็ยังรู้

ไม่ได้.  แต่ถ้ามีเกลือแล้วไม่กินเกลือ  มันไปกินด่างนั้น  มันก็ควรจะ

ถูกติเตียนมากว่าที่จะได้รับอภัย. นี้เราอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยความรู้

เรื่องนี้  การสอนเรื่องนี้  สำานักหลักแหล่งที่สั่งสอนเรื่องนี้  แล้วก็ยัง

มิได้รับประโยชน์อะไร มันจะยิ่งกว่าใกล้เกลือกินด่าง, คือไม่ได้กินทั้ง

เกลือ ไม่ได้กินทั้งด่าง มันน่าละอายมาก. ชั้นเลวเป็นด่างก็ยังไม่ได้กิน 

ไม่ต้องพูดถึงชั้นดีที่เป็นเกลือ เพราะไม่สนใจอะไรเลย; เพราะว่ายังมี

การถามวา่ ทีน่ีม่กีารทำาวปิสัสนาไหม? มกีารถามกนัวา่คณุทำาวปิสัสนา

ไหม? หมายความว่า คนนั้นไม่เคยกินแม้แต่ด่าง เพราะไม่รู้ว่ามีเกลือ

หรือมีด่าง เพราะว่าวิปัสสนาเป็นส่ิงที่ต้องทำาทุกคน ทุกบ้านทุกเรือน  

ทุกระดับของบุคคล  คือ ทำาจิตใจให้สูง  ให้เจริญ  ให้อยู่ในสภาพที ่ 

ถูกต้อง, มันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำา แล้วก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่ได้ทำา, 
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แล้วก็ตื่นตูมขึ้นมาว่าเขาว่าดี  ก็เลยเห่อกันบ้าง,  มันก็มีแต่เรื่องเห่อ

กันบ้าง, ไม่มีเรื่องการกระทำาที่แท้จริง. เรื่องเห่อนี้มันเป็นเรื่องที่ต้อง

ระวัง เพราะมันอาจจะไม่ถูกเรื่องก็ได้ อาจจะเลยไปก็ได้ มันไม่ถูกจุด

ก็ได้.

 มีคนถามว่า ที่นี้มีการทำาวิปัสสนาไหม? อาตมาก็ตอบไม่ถูก 

เพราะว่าไม่ทราบว่าเขาหมายความว่าอย่างไร; เพราะว่า สำาหรับเรา 

นั้นหมายความว่า ทุกคนต้องมีต้องทำาวิปัสสนา คือมีจิตเป็นสมาธิ

พอสมควร มีสติ สัมปชัญญะพอสมควร รู้แจ้งเห็นชัดอยู่ว่า อะไร

บ้างท่ีไปเอาเข้าไปแล้วมันจะกัดเอา, อะไรบ้างที่ไปเอาเข้าแล้วมัน

จะกดัเอา คืออะไรบา้งทีไ่ปเอาเขา้แลว้มนัเปน็เร่ืองผดิ เปน็เรือ่งใหโ้ทษ, 

นั้น มันต้องมีต้องรู้กันทุกคน.

 ฉะนั้น  ขอให้รู้ถึงที่สุดว่า  มันเป็นสิ่งจำาเป็นที่ทุกคนต้องมี

และต้องทำา ไม่ยกเว้นที่บ้านที่เรือนหรือที่วัดที่ในป่า, ไม่ยกเว้นว่าเด็ก

ผู้ใหญ่หญิงหรือชาย. ธรรมชาติต้องการให้มีวิปัสสนา คือรู้แจ้งตาม

ท่ีเป็นจรงิอะไรเปน็อะไร, อะไรเปน็อะไรนัน้แหละคอืวปัิสสนา. ขอใหรู้้

ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอะไรในทุกส่ิงทุกอย่าง 

นั่นแหละคือวิปัสสนาที่ถูกต้องและสมบูรณ์; ไม่ใช่เพียงแต่มานั่ง

กำาหนดลมหายใจอยู่ที่นี่หรือที่ไหน; แต่เป็นเรื่องทีต่อ้งมคีวามรูค้วาม

เข้าใจต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมรอบ ๆ เราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน 

ว่าอะไร  นี้อะไร  นี้เป็นอะไร,  ไปเก่ียวข้องเข้าแล้วมันจะทำาอะไร 

มันจะให้อะไร มันจะกัดเอาหรือไม่, นั้นแหละคือวิปัสสนา. อย่าไปโง่
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ไปหลง ไปทำาในสิ่งที่ไม่ควรทำา นี้ก็เป็นวิปัสสนา; ถ้าไปทำาผิดในสิ่งที่

ควรทำาอย่างนี้ไปทำาเสียอย่างโน้น  แล้วมันก็กัดเอา  นี้ก็เป็นเรื่องที่

ต้องรู้ หรือว่าเป็นวิปัสสนา.

 ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้ว ไม่มีใครทำาผิด ไม่มีใครอวดดี , ที่ไหน

มีการอวดดี ที่นั่นไม่มีวิปัสสนา. ไปดูกิริยา อวดดี คำาพูดจา อวดดี 

อะไรที่แสดงออกมาเป็นคนอวดดี  สะเพร่าและอวดดี,  ที่นั่นไม่มี

วิปัสสนา คนนั้นไม่มีวิปัสสนา. นี้มันดูกันได้ง่าย ๆ  อย่างนี้ เพราะเหตุ

ฉะนั้นแหละ วิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำา.

 ถามว่า ทำาไมจึงต้องทำาจิตตภาวนา? เพราะว่าไม่อยา่งนัน้มัน

จะเป็นคนเผลอ และอวดดี ทำาอะไรผิด ๆ  ไปหมด, มันจะทำาผิดมาก

กว่าธรรมดาที่เขาทำา ๆ  กันอยู่. ชาวพุทธแท้ ๆ  ต้องอยู่ด้วยวิปัสสนา

ทุกคน ทุกวัย ทุกรูปแบบของอาชีพ แม้ที่สุดจะถีบสามล้ออยู่ แจว

เรือจ้างอยู่ มันก็ต้องมีสติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนา. ทำาอย่างไรดีที่สุด 

ได้ผลดีที่สุด  ลงทุนน้อยที่สุด  ประหยัดที่สุด  นี้มันก็เป็นวิปัสสนา, 

แปลว่าสำาหรับทุกคนจำาเป็นสำาหรับทุกคน.
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รู้จักความหมายของจิตตภาวนาเพื่อพัฒนาถูก.

 สรุปความว่า  การพัฒนาจิตและใช้จิตให้เป็นประโยชน์  เต็ม

ตามความหมายของจิต,  รุงรังไหมพูดนี่?  พัฒนาจิต  ใช้จิตให้ได้

ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำาว่าจิต, นั้นคือ  จิตตพัฒนา 

พัฒนาจิต  จิตตภาวนา  สมาธิภาวนา  หรือ  สมถวิปัสสนา  แล้วแต่

จะเรียก;  นั่นคือการพัฒนาจิต  ใช้จิตให้เกิดประโยชน์  เต็มตาม

ความหมายของคำาว่าจิต.

 ใครรู้จักความหมายของคำาว่าจิตบ้าง, และรู้อย่างไร? เรื่องนี้

ดูจะน่าสงสารอยู่เหมือนกันแหละ บางคนมีจิตหรือไม่ยังไม่รู้, บางคน

ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหรือไม่มีจิต,  มันรู้สึกคิดนึกได้  แต่มันก็ไม่รู้ว่าจิต

หรือมีจิต  ไม่รู้ว่าจิตคืออะไร  นี้ก็มี.  คนระดับนี้ไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิต

อย่างไร, ไม่รู้ว่ามีจิตด้วยซำ้าไป. จิตเป็นสิ่งที่รู้ยาก เข้าใจยาก จะพูด

ว่า  ไม่มีใครรู้จักหมด;  ไม่ต้องรู้จักหมด  รู้จักแต่ที่จำาเป็นก็แล้วกัน. 

พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่า  ท่านรู้จักจิตหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอย่าง 

แต่ว่า ท่านตรัสว่า ท่านรู้ทุกอย่างที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้, ที่จะ

ให้มันเป็นประโยชน์ได้เท่าไร ท่านรู้หมด แต่ตัวจิตแท้ ๆ ไม่ต้องไป

สนใจมันก็ได้.  นี้ เราจะต้องพัฒนาจิตให้ดีที่สุด แล้วใช้มันให้ได้

ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำาว่าจิต.

 ตัวหนังสือนี้ จิตแปลว่าคิด แล้วแปลว่า ก่อ แล้วแปลว่า 

สวยงาม, ถ้ายังไม่รู้ก็ช่วยรู้กันเสียบ้าง คำาว่า จิตคำาเดียวนี้ แปลว่าคิด 
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แล้วมันแปลว่า ก่อสร้าง แล้วแปลว่า สวยงาม. จิตตะ จิตตะนี้แปลว่า 

คิด เหมือนที่เราคิด เราคิดอะไรนั่นแหละคือจิตแหละ คิด ๆ ๆ จนรู้

อะไรขึน้มาได ้นัน่เรยีกวา่จติ. ทนีี ้กอ่ หมายความวา่มนักอ่ใหเ้กดิเรือ่ง, 

มันสร้าง ก่อสร้าง ก่อเหมือนก่อจอมปลวก ปลวกมันก่อจอมปลวก  

หรืออะไรก่ออะไรก็ตาม,  กิริยาที่   ว่าก่อให้เกิดขึ้น  แล้วใหญ่ขึ้น ๆ 

กิริยานี้ก็เรียกว่าจิต ด้วยเหมือนกัน ก็แปลว่าก่อ. ทีนี้มีความหมาย

อกีอนัหนึง่วา่ วจิติร คอืแปลวา่ สวยงาม จติเปน็สิง่ทีส่วยงาม มคีวาม

วิจิตร ใช้ถูกใช้ผิดมันก็แล้วแต่; แต่ว่าโดย เนื้อแท้ของจิตเป็นสิ่งที่ 

วิจิตร ลึกซึ้งซับซ้อนสวยงาม.

 ดังนั้น เราจะต้องใช้จิตให้สำาเร็จประโยชน์ที่ สุดเต็มที่ ใน

การคิด ในการก่อ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้สวยงามที่ สุด เท่าที่มันจะ

สวยงามได้;  จิตเท่านั้นที่  จะค้นคว้าให้พบว่า  มันจะทำาให้สวยงาม

ได้อย่างไร. ดูเหมือนจะพอแล้วกระมัง, ถ้าเรารู้จักคิ ด รู้จักนึก รู้จัก

ก่อให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา  แล้ว  รู้จักทำาให้มันสวยงามที่ สุด  คือ 

มีประโยชน์,  ไม่ใช่สวยงามให้โทษ  คำาว่าสวยงามต้องมีประโยชน์ 

มิฉะนั้นไม่เรียกว่างามดอก.

 นี่เราจะต้องมีจิต เราต้องพัฒนาจิต แล้วเราจะต้องใช้มันให้

ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามความหมายของคำาว่าจิต คือคิดได้ ก่อได้ 

และทำาให้สวยงามที่สุดได้ในทุกวิถีทาง, ในทางโลกก็ได้ ในทางธรรม

ก็ได้, มันสร้างสันติภาพได้; ถ้าเรามีความรู้เรื่องจิตดีถูกต้อง แล้วเรา

สรา้งสนัตภิาพได;้ แมใ้นทางการเมอืงกเ็ถอะ, ถา้มีจติดีกเ็ป็นการเมือง
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ที่มีประโยชน์ ไม่หลอกลวง ไม่สกปรก ในทางเศรษฐกิจก็ดี. ถ้าจิต

มันดีก็เป็นเศรษฐกิจที่ช่วยสำาเร็จประโยชน์ได้, ไม่ใช่เครื่องมือสำาหรับ

โกง. เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันเป็นเครื่องมือสำาหรับโกง สำาหรับเอาเปรียบ

สำาหรับทำานาบนหลังผู้อื่น เพราะมันไม่มีจิตที่เจริญด้วยภาวนา.

 นี้ถ้า เป็นเรื่องทางจิตเอง เป็นเรื่องสูงทางจิตใจเอง ก็ยิ่งต้อง

มีจิตที่เจริญด้วยภาวนา; ฉะนั้นจึงถือว่าใน เรื่องโลก โลกแท้ ๆ โลก

ปถุชุนแท ้ๆ  กย็งัตอ้งมจีติตภาวนาเปน็สิง่สงูสดุ เปน็ประโยชนท่ี์สดุ. 

ในเรือ่งธรรมะนัน้ไมต่อ้งพดูถงึ เพราะมนัเปน็เรือ่งอยูใ่นระดบันัน้แลว้; 

แมใ้นเรือ่งการเมอืง เรือ่งวตัถ ุเรือ่งการบา้นการเมือง มนัก็จะตอ้งการ

จิตที่พัฒนา. นี่เมื่อเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้ มันก็ไม่เป็นประโยชน์; เรา

ไม่รู้จักมัน เราก็ไม่หยิบขึ้นมาใช้ และถ้าหยิบขึ้นมาก็หยิบมาผิด ๆ  มา

ใช้ผิด ๆ มาทำาผิด ๆ กลายเป็นจิตสกปรกกว่าเดิม จิตมีกิเลสมาก

กว่าเดิม; เกิดมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลส พอมาเป็นคนอยู่ไม่เท่าไร ก็

หลงใหลในเรื่องของกิเลส ก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมด ก็กลาย

เป็นจิตของกิเลสหมด. นี่จิตที่ไม่มีการเจริญทางจิต ไม่มีจิตตภาวนา 

ไมม่สีมาธภิาวนา ไมม่สีมถะ ไมม่วีปิสัสนา มนักเ็ปน็อยา่งนีเ้ปน็ธรรมดา 

ฉะนั้นไม่ต้องโทษใคร.

 เพื่ อจะหลีกเลี่ยงความเลวร้ายทุกอย่างของมนุษย์เรา ก็จง

เจริญจิตตภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริง  เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมด

ทัง้สิน้ทีม่นษุยจ์ะมไีด ้กจ็งเจรญิจติตภาวนา, แลว้เรากจ็ะไดร้บั แปลวา่

เราชนะทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไม่พึงปรารถนาเราก็ชนะ, ฝ่ายที่พึงปรารถนา

เราก็ชนะ แล้วเรื่องมันก็จะจบกัน ในการที่จะถามว่า ทำาไมจึงต้องมี



34

จติตภาวนา? เรามจีติตภาวนา เพือ่สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื จตินัน้มนัจะ

แสดงผลออกมาถงึที ่ สดุ สงูสดุ สมบรูณท์ีส่ดุ สำาหรบัจะไดเ้ปน็มนษุย์

ท่ีดีท่ีสุด คือมนุษย์เย็น. มนุษย์เลวที่สุด คือมนุษย์ร้อนระอุอยู่ด้วย

กเิลสทัง้วนัทัง้คนื, เปน็มนษุยร์อ้น นัน้เลวทีส่ดุ เลวกวา่สตัวเ์ดรจัฉาน; 

เพราะเดรจัฉานมนัยงัไมร่อ้นเทา่นัน้. มนษุยเ์ลว เลวกวา่สตัวเ์ดรจัฉาน 

เพราะมันร้อนทั้งวันทั้งคืนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน; เราแทบจะหาไม่พบ

สัตว์เดรัจฉานที่มันจะร้อนด้วยกิเลสเหมือนมนุษย์ นี้หาไม่ค่อยพบ. 

แต่มนษุย์มนัมอียูท่ั่ว ๆ  ไป จนโรคประสาทเพิม่ขึน้ทกุทตีามความเจรญิ

ของมนุษย์ชนิดนี้, มนุษย์ชนิดนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้อง.

 พูดอย่างนี้ก็ได้ว่า ถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่เป็นโรคประสาท, 

ใครกำาลังเป็นโรคประสาท  คนนั้นไม่ใช่มนุษย์  มันเป็นเพียงแต่คน 

เป็นคนที่ยังไม่ใช่มนุษย์.  ฉะนั้นอย่าทำาเล่นกับมัน  อย่าอวดดีกับมัน 

ถ้ายังเป็นโรคประสาท  มันก็ยังไม่ใช่มนุษย์,  ที่เป็นโรคประสาทนั้น 

เพราะไม่รู้เรื่องจิตตภาวนาเสียเลย.
 

 ไม่ว่าที่ไหนแหละ เตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถอะ, ทุกแห่ง

แหละ เตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถอะ ใกล้ ๆ  ตลาดก็ยิ่งดี เพราะว่า

ชาวตลาดเป็นโรคประสาทมากกว่าชาวป่าชาวนา, สร้างวิปัสสนาไว้

ใกล้ ๆ ตลาดนั่นแหละดี  ชาวตลาดจะเป็นโรคประสาทมากยิ่งขึ้น

ทุกที; ถึงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่แล้ว ไม่เชื่อไปสำารวจดูสิ สร้างสวน

วปิสัสนาไวใ้กล ้ๆ  ตลาด ตอ้นรบัชาวตลาดทีจ่ะเปน็โรคประสาทยิง่ขึน้

ทุกที  เพราะไม่มีจิตตภาวนา.  ฉะนั้นสร้างโรงพยาบาลจิตไว้ใกล้ ๆ 
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ตลาด โรงพยาบาลทางเนื้อหนังร่างกายนั้น เขาสร้าง ๆ มากมายกัน

แล้วนะเดี๋ยวนี้, แต่โรงพยาบาลโรคจิตนี้ยังไม่มี.

 โรงพยาบาลโรคจติ ทีเ่ขาเรยีก ๆ  กนันัน้ มนัเปน็โรงพยาบาล

ทางประสาททางฝายกายทั้งนั้น,  โรงพยาบาลโรคจิตที่มี ๆ อยู่ใน

ประเทศเรานี้เป็นฝ่ายกาย, แล้วก็เป็นโรงพยาบาลสำาหรับรักษาความ

วิปริตทางประสาทมากกว่า, ไม่ใช่โรคทางวิญญาณ. โรคแท้จริงทาง

วิญญาณนั้น เป็นโรคประสาทที่แท้จริง เพราะเขาไม่มีธรรมะ ไม่มี

จิตตภาวนา; ถ้ามีจิตตภาวนาแล้ว ก็เลิกโรงพยาบาลประสาท เลิก

โรงพยาบาลโรคจิตได้.

 เป็นอันว่า อาตมาได้พูดกันในวันแรกนี้พอสมควรแล้ว ในข้อ

ที่ว่า  ทำาไมจึงต้องมีจิตตภาวนา?  และมีให้สมกับท่ีเป็นยุคปรมาณู 

คือจะเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้ จะคับแคบอยู่ไม่ได้ จะเนือย ๆ  อยู่ไม่ได้. ขอให้

มีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่เต็มอัตราที่จะเกิดการพัฒนาในทางจิต, 

แล้วมนุษย์เราก็จะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ. 

ถ้าไม่มีการเจริญภาวนาในทางจิตใจแล้ว  มนุษย์ไม่มีโอกาสทีจ่ะได้

รบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีม่นษุยค์วรจะไดร้บั; เพราะวา่สิง่ทีด่ทีีส่ดุทีม่นษุยค์วร

จะไดร้บันัน้ มนัตอ้งไดร้บัทางจติใจ. ถา้จติใจพฒันาไมถ่งึ ไมเ่หมาะสม 

ไม่มีโอกาสจะได้รับเลย  เป็นโมฆะหมดเลย,  สิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์ควร

จะได้รับเป็นโมฆะหมดเลย ให้ผีมันหัวเราะเยาะมนุษย์ว่ามันไม่เป็น

มนุษย์นี่ ไม่มีจิตใจที่สูงเหมือนกับความหมายของมนุษย์ มีจิตใจทราม

เพราะไม่มีจิตตภาวนา. ดูจะพอแล้ว เมื่อพูดกันถึงขนาดนี้ สำาหรับ

เหตุผลที่ว่า ทำาไมเราจึงต้องมีจิตตภาวนา, สร้างสถานที่อบรมจิตต-
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ภาวนา, เปิดการสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนา, เปิดการปฏิบัติเรื่องจิตต-

ภาวนา, จนเปน็ทีรู่ท้ีเ่ขา้ใจดว้ยกนัในหมูค่น จนทกุคนทกุบา้นทกุเรอืน 

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ล้วนแต่สามารถทำาจิตตภาวนา ไปตามสติกำาลังของ

ตน ๆ.

 การบรรยายสำาหรับครั้งแรกนี้ ก็เพียงพอแล้วสำาหรับเหตุผล

ข้อนี้.  ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้  เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้า

ทั้งหลาย ได้สวดบทพระธรรมคณสาธยาย  ส่งเสริมกำาลังใจ  ในการ

ปฏิบัติจิตตภาวนาสืบต่อไป ตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ใน

กาลบัดนี้.
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วิปัสสนาระบบลัดส้ันสำาหรับคนท่ัวไป๒

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

 การบรรยายประจำาวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๔ 

ในวันนี้  จะได้บรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนา  เป็นครั้งที่ ๓  เพราะว่า

ครั้งที่ ๓ ที่แล้วมาไม่ได้บรรยาย. การบรรยายในครั้งที่ ๔ นี้ ก็คือ 

การบรรยายเป็นครั้งที่ ๓ ของเรื่อง หรือ ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุค

ปรมาณู.

เหตุผลที่ใช้ชื่อคำาอธิบายชุดนี้.

 คำาว่า “สมถะแห่งยุคปรมาณู” ฟังดูแล้ว มันก็เป็นผิดปกติ

อะไรอยู่บ้าง; แต่ขอให้ทำาความเข้าใจให้ถูกต้องในการที่ต้องใช้คำาพูด
๒ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๓

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗.
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ชนิดนี้. โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่า มันเป็นยุควิทยาศาสตร์ ดังนั้น

คำาอธบิายนี้กจ็ะอธบิายไปในรปูแบบของวทิยาศาสตรแ์ละยคุปรมาณู

เป็นยุคที่ว่า ทำาอะไรกันจริง ๆ จัง ๆ ไม่มีเล่น ๆ; คำาอธิบายนี้ก็จะ

ต้องเป็นคำาอธิบายที่ไม่ใช่เล่น ๆ หรือสลัว ๆ เหมือนกับที่ทำากันมา.

 ถา้เปน็วทิยาศาสตรห์มายความวา่ มนัมขีองจรงิมาตัง้ลงสำาหรบั

ศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง. เดี๋ยวนี้เรื่อง สมถะวิปัสสนา มันเป็น

เรื่องจิต ซึ่งไม่มีวัตถุหรือตัวตน. จะอธิบายกันอย่างไรให้มันเป็นเรื่อง

ทีร่าวกบัวา่มวีตัถตุวัตนมาตัง้อยูเ่ฉพาะหนา้, เปน็เครือ่งศกึษา คน้ควา้

พิสูจน์ และทดลอง. ข้อนี้ขอให้ท่านพยายามให้ดีที่สุด ที่จะให้เป็นได้

อย่างนั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้ผล, มันจะเสียเปล่า, มันจะสักแต่ว่าทำา ๆ 

ไปเท่านั้นเอง. ถ้าเป็นเรื่องจำา ๆ กันแล้วมันก็ไม่สำาเร็จประโยชน์, ถ้า

เป็นเรื่อง  สอนอย่างคาดคะเน  สอนให้คาดคะเน  มันก็ยิ่งไม่สำาเร็จ

ประโยชน์; มันต้องเป็นเรื่องที่จริง คือลงไปยังสิ่งนั้น ๆ จริง ๆ ในตัว

ความรู้สึก.

 ขอให้นึกถึงคำาว่า “สันทิฏฐิโก” คือ รู้สึกอยู่ในใจ; สิ่งที่เรา

พูดถึงนั้นมันต้องรู้สึกอยู่ในใจ  แม้ว่ามันจะเป็นนามธรรม  ไม่มีรูป

ไม่มีร่าง. แต่เมื่อมันรู้สึกอยู่แก่ใจนั่นน่ะสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีรูป

มีร่าง เช่นความรู้สึกเป็นสุข รู้สึกเป็นทุกข์ หรือว่าความรู้สึกอะไร

เกิดขึ้นในใจจริง ๆ  ก็ขอให้รู้สึกลงไปที่ตัวความรู้สึกนั้น มันก็เลยกลาย

เป็นของจริง สำาหรับศึกษาค้นคว้ากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์. 

นี่ขอให้ทำาความเข้าใจกันในข้อนี้เป็นส่วนสำาคัญ มิฉะนั้นจะไม่สำาเร็จ

ประโยชน์.
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 แล้วก็ขอให้นึกถึงคำาว่า เป็นคำาอธิบายที่มุ่งหมายให้เหมาะสม

สำาหรับยุคปรมาณูไว้เรื่อย ๆ; ฉะนั้นผู้ฟัง ก็ขอให้ฟังอย่างว่าเป็น

บุคคลในยุคปรมาณูด้วยกันด้วย คือให้มันจริง, ให้มันจริง, มันไม่ใช่

จำา ไม่ใช่คาดคะเน ไม่ใช่ละเมอเพ้อฝัน. นี่ขอให้ทำาความเข้าใจกันอีก

ครัง้หนึง่วา่ทำาไมจงึชือ่คำาอธบิายคำาบรรยายชดุนีว้า่ “คำาอธบิายสมถะ

วิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู”.

อานิสงส์ของการทำาสมถะวิปัสสนา.

 ทีนี้ จะขอทบทวนสิ่งที่ต้องทบทวนให้รู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอด

เวลา เป็นลำาดับ; อย่ารู้สึกรำาคาญ โดยเฉพาะก็คือความจริงที่จริงที่สุด

ว่า เรื่องวิปัสสนาหรือสมถะวิปัสสนา ที่กำาลังพูดถึงนี้ เป็นสิ่งทีต่้องม ี

หรอืตอ้งทำาใหไ้ด;้ ไมใ่ชเ่พยีงแตรู่ ้ๆ  จำา ๆ  แตเ่ปน็สิง่ทีต่อ้งทำาใหไ้ด.้ 

เพื่อประโยชน์อะไร? เพื่อประโยชน์ จะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริง.

 ความจริง ข้อแรก ก็คือว่า เรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ เพราะ

ว่าเราไม่มีสติปัญญาพอ  ในขณะทีม่ีผัสสะ.  นี้คนที่มาใหม่เพิ่งมาฟัง

ใหม่ครั้งนี้ คงจะฟังไม่รู้เรื่อง ก็ขอให้จดจำาไว้ก่อนก็ได้ว่า ความทุกข์

ทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรา รบกวนอยู่ตลอดเวลานั้น เพราะว่า

เรามันโง่เมื่อมีผัสสะ, คือมีการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 

ทางกาย ทางใจ เป็นประจำาวัน. ในขณะแห่งผัสสะ เช่นนั้น เรามัน

โง่เหมือนกับว่า ไม่รู้อะไร, ไม่มีสติ รู้สึกอะไร ไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้ง

อะไร   จิตใจมันก็ปรุงกันไป   ในลักษณะที่ต้องเป็นทุกข์   อย่างที่



40

หลีกเลี่ยงไม่ได้.  นี้มันเป็นเรื่องยาวที่ต้องอธิบายกันเรื่องหนึ่ง  ซึ่ง

อธิบายแล้วคราวอื่น;  ใครไม่เคยได้ยินได้ฟัง  ก็หามาศึกษาเถิดว่า 

ความทุกข์เกิดเพราะเราโง่ ในขณะที่มันมีผัสสะในชีวิตประจำาวัน.

 ถา้จะไมใ่หโ้ง ่กต็อ้งมสีตใิหพ้อ และเรว็พอทีจ่ะมาทนัในเวลา

ของผัสสะ, แล้วก็มีปัญญาความรู้ ที่ ได้ศึกษาอบรมไว้ ในเรื่องของ

วิปัสสนานี้พอ ว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรเป็นอย่างไร, เป็นความรู้ที่

เพียงพอ, ให้สติขนเอาความรู้นี้มาให้ทันในขณะแห่งผัสสะ ถ้ามีทั้ง

สติมีทั้งปัญญาในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้แล้ว จิตนั้นมันก็ไม่ถูกปล่อย

ให้ปรุงไปอย่างโง่เขลา จนมีความทุกข์; จะควบคุมจิตนั้นไว้ได้, ปรุง

มาในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์, แล้วก็จัดการแก้ไข กระทำาสิ่งต่าง ๆ 

ที่มันเนื่องกันอยู่นั้น ให้ลุล่วงไปด้วยดี. เป็นเรื่องที่ต้องทำาอย่างไร ก็

ทำาได้ถูกต้องไม่มีอะไรเสียหาย แล้วก็ได้ประโยชน์, แล้วคนก็ไม่เป็น

ทุกข์ด้วย. นี่เรื่อง มีสติพอในขณะแห่งผัสสะ เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ 

นี้เป็นข้อหนึ่งละที่ประโยชน์สำาคัญ.

 ทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่า เราจะบังคับจิตได้ ถ้าเรามี สติปัญญา 

ตามแบบของวิปัสสนานี้ เราจะเป็นคนบังคับจิตได้. เรื่องบังคับจิตได้

นั้นเป็นเรื่องกว้างขวาง ที่ใช้คำาว่าอเนกประสงค์. ถ้าเรา บังคับจิตได้

เทา่นัน้แหละ เราจะทำาอะไรสำาเรจ็, และปอ้งกนัสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา

ได้ด้วย. มันมีอยู่สองแง่นะ ว่าความคิดนึกที่ไม่พึงปรารถนา ถ้าเรา

บังคับจิตได้มันก็ไม่เข้ามา, แล้วเราบังคับจิตได้ ก็บังคับเป็นไปแต่ใน

ทางที่ควรจะเป็นไป มันก็ไม่มีความทุกข์.
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 ท่านแสดงอานิสงส์ไว้มากกว่านี้  แต่เห็นว่าเพียงสองประการ

นี้ก็เกินพอแล้ว ว่าเราจะ มีสติในขณะที่มีผัสสะ, ไม่เกิดความโง่ใน

ขณะแห่งผัสสะ ก็ไม่มีทุกข์ เหมือนกัน. แล้วก็ บังคับจิตได้ ไม่ให้

มันเป็นไปในทางที่จะต้องเป็นทุกข์, ไม่มาเป็นวิตกกังวล ที่เรียกกัน

ว่า อารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจ หลายวันหลายคืนมันก็ยังค้าง ยังวิตก

กังวลอยู่, แล้วก็นำาให้เป็นโรคประสาท ซึ่งกำาลังเป็นกันมากขึ้นทุกที.

 อาตมาอยูท่ี่นีไ่มไ่ดไ้ปไหน แตก็่รู้วา่เป็นโรคประสาทกนัมากขึน้

ทุกที ก็เพราะว่าคนที่มีลักษณะเป็นโรคประสาทมาที่นี่มากขึ้น ๆ ก็รู้

ได้เอง; โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งอะไร ๆ  มันก็เป็นไปอย่างฉุกละหุก  

ยากที่จะควบคุม  คนเราก็เป็นโรคประสาทกันมากขึ้น.  ฉะนั้นจึงขอ

ฝากไวใ้นความสนใจวา่ ทำาสมาธวิปิสัสนานี ้มนัจะคุม้กนัโรคประสาท

นี้ได้เป็นอย่างดี ; ก็เพราะเหตุว่า มันทำาให้บังคับจิตได้, ความรู้สึก

คิดนึกอะไร ที่เราไม่ต้องการจะให้มีอยู่ ก็สลัดออกได้.

 รวมความสั้น ๆ ว่า ทำาสมถะวิปัสสนานี้ เพื่อให้มีสติเร็วและ

เพียงพอ  และเพื่อให้มีการบังคับจิตได้;  สองอย่างเท่านี้ก็เหลือกิน

เหลือใช้แล้ว, หรือว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า ปัญหาทุกอย่างมันมา

รวมอยู่ที่ปัญหาสองอย่างนี้; ถ้าเรา มีสติ และ บังคับจิตได้ ปัญหา

ทัง้หลายจะมารวมอยู่ ทีน่ี ่ แกไ้ด ้ โดยการกระทำาอยา่งนี.้  ทีจ่ะบรรลุ

มรรค ผล นิพพาน เป็นพระอรหันต์ ก็เพราะว่าบังคับจิตได้ อย่างนี้

เป็นต้น; เราจึงมุ่งไปยังปัญหาหลักว่า จะต้องมีสติให้เร็วให้พอ และ

จะบังคับจิตให้ได้, เอาเป็นว่ามันมีเรื่อง มีสติและบังคับจิตได้.
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 ทีนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูให้ดี ๆ ว่า การปฏิบัติ

วิปัสสนา ทำาสมถะวิปัสสนา ที่จะอธิบายต่อไปนี้ เป็นการทำาให้มีสติ

และทำาให้บังคับจิตได้. ท่านจงคอยสังเกตว่า เมื่อได้อธิบายตอนไหน

ข้อไหน จงหาให้พบว่า มันทำาให้มีสติขึ้นมาอย่างไร, และมันทำาให้

บังคับจิตได้อย่างไร. นี่ขอให้คอยจ้องไว้อย่างนี้ ซึ่งอาตมาก็จะค่อย ๆ

อธิบายไปตามลำาดับทีละข้อ ๆ จนกว่าจะครบถ้วน ในขณะต่อไป, 

เดี๋ยวนี้ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ควรทราบก่อนอย่างนี้.

เหตุที่พูดถึงระบบลัด.

 เอ้า, ทีนี้ก็จะบอกให้ทราบว่า ระบบสมถะวิปัสสนา ทั้งหมด

นั้น ที่มีอยู่ในพระบาลี มันมีสมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์, ดังนั้น จึง 

มมีาก ทีท่า่นกลา่วไวห้รอืทีพ่ระองคต์รสัไวอ้ยา่งสมบรูณแ์บบครบถว้น 

สำาหรับผู้ที่จะกระทำากันจริง ๆ  คือเสียสละบ้านเรือนออกไปอยู่ป่า,

มีเวลาทั้งหมด มีเรี่ยวแรงทั้งหมด, แล้วก็ทำากันจริง ๆ; ดังนั้นท่าน

ตรัสไว้ให้มากมาย ๆ สมบูรณ์แบบมากมาย หรือว่าลึกซึ้งเอาการอยู่.

 ทนีี ้คนทีไ่มอ่าจจะสละบา้นเรอืนไปอยูป่า่ ไปทำาอยา่งสมบรูณ์

แบบได้นั้นจะทำาอย่างไร;  แม้ในครั้งพุทธกาลมันก็มีอยู่นะ  คนที่ไม่

สามารถจะละบ้านเรือนออกไปอยู่ในป่า เป็นโยคี เป็นภิกษุ ผู้ปฏิบัติ

อยู่ทั้งวันทั้งคืน มันเป็นไปไม่ได้ มันก็มีอยู่. ดังนั้นมันจึงต้อง มี ระบบ

ลดั หรอืสังเขป สำาหรบัคนทีไ่มอ่าจจะทำาอย่างสมบรูณแ์บบ อยา่งนัน้ 

แต่ก็สำาเร็จประโยชน์ได้เหมือนกัน; นี่ระบบลัดสั้นสังเขปนี้มันก็มีอยู่
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อีกระบบหนึ่ง ซึ่งคนพวกนี้ไม่ต้องทำาเต็มที่สมบูรณ์แบบตามที่ตรัสไว้

ทั้งหมด.

 ทีนี้ ลองคิดดูเถอะว่า คนพวกไหนมีมากในโลกหรือในแผ่นดิน

ในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาล; แม้ครั้งพุทธกาลนั่นแหละ คนพวก

ไหนมีมาก มันก็คือ คนพวกชาวบ้านธรรมดามีมาก. คนที่จะออกไป

อยู่ป่าปฏิบัติอย่างจริง ๆ ได้ มันไม่มีกี่คน; ดังนั้น มันจึงต้องมีระบบ

ทีเ่ราจะใชพ้ดูจาสัง่สอนกนั สำาหรับคนประเภทนีซ้ึง่เรยีกว่าคนชาวบา้น

ธรรมดานี้. มันจึงเกิ ดระบบสมถะวิปัสสนาขึ้นสองระบบ คือ ระบบ

ใหญ่ไพศาลสมบูรณ์แบบระบบหนึ่ง, นั่นก็จะพูดถึงเหมือนกัน แต่ไว้

คราวอื่น; อีกระบบหนึ่งสำาหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งมีมากกว่ามาก 

มันก็มีอีกระบบหนึ่ง.

 นอกจากนั้นยังต้องมองไปอีกทางหนึ่งว่า  คนโง่  คนฉลาด 

คนไหนมีมาก?  มนุษย์ประเภทฉลาดเฉลียว  มีสติปัญญามาก  กับ

มนุษย์ที่ธรรมดา ๆ  ต้องพูดกันมาก  พวกไหนมีมาก?  มันก็พวก

ธรรมดามีมาก แล้วบางทีพวกที่โง่เขลาไม่อาจจะเข้าใจได้ จะมากเสีย

กว่าอีก. เดี๋ยวนี้เราจะพยายามลงมา จนถึงว่า แม้พวกธรรมดาที่เรียก

ว่าพวกโง่เขลานั่นแหละ ก็มีทางที่จะศึกษารู้และปฏิบัติได้ด้วยเหมือน

กัน. อาตมาจึงตั้งเค้าโครงหรือความพยายามที่จะพูดให้ตำ่าลงมา ถึง

ขนาดนี้ว่า คนธรรมดา ๆ  ที่จะถูกจัดว่าเป็นคนโง่เง่า ชั้นโง่เง่านี้ ก็ควร

จะมีความรู้พอที่จะได้ปฏิบัติได้ และช่วยให้เอาตัวรอดได้.
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 รวมความว่า ถ้าพูดกันไว้แต่ระบบละเอียดประณีตสมบูรณ์

สูงสุดแล้ว มันก็เป็นหมัน; เพราะว่าคนที่จะรับความรู้ขนาดนั้นได้มัน

มีน้อย จึงต้องมีระบบที่พอดีสำาหรับคนทั่วไปขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ซึ่ง

จะขอเรยีกไปทวีา่ ระบบลดัสัน้. แตอ่ยา่เพอ่ตกใจวา่ถา้เปน็ลดัสัน้แลว้ 

กจ็ะไมส่ำาเรจ็ประโยชน;์ ขอใหรู้ไ้วว้า่แมจ้ะเปน็ระบบลดัสัน้กย็งัสำาเรจ็

ประโยชน์ คือ ดับทุกข์ได้ เหมือนกัน.

 ทำาไมมนัจงึลดัสัน้ได?้ กเ็พราะวา่เราไมต่อ้งไปทำาอยา่งสมบรูณ์

แบบ, บางอย่างเราก็ไม่ต้องทำา; โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอิทธิ-

ปาฏิหาริย์นี้ไม่ต้องทำา, หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะบรรลุรูปฌานอรูปฌาน

ก็ไม่ต้องทำา, ไม่ต้องทำาจนถึงกับบรรลุรูปฌานอรูปฌาน ในระบบลัด

สั้น; เพียงแต่ทำาให้เป็นสมาธิพอสมควร แล้วก็ไปศึกษา พิจารณา

ธรรมะสูงสุด เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้มันพอ มันก็ดับทุกข์ได้. 

พวกที่เขาทำาได้ก็ทำาสิ  ทำาให้บรรลุฌาน  ทั้งรูปฌาน  ทั้งอรูปฌาน, 

แลว้จงึคอ่ยพจิารณาอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้กบ็รรลกุนัอยา่งดเีลศิ, 

มอีทิธปิาฏหิารยิม์อีะไร เปน็อภุโตภาควมิตุต.ิ นัน้นะ่มนัดมีนัประเสรฐิ

เกินไป มันไม่เอามาใช้กับคนธรรมดานี้ได้ จึงยังไม่พูด. ในวันนี้จะยัง

ไมพ่ดูระบบใหญท่ัง้หมด, จะพดูแตร่ะบบลดัสัน้เทา่ทีจ่ะเปน็ประโยชน์

แก่คนธรรมดาสามัญทั่วไป.

 ทีนี้ก็อย่าเข้าใจว่า ถ้าลัดแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ ได้; 

มันก็ใช้ประโยชน์ได้  คือถึงจุดที่มุ่งหมายต้องการเหมือนกัน.  แต่ว่า

ไม่เก่ง ใช้คำาว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน, ทำาอะไรได้สำาเร็จเหมือนกัน แต่ว่า
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ไม่มีความเก่ง แต่มันก็ทำาได้ เอากันเพียงเท่านี้มันก็จะพอ; มิฉะนั้น

จะตายเปล่า.  พวกคนไม่เก่งทั้งหลายนั้น  อย่าไปหวังให้มันมากนัก 

มันจะตายเปล่า; เอาแต่เพียงว่า ดับทุกข์ได้มันก็จะพอ จึงขอสรุปมา

บรรยายในลักษณะที่เป็นระบบลัดสั้น, ลัดสั้น.

 ถ้าจะถามว่า  ลัดสั้นอย่างไร?  ก็ตอบว่า  เว้นส่วนที่เกินหรือ

ไม่จำาเป็นออกเสีย;  นั้นแหละคือลัดสั้น.  เหมือนอย่างว่าบ้านเรือน 

เรามีอะไรเท่าที่จำาเป็น จะกินจะอยู่จะใช้จะสอยมันก็อยู่ได้; แต่ที่ใน

บ้านเรือนมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เกินที่จำาเป็น เหมือนกับคนบ้า จะพูด

ได้ว่า ทุกบ้านมันจะเหมือนกับคนบ้า, มันมีสิ่งที่ไม่จำาเป็น ที่มันเกิน

จำาเป็นเต็มไปหมด เห็นไหม? ถ้าเราเอาไปทิ้งเสียให้หมด, ให้เลือก

แต่ที่จำาเป็น เราก็อยู่กันแต่สิ่งที่จำาเป็น เราก็ไม่ตาย; เราก็อยู่ได้ และ

ก็เป็นสุข. บางทีจะไม่ยุ่งมากเหมือนกับบ้านเรือนที่มันเต็มไปด้วยสิ่ง

ที่ไม่จำาเป็น. เดี๋ยวนี้มันเห่อนั่นเห่อนี่, อะไรออกมาโฆษณาก็ซื้อเอามา

ใส่ในบ้านในเรือน รกรุงรังไปหมด, ล้วนแต่ไม่จำาเป็น. ทางปฏิบัตินี้

ก็เหมือนกัน  เราจะมีหลักว่า  ส่วนที่ไม่จำาเป็นนี้จะเอาออก  คือจะ

เว้นเสีย จะเดินไปแต่ส่วนที่จำาเป็น; มันจึงเป็นการลัด. ถ้าถามว่า ลัด

อยา่งไร? กค็อืเวน้สว่นทีเ่กนิจำาเปน็ออกไปเสยี คอืไมต่อ้งสมบรูณแ์บบ 

สำาหรับหรูหรา  สวยงาม  วิจิตรพิสดาร  เอาแต่เท่าที่จำาเป็นที่จะดับ

ทุกข์ได้.
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 ทีนี้ ถ้าถามว่า ทำาไมต้องลัดล่ะ? ทำาไมจะต้องลัดล่ะ? มันก็

ตอบอยู่แล้วว่า มัน จะไม่เสียเวลา, และมันจะไม่ล้มละลาย. ถ้าไม่ลัด 

มีแต่ระบบใหญ่ ระบบสำาหรับคนมีสติปัญญา; คนที่ไม่มีสติปัญญาก็

ไม่มีทางจะทำาได้. แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหมันเสียมาก; เพราะว่าทำาได้น้อย

คน. นี่จึงต้องลัด ให้มามีระบบที่เหมาะสำาหรับคนทั่วไปหรือส่วนมาก.

เปรียบระบบลัดกับสมบูรณ์แบบ.

 ทีนี้ จะเทียบกันให้ดู ว่า ลัดอย่างไร? คอยฟังให้ดี บางทีจะ

ฟังไม่ถูกก็ได้ว่าลัดอย่างไร?  คือเอาระเบียบที่มันสมบูรณ์แบบ  กับ

ระเบียบที่เราจะพูดลัดสั้นนี่มาเทียบกันดู. ถ้าเอาระบบสมบูรณ์แบบ 

โดยเฉพาะอานาปานสติตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ดี, ตามหลักอานา-

ปานสติสูตรก็ดี. นี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ, เอามาเปรียบเทียบกับหลัก

ที่จะพูดต่อ จะพูดทีหลังว่าลัดอย่างไร.

 ถา้เปน็ระบบสมบรูณ์แบบ กเ็ปน็ ๔ หมวด : หมวดกาย หมวด

เวทนา หมวดจิต หมวดธรรม.

 หมวดกาย คือลมหายใจ ก็กำาหนดลมหายใจสั้น ลมหายใจ

ยาว, รู้ธรรมชาติธรรมดาของลมหายใจ รู้อิทธิพลของมัน, รู้กระทั่งว่า 

ความที่มันตบแต่ทางร่างกาย–กายเนื้อ แล้วรู้วิธีทำาให้ลมหายใจระงับ 

ๆ ๆ จนถึงเป็นฌาน เป็นรูปฌาน ฯลฯ ไปตามลำาดับ; เพียงแต่ ๔ ขั้น

นี้ก็เกือบตาย. ระบบสั้น นั้นมันไม่ต้องทำาถึงอย่างนั้น ทำาแต่จิตเป็น
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สมาธิพอสมควร, แล้วก็ไปพิจารณาธรรมะที่เป็นตัวเรื่องกันเสียเลย 

เพียงแต่เกี่ยวกับกายหรือลมหายใจอย่างเดียวใน ๔ ขั้นนั้น มันก็

ใหญ่โตมโหฬาร,  แล้วก็ทำาไปให้ถึงกับเป็นฌานเป็นสมาธิชั้นอัปปนา

เป็นฌาน เพื่อว่าจะได้มีปีติหรือสุขจากองค์ฌานนั้นไปใช้ในขั้นต่อไป 

เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำา ในเรื่องลัด.

 ทีนี้ พอมา หมวดที่สองหมวดเวทนา ก็ต้อง เอาปีติ แท้จริง

มารู้สึกอยู่ในใจ เอามาจากฌาน. สุขที่แท้จริงมารู้สึกอยู่ในใจ, เอามา

ตัง้หนา้ตัง้ตาศกึษาสอดสอ่งด ูจนรูว้า่ อนันีเ้องมนัปรงุแตจ่ติ, แลว้กห็า

วิธีลดกำาลังของปีติและสุขนั้นเสีย จนได้ตามปรารถนา, เพียง ๔ ขั้น

นี้ก็เกือบตายอีกนั่นแหละ. ถ้าสำาหรับคนโง่ จะทำาไม่ได้ทันเวลาดอก, 

จะไปศึกษาเรื่องปีติเรื่องสุข จนกระทั่งลดอำานาจของมันได้ลงไป ๆ.

 เรามีวิธีกระโดดข้าม ตามลัดสั้น คือ เมื่อจิตเป็นสมาธิพอ

สมควรแล้ว ก็กำาหนดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเอง, ไม่ใช่จากฌานว่า 

พอใจ ไม่พอใจ อะไรก็รู้สึก, แล้วก็ควบคุมมันไปตามที่จะทำาได้, แล้ว

มันจะค่อยรู้ขึ้นมาเองว่าเป็นเรื่องมายา เวทนาทั้งหลายเป็นเรื่อง

มายา. เป็นการกำาหนดง่าย ๆเรียกว่าขั้นเดียวก็ได้ ก็มีผลเท่ากับว่า 

๔ ขั้น ของหมวดเวทนานุปัสสนา.

 ทีนี้  มาถึง  หมวดที่สาม  สมบูรณ์แบบหมวดที่สาม  เรื่อง 

จติตานปุสัสนา, รูว้า่จติเปน็อยา่งไร, แลว้กม็วีธิทีำาจติใหร้า่เรงิอยา่งไร. 

มีวิธีทำาจิตได้ตั้งมั่นอย่างไร, มีวิธีทำาจิตให้ปล่อยวางอย่างไร มันยาก

พอ ๆ กับว่า จะหัดแสดงกายกรรมจีนอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องเลย, 
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ไม่ต้องเลย ทั้ง ๔ ขั้นนี้ในหมวดจิตตานุปัสสนาสี่ขั้นนี้ ไม่ต้องทำาเลย. 

ถา้เอาอยา่งลดัสัน้; ทีจ่ะไปทำา คอยกำาหนดจติทกุชนดิ จนรูจ้กัด,ี แลว้

ทำาจิตให้ร่าเริงได้ทันที ทำาจิตให้ ตั้งมั่นทันที ทำาจิตให้ปล่อยวางทันที. 

นี้มันเก่งนะ มันเก่งเกินไป ไม่ต้องก็ได้. เรากระโดดข้ามไปยังหมวด

ท่ีสี ่ธมัมานปัุสสนาไดเ้ลย,คือวา่เมือ่จิตเปน็สมาธบิา้งแลว้พอสมควร 

ในหมวดที่หนึ่ง กระโดดข้ามไปพิ จารณาว่า ไม่เที่ยง ๆ อะไรที่อยู่

ในความรู้สึก ลมก็ดี อะไรก็ดี ที่มีอยู่ในความรู้สึก ที่เรากำาหนดอยู่, 

เห็นความไม่เที่ยง, เห็นความไม่เที่ยง.

 นี่เรียกว่า กระโดดข้ามจากหมวดที่หนึ่งขั้นที่ ๑ ไปสู่หมวด

ที่สี่ เรื่องความไม่เที่ยงเลย; จะเห็นความไม่เที่ยง ของสิ่งที่เป็นเนื้อ

เป็นตัวในชีวิตชีวานี้ แล้วกำาหนดความไม่เที่ยงนั้นอยู่เรื่อยไป ทุกครั้ง

ที่หายใจ, จนรู้สึกคลายความรัก ความพอใ  จ ความยึดถือในสิ่งที่เคย

ยึดถือ, เช่น สุขเวทนา เป็นต้น, หรือแม้ในตัวชีวิตเอง ที่เราเคยหลงรัก

ยดึถอืหมายมัน่ เพราะมนัเหน็ความไมเ่ทีย่งของทกุสว่น ทีป่ระกอบกนั

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 โดยทำาจิตเป็นสมาธิเป็นพอ

สมควร คือ กำาหนดสิ่งเหล่านั้น กำาหนดลม กำาหนดอะไรตามที่มีอยู่

นั่นแหละ,  แล้วอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกทุกชนิด  ก็ดูว่ามันไม่เที่ยง, 

จะแยกดูให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามสมควร. แต่

ท่านที่ลัดสั้นกระโดดเร็วที่สุด  ก็คืออะไรเข้ามาปรากฏในความรู้สึก

แล้วดูความไม่เที่ยง.

 เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้ว ก็นับว่าได้เปรียบแล้ว พูดภาษา

ชาวบา้นวา่ ชยัชนะอยูข่า้งฝา่ยเราแลว้; เราไดเ้ปรยีบเตม็ทีแ่ลว้ ถา้มอง

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  :  ทำาจิตเป็นสมาธิ

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 มันเหมาะสำาหรับทุกคน. ฉะนั้นขอให้

ฟังให้ดี เรื่องที่เปรียบเทียบให้เห็นอย่างเมื่อตะกี้ยุ่ง ๆ นั้น ไม่ต้อง

สนใจดอก ยุ่งหัวเปล่า ๆ, ไม่ต้อง ไม่ต้องเทียบ, ไม่ต้อง, ไม่ใช่หน้าที่

ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเทียบ เป็นแต่เพียงเอามาเทียบให้ฟังว่า มันลัดสั้นได้

แล้วมันก็ไม่เสียไปในส่วนสำาคัญ คือมันสำาเร็จประโยชน์ด้วยเหมือน

กัน, แต่เอามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่า มันเป็นสิ่งที่ทำาได้ การลัดสั้น

คือทำาอย่างนี้ เอ้า, เลิกกันไม่ต้องพูดแล้ว เรื่องลัดสั้นทำาไม, เพราะ

เหตุไร, อย่างไร, ไม่ต้องพูดกัน, มาพูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติ ที่จะปฏิบัติ

ไปตามวิธีเรียกว่าลัดสั้น.

 เอ้า, ทีนี้พูดเรื่องลัดสั้น แม้อย่างนั้นก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็น

สักสองตอน เพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ยืดยาว; ถ้าแบ่งออกเป็นสัก

สองตอนมันจะง่ายเข้า, มันจะง่ายเข้า. เรื่องยืดยาวถ้าเรามาทำาเป็น
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ตอนสั้น ๆ เข้า มันปฏิบัติง่ายเข้า. ระบบลัดสั้น สำาหรับท่านทั้งหลาย

ทุกคน ขอตัดออกเป็นสองตอน คือตอนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจ 

นี้ตอนหนึ่ง, แล้วก็ตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลายนั้นยืดยาว

มาก มันเกี่ยวโยงกันมาก.

 พูดกันในตอนระบบสั้น ลมหายใจอย่างไรนี้ก่อนดีกว่า, จะได้

เปน็พืน้ฐานดว้ย จะเปน็ ก ข ก กา ในขัน้ตน้ดว้ย, แลว้กจ็ะใชก้บัระบบ

อื่น ๆ ต่อไปข้างหน้าได้ด้วย; ฉะนั้นขอพูดระบบ เกี่ยวกับลมหายใจ 

ก่อน.

หลักปฏิบัติลัดสั้นเกี่ยวกับลมหายใจ.

 ทีนี้ เราก็เริ่มกำาหนดเกี่ยวกับลมหายใจ ธรรมดาเราก็หายใจ

กันอยู่แล้ว; เพียงแต่มีสติกำาหนดลมหายใจ ที่เราหายใจอยู่นี้ ว่ามัน

หายใจอย่างไร เมื่อหายใจอยู่น่ะ จะเรียกว่าจิตก็ได้, จะเรียกว่าสติ

ก็ได้. ถ้าเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าสติ สติมันไปกำาหนดที่ลมหายใจ 

: หายใจเขา้–ออกอยา่งไร, หลบัตากไ็ด ้ไมห่ลบัตากไ็ด,้ แลว้แตส่ะดวก

สำาหรับบางคน.  แต่ขอให้สติกำาหนดอยู่ที่ลมหายใจ  ว่าลมหายใจ

เข้าไป–ลมหายใจออกมา ลมหายใจเข้าไป–ออกมา, เข้าไป–ออกมา, 

เข้าไป–ออกมานี้.

 เดี๋ยวนี้สติมันมากำาหนดอยู่ที่ลมหายใจ มันผิดกับธรรมดามาก 

ที่เราไม่ได้กำาหนด; สติมันไปอยู่กับอะไรไม่รู้ ไปอยู่กับวัวควาย ไร่นา 
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ของเอร็ดอร่อยสนุกสนาน,  ไม่อยู่ที่อะไรดอกธรรมดา  มันไปอยู่กับ

ทุกสิ่งที่มันเป็นเหยื่อ. เดี๋ยวนี้ จับมากำาหนดลมหายใจที่เข้าอยู่–ออก

อยู่, เข้าอยู่–ออกอยู่. นั่นแหละดูเถิด นั่นแหละคือฝึกสติ ละ, สติมัน

ถูกฝึก; ถ้าฝึกได้ มันก็มีสติ .

 ฉะนัน้จงรูว้า่มนัจดัการเขา้กบัสตโิดยตรง; เอาตวัสตมิากำาหนด

ลมหายใจ, มีทางที่จะกำาหนดเป็นลำาดับเข้าไป คือประณีตละเอียด 

ลึกขึ้นไปเป็นลำาดับ, ครั้งแรกก็กำาหนดเพียงว่า เข้าออก : หายใจเข้า

หนอ–ออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ; ไม่ต้องออกเสียงดอก ไม่ต้องว่า

เป็นเสียงว่าออกหนอ–เข้าหนอ. พูดด้วยใจ เหมือนกับเราพูดว่าเข้า

หนอ–ออกหนอ แตไ่มต่อ้งทำาเสยีงใหห้นวกห.ู เมือ่หายใจเขา้กเ็ขา้หนอ 

ออกก็ออกหนอ, จะว่าเข้าเฉย ๆ ก็ได้โดยไม่หนอ. แต่เรื่องหนอนี้มี

ประโยชน์ เดี๋ยวจะค่อยอธิบายทีหลัง เราไม่ชอบหนอ เราก็ เอ้า, เข้า–

ออก, เข้า–ออก เพียงเท่านี้ เท่านั้นแหละ, ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว. 

จิตมันไม่ยอม มันดิ้นรนที่จะไม่อยู่ที่นี่, มันจะไปเที่ยวที่อื่น; เพียงแต่

ว่าใครกำาหนดให้ได้ว่า มันเข้าหนอ–ออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ 

อยู่ที่ตรงนี้นะ นี่ก็เรียกว่า สติมันถูกฝึกอย่างมาก, จิตมันถูกบังคับ

อย่างมาก.

 สติต้องมาหัดฝึกกำาหนดอยู่ที่อารมณ์นี้ คือลมหายใจ แล้วก็

บังคับไม่ให้ไปที่อื่นนะ จิตนั่น; จึงเรียกว่าทั้งฝึกสติและทั้งบังคับจิต. 

อยากจะบอกว่า ทำาเหมือนเล่น ๆ ก็ได้, ได้ผลดีกว่าทำาเครียดจริงจัง 

ด้วยความยึดมั่นถือมั่น, ทำาเหมือนกับเล่น ๆ แต่ขอให้ทำาได้นะ เข้า–

ออก, เข้า–ออก, เข้า–ออก ตามเวลาที่นานพอสมควร.
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 ทีนี้ เมื่อทำาได้ จะฝึกสักกี่วันเวลาก็ตามใจ ก็เลื่อนขึ้นไปเถอะ

ว่า สังเกตให้ละเอียดเข้าไปอีกว่า มันสั้น หรือมันยาว; ที่มันเข้าไป

หรือออกมา, มันสั้นหรือมันยาว. ทีนี้มันสั้นก็รู้ว่าสั้น, ถ้ามันยาวก็รู้ว่า

ยาว. ถ้าว่ามันยาวก็ว่ามันยาว, ถ้าว่ามันสั้นก็ว่ามันสั้น จึงกำาหนดว่า

ยาวสั้น  หรือยาวหรือสั้น,  ยาวหนอก็ได้  สั้นหนอก็ได้  ให้พอดีกับ

ครั้งหนึ่ง ที่มันหายใจออกยาว ก็ว่ายาวหนอ ถ้าสั้นก็สั้นหนอ.

 นี้มันรู้ละเอียดขึ้นไปว่า  มันยาวหรือมันสั้น  เมื่อตะกี้รู้แต่ว่า 

มันหายใจเข้าหรือหายใจออก. ชุดนั้นกำาหนดว่า เข้าหนอ–ออกหนอ, 

เขา้หนอ–ออกหนอ จนได.้ ชดุนีก้ำาหนดวา่สัน้หนอ–ยาวหนอ, สัน้หนอ

–ยาวหนอ หรือยาวหนอ–ยาวหนอ หรือสั้นหนอ–สั้นหนอ. นี่เรียกว่า

สติมันถูกฝึกให้มากำาหนดอยู่ที่ความสั้นหรือความยาว.

 เอ้า, ทีนี้ละเอียดเข้าไปอีกว่า มันหยาบหรือละเอียด : ถ้า 

หายใจแรงก็คือหยาบ หายใจเบาก็คือละเอียด. ถ้าหัวใจหรืออารมณ์

มันกำาลังตื่นเต้น คนเราก็หายใจหยาบ; เช่นโกรธเช่นกลัวนี้ หายใจ

มนักห็ยาบ หรอืมนัตกใจอะไรมา หายใจมนักห็ยาบ; ถา้ไมม่เีหตกุารณ์

เหล่านั้น หายใจมันก็ละเอียด ลมมันก็ละเอียด. เดี๋ยวนี้เราสังเกตดู

ว่า โอ ! มันหยาบโว้ย หรือมันละเอียดโว้ย การกำาหนดก็จะเกิดขึ้น

ว่า หยาบหนอ ละเอียดหนอ, หยาบหนอ, หยาบหนอ, หยาบหนอ; 

ละเอียดหนอ, ละเอียดหนอ; ไม่ต้องไปนึกห่วงว่าเข้าหรือออก สั้น

หรือยาวดอก เพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวนี่. ถ้ารู้ว่าหยาบ มันก็หยาบ

ออกไป–หยาบเข้ามา, เมื่อเราจะกำาหนดหยาบหรือละเอียด เราก็
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กำาหนดหยาบละเอียด เป็นส่วนใหญ่, แล้วมันก็รู้สึกอยู่ดี ว่าหายใจเข้า

หรือหายใจออก นั้นมันรู้เอง.

 นี่เห็นไหม ว่ากำาหนดลมหายใจชนิดนี้ ไม่ต้องเป็นนักปราชญ์

ราชบัณฑิตที่ไหน ชาวนาก็ทำาได้ : นั่งลงในที่สมควร, นั่งลงตามสบาย

ในที่สมควร, ไม่ต้องบ้าเลือกพิถีพิถันอะไรกันนัก. ที่มันพอนั่งได้ตาม

สบาย  นั่งขัดสมาธิตามสบาย,  วิธีที่มันไม่ล้มนั่นแหละ,  เอาง่าย ๆ.

เรานั่งอย่างเด็ก ๆ หัดนั่งขัดสมาธิมาแต่เล็ก แค่นั้นแหละพอแล้ว.

 นี่กำาหนดลมหายใจในขั้นที่ว่า เข้าหนอ–ออกหนอ, เข้าหนอ–

ออกหนอ; นี้เปลี่ยนเป็นว่าสั้นหนอ–ยาวหนอ สั้นหนอ–ยาวหนอ ก็

กำาหนดได้ดี, กำาหนดว่าหยาบหนอละเอียดหนอ, หยาบหนอ ละเอียด

หนอ. นี้มันไม่ยาก, มันไม่ยาก. ถ้าทำาไม่ได้แล้วก็คิดว่าแย่มาก; ถ้าใคร

ทำาไม่ได้ก็ดูจะเหมือนกับแมวละ เป็นแมวไปเลย ถ้าทำาอย่างนี้ไม่ได้; 

จึงเรียกว่าลัดสั้นที่สุด ตำ่าที่สุด, ง่ายที่สุดแล้ว.

ฝึกเพ่งดูให้รู้จักรูปนาม.

 เอ้า, ทีนี้จะสูงขึ้น นี่จะสูงขึ้นไป แม้ว่าเรื่องลัดสั้นมันก็มีชนิด

ละเอียด ลึก สูง เหมือนกัน. ทีนี้ก็จะกำาหนดว่า เมื่อเรากำาหนดลม

อยูน่ัน่นะ่ ลมมนัถกูกำาหนด, ลมมนัถกูกำาหนด. ทีเ่รารูส้กึวา่จติกำาหนด, 

จิตกำาหนด นี่มันจะแยกกันเป็นรูปและเป็นนาม. ลมหายใจนั้นเป็นรูป 

ไปกำาหนดทีล่มหายใจ, กำาหนดลมหายใจเขา้ออกอะไรกต็าม รปูหนอ–
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รูปหนอ; เพราะว่าเรากำาหนดที่ลมหายใจ เราก็กำาหนดว่ารูป หรือ

รูปหนอ–รูปหนอ, คือตัวลมนั่นแหละเขาเรียกว่ารูป เพราะว่ามันเป็น

รูปธาตุ, หรือกำาหนดที่ลมกระทบ หรือกำาหนดที่อะไรก็สุดแท้ ที่มัน

เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูป.

 ทีนี้ กำาหนดที่ความรู้สึกของจิต จิตที่กำาหนด ตัวผู้กำาหนด 

คือตัวจิตก็ได้ หรือตัวความรู้สึกว่ากำาหนดก็ได้, อันนี้มันเป็นนาม. ถ้า

ไปกำาหนดเข้าไปที่จิต ที่เป็นผู้รู้สึกก็นามหนอ, นามหนอ. ถ้ากำาหนดที่

ลมหายใจ ก็ว่ารูปหนอ รูปหนอ; มีหลายแห่งที่ให้กำาหนดว่ารูปหนอ; 

แล้วก็มีหลายแห่งที่ให้กำาหนดว่านามหนอ, ขอแต่ว่าจิตที่กำาหนดหรือ

ความรู้สึกที่ว่ากำาหนดก็ได้, นี้เรียกว่านามหนอ–นามหนอ. เราก็เลย

กำาหนดนามรูป–นามและรูป : นามคือความรู้สึกที่กำาหนด, รูปคือ

สิ่งที่ถูกกำาหนด. ถ้าว่าเรากำาลังทำาความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจ แล้วเรา

ก็พูดออกมาว่า รูปหนอ–รูปหนอ แต่ไม่ต้องออกเสียง; พูดวิธีที่ไม่ต้อง

ออกเสียง.  เมื่อจิตมันเพ่งลงไปที่ลมที่ถูกกำาหนด  หรือที่ที่ลมมัน

กระทบก็ดี กำาหนดว่ารูปหนอ–รูปหนอ, คือมันเป็นรูปธรรม กำาหนด

วา่รปูหนอ. แตถ่า้ไปกำาหนดทีต่วัความรูส้กึทีก่ำาหนด หรอืจติทีก่ำาหนด 

ก็ว่านามหนอ–นามหนอ นี่เรารู้จักสองอย่างแล้วนะ รู้จักทั้งรูปและ

ทั้งนาม.

 ถ้าเรากำาหนดลมหายใจยาวหรือสั้น หยาบหรือละเอียดก็ตาม 

ความทีมั่นยาวหรอืสัน้ มันกเ็ปน็รูปเหมอืนกนั, เขาเรยีกว่า อปุาทายรปู 

มีลักษณะแห่งความยาวความสั้น, ความหยาบ ความละเอียด, หรือ
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กิริยาที่เข้าไปกิริยาออกมา ก็เรียกว่ารูปได้เหมือนกัน. อุปาทายรูป 

ไม่ใช่มหาภูตรูป.  ถ้ากำาหนดลมหายใจแท้ ๆ  มันก็เป็นมหาภูตรูป, 

กำาหนดรูปที่เป็นตัวมหาภูตรูป; แต่ไม่อยากจะอธิบายแล้วมันจะเกิน

แล้ว. คุณไม่ต้องรู้ว่า มหาภูตรูปหรืออุปทายรูปมันจะเกินแล้ว มัน

จะยุ่งแล้ว; เอาแต่ว่า ถ้าว่ากำาหนดที่ตัวลมหายใจ หรือที่ลมหายใจ

กระทบ, หรือลักษณะอาการแห่งลมหายใจกำาหนดอยู่แล้วก็รู้สึก : โอ, 

นี้รูป ก็รูปหนอ, กำาหนดจิตที่กำาหนด หรือความรู้สึกที่รู้สึกก็เรียกว่า

นามหนอ, นามหนอ.

 ถา้จะไปบอกชือ่ภาษาบาลทีกุอยา่ง ๆ  เรือ่งมนักม็าก มนักลาย

เป็นเกินสมบูรณ์แบบ, เป็นเรื่องเกินเสียเวลาเปล่า ๆ. ขอให้กำาหนด

แต่เพียง อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม, มันเป็นของหยาบและเนื่องอยู่

กับของหยาบ ก็เรียกว่ารูป, ถ้ามันเป็นของละเอียด ไม่มีรูปก็เรียกว่า

นาม คือจิตใจ.

 ตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบ้างแล้วนะ  เมื่อหายใจเข้า–ออกอยู่ 

กำาหนดลมว่า รูปหนอ–รูปหนอ, กำาหนดที่จิต ที่กำาหนดลมอยู่ว่า 

นามหนอ นามหนอ หรือความรู้สึกอยู่ว่ากำาหนดอยู่อย่างไร เรียกว่า

ก็นามหนอ นามหนอ. นี้ขึ้นมาถึงขั้นกำาหนดรูปนาม.
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ฝึกกำาหนดดูให้รู้จักเบญจขันธ์.

 เอ้า, ทีนี้เอาให้มันเก่งขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง บางคนอาจจะง่วง 

หรือโมโหแล้วก็ได้ คือมันไม่รู้ว่าอะไร, เอ้า, ทีนี้จะกำาหนดให้เก่งขึ้นมา

อีกนิด. คุณช่วยจำาไว้ให้ดีเถอะ ที่เรียกว่าเบญจขันธ์ ๆ นั้น จะรู้จัก

เบญจขันธ์กันละทีนี้; เข้าใจว่าเหล่านี้คงจะเคยได้ยิน เบญจขันธ์ : รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณกันมาแล้วทั้งนั้น; จะมาบอกกันให้รู้

ว่ามันอยู่อย่างไร.

 เมื่อเรากำาหนดลมมาตามลำาดับ ๆ อย่างที่ว่านี้ : เข้าหนอ 

ออกหนอ สั้นหนอ ยาวหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ นามหนอ รูป

หนอ. ทีนี้จะกำาหนดให้มันเห็นชัดว่าอย่างไรเรียกว่ารูป, ก็อย่างที่ว่า

มาแล้ว กำาหนดที่ลม หรือกำาหนดที่ความสั้นยาว หยาบ ละเอียด

ของลม. นี้เรียกว่ารูป, รูปเหล่านี้เรียกว่ารูปขันธ์. ขันธ์แปลว่าหมวด

หรือกอง คือกองรูป.

 ทีนี้ถ้าในเวลาที่กำาหนดนั้น มัน มีรู้สึกเวทนาอะไรแทรกแซง 

เข้ามาบ้าง เมื่อเรากำาหนดอยู่อย่างนั้น; บางทีเรารู้สึกสบายก็มี พอใจ

ถูกใจก็มี, หรือถ้าเผอิญว่าภายนอกมันแทรกแซง เช่นว่ามันเจ็บที่นั่ง 

หรอืปวดเมือ่ยขึน้มากม็อียา่งนี.้ ถา้ความรูส้กึอยา่งนีม้นัเกดิขึน้มาแลว้

ก็เรียกว่าเวทนา; เวทนา น่ีเวทนาขันธ์แหละ. เวทนาขันธ์มาแสดงหน้าตา

ให้เห็นแล้ว. เมื่อกำาหนดลมหายใจอยู่ พอใจ สบายใจ ความพอใจ

สบายใจในความรู้สึก, ต้องมีความรู้สึกอยู่จริงๆ นะ; แล้วนั่นแหละ
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คอื เวทนาขนัธ ์จงึกำาหนดวา่ เวทนาหนอ, เวทนาหนอ, เวทนาเฉย ๆ 

ก็ได้ เวทนาหนอก็ได้. นั่นแหละคือเวทนาขันธ์, รู้จักเวทนาขันธ์ ที่ท่อง

กันมาร้อยหนพันหนเสียบ้างสิ ได้แต่ท่อง. เดี๋ยวนี้จะรู้จักว่าตัวจริง

เป็นอย่างไร.

 ทนีี ้เมือ่เรากำาหนดลมอยู ่: สัน้–ยาว อะไรกต็าม ตามทีก่ำาหนด

นั้น มันทำาความสำาคัญมั่นหมายได้ว่า โอ้, นี่เรียกว่าลม นี้เรียกว่าสั้น 

นี้เรียกว่ายาว  หรือสำาคัญได้ว่า  หยาบว่าละเอียด,  ความสำาคัญได ้

มั่นหมายว่าเป็นอย่างไรได้ นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ มันจำาได้ว่า อย่างนี้

เรียกว่าลม, อย่างนี้เรียกว่าลมสั้น, อย่างนี้เรียกว่าลมยาว, อย่างนี้

ลมหยาบ, อย่างนี้ลมละเอียด; มันจำาได้ กำาหนดได้ นี้เรียกว่าสัญญา-

ขนัธ ์มนัมสีญัญากำาหนดได ้นีส่ญัญาขนัธ ์เราเพง่เฉพาะทีค่วามรูส้กึ; 

กำาหนดได้ จำาได้สำาคัญได้ว่าสัญญา สัญญาหนอ สัญญาหนอ สัญญา

หนอ. เมือ่จติกำาหนดอยูท่ีค่วามรูส้กึในความสำาคญั นัน้แหละ, แลว้ก็

เรียกสิ่งนั้นว่า ความสำาคัญหรือสัญญา, แล้วก็ใช้คำาว่าสัญญา ก็สัญญา

หนอ สัญญาหนอ สัญญาหนอ.

 ทนีี ้ตวัการกำาหนดนัน้เอง มนัมคีวามคดิอยูใ่นตวัการกำาหนด, 

ความคิดนึกที่มันมีอยู่ในตัวการกำาหนดก็ดี. หรือถ้าเผอิญจิตเวลานั้น

มันไปหวนคิดถึงอะไรก็ดี; ความคิดนั้นคือสังขาร. สังขาร ปรุงแต่ง 

คือความคิด; ไปกำาหนดเข้าที่ตัวความคิดนั้นแล้ว ก็ว่า สังขารหนอ 

สังขารหนอ สังขารหนอ.
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 ทนีีม้า กำาหนดทีต่วัวญิญาณ. การทีจ่ะรูส้กึตอ่ลมนัน้ มนัตอ้ง

มีกายวิญญาณ ผิวจมูกนั้นเป็นกาย มีวิญญาณที่นั่นรู้สึกต่อลม นี้ก็คือ

วิญญาณ : กายวิญญาณ หรือมโนวิญญาณ ที่มันจะมากำาหนดเข้าที่

ตวัลม ทีห่ยาบละเอยีดเปน็ตน้นี ้กเ็รยีกวา่วญิญาณเหมอืนกนั, จะเปน็

กายวิญญาณ ก็ดี มโนวิญญาณ ก็ดี, มันก็จะเกิดอยู่ในขณะที่กำาหนด

อยู่ตลอดเวลา.  เรากำาหนดว่า  วิญญาณหนอ ๆ  วิญญาณหนอ ๆ 

วิญญาณของกายวิญญาณที่รู้สึกต่อลมกระทบก็ดี, หรือมโนวิญญาณ  

รู้สกึตอ่การทีจ่ตินัน้มนักำาหนดอารมณน์ัน้กดี็,  เรียกวา่วญิญาณดว้ยกัน

ทัง้นัน้; ได ้๕ อยา่งแลว้นะ รปู หนอ เวทนา หนอ สญัญา หนอ สงัขาร 

หนอ วิญญาณ หนอ นี่ ๕ ขันธ์ ๕ อย่างนี้ รู้จักขันธ์ห้าตัวจริงใน

ความรู้สึก เป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้.

 อยา่งนีเ้รยีกวา่เรากำาหนดนามรปู: รปูคอืกาย, นาม คอื เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ. รูปนั้นกำาหนดเป็นอย่างเดียว เรียกว่ารูป 

จะเป็นอุปาทายรูป  หรือมหาภูตรูป  ก็รวมเรียกว่ารูป;  ส่วนเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกนาม. เดี๋ยวนี้เรารู้จักกำาหนดรูปหรือ

นาม; ถ้าแยกนามเป็นสี่ ก็แยกเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

แล้วแต่เราจะชอบอย่างไร. ถ้ายอมเสียสละเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยบ้าง 

ก็ศึกษาพอให้จำาได้ว่า ท่านจำาแนกไว้เป็น ๕ อย่าง คือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ยากดอก ตั้งใจพักเดียววันเดียว มันก็

กำาหนดได้เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, แล้วก็มาแยก

กำาหนดทีละอย่าง ๆ เมื่อกำาหนดลมหายใจอยู่นั่น จะพบทั้งรูป ทั้ง

เวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ.
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 ช่วยจำาไว้ให้ดี อาตมาบอกว่า เมื่อกำาหนดลมหายใจอยู่ ตาม

แบบนี้ ในนั้น จะหาพบทั้งรูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้ง

วิญญาณ. เดี๋ยวนี้เรามันกำาหนดนามรูปได้ โดยหยาบ ๆ ว่า นามรูป; 

ถา้โดยละเอยีดกว็า่รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ. เดีย๋วนีก้ำาหนด

รูปได้แล้ว, กำาหนดสิ่งที่เรียกว่านามรูปได้แล้ว.

 ดี, คนที่จด ๆ ไปนั้น คงจะเอาไปได้; แต่คนที่ไม่จดไปนี้คงจะ

เหลือวิสัยที่จำาได้. อาตมาคิดว่า ค่อยไปหาเอาทีหลังสิ.

ฝึกกำาหนดรู้เกิด–ดับ.

 เดี๋ยวนี้กำาหนดนามรูปแล้วนะ ต่อไปจะกำาหนดเกิด–ดับ. ชุด

ต่อไปนีจ้ะกำาหนดเกดิ–ดบั; เรือ่งนามรปูหรอืเบญจขนัธน์ัน้เสรจ็ไปแลว้, 

ชุดต่อไปนี้จะกำาหนดเกิด–ดับ.

 พอลมปรากฏในความรู้สึกว่าลมเกิด ละเอียดจนไปถึงว่า ถ้า

มันรู้สึกเห็นเป็นความยาว ก็ความยาวเกิดขึ้น, ความสั้นเกิด, ความ

หยาบเกิด, ความละเอียดเกิด. อุปาทายรูปทั้งนั้นแหละ มันก็มีเกิด

เหมอืนกนั. พอลมหมดไปกเ็รยีกวา่ลมดบั ๆ  ความยาวดบั ความส้ันดบั 

ความหยาบดับ  ความละเอียดดับ.  หรือเมื่อเราจะกำาหนดเป็นรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, เราก็ กำาหนดให้เป็นเกิด และดับ 

ก็ได้; เช่นลมปรากฏ รูปเกิด ลมหายใจ รูปดับ, เวทนา รู้สึกอย่างใด

อย่างหนึ่งเกิด ก็ว่าเวทนาเกิด พอหายไปก็ว่า เวทนาดับ, สัญญาเกิด 
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สัญญาดับ,  ความคิดเกิดก็คือสังขารเกิด,  ความคิดดับก็สังขารดับ, 

วิญญาณทำาหน้าที่ก็เรียกว่า วิญญาณเกิด วิญญาณไม่ทำาหน้าที่ก็เรียก

ว่า วิญญาณดับ.

 เดี๋ยวนี้เรามาแยกดู แยกกำาหนดดูเฉพาะอาการที่มันปรากฏ

ออกมา เรียกว่ามันเกิด, คือมันทำาหน้าที่อยู่เรียกว่ามันเกิด. พอมัน 

ไม่ทำาหน้าที่ หายไป ก็เรียกว่า มันดับ. ชุดนี้กำาหนดเกิด–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 ไม่ทำามาอย่างคล่องแคล่วแล้ว 

ทำาไม่ทันดอก, กำาหนดไม่ทัน, ทำาไม่ทันแน่.

 ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำาเดี๋ยวนี้แล้วจะได้เลย มันก็ต้องทำามา

เป็นวัน ๆ หรือหลายสัปดาห์ มันจึงจะกำาหนดได้, กำาหนดทัน แล้วก็

พูดทัน แล้วลงจังหวะพอดี : เกิดหนอ–ดับหนอ, เกิดหนอ–ดับหนอ, 

เกิดหนอ–ดับหนอ ของรูปก็ได้ ของนามก็ได้ ของเวทนา ของสัญญา 

ของสังขาร ของวิญญาณก็ได้. นี้ กำาหนดเกิ 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

สำาเร็จประโยชน์ดอก. มันต้องมีอะไรเกิดอยู่จริง ๆ เช่นว่า รูปเกิด

กว็า่เกดิหนอ, รปูดบัคอืลมหายใจหายไป กเ็รยีกวา่ดบัหนอ, ความยาว

ปรากฏก็  ความยาวเกิดหนอ,  ความสั้นปรากฏ  ความสั้นเกิดหนอ, 

ความหยาบปรากฏ ความหยาบเกดิหนอ, ความละเอยีดปรากฏ ความ

ละเอียดเกิดหนอ, มันแล้วแต่ว่าจิตกำาลังกำาหนดหรือรู้สึกอยู่ที่อะไร. 

นี้เรียกของจริง ๆ , ทำาที่ของจริง, ไม่ใช่ของคาดคะเนหรือของคำานวณ. 

มนัจงึเปน็วทิยาศาสตร ์เพราะมนัทำาเปน็ของจรงิ ไมใ่ชป่รชัญาเพอ้เจอ้ 

ได้แต่คำานวณ.

 นี่อาการที่ลมเกิด ลมดับ, นามเกิด นามดับ ขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง

เกิด ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งดับ, กำาหนดอยู่ว่าเกิดหนอ ดับหนอ เกิดหนอ 

ดับหนอ; จะพูดว่ารูปขันธ์เกิดหนอมันยาวนัก มันจะขลุกขลัก เพราะ

มันรู้สึกอยู่แล้วว่า ลมมันเกิดก็คือรูปขันธ์เกิด, หรือเวทนาเกิดก็เวทนา

เกิด, เวทนาดับก็เวทนาดับ, ก็ว่าเกิดหนอก็พอ, ดับหนอก็พอ ในใจ

มันรู้สึกอยู่ดีแล้วว่า อะไรมันเกิด.
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ฝึกกำาหนดเห็นอนิจจัง.

 เอา้, ทีนีเ้ลือ่นชัน้อีก เลื่อนลำาดับปฏิบตัิต่อไปอีก. ทีนี ้กำาหนด

อนิจจัง หลังจากกำาหนดเกิด–ดับ เกิด-ดับ เกิด–ดับ อยู่แล้ว จน

ชำานาญ 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 วิญญาณที่กำาหนดได้คล่องแคล่วแล้ว เอามา

ดูเถอะ มันไม่ได้เท่ากันดอก; มันเปลี่ยน ๆ มันจึงดับได้, มันค่อย ๆ 

มีขึ้นแล้วก็ค่อย ๆ ดับไป.

 ดูตรงที่มันไม่คงที ่ ที่มันเปลี่ยน จึงว่า โอเปลี่ยนหนอ เปลี่ยน

หนอ, ไม่เที่ยงหนอ ไม่เที่ยงหนอ, ทุกครั้งที่รู้สึก จำาไว้ว่ารู้สึก 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

ทีส่ดุ ในสว่นลกึของจติใจ กเ็ห็นความไมเ่ท่ียงอยูอ่ยา่งนี ้: ไมเ่ทีย่งหนอ 

ไม่เที่ยงหนอ; นี้ตอนที่กำาหนดความไม่เที่ยง.

ฝึกกำาหนดเห็นอนัตตา.

 พอเสร็จแล้วก็เลื่อนระบบ  เลื่อนชั้นขึ้นไปกำาหนดอนัตตา 

กำาหนดอนัตตา คือว่า มันไม่มีตัวตนอะไร; กำาหนดหายใจเข้า–หายใจ

ออก,  หายใจเข้า–หายใจออก  มาเห็นว่า  โอ,  มันเกิด–ดับของลม

หายใจ. คนทีเ่ปน็เจา้ของลมหายใจ เจา้ของชวีติกไ็มม่ ี: มนัมแีตอ่าการ

ของการหายใจเข้า  การหายใจออก,  การหยาบ  การละเอียด, รู้สึก

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณได้; แต่ไม่มีคน, ไม่มีตัวคนท่ีเป็นผู้กระทำา

อย่างนั้น, มีแต่อาการของธรรมชาติเท่านั้น.

 รู้สึกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้ : อนัตตาที่ลม, อนัตตาที่ลักษณะ

ของลม, อนัตตาของจิตที่กำาหนดลม, 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 ครั้งนี้สำาคัญมากคือหนอฉลาดแล้ว หนอรู้ว่าไม่มี
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ตัวตนแล้ว; เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องหนอ แต่ตอนนี้กำาหนดความที่มันไม่ใช่

ตัวตน  มันไม่มีตัวตน,  มีแต่ลม  มีแต่กาย  มีแต่จิต,  มีแต่ความรู้สึก

เป็นสัญญา เป็นเวทนา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ อะไรก็ตาม, ไม่ใช่

ตัวตนทั้งนั้น, ก็เลยไม่ใช่ตนหนอ ไม่ใช่ตนหนอ. หรือจะพูดเป็นบาลี

ว่า อนัตตาหนอ อนัตตาหนอ, อนัตตาหนอ แล้วแต่ว่ามันกำาลังรู้สึก

อยู่ที่อะไร; ถ้ารู้สึกอยู่ที่ลม ลมนั่นอนัตตาหนอ, รู้สึกอยู่ที่จิตกำาหนด

ลม จิตนั่นอนัตตาหนอ, รู้สึกอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น, ก็เวทนา

นั่นแหละไม่มีตัวตนไม่ใช่ตน, นี้มันสักว่าลมเท่านั้นหนอ, สักว่าหายใจ

เท่านั้นหนอ, สักว่าเข้า สักว่าออก สักว่าสั้น สักว่ายาว อะไรก็ตาม, 

ล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้น.

 นี่  กำาหนดอนัตตา  เรียกว่า  อนัตตานุปัสสี;  ในพระบาลี

อานาปานสติสูตรไม่มี ท่านไปฝากไว้ในอนิจจัง. เพราะฉะนั้น ท่าน

จึงว่า อนิจจานุปัสสี วิราคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี ปฏินิสสัคคานุปัสสี 

ไมม่คีำาวา่อนตัตานปุสัส ีแลว้ไปฝากไวใ้นอนจิจงั; เพราะถา้เหน็อนจิจงั

ย่อมเห็นอนัตตานี้เอง. แต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เราชาวบ้านโง่ ๆ นี้ รู้จัก

แยกมาดูอนัตตาเสียสักส่วนหนึ่ง ด้วย.

 พอเห็น กำาหนดรู้สึกต่อลม 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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จะสัน้จะนานหรอืเรว็เทา่ไรกต็ามใจเถอะ. แตว่า่ชดุนีก้ต็อ้งทำาใหไ้ดว้า่

กำาหนดอนัตตาหนอ อนัตตาหนอ.

 ถา้เหน็อนตัตาอยูจ่รงิ ๆ  มนัจะสลดสงัเวชขึน้มาเอง, เบือ่หนา่ย

คลายกำาหนัดต่อสิ่งที่เคยรักนั่น 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

เรือ่ย ๆ  ไป เดีย๋วมนักแ็สดงออกมาใหเ้หน็วา่ โอ, บางอยา่งดบัไปแล้ว 

ดับไปแล้วหนอ, ดับไปแล้วหนอ, หมดไปแล้วหนอ, นิโรธานุปัสสี. 

แต่ไม่ได้บอกให้ท่องบาลีอย่างนี้ เดี๋ยวมันจะเพิ่มให้คุณยุ่งยากลำาบาก.

 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; ถ้าจะทำาก็ได้ สิ่งที่

เคยยึดถือว่าน่ารักน่าพอใจ ยินดียินร้าย เดี๋ยวนี้มันสลัดทิ้งแล้ว, ทิ้ง

แล้วหนอ ๆ ปฏิ นิสสัคคานุปัสสี.

 นี่จึงเห็นได้ว่า มันจบอย่างเดียวกัน; แม้จะเป็นระบบลัดสั้น 

ของคนธรรมดาสามัญ  มันก็ไปจบที่จางคลาย,  ปล่อยวางสิ้นเชิง

เหมือนกัน. สี่ขั้นของหมวดนี้ จะแยกเป็นขั้น ๆ ก็ได้, หรือจะให้มัน

เนือ่งกนัเปน็อนัเดยีวกนัไปกไ็ด,้ ถา้เหน็อนจิจงัแลว้มนักจ็าง คลาย ดบั 

สลัดทิ้งไปเองก็ได้.

 เช่ือเหลอืเกนิวา่ในครัง้พทุธกาล เขากไ็ม่ไดแ้ยกแยะกนัอยา่งนี.้ 

ถ้าเมื่อทำาจิตกันอย่างนี้ จิตมันก็ปล่อยวาง คลาย ดับเองเหมือนกัน 

ไม่ต้องแยกให้เป็นหลายขั้นตอนหลายชื่อ แล้วก็จำายาก. ฉะนั้นจึงว่า 

เห็นอนจจังของสิ่งทั้งปวงมากพอ, มากพอ จนเห็นอนัตตา, จนมัน

คลาย, จนมันวาง, จนมันปล่อย, หลายขั้นตอนนั้นรวม เรียกเป็น

ขั้นตอนเดียวเสีย ว่ามันหลุดพ้น. เมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ ส่องลงไป

อยา่งแรง, อยา่งแรงเหมอืนกบัวา่สมาธอิยา่งแรง เหมอืนกบัรวมแสงไฟ

อย่างแรงจี้ลงไป  มันก็ร่วงผล็อย ๆ  ผล็อย ๆ  เหมือนกับใบไม้ร่วง; 

ไม่ว่าเป็นความยึดถืออยู่ในอะไร สิ่งนั้นก็ร่วงไป ๆ ร่วงไป. ท่านเรียก

สั้น ๆ ว่าหลุดพ้น คำาเดียวก็ได้; แต่ ในคำาว่าหลุดพ้น เพียงคำาเดียว 
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มัน มีเห็นไม่เที่ยง เห็นอนัตตา เห็นจางคลาย เบื่อหน่าย เห็นดับ 

เห็นหลุดพ้น เห็นสลัดคืน. นี่เห็นหมด.

ทบทวนเรื่องกำาหนดลมหายใจ.

 นี่เรียกว่า กำาหนดลมหายใ จ เรื่องเดียว อย่างเดียว ไปได้ถึง

อย่างนี้. คงจะไม่ลืมตะกี้บอกว่า เราพูดกันแต่ในเรื่องลมหายใจก่อน 

เรื่องอิริยาบถทั้งหลายยังไม่พูด, ยังไม่พูด, แต่ยังอีกมาก. เดี๋ยวนี้

พูดแต่เรื่องลมหายใจก่อน; กำาหนดลมหายใจว่า หายใจอยู่ หายใจอยู่ 

เข้าอยู่–ออกอยู่, เข้าอยู่–ออกอยู่, สั้นหนอ ยาวหนอ สั้นหนอ ยาว

หนอ, หยาบหนอ ละเอียดหนอ หยาบหนอ ละเอียดหนอ. เอ้า, นี้นาม

หนอ นี้รูปหนอ นี้นามหนอ นี้รูปหนอ นี้เวทนาหนอ นี้สัญญาหนอ 

ทีม่นัรูส้กึอยูเ่มือ่หายใจ จงึเรยีกวา่เนือ่งอยูด่ว้ยลมหายใจ, มนัเกดิหนอ 

ดับหนอ ลมหายใจเกิดหนอ ดับหนอ อะไรที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจ 

เกิดหนอ ดับหนอ. ความรู้สึกที่เป็นนามขันธ์ อีก ๔ อย่าง คือเวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ แตล่ะอยา่ง ๆ กเ็กดิหนอ ดบัหนอ เกดิหนอ 

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.  แต่อย่าพูดให้มันมากคำาเลย  พูดคำาเดียวว่า  คลายหนอ 

คลายหนอ.  อันใดมันคลายไปถึงที่สุด  อันนั้นมันก็ดับ  ก็ดับหนอ 

ดับหนอ. ของที่เคยยึดถือหลุดร่วงไปแล้วหนอ, หลุดร่วงไปแล้วหนอ 

แปลว่าสลัดทิ้ง สลัดคืน ขว้างทิ้งแล้วหนอ, ขว้างทิ้งแล้วหนอ.

 นีเ่พยีงแตล่มหายใ จบทเดยีว, บทลมหายใจบทเดยีว ยงัไม่พดู

ถึงอิริยาบถอื่นเลย. ลมหายใจอย่างเดียว มีทางที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้; 

แม้สำาหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป. ถ้าใครเห็นว่ามันมากนัก จะลดลง

เสียก็ได้; จะลดอย่างไรได้บ้าง ก็ลองใคร่ครวญดู.

 เอาทัง้หมดนะ กก็ำาหนดวา่ลมหายใจหนอ กำาหนดวา่เขา้–ออก

หนอ กำาหนดวา่สัน้ยาวหนอ กำาหนดวา่หยาบละเอยีดหนอ กำาหนดวา่

เป็นนามหรือเป็นรูปหนอ กำาหนดว่าเกิดหนอดับหนอ, เกิดหนอดับ

หนอ กำาหนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอ ก็คือไม่เที่ยง กำาหนดว่าไม่มีตน

เลยหนอ เอ้า, จาง ๆ จาง ๆ จาง ความยึดมั่นแล้วหนอ สุดความ

ยึดมั่นแล้วหนอ โยนคืนแล้วหนอ.

 ทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจ คือ รู้สึกอยู่เกี่ยวกับลมหายใจ 

เมือ่กำาหนดลมหายใจอยู ่มคีวามเหน็แจ้ง รูส้กึประจกัษต์อ่สิง่เหลา่นีไ้ด ้

ในขณะที่มีการกำาหนดลมหายใจ หรือว่าแยกออกดูได้จากลมหายใจ

นั่นเอง.
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 ถ้าจำาไม่ได้  ก็ไปขอคัดลอกจากเพื่อน  ว่ากำาหนดลมหายใจ, 

กำาหนดว่าหายใจหนอ, อีกขั้นหนึ่งกำาหนดว่า หายใจเข้า–ออกหนอ. 

ขั้นต่อมากำาหนดว่า สั้น–ยาวหนอ, ขั้นต่อมากำาหนดว่าหยาบละเอียด

หนอ. ทีนี้ดูให้ละเอียดฉลาดขึ้นไปอีกว่า โอ้, นี้นามหนอ นี้รูปหนอ, 

ลมหายใจเป็นรูป. การกำาหนดลมหายใจ รู้สึกลมหายใจ เป็นนาม

หนอ, นามหนอ–รูปหนอ แล้วกำาหนดว่ามันเกิดหนอ–ดับหนอ เกิด

หนอ–ดับหนอ แล้วกำาหนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอ คือไม่เที่ยง กำาหนด

ว่า ไม่มีตนหนอ คืออนัตตา. กำาหนดว่าเดี๋ยวนี้ความยึดถือของเรา

จางออกแล้วหนอ, จางออกแล้วหนอ. เดี๋ยวนี้ความยึดถือบางอย่าง

ดับแล้วหนอ สิ่งใดดับความยึดถือได้ สิ่งนั้นหล่นร่วงไปเหมือนกับ

ขว้างทิ้งแล้วหนอ.

 นับดูได้กี่ขั้น?  ที่จด ๆ ไปนั้น  นับดูว่าได้กี่ขั้น?  กำาหนดว่า

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. 

ขอให้ไปลองทำาดู.
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การบังคับจิตนี้ฝึกสติตลอดเวลา.

 นี่คือว่า ฝึกสติ อยู่ตลอดเวลา; เพราะมันต้องใช้สติ อยู่ตลอด

เวลาทีฝ่กึนัน้. มนัเปน็การบงัคบัจิตอยูต่ลอดเวลา, มสีมาธโิดยอตัโนมติั

อยู่ในตัว. สมาธิชนิดนี้ไม่ออกมาเด่นอยู่ เป็นรูปฌาน อรูปฌาน อะไร 

ไม่. แต่มันมีอยู่อย่างเพียงพอในการกำาหนดนั้นเอง. สมาธิชนิดนี้วิเศษ 

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญว่าเป็นสมาธิที่วิเศษ; เพราะกำาลังใช้

ประโยชน์อยู่จริง ถ้าไปทำาเป็นฌาน, เป็นอรูปฌาน เด่นไปทางโน้น 

ไม่ได้ใช้อะไร; มันก็เป็นฌานอยู่อย่างนั้น มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้

อะไร. แต่เดี๋ยวนี้มีอยู่เท่าไร ใช้หมดเท่านั้น; เหมือนกับว่ามีเงินมีทอง 

ถ้าไม่ใช้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร  จะมีมากเท่าไร ๆ  มันก็ไม่มี

ประโยชน์อะไร. แต่ถ้ามันได้ใช้จริง ใช้อยู่เต็มที่ นั่นน่ะคือมีประโยชน์

มาก.

 ดังนั้น สติ ก็ดี สมาธิ ก็ดี ที่เกิดอยู่ในการกระทำานี้ เรียกว่า 

มีประโยชน์มาก; ท่านเรียกว่า อนันตริยสมาธิ –สมาธิที่แฝดกันอยู่

กับปัญญา. เราไม่ได้ตั้งใจจะทำาสมาธิ แต่มันก็เกิดขึ้นมาเอง ในการ

กระทำาการกำาหนด ตามแบบที่กล่าวมาแล้ว. นี่เรียกว่า มีสมาธิเกิ ด

พร้อมกันกับการใ ช้ไปเลย;  ไม่เดินเครื่องเปล่า ๆ  ให้เสียแรงงาน

เปล่า ๆ; เหมือนกับเขาใช้รถยนต์ เขาก็สตาร์ทเครื่อง ติดก็เข้าเกียร์

ไปเลย ถ้าใครมัวเดินเครื่องอยู่เฉย ๆ มันบ้าแล้ว มันเป็นบ้าแล้วนะ. 

เครือ่งยนตจ์ะดอียา่งไร เปดิใหม้นัเดนิอยูเ่ฉย ๆ , มันกคื็อบา้. เครือ่งยนต์

พอดีพอรา้ย พอสตาร์ทตดิแลว้เขา้เกยีร์ไปเลย ทำางานไปเลย. นัน่แหละ
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คอื อนนัตรยิสมาธ ิ–สมาธทิีเ่กิดขึน้มาพรอ้มกนักบัการใช ้: ใชพ้จิารณา 

ใช้กำาหนด; อย่างนี้จะเรียกว่า ไม่เก่งก็ได้ แต่ไม่เป็นไร มันไม่ได้ทำา

สมาธิได้มากมาย มันไม่เก่งก็ไม่เป็นไร. แต่ว่าทำาสมาธิได้พอใช้ พอใช้

จริง ๆ. พอใช้ที่จะกำาหนดธรรมะ แล้วก็บรรลุธรรมะ รู้แจ้งธรรมะได้.

 นี่ขอให้พยายามดูเถิด  คุณไม่ต้องไปนึกอะไร  นอกจากทำา

ตามนี้ ทำาตามที่วางไว้นี้. แล้วสมาธิก็จะเกิดเต็มที่, สติก็จะเกิดเต็มที่; 

เพราะว่าทำาสติอยู่ตลอดเวลา แล้วมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่า มัน 

จะเกิดอาการที่แน่นอน อย่างหนึ่ง คื อจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำาอะไร

ออกไป โดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อน. นั้นแหละสำาคัญมาก ต่อไปนี้ สติ

มันว่องไวคล่องแคล่ว เหมือนกับสายฟ้าแลบ : ดังนั้นมันจะไม่คิด 

ไม่พูด ไม่ทำาอะไรไป โดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อน. ฉะนั้นคนนี้จะเป็น

บุคคลที่จะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอ, ก่อนแต่ที่จะทำา จะพูด จะคิด 

ก็เลยรอดตัว.

การฝึก “หนอ” มี ๓ ความหมาย.

 เอ้า,  เวลามันจะหมด  เรื่องอยากจะพูดต่อไป  ก็คือว่าหนอ. 

คำาว่า “หนอ” มี ๓ ความหมาย.

 หนอของคนโง่ พอเขาว่าหนอ ก็หนอ ๆ  หนอ ๆ  เลย เครียด

เลย,  เอาจริงเอาจังกับคำาว่าหนอ  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 เป็นหนอของสต ิ , มีสติ มันจึงกำาหนดรู้ด้วยสติ,  

กำาหนดดว้ยสตวิา่  เขา้หนอ–ออกหนอ,  เขา้หนอ–ออกหนอ ไมเ่ครยีด 

อย่างน้ีมันเป็นหนอของสติ, และว่าลมหายใจเข้าหนอ รู้สึกอยู่ ลมหายใจ

ออกหนอ ไม่หนอ–หนอ–หนอ อย่างชนิดที่มันเหมือนกับคนบ้า.

 ทีนี้ หนอที่ ๓ เป็นหนอของปัญญา คือมันรู้ลม รู้นามรูป รู้

นามและรูป รู้เกิดดับมาแล้วทั้งหมดแล้ว มีปัญญาเกิดขึ้นว่า โอ้, มัน

สักว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอ, ไม่มีสัตว์บุคคลอะไร ที่หายใจเข้า 

หายใจออก,  ไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่เป็นตัวรู้สึก  ทำาความรู้สึกอะไร. 

หนอนี้หนอเลิศ หนอปัญญา, หนอว่ามันเป็นสักแต่ว่าอาการอย่างนี้

เท่านั้นหนอ ไม่มีบุคคลตัวตนเลยหนอ. นี้หนอของปัญญา หนอนี้

ละเอียดประณีต สุขุม ลึกซึ้ง. ขอให้หนออย่างนี้.

 จะยกตัวอย่างในเรือ่งกำาหนดลมหายใจอยา่งเดียวนะวา่ หายใจ

เข้าหนอ หายใจออกหนอ คนที่มันเครียด เพราะว่ามันจะดี จะเด่น 

จะสำาเร็จ, นี่มันหนอ ๆ หนอด้วยความเครียด นี้หนอโง่; กำาหนด

ลมหายใจ เข้าหนอออกหนอ เข้าหนอ–ออกหนอ ไปทำาเล่นไปเลย 

เป็นบ้าไปเลย.
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 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.

 หนอที ่๑ หนอโง ่เหอ่ ๆ  ตาม ๆ  กัน มาหนอ เขาหนอเรากห็นอ 

นี่มันเป็นหนอเครียด หนอมุทะลุ. ทีนี้ หนอที่ ๒ หนอของสติ กำาหนด

อยู ่แลว้จึงหนอออกมาได.้ หนอท่ี ๓ นีรู้แ้จง้หมด แลว้ ว่ามันไม่มีตวัตน

บคุคลหนอ. อาการนีเ้ปน็ไปเองตามธรรมชาต ิ , ตามกฎอทิปัปจัจยตา

เท่านั้นหนอ; อย่างนี้เป็นต้น มันหนอ หนอฉลาด สติปัญญาสมบูรณ์

อยู่ในคำาว่าหนอ.

 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  แล้วมันไม่สำาเร็จ

ประโยชน์อะไรดอก, มันไม่หนอถูกต้องแท้จริง ตามบทของพระธรรม

เลย.

เมื่อมีปัญหาแทรกขณะฝึกต้องกำาจัด.

 เอ้า, ทีนี้ ปัญหาที่จะต้องรู้ไว้, เรื่องที่ต้องรู้ไว้, ปัญหาที่จะเกิด 

คือพอเรากำาหนดอารมณ์ ลมหายใจอย่างนี้อยู่เรียกว่าลงมือทำาไป ๆ 

อยู่  กำาลังทำาอยู่นี้,  มีความคิดอะไรมาแทรกแซง  เรียกว่ามีอะไรมา

แทรกแซง ความคิดก็ได้, หรือจิตหนีไปไหนก็ได้. มันก็ไปเอาอารมณ์

ใหม่, ก็เรียกว่าอารมณ์ใหม่แทรกแซง ก็มีหลักขึ้นมาว่า; เมื่อกำาลัง

พิจารณากำาหนดอยู่ มีอะไรเข้ามาแทรกแซง เป็นความคิดก็ได้ เป็น

ความสัมผัสมีอะไรมากระทบก็ได้  อะไรปึงปังอะไรขึ้นมาก็ได้  หรือ

บุคคลเดินมาก็ได้. นี่เรียกว่าอะไรแทรกแซง เมื่อกำาลังทำาอยู่ มีอะไร

มาแทรกแซง ก็รับอารมณ์นั้นเลย, อารมณ์ที่เข้ามาแทรกแซง รับให้ดี

ว่าอะไร ๆ อะไร, พิจารณาดูให้ดี จนเป็นอะไรเป็นอะไร จนถึงท่ีสุด 

มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เลิกกันไปแหละ.

 ถ้าเรากำาลังกำาหนดอยู่นี้ เสียงปึงขึ้นมา ด้วยอะไรหล่นก็ตาม 

อะไร ๆ  ก็สนใจได ้ไม่ต้องกลัว, ไม่ตอ้งเสียใจด้วย, ปุงนัน้อะไร ๆ  อะไร, 

เอ้า, มันก็แค่นั้นเอง แล้วก็เลิกกัน แล้วก็กลับมากำาหนดใหม่ได้. 

หรอืวา่จิตมนัหวนคิดบา้บอไปถึงอารมณ์ในอดตี : ถงึคนรักถงึคนเกลียด
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อะไรก็ตาม เอ้า, ก็ได้ ก็ ติดตามไป แล้วมันก็หมดเรื่อง แหละ. มัน

จะติดตามไปได้ถึงไหน มันก็รู้ว่า เอ้า, นี้มันเป็นเรื่องนี้ มาแทรกแซง

อย่างนี้ แล้วมันก็สลายไปเอง, แล้วก็กลับมาทำาใหม่, กลับมาทำาใหม่

ตรงทีม่นัละไป, กลบัมาทำาใหม.่ นีว่า่ถา้อะไรมาแทรกแซง เปน็อารมณ์

ก็ดี  เป็นสัมผัสก็ดี  เป็นบุคคลก็ดี  เป็นสิ่งของก็ดี  เป็นอุบัติเหตุก็ดี 

หรือแม้แต่ว่า มันเจ็บปวดเมื่อยขบขึ้นมาก็ดี จัดการกับมันจนเสร็จ, 

แล้วมากำาหนดนี้ใหม่; ถ้ามีปัญหาอย่างอื่นค่อยพูดกันทีหลัง.

 รวมความว่า ถ้ามีอะไรมาแทรกแซง เมื่อกำาลังปฏิบัติก็รับเอา

อารมณ์นั้น  กำาหนดอย่างจริงจัง  แล้วมันก็จะสลายไปเอง,  มันอยู่

ไม่ได้;  เพราะว่ามันเป็นสักว่าเหตุปัจจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ม ันก็จางไป 

หายไปในที่สุด,  เสียเวลานิดหน่อย,  แล้วก็มากำาหนดต่อไปตามเดิม

ที่ค้างอยู่ ก็กำาหนดไป ตามหลักการของเรา.

การฝึกทำาได้ทุกโอกาส.

 ทีนี้  ปัญหาอีกข้อหนึ่ง  คือว่าเรื่องสิ่งรบกวน  สถานที่  เห็น

อาจารย์วิปัสสนาโง่ ๆ อะไรดังนิดหนึ่งก็ทำาไม่ได้, นี่รบกวน ไปไล่เขา 

ไปอะไรเขา. นี่จะบอกว่า ต้องทำาได้ ต้องทำาได้; เพราะบังคับจิตให้มา

กำาหนดที่อารมณ์นี้ได้, ไม่รับอารมณ์อื่นที่เราไม่ต้องการจะรับ.
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 เพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างว่า นั่งอยู่ในรถไฟ ข้าง ๆ ก็จอแจ 

ตัวรถข้างใต้ถุนรถก็กุงกัง ๆ  ก็ทำาได้ ไม่รู้ไม่ชี้ ฉันกำาหนดแต่ลมหายใจ

เข้าออก. นี่คุณกลับบ้าน ไปภูเก็ตไปไหน นั่งอยู่ในรถไฟ คุณลองทำาดู, 

ทำาได้, นั่งมาจากกรุงเทพ ฯ ถึงไชยาก็ทำาได้ มันจะปึงปังจอแจอย่างไร

ก็ทำาได้.

 ถ้าว่าบ้านเราอยู่ข้างโรงสี  โรงสีมันก็สีอยู่เรื่อย  ก็ทำาได้,  ไม่

ได้ยินดอกเรื่องเครื่องโรงสี; มันจะกำาหนดได้ยินแต่ลมหายใจเข้าออก

เท่านั้น. หรือว่าริมถนน บ้านเราอยู่ริมถนน; รถยนต์มาเรื่อย ก็ช่างหัว

มันสิ เพราะฉันจะกำาหนดแต่ลมหายใจที่เข้า–ออก เท่านั้น.

 หรือเขามีงานอยู่ที่วัด ดังลั่นไปหมด; บ้านเราอยู่ข้างวัด ที่วัด

ก็มีงานวัด เราก็ทำาได้. แม้เราจะไปนั่งในงานวัด ก็ยังทำาได้. เรานั่งอยู่

ในศาลาที่เขาประชุมกันเอ็ดไปหมด เราก็ทำาได้.

 อยู่ข้างเครื่องวิทยุข้างเครื่องดนตรี ก็ต้องทำาได้. ถ้าว่าตั้งใจ

จริง ๆ ขอให้มันจริง อุทิศที่จะกำาหนดต่อการกำาหนดจริง แม้จะมี

วิทยุเปิดอยู่; แม้จะมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้าง ๆ เจี๊ยวจ๊าว ก็ตามใจมัน, ฉัน

ไม่รู้ทั้งนั้น ให้ฝนตกซู่ก็ทำาได้, ฟ้าร้องเปรี้ยง ๆ ก็ทำาได้.

 น่ีอย่าโง่จนว่า อะไรนิดหน่ึงดังข้ึนมาก็ไม่ได้, ไปเท่ียวห้ามคนอ่ืน, 

ไปเที่ยวโกรธคนอื่น ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น. เดี๋ยวเขาเลยตีหัวตาย 

โยคีจะตายเสียเพราะไปเที่ยวทะเลอะกับคนอื่น.
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 เมื่ออาตมาไปที่อินเดียไปเที่ยวที่วัดอโศการาม มีโยคีฆราวาส

หลายคน แหมมานั่งทำาอยู่ตรงที่ข้างก้อนหินที่ข้างวัด หลังวัด มีคน

เดิน เดินไปเหมือนเดินผ้าลากไปบนหัวบนอะไร เขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ ยังทำา

ของเขาได้. คนไปเที่ยวเป็นที่คนเที่ยว ที่สถานที่คนเที่ยว เขานั่งทำามา

ตั้งแต่กลางคืน มันก็ไม่มีปัญหาอะไร; เพราะว่าเขาไม่ใช่โยคีขอทาน, 

ไม่ใช่โยคีขอสตางค์, ที่จะมาปูผ้าไว้ให้คนหย่อนสตางค์ นั้นมันโยคี

ขอทาน; ไม่ใช่อย่างนั้น เขาเป็นโยคีแท้จริง โยคีบริสุทธิ์นี่ และเป็น

ฆราวาสดว้ย กท็ำาไดใ้นทีเ่ปน็ทีเ่ทีย่วของประชาชน. เราเลยนกึละอาย. 

เรามันเคยยึดถือทำาไม่ได้, นี่มาเห็นนักเลงเขาทำาได้.

 ฉะนั้น คุณอย่ายึดถือเรื่องอึกทึกครึกโครม; อย่าให้มันโง่ไปมุ่ง

แต่ภายนอกโดยไม่จัดการในภายใน. จัดการในภายในสิ แล้วภายนอก

มันจะถูกจัดการเรียบวุธไปหมดแหละ, จัดการแต่ในภายใน. เราอยู่

ข้างเครื่องจักร เพราะบ้านเราอยู่ข้างโรงสี ก็ไม่ได้ยิน หรือแม้นั่งใน

รถไฟ หลับตาเสียสิ ก็ทำาสมาธิตลอดทาง โดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้, ไม่มี

คนรู้, คนนั่งอยู่ข้าง ๆ ก็ไม่รู้. เขาว่าเรานั่งหลับก็ตามใจ.

 นี่เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคไม่ต้องมี,  ไม่ต้องมี  อะไรมา

รบกวนก็ไม่รบกวนได้, หรือเมื่อทำาสมาธิอยู่อะไรมาแทรกแซงก็ไม่เสีย 

ไม่ล้มละลาย; อะไรมาแทรกแซงก็จัดการกับมัน, สูญหายไป แล้วก็

ทำาต่อ.
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สรุปที่อธิบายมาเป็นหลักเบื้องต้น.

 นี่ทั้งหมดนี้เป็นหลักเบื้องต้น ที่ต้องรู้ไว้เบื้องต้น นับตั้งแต่ว่า

จะทำาได้ในทุกหนทุกแห่ง ก็จะทำาตามแบบนี้ จะกำาหนดอย่างนี้ จะ

กำาหนดอะไรก็ได้ จะกำาหนดให้มันรู้ว่ามันเป็นอย่างไร, จนรู้จักแยก

ให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นรูปอย่างไร, เป็นนามอย่างไร, เป็นขันธ์ ๕ 

อย่างไร, เกิดดับอย่างไร, ไม่เที่ยงอย่างไร, เป็นอนัตตาอย่างไร, แล้ว

มันจะจางคลายจนดับของมันเอง. ขอแต่ให้ เห็นความไม่เที่ยงให้

เพ ียงพอเทา่นัน้แหละ. มนัจะจดัการของมนัเอง, จะเบือ่หนา่ยคลาย

กำาหนัด, ปล่อยวางไปเอง.

 นี้เรียกว่าลัดสั้น, แบบลัดสั้น แล้วก็ยังพูดกันตั้งชั่วโมง. เห็น

ไหม? ถ้าสั้นกว่านี้ คำาเดียว พูดคำาเดียวนั้นเป็นเรื่องพิเศษ, เป็นเรื่อง

ของบุคคลพิเศษ, เหตุการณ์พิเศษ. เช่นว่าคนเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

มีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจ้า ตรัสสองสามคำาบรรลุมรรคผลไปเลย; 

เพราะนั่นมันพร้อมแล้ว มันพร้อมมาหลายอย่างแล้ว ในจิตใจของเขา

พรอ้มมาหลายอยา่งแลว้, มนัหา่มมนัจวนจะหลน่อยูแ่ลว้ พอไปสะกดิ

นิดเดียวมันก็หล่น หมายความว่าคนเหล่านั้นเขาผ่านชีวิตมามากแล้ว 

ผ่านความขึ้นความลง  ความได้  ความเสีย  ความทุกอย่างที่เป็นคู่ ๆ 

มามากแล้ว จนจะหล่นอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้สะกิดนิดเดียวมันก็หล่น. 

อย่างนี้เราไม่เรียกว่า ลัดสั้นดอก มันจะหล่นของมันเองอยู่แล้ว ไม่ได้

ทำา, ไมต่อ้งทำา, มนัลดัสัน้เกนิไป. ฟงัพระพทุธเจา้ตรสัสองสามประโยค 

มันก็หลุดพ้นแล้ว, นั้นมันห่าม, มันจะหล่นอยู่แล้ว มันจะสุกอยู่แล้ว.
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 เอาว่า ลัดสั้นนี้ คือว่าเราจะไม่ทำาสมาธิจนถึงกับเป็นฌานเป็น

อะไร, มีสมาธิพอสมควรแล้ว จิตกำาหนดสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องกำาหนด : 

กำาหนดลม, กำาหนดลกัษณะของลม, กำาหนดเกดิ–ดบัของลม, ไมเ่ทีย่ง

ของลม, อนัตตาของลม, กำาหนดเบญจขันธ์ที่หาพบได้ อันเนื่องอยู่

กับลม แล้วเบญจขันธ์ ที่สำาคัญที่สุดคือ เวทนาขันธ์; ถ้าเห็นความ

ไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์แล้วก็รอดตัว; เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ มันไปรวม

อยูท่ีเ่วทนาขนัธ ์: ใหห้ลงรกักร็กัเปน็บา้เลย, ให้หลงเกลยีด หลงโกรธ 

ก็โกรธเกลียดเป็นบ้าไปเลย. ถ้าพบความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์ 

อนตัตาของเวทนาขนัธ ์แลว้ เรือ่งมนักจ็บได,้ หลดุพน้และปลอ่ยวาง

ได้ ด้วยการกระทำาเพียงเท่านี้ก็ได้. เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลัดสั้น ๆ. 

ระบบลัดสั้น  มีเพียง ๒–๓ ขั้น  ทำาจิตเป็นสมาธิพอสมควร  แล้ว

กำาหนดลมหายใจ จนเห็นความไม่เที่ยง; ต่อจากนั้นมันจัดการของ

มันเอง. นี่เรียกว่าลัดสั้น.

 ถ้าไม่ลัดสั้น ทำาสมบูรณ์แบบตามหลักอานาปานสติ ต้องทำา 

๔ หมวด, หมวดละ ๔ ขั้น ๑๖ ขั้น; อย่างที่เรียกว่าตึงเครียดมาก, 

อย่างที่เรียกว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรมาก. ในแต่ละขั้นยังมีปัญหาแฝง

อยู่หลายอย่าง. นั่นแหละสมบูรณ์แบบ; เช่นไปกำาหนดรู้จิตทุกชนิด, 

บังคับจิตทุกชนิด ในหมวดที่ ๓ ของจิตตานุปัสสนา นี้เราไม่ต้องทำา

ดอก; เพราะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้น. แต่ถ้าเขาจะเป็นโยคีสมบูรณ์

แบบ เป็นพระอรหันต์ประเภทอุภโตภาควิมุตติแล้วเขาก็ต้องทำา ถ้า

เขาต้องการ. แต่ทีนี้เขาฉลาดเป็นอุคฆติตัญญู เป็นวิปจิตัญญูบุคคล 

เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง เขาไปทำาง่าย ๆ เลย, แล้วจะได้หมดทุกขั้นตอน 
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ครบบริบูรณ์ทั้งชุด โดยในเวลาอันสั้นก็ได้. นั้นไม่ใช่เรา เรามันเป็น

คนโง่ คลานงุ่มง่ามอยู่ในนานี้; มันทำาอย่างนั้นไม่ได้, ก็เลือกเอาเท่าที่

มันจะเหมาะแก่เรา. แต่เท่านี้มันก็พอแล้ว, พอกินแล้ว, ป้องกันโรค

ประสาท ไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวแล้ว.

 เราจะมีสติสัมปชัญญะเร็ว ๆ, ไม่ทำาผิดพลาดในการงาน, ไม่

หลงรักไม่หลงเกลียดเร็วเกินไป. เรื่องกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องเร็วเหมือน

สายฟา้แลบ; ถา้สตไิมพ่อกเิลสมนัเอาไปแลว้ จตินีเ้หมอืนกนั ถา้บงัคบั

มันไม่ได้ มันก็ไปตามกิเลส; เพราะว่ากิเลสบังคับจิต สติปัญญาไม่ได้

บังคับจิต ไม่มีใครที่ไหนบังคับจิต มันก็คือสมบัติของจิตเอง.

 จิตมี สมบัติอยู่สองชนิด คือ กิเลสกับโ พธิ; เมื่อใดกิเลสครอง

จิต ก็พาไปเป็นกิเลส, เมื่อใดโพธิครองจิต ก็ดึงจิตมาสู่ฝ่ายนี้ ฝ่ายนี้อยู่

เหนือกิเลส. ทีนี้ การฝึกหัดอย่างที่ว่านี้ เป็นการฝึกหัดให้จิตมาอยู่

ฝายโ พธ,ิ อยูก่บัโพธ ิมสีต ิมสีมาธ ิมปีญัญา. มนันา่หวัทีว่า่ ไมม่ตีวัตน

บุคลอะไรที่ไหน, มีแต่จิตกับสมาธิของจิต มันก็ยังทำากันได้. ให้รู้

ความจริง ข้อนี้ จะได้หายโง่ เป็น ก ข ก กา ของ เรื่ องสมาธิที่ต้องรู้

กันก่อน มิฉะนั้นก็จะโง่ลึกเข้าไปอีก ยิ่งกว่าไม่ทำาเสียอีก.

 เอาละ, เป็นอันว่า อาตมาได้พูดเรื่องหรืออธิบายเรื่องสมาธิ

วิปัสสนาระบบลัดสั้น. พูดแล้วนะระบบลัดสั้น, ไม่ใช่ระบบสมบูรณ์

แบบ; แม้แต่ระบบลัดสั้น ก็พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียว, คือ การ

กำาหนดเกี่ยวกับลมหายใจ. ทีนี้ยังมีระบบเกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลาย 

อีกหลายหัวข้อเหมือนกัน; แต่ว่ามันไม่มากมายลึกซึ้ง; มันเป็นเรื่อง
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อิริยาบถ  มีเคล็ด  มีเทคนิค  ที่จะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของ

อิริยาบถ, ไว้พูดกันวันหลัง. วันนี้มันสมควรแก่เวลา มันรู้สึกเหนื่อย

เสยีจนต้องฝืนพูดแลว้ ถา้ใครสนใจอยากจะไดจ้รงิ ๆ  จดไมท่นัจำาไม่ทนั 

ก็ไปขอเทปเปิดฟัง ไม่ใช่จะขายเทปนะ คุณไปซื้อเทปเปล่ามาขออัด 

เอาไปฟังที่บ้าน ฟัง ๓๐ เที่ยวไม่เข้าใจก็ไปโดดนำ้าตาย.

 เอาละ, การบรรยายถึงที่สุดแล้ว ขอยุติการบรรยายในวันนี้

ไว้แต่เพียงเท่านี้. เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคณ-

สาธยาย สร้างเสริมกำาลังใจ เพื่อการปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งสืบ

ต่อไป.
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การปฏิบัติในอิริยาบถยืน.๓

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

 การบรรยายประจำาภาคมาฆบูชา เป็นตอนที่ ๔ แห่ง ชุดสมถ-

วิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู นั้น อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า การ

ปฏิบัติ ในอิริยาบถเดิน.

 ขอให้ทบทวนความเข้าใจ ในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ซึ่งได้

กล่าวในลักษณะของอิริยาบถนั่ง และมุ่งหมายกล่าวโดยละเอียด ถึง

การกำาหนดลมหายใจ ต้องเอาข้อความที ่เก่ียวกับการกำาหนดลมหายใจ

นั้นมาใช้ในบทนี้และบทต่อ ๆ ไปด้วย. ซึ่งไม่จำาเป็นจะต้องอธิบาย

ซำา้อกี ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการกำาหนดลมหายใจ. ตอ่ไปกอ็ธบิายเกีย่วกบั

อิริยาบถ.

๓ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗.
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 ทำาไมจึงต้องพูดถึงอิริยาบถ  หรือแจกการปฏิบัติอิริยาบถ? 

เพราะว่าคนเรามันต้องเปลี่ยนอิริยาบถ  จึงต้องปฏิบัติธรรมะได้ใน

ทกุ ๆ  อริยิาบถ, และเพราะวา่ อริยิาบถทกุอริยิาบถนัน้ เอามาใชเ้ปน็

ที่ตั้งแห่งการปฏิบัติได้. นี้จึงต้องใช้อิริยาบถเป็นหลัก.

 อิริยาบถที่เป็นหลัก เป็นประธานนั้น เราก็มีพูดกันแต่ว่า นั่ง 

นอน ยืน เดิ น; แต่ ในทางปฏิบัติ ธรรมะนั้น จะให้มาก ขยายให้

มากไปกว่านั้น คือ ทุกอิริยาบถก็ยังได้. แต่ถ้าเกิดจำาเป็น ก็จะเอามา

สักจำานวนหนึ่งเท่านั้น. ในอิริยาบถนั่งนี้ ถือว่ามันเป็นประธานของ

อิริยาบถอื่น; โดยเหตุที่ว่า อิริยาบถนั่งทำาสะดวก, ทำาสมาธิสะดวก, 

แล้วก็ทำาได้มาก ทำาได้นาน แล้วก็สะดวกหรือง่าย ในการที่จะกำาหนด

ในอิริยาบถนี้.

ความมุ่งหมายในการฝึกอิริยาบถเดิน.

 ทนีีเ้ราจะมาพูดกันถงึ อริยิาบถเด ิ น ทีท่า่นทัง้หลายกร็ูอ้ยูแ่ลว้. 

สำาหรับคำาว่า “เดิน” ที่จะเอามาฝึกนี้ มันก็ มีได้ถึงสองรูปแบบ คือ 

ฝึกอิริยาบถเดิ นใ นการฝึกสมถะและวิปัสสนา, แล้วยังมีการฝึกใน 

อิริยาบถเดิ นนั้นตามปรกติ  คือว่าเรากำาหนดสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิ

โดยอริยิาบถเดนิ กก็ระทำาตามแบบทีจ่ะฝกึสมาธ ินีพ้วกหนึง่; อกีพวก

หนึ่งเมื่อเราเดินอยู่ตามธรรมดา เดินไปไหนมาไหนที่ไหนก็ตาม เรา

จะต้องมีระเบียบสำาหรับการฝึกด้วยเหมือนกัน คือให้ได้รับประโยชน์

จากการเดินนั้นดีที่สุด.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู



85พุทธทาสทันตานุสรณ์

 ในตอนต้นนี้จะพูดถึง  อิริยาบถเดิ น  ในการฝึกสมถะและ

วิปัสสนา แม้จะใช้คำาว่าอิริยาบถเดิน การฝึกก็ยังจะแบ่งออกเป็นสอง

ตอนต่อไปตามเดิม  เหมือนในชุดที่แล้วมาในวันก่อน  คือว่าฝึกใน

ลักษณะที่เป็นสมถะ คือให้เกิดสมาธิ นี้อย่างหนึ่ง; แล้วก็จะฝึกใน

ลักษณะที่ให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนา นี้อีกอย่างหนึ่ง. ถ้าท่านระลึก

ได้ถึงคำาบรรยายครั้งที่แล้วมา ก็จะกำาหนดได้ว่ามันต่างกันอย่างไร.

 โดยสรุป ฝึกอย่างสมถะ ก็ให้สงบ เงียบ หยุด เป็นสมาธิ ได้

รับผลเป็นสมาธิ ถ้าฝึกในตอนที่เป็นวิปัสสนานั้น ต้องกำาหนดที่ความ

จริงของสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์นั้น ๆ  กำาหนดลักษณะของมันเป็นต้น. แล้ว

ผลที่ได้รับ ก็คือปัญญาหรือวิปัสสนา นี่สองอย่างนี้เข้าใจไว้ให้ชัดแจ้ง

ตลอดกาลทีเดียว : กำาหนดลงไปที่ตัววัตถุหรืออารมณ์นั้น เรียกว่า

สมถะ ทำาใหไ้ดร้บัสมาธ;ิ กำาหนดทีค่วามจรงิ ลกัษณะอาการอนัลกึลบั

ของอารมณ์นั้น ผลที่ได้รับก็คือสติปัญญาคือ ปัญญา. พูดสั้น ๆ ก็ว่า 

ถ้าฝึกสมถะก็ได้สมาธิเป็นผล, ถ้าฝึกอย่างวิปัสสนาก็ได้ปัญญาเป็น

ผล มันเป็นสองอย่างกันอยู่อย่างนี้. แล้วเราก็จะต้องจัดให้ได้ฝึกได้

ทำาทั้งสองอย่าง ไม่ใช่อย่างเดียวคือทั้งสองอย่าง ตลอดทุกเรื่องไม่ว่า

เรื่องไหน.

 เดี๋ยวนี้ ก็ฝึกในอิริยาบถเดิ น เป็นการฝึกสติ อย่างละเอียด. 

ใจความสำาคัญมันอยู่ที่ว่า  ฝึกสติอย่างละเอียด  มีสติอย่างละเอียด 

ในอิริยาบถเดินหรือที่เกี่ยวกับการเดิน. คำาว่าสตินี้คือความระลึกได้

รวดเรว็อยา่งละเอยีด หมายความวา่ แบง่เปน็ขัน้ตอน ใหส้ตไิดก้ำาหนด
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ง่าย ๆ ทุก ๆ ขั้นตอน อย่างในการเดินนี้ เราก็แบ่งเป็นหลาย ๆ 

จังหวะของการก้าวย่าง ก็กำาหนดมันทุกจังหวะของก้าวย่าง นี้ก็เป็น

การฝึกสติอย่างละเอียดในอิริยาบถเดิน.

 ในการฝึกลมหายใจนั้น เราไม่ค่อยได้แยกเป็นตอน ๆ  อย่างนี้;

เพราะเหตุว่าตามหลักต้องการให้มุ่งอยู่ที่ตัวลม, แล้วลมมันเลื่อนไป 

จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง วิ่งตามไปด้วยกัน, มันก็เป็นการกำาหนดโดย

ละเอียด เราไม่จำาเป็นจะต้องแบ่งแยกว่า : เอ้า, ลมกระทบจมูก ลง

ไปถึงคอ, ลงไปถึงอก, ลงไปถึงท้อง; อย่างนี้ไม่ต้องกำาหนด เพราะว่า

กำาหนดลมกนัอยูต่ลอดเวลา, ไปตามรอยทีม่นัลากไป, ตามทีล่มหายใจ

มนัลากไป จากจดุขา้งนอกสูจ่ดุขา้งใน, จากจดุขา้งในมาสูจ่ดุขา้งนอก. 

แต่ในอิริยาบถเดินนี้ จะต้องแบ่งแยกอิริยาบถนั้นให้เป็นตอน ๆ, ให้

มนักำาหนดงา่ย มฉิะนัน้มนัจะหยาบ, มนัจะหยาบ คอืมนัจะไมล่ะเอยีด 

เช่นว่า เดินหนอ ๆ ๆ อย่างนี้มันก็หยาบ. ฉะนั้นจึงมี การกำาหนดให้

ละเอยีดไปตามลำาดบั จงึแบง่เปน็สามอยา่ง คอืวา่กำาหนด อยา่งหยาบ 

กำาหนด อย่างกลาง กำาหนด อย่างละเอียด.

 กำาหนดการเดิน อย่างหยาบ เท่าที่พอจะมองเห็นกันได้ง่าย ๆ 

ทุกคน ก็คือว่าซ้ายย่าง แล้วก็ขวาย่าง, แล้วก็ซ้ายย่าง ขวาย่าง, ซ้าย

ย่าง ขวาย่าง ซ้ายย่าง–ขวาย่าง; อย่างนี้ก็กำาหนดเป็นสองตอน.

 เรื่องหนอนี่บอกแล้วนะว่าใครชอบหนอก็ได้ แต่ต้องหนอให้

ถูกกับเรื่อง. กำาหนดอย่างสมถะก็หนอเฉย ๆ ว่ามันกำาลังทำาอย่างนั้น

อยู่; นี่เป็นหนออย่างสมถะ. ถ้าเดินหนอ ๆ ก็คือกำาหนดกิริยาอาการ
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เดินอยู่เท่านั้น. แต่ถ้ากำาหนดเป็นวิปัสสนา คือหลังจากนี้ไปแล้ว รู้

ละเอียดแล้ว รู้ว่า การเดิ นเป็นสักว่าอาการ อย่างหนึ่ง ไม่มีตัวผู้เดิน 

ในตอนนี้แม้จะกำาหนดว่า เดินหนอ ๆ ก็ได้ ก็เหมือนกัน. แต่ความ

หมายมนัผดิกนัลบิ คอืมนักำาหนดวา่ นีเ้ปน็สกัวา่อาการตามธรรมชาติ

เท่านั้น  แล้วก็หนอ,  นี้เป็นสักว่าอิริยาบถเดิน  มีอยู่ตามธรรมชาติ

เทา่นัน้หนอ, ก็คอืไม่มตีวัผูเ้ดนิ. ใหรู้ส้กึชดัเจนลงไปวา่ไมม่ ีตวักผููเ้ด ิน,

มันยาวนี่. นี้สักว่าเป็นอิริยาบถเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ เท่านั้น

แล้วไม่มีตัวผู้เดินหนอ ก็ยาวความหมาย. แล้วกำาหนดสั้น ๆ ว่า เดิ น

หนอ ๆ ๆ ก็ได้เหมือนกัน; ถ้าเดินหนอเมื่อตอนต้นของสมถะ มันก็

กำาหนดแต่เพยีงสกัวา่มนัเดนิ, หนอตอนวปิสัสนานีมั้นกำาหนดวา่ สกัวา่

เป็นแต่อิริยาบถเดินตามธรรมชาติ ไม่มีตัวผู้เดินหนอ; ทั้งสองอย่างนี้

กำาหนดว่า เดินหนอ ๆ ๆ เหมือนกัน แต่ความหมายต่างกันลิบ.

การกำาหนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ.

 เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกำาหนด โดยวิธีของสมถะ กันเสีย

กอ่น แบง่เปน็อยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอยีด อยา่งทีก่ลา่วแลว้. 

อย่างหยาบ ก็เอาว่าขวาย่าง ซ้ายย่าง ขวาย่าง ซ้ายย่าง ขวาย่าง ซ้าย

ย่าง. ถ้าเดินเร็วมันก็กำาหนดได้เร็ว เดินช้ามันก็กำาหนดได้ช้า. เพราะ

ฉะนั้น ให้มันช้าเท่าที่จะช้าได้ สมควรที่จะช้าอย่างไร ถ้าจะกำาหนด

เปน็หนอกข็วายา่งหนอ ซา้ยยา่งหนอ ขวายา่งหนอ ซา้ยยา่งหนอ ขวา

ย่างหนอ  ซ้ายอย่างหนอ;  สองจังหวะเท่านั้น  ถ้าซ้ายย่างหนอ  มัน
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กำาหนดอยู่ที่การย่างของขาซ้าย; ก็สติอยู่ตลอดที่ ขาซ้ายย่าง. ถ้ามัน

กำาหนดอยู่ที่ขาขวาย่างตลอดเวลา ขวาย่างหนอ สติมันก็กำาหนดอยู่ที่

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 แต่มันกำาหนดให้ละเอียดออกเป็นสามจังหวะ, นี้ก็แปลว่า

เพื่อให้สติมันละเอียดไปตาม, นี้เรียกว่า อย่างหยาบอยู่ : ยกหนอ 

ย่างหนอ แล้วก็เหยียบหนอ สามจังหวะ รวมทั้งสองประเภทนี้ เรียก

อย่างหยาบ; กำาหนดสองจังหวะก็ดี สามจังหวะก็ดี ยังเรียกว่าอย่าง

หยาบ.

 ทีนี้จะเป็น อย่างกลาง ให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกสักจังหวะ

หนึ่ง ก็กลายเป็น สี่  จังหวะ : พอขายกขึ้นมา ก็เรียกว่ายกหนอ, พอขา

มันยื่นออกไป ก็เรียกว่าย่างหนอ, แล้วพอขามันเริ่มจะลง ก็ว่าลงหนอ 

พอลงถึงพื้น ก็ว่าเหยียบหนอ, มันเลยได้สี่จังหวะ ทำาให้มันละเอียด

ออกไปเป็นสี่จังหวะเพื่อทำาสติให้มันละเอียดกว่าหรือยิ่งขึ้นไป จึง

ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. ถ้าจิตยังหยาบอยู่เหมือนเดิม 

กำาหนดไม่ได้ เพราะมันเคยกำาหนดแต่เพียงว่ายกหนอ ย่างหนอ นี้มัน
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หยาบมาก; พอจะมากำาหนดเป็นสี่จังหวะนี้ จิตมันต้องละเอียดต้องไว

เพียงพอกัน มันจึงจะกำาหนดได้ หรือจะเรียกว่า สติมันละเอียดลงไป

พอ, พอที่จะแบ่งแยกให้เป็นสี่ตอนสี่จังหวะได้; ฉะนั้นมันจึงเป็นการ

บังคับอยู่ในตัว. ที่จะทำาจิตให้ละเอียดคือทำาสติให้ละเอียด 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 สติมันจะละเอียดกว่ากันไปตามลำาดับ; 

ถ้าจิตยังหยาบสติหยาบ มันทำาไม่ได้ดอกที่จะให้ได้เป็นถึงห้าจังหวะ

อย่างนี้, ถ้าจะทำาให้ได้ก็ทำาให้มันช้าเข้า พอที่จะแบ่งเป็นห้าจังหวะ

ได้ว่า เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ เหยียบหนอ. นี้อย่างกลาง

ก็ได้สองชนิด คือชนิดสี่จังหวะหรือห้าจังหวะ.

 เอ้า, ทีนี้จะให้ละเอียดขึ้นไป ให้เป็นชุดละเอียด จะเอาเป็น

หกจงัหวะเลย เผยอสน้เทา้เผยอหนอ แลว้กย็กขึน้มาหนอ ยา่งไปหนอ 

เริ่มลงหนอ เริ่มแตะแผ่นดินด้วยปลายเท้าหนอ แล้วก็เหยียบเต็มที่

หนอ ก็เลยได้หกจังหวะ : เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ 

ถูกดินหนอ เหยียบหนอ หกจังหวะ.
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 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.

 มันทำาเหมือนกับทำาเล่น คนไม่รู้เรื่อง ก็หาว่าแกล้งทำาบ้า; แต่

มันไม่ใช่อย่างนั้น เขาต้องการจะฝึกสติให้มันละเอียด ละเอียดถี่ยิบ 

ฝึกจิตให้กำาหนดละเอียดถี่ยิบเพื่อผล คือ มีสติติดต่ออย่างยิ่ง ไม่เปิด

ช่องว่างให้จิตหนีไปเสียในระยะใดระยะหนึ่ง. ที่ว่าทำากันโดยมาก พอ

กำาหนดแล้วจิตมันคอยจะหนีไปเสีย มันกำาหนดไม่ได้ ก็เพราะว่าไม่ได้

แบ่งขั้นตอนให้มันง่ายให้มันชัด ให้มันผูกมัดจิตไว้.

 ตรงนี้พอที่จะมีผล คือ สตินี่เป็นไปติดต่อไม่ขาดตอน เม่ือไม่มี

ตรงไหนขาดตอน จิตก็หนีไปจากเรื่องที่กำาลังคิดนั้นไม่ได้ และที่ดี

กว่านั้น. ช่วยฟังให้ดี ที่ดีกว่านั้น ก็คือว่า ฝึกไ ม่เคลื่อนไ หวอะไ รโดย

ที่จิตไม่รู้เสียก่อน, ไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกเสียก่อน หรือ

ไม่มีสติเสียก่อน. นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการ. ฝึกให้มีความรู้สึกตัว

ตลอดเวลา, ไม่ทำาอะไรหรือไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถใด โดยที่จิตไม่รู้สึก

เสียก่อน. ถ้าฝึกอยู่อย่างที่ว่านี้ มันจะมีผลสูงสุดที่ว่า มีสมาธิอยู่ที่นั่น 

ประกอบด้วยคุณสมบัติคือ จิตหรือสติเป็นไปติดต่อ แล้วก็จิตจะไม่คิด

อะไร, ไม่ทำาอะไร ไม่สั่งการอะไร โดยที่ไม่มีสติสมบูรณ์เสียก่อน.
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 คนเรามันลำาบากที่ตรงนี้ มันทำาอะไรไปแล้วก่อนแล้ว โดยที่

จิตไม่ได้รู้สึกไม่ได้ควบคุม, สติไม่ได้ควบคุม. ดังนั้นเราจึงลืม; เช่น

วางของไว้ตรงนี้แล้วมันก็ลืม เพราะมัน ไม่ได้ฝึกจิตชนิดที่เรียกว่า 

รู้ตัวเสียก่อนจึงกระทำาลงไป; เช่นว่าถ้าเราจะวางของนี้ เราก็ทำาจิต

รู้สึกเสียก่อนที่จะวาง วางตรงไหน, วางอย่างไร, แล้วจึงค่อยวาง แล้ว

มันก็ไม่ลืมว่าวางไว้ตรงไหน. ลืมพวงกุญแจ หรือว่าลืมของมีค่า ลืม

อะไร เพราะวา่จิตมนัหยาบ ลมืปดิประตู แลว้กเ็ดินออกไป แลว้ทหีลงั

ก็เกิดสงสัยว่า ประตูปิดแล้วหรือยังก็ไม่รู้ มันก็เป็นห่วง, มันก็ต้อง

วิง่กลบัมาดวูา่ ปดิประตแูลว้หรอืยงั, อยา่งนีเ้ปน็ตน้. แตถ่า้เราเปน็คน

ฝึกสติชนิดที่ว่า จะรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอ แล้วจึงทำากิจนั้น ๆ  อิริยาบถ

นั้น ๆมันก็ไม่ลืมสิ เราทำาสติในการที่เราจะปิดประตู จะคล้องกุญแจ 

จะงบักญุแจ มนัทำาสตกิอ่นแลว้มนัจงึทำา, มนักไ็มล่มืส ิดว้ยความแนใ่จ

ว่ามันไม่ลืม ออกไปได้โดยที่มันไม่ต้องลืม. นี่ผลของการที่แบ่งแยก

อริยิาบถหนึง่ ๆ  ใหเ้ปน็หลายขัน้ตอน ใหม้กีารกำาหนด ตลอดถงึศกึษา

อย่างละเอียดลออทุกขั้นตอน.

 รวมความว่า กำาหนดอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะน้ี อย่างหยาบ 

กำาหนด สองจงัหวะ หรอืสามจงัหวะ. อยา่งหยาบเอาสองจงัหวะ หรอื

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.

 มันไม่ใช่เรื่องทำาเล่นให้มันลำาบากเปล่า ไม่ใช่ทำาให้มันยุ่งยาก

เสียเวลาเปล่า ๆ  แต่ทำาให้มันละเอียด ให้มันมีสติละเอียด แล้ว สติ

ละเอียดนี้มันว่องไว, มันรับประกันได้ ในการที่จะรู้สึกละเอียดและ

ทันเวลา.  ทีนี้ใครจะทำาให้มากไปกว่านี้ก็ได้  จะขยายเป็นสิบจังหวะ

อะไรก็ได้ ตามความพอใจ; นี้กล่าวไว้พอสมควรเท่านั้น. ถ้ามากไปนัก

มันก็เกิน, เกินพอดี นี้มันก็เรียกว่า พอดีอยู่แล้ว อย่างหยาบมีสอง

จงัหวะกบัสามจงัหวะ อยา่งกลางมสีีจ่งัหวะกบัห้าจงัหวะ อยา่งละเอียด

มีหกจังหวะกับเจ็ดจังหวะ.

 ถ้าฝึกมาถึงขนาดนี้แล้ว  ก็ได้ผลตามที่ต้องการ  คือ  มีสติ

ละเอียด ไว มาทันก่อนหน้าการกระทำา; 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 จากสิ่งที่กำาหนดหรือสิ่งที่ฝึกนั้น. อย่าลืมนะที่

บอกว่า แม้จะใช้คำาว่า หนอ ๆ เหมือนกัน; แต่มันความหมายคนละ

อย่างนะ; หนอของ สมถะ นั้น สักว่ากำาหนดรู้, กำาหนดเท่านั้น : ส่วน 

หนอของวิปัสสนา มัน กำาหนดรู้ว่า ไม่มี ตัวคน ไม่มี ตัวบุคคล, มัน

หนอคนละหนอ ต้องนึกไว้ในใจเสมอ. ทีนี้จะฝึกชนิดที่ให้เกิดผลขึ้น

มาว่าไม่มีตัวบุคคล สักแต่ว่าอาการหรืออิริยาบถเป็นต้นเท่านั้นหนอ 

ไม่มีตัวบุคคล;  มันก็ต้องส่องให้ลึกลงไปที่สิ่งนั้น  จนเห็นความไม่มี

บุคคล  ความไม่มีตัวบุคคลนั้น  จะฝึกในอิริยาบถเดิน.  ก็เดิน  ก็มี

อาการเดินอย่างที่เรียกว่า ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ นี่เป็นหลัก

ทั่วไปของอิริยาบถเดิน. กำาหนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.

กำาหนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.

 ทีนี้  กำาหนดนามรูป,  เป็นนามและเป็นรูปในอิริยาบถเดิน 

กำาหนดที่เท้ากับอาการที่เท้ามันเคลื่อนไปอย่างนั้นมันเป็นรูป ทีนี้จิต

ที่กำาหนดรู้สึกอาการอย่างนั้นมันเป็นนาม  จึงรู้ทั้งรูปและทั้งนามได้ 

เมื่อยกขาก้าวเดิน.

 สมมติว่าในระยะสามจังหวะ ขานั้นเป็นรูป เท้านั้นมันเป็นรูป 

เท้ามันยกขึ้นมา  มีภาพที่ยกขึ้นมา,  เท้าที่มันยื่นออกไป,  เท้าที่มัน
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เหยียบลง; ลักษณะอาการ อย่างนี้ก็ เป็นรูป เรากำาหนดว่ารูปหนอ 

ที่สิ่งเหล่านั้น. ทีนี้มา กำาหนดในภายในว่า จิตหรือสติที่มัน กำาหนดรู ้

ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ เป็นจิต เป็นสติกำาหนดอยู่ในภายใน

นั้น คือนาม. เดี๋ยวนี้เราเห็นทั้งรูป และเห็นทั้งนาม ในขณะที่เดิน ที่

ก้าวเดิน.

 ถ้าเราจะแยกออกให้หลายจังหวะ มันก็กำาหนดได้ทุกจังหวะ 

เพราะมันมีภาพ มีภาวะ มีอาการทุกจังหวะ. เอาขา เท้าประกอบกับ

อาการลักษณะนั้น รวมกันเข้าเป็นรูป แล้วจิตที่มันกำาหนดภาวะอย่าง

นั้น ที่ตัวจิตที่ตัวสตินั้นเป็นนาม. พอมาถึงตอนที่เราจะกำาหนด เป็น

รูปนาม เรากำาหนดรูปหนอ นามหนอ, รูปหนอ นามหนอ, สักว่ารูป 

เท่านั้นหนอ, สักว่านาม เท่านั้นหนอ ไม่มีตัวตนบุคคล นี่เรียกว่า

กำาหนดนามและรูปในอิริยาบถเดิน.

 ถ้าแยกนามและรูปออกไปเป็นห้า เป็นขันธ์ห้า มันก็มีรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กำาหนดรูปก็กำาหนดอย่างเดิม เท้านั้น

ก็ดี, อาการ ภาพ ภาวะนั้นก็ดี, มันก็เป็นรูปขันธ์. ถ้ามันมีความรู้สึก

อะไรขึ้นมา ในการก้าวเดินนั้น เป็นความรู้สึกเจ็บปวด หรือว่ากระทบ

อ่อนแข็ง  สบายไม่สบาย  เป็นต้น  ก็เรียกว่าเป็นเวทนา,  กำาหนด

เวทนาขนัธ ์หมายความวา่ เราละจากกำาหนดตัง้ตน้มากำาหนดอยา่งนี ้

มันเป็นการกำาหนดให้เห็นนามรูป  ที่เกิดอยู่ในที่นั้น.  สัญญาสำาคัญ

มัน่หมายเกีย่วกบัการเหยยีบลงไป เกีย่วกบัการยกการยา่งอะไรกต็าม 

ก็  เรียกว่าสัญญาขันธ์.  นี้ถ้ามันมีทำาให้  เกิดความคิด  อะไรขึ้นมา 

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู



95พุทธทาสทันตานุสรณ์

เนื่องจากการเหยียบ การยก การย่างนั้นก็ เรียกว่า สังขารขันธ์ แล้ว

มัน รูแ้จง้ ทั้งเบื้องต้น ตรงกลาง ตรงเบื้องปลาย ต่อสิ่งเหล่านั้น ต่อขา 

หรือว่าต่อยก ต่อวาง อะไรก็ตาม เรียกว่า วิญญาณขันธ์.

 ขอใหเ้ขา้ใจไวว้า่ เราสามารถจะกำาหนดรปูนามหรอืเบญจขนัธ์

นีไ้ดท้กุเรือ่ง ไมว่า่เรือ่งอะไร ถา้เราฉลาด. ฉะนัน้การอธบิายนี ้กอ็ธบิาย

พอเป็นหลักเท่านั้น กำาหนดตัววัตถุหรือภาวะแห่งวัตถุ ลักษณะแห่ง

วัตถุ นี้ก็เรียกว่ากำาหนดรูป; ถ้ากำาหนดความรู้สึกใด ๆ  ที่เกิดมาจาก

วัตถุนั้นเคลื่อนไหว ก็เรียกว่าเวทนา ความจำาได้ว่าอะไรเป็นอย่างไร 

สำาคญัมัน่หมายวา่อยา่งไร กเ็ปน็สญัญา. ถา้เก ิดความค ิดขึน้มาเกีย่ว

กับการกระทำานี้ ก็เรียกว่า มีสังขารขันธ์เกิด เกิดความรู้ แจ้งด้วย

มโนวญิญาณวา่อะไร อะไรเปน็อะไร มนักเ็ปน็วญิญาณขนัธ.์ ไปศกึษา

ความหมายของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณให้กว้างขวางพอ 

แล้วเอามาใช้กำาหนดได้ง่าย เรียกว่าบริบูรณ์และง่าย นี่กำาหนดเป็น

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 กำาหนดในอิริยาบถนั่งหรือกำาหนดลมที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น กำาหนดเป็นเบญจขันธ์อย่างไรเหมือนกันหมดทุก ๆ  อิริยาบถ.
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กำาหนดการเกิดดับ.

 ทีนี้ต่อไป กำาหนดเกิดดับ 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 และกำาลังย่างไปข้าง

หน้า นั้นคือการตั้งอยู่ พอกดลงไปแล้ว เหยียบและหยุด นั้นมันเป็น

ดับไป อาการเดินเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป, เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป. นี่รู้

การเกิดดับแห่งอิริยาบถเดิน หรือการเดิน หรือจิตที่กำาหนดการเดิน

กำาหนดที่ตัวจิต พอจิตเกิดขึ้นกำาหนดการเดิน จิตตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้ว

จิตดับไป เพราะว่าการเดินมันหยุดลงไป เป็นครั้ง ๆ เป็นก้าว ๆ ไป.

 นี่ลองคิดดูว่า จะไม่ละเอียดอย่างไร. ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละเอียด 

แล้วจะไม่ใช่ละเอียดแล้วอย่างไรกันอีกเล่า, มันก็ละเอียดได้เท่านี้ว่า

เรากำาหนดว่า เดินเกิดขึ้น เดินตั้งอยู่ เดินดับลง, เดินเกิดขึ้น เดิน

ตั้งอยู่ เดินดับลง.

 เดินเกิดขึ้น คือระยะที่เผยอขึ้นแล้วยกขึ้น แล้วตั้งอย่างเสือก

ไปข้างหน้า แล้วดับลงก็คือลดลง ๆ จนจดพื้นดิน แล้วก็หยุดเดิน 

นี้คือดับ. การเดินเกิดขึ้น การเดินตั้งอยู่ การเดินดับไป ถ้าจะกำาหนด
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แบบเบญจขันธ์ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าคงจะไม่จำาเป็นแล้ว, กำาหนด

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในนั้น มันก็เหมือนกับข้อที่แล้วมา

ว่ากำาหนดนามรูป.  เดี๋ยวนี้เราจะกำาหนดการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  ดับไป 

มุ่งหมายไปในทางที่  จะเห็นอนจจัง, มุ่งหมายไปในทางที่จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลง. ฉะนั้นขอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น ในการ

ยกขึ้น แล้วย่างไปแล้วกดลงนี้. การเปลี่ยนแปลงมีสามระยะ เมื่อ

กำาหนดเกิดดับ ๆ ๆ ของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้ว มันก็จะเห็น

อนิจจัง.

กำาหนดอนิจจัง.

 ดังน้ันระยะต่อไป ก็ กำาหนดอนิจจัง ไม่เท่ียงหนอ ๆ เม่ือยกข้ึน

ไม่เที่ยงหนอ เมื่อย่างไปไม่เที่ยงหนอ เมื่อจดลงไม่เที่ยงหนอ ยกขึ้น

ไม่เที่ยงหนอ ย่างไปไม่เที่ยงหนอ จดลงไม่เที่ยงหนอ; จะให้เป็นความ

ไม่เที่ยง  ที่ตัววัตถุนั้น  คือเท้า  ที่ทำานั้น  หรืออาการนั้น  หรือจิตที ่ 

กำาหนดอาการนั้น ๆ  มันก็ไม่เที่ยงด้วยกัน;  เพราะจิตมันกำาหนด

อาการยกหรือเกิด, จิตมันกำาหนดอาการตั้งอยู่คือย่าง, จิตมันกำาหนด

อาการดับลงคือเหยียบ ซอยให้ละเอียดเพื่อจับตัวง่าย ถ้าไม่แยกให้

ละเอียดมันจับตัวยาก แล้วไม่เห็นลึกซึ้ง ไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไม่เกิด

ประโยชน์ในทางธรรม.

 ตอนที่ กำาหนดอนจจัง คือกำาหนดที่การเปล่ียนแปลง ที่ตัว

การเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถนั้น ๆ  ทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลง. 
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คำาจำากัดความก็จะมีว่า กำาหนดการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถแต่ละ

อิริยาบถ แต่ระยะ ๆ ทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลง, เห็นความเปลี่ยน-

แปลงตัง้แตข่องวตัถุ คือร่างกายของเท้า ของขา ของภาวะ ของลกัษณะ 

กระทั่งของจิตที่เป็นตัวกำาหนด. ก็เห็นว่าไม่เที่ยงทั้งของรูป และทั้ง

ของนามนั้นเอง. ข้างบนกำาหนดนามและรูปสำาหรับเกิดและดับ; ทีนี้

ก็เห็นอนิจจังได้ทุกขั้นตอน ที่มันเกิดและมันดับ.

 เมื่อเห็นอนิจจังในสิ่งใด  ก็ว่าไม่เที่ยงหนอ ๆ  ไม่เที่ยงหนอ 

เมื่อยกเท้าขึ้นมา ก็ไม่เที่ยงหนอ, เมื่อยื่นเท้าไป ก็ไม่เที่ยงหนอ, เมื่อ

เท้าเหยียบลง ก็ไม่เที่ยงหนอ, มันคล้ายกับตอกตะปูลงไปให้มันแน่น 

ไมล่มื ลมืยาก วา่ไมเ่ทีย่งหนอ ทีต่รงนัน้ ไมเ่ทีย่งหนอทีต่รงนัน้ ไมเ่ทีย่ง

หนอที่ตรงนั้น, จนไม่เที่ยงหนอติดต่อกันไปหมด ไม่มองเห็นความ

เที่ยงที่ไหนเลย.

กำาหนดอนัตตา.

 นีก่ำาหนดเหน็ความไมเ่ทีย่ง เปน็เนือ้หาของเรือ่งอยา่งนีไ้ดแ้ลว้ 

ขั้นต่อไปคือ กำาหนดอนัตตา 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 จิตที่กำาหนดรู้สึก

ภาวะนี้ จิตนั้นก็มีใช่ตนหนอ. มันเป็นสักว่าจิตตามธรรมชาติ มันทำา

หน้าที่ของมันตามธรรมชาติ  เห็นความไม่มีตัวตนรอบด้านไปหมด 

ในอิริยาบถเดิน.

กำาหนดความจางคลาย.

 ทีนี้ต่อไป กำาหนดความจางคลาย หรือความดับแห่งความ

ยึดถือ หรือความสลัดคืน ก็เหมือนกับการบรรยายครั้งที่แล้วมา เมื่อ

อิริยาบถเดินเป็นหลักกำาหนดเท้าที่เดิน ภาวะที่เดิน ลักษณะที่เดิน 

อาการที่เดิน; ถ้าเกิด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอะไรขึ้นมาใน

ขณะนั้น เห็นว่าเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ไม่มีตัวตนแล้ว ความยึดถือ

ในสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไป, ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรัก หรือด้วย

ความเกลียด หรือด้วยความอะไรก็ตาม ในเรื่องของการเดิน. ฉะนั้น

จงึไมม่คีวามรูส้กึวา่ตนีสวย เทา้สวย เดนิสวย สบายหรอือะไรกแ็ลว้แต ่

ซึง่มนัมคีวามหมายแหง่ตวัตนไมม่ากกน็อ้ย; เหน็วา่เปน็ตามธรรมชาติ

เช่นนั้น เท่านั้นเอง. นี่ก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจางคลาย คลายความ

รกัในอริยิาบถ หรอืวา่อวยัวะสำาหรบัเดนิ คอืขา. อวยัวะ คอืขาสำาหรบั

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 ก็ทำาความกำาหนดว่าสลัด

คืนแล้วหนอ, สลัดคืนแล้วหนอ, สลัดคืนแล้วหนอ.

 นี่คือลำาดับของการเห็นธรรมะ ที่ท่านวางไว้เป็นหลัก สำาหรับ

อานาปานสติ ว่าจะต้องเห็นเป็นนามรูปก่อน. ตรงนี้ก็สำาคัญนะ ว่า 

ต้องเห็นเป็นนามรูปก่อน แล้ว เห็นเป็นการเกิ ดดับ เท่านั้น, แล้ว 

เหน็เปน็อนจิจงั ไมเ่ทีย่ง แลว้ เหน็อนตัตา รวมอยูใ่นอนจิจงันัน่แหละ 

แล้วก็ เห็นความจางคลาย ของความยึดถือในใจของตัวเอง, แล้ว ก็

ดับความยึดถือลงไป, แล้วก็รู้สึกว่า สลัดคืน ความยึดถือแล้ว.

 จังหวะนี้  กำาหนดนามรูป  กำาหนดเกิดดับ  กำาหนดอนิจจัง 

กำาหนดอนัตตา กำาหนดจางคาย กำาหนดยึดถือดับ กำาหนดสลัดคืนนี้ 

หนึ่ง–สอง–สาม–สี่–ห้า–หก–เจ็ด.  เจ็ดระยะนี่  สำาคัญมาก  ศึกษา

ให้เข้าใจไว้สำาหรับทดสอบการปฏิบัติวิปัสสนา  ว่ามันเดินไปหรือไม่ 

หรือมันติดตันอยู่; ถ้ามันเดินไป มันต้องเป็นไปตามลำาดับของอาการ

เหล่านี้ เจ็ดระยะ.
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ทำาวิปัสสนาเพื่อหมดตน.

 วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นแจ้งนามรูป เห็นแจ้งการ

เกิ ดดับ, เห็นแจ้งอนิจจัง, เห็นแจ้งอนัตตา, เห็นแจ้งการจางคลาย, 

เห็นแจ้งการดับ, เห็นแจ้งการสลัดคืน. เมื่อเห็นว่ามันได้เป็นมาตาม

ลำาดับ จนถึงมีการดับความยึดถือแล้ว ก็ถือว่าน่ันแหละคือความสลัดคืน, 

ความสลัดคืนได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้ แก่จิตที่มีปัญญาชนิดนี้, ความ

สลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้, ที่เรียกว่าตัวเรา แต่มัน

ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นจิตเท่านั้น แต่เราก็เรียกว่าตัวเราเสียเรื่อย แล้วเรา

เปน็ผู้ทำา แล้วเราเปน็ผูไ้ด;้ อยา่งนีท้ำาให้ตายมันกไ็ม่เหน็ความจางคลาย 

มันมีตัวเราเข้าไปรับเอาเสียเรื่อย.

 ถ้าเห็นเป็นธรรมชาติ เป็นแต่เพียงอิริยาบถ นามรูปที่เปลี่ยน-

แปลงไปตามกฎของธรรมชาติ ไม่มีตัวเรา. ฉะนั้น ถ้าเขาจะถามขึ้นมา

ว่า ใครทำาวิปัสสนา? ใครจะตอบว่าอะไร ว่าเราทำา อย่างนั้นมันก็

ไม่เป็นวิปัสสนา. ถ้าทำาเป็น ทำาได้ ทำาถูก มันก็บอกว่าจิตที่มันค่อย ๆ 

ฉลาด ประกอบอยู่ด้วยสติ มันทำาของมันเอง อย่ามีตัวเราเลย อย่า

ต้องมีตัวเราเป็นผู้ทำาวิปัสสนา แล้วจะเป็นพระโสดาเป็นพระอรหันต์ 

เหมือนที่เขาตั้งตัวเองกันโดยมาก เพราะว่าเขาเป็นผู้ทำาวิปัสสนา แล้ว

ก็ตั้งเอาเองว่าเอาเอง.

 ทำาวิ ปัสสนานั้น ขอให้เข้าใจ ทำาเพื่อให้ไม่มีตัวเรา, และถ้า

ยังมี “เรา” ทำาวิปัสสนาอยู่อีก แล้วมันจะหมดได้อย่างไร. ฉะนั้นจับ

จุดนี้ให้ได้ว่า ทำาวิปัสสนานี้ ทำาเพื่อให้หมดตัวเรา, แล้วทำาไมจะต้อง
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มตีวัเราทำาวปิสัสนา. ถา้พดูอยา่งนัน้กเ็รยีกวา่ พดูภาษาคน ภาษาโลก

สมมติว่า มีตัวเรา เราทำา วิปัสสนา เราทำาลายกิเลส 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

พดูความจรงิกนั. ถา้พดูในภาษาสมมตกินั มนักม็คีวามหลดุพน้ นาย ก 

นาย ข นาย ง หลุดพ้น. เดี๋ยวนี้ว่าดับ สลัดคืน หลุดพ้น, เป็นการ

กระทำาของจิตหรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิต.

 ถา้เหน็ชัดอยา่งนีต้ลอดเวลาแลว้ กด็บัตวัตนได้จรงิ ดบัตวัก–ู

ของกู ได้ คอืละลายไปหมด, ไมม่ท่ีีตัง้ไมม่ท่ีีอาศยั ตวักู–ของกกูล็ะลาย

ไปหมด, จะเรียกว่าอัตตา อัตตนียา ก็ได้ มันละลายไปหมด, จะเรียก

ว่า อหังการ–มมังการ ก็ได้ มัน ละลายไปหมด, คือตัวกู–ของกูมัน

ละลายไปหมด; เพราะเรากระทำาอยา่งนีก้บัจติ แกจ่ติ, จติลมืตาขึน้มา 

รู้เห็นตามที่เป็นจริงว่า  มีแต่สักว่าอิริยาบถเป็นไปตามเหตุ  ตาม

ปัจจัย ตามกฎอิทัปปัจจยตา, ไม่มี ตัวกู ไม่มีของกู.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 นีก่ารกำาหนดตอนทีเ่ปน็วปิสัสนา กำาหนด ตอนแรกเปน็สมถะ 

ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ, กี่ระยะก็ตาม มันเป็นการกำาหนด เพื่อ

จิตกำาหนด นั้นเป็นสมถะ. ทีนี้ ในการกำาหนดนั้น เพิ่มความเห็นแจ้ง 

ว่าเป็นนามรูป เป็นเกิดดับ เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นต้น ตอนนี้ก็

กลายเป็นวิปัสสนา. การกำาหนดตอนต้นเป็นสมถะ การกำาหนดตอน

หลงัเปน็วปิสัสนา แลว้มนักไ็มต่อ้งแยกจากกนั. เพราะเมือ่การกำาหนด

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 

สมถะก็ทำาไปได้. เดี๋ยวนี้ เราทำาอะไรในทางจิตใจ เราก็แบ่งแยกให้

เป็นตอนที้เป็นสมถะ ตอนวิปัสสนา มันฝึกง่ายเข้า เรียกว่าเดินมา

ตามลำาดับ; แต่แล้วมันเนื่องกันอยู่ โดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้ โดยที่ผู้ทำา

ไม่รู้สึกตัวก็ได้.

 นี้เรียกว่า รู้วิธีกำาหนดสมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถเดิ น 

แล้วนะ  ในระบบการฝึกตามแบบฉบับแล้ว.  ทีนี้มีความรู้เกี่ยวข้อง

กันอยู่ หรือเนื่องกันอยู่ ก็คือว่า มันจะต้องรู้จักกำาหนดเมื่อเปลี่ยน

อิริยาบถ.
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แม้เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกำาหนด.

 ถา้เราจะเปลีย่นจากอริยิาบถนัง่ นัง่มาเมือ่ยแลว้, นัง่มาเหนือ่ย

มาง่วง จะเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นอิริยาบถเดิน ก็ต้องทำาการกำาหนด

อริยิาบถน่ังใหชั้ดเจน. แลว้กก็ำาหนดการท่ีมนัจะเปลีย่นมาเป็นอริยิาบถ

เดิน  ให้ชัดเจน,  ทุกคนก็รู้ได้เมื่อนั่งอยู่พอจะลุกขึ้นเดิน  จะต้องทำา

อย่างไร? มันต้องคุกเข่า และมันต้องลุกขึ้นยืน, มันก็ยืน ยืนแล้วมัน

จึงจะเดิน กำาหนดมาตามลำาดับ อย่าใ ห้มันขาดตอน. อย่าให้ลุกยืน

ขึ้นมาโดยไม่มีสติกำาหนด, อย่าให้มันก้าวขาเดินออกไปโดยไม่มีสติ

กำาหนด. นี้เรียกว่า การเชื่อมกัน หัวเลี้ยวหัวต่อ ที่เชื่อมกันระหว่าง

อิริยาบถหนึ่งสู่อิริยาบถหนึ่งนั้น  ก็ต้องถูกกำาหนดด้วยสติ  ไปตาม

ขั้นตอนของการที่มันจะเปลี่ยนแปลง; เพราะมันต้องค่อย ๆ เปลี่ยน

แปลง. เรานั่งอยู่ตามธรรมดา พอเราจะลุกขึ้น เราจะต้องทำาอะไรบ้าง 

เราจะตอ้งเปลีย่นขา จะเอามอืยนั แลว้กเ็ผยอตวั, แลว้คอ่ย ๆ  ยนื แลว้

จนกระทั่งยืน  ยืนแล้วได้ที่แล้วมันจึงค่อย ๆ ก้าวขา,  มันจึงจะไป

กำาหนดยกหนอ  ย่างหนอ  เหยียบหนอต่อไป  ให้มันเชื่อมกันสนิท 

ระหว่างอิริยาบถหนึ่ง ถึงอิริยาบถหนึ่ง.

 นี่ เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ สติก็ไม่ขาดตอน คือจิตทำาหน้าที่ด้วย

สติไม่ขาดตอน ถ้ามีอะไรมาแทรกแซง, สะดุดอะไรขึ้นมา ก็รู้ว่าอะไร 

ๆ ๆ  ๆ  แลว้ก็กำาหนด ๆ  ๆ  จนอนันัน้หายไป, แลว้กก็ำาหนดเขา้รปูเดมิ.
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 นีเ้ปน็หลกัทัว่ไป บอกมาแลว้ตัง้แตท่แีรกโนน้วา่ ถา้เรากำาหนด

อะไรอยู่ มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงเข้ามา ก็กำาหนดสิ่งนั้นเสียเลย, จนเห็น

เป็นอะไร, เป็นอะไร แล้วมันดับไป เพราะหมดเหตุหมดปัจจัย, ก็

เปลี่ยนไปกำาหนดเงื่อนต่อที่ค้างไว้ คือเรื่องเดิม. ก็เรียกว่าไม่มีอะไรมา

แทรกแซงให้เราเผลอสติได้, ให้สติขาดตอนได้.

 นี้เรื่องเดิน ตามแบบฝึกการเดินในแบบของกรรมฐาน. หรือ

จะฝึกการเดินในแบบกรรมฐาน  ที่เป็นตัวระบบที่เราจะต้องปฏิบัติ 

เรียกว่าฝึกการเดินในระบบของกรรมฐาน.

การเดินนอกระบบกรรมฐาน.

 เอ้า, ทีนี้นอก ระบบกรรมฐาน การเดินอย่างที่สอง เมื่อตะกี้

บอกแลว้นะตัง้แตต่น้บอกแลว้วา่ การเดนิมอียูส่องอยา่ง เดนิในระบบ

กรรมฐาน  ฝึกอยู่  นี้อย่างหนึ่ง.  ที่เราเดินอยู่ตามปรกติ  ที่ไม่ได้ฝึก

กรรมฐาน เดินไปนา ไปสวน เดินไปตลาด, เดินไปไหนก็ตาม นั้น เดิน

ตามปรกต ิมนักต็อ้งเนือ่งกนัเหมอืนกนั. ถา้เรามกีารฝกึการเดนิอยูใ่น

ระบบกรรมฐาน การเดินทั่วไปตามปรกติ ก็ต้องมีสติดีขึ้นกว่าเดิม; 

เพราะฝึกสติในการเดินเต็มที่แล้ว  จะไปเดินที่ไหน  อย่างไร  เมื่อไร 

กต็อ้งเดนิดกีวา่เดมิ เรยีกวา่ เดนิดว้ยสติ ไมใ่ชเ่ดนิอยา่งปราศจากสต.ิ 

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  ตามที่จำาเป็นจะ

ต้องบริหารก็ได้ ก็เรียกได้, เป็นความปลอดภัยในชีวิต นี้เรียกว่า

ผลประโยชน์อานิสงส์ประเภทหนึ่ง คือเดินด้วยสติ, แล้วรับผลคือ

ความเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสุขตามปรกติ.

 ทีนี้  จะเดินด้วยสติที่เป็นวิปัสสนา  ไม่มีตัวสัตว์บุคคลอะไร 

มันก็เดินด้วยจิตที่มีวิปัสสนา ตามสติที่ฝึกแล้วตามปัญญาที่ฝึกแล้ว, 
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เรารู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้อง ทั้งหมดถูกต้อง. นี่ ช่วยจำาคำานี้ไว้หน่อย 

ทุกอย่างถูกต้อง.  ถ้าใครทำาให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่า  ทุกอย่าง

ถูกต้อง แล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เลย. ฉะนั้นถ้าเราจะเดินอยู่ 

นั่งอยู่ นอนอยู่ อะไรอยู่ก็ตาม ถ้าความรู้สึกมันรู้สึกอยู่ได้ว่า ทุกอย่าง

ถูกต้อง  ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดนี้  เพื่อทุกอย่างถูกต้อง 

และทุกอย่างมันก็ถูกต้องแล้ว.

 คำาว่า “ถูกต้อง” นั้นมัน ไม่มีอะไรผิดพลาด คือ อิริยาบถนั่ง 

เดนิ ยนื นอน อริยิาบถอะไรกต็าม. เดีย๋วนีเ้รากำาลงัพดูถงึอริยิาบถเดนิ 

ก็ต้องพูดว่า ในอิริยาบถเดินทั้งหลาย ไม่มีอะไรผิดพลาด มีแต่ความ

ถูกต้อง พอรู้สึกว่าถูกต้อง พอรู้สึกว่าปลอดภัย, รู้สึกว่าปลอดภัย 

ก็สบายใจและเป็นสุข.

 จิตของเราจะเป็นสุขเยือกเย็นได้ ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่าง

ถูกต้อง; ภาษาของพวกฝรั่ง มันมีคำาหนึ่งซึ่งเผอิญมันตรงกัน แล้วก็

เอามาพูดให้ฟังก็ได้ คือฝรั่งมีพูดอยู่คำาหนึ่ง “ทุกอย่างถูกต้อง” คนที่

เคยเรียนภาษาฝรั่งมาแล้ว คงจะนึกได้คือคำาว่า all right, all right 

ฝรั่งเขาพูดกันมากที่สุดบ่อยที่สุดว่า all right –ทุกอย่างถูกต้อง. 

นี้เมื่อเราประพฤติ สติ ไม่ผิดพลาด, ทุกอย่างเป็นไปด้วยสติ แล้ว 

ทกุอยา่งจะไมผ่ดิพลาด ทกุอยา่งจะถกูตอ้ง พอรูส้กึอยูใ่นใจ ทกุอยา่ง

ถูกต้อง นั่นแหละคือความสุขที่สูงไปกว่าธรรมดา, เป็นความสุข รู้สึก

เป็นสุข ที่สูงไปกว่าที่ชาวบ้านเขาพูด ๆ กันอยู่.
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 ฉะนั้นเราจะต้องทำาทุกอย่างทุกประการ ที่ให้มันเกิดความ

รู้สึกขึ้นมาในใจว่าทุกอย่างมันถูกต้อง วัฒนธรรมไทยไม่ค่อยมีพูด; แต่

วัฒนธรรมฝรั่งเขามี  all right,  all right  วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้ง 

“ทกุอย่างถูกต้อง”; แตม่นัจะถกูตอ้งจริงหรือไม่ ไม่ทราบนะ. แตค่ำาพดู

นั้นดีที่สุดว่า  ทุกอย่างถูกต้อง;  ถ้าเรามีสติกำาหนดรู้สึกว่าทุกอย่าง

ถูกต้อง มันก็เป็นสุขที่ สุดเลย.

 นี่ผลกำาไรพิเศษที่เราฝึกการเดินดีแล้ว  มันจะมีผลทั้งทาง

ฝายศาสนา ทางฝายธรรมะ ที่จะตัดกิเลส, แล้วมันก็ยังมีผลมาใน

ทางฝ่ายโลก ฝ่ายโลก คือมีการเดินชนิดที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข

ทุกอิริยาบถ, เดินอยู่ด้วยความรู้สึกภายในใจว่า ทุกอย่างถูกต้อง นี้ 

: เดินมาวัดก็ดี เดินกลับบ้านก็ดี เดินไปไหนก็ดี; ถ้าในใจมันรู้สึกว่า

มนัถกูตอ้ง แลว้มนัจะเอาอยา่งไร มนัก็เปน็สขุเทา่นัน้เอง. ฉะนัน้ การ

เดนิไกลเทา่ไรมนักไ็มเ่หนือ่ย  เพราะมนัเดนิดว้ยความรูส้กึวา่ทกุอยา่ง

มันถูกต้อง เป็นกำาไรที่สุดที่จะได้รับ; ยังไม่ทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

ยังไม่ทันบรรลุมรรค ผล นิพพาน เพียงแต่ฝึกการเดินอย่างนี้เท่านั้น 

กไ็ดก้ำาไรโขอยูแ่ล้ว. ฉะน้ัน ขอให้สนใจฝกึฝนในอิรยิาบถเดิ นใ  หถ้กูต้อง

ตามที่ว่ามาแล้ว; นั้นในส่วนเรื่องของกรรมฐานของศาสนา; ถ้าเป็น

เรื่องนอกวัด เป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไป มีสติอย่างนี้ ไม่พลั้งเผลอใน

อะไร ทุกอย่างมันก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาด ก็ได้รับผลทางธรรมะ  คือ

พระนพิพานลว่งหน้า ก็ได้จะอยูใ่นอริิยาบถไหน จติใจรูส้กึวา่ทกุอยา่ง

ถูกต้อง.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 ขอเสนออนันี ้ขอมอบใหท้กุคนวา่ ความรูส้กึวา่ทกุอยา่งถกูตอ้ง

ขอใ ห้ไปทำาให้มีในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม อาบ ถ่าย 

ลา้งถว้ย ลา้งชาม ลา้งจาน ถบูา้น ถเูรอืน ทำาอะไรอยา่งไร, ในอริยิาบถ

ไหน,  ก็ขอให้ความรู้สึกอยู่ในใจว่าทุกอย่างถูกต้อง,  แล้วจะเป็นสุข

ตลอดเวลา. การมีสติอย่างนี้เท่านั้น ที่จะทำาให้เกิดความรู้สึกอยู่ 

ในใจตลอดเวลา ทุกอย่างถูกต้อง; ซอยให้ละเอียดถี่ยิบ นั่งอย่างนั้น 

นั่งอย่างนี้ก็ถูกต้อง ลุกขึ้นก็ถูกต้อง เดินไปก็ถูกต้อง ทำาอะไรก็ถูกต้อง 

ไม่มีอะไรที่ถูกต้อง. เพราะว่ามีสติชั้นประณีต.

 ปรับชีวิตใหม่ ก็หมายความว่ากลับมาสู่จุดนี้; จิตที่มี สติ ครบ

บริบูรณ์ ละเอียด จนอะไร รู้สึกว่าถูกต้อง ๆ; มาวัดก็ถูกต้อง เดิน

มาวัดด้วยความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้ว ก็เป็นสุขตลอดที่เดินมา. เอ้า, 

มาที่วัด มันก็ถูกต้องแล้ว, ทำาอะไรอะไรทำาไป, กลับบ้าน กลับบ้าน

ถูกต้องแล้ว, กลับบ้าน ๆ ก็ถูกต้องแล้ว ไปทำาอะไร ๆ ที่บ้านก็ถูกต้อง

แล้ว เรื่องกิน เรื่องอาบ เรื่องถ่าย เรื่องทุกอย่างเลย ไม่ว่าอิริยาบถ

ไหน เป็นแม่ครัว เป็นแม่บ้าน หยิบฟืนมาก็ถูกต้อง : ก่อไฟก็ถูกต้อง 

หุงข้าว ตั้งหม้อ หุงข้าวสุกก็ถูกต้อง ถูกต้อง ๆ ไปหมด มันมีแต่คิด

อยู่ในใจว่าถูกต้อง ๆ แล้วคนนั้นก็มีความสุข.

 ทีนี้คำาว่า “ถูกต้อง” นี้ จะขยายออกไปได้เองแหละ คือไปสู่

ถูกต้องสำาคัญที่สุด คืออริยมรรคมีองค์ ๘. พระพุทธเจ้าท่านยืนยัน

ว่า มีเท่านั้นแหละ ความถูกต้องในส่วนเหตุมี ๘ อย่าง : สัมมาทิฏฐิ 

สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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 เมื่อฝึกอยู่อย่างนี้; ฝึกสมถะและวิปัสสนา อยู่อย่างที่ว่ามานี ้

มันครบองค์แปดของมรรค. ถ้าไม่เข้าใจก็ ช่วยเอาไปคิด เสียด้วย

ว่ายกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนออยู่นี้ ทำาเถอะมันจะครบองค์แปด

ของอริยมรรค  คือทิฏฐิ–ความคิดเห็นก็ถูกต้อง;  ความปรารถนาก็

ถูกต้อง, การพูดจาก็ถูกต้อง เพราะไม่พูดผิดอะไรเลย, กัมมันโต ก็

ถูกต้อง เพราะมันทำาอะไรไม่ผิดเลย, อาชีโวก็ถูกต้อง, วายาโม ทำา

อยู่อย่างนี้มันยิ่งถูกต้อง สติเป็นตัวถูกต้อง เต็มที่แล้ว สมาธิ จิตมัน

มัน่แนว่อยูอ่ยา่งนี ้มนักถ็กูตอ้ง; จงึกลา่วไดว้า่มอีรยิมรรคมอีงค ์๘ อยู่

โดยปริยายหนึ่ง ในอันดับหนึ่ง อัตราหนึ่ง มีอริยมรรคมีองค์ ๘ อยู่ 

เรื่องมัน ก็ดับทุกข์โดยอัตโนมัติ อยู่ในตัวมันเอง.

 นี่เรียกว่า วิธีปฏิ บัติในอิริยาบถเดิ น, การปฏิบัติในอิริยาบถ

เดิน เป็นการฝึกกรรมฐานในอิริยาบถเดิน ก็ได้, เป็นการฝึกเดิ นอยู่

นอกวดั ไมเ่กีย่วกบักรรมฐานนี ้แตว่า่เดนิใหด้ ีเดนิใหด้,ี เดนิใหถ้กูตอ้ง 

ก็ได้ผลเหมือนกัน. ฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่า ทุกอิริยาบถแหละ 

มันมีได้สองความหมายทั้งนั้นแหละ. อิริยาบถที่เราฝึกอยู่อย่างเต็มที่ 

เป็นเรื่องวัด เป็นเรื่องศาสนา เป็นเรื่องมรรค ผล นิพพาน นี้มันก็

อย่างหน่ึง แล้วท่ีเรากระทำาอยู่ตามธรรมดาท่ีบ้าน น้ันมันก็อีกอย่างหน่ึง. 

ขอให้มีความถูกต้องทุกอิริยาบถ  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  ถ่าย  อาบ 

ทุกอิริยาบถ  เลยกลายเป็นของธรรมดา  เป็นความรู้ธรรมดา  เป็น

วิทยาศาสตร์ของธรรมชาติตามธรรมดา. ว่าถ้าดำารงจิตอย่างนี้ ปฏิบัติ

ทางกายอยา่งนี ้มนักเ็ตม็ไปดว้ยความถูกตอ้ง แลว้ไม่มีความทุกขเ์ลย.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
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 เมื่อบุคคลนั้นมาเหลียวดูตัวเอง,  โอ้,  มันถูกต้องทุกอย่าง 

ทุกอย่างถูกต้อง; สร้างคำาขึ้นมาสักคำาหนึ่งของชาวพุทธ 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 ต่อไปตามลำาดับ.

 การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้ว แล้วมันจบเรื่องแล้ว

ด้วย. ขอยุติการบรรยาย ให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ได้สวดบทพระธรรม

คณสาธยาย ส่งเสริมกำาลังใจ ในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

สืบต่อไปในบัดนี้.
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เอกังสิกเทสิตธัมมกถา๑

[ ทรงสอนแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ เท่านั้น ]

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ปุพฺเพ จาหำ ภิกฺขเว เอตรหิ จ

ทุกฺขญฺเจว ปญฺญาเปมิ

ทุกฺขสฺส จ นิโรธนฺ – ติ

ธมฺโม สกฺกจฺจำ โสตพฺโพ – ติ.

 ณ บัดนี้ จะได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับ

สติปัญญา ส่งเสริมศรัทธา –ความเชื่อ, และวิริยะ –ความพากเพียร 

ของท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทาง

ของพระศาสนา แห่งสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของสัตว์

ทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลา.

 ธรรมเทศนาในวันน้ีเป็นธรรมเทศนาพิเศษ เน่ืองในอภิลักขิตสมัย

ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็น วันวิสาขบูชา ในวัน
๑ ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ชุด วิสาขบูชาเทศนา

 ตอนที่ ๗ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา



113พุทธทาสทันตานุสรณ์

เชน่นี,้ เปน็วนัทีพ่ทุธบรษัิทพากนักระทำากจินานาประการ; แตท่ัง้หมด

นั้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกบูชาคุณ ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า.  

แม้การที่เราทั้งหลายประชุมกันที่นี่ในวันนี้ ก็ด้วยความประสงค์อย่าง

เดียวกัน คือกระทำาเพื่อเป็นการบูชา ต่อสมเด็จพระบรมศาสดา เนื่อง

ในวันประสูติ ตรัสรู้ และนิพพาน.

 ข้อแรก เกี่ยวกับเวลา ที่กำาหนดไว้ ว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ 

และนิพพานนั้น ขอให้เข้าใจว่า เป็นเพียงการบัญญัติ. พุทธบริษัท

ฝายเถรวาท ถือว่า ประสูติ ตรัสรู้ และนิพพาน ในวันเดียวกันเช่น

วันนี้ คือวันเพ็ญวิสาขปุณณมี; แต่พุทธบริษัทเหล่าอื่น เช่น ฝ่าย

มหายานเป็นต้น ไม่ได้มีการถืออย่างน้ัน แยกกันคนละวัน ไม่ได้ตรงกัน.

 เมือ่เปน็อยา่งนี ้กไ็มค่วรจะถอืเอาเปน็แง ่ทีจ่ะตำาหนติเิตยีนกนั 

คัดค้านกัน หรือเกิดความระแวงสงสัย; ควรจะถือว่า เราพุทธบริษัท

ฝ่ายเถรวาทนี้ ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึก ทั้งแก่การประสูติ ตรัสรู้ และ

การนิพพาน; เพราะว่ามีทางที่จะอธิบายเช่นนั้น, กล่าวคือ เมื่อกล่าว

โดยนัยอันลึกซึ้ง คือในทางธรรมะ ไม่เกี่ยวกับวัตถุเนื้อหนังร่างกาย

แล้ว การเป็นพระพุทธเจ้าก็มีในวันนี้.  การตรัสรู้ นั่นแหละ คือการ

ทำาให้เป็นพระพุทธเจ้า,  และ  การปรินิพพาน  ตามความหมายที่

แท้จริง ก็คือ การดับทุกข์สิ้นเชิง; ไม่ใช่ดับสังขารร่างกาย.

 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เวลาวันนี้วันเดียว และขณะ ๆ เดียว ณ 

ที่นั่งอันเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทำาการประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน.  ประสูติ ก็หมายถึง การเกิดขึ้น ของพระพุทธเจ้าโดย
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นามธรรม, หรอืการเกดิโดยอรยิชาต.ิ การตรสัรู ้กค็อื ไดรู้แ้จง้อนตุตร-

สมัมาสมัโพธญิาณในขณะนัน้; การรูแ้จง้นัน้ทำาใหเ้กดิการประสตู ิคอื

การเปน็พระพทุธเจา้ขึน้มา. การปรนิพิพาน คอืดบักเิลสและดบัทกุข์

สิน้เชงิ มตีัง้ตน้ในขณะนัน้. เพราะฉะนัน้ จงึถอืวา่ ประสตู ิตรสัรู ้และ

ปรนิพิพานในวนัเดยีวกนั ในขณะเดยีวกนั ณ ทีน่ัง่เดยีวกนั กย็งัจะได.้

 แต่ถ้าจะถือว่า ประสูติในตอนเที่ยง ตรัสรู้ในตอนรุ่งอรุณ 

นพิพานในตอนหวัคำา่ ตามทีม่อียูใ่นพทุธประวตั ิอยา่งนัน้กไ็ดเ้หมอืน

กัน ก็ยังคงเป็นวันเดียวกันอยู่นั่นเอง.

 แต่พึงเข้าใจว่า  การที่กล่าวว่า  พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ 

ปรนิพิพาน ในวนัวสิาขปณุณม ีวนัเดยีวกนันัน้ ไมม่ใีนพระพทุธวจนะ, 

ไม่มีในพระไตรปิฎก; เป็นคำากล่าวในอรรถกถา และหนังสือชั้นต่อมา.  

จะเชื่อถือได้เพียงไร ก็แล้วแต่บุคคล.

 แต่เราไม่ควรจะสนใจข้อปลีกย่อย ในทำานองนี้ ว่าจะมีข้อเท็จ

จริงอย่างไร; เพราะความสำาเร็จประโยชน์อยู่ตรงที่ว่า เรากระทำาการ

บูชา อุทิศแด่สมเด็จพระบรมศาสดา ในวันไหนก็ได้ทั้งนั้น, และจะ

สมมติเป็นวันไหนก็ได้ทั้งนั้น.  เพราะว่า ถ้าถืออย่างจันทรคติ ก็เป็น

กลางเดือน ๖ หรือวันเพ็ญวิสาขะทุกคราวไป; แต่ถ้าถืออย่างสุริยคติ 

ก็กลายเป็นเลื่อนไป ไม่ตรงกัน แต่ละปี ๆ อย่างนี้เป็นต้น.

 เพราะฉะน้ัน พุทธบริษัทไม่ควรจะยึดถือในเร่ืองปลีกย่อยเช่นน้ี

ซึง่เปน็เหตใุหเ้กดิทุม่เถียงกนับา้ง, เกดิความระแวงสงสยั ในการกระทำา

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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ของตัวเองบ้าง, จึงขอชักชวนท่านทั้งหลาย ให้ตั้งใจว่า เรากระทำา

ทุกอย่างในวันนี้ นับตั้งแต่การ สมาทานศีล ก็ดี การ ให้ทาน ก็ดี 

การฟังธรรมเทศนา ก็ดี การเจริญภาวนาในทางจิตใจก็ดี, หรือการ

ถือศีลและวัตรอื่น ๆ กี่อย่างกี่ประการก็ดี ล้วนแต่อุทิศพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า เนื่องในการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานก็แล้วกัน.

 ขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่ ในลักษณะอย่างนี้ก็ย่อมจะสำาเร็จ

ประโยชน์เต็มที่  โดยไม่ต้องมีข้อเคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใด.  

อย่าไปมัวตั้งปัญหาว่าประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน ในวันนี้จริงหรือไม่?  

หรอืวา่ทำาไมพวกอืน่นกิายอืน่ เชน่นกิายมหายานเปน็ตน้ ไมถ่อือยา่งนี?้  

หรือว่าถ้าเอาทางสุริยคติเป็นประมาณแล้ว จะตรงในวันเดียวกันได้

อย่างไร?  ถ้าเราจะถือเอากลางเดือน ๖ เป็นประมาณ ไปเสียทุกปี 

ดังนี้เป็นต้น.

 เมือ่พจิารณาเหน็วา่ ความสำาคญั อยูต่รงทีก่ารประพฤตดิว้ย 

กาย วาจา ใจ เป็นการเสียสละ เป็นการอดกลั้นอดทน ทำาตามคำา

สั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า. นั่นแหละเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริง

แล้วอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องบูชาคุณ ที่เรียกตามภาษา

วัดน้ีว่า ตามประสาของคนยากจน คือไม่มีอะไรนอกไปจากการประพฤติ

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ใช้เป็นเครื่องบูชาคุณ.

 เพราะไม่มีวัตถุสิ่งของอะไร ที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาคุณ ตาม

ประสาคนจน; แต่ บูชาด้วยความประพฤติปฏิบัติแทน ไม่ต้องซื้อหา

มาเปน็เงนิเปน็ทอง. แตใ่นทีส่ดุนี ้เรือ่งกลบัตรงกนัขา้ม ในขอ้ทีว่า่ การ
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บูชาด้วยการปฏิบัตินั้น เป็นการบูชาสูงสุด ยิ่งกว่าการบูชาด้วยวัตถุ

สิ่งของ. ฉะนั้น จึงเป็นอันว่าเราไม่มีปัญหาในข้อนี้อีกต่อไป ที่ว่าจะทำา

การบูชาอย่างไร จึงจะเป็นการบูชาอย่างสูงสุดแก่พระพุทธเจ้า.

 ขอให้ทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจ เสียสละ อดกลั้น อดทน ดัง

ที่กล่าวแล้ว เช่นว่าวันนี้ จะนึกถึงพระพุทธเจ้าสักร้อยครั้ง พันครั้ง ก็

ยิ่งเป็นการดี, เป็นเหมือนกับการย้อมจิตย้อมใจ ให้ปลูกฝังศรัทธาลง

ไปในพระพุทธเจ้า.

 และขอตกัเตอืนทา่นทัง้หลายทกุคนตอ่ไปดว้ยวา่ สิง่ทีเ่รยีกวา่ 

พิธี ๆ นี้เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก; แต่บุคคลไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพิธี 

ก็เลยทำาให้พิธีเสียไปหมด. เช่น พิธีทำาวิสาขบูชา อย่างนี้ก็ต้องถือว่า

เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด; แต่บุคคลไม่ได้ทำาให้เป็นพิธี ทำาเตลิดเปิดเปิงไป

เปน็รตีอง, เปน็พธิรีตีอง ไมมี่ความหมาย เหมอืนกบัคนละเมอ; อยา่งนี้

ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร.

 คำาว่า พิธี นี้ก็คือคำาว่า วิธี คือ ต้องทำาให้ถูกวิธี ให้เป็นจริง

เป็นจัง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ของวิธีกระทำานั้น ๆ. ฉะนั้นกระทำา

พิธีนั้น โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายให้เป็นการยำ้าแล้วยำ้าเล่า ยำ้าแล้วยำ้าอีก 

ซึง่อุดมคต ิหรือความรูส้กึคดินกึ, หรอือะไรก็ตามท่ีเป็นกศุล ใหฝ้งัแนน่

ลงไปในจิตใจ.

 ยกตัวอย่างเช่นว่า เรามีพิธีรับสรณาคมน์บูชาพระพุทธเจ้า, 

และรับสรณาคมน์เมื่อตะกี้นี้  อันนี้ก็ต้องเรียกว่าพิธี  ถ้าทำาถูกก็มี

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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ประโยชน์มาก. อธิบายว่า เรื่องทางจิตใจนั้น มันยากที่จะแน่นแฟ้น

ลงไปไดโ้ดยงา่ย; ฉะนัน้จงึตอ้งยำา้อยูเ่สมอ ทกุวนั ทกุสปัดาห ์ทกุเดอืน 

ทุกปี.

 เรามีการระลึกถึงพระพุทธเจ้า, ระลึกถึงพระธรรม, ระลึกถึง

พระสงฆ์, ทุกคราวที่ว่า พุทฺธำ สรณำ คจฺฉามิ เป็นต้น ยำ้าแล้วยำ้าอีกอยู่

อย่างนี้. แต่ต้องทำาด้วยความรู้สึก, ด้วยจิตที่มีความรู้สึกในพระคุณ

ของพระพทุธเจ้า เปน็ตน้, อยา่งแท้จริง. กระทำาให้ซมึซาบ ใหฝ้งัลงราก

ลึกลงไป ทุกคราวที่ทำาพิธี, อย่างนี้พิธีก็มีประโยชน์.

 แต่ คนโดยมาก รับสรณาคมน์ ว่า พุทฺธำ สรณำ คจฺฉามิ เป็นต้น 

ก็ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทอง จิตใจเลื่อนลอยไปทางไหนก็ไม่รู้; ฉะนั้น

การทำานั้นไม่เป็นพิธี แต่เป็นรีตอง หรือเรียกว่า พิธีรีตอง, ไม่สำาเร็จ

ประโยชน์ตามความหมายของพิธีเลย.

 คนบางคนเข้าใจว่า  ทำาไมจะต้องรับสรณาคมน์แล้ว  รับ

สรณาคมน์อีก, รับศีลแล้วรับศีลเล่า?  นี้ก็เพราะเขาไม่ทราบว่า จิตใจ

เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝัง, จะต้องยำ้า, จะต้องกระทำาให้มาก, กระทำา

ให้เคยชิน  อย่างนี้อยู่เสมอไป  ไม่สำาเร็จได้ด้วยเพียงการคิดเพียง

ครั้งเดียว, หรือการเข้าใจเพียงครั้งเดียว.

 เช่นอย่าง พระคุณของพระพุทธเจ้า เราจะคิดให้เข้าใจเพียง

ครัง้เดยีวเทา่นีไ้มพ่อ. เราจะตอ้งเอามานกึถงึใหเ้กดิความรูส้กึซมึซาบ 

ปีติปราโมทย์ในพระคุณนั้น วันแล้ววันเล่า, วันแล้ววันเล่า, วันแล้ว
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วันเล่า, อยู่เรื่อยไป จึงจะสำาเร็จประโยชน์ ในการปลูกฝังศรัทธา ใน

พระพทุธเจ้านัน้. เพยีงแตค่ดิเอาวา่ พระพทุธเจ้ามคีณุอยา่งนัน้อยา่งนี ้

แล้วจะเลิกกัน คราวเดียวก็หายไป มีแต่ความเข้าใจ; อย่างนี้มันเป็น

สิ่งที่ผิวเผิน พุทธบริษัทจึงจัดตั้งพิธีต่าง ๆ ขึ้น เท่าที่เห็นว่าจำาเป็น.

 ทีนี้ ถ้ามาถึงพิธี เช่นพิธีวิสาขบูชา นี้ยิ่งเป็นพิเศษ และเฉพาะ

เจาะจงกิจการ เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น; 

กำาหนดไว้ให้เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ถึงปีก็ระลึกเป็น

พิเศษ ยิ่งกว่าการระลึกอย่างอื่น ๆ. แต่คนโดยมากไม่เห็นว่า เป็นสิ่ง

สำาคัญ ในการที่จะมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษในวัน

เช่นนี้ จึงไม่ได้สนใจกันเป็นส่วนมาก. หวังว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

กนัเสยีใหม;่ กระทำาพธิน้ีีใหเ้ปน็พธิจีรงิ ๆ , อยา่ใหย้อ่หยอ่นเปน็รตีอง 

คือทำาอย่างละเมอ ๆ.

 กระทำาวิสาขบูชา ให้ถูกต้องตามวิธี หรือพิธีนั้น ก็คือ การ

ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกนึกถึง คุณของพระองค์ และ เนื่อง

ตลอดไปจนถงึพระธรรม และพระสงฆ ์ในฐานะทีเ่ปน็สิง่ทีเ่นือ่งกนั; 

เพราะว่าการประสูติ หรือการตรัสรู้ หรือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

นัน้ เนือ่งไปถงึพระธรรม, เนือ่งไปถงึพระสงฆด์ว้ย; โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ถ้าไม่มีการตรัสรู้ ก็จะไม่มีพระธรรม และพระสงฆ์เกิดขึ้น. ถ้าเรามี

ความเข้าใจดี พอพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์ เราก็เห็นได้ทันทีว่า เนื่อง

ด้วยการตรัสรู้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 การประสูติแม้จะเป็นการประสูติทางร่างกาย ที่คลอดจาก

พระครรภม์ารดา กเ็นือ่งกนักบัการตรสัรู;้ เพราะวา่ประสตูอิอกมานัน้ 

ก็เพื่อการตรัสรู้แต่อย่างเดียว, ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น.

 ส่วนการปรินิพพานโดยร่างกาย  แตกตายทำาลายขันธ์ตาม

ธรรมชาตินั้น ให้เข้าใจว่า ก็เป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติ; แต่ถ้า

พิจารณาดูอีกทีว่า  การแตกตายทำาลายขันธ์ในลักษณะที่เป็นการ

นิพพาน หรือปรินิพพานนั้น เป็นการไม่เกิดอีก. ดังนั้นจึงแตกต่างกับ

การตายของคนธรรมดา.

 การตายอย่างไม่ต้องเกิดอีก หรือการดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือ 

เช่นนี้ ต้องเนื่องมาจากการตรัสรู้ ดังนั้น จะต้องถือว่า การตรัสรู้เป็น

จุดสำาคัญ เป็นแกนกลาง จะเรียกการตรัสรู้ว่าการประสูติก็ได้, จะ

เรียกการตรัสรู้ว่าการปรินิพพานก็ได้. แล้วเราระลึกนึกถึงการตรัสรู้นี้

เปน็สว่นใหญ ่วา่รูอ้ะไร, เพือ่ประโยชนอ์ะไร, และเราจะเอาอยา่ง หรอื

ทำาตามไดโ้ดยวธิใีดเปน็ตน้. ใหม้องเหน็คณุคา่อนัประเสรฐิของการที่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมา.

 การที่มองเห็นความประเสริฐของการตรัสรู้นี้ เราต้องฉลาด

นึกไปถึงข้อที่ว่า มันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างไร?  หรือว่ามนุษย์

ต้องการอะไร?  มนุษย์ต้องการการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าหรือไม่?  

ในลักษณะเช่นไร?
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 ความเป็นไปตามธรรมชาติของคนเราน้ันต้องอาศัย หรือต้องการ 

หรอืตอ้งพึง่พา การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้เพยีงไร?  คนทีม่ปีญัญายอ่ม

เหน็ไดโ้ดยประจกัษว์า่ ตอ้งการอยา่งเตม็ที ่ตอ้งการอยา่งยิง่ เพราะวา่

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น  ทำาให้ชีวิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไป.  

ถ้าปราศจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ การดำารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ 

ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์ เพราะความโง่ของบุคคลนั้นเอง.

 ถ้าเขามีสติปัญญาของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลักประจำาใจแล้ว 

การมีชีวิตอยู่นี้จักไม่เป็นทุกข์ ทั้งนี้เพราะเหตุอย่างเดียว; เพราะเหตุ

ที่ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น ไม่ได้มีไว้เพื่ออะไรอื่น นอกไป

จากจะ มีไว้ เพื่อทำาคนให้พ้นทุกข์ ในการที่จะอยู่ในโลกนี้.

 แต ่คนโง ่ๆ  เปน็อนัมาก กพ็ากนัแยกธรรมะออกไปเสยีจากคน 

เอาคนไปเสียทางหนึ่ง; เอาธรรมะไปเสียทางหนึ่ง, เอาโลกไปไว้เสีย

ทางหนึ่ง, จนกลายเป็นเกิดความคิดว่า ถ้าจะถึงธรรมแล้ว ต้องทิ้ง

โลกไป ต้องสละโลกไป แล้วจึงจะไปหาธรรมะได้. การเข้าใจอย่างนี้ 

มันเป็นความโง่ของคนนั้นเอง.

 ธรรมะนัน้มไีวเ้พือ่คนอยูใ่นโลก ดว้ยชยัชนะโลก โดยประการ

ทั้งปวง และตลอดเวลาต่างหาก; ไม่ได้ต้องการจะแยกธรรมะไว้ส่วน

หนึ่ง แยกโลกไว้ส่วนหนึ่ง แยกคนไว้ส่วนหนึ่ง เหมือนที่เข้าใจกันโดย

มากเลย.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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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.

 จงึหวงัว่าต่อไปจะมคีวามเขา้ใจกนัเสยีใหม ่ตามที่พระพทุธเจา้

ท่านตอ้งการใหเ้ราเขา้ใจ ว่าธรรมะน้ันมไีว้เพือ่ดบัทกุขข์องคนทกุคน 

ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ หรือเพื่อช่วยให้คนอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะ.

 ถ้าปราศจากธรรมะแล้ว คนจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้; 

จะมีผลเป็นความทุกข์ระสำ่าระสาย, 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

มีเรื่องทางโลกที่จะต้องทำา จะต้องทำามาหากิน.  นี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจ
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ผิดต่อธรรมะ; เพราะว่าธรรมะนั้น มีไว้สำาหรับให้คนทำามาหากินโดย

ไม่ต้องเป็นทุกข์.  ถ้าไม่มีธรรมะแล้ว ประกอบกิจการงานอันใด จะ

เกดิความวติกกงัวล หว่งใยรอ้นใจ หรอืเกดิความเขา้ใจผดิในบางครัง้

บางคราว เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่มากเกินไป ก็มีความ

ทกุขเ์กดิขึน้ เพราะการประกอบการงานนัน้. แตถ่า้เปน็ผูม้ธีรรมะแลว้ 

ก็ไม่มีอะไรที่จะทำาให้ต้องเป็นอย่างนั้น.

 หรือว่าจะพูดให้แคบเข้ามาว่า เมื่อบางเวลาชวนศึกษา เรื่อง

ไม่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นหัวใจของธรรมะ ก็บอกว่าทำาไม่ได้ เพราะได้

ลงทนุทำามาคา้ขายเปน็ตน้ไว ้เปน็หลายหมืน่หลายแสน จะมาคดิเรือ่ง

ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่ได้. นี้ก็เพราะไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะ อีกนั่นเอง.

 หลักธรรมะ นั้นถือว่า การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ก็เป็นความ

ทุกข์เพราะสิ่งนั้น; ฉะนั้นจึงมีวิธีหรือมีอุบาย ที่จะไม่ให้เกิดความ

ยึดมั่นถือมั่น ในทุก ๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน. การที่ตนจะมีเงิน หรือ

มกีารงาน หรอืมอีะไรกต็ามอยูม่ากมายนัน้ ใหรู้จ้กักระทำาไป รกัษาไป 

ใช้สอยไป อะไรไปได้ ตามที่ควรจะทำา; แต่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกที่

เปน็การยึดมัน่ถอืมัน่ คือไมต่อ้งมคีวามวติกกังวล ชนดิทีท่ำาให้เปน็ทกุข์

ทรมานใจนั่นเอง.

 คนเป็นอนัมากเกดิโรคภยัไขเ้จ็บในทางจติใจ เพราะละความ

ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เต็มไปด้วยความวิตกกังวล; ฉะนั้น ยิ่งมีเงินมาก 

ยิ่งมีงานมาก ก็ยิ่งเป็นบ้าเร็ว ยิ่งเป็นโรคเส้นประสาทมาก แต่ถ้ามี

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยแล้ว จะตรงกันข้าม, คือจะไม่มี

อาการที่เป็นอย่างนั้น ทั้งที่มีเงินมากมีงานมาก มีเรื่องมาก.

 นี้จึงเห็นได้ว่า เรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้น เป็น

เรือ่งทีจ่ำาเป็น หรอืเปน็เรือ่งทีม่ไีว้ สำาหรบัคนทีจ่ะอยูใ่นโลกทุก ๆ  คน.  

ถ้าไม่อยู่ในโลก อยู่เหนือโลกเสียแล้วก็แล้วไป; แต่ถ้ายังอยู่ในโลกแล้ว 

ยังต้องการธรรมะ ที่จะเป็นเครื่องช่วยประคับประคอง ไม่ให้จิตใจ

ตกอยู่ภายใต้อำานาจของความทุกข์ แล้วก็ประกอบการงานต่าง ๆ ไปได้ 

ด้วยความสนุก เพราะมีความรู้สึก หรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่

เรียกว่า ชีวิตและการงาน.

 ผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจริงแล้ว การงานจะเป็นความสนุก; 

เพราะว่าการงานนั่นแหละ คือการปฏิบัติธรรมะละ ไม่มีการแยกกัน

ออกเป็น ๒ อย่าง.

 ขอทบทวนใหฟ้งัใหมอ่กีครัง้หนึง่วา่ การทำาการงานเปน็หนา้ที่

ของตน นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ; ไม่ต้องแยกออกเป็นว่า เรา

ประกอบการที่บ้าน มาประพฤติธรรมะที่วัด อย่างนี้เป็นต้น.

 จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ในคำาว่าหน้าที่การงาน มนุษย์ทุกคน

เกิดมาในโลกนี้ จะต้องมีหน้าที่การงาน รออยู่เป็นระดับ ๆ ๆ ตั้งแต่

ตำ่าที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด เรียกว่าเป็นหน้าที่ ที่เขาจะต้องทำา.

 นับตั้งแต่จะต้องทำามาหากิน, นับตั้งแต่จะต้องรักษาสุขภาพ 

อนามัย จนกระทั่งจะต้องเลี้ยงดูผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยงดู, และมีหน้าที่ที่
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สำาคญัทีส่ดุ คอื จะตอ้งควบคมุบงัคบักเิลสของตน อยา่ใหอ้าละวาด

ขึ้นมาได้, และมีหน้าที่ที่จะทำาให้กิเลสนั้นเหือดแห้งสูญหายไปใน

ที่สุด เป็นระดับสุดท้าย, เป็นอันดับสุดท้ายของคนคนหนึ่ง. ทั้งหมดนี้

เป็นการงาน ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่.

 หรอืแมท้ีส่ดุแตว่า่ จะตอ้งศกึษาเลา่เรยีน กต็อ้งเปน็หนา้ทีข่อง

เด็ก ๆ, จะต้องประกอบการงานในหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือน, หรือเป็น

หนา้ทีข่องพอ่บา้นแมเ่รอืน, ทกุอยา่งจะตอ้งกระทำาใหถ้กูตอ้ง ใหผ้า่น

ไปเหมือนกับสอบไล่ได้ทุกขั้นทุกตอน จึงจะมีความรู้ความเข้าใจอัน

ถูกต้อง ในเรื่องของธรรมะที่แท้จริง.  ถ้าปราศจากความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว คนนั้นไม่สามารถจะมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องของธรรมะที่แท้จริงไปได้เลย.

 เพราะเหตุฉะนั้นแหละ หน้าที่การงานทุกชนิด ก็กลายเป็น

ธรรมะไปหมด; แม้ที่สุดแต่ว่าเราจะต้องกินอาหาร เราจะต้องอาบนำ้า

เราจะตอ้งบริหารร่างกาย. เหล่านีก้เ็ปน็การปฏิบตัธิรรมะ อยา่งหนึง่ ๆ  

หรือส่วนหนึ่ง ๆ;  เพราะทำาให้รู้จักชีวิตนี้ว่าเป็นอย่างไร,  รู้จักความ

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ว่าเป็นอย่างไร, ได้เหมือนกัน.

 ครัน้มาถงึเปน็พอ่บา้นแมเ่รอืน มภีาระหนกัในการเปน็พอ่บา้น

แม่เรือน ก็เป็นบทเรียนที่สูงขึ้นมา; เพราะว่า เป็นผู้ใหญ่ แล้ว จะต้อง

สอบไล่ให้ได้ คือผ่านไปให้ได้, จึงจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพ เป็นคนที่

มีธรรมะ เป็นคนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจสงูยิง่ขึน้ไปอีกว่า ธรรมะหรือ

ชีวิตนั้นคืออะไร?  เป็นอันเดียวกันอย่างไร?
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 พูดสั้น ๆ ก็คือว่า รู้จักตัวเอง หรือรู้จักจิตใจของตัวเองมาก

ยิ่งขึ้นนั่นเอง;  ดังนั้นการประกอบการงานมาก ๆ  จึงเป็นการปฏิบัติ

ธรรมะมาก ๆ , และยิง่กลายเปน็ความสนกุสนาน; เพราะวา่ทำาใหรู้อ้ะไร

ได้มาก ๆ  ไม่มีความวิตกกังวลอย่างใดหมด แต่มีสติปัญญา มีจิตใจที่

เข้มแข็งสดชื่น  ในการประกอบการงาน.  การงานนั้นจึงไม่ผิดพลาด 

จงึดำาเนนิไปดว้ยด ีผลทางการงาน เปน็การไดเ้งินไดท้องกไ็ม่เสยีหลาย, 

การที่ได้ความรู้ในทางจิตทางใจก็ไม่เสียหลาย, ดังนั้นจึงเป็นการสนุก.

 นี้เรียกว่า ธรรมะทำาให้การงานเป็นของสนุกไปได้; คนนั้นก็

ไม่เป็นโรคเส้นประสาท, หรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางใจอย่าง

ใดหมด;  มีร่างกายสบายด้วย,  มีความก้าวหน้าในทางธรรมะด้วย; 

แมท้ีส่ดุแตก่ารทีจ่ะมคีรอบครวัในการทีต่อ้งเลีย้งลกูเลีย้งหลาน กล็ว้น

แต่เป็นบทเรียนอันหนึ่ง ๆ.  ถ้าทำาให้ดีผ่านไปได้ดี  ก็เหมือนกับการ

สอบไลท่ีส่งูขึน้ไป, ทำาใหรู้จ้กัของจรงิ วา่ชวีตินีเ้ปน็อยา่งไร? โลกนีเ้ปน็

อย่างไร?  และคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายได้  พิจารณาดู

ก็จะยิ่งเห็นว่า เป็นการเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นไปอีก.

 ครัน้ไปถงึขัน้ทีก่ลาย เปน็คนเฒา่คนแก ่กไ็ดร้บับทเรยีนอยา่ง

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

คลอดออกมาจากทอ้งแม ่กม็หีนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งดดูนม จะตอ้งกนิอาหาร.  

ถ้าทำาหน้าที่ต่าง ๆ ได้เรียบร้อย ก็มีความเจริญวัฒนามาตามลำาดับ 

จนกระทัง่ถงึหน้าท่ีอันสงูสดุ คือ หวัเราะเยาะความตาย และดบัสนทิ

ไปเหมือนกับตะเกียงหมดนำ้ามัน,  ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนแต่ประการใด 

ดังนี้.

 นีค้อืธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นไดต้รสัรู ้และทรงแจกประทาน

แกส่ตัวท์ัง้หลายใหรู้ต้ามดว้ย ถ้าจะเรยีกชือ่โดยภาษาบาล ีกมี็มากมาย 

เป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำาบาก จึงได้กล่าวโดยภาษาไทย ว่า ธรรมะนี้คือ

หน้าที่. หน้าที่ก็คือการปฏิบัติ, ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ.  

ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องเป็นธรรมะหมด ไม่ว่า

จะเปน็การกระทำาอยา่งไหน, และหนา้ทีส่งูสดุกค็อืการเอาชนะกเิลส

ใหไ้ด ้เรามหีนา้ทีค่รบทกุอยา่ง จะตอ้งทำาใหถ้กูตอ้ง ตามกาลตามเวลา 

เป็นลำาดับ 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

อย่างตำ่าแต่เพียง เกียรติยศ ชื่อเสียง ซึ่งไม่มีตัวมีตน, เป็นอรูป ก็พอใจ

หลงใหลอยู่ได้.

 จนในที่สุด ถึงขั้นที่ ๔ ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่จีรัง มี

เหตุปัจจัยไม่เที่ยง ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ จิตจึง เลื่อนขึ้นไปสู่โลกุตตรภูมิ; 

จึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด, เหนือสิ่งที่เรียกว่ากาม เหนือสิ่งที่เรียก

วา่รปูบริสทุธิ,์ เหนอืสิง่ทีเ่รยีกวา่ อรปูบรสิทุธิ,์ ก็เป็นโลกุตตรภมิูขึน้มา.

 นี้คือคนแก่ ๆ ในวาระสุดท้าย มองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยไม่น่า

เสน่หา ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่ประการใด ต้องการจะมีจิตใจเป็นอิสระ 

และดบัสนทิไมม่สีว่นเหลอื ไมเ่กีย่วขอ้งกบัอะไร อยา่งนีก้ย็งัเปน็ไปได.้

 ถ้าเป็นได้อย่างนี้ เรียกว่าไม่เสียทีที่มนุษย์คนนั้นได้เกิดมา 

คือ ได้เลื่อนชั้นตัวเองได้ครบทั้ง ๔ ภูมิ และถึงภูมิสุดท้ายได้ในชีวิตนี้

ทันตาเห็น.



128

 ขอ้นีท้ำาใหเ้ราเหน็ไดว้า่ สิง่ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัชวีติของคนเรานัน้ 

ไม่ได้ยำ้าอยู่ที่เดียว ไม่ได้ซำ้ารอยอยู่ที่เดียว มีแต่การเปลี่ยนแปลง

ก้าวหน้าไป; เช่น เป็นเด็ก ให้เป็นเด็กอยู่เรื่อยไป ก็เป็นไม่ได้, เป็น

หนุ่มสาว จะให้เป็นหนุ่มสาวอยู่เรื่อยไป ก็เป็นไม่ได้, มีแต่การเปลี่ยน

ทั้งทางกายและทางใจ.

 ดังน้ัน หน้าทีจึ่งเกิดข้ึนต่าง ๆ  กัน คือธรรมะสำาหรับจะประพฤติ

ปฏิบัตินั้น ได้เกิดขึ้นต่าง ๆ กัน. เราจะต้องทำาให้ถูกให้ตรง ให้เหมาะ

ให้สมตามชั้นหรือตามระดับนั้น ๆ เราจะต้องสอบไล่เลื่อนชั้นขึ้นไป

ได้ทุก ๆ ชั้นทีเดียว จึงจะเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เสียทีที่ได้พบ

พระพุทธศาสนา คือเป็นผู้ที่เลื่อนชั้นได้.

 ธรรมะของพระพทุธเจา้ท้ังหมดท้ังสิน้ ทีไ่ดต้รสัรูแ้ละทรงสอน

แกส่ตัวน์ัน้ มลีกัษณะอยา่งนีท้ัง้นัน้ คอืรวม ๆ  ความแลว้กม็คีณุสมบตัิ

ใหม้นษุยใ์ชส้ำาหรบัมชียัชนะในทกุขัน้ทกุตอน แหง่ชวีติของเขา ไมว่า่

จะวิวัฒนาการไปถึงระดับไหน.  ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ กันแต่ละขั้น 

แต่ละวัยนั้น สามารถจะชำาระสะสางให้สิ้นไปได้ ด้วยความสมบูรณ์

ของพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้.

 ดังนั้น การที่ วันนี้เราจะมาคิดกันถึงพระคุณของพระองค์

ในข้อนี้กันให้เต็มที่สักวันหนึ่งนั้น นับว่าเป็นการกระทำาที่ดี เป็นการ

กระทำาของคนทีม่กีตญัญกูตเวท ีเปน็ขอ้แรก, เปน็การกระทำาของคนที่

มีสติปัญญา สามารถจะรับเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดสำาหรับมนุษย์ ได้จาก

พระพุทธองค์; ไม่เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้เพชรได้พลอย ใช้ประโยชน์
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อะไรไม่ได้ ซึ่งมีอยู่โดยมาก. และบางคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วย

ซำ้าไป ตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้; ธรรมะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ความทุกข์เป็น

อะไรก็ไม่รู้; แต่ประพฤติกระทำาไป อย่างที่เรียกว่า พิธีรีตอง แม้จะ

เนื่องด้วยศาสนา ก็ยังเป็นเรื่องที่งมงายอยู่นั่นเอง.

 ทีนี้มาระลึกนึกถึง ข้อที่พระพุทธเจ้านั้น ท่านตรัสรู้แจ้งด้วย

ปญัญาอนัยิง่ ไมม่อีาการงมงายแทรกเขา้ไปได ้แมแ้ตป่ระการใด.  แลว้

ผูท้ีเ่ปน็สาวกของพระองค ์กไ็มม่ทีางทีจ่ะงมงายเชน่นัน้ไดด้ว้ย.  ดงันัน้ 

ผู้ที่มีความงมงาย แม้แต่ประการใด ประการหนึ่งนั้น หาใช่สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ มีคำากล่าวที่รับรองต้องกันทั่วไปหมดว่า 

อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก –สาวกของพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญา.

 ทา่นทัง้หลายลองคดินกึดใูหด้วีา่ อยา่งนอ้ยทีส่ดุกต็อ้งรุง่เรอืง

อยู่ด้วยปัญญา, มีปัญญาเป็นเครื่องรุ่งเรือง. คำาว่า ปัญญา นี้ อย่าง

นอ้ยทีส่ดุ กห็มายถงึ ปญัญา ทีส่ามารถจะดบัทกุขไ์ด.้  เราไมต่อ้งเอา

ปญัญารุง่เรอืงถงึขนาดไหนให้มากมายไป; เอาแตเ่พยีงวา่ใหด้บัทกุข์ได ้

ให้เป็นอยู่ด้วยความสะอาด  สว่าง  สงบ  โดยสมควรแก่อัตตภาพก็

พอแล้ว;  ไม่ต้องมีปัญญาขนาดพระพุทธเจ้า  หรือไม่ต้องมีปัญญา

กว้างขวางเกินความจำาเป็น.

 เอาแต่เพยีงใหม้ ีภาวะแหง่ความสะอาด สวา่ง สงบ อยูท่ีเ่นือ้

ที่ตัวได้ ก็เรียกว่า ความรุ่งเรืองแล้ว เรียกว่าความรุ่งเรืองในที่นี้แล้ว.
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 สาวกของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกคน รุง่เรอืงอยูด่ว้ยปญัญา 

มีความหมายอย่างนี้; ถ้าว่ามีกิเลส หรือมีความทุกข์ลูบคลำา สกปรก

มอมแมมไปแลว้ ยอ่มไมช่ือ่วา่เปน็สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย.

 ดังนั้น ในวันเช่นวันนี้ ที่เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนานี ้

เราควรจะทำาให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ต้องมีความงมงาย, คือมอง

เห็นชัดอยู่ว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไร. มันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในข้อที่ว่า ในวันเช่น

วันนี้นั้น พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้; ถ้าจะกล่าวกันเป็นส่วนรวม ก็

กล่าวได้ว่า วันนี้แหละ วันเช่นวันนี้ คือวันวิสาขปุณณมีนี่แหละ เป็น

วนัท่ีมนษุย์สามารถมชียัชนะเหนือกเิลสของโลก, หรอืเหนอืพญามาร

อันร้ายกาจในโลก  คือพระพุทธเจ้านั่นเอง,  เป็นผู้ชนะกิเลสหรือ

พญามาร ในนามของมนุษย์ทั้งหลายเป็นคนแรก แล้วก็สอนวิธีชนะ

นั้นให้รู้กันทั่ว ๆ ไป.

 ลองคิดดูเถิดว่า จะเป็นวันสำาคัญมาก หรือสำาคัญน้อยอย่างไร 

กอ่นหนา้นีม้แีตค่วามมดืมดิ มแีตค่วามพา่ยแพ ้แกม่นษุยท์กุคนในโลก.  

เดี๋ยวนี้มีมนุษย์ที่จุดตะเกียง จุดแสงสว่าง สร้างชัยชนะขึ้นมาได้ เพื่อ

มนษุย ์ใหเ้ปน็วนัทีม่นษุยม์ชียัชนะไดอ้ยา่งนี ้เราจะไมน่กึขอบพระคณุ

ของพระองค์หรือย่างไรกัน?

 เรื่องจะดูต่อไป ก็คือว่า มนุษย์เริ่มรู้จักความเป็นมนุษย์ หรือ

วา่รูจ้กัใชค้วามเปน็มนษุยข์องตน ใหม้คีา่เตม็ที ่จะไดท้ำาสิง่ทีเ่หมาะสม

กับมนุษย์นั่นเอง. ข้อนี้หมายความว่า จะเป็นอย่างไรก็สุดแท้ ขอแต ่

อย่ามีความทุกข์ อย่าโง่เง่า ก็แล้วกัน; เรื่องที่จะมีเงินหรือไม่มีเงิน 
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มชีือ่เสยีง หรอืไมม่ชีือ่เสยีงนัน้ไมส่ำาคญั ขอแตอ่ยา่ตอ้งใหม้คีวามทกุข ์

หรือมีความเศร้าหมอง.

 วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็เป็นวันแรกของมนุษย์เราที่จะพ้น

จากความเศรา้หมอง, หรอืพ้นไดโ้ดยแนน่อน, นีเ้มือ่กลา่วโดยสว่นรวม 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น; พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์, 

คนทั้งหลายก็เป็นมนุษย์, ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์.

 การตรัสรู้นี้เป็นเรื่องชัยชนะของมนุษย์โดยส่วนรวม ที่ได้

มีแล้วต่อกิเลสหรือต่อพญามารนั้นเป็นต้น; ดังนั้น เราควรจะฉลอง

ความชนะอันนี้ให้เป็นพิเศษ ด้วยการทำาพิธีวิสาขบูชาเป็นต้น จึงไม่ใช่

เป็นวันที่เล็กน้อย, ไม่ใช่เป็นวันที่ไม่มีความหมาย; แต่เป็นวันที่มีความ

หมายอย่างยิ่ง สำาหรับพุทธบริษัทเรา. ควรจะเสียสละเรื่องอื่น ๆ ได้ 

เพือ่มาทำาวสิาขบชูาใหเ้ปน็จรงิเปน็จงั ตามความหมายดงัทีก่ลา่วมานี.้

 นี้เรียกว่า เรายิ่งพิจารณาดู เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรา เกี่ยวกับ

มนุษย์เอง นี่แหละให้มาก ๆ , จนเห็นว่า มันเป็นอย่างไรแล้ว; เรากจ็ะ

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; 

เดีย๋วนี ้เรารูจ้กัความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ ทีเ่ปน็อยูก่บัมนษุย ์เรากร็ูค้ณุคา่

ของพระธรรมทีเ่ป็นเหมือนหยูกยา ก็เลยมีศรัทธาเพ่ิมข้ึนในพระพุทธเจ้า 

แล้วเราก็นึกซำ้า ๆ กันตลอดทุกชั่วโมง ตลอดวัน ตลอดคืน ก็เป็นการ

ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ทุกคราวที่

ทำาพิธีวิสาขบูชา.

 ดังนั้น จึงกล่าวว่า การทำาพิธี นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำา, เป็นสิ่งที่มี

เหตุผล, นำามาซึ่งประโยชน์โดยแท้จริง. แต่ถ้าทำาด้วยความโง่เขลา

งมงายแลว้กก็ลายเปน็พธิรีตีอง เปน็อะไรตา่ง ๆ  ทีห่าสาระอนัใดไมไ่ด.้

 อย่าเอาคำาว่าพิธีไปปนกับคำาว่า รีตอง หรือพิธีรีตอง เป็นต้น 

มันคนละเรื่องกัน.  ถ้าเรียกว่าพิธีอย่างบริสุทธิ์ อย่างถูกต้องแล้ว ย่อม

นำามาซึง่ผลอยา่งยิง่ คอืเปน็การยำา้สิง่ทีถ่กู ทีด่ ีทีค่วร ทีม่ปีระโยชนน์ัน้ 

ให้อยู่กับเนื้อกับตัวของตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั่นเอง. เราจึงควรสนใจที่

จะทำาพิธีวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา หรือพิธีการอย่างอื่น ซึ่ง

มีประโยชน์แก่จิตใจ ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกคราว.

 และการที่ท่านทั้งหลายได้มา นั่งกระทำาอยู่ในสถานที่อันสงบ

สงัดเช่นนี้ ถ้ารู้จักถือเอาประโยชน์ ก็ย่อมจะได้มากกว่าการกระทำา 

ในที่ที่อัดแอจอแจ เพราะว่าความสงบนั้น ย่อมจะช่วยได้มาก ไม่น้อย

เลย, คือทำาให้ใจคอปรกติ ระลึกนึกคิดสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง.
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 และยังจะทำาให้เราระลึกนึกถึงความจริงต่อไปอีกว่า พระพุทธเจ้า

นัน้เมือ่ประสตู ิกป็ระสตูกิลางพืน้ดนิ ใตต้น้ไม,้ เมือ่นพิพาน กน็พิพาน

กลางพื้นดินใต้ต้นไม้, และ ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ ก็อยู่ตามโคน

ต้นไม้, และแม้ การตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้. ถ้าอย่างไร เราลอง

เสพคบกบัตน้ไมห้รอืโคนตน้ไม้ใหม้ากยิง่ขึน้ เหมอืนกบัชวิีตการเปน็อยู่

ของพระพุทธเจ้ากันบ้าง ก็จะเป็นการดี.

 นี้พอจะเข้ามาในป่าสักหน่อย ก็ขลาด ก็กลัว ก็เกลียด จะต้อง

นั่งที่พื้นดินสักหน่อย ก็ขยะแขยงกลัวจะเปื้อน กลัวจะไม่สวย กลัวจะ

ไม่งาม เหล่านี้เป็นต้น. นี้เรียกว่าไปรู้จักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง มาก

กว่าที่จะรู้เรื่องสำาคัญ ที่แท้จริง ที่ใหญ่หลวงเสียแล้ว. ควรจะลองนั่ง

ลองนอนอยู่กับพ้ืนดินเหมือนกับพระพุทธเจ้าบ้าง ก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้า

ได้ดียิ่งขึ้น.

 ควรจะถือไว้เป็นหลักสักอย่างหนึ่งว่า การที่เราจะรู้เข้าใจ

ไปถึงจิตถึงใจของบุคคลใดนั้น เราก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้าย

การเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ให้มากที่สุดที่จะมากได้; เราก็จะมีความ

รู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้น,  อาจจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับ

บุคคลนั้น โดยไม่ต้องพรำ่าสอนกันเลยก็ได้; การเป็นอยู่ให้เหมือนกัน 

นี้เป็นที่ระลึกแก่กันอย่างยิ่ง.

 ฉะนั้น วันนี้มานั่งตามพื้นดิน โคนต้นไม้กันเสียบ้าง ก็คงจะ

ระลึกนึกได้ถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านเคยนั่งนอนอย่างไร : ตามพื้นดิน 

ตามโคนตน้ไม ้ตลอดเวลา ในชวีติของทา่นนัน้เหมอืนกนั.  นีก้เ็ปน็การ
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ง่าย ที่จะกระทำาพิธีวิสาขบูชา ให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจของพระพุทธเจ้า

ได้ด้วย.

 หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน จะได้พินิจพิจารณาดู ให้ดีเป็น

พเิศษ เพือ่มจีติใจในขัน้ตน้ เหมาะสมทีจ่ะทำาวสิาขบชูา ดว้ยการระลกึ

นึกถึงพระคุณอย่างอื่นอันสูงยิ่ง ๆ  ขึ้นไปตามลำาดับ. ถ้าระลึกนึกไม่ได ้

แม้ในส่วนหยาบ ๆ ง่าย ๆ ตำ่า ๆ เช่นนี้แล้ว; ส่วนที่สูง ที่ลึกนั้น ก็ไม่มี

หวังจะระลึกได้ หรือจะคิดออก จะเข้าใจได้แต่ประการใด.

 บัดนี้เป็นโอกาสที่เรากระทำาพิธีวิสาขบูชา ตลอดวันตลอดคืน 

เราจะต้องทำาอย่างไรบ้าง?  ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดดู; ตามธรรมเนียม

ตามประเพณีนั้น เราทำาทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้; เช่นการ แสดงธรรม

ก็มี, การเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ หรืออุทเทศเจดีย์ก็มี, และ 

การทำาบุญให้ทาน การประพฤติวัตรปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็มี.

 ท่านจัดไว้เป็นระเบียบในวันเช่นวันน้ี นับต้ังต้นแต่ การสมาทาน

ศีล ไหว้พระ สวดมนต์ และทำาทุกอย่าง แต่ให้มากเป็นพิเศษ คือให้

ทำาด้วยจิตใจ ที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นเครื่องระลึกถึง และ

เป็นเครื่องบูชาคุณ แก่พระพุทธเจ้า.  ปีหนึ่งก็มีเพียงวันเดียวสำาหรับ

วิสาขบูชา น่าจะมีการตั้งใจทำาให้มากเป็นพิเศษ, น่าจะเสียสละทุกสิ่ง

ทุกอย่างได้เพื่อการนี้.

 ดังนัน้ จงึไดแ้นะนำาวา่ แมแ้ตจ่ะต้องอดอาหาร จะตอ้งสมาทาน

อุโบสถศีล เป็นต้น ก็ควรจะยินดีปรีดา และควรจะถือเป็นเหตุการณ์

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา



135พุทธทาสทันตานุสรณ์

ที่ตื่นเต้น ที่มีความรู้สึกด้วยจิตใจอย่างสูงสุด ยิ่งไปกว่าเหตุการณ์ใด ๆ 

ในชีวิตของเราด้วยซำ้าไป.

 ยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่า  ถ้าวันเช่นวันนี้  เป็นวันที่บิดา

มารดามีความเจ็บไข้ จะต้องตายลง เราก็คงจะมีความสนใจโกลาหล

วุน่วายกนัเปน็การใหญ ่แทบจะไมน่กึถงึสิง่ใดหมด; แตว่า่ วนันีท้ีเ่กีย่ว

กับพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน เราก็ยัง

เฉย ๆ กันอยู่ โดยไม่รู้ความหมาย.

 ถ้าเรา จะทำาเหมือนหนึ่งว่า วันนี้เรานั่ง เฝ้าดูพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ที่โคนต้นโพธิ์, หรือว่าเรากำาลังนั่ง เฝ้าดูพระพุทธเจ้าประชวร

หนัก จะปรินิพพานในตอนหัวคำ่า ที่โคนต้นไม้สาละ อย่างนี้เป็นต้น 

มนัจะเปน็อยา่งไร? เราคงจะมจีติใจทีต่ืน่เตน้ชนดิทีเ่รยีกวา่ถงึขดีสูงสุด 

ที่จิตของเราจะรู้สึกได้  เราคงนอนไม่หลับ  เราคงจะไม่ห่วงว่าจะได้

กินข้าวกินนำ้า. เราคงจะนั่งเฝ้าได้ตลอดทุก ๆ นาที จนกว่าเหตุการณ์

อันนั้นจะผ่านไป คือการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานนั่นเอง.

 ถ้าเรามีความคิดนึกกันอย่างนี้บ้าง เราก็คงจะสนุกสนานใน

การกระทำาวิสาขบูชาได้ตลอดคืน.  เดี๋ยวนี้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง 

ก็รู้สึกว่าอึดอัดกันเสียแล้ว, ไม่ทันไรก็กลับไปบ้านกันหมดแล้ว ไม่มี

ใครอยูเ่พือ่ตัง้จติตัง้ใจระลกึนกึถงึพระพทุธเจา้ ดว้ยกำาลงัใจทัง้หมดทัง้

สิ้นที่เป็นสมาธิเลย, นี้เรียกว่า ยังรู้จักพระพุทธเจ้าของตนน้อยเกินไป 

เป็นปริมาณมีน้อยเกินไป กว่าที่ตนได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้า.
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 คิดบัญชีกันแล้ว ก็กลายเป็นคนที่ ไม่ได้ตอบแทนคุณ ของ

พระพุทธเจ้าเสียเลย ก็ว่าได้; เพราะว่าตนไม่มีการกระทำาตอบ อัน

สมควรกันแก่พระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้านั่นเอง : เพราะ

ไม่รู้บ้าง, เพราะเข้าใจผิดบ้าง, บางทีทั้งที่รู้ ๆ อยู่ ก็ขี้เกียจเสียบ้าง 

เห็นแก่ตัวบ้าง;  แล้วก็ชักชวนกันไปแต่ในทางที่จะเป็นเช่นนั้น.  ไม่มี

ใครชักชวนกันมาในทางที่จะให้เกิดการเสียสละทำาเพื่อบูชาพระคุณ

ของพระพุทธเจ้ากันจริง ๆ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่จะ

สืบอายุพระศาสนา ให้ยืนยาวถาวรไปได้ด้วย.

 ขอให้คิดนึกกันในข้อนี้ ให้เป็นส่วนใหญ่ ให้มีจิตเหมาะสม 

สำาหรับจะกระทำากิจการอย่างอื่นต่อไป อันเนื่องกันกับพิธีวิสาขบูชานี้ 

เช่นว่าเรา จะเตรียมจิตใจของเราในที่นี้ ในลักษณะอย่างนี้ เสียแต่

เดี๋ยวนี้; เพื่อว่าเราจะไปเวียนเทียนที่วัดพระธาตุได้ ด้วยจิตใจที่เป็น

อย่างนี้.  นั่นแหละจึงจะเป็นการกระทำาที่ถูกต้องและสมบูรณ์.

 ถา้เราปลอ่ยจติใจใหเ้ลือ่นลอย กระทำาไปดว้ยความสนกุสนาน 

หรือละเมอเพ้อฝันไป เหมือนที่กระทำากันโดยมาก มันก็เป็นสิ่งที่น่า

สมเพชเวทนา; มันเป็นการกระทำาเหมือนอย่างของลูกเด็ก ๆ เล็ก ๆ 

ซึง่เขาไปเวยีนเทยีนกัน คนเฒา่คนแกท่ำาอยา่งนัน้ มนักเ็ปน็ท่ีนา่สงสาร, 

และเสยีททีีไ่ดม้อีายลุว่งกาลผา่นวัยมกีารเปน็ไปตา่ง ๆ  นานาขึน้มาถงึ

ขนาดนี้แล้ว ยังมีความรู้สึกเหมือนกับลูกเด็ก ๆ  กระทำาวิธีเวียนเทียน 

เป็นต้น ในลักษณะหรือมีความหมาย อย่างเดียวกันกับลูกเด็ก ๆ 

เปน็ตน้นัน่เอง; จงึไดซ้กัซอ้มความเขา้ใจกนัเสยีแตใ่นโอกาสนี.้ นีก้เ็ปน็

ของที่ต้องคิดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน.
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 ท่านจะไปเวียนเทียน หรือจะไม่ไปเวียนเทียน หรือจะไม่ไป

เวียนเทียนที่ไหน ก็ขอให้กระทำาด้วยจิตใจ ที่ประกอบอยู่ด้วยความ

รู้สึก อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วย; จะได้สมกับข้อที่ว่า วันนี้เป็นวัน

วิสาขบูชา.  พุทธบริษัทมากกว่า ๑ ใน ๓ ของโลก หรือ ๑ ใน ๔ ของ

โลกเป็นอย่างน้อย ได้กระทำากันทั้งนั้น เราก็เป็นคนหนึ่ง ในจำานวน

พุทธบริษัทเหล่านั้น ดังนั้น จึงต้องทำา และทำาให้ถูกต้องและสมบูรณ์.

 สำาหรับโอกาสที่เหลืออยู่ต่อไปนี้ จะได้แสดงธรรม เพื่อเป็น

เครื่องระลึกแก่โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย. การแสดงธรรมเนื่องด้วย

วนัวสิาขะนี ้ไดแ้สดงมามากมายหลายครัง้ หลายสบิครัง้แลว้ดว้ยซำา้ไป 

มีข้อความต่าง ๆ กัน. สำาหรับ ในวันนี้ นั้น มีความคิดว่าอยากจะ

กล่าวทบทวน เรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์สำาคัญ ๆ ชั้นเบื้องต้น กันเสีย

อีกสักทีหนึ่ง; แต่อยากจะให้ทำาความเข้าใจกันว่า เรื่องหลักเกณฑ์ชั้น

เบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ หรือเป็นเรื่องไม่สำาคัญ, เป็นเรื่องสำาคัญ

มาก สำาคัญน้อยอย่างไร.

 สิ่งที่เรียกว่า  หลักเกณฑ์เบื้องต้น  นั้น  โดยที่แท้แล้ว  ไม่ใช่

เรื่องเล็กน้อย, เป็นเรื่องสำาคัญที่สุดก็ว่าได้. แต่ทำาไมจึงเรียกว่าเรื่อง

เบื้องต้น?  การที่เรียกว่าเรื่องเบื้องต้น ก็เพราะว่าเป็นพื้นฐานทั่วไป, 

สำาหรบัเปน็ทีต่ัง้ท่ีอาศยัของเรือ่งถดั ๆ  ไป หรอืท่ีจะสงูขึน้ไปตามลำาดับ.

 ถ้าเรื่องเบื้องต้น หรือเรื่องพื้นฐาน ไม่เป็นไปอย่างถูกต้องและ

สมบูรณ์แล้ว; เรื่องที่จะงอกงามสูงยิ่งขึ้นไปตามลำาดับนั้น เป็นไปได้

ยาก, หรือขืนให้เป็นไปก็จะต้องล้มโครมลงมา เพราะว่าเรื่องเบื้องต้น
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นั้น ไม่เป็นพื้นฐานที่ดี, หรือถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่า หลักโดย

เบือ้งตน้ทัว่ไปนัน้ เปน็ชนวนใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ กวา้งขวางออก

ไปได้ตามลำาดับ ๆ ถ้าลงตั้งต้นผิดแล้ว กี่เรื่อง ๆ ที่จะตามมานั้น ก็จะ

กลายเป็นผิดไปหมดด้วย.

 ยิ่งสำาหรับสมัยนี้ ถ้าจะนึกดูถึงข้อที่ว่า โลกเรามีความสัมพันธ์

กับมนุษย์กว้างขวางออกไปด้วยแล้ว  จะต้องนึกถึงข้อที่ว่า  พวก

พุทธบริษัทนั้น  จะต้องโต้ตอบกันกับบริษัทแห่งศาสนาอื่น.  ดังนั้น 

พุทธบริษัททุกคนควรจะรู้หลักพื้นฐาน แห่งพระพุทธศาสนาของตน 

ใหถู้กต้องและเพยีงพอ สำาหรับจะโตต้อบแกบ่คุคลศาสนาอืน่ดงันีด้ว้ย.  

เราจงึควรจะซกัซอ้มความเขา้ใจกนัใหด้ ีถงึเรือ่งหลกัพืน้ฐานซึง่ตอ่ไปนี ้

จะกล่าวถึงหลักพื้นฐานตามลำาดับ และจะให้หัวข้อชนิดที่เป็นเครื่อง

ง่ายแก่การกำาหนดจดจำา ไปตามลำาดับด้วย.

 ข้อแรกที่สุด อยากจะให้นึกถึงข้อที่ว่า คนสมัยนี้ ที่เขาจะ

ถามเราพุทธบริษัท เขาคงจะถามเป็นปัญหาข้อแรกว่า พระพุทธเจ้า

สอนอะไร? เมือ่ไดย้นิคำาถามวา่ พระพทุธเจา้สอนอะไร? ทา่นทัง้หลาย

จะคดินกึอยา่งไร?  จะตอบเขาอยา่งไร?  ก็ลองคิดดู คือลองนึกดูด้วย

ความรู้สึกจริงๆ ของตนเอง เดี๋ยวนี้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

 คนที่สนใจเรื่องอะไร ก็จะต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง

นั้น. ทีนี้คนมากคนด้วยกัน ต่างคนต่างคิดต่างสนใจ คำาตอบก็จะต้อง

ต่างกัน, ถ้าใครสนใจเรื่องบุญกุศล จะทำาบุญเอาสวรรค์วิมานให้มาก

ใหร้วย กค็งจะคดิวา่ พระพทุธเจา้สอนเรือ่งทำาบญุใหม้าก จะไดส้วรรค์
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วิมานให้มาก; อย่างนี้เป็นต้น ก็ได้.  แต่มันจะถูกตรงตามเรื่องของ

พระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ นี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง.

 ถงึแมใ้นพวกทีค่ดิวา่ พระพทุธเจา้ทา่นสอนวชิาความรูอ้ยา่งนัน้

อยา่งนี ้กเ็หมอืนกนัอกี.  ถา้ตนสนใจเรือ่งอะไร กจ็ะคดิวา่พระพทุธเจา้

ท่านสอนเรื่องนั้น; อย่างคนบางคนกำาลังสนใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง 

เรือ่งตายแลว้เกดิหรอืไม?่  ไปเกดิดว้ยอะไร?  โดยวธิอียา่งไร? อยา่งยิง่

อย่างนี้.  คนนี้ก็มีความเข้าใจว่า  พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องตาย

แล้วเกิด เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ ด้วยวิญญาณ ด้วยกรรม ด้วยวิบาก

อะไรของเขา เป็นตุเป็นตะ ไม่มีที่สิ้นสุด. รวมความว่า พระพุทธเจ้า

ท่านสอนเรื่องเกิดอย่างไร, ตายแล้วเกิดอย่างไร.

 ยิ่งคิดไปยิ่งดูไป ก็ยิ่งจะพบมากหลายชนิดหลายเรื่องยิ่งขึ้นไป

ทกุท.ี แตท่นีีถ้า้เราจะเอาตามทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นตรสัเอง พระพทุธเจา้ 

ท่านตรัสว่า ปุพฺเพ จาหำ ภิกฺขเว เอตรหิ จ ทุกฺขญฺเจว ปญฺญาเปมิ 

ทุกฺขสฺส จ นิโรธำ – ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก่อน ๆ มาก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี 

เราตถาคตบัญญัติเรื่องทุกข์ และความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์.

 ทา่นทัง้หลายลอง กำาหนดจดจำาไวใ้หแ้มน่ยำา วา่ พระพทุธเจา้

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?  

หรอืสอนอะไร?  กต็าม กจ็ะตอ้งตอบเขาอยา่งถกูตอ้งวา่ พระพทุธเจา้

ทา่นสอนเรือ่งทกุขก์บัเรือ่งความดบัทกุข.์  อยา่ไดไ้ปตอบเขาวา่ สอน

เรื่องอะไรให้มันมากมาย  อุตริวิตถาร  จนกระทั่งออกไปนอกเรื่อง

นอกรอย,  หรือว่าเป็นเรื่องถูกต้องในร่องในรอย  แต่มันก็นิดหน่อย

เกินไป, แล้วไปขยายความให้เกลื่อนไปแต่ในเรื่องที่ไม่จำาเป็น.

 เกีย่วกบัขอ้นี ้ใหร้ะลกึถงึเหตกุารณท์ีไ่ดเ้กดิขึน้แกพ่ระพทุธเจา้

ครั้งหนึ่ง และ พระองค์ได้ทรงตรัสกำาชับไว้ในเหตุการณ์อันนั้น ว่า

ครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จไปในป่าไม้แห่งหนึ่ง เป็นป่าดง.  พระองค์ทรงหยิบ

ใบไม้ขึ้นมากำามือหนึ่ง แล้วถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ในกำามือนี้ กับ

ใบไม้ทั้งป่าทั้งดงนี้ มันมากน้อยกว่ากันเท่าไร?

 ใคร ๆ ก็เห็นได้ว่า ใบไม้ในมือกำามือเดียวนี้ มันน้อยกว่าใบไม้

ทั้งป่าทั้งดงเท่าไร.  ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าไปว่า มันมากน้อยกว่ากัน

อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้, พระองค์จึง ตรัสว่า แม้ธรรมะที่ตถาคต

ตรัสรู้และนำามาสอน ก็เป็นเช่นนั้น คือส่วนที่ตรัสรู้นั้น มีปริมาณเท่า
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ใบไม้ทั้งป่าทั้งดง แต่ที่นำามาสอนนี้ เท่ากับใบไม้กำามือเดียว เพราะว่า

จะสอนแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้น, เรื่อง

อื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องจริง ก็ไม่จำาเป็นจะต้องสอน.

 เรื่องที่จะทรงนำามาสอน จึงกลายเป็นเรื่องเพียงกำามือเดียว.  

ถ้าพูดอย่างสำานวนโวหารหน่อย ก็เรียกว่า กำามือเดียว ไม่มากมาย

อะไร; ในเมื่อไปเทียบกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแล้ว มันก็พอจะเข้าใจกัน

ได้ทุกคนว่า มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงกำามือเดียวโดยปริมาณ.

 แตท่นีี ้เมือ่นกึถงึคณุสมบตัขิองสิง่ทีท่รงนำามาสอนนัน้ มนัเปน็

เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ จงพิจารณาดูเถิดว่า มันจะมี

เรือ่งอะไรทีป่ระเสรฐิสงูสดุยิง่กวา่เรือ่งความดบัทกุข.์ เพราะเหตฉุะนัน้

แหละ คำาสอนกำามอืเดยีวนัน้จงึเปน็เหมอืนกับเพชรเหมอืนกบัพลอย

กำามือหนึ่ง; ไม่ใช่ใบไม้กำามือหนึ่งเสียแล้ว. ควรจะสนใจในของกำามือ

เดียวนั้นกันให้มาก และอย่าได้ปล่อยหรือเผลอให้ไปสนใจเรื่องนอก

ไปกว่านั้น.

 ถา้จะยกตวัอยา่งทีเ่ปน็จรงิ กจ็ะยกตวัอยา่งวา่ เรือ่งทำาบญุเอา

วิมานเอาสวรรค์นั้น มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่? ถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่ง

ทำาบุญแล้วอยากไปสวรรค์  เพราะว่าที่นั่นสมบูรณ์ไปด้วยกามคุณ

อย่างนี้แล้ว, ก็กล่าวได้ว่า เขาเห็นเรื่องกามคุณเป็นเรื่องสูงสุด, และ

เมื่อ เรื่องกามคุณเป็นเรื่องไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นเหมือนกับเหยื่อ

ที่หุ้มเบ็ด แล้วมันจะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปอย่างไรได้.
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 คนที่ทะเยอทะยานในทางกามคุณ เห็นว่ากามคุณในมนุษย์

โลกนี้ ยังตำ่าไป ปรารถนากามคุณในสวรรค์ ซึ่งเป็นของประณีตและ

สูงสุด; อย่างนี้ก็เรียกว่า เขา ทำาไปด้วยความโลภ.  เมื่อทำาไปด้วย

ความโลภแล้ว ก็จะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น.

 และแม้ว่า เขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ได้เสวยสวรรค์สมบัติ

วิมานนานาประการดังที่กล่าวนั้นจริงแล้ว ก็ลองคิดดูเถิดว่า อะไรจะ

เกิดขึ้น?  สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ ความมัวเมาหลงใหล ยิ่งไปกว่าที่ยัง

อยู่ในโลกมนษุย,์ เมือ่เปน็ดงันีแ้ลว้คิดดวูา่มนัเปน็เร่ืองดขีึน้หรอืเลวลง?  

ถ้าตอบอย่างพระอริยเจ้า ท่านก็ต้องถือว่ามันเลวลง เพราะว่าจิตใจ

มันตำ่าลง; ถ้าตอบอย่างบุถุชนคนพาลนั้นแหละ จึงจะว่ารวยกันใหญ่ 

เป็นการได้ที่รำ่ารวยกันใหญ่ อย่างนี้เป็นต้น.

 จะเรียกว่าการ เจตนาทำาบุญกุศล เพื่อจะได้เกิดในสวรรค์ 

บริโภคกามคุณนั้น เป็นเรื่องดับทุกข์หรือไม่?  ใคร ๆ ก็จะเห็นได้ว่า 

อย่างดีก็เป็นเรื่องมีความทุกข์เท่าเดิม, พลาดนิดเดียวก็เป็นเรื่องมี

ความทุกข์มากขึ้นกว่าเก่า; เพราะว่ามีความหลงใหลมัวเมามากขึ้นไป

กว่าเก่า.  ฉะนั้นเรื่องสวรรค์เรื่องวิมานอะไรทำานองนี้ 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.

 เพราะวา่ ตามธรรมดา ทีเ่ปน็ปกตธิรรมดาอยูน่ี ้พระพทุธเจา้

ท่านก็สอนไมใ่หม้คีวามรูสึ้กว่า มสัีตว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา อยูแ่ลว้.  

ทีนี้ก็ยิ่งไปบัญญัติให้มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มากขึ้นอย่างนั้นอีก 

มนักย็ิง่นา่หวั. มนัยิง่ไปไกล, ยิง่ไปลกึไปกวา่เดมิ ทีค่นคนหนึง่จะคดิวา่ 

เรานี่แหละทำาบุญ ตายแล้ว เรานี่แหละจะได้รับ, แล้วเราก็จะไปเกิด

เป็นเราอีก เพื่อจะได้รับผลได้รับกำาไร ของสิ่งที่ได้ลงทุนไว้ อย่างนี้

เป็นต้น.

 อยา่งนีม้นัเป็นเร่ืองเรามากเกนิไป หรอืเป็นมิจฉาทฏิฐิถงึขนาด

ที่เรียกว่า  เป็นสัสสตทิฏฐิ  มันก็ยิ่งไกลออกไปจากความดับทุกข์, 

ไม่เป็นความดับทุกข์ขึ้นมาได้ คำาสอน ชนิดนั้น การประพฤติ การ

กระทำาชนดินัน้ จงึไมใ่ชเ่รือ่งทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นสอน. คอืไมเ่กีย่วกบั

ความทุกข์ หรือไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นเอง.

 ฉะนั้น สรุปความแล้ว ข้อแรกที่สุดที่จะต้องจำากันไว้ ก็คือข้อ

ทีว่า่ เมือ่ถกูถามวา่ พระพทุธเจา้สอนอะไร?  กจ็งตอบวา่ พระพทุธเจา้

ท่านสอนเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์. รายละเอียดจะมี

อย่างไร? ก็ศึกษาได้จากเรื่องราว จากพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เรารู้กันดี

อยูแ่ลว้; โดยเฉพาะอยา่งยิง่กค็อื เรือ่งปฏบิตัใินศลี สมาธ ิปญัญา หรอื

เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ; นี่แหละเป็นเรื่องดับทุกข์โดยตรง, 
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ให้สนใจในเรื่องการปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ โดย

ประการที่จะทำาให้กิเลสเบาบางลงไป,  คือเป็นอยู่ให้ชอบชนิดที่

กิเลสไม่ได้อาหาร กิเลสนั้นก็จะร่อยหรอเหือดแห้งไปในที่สุด.

 ทีนี้  เราจะตั้งปัญหาเป็นข้อต่อไปว่า  พระพุทธเจ้าท่านสอน

ว่าอย่างไร?  ปัญหาข้อนี้มีว่า  พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร  ผิด

กับปัญหาข้อแรกที่ว่า  พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร?  เมื่อถูกถามว่า

พระพุทธเจา้ท่านสอนวา่อยา่งไร? กล็องคดิดกูนัอีกครัง้หนึง่. ทกุ ๆ  คน

ที่ได้ยินได้ฟัง ได้ประพฤติปฏิบัติมา จนถึงขนาดนี้แล้ว ท่านจะสรุป

ความรู้ ความรู้สึก ความคิดนึกของท่านทั้งหลายเองดูว่า เท่าที่เรารู้

อยู่นี้ เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร?

 คำาถามข้อนี้มีทางที่จะตอบได้หลายอย่าง เพราะคำาว่าสอน

ว่าอย่างไรนี้ เรามองได้หลายทิศหลายทาง.  ดังนั้น จะกล่าวเท่าที่ควร

จะวา่กนัไวว้า่ อยา่งแรกทีส่ดุ เราควรจะถอืวา่ พระพทุธเจา้ทา่นสอน

ว่าให้เดินสายกลาง,  เมื่อถูกถามว่า  พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร?  

ให้ตอบว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ให้เดินสายกลาง คือมัชฌิมา-

ปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ อีกนั่นเอง.

 ทีว่า่ เดนิสายกลางนี ้พอจะฟงักนัออกทกุคน คอืวา่ ไมห่ยอ่น

ไป และไมต่งึไป, และกลา่วอกีอยา่งหนึง่กว็า่ ไมต่ามใจตวัเองมากไป 

และก็ไม่ยำ่ายีเบียดเบียนตัวเองมากไป; ดังนี้เป็นต้นก็ได้.  ที่เราได้ยิน

ได้ฟังกันอยู่ ก็แจกไว้ว่า ตึงไปทางหนึ่ง นั้น เรียกว่า นิชฌามปฏิปทา, 

เรียกว่า ปฏิปทาเผาไหม้.
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 นี้หมายความว่า  ทำาตัวเองให้เดือดร้อน,  ทรมานตัวเองให้

ลำาบาก หาความสขุไมไ่ด,้ ดว้ยคดิวา่ทำาอยา่งนัน้จะทำาใหก้เิลสหมดไป.  

ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเผาตัวเอง หรือ นิชฌามปฏิปทานี้ เป็น

เรือ่งทีตึ่งไปในทางหนึง่ หรือเรียกวา่ ตงึไปในทางขวา; ไม่ใชส่ายกลาง.

 ทีนี้ ที่ตรงกันข้าม คือ ฝายซ้าย นั้นเรียกว่า อาคาฬหปฏิปทา 

คือปฏิปทาที่ เป็นการแช่ การจมอยู่ในความสุขทางเนื้อทางหนัง เห็น

แต่เรื่องทางวัตถุ คือเรื่องเอร็ดอร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 

ทางผิวกาย. มีความลุ่มหลงอยู่ในความสุขทางวัตถุอย่างนี้ ถึงขนาด

จม แช ่กเ็รยีกวา่ อาคาฬหปฏปิทา คอืการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งจมแช ่

อยูใ่นของเปยีก ของสกปรก. อนัหนึง่เรยีกวา่ นชิฌามปฏปิทา –ปฏบิตัิ

อย่างเผาไม้; อาคาฬหปฏิปทา –การปฏิบัติอย่างจมแช่. อันนี้ก็ไม่ใช่

สายกลาง คือไปสุดโต่งอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า ทางซ้าย.

 ส่วนที่เป็น ทางสายกลางนั้น ก็คือ การประพฤติที่ถูกต้องใน

ทุก ๆ กรณี ที่จำาแนกไว้ในพระพุทธศาสนา ก็คือที่เรียกว่า มรรคมี

องค์ ๘ ได้แก่ ความถูกต้อง ๘ ประการ กล่าวคือ ความถูกต้องของ

ความเข้าใจ, ความถูกต้องของความปรารถนา, ความถูกต้องของการ

พูดจา, ความถูกต้องของการกระทำาทางกาย, ความถูกต้องของการ

เลี้ยงชีวิต, ความถูกต้องของความพากเพียร, ความถูกต้องของความ

มีสติรำาลึกประจำาใจ, และความถูกต้องของสมาธิ คือกำาลังใจที่ปักมั่น

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 

เป็นเหตุให้ดำาเนินไปในทางสายกลางได้อย่างเดียวกันอีก.

 รวมความแล้วก็ว่า อะไรที่เป็นประมาณพอดี ไม่ทำาตนให้

ลำาบาก แตก่ไ็มย่อ่หยอ่นจนทำาใหเ้นิน่ชา้ สามารถทำาใหช้วีตินีก้า้วหนา้

ไปด้วยสติปัญญา อย่างถูกต้องโดยรวดเร็วแล้ว ก็เรียกว่า เป็นเรื่อง

สายกลางทั้งนั้น.

 ทำาไมเราจงึเวน้สว่นตงึเครยีดเหลา่นัน้ โดยถอืวา่สว่นทีต่งึเครยีด

เหล่านั้น  เป็นของให้โทษหรือร้ายกาจ  โดยส่วนเดียวหรืออย่างไร? 

ข้อนี้ขอให้เข้าใจว่า  การประพฤติปฏิบัติที่เอียงไปทางซ้ายสุด  หรือ

ขวาสุดนั้น  ที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้

เหมือนกัน; แต่ว่ามันช้าเกินไป ที่จะลุ่มหลงถึงขนาดนั้น.

 ไปในทางสายกลางนี้มันไปได้เร็ว ๆ, เร็วกว่ากันมาก. การที่

จะไปยดึมัน่อยูใ่นการกระทำาทีเ่ปน็นชิฌามปฏปิทา กวา่จะรูส้กึถกูตอ้ง

ขึน้มากเ็ป็นเวลานาน, หรือวา่การท่ีจะไปลุม่หลงในการประพฤตปิฏบิติั

อย่างที่เรียกว่าจม แช่ นี้มันก็อาจจะรู้สึกได้ในตอนท้าย; แต่ว่ามันกิน

เวลายาวนาน.  ดงันัน้ ทา่นจงึสอนใหล้ะเสยี เพราะวา่สิง่เหลา่นัน้ อาจ

จะทำาให้ติดตันอยู่ที่นั่น เป็นเวลานานเกินไปกว่าที่ชีวิตนี้จะได้รู้ทัน

เวลา ก่อนแต่ที่จะตายเสีย.
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 เพราะว่าคนเราคงไม่มีอายุมากเกินกว่า ๑๐๐ ปี ไปได้โดย

ทั่ว ๆ ไป.  ระยะอันนี้สั้นมาก;  ถ้าไปมัวจมแช่อยู่ในปฏิปทาสุดโต่ง

อยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้ เวลากไ็มพ่อ ทีเ่ราจะเลือ่นชัน้ตวัเองขึน้มาตาม

ลำาดับ จนกว่าจะถึงระดับที่เรียกว่า ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ 

ไมเ่สยีททีีเ่กดิมาเปน็มนษุยเ์ลย. ดงันัน้ การดำาเนนิตามทางสายกลาง 

จึงเป็นการถูกต้องที่สุด.

 พระพุทธเจ้าท่านยัง ตรัสกำาชับไว้ว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นไปตาม

ทางสายกลาง ๘ อยา่งนี ้เปน็สิง่ทีต่ถาคตไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาแตก่อ่น; 

เป็นสิ่งที่รู้พร้อมเฉพาะได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว และสอนผู้อื่น.  

นี้หมายความว่า  การปรับปรุงให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางสาย

กลางนี้ เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง.

 ถ้าเราจะพูดว่า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันเช่นวันนี้นั้น 

เป็นการรู้เรื่องทางสายกลางนี้ ก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่ง; เพราะว่า

ก่อนแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น  ในที่นั้นประเทศอินเดีย  เต็มไปด้วย

ปฏิปทาสุดเหวี่ยง  ไม่ซ้ายก็ขวาอยู่ด้วยกันทั้งนั้น;  ไม่สามารถที่จะ

เอาชนะความทุกข์ให้เป็นที่พอใจได้.

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทา สามารถที่จะทำาให้การ

ศึกษาในเรื่องชีวิตจิตใจนี้ก้าวหน้าไปโดยเร็ว  มีการบรรลุผลอย่าง

สูงสุดได้ทันตาเห็น จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์, และเป็นสิ่งที่ควร

สนใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตาม. นี้เป็นความหมายของทางสาย

กลาง ที่จะเป็นคำาตอบ ต่อคำาถาม ที่ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าท่านว่า
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อย่างไร; ก็ตอบว่า ท่านสอนว่า ให้เดินสายกลาง นี้เราเรียกว่า เป็น

คำาตอบที่อธิบายไปในทางที่เป็นแนวทาง.

 ทีนี้เรา ยังตอบได้ต่อไปอีกว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้

ชว่ยตวัเอง. นีม้นัไม่ซำา้กนั; คำาตอบทแีรกนัน้ มนัเปน็การแสดงแนวทาง

ปฏิบัติว่าให้ไปตามทางสายกลาง. ส่วนคำาตอบถัดมานี้ 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 กิจฺจำ 

อาตปปฺ ํอกขฺาตาโร ตถาคตา –ความเพยีรเปน็สิง่ทีพ่วกเธอตอ้งทำาเอง 

ตถาคตทัง้หลายเปน็แตเ่พยีงผูช้ี้ทางเทา่นัน้. น้ีกป็รากฏชดัอยูใ่นตวัเอง

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.  สำาหรับปัญหาที่ว่ามี ๒ ตนนั้น ควรจะศึกษาให้

เข้าใจว่าตนดีตนชั่วนี้ ก็ได้แก่ความรู้สึกคิดนึก ๒ ชนิด : ความรู้สึก

อย่างหนึ่งไปในทางตำ่า, ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งไปในทางสูง.

 จิตของคนเรานั้น ถ้าสติปัญญาครอบงำา มันก็เป็นไปในทาง

สูง ถ้ากิเลสตัณหาครอบงำา มันก็เป็นไปในทางตำ่า.  ตนที่เป็นไปใน

ทางตำ่า ก็คือตนที่เป็นทุกข์, ตนที่เป็นไปในทางสูง ก็คือตนที่จะช่วยให้

อีกตนหนึ่งให้พ้นทุกข์.

 นี้หมายความว่า เราจะต้องระมัดระวังให้ดี จะต้อง พยายาม

รักษาจิตนี้ให้ดี ให้เป็นไปแต่ในทางที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญา.  

อย่าให้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหา, เป็นผู้รู้จักเข็ด รู้จักหลาบ ว่าถ้า

เผลออย่างนั้นแล้ว กิเลสตัณหาเป็นเข้ามาทุกที.  ถ้าเรารักษาที่มั่นไว้

อย่างดี อย่างนี้แล้ว สติปัญญาก็คงอยู่กับร่องกับรอย; เราจึงดำารงตน

หรือดำารงจิตไว้ ในลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเสมอ ก็เลย

สำาเร็จประโยชน์ในข้อที่ว่า 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.

 ถา้เราจะใหต้นชว่ยตน กห็มายความวา่ จะตอ้งมคีวามรกัตน 

สงวนตน ถนอมตน ตีราคาของตนเข้าไว้ให้มาก ๆ; แล้วจิตก็จะน้อม

ไปในทางที่จะเกิดเป็นที่พึ่งขึ้นมาได้, และให้มีความรู้สึกไปในทางที่ว่า 

อยา่ไปเชือ่ หรอือยา่ไปหวงัเหตปุจัจยัทีอ่ยูข่า้งนอก.  ใหพ้ยายามสรา้ง

เอาดว้ยสตปิญัญากำาลงัของตน. ขา้งนอกนัน้กค็อืใหผู้อ้ืน่มาชว่ย ทีเ่ปน็

มนุษย์ด้วยกันก็มี ที่เป็นเทวดา เป็นพระจ้าเป็นอะไรก็มี ล้วนแต่เป็น

ข้างนอกทั้งนั้น.

 ถ้าหวังจะให้คนอื่นช่วย อย่างนี้ ก็เรียกว่า ไม่ถูกต้องตามที่

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้  ต้องให้ตนที่กำาลังเป็นทุกข์อยู่นี่แหละ 

พยายามที่จะช่วยตน. ให้ศึกษาความทุกข์นั่นเอง จนสามารถจะแก้

ปัญหาเรื่องความทุกข์นั้นได้, ให้ทำาต่อความทุกข์นั้น เสมือนหนึ่งเป็น

ครูบาอาจารย์, ให้ศึกษาเอาจากตัวความทุกข์ จนรู้ว่ามันเกิดขึ้นมา

อย่างไร, และเพื่ออะไร, และมันจะดับไปได้โดยวิธีใด; อย่างนี้เรียกว่า

อะไร ๆ  กศ็กึษาเอาจากตน. ใช้ตนนัน่แหละเป็นเหมือนครูบาอาจารย ์

ให้มีความรู้ความเข้าใจในตน อย่างนี้ก็ยังได้.

 ท่านชอบใจอย่างไหน ก็เป็นไปได้, หรือใช้ได้ทั้งนั้น, อาจจะ

ปฏิบตัไิดท้ัง้นัน้. ขอแตว่า่ใหอ้ยูใ่นรอ่งในรอยทีว่า่ อยา่ไปหวงัพึง่ผูอ่ื้น; 

เพราะว่าเราคิดดูแล้ว เราจะเห็นว่า การที่เราหวังพึ่งผู้อื่นนั้น พึ่งได้
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แต่ในลักษณะที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตทั้งหลาย

เป็นแต่ผู้ชี้ทาง การเดินทางนั้นต้องเดินเอง.

 การที่เราจะพึ่งเจ้าพึ่งนาย พึ่งผู้มีอำานาจ ผู้บังคับบัญชาอะไร

ก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้ทำาความดีด้วยตนเอง ตามคำาสั่งของเขา จึงจะ

เกิดเป็นท่ีพ่ึงแก่เราได้. ถ้าเราไม่ทำาตามคำาส่ังเขา เขาก็จะไม่ยอมเป็นอะไร

ให้แก่เรา และเขาอาจจะลงโทษเราขับไล่เรา; ในท่ีสุดก็เป็นการล้มละลาย

ไปหมด. ถ้าเราจะพึ่งเจ้าพึ่งนาย พึ่งคนอื่น ก็พึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า เขาเป็นเพียงผู้ชี้ทาง หรือระบุให้ทำาดังที่กล่าวแล้ว.

 พวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็ยังมีอุดมคติที่ตรง ๆ  กันว่า พระเป็น

เจ้าจะช่วยคนที่ประพฤติดีด้วยตนเอง, คือ พระเป็นเจ้าจะช่วยคนที่

ช่วยตนเอง; เหมือนกับที่เรากำาลังกล่าวนี้เหมือนกัน; ถ้าคนใดไม่ช่วย

ตนเอง พระเจ้าก็ไม่ช่วยคนนั้น. ฉะนั้นนี้เรียกว่า เขาเข้าใจคำาว่าพระ

เป็นเจ้านั้นถูกต้อง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ตถาคตเป็น

แตเ่พยีงผูช้ีท้าง การเดนิทางเปน็สิง่ทีท่า่นทัง้หลายจะตอ้งทำาเอง ดงันี.้

 เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ ท่านทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่า 

ในหมู่พวกเรากันนี้ เข้าใจคำาสอนข้อนี้ผิดจนทะเลาะวิวาทกันก็มี; แล้ว

เอาไปวดัพวกอืน่ศาสนาอืน่ จนทะเลาะววิาทกบัพวกอืน่อกีกม็ ีเพราะ

เข้าใจความหมายของคำาว่า ตนพึ่งตนนี้ผิด. แต่ว่า ถ้าเข้าใจถูกต้อง 

อย่างที่เรียกว่า พระเจ้าก็ช่วยคนที่ช่วยตนเอง หรือว่าพระพุทธเจ้าก็

ตรัสว่า ตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทาง ดังนี้แล้ว ก็ไม่มีทางจะทะเลาะกันได้; 

จะเข้าใจตรง ๆ กันไปหมดว่า ทุกคนจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ตน.
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 เราจึงตอบคำาถามของเขาได้ว่า ในการที่กระทำานั้น หรือ ใน

การที่จะเดินสายกลางนั้น เราต้องเดินเอง เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่าน

สอนให้ช่วยตัวเอง นี้อีกอย่างหนึ่ง เป็นอย่างที่ ๒ ถัดมาจากข้อที่ว่า 

ท่านสอนให้เดินสายกลาง.

 ทีนี้  ก็ดูให้สูงขึ้นไปว่า  ท่านสอนอย่างไร?  ก็ต้องตอบว่า 

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย เป็นไปตามเหตุ

ตามปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ. ผูท้ีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัคำาสอนเรือ่งนีม้าอยา่งถกูตอ้ง

แล้ว ก็จะเข้าใจได้ว่า พุทธศาสนามีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่า สิ่ง

ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และปัจจัยนั้นเป็น

ไปภายในสิ่งนั้นเอง; ไม่ต้องเกี่ยวกับของภายนอก กฎเกณฑ์อย่างนี้ 

ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยังได้.

 เพราะวา่เมือ่พระพทุธเจา้ตรสัรูใ้หม ่ ๆ มพีระสาวกเปน็พระ

อรหันต์แล้ว บางองค์ออกไปประกาศพระศาสนา; เมื่อท่านถูกถามว่า 

พระสมณโคดมสอนอย่างไร?  ท่านก็ตอบในลักษณะอย่างนี้ อันเป็น

คาถาที่เรารู้จักกันดี ดังคาถาของพระอัสสชิ ซึ่งว่า

 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสำ เหตุํ ตถาคโต

 เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวำ วาที มหาสมโณ.

 ซึ่งมีใจความว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด 

 พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น 

 และทรงแสดงความดับแห่งเหตุนั้นด้วย. 

 พระสมณโคดมมีปกติสอนอย่างนี้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 ข้อความนี้ก็คือว่าเป็น ใจความสำาคัญของพระพุทธศาสนา 

ถงึกบั จารกึในแผน่ดนิเผา แลว้เผาสำาหรบัแจกกนัใหแ้พรห่ลายทัว่ไป

ในนานาประเทศ ในสมัยครั้งโบราณใกล้ ๆ พุทธกาลโน้น เหมือนกับ

ทีเ่ราพมิพห์นงัสอืแจกกนัในสมยันี.้  ในสมยัโนน้ไมม่กีระดาษ ไมม่กีาร

พิมพ์หนังสือ จะเผยแพร่กันด้วยอักษรนี้ยากลำาบาก อย่างจะทำาได้ดี

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 

และถอืวา่ พระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาทีส่มหลกัวทิยาศาสตรก์เ็พราะ

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.

 การศกึษาทำาใหเ้รามจีติใจอยา่งนัน้อยา่งนี ้ความคดินกึทำาให้

เกิดการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้  เราจึงมีการกระทำาอย่างนั้นอย่างนี้, 

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 

ทุกอย่างมีอำานาจแวดล้อม เข้ามา ตามสัดส่วน แล้วก็ ปรุงแต่ง ให้

เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้.  อย่างว่า  ถ้าเราได้รับการศึกษาถูก  เราก็มี

ความคิดถูก; เราได้รับการศึกษาผิด เราก็มีความคิดผิด. เราได้รับการ

ศึกษาไม่พอ เราก็ต้องเป็นคนโง่ อย่างนี้เป็นต้น, ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไป

ตามเหตุตามปัจจัย.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 ทีนี้เราจะทำาอย่างไรดี เราก็ต้องมีความสนใจตรงที่ตัวเหตุตัว

ปัจจัยให้ดีให้รู้ให้เข้าใจ แล้วสร้างไปแต่ในทางเหตุทางปัจจัยที่ดี.

 ทีนี้ ตัวเรานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอะไรต่อไป?  ก็เห็น

กันอยู่ได้ทุกคนว่า เราเกิดมาจากบิดามารดาอย่างไร; เราก็เป็นเหตุ

เปน็ปจัจยัใหเ้กดิลกูหลานตอ่ไปอยา่งนัน้ อยา่งนีก้ม็.ี เรยีกวา่ สิง่ทีเ่ปน็

เหตุเป็นปัจจัยนั้น ปรุงแต่งกันเรื่อยไป มันไม่มีที่สิ้นสุด : เป็นเหตุ

แล้วก็เป็นผล, แล้วผลนั้นก็กลายเป็นเหตุของอันอื่น, แล้วก็ทำาให้เกิด

ผล, อย่างนี้เรื่อยไป. เนื่องกันเป็นสาย เรียกว่า เป็นไปตามเหตุตาม

ปัจจัยในตัวเอง.

 ทำาไมจึงสอนเรื่องนี้? ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ ก็เพราะ

ว่านี้มันเป็นเรื่องจริง เป็นข้อแรก.  และเพราะเหตุว่า เรื่องนี้มัน เป็น

เรื่องที่เราจะทำาได้เอง ให้เข้ากันได้กับข้อที่แล้วมาว่า ตนเองต้องเป็น

ที่พึ่งแก่ตนเอง.

 ถา้สิง่ทัง้หลายไมเ่ปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัแลว้ เราก็สรา้งสรรค์

อะไรไม่ได้ เราก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้. เมื่อ สิ่งต่าง ๆ 

มีเหตุมีปัจจัย,  และมีกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัย  แน่นอนตายตัวเป็น

ระเบียบอยู่อย่างนี้; เราก็สามารถจะจัดจะทำา ให้เป็นไปตามที่เรา

ต้องประสงค์ได้.

 ทีนี้ปัญหาอันสูงสุด ก็คือ ปัญหาเรื่องความทุกข์. ความทุกข์

ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัย; ฉะนั้น เราจึง มีหวังที่จะทำาลายความทุกข์
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นั้นเสีย ด้วยการศึกษาเหตุและปัจจัยของความทุกข์ให้เพียงพอ 

แล้วตัดต้นเหตุอันนั้นเสีย, หรือว่าสามารถที่จะจัดจะทำาไม่ให้เหตุ

ไม่ให้ปัจจัยอันนั้นเกิดขึ้นมาได้อีก; ความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมา

ได้อีก เราก็ดับทุกข์ได้ เพราะเรามีปัญญา มีความรู้เรื่องสิ่งทั้งหลาย

มเีหตมุปีจัจยั, และเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยั ดงัทีก่ลา่วแลว้.  นีก้เ็ปน็

ข้อหนึ่ง เนื่องกันมาจากข้อที่ ๒.

 ข้อแรก ที่สุดว่า ให้เดินสายกลาง.  ข้อที่ ๒ ว่า ต้องเดินเอง.  

ข้อที่ ๓ ว่า จัดการกับเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง.

 ทีนี้ถ้าจะดูต่อไปอีก คือดูถึง ตัวโอวาท ที่เป็นคำาพูดคำาสอน 

วา่ ไดต้รสัไวอ้ยา่งไร ?  แลว้เรากต็อบไดว้า่ พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ 

อยา่ทำาความชัว่ ใหท้ำาความด ีแลว้ ทำาจติใหบ้รสิทุธิ ์เปน็ ๓ ขอ้ ดว้ย

กนัทัง้นัน้; ซึง่ ทกุคนรูจ้กักนัดแีลว้วา่ ทัง้ ๓ ขอ้นีเ้ปน็โอวาทปาฏโิมกข ์

เป็นประมวลแห่งคำาสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกัน.

 โดยภาษาบาลีนั้นว่า สพฺพปาปสฺส อกรณำ – การไม่กระทำาซึ่ง

บาปทั้งปวง, กุสลสฺสูปสมฺปทา – การทำากุศลให้ถึงพร้อม, สจิตฺตปริ-

โยทปนำ – การทำาจิตของตนให้ขาวรอบ, เอตำ พุทฺธานสาสนำ – สาม

อย่างนี้เป็นคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

 ขอให้สนใจในคำาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งหมายความว่า 

พระพุทธเจ้ามีมาก, และ พระพุทธเจ้าทุกองค์ สอนอย่างนี้ คือ สอน

ไมใ่หท้ำาความชัว่ แต ่สอนใหท้ำาความด ีและ ใหท้ำาจติใจใหบ้รสิทุธิ.์

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 โอวาทที่สอนไม่ให้ทำาชั่ว และให้ทำาดี นี้ เป็นของเก่า เก่าแก่

ก่อนพระพุทธเจ้า;  จะผิดแปลกแตกต่างกันบ้าง  ก็ส่วนคำาอธิบาย

ปลีกย่อย แต่โดยหลักใหญ่แล้ว สอนเหมือนกัน ๆ มาทั้งนั้น ตั้งแต่

โบราณกาล ซึ่งบอกไม่ได้ว่านานมาแล้วเท่าไรแล้ว. ดังนั้น ที่แปลก

ออกไปที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ ก็ตรงที่ว่า ทำาจิตใจให้บริสุทธิ์; 

ถึงแม้คำาว่า ทำาจิตให้บริสุทธิ์นี้ ก็เหมือนกัน คำาว่าบริสุทธิ์ มีหลาย

ความหมาย.

 คำาว่า บริสุทธิ์ ตามความหมายของลัทธิศาสนาอื่น ก็เป็นอีก

อย่างหนึ่ง.  คำาว่า บริสุทธิ์ ตามความหมายของพุทธศาสนา ก็เป็นอีก

อย่างหนึ่ง.  เราจะต้องระมัดระวัง จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยถ่องแท้.  

อย่าได้ไปเข้าใจง่าย ๆ ว่า ถ้าเรียกว่าบริสุทธิ์ ๆ แล้ว มันจะเหมือนกัน

ไปหมด มันเหมือนกันแต่ตัวหนังสือเท่านั้น; ส่วนตัวจริงหรือความ

หมายนั้น หาได้เหมือนกันไม่.

 เราจะ ต้องศึกษา คำาว่า บริสุทธิ์ ให้ถูกต้องว่าตามหลักแห่ง

พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร ข้อนี้เป็นการง่าย โดยศึกษาไต่มา

ตามลำาดับ จากคำาว่าชั่ว จนถึงคำาว่าดี, แล้วจนถึงคำาว่าบริสุทธิ์. คำาว่า 

ชั่ว ก็ รู้กันอยู่ทุกคน แล้วว่า คือสิ่งที่ ใคร ๆ ก็ไม่พึงปรารถนา และ

พากันประณาม. นี้เรียกว่าชั่ว เป็นอันว่ายุติต้องกันไปหมดว่า ไม่มีใคร

ปรารถนา และรังเกียจ และสอนให้เว้น.

 ทีนี้มาถึง ความดี ก็คล้ายกันอีกตรงที่ว่า ใคร ๆ ก็ต้องการ

ความด,ี สอนใหท้ำาด.ี ทนีี ้ปญัหากม็วีา่เมือ่ทำาดีแล้วยงัไม่พออีกหรือ?  



158

ทำาดีถึงที่สุดทำาดีมากถึงที่สุดแล้ว ยังไม่พออีกหรืออย่างไร? จึงจะต้อง

มีคำาสอนข้อที่ ๓.

 คำาสอนข้อที่ ๓ จึงแปลกประหลาดที่สุด ตรงที่ว่ามันเหนือ

ความดีไปอีก, มันยิ่งไปกว่าความดีไปอีก. แล้วมันคืออะไร? ขอให้

ลองสนใจดูเองบ้าง. เมื่อทำาดีถึงที่สุดแล้ว เรื่องยังไม่จบ อย่างนี้มัน

หมายความว่าอย่างไรกัน?  ทำาไมจะต้องไปสอนว่า  ให้ทำาจิตให้

บริสุทธิ์อีกเล่า?

 ที่เป็นเหตุผลสำาคัญ หรือเป็น ปัญหาสำาคัญ นั้น มันอยู่ตรงที่

ว่า ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้ว ความดีนั่นแหละจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา 

ซึ่งจะทำาให้ความทุกข์เกิดขึ้น คือคนไปโง่ ไปหลง ไปยึดมั่นถือมั่นใน

เรื่องความดี มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกทางหนึ่ง คือจะเป็นทุกข์ทันที 

เพราะความดีที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั้น.

 ส่วน ทำาจิตในบริสุทธิ์ นั้น ก็คือให้ความดีเป็นเรื่องของความ

ด;ี เราจะเกีย่วขอ้งหรอืใชส้อยความดอียา่งไรกท็ำาไป โดยไมต่อ้งยดึมัน่

ถือมั่น; อย่างนี้ เรียกว่า จิตบริสุทธิ์, จิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่

เรียกว่าความดี.

 การที่ไปยึดมั่นถือมั่นนั้น มันคือตัวกิเลสตัณหา; ฉะนั้นตัว

กิเลสตัณหานั้น แม้จะไปยึดในความดี มันก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างดี 

จนเรากล่าวได้ว่าคนดีก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนดี, คนมีบุญก็ต้องมี

ความทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ, คนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่านั้น 

ที่จะไม่เป็นทุกข์เลย.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนคำาสอนข้อที่ ๓ นี้ ว่า 

ทำาจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่ง เป็นคำาสอนที่สูงไปกว่าการสอนให้ทำาดี มันจึง

เกิดเป็นคำาสอนขึ้นมาถึง ๓ ข้อ.

 ความชั่ว และ ความดี นั้น เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น.  

ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังสักหน่อยในตอนนี้ ที่ว่าทั้งความชั่วและ

ความดีทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น. ความชั่วนั้น

เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะไม่เอา ในทางที่จะเกลียด 

ในทางที่จะกลัว ในทางที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า ตนไม่ปลอดภัย.  

ดังนัน้ ความยดึมัน่ในความชัว่ กเ็ปน็ความทกุขแ์กจ่ติใจไดแ้บบหนึง่ 

คือ เป็นไปในทางให้เกลียดให้กลัว.

 สำาหรับ ความยึดมั่นในความดีนั้น เป็นเหตุให้หลงใหล ให้

รักให้ต้องการ ให้พัวพัน ให้มัวเมา. ดังนั้น มันก็เป็นความทุกข์ไป

อีกแบบหนึ่ง.  โดยเฉพาะอย่างเจาะจงที่สุด ก็เห็นว่าในโลกนี้มันมีสิ่ง

ที่เราไม่รักไม่ชอบ มันก็ทำาให้เราเป็นทุกข์ เพราะไม่รักไม่ชอบ; แล้วมี

อีกพวกหนึ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ความชอบ มันก็ทำาให้เราเป็น

ทุกข์ เพราะความรักความชอบ.

 ทั้ง ๒ อย่าง ดี – ชั่ว จึงเป็นของที่ยึดมั่นไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น 

จงึตอ้ง ทำาจติใหรู้จ้กัปลอ่ยวาง, ใหเ้ปน็จติวา่งจากความยดึมัน่ถอืมัน่.  

ดังนั้น จิตที่บริสุทธิ์ ก็คือจิตที่ว่างจากกิเลส, ว่างจากความยึดมั่น

ถือมั่น; มันจึงไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่ว เพราะมันปล่อยไปแล้วทั้งดีทั้งชั่ว, 

จึงเป็นจิตที่เป็นอิสระ ไม่มีความทุกข์ เพราะว่าไม่ได้แบก ไม่ได้หาม 

ไม่ได้ยึด ไม่ได้ถือ ไม่ได้กุม อะไรไว้.
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 ตวัอยา่งงา่ย ๆ  เรือ่ง แบกหาม แลว้กต็อ้งเปน็ทกุข ์นีก้เ็หมอืน

อยา่งวา่ถา้เราจะแบกหามกอ้นอฐิ กอ้นหนิ มนักห็นกั, เราจะแบกหาม

เงินทอง เพชรพลอย มันก็หนักอีกนั่นเอง. มันสู้วางไว้ข้างเท้านี้ไม่ได้; 

อยา่เอามาแบกหามไวไ้มว่า่จะเปน็กอ้นอิฐกอ้นหนิ หรอืจะเป็นเงนิทอง

เพชรพลอย.

 ฉะนัน้การทีว่างเสยี ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ แตก่ ็ใชม้นัไปตามทีค่วร

ที่ถูกนั้น จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง.  เราไม่แบกทูนเงินทอง เพชรพลอยไว้

บนหวั เราวางไวท้ีเ่ทา้; หมายความวา่เราใชส้อยมนั โดยไมต่อ้งมคีวาม

ยึดมั่นถือมั่น จึงได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ๆ และตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์.

 คนโง่ ๆ เข้าใจความข้อนี้ผิด; เข้าใจไปว่า พระพุทธเจ้าท่าน

สอนว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งทะเลเสีย ไปเผาไฟเสีย ไปทำาลายเสีย, 

หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลย. นี้เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วย

ความโง่ของเขาเอง.

 พระพุทธเจ้าท่าน สอนความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ตรงที่ว่า อย่า

เอามาบรรทุกไว้ในจิตใจ,  จงปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมัน, 

แลว้กจ็ดัการกบัมนั ตามทีเ่ราตอ้งการอยา่งไร ดว้ยจติใจทีไ่มย่ดึมัน่

ถือมั่นนั้น.  สิ่งเหล่านั้นยึดมั่นเข้าเมื่อไร มันก็จะกัดเอาเรา มันจะทำา

อันตรายเรา.  แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว  มันก็กลายเป็นบ่าวที่

ซื่อสัตย์ของเรา.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 มันกลับกันอยู่กับความเข้าใจของคนทั่วไป ในลักษณะอย่าง

นี้เอง; คนจึงถือเอาธรรมะข้อนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้, ยัง

เป็นหมันอยู่ในที่ทั่ว ๆ ไป แล้วจะไปโทษใคร.

 จะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้,  จะไปโทษพระธรรมก็ไม่ได้, 

จะไปโทษพระสงฆ์ก็ไม่ได้; มันต้องโทษคนที่โง่มากเกินไป จนไม่รู้จัก

ถือเอาแก่นสารของธรรมะเหล่านี้.

 นี้ก็ควรจะถือว่า เป็นเรื่องที่ ควรจะสะสางกันในวันเช่นนี้ 

คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำาคัญของพระพุทธศาสนา; เพราะเหตุ

ว่าข้อความที่กล่าวนี้ เป็นหัวใจสำาคัญของพระพุทธศาสนานั่นเอง 

คือ เรื่องจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่น, ว่างจากกิเลสตัณหา, ว่าง

จากการยึด การแบก การถือ การทูน อะไรต่าง ๆ , แล้วเป็นจิตที่อิสระ

และบริสุทธิ์ ไม่มีความทุกข์เลย; เรียกว่า เป็นคำาสอนที่ระบุไว้ชัด เป็น

ตัวหนังสือ เป็นคำาพูด ว่า ไม่ให้ทำาชั่ว ให้ทำาความดี แล้วให้ ทำาจิต

ให้บริสุทธิ์ ปราศจากความยึดมั่นในความชั่วและความดี.

 สรุปความอีกทีหนึ่งว่า  อย่ายึดมั่นเพื่อโกรธ,  อย่ายึดมั่น

เพื่อรัก, นี้เรียกว่า มีจิตบริสุทธิ์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น. ถ้าไปยึดมั่นจนโกรธ 

จนเกลียด จนกลัว จนรำาคาญ ในสิ่งไม่ต้องการ ก็เรียกว่า ยึดมั่น

ความชั่ว. ถ้าไป ยึดมั่นในสิ่งที่ทำาให้เกิดความรัก, ความดีใจ ความ

หวงแหน ความอิจฉาริษยา เหล่านี้ก็เรียกว่า ยึดมั่นในความดี ก็เป็น

เหตุให้เกิดความทุกข์.
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 จิตจะต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ยึดมั่น  สิ่งเหล่านี้ไว้โดยความ

เป็นของตน, และไม่ยึดตัวเองว่าเป็นตัวตนด้วย ก็เรียกว่า จิตนั้น

บริสุทธิ์แล้ว ไม่มีความทุกข์เลย มีสติปัญญาสามารถที่จะจัดจะทำา

ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกประการ ที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนนั้น ให้เป็นไปแต่

ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์.  นี้คือประโยชน์ของคำาสอนข้อนี้.

 ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลง

เรือ่ย; นีก้เ็ปน็คำาสอนข้อสำาคัญข้อหนึง่. ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเปลีย่นแปลง

เรือ่ย, ไหลเรือ่ย กเ็พราะวา่สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ยดึมัน่ถอืมัน่ไมไ่ด;้ 

สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย; จึงทรงสอนว่า ให้มอง

ดูโลกนี้ โดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงเรื่อย หรือไหลเรื่อย.

 ให้มองดูสิ่งทั้งปวงในฐานะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย หรือไหล

เรื่อย; หมายความว่า ให้มองดูด้วยความฉลาด, ไม่เห็นว่ามีอะไรที่

น่าเอา น่าเป็น น่ายึดมั่นถือมั่น.

 สิง่ทีป่ถุชุนทัว่ไปปรารถนากค็อื เรือ่งกนิ เรือ่งกาม เรือ่งเกยีรต.ิ  

เรื่องกิน ก็คืออาหารที่จะกินทางปาก เพื่อความเอร็ดอร่อยทางปาก.  

เรื่องกาม ก็คือเรื่อง กามคุณ, เรื่องเพศตรงกันข้าม. เรื่องเกียรติ ก็คือ

เรื่อง ยกย่องสรรเสริญ. สามเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งของปุถุชน.

 ขอให้จำาไว้ไห้ดี ๆ ว่า เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ สาม

อย่างนี้ เป็นปัญหาอย่างยิ่งของปุถุชน; เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้น 

มองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไหลเรื่อย, ไม่มองในลักษณะที่เป็น

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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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.

 นี้คือคำาสอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึง ๓ คำาด้วยกัน : 

อนิจจัง ว่า ไม่เที่ยง, ทุกขัง ว่า เป็นทุกข์ทรมาน ดูแล้วน่าขยะแขยง, 

อันที่ ๓ อนัตตา – ปราศจากตัวตน. แต่ถ้าเราขี้เกียจที่จะจำาถึง ๓ คำา

แลว้ กอ็าจจะรวมคำาทัง้ ๓ คำานี ้เขา้เปน็คำาเดยีวกนั เรยีกวา่สญุญตา 

คือ ว่าง.

 การทีม่นัเปลีย่นแปลงเรือ่ยไมเ่ทีย่งนี ้เพราะมนัวา่งจากสาระ

ที่คงทน มันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อย; และที่ว่ามัน เป็นทุกข์ มัน จึงว่าง 

นั้น ก็เพราะว่า ความทุกข์นั้น ก็ไม่มีตัวตน อีกนั่นเอง. หรือคำาว่า 

ทุกข์ นี้ก็แปลว่า ว่าง ก็ได้ โดยคำาว่า ขะ นั้น แปลว่า ว่าง คำาว่า 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; 

ส่วนคำาว่า อนัตตา – ไม่มีตัวตน, หรือ ไม่ใช่ตน; ไม่ควรจะเรียกว่าตน 

นั้นก็แสดงว่า ว่างจากตัวตนอยู่โดยตรงแล้ว.

 ผู้ที่มอง เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างสมบูรณ์ ก็จะเห็น

เป็นความว่างขึ้นมาทันที; ดังนั้นจึงกล่าวว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของว่าง

ดังนี้ก็ได้ เป็นคำากล่าวที่รวบรัดที่สุด รวบยอดที่สุด อมความไว้ได้มาก

ที่สุด.

 และเมื่อสิ่งทั้งปวงไหลเรื่อย เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังนี้แล้ว 

พระพุทธเจ้าท่านทรงกำาชับเป็นคำาสอนข้อสุดท้ายว่า จงสมบูรณ์ด้วย

ความไม่ประมาทเถิด. ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงสมบูรณ์ด้วยความไม่

ประมาทเถิด. คำาสวดที่เราสวดอยู่ทุก ๆ วัน ว่า วยธมฺมา สงฺขารา 

นี้ก็พูดเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า สิ่งทั้งปวงไหลเรื่อย ก็ได้เหมือนกัน, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีอันเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา. นี่มันก็มีความ

หมายเท่ากับคำาว่า ไหลเรื่อย, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ – ท่านทั้งหลาย

จงยงัความไมป่ระมาทให้ถงึพรอ้มเถดิ. นีเ้ปน็คำาสุดทา้ยทีพ่ระพทุธองค์

ตรัสแล้วก็ปรินิพพาน.

 เพราะฉะนั้น เราควรจะถือว่า พระโอวาทคำาสอนอันสุดท้าย 

เหมือนพินัยกรรมสุดท้าย ที่ตรัสแล้วปรินิพพานนั้น คือประโยคว่า 

ท่านทั้งปวงจงทำาความไม่ประมาทให้สมบูรณ์เถิด.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 คำาว่า ความไม่ประมาท นี้ ขอซ้อมความเข้าใจกันเสียอีกส่วน

หนึ่งว่า คนเป็นอันมากเข้าใจความประมาท หรือความไม่ประมาทนี้ 

ไมต่รงตอ่ความจรงิ; เพราะความหลอกหลอนของภาษา. ในภาษาไทย

เรานั้น มีความหมายเปลี่ยนไปจากภาษาบาลีเป็นอันมาก แม้จะเป็น

คำาคำาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำาว่า “ประมาท”.

 ถ้าเราจะเอา ภาษาพื้นบ้าน ของเราแถวนี้ ที่นี่ เป็นหลักเกณฑ์

กันก่อนแล้ว คำาว่า ประมาท นั้น หมายถึงอวดดี, คนประมาท คือคน

อวดดี เท่านั้นเอง.  แต่ ในภาษาบาลี นั้น ความประมาทนั้น มีความ

หมายกว้างขวางและสูงสุดกว่านั้น; หมายถึง ความไม่มีสติปัญญา

อยู่กับเนื้อกับตัว จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.

 ผู้ใดเผลอสติ จนไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง ว่าอะไรเป็น

อะไร เรยีกวา่ผูน้ัน้ประมาท, และเหมอืนกบัคนตายแลว้. ดงันัน้ความ

ประมาทจึงหมายถึง ความไม่มีสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งอยู่ในขณะ

นั้น ว่าอะไรเป็นอะไร, แล้วประพฤติเป็นไปผิด คือไม่ขวนขวายใน

สิ่งที่ควรขวนขวาย, ไปขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวาย, อย่างนี้

เปน็ตน้. นีเ้รยีกวา่ประมาท ไมไ่ดห้มายความวา่ เพยีงแตอ่วดด ีเหมอืน

แมงป่อง หรืออะไรทำานองนั้น.

 ดังนั้น  ความไม่ประมาทก็เหมือนกันอีก.  ความไม่ประมาท 

นั้น ในภาษาบ้านเรา ก็หมายความว่า ให้ระมัดระวังไว้หน่อย อย่า

อวดดี, อย่าประมาท อย่าทำาเล่น ๆ  กับสิ่งนั้น ๆ . แต่ในทางธรรมะนั้น 

หมายถึง ความสมบูรณ์ของสติที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอ, และ 
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ตนควรจะทำาอย่างไร ก็ไม่ให้พลั้งพลาดในการกระทำานั้นด้วย จึงจะ

เรียกว่า ความไม่ประมาท.

 ตรงนี้ชี้ได้ยาก ตรงที่ว่ามันรวมธรรมะ หรือรวมคุณธรรมอื่น ๆ  

เข้าไว้ด้วยกันหลายอย่าง เช่นว่า ความเพียร ก็รวมอยู่ในความไม่

ประมาท, ความไม่มัวเมา ก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท, ความไม่

โง่เขลา ก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท, ความไม่สะเพร่า ก็รวมอยู่ใน

ความไม่ประมาท, ฉะนั้น คำาว่าความไม่ประมาท ในภาษาบาลี นั้น 

จึงเป็นคำาพิเศษ 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 คือจะไม่ทำาผิด, จะไม่เข้าใจผิด, หรือจะ

ไม่เกียจคร้านในหน้าที่ อย่างนี้เป็นต้น.

 รวมความแล้วคำาว่า ไม่ประมาท คำาเดียว เป็นคำาที่ครบถ้วน

บริบูรณ์ทุกอย่าง ที่จะดับทุกข์ได้; และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เป็น

คำาสุดท้าย ดังนี้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 นี้เรียกว่าเป็นคำาตอบของปัญหา ที่ถ้าถูกถามว่า พระพุทธเจ้า

ท่านสอนว่าอย่างไร?  เราตอบเป็นระยะ ๆ ไปว่า อันดับแรก สอนให้

เดินสายกลาง. อันดับสอง ว่า เดินนั้น ให้เดินเอง. อันดับสามว่า สิ่ง

ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย ให้จัดการกับมันให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ใน

เรื่องนี้, และสอนระบุเป็นตัวบทลงไปว่า ให้เว้นชั่ว ให้ทำาดี ให้จิต

บริสุทธิ์, และให้รู้ว่า สังขารทั้งปวงมีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; 

เราต้องไม่ประมาท ก็เป็นอันสิ้นสุดของคำาตอบ ที่จะตอบต่อปัญหา

ที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร?

 ทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่า คำาตอบที่ยืดยาว หลายขั้น หลายตอน 

ขยักขย้อนอย่างนั้น มันลำาบาก มันเข้าใจยาก. เราจึงตั้งปัญหาใหม่ว่า; 

ถา้จะสรปุใจความใหส้ัน้ทีส่ดุแลว้ พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่อยา่งไร?  

นี้หมายความว่า ผู้ถามบังคับเอาทีเดียวว่า ไม่ให้ตอบเยิ่นเย้อหลาย

ประโยค หลายบรรทดั; แตใ่หต้อบดว้ยประโยคประโยคเดยีวสัน้ ๆ  วา่ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร.

 ถ้าบังคับให้ตอบอย่างนี้ เราก็ตอบว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัส

ว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย – สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ 

ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น; สั้น ๆ เพียงเท่านี้ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควร

ยึดมั่นถือมั่น โดยใคร ๆ ; หรือใคร ๆ  ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ประโยคก็ยัง

เหลือสั้นเต็มที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่น. พระพุทธเจ้า

ท่านสอนอย่างสั้นที่สุดประโยคเดียวว่า ทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.
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 ทนีีเ้รา จะเอาประโยชนจ์ากคำาสอนประโยคนีไ้ดอ้ยา่งไรกนั?  

เราจะเอาประโยชน์จากคำาสอนประโยคนี้ได้ ด้วยการ ขยายความ

ออกไปให้เต็มที่  เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในปัญหาข้อที่ ๒  :  สิ่ง

ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.

 เราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด โดยความเป็นตัวตน หรือเป็นของ

ของตน เราไมป่ระมาท เพราะสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงไมค่วรยดึมัน่ถอืมัน่ 

อย่างนี้ก็ได้; แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องวิชาไปหมด ยังไม่ใช่เรื่อง

ปฏิบัติ. เราจะต้องมองดูไป ในทางของการปฏิบัติ ว่าไม่ให้ยึดมั่น

ถือมั่นนั้นมันเป็นอย่างไรกัน?  เราจะมองเห็นชัดว่า คนเราทำาผิด ทำา

เลว ทำาชั่ว ก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นเข้าอย่างหนึ่ง, ซึ่งไม่แคล้วการ

ยึดมั่นถือมั่น.

 เช่นคนเราจะขาดศีล ก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่น เรื่องตัวตน – 

ของตนนี้ ผิดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. หรือว่าการที่คนเรา มีจิต

ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นสมาธิ ซึ่งเป็นเรื่องชั้นสูงขึ้นไป ก็เพราะไปมัวยึดมั่น

ถือมั่นอะไรเข้า แล้ว จิตจึงไม่เป็นสมาธิ. หรือว่าที่คนเรา ไม่มีปัญญา 

สำาหรับบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็เพราะไปมัวยึดมั่นถือมั่น อะไร

อยู่นั่นเอง.  นี้เป็นเหตุผลในทางปฏิบัติในขั้นสูง.

 ส่วนในทางตำ่าทั่ว ๆ ไป ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อไปยึดมั่นถือมั่น

อะไรเข้าแล้ว มันก็ต้องนอนไม่หลับ : ยึดมั่นของรักก็นอนไม่หลับ, 

ยดึมัน่ของไมร่กักน็อนไมห่ลบั; ขึน้ชือ่วา่มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่แลว้ ยอ่ม

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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ทำาใหเ้กดิความทนทกุขท์รมาน ดว้ยกนัทัง้นัน้.  เพราะฉะนัน้พอปฏบิตัิ

ไปทางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง; ไม่มี

ปัญหาส่วนไหนเหลืออยู่ สำาหรับเป็นปัญหายุ่งยาก; จะทำาให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในเรื่องโลก ๆ ไม่เป็นทุกข์, จะทำาให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา 

มรรค ผล นิพพาน ได้โดยเร็วที่สุด.

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปไว้ว่า  ข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติ

ทัง้หมด เราพจิารณาดแูลว้กเ็หน็จรงิ. ถา้เราปฏบัิติเร่ืองไม่ยดึม่ันถอืม่ัน 

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการปฏิบัติหมดทั้งพระพุทธพจน์ หมด

ทัง้พระไตรปฎิก, หรอืจะพดูอยา่งตะกีน้ีว้า่ หมดทัง้ปา่ทัง้ดง หมดใบไม้

ทั้งป่าทั้งดงก็ยังได้;  เพราะว่าใบไม้กำามือเดียว  ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี ้

มันเป็นหัวใจของใบไม้ทั้งหมด โดยที่มีคุณสมบัติ หรือความมุ่งหมาย

เหมือนกัน.

 ในบรรดาใบไม้ หรือคำาสั่งสอนทั้งหลาย, คำาสั่งสอนในพระ

ไตรปฎกทั้งหมด ไม่ว่าจะสอนไว้ในรูปใดลักษณะใด ใจความสำาคัญ

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,  ปฏิบัติเพื่อทำาลาย

ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัว.  ทีนี้ พระธรรมในส่วนปฏิเวธ คือ มรรค 

ผล นิพพาน นั่นแหละคือตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลเสร็จแล้ว, 

เป็นความไม่มีทุกข์เลย เป็น มรรค ผล นิพพาน ขึ้นมา เพราะความ

ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่. ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ความไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ นัน่แหละ

เป็นพระพุทธเจ้าด้วย เป็นพระธรรมด้วย เป็นพระสงฆ์ด้วย.

 ทีนี้ ถ้าเราจะนึกให้กว้างออกไปทางไหน มันก็มารวมอยู่ที่

ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น : เรื่อง มรรค ผล นิพพาน ก็เป็นเรื่อง

ความไม่ยึดมั่นถือมั่น, แม้เรื่องประพฤติประโยชน์ผู้อื่น ก็ต้องกระทำา

ไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น  คือความไม่เห็นแก่ตัวตนหรือของตน.  

แปลว่า  ตั้งแต่อย่างตำ่าที่สุดถึงอย่างสูงที่สุด  ก็รวมอยู่ในคำาคำานี้; 

ประโยชน์ตัวเองก็ตาม ประโยชน์ผู้อื่นก็ตาม ก็รวมอยู่ในคำาคำานี้.

 เป็นอันว่าคำาคำานี้ เป็นที่รวมแห่งประโยชน์ทั้งหลาย, และเป็น

ที่รวมแห่งการปฏิบัติทั้งหมด, และเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหมดด้วย, 

จึงสมกับที่จะกล่าวว่า นี้ เป็นหัวใจที่สั้นที่สุดของพระพุทธศาสนา 
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ซึ่งทำาให้เราถูกถามหรือถูกบังคับให้ตอบ ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า พระ

พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ดังนี้แล้ว ก็ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า ท่าน

สอนว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น, แล้วก็จะมีทางที่จะอธิบายได้ ไม่มี

ที่สิ้นสุด เต็มทั่วไปหมดทั้งพระไตรปิฎก.

 ถือโอกาสที่จะเล่าถึงเรื่องนี้เสียเลยในที่นี้ว่า  มีผู้ไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  พระพุทธวจนะทั้งหมด

ทั้งสิ้น สรุปให้เหลือแต่เพียงสั้น ๆ ที่สุด ได้หรือไม่? และว่าอย่างไร?  

พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าได้ และว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย 

ดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งแปลว่า ทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น. ถ้าได้ฟังข้อนี้ 

ก็เหมือนได้ฟังทั้งหมด; ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ ก็เหมือนได้ปฏิบัติทั้งหมด; 

ถา้ไดร้บัผลจากขอ้นี ้ก็เหมอืนกบัได้รบัผลจากทัง้หมด. นีห้มายความวา่ 

อะไร ๆ ทั้งหมด มารวมอยู่ที่ประโยคสั้น ๆ ประโยคเดียวนี้นั่นเอง.

 ทีนี้ถึงปัญหาต่อไปอีก เนื่องกันไปตามลำาดับ 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.

 ขอทบทวนให้แน่นอนแม่นยำาลงไปอีกสักคร้ังหน่ึงว่า พระพุทธเจ้า

ท่านสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ ว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตา ก็สักว่า

ได้ดู, เมื่อได้ฟังเสียงทางหู ก็ให้สักว่าได้ยิน, เมื่อได้กลิ่นทางจมูก ก็ให้

สักว่าได้ดม, เมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้น ก็ให้สักว่าได้ชิม, เมื่อได้สัมผัสทาง

ผิวกายทั่ว ๆ ไป ก็สักว่าได้กระทบ และเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจ ก็

สักว่ารู้สึก เป็นความรู้สึก, เพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว สำาหรับหลักปฏิบัติ.

 ส่วนเหตุผลที่จะต้องอธิบายนั้น มีต่อไปว่า เมื่อประพฤติอยู่

อย่างนั้น, คือเมื่อเห็นรูปสักว่าได้ดู เมื่อฟังเสียงสักว่าได้ยินอยู่อย่าง

นั้น, ความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเรา ก็ไม่เกิดขึ้น; เมื่อความรู้สึกว่า

ตัวเราของเราไม่เกิดขึ้น ก็เป็นอันว่าถึงที่สิ้นสุดของความทุกข์.

 ตามหลักธรรมะในข้อนี้นั้น ตามปกติ มันก็มีอยู่ว่า เมื่อตาได้

เหน็รปู และรปูนัน้ปรงุความรูส้กึใหเ้กดิเวทนา; เชน่พอใจในรปูทีส่วย 

หรือไม่พอใจในรูปที่ไม่สวยเป็นต้น; อย่างนี้ก็เรียกว่า เวทนา.  ถ้าเกิด

เวทนา อย่างนี้เสียแล้ว ไม่เรียกว่าเห็นรูปสักว่าได้ดูเสียแล้ว เพราะ

มันเกิดเวทนาเสียแล้ว.

 พอเกิดเวทนาแล้ว มันก็ต้องเกิดตัณหา อย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยแน่นอน, คือถ้ารูปที่เห็นนั้น ให้เกิดสุขเวทนา มันก็ เกิดตัณหา 
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ในทางที่จะอยากได้ ที่เรียกว่า กามตัณหา เป็นต้น. ถ้ารูปนั้นให้เกิด

ความรูส้กึในทางทีไ่มเ่ปน็สุข ให้เปน็ทกุข ์ให้รำาคาญ ให้โกรธ ให้เกลยีด 

มันก็ เกิดตัณหาประเภท วิภวตัณหา คือไม่อยากได้ อยากจะฆ่า

ให้ตาย อย่างนี้เป็นต้น; ซึ่งรวมความแล้วว่า เวทนาแล้วจะให้เกิด

ตัณหาเสมอไป.

 พอเกิดตัณหาแล้วก็เอาไว้ไม่อยู่ มันก็ต้องเกิดความรู้สึกว่า

ตวัเราซึง่เปน็ผูอ้ยาก อยา่งนัน้อยา่งนี ้เปน็อยา่งนัน้อยา่งนี ้ไดอ้ยา่งนัน้

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

ใดรปูหนึง่เขา้มา กใ็หม้สีตสิมัปชญัญะมาทนัทว่งท ีวา่เปน็รปูของอะไร 

มันเป็นอะไร มันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอย่างไร 

เราควรจะจัดการกับมันอย่างไร, เรื่องที่เห็นนั้น เลยกลายเป็นวิชา

ความรู้ไป ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลส; เช่นว่าเห็นดอกกุหลาบที่ถูกใจสัก

ดอกหนึ่งก็ดี แทนที่จะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา กลายเป็นเรื่องของ

การศึกษาไปเสีย.

 หรือว่าได้เห็นรูปของเพศตรงกันข้ามจากตน รูปใดรูปหนึ่งก็ด ี

แทนทีจ่ะเปน็ทีต่ัง้ของความรูส้กึ ทีเ่ปน็กเิลสตณัหา กก็ลายเปน็ความ

รูส้กึของการศกึษาไปเสยี คอื ใหม้สีตมิาทัน, และใหม้ปีญัญามากพอ, 

มกีำาลงัสมาธเิขม้แขง็พอ บงัคบัใจตนไวไ้ด ้วา่มนัเปน็อยา่งไร ควรทำา

อย่างไร ไม่ควรทำาอย่างไร 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.

 นี่แหละคือคำาตอบ ที่จะตอบต่อคำาถามที่เขาถามว่า เกี่ยวกับ

ความไมย่ดึม่ันถอืมัน่นัน้ จะให้ปฏบิตัอิยา่งไร? ตอบวา่ใหป้ฏบิตัใินเมือ่ 

ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น ให้เกิดสติปัญญามาทัน

ท่วงที. อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่น ซึ่งจะให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนา 

ตัณหา อุปาทาน และเป็นทุกข์; แต่ให้รู้ว่ามันเป็นอะไร มันคืออะไร?  

มันเพื่อประโยชน์อันใด?  เราจะต้องจัดการกับมันอย่างไร?  หรือ

ไม่ต้องจัดการอะไรเลย, แล้วก็ทำาไปด้วยสติปัญญานั้น กิเลสตัณหา

ไม่เกิด, มีแต่การทำาประโยชน์อย่างเดียวเรื่อย 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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 คนทัว่ไปแมใ้นสมยันีท่ี้เรียกตวัเองวา่ พทุธบรษิทั นีก็้ไมเ่ขา้ใจ

พทุธภาษตินี;้ พอไดย้นิพระพทุธภาษิตนี ้กโ็บกไม้โบกมือปัดออกไปวา่

ไมใ่ช่เรือ่งของฆราวาส, เปน็เรือ่งของผูท้ีจ่ะบรรลมุรรคผล เปน็อรหนัต ์

ไปอยู่ตามป่า  ตามเขา  อย่างนี้ไปเสีย.  เขาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์

อะไร จากคำาสอนของพระพุทธเจ้า, ทั้ง ๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส

คำาสอนข้อนี้ เพื่อประโยชน์แก่คนทุกคน.

 อาตมาจึงยืนยันว่า แม้เรื่องที่บ้านที่เรือน นั่นแหละ ก็ต้องใช้

วธิปีฏบิตัโิดยอาศยัพระพทุธภาษติขอ้นี ้คอืวา่ พออะไรมากระทบตา 

ก็ให้ชะงักไว้ก่อน อย่าเพ่อไปโกรธ หรือไปรัก มันเข้า, แล้ว สติปัญญา

จะไดท้นัทว่งท ีเพือ่จะดใูหม้นัรูว้า่ มนัเปน็รปูอะไร? มเีหตผุลอยา่งไร?  

เกิดขึ้นทำาไม?  จะหลอกเราอย่างไร?  จะฆ่าแกงเราอย่างไร?  หรือว่า

เราอาจจะใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างไร?  ก็ให้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะ 

แล้วจัดการไปตามหน้าที่.

 นี้มีประโยชน์แก่คนที่อยู่ในโลก เพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนั้น 

ก็มีเรื่องมากในวันหนึ่ง ๆ.  วันหนึ่งคืนหนึ่งมีเรื่องมาก  ที่จะทำาให้รัก

และให้เกลียด; แต่ถ้าถือหลักอย่างนี้ ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องรักและต้อง

เกลียด กลายเป็นแต่เพียงว่า จะต้องทำาอย่างไรเท่านั้นเอง; ถ้าไม่ต้อง

ทำาอยา่งไรกไ็มท่ำา. ถา้จะตอ้งทำาอยา่งไรกท็ำาไปตามสตปิญัญา, ไมต่อ้ง

รกัต้องเกลยีด, มนัจงึเกิดอาการท่ีเรียกวา่เยน็สนทิ. เวทนานัน้เยน็สนทิ 

ดับลงไป ไม่ร้อนเป็นไฟ คือไม่มีความทุกข์.
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 อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลาย พิจารณาดูให้ดีที่สุด เกี่ยว

กับพระพุทธภาษิตนี้ ไม่ใช่เรื่องสำาหรับอยู่นอกฟ้า ป่าหิมพานต์; แต่

เรือ่งทีต่อ้งใชต้ามบา้นตามเรอืน ทีเ่ตม็ไปดว้ยรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั 

จะได้มีสติปัญญา มีกลอุบายที่แยบคาย จัดการกับ รูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัสนั้น ในลักษณะที่จะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ ตรง

ตามกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้.

 เราไม่ต้องเดาเอาเอง, ไม่ต้องคิดเอง, ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น; ถือว่า

เชื่อพระพุทธเจ้า, เชื่อพระพุทธภาษิตข้อนี้ไว้ทีก่อน แล้วลองเอาไป

ปฏิบัติดู แล้วจึงจะเชื่อจริง ๆ ว่า การปฏิบัติอย่างนี้ช่างประเสริฐสุด

ทำาให้เยือกเย็นอยู่ได้  ในท่ามกลางเตาไฟที่หลอมเหล็กได้.  ไฟร้อน

ขนาดที่จะหลอมเหล็กได้ เราก็เข้าไปนั่งอยู่ได้ ในท่ามกลาง, เย็นสนิท

อยู่ที่นั่น;  เพราะว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่าน

สอนไว้อย่างนี้.

 อาตมาเรียกการเป็นอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัส ว่า เหมือนกับไฟขนาดเตาไฟหลอมเหล็ก; แต่เราไปนั่งอยู่ได้ 

ที่ตรงกลางของมัน  ด้วยความเยือกเย็น  คือมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม

โดยประการทัง้ปวง. ในโลกทีเ่รา่รอ้นนัน้ เราจะไปนัง่เยน็อยูไ่ด ้กเ็พราะ

อาศยัขอ้ปฏบิตัขิอ้นีเ้ทา่นัน้, และเมือ่เปน็อยูอ่ยา่งนีเ้รือ่ย ๆ  ไปเทา่นัน้, 

ไม่ต้องเป็นอย่างอื่น กิเลสก็จะหมดสิ้นไปเอง ไม่มีทางเกิดได้ ไม่มีทาง

เจริญได้.
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 ไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่น ปฏิบัติอย่างเดียวนี้เท่านั้น ก็จะเจริญ

ไปตามลำาดับ  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, จึงจะกำาจัดความ

ยึดมั่นถือมั่นได้ และเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแทน.

 ทีนี้ มาถึงปัญหาต่อไป คือจะมีผู้ถามเราว่า เรื่องเรียน เรื่อง

ศึกษา เรื่องปฏิบัตินี้ จะทำากันที่ไหน? จะให้เรียน ให้ศึกษา ปฏิบัติ

กนัทีไ่หน? คนเขาสงสยักนัวา่ จะทำาทีบ่า้น หรอืทำาในถำา้ หรอืทำาในปา่ 

หรือกลางทุ่งนา หรืออยู่วัด หรือออกธุดงค์ หรือทำาในที่ไหนกันแน่?  

จึงถามว่า จะให้เรียนหรือให้ปฏิบัติกันที่ไหน?

 เราไม่ตอบด้วยความคิด หรือเหตุผลของเราเอง เราตอบด้วย

พระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ให้

เรียนในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ. นี่ฟังดู

ใหด้วีา่ พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ใหเ้รยีน ใหป้ฏบิตักินัในรา่งกายทีย่าว
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ประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ ฟังดูให้ดีว่า ฟังออกด้วย

ตนเอง หรือฟังไม่ออก.

 ท่ีว่าให้ เรียนในร่างกาย; เพราะว่าคนเรามีร่างกายยาวประมาณ

วาหนึ่ง. ที่ว่า มีทั้งสัญญาและใจนั้น หมายถึงร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ไมใ่ชร่า่งกายทีต่ายแลว้. รวมความกว็า่ ใหม้องเขา้ไปขา้งใน ในชวีติ

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.

 รวมความแล้วกค็อืหลักอรยิสัจจ์ ๔ ประการ ทีว่า่ ความทกุข,์ 

เหตุให้เกิดทุกข์, ความดับสนิทของทุกข์, วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับ

สนทิของทกุข,์ เปน็ ๔ เรือ่ง; แตจ่ะ เรยีกชือ่วา่อะไรกไ็ด ้เรยีกวา่ทกุข์

ก็ได้ เรียกว่าโลกก็ได้, เรียกว่าอย่างอื่นก็ยังได้.  แต่รวมความแล้ว มัน
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สำาคัญอยู่ที่เรื่องความดับทุกข์ ให้เรียนเรื่องความดับทุกข์ ในร่างกาย

ที่ยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยังเป็น ๆ อยู่.

 ฉะนั้น เรา พูดกันเสียใหม่ให้สั้นที่สุดว่า ให้เรียนเรื่องความ

ดับทุกข์จากชีวิตเราโดยตรง, และจากภายใน ไม่ใช่จากข้างนอก.  

ฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะตอบว่า ไปเรียนตามป่า ตามเขา ตามถำ้า ตาม

อะไรที่ไหน?  เพราะว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตาม ต้องเรียนจากภายใน 

คอืรา่งกายทีย่าวประมาณวาหนึง่ พรอ้มทัง้สญัญาและใจ มนัไมส่ำาคญั

อยู่ที่ถำ้า ที่ป่า ที่เขา; มันจะผิดกันบ้างก็ไม่มากมายอะไรนัก.

 มนัมปีญัหาอยูท่ีว่า่ ถ้าเรานัง่ทีต่รงนี ้เราไม่สามารถจะเกดิความ

รูส้กึคดินกึในทางธรรมะไดง้า่ย เรากข็ยบัไปตรงนัน้หนอ่ย ตรงนีห้นอ่ย 

จนกว่าจะได้ที่สงัดพอสมควรกัน. หรือถูกแล้วที่ว่า ภูเขาหรือปานั้น 

ช่วยได้บ้าง; ก็เพราะมันมีความสงบสงัด ช่วยได้บ้างในเบื้องต้น.  แต่

ถ้าเราไปนั่งในป่าแล้ว จิตใจสงบไปจากกายนี้ ไปนึกถึงเรื่องนั้น เรื่องนี ้

เรื่องโน้น ไม่น้อมเข้าไปภายในแล้ว มันก็ยิ่งร้ายกาจไปเสียอีก.

 เพราะวา่ ความสงบ นัน้ ทำาใหน้กึไดไ้กล นกึไปไกล นกึรนุแรง

จากธรรมดาเสยีอกี.  นีจ้ะถอืวา่ปา่ หรอืเขา หรอืถำา้นัน้ จะมปีระโยชน ์

หรอืไมม่ปีระโยชนก์ไ็ดท้ั้งนัน้. ถา้ทำาผดิมนักย็ิง่รา้ยเหมอืนกนั รา้ยกวา่ 

ไมใ่ชถ่ำา้ ไมใ่ช่เขาไปเสยีอกี. พระพทุธเจ้าทา่นจงึไม่สนใจเรือ่งสถานที;่ 

แต่ให้สนใจตัวจริงที่จะต้องเรียน, คือเรียนจากภายใน ดูข้างใน เรียน

จากภายใน ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจ.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 เมื่อเราเพ่งหนักเข้าไปในภายใน มันก็เป็นคนหูหนวกเอง คือ

ไม่ได้ยินอะไรที่อยู่ข้าง ๆ เอง, ไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้าง ๆ เอง; แม้ว่าเรา

จะนั่งอยู่ในท่ามกลางโรงหนังโรงละคร ในตลาดที่จอแจสรวลเสเฮฮา

อย่างไร ถ้าเราส่งใจเข้าไปเสียในภายในแล้ว; ตาก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่า

นั้นเอง, หูก็จะไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเอง, จมูกก็จะไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่า

นั้นเอง, ดังนี้เป็นต้น.

 ดงันัน้ พระพทุธเจา้ทา่นจงึตรสัวา่ใหเ้รยีนจากขา้งใน ใหด้จูาก

ข้างใน ให้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อตัวเราโดยเฉพาะในข้างใน, คือ ให้

ร่างกายทั้งหมดพร้อมทั้งจิตใจนี้  เป็นตัวมหาวิทยาลัย  ที่จะศึกษา

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์.

 ทนีีบ้างคนไมเ่ขา้ใจอยา่งนี ้และไมอ่ยากจะเขา้ใจอยา่งนี ้อยาก

จะเรียนจากหนังสือ, อยากจะเรียนจากครูบาอาจารย์, อยากจะเรียน

ตามป่าตามถำ้าตามเขา  แห่ไปแห่มากันไม่มีที่สิ้นสุด  เลยไม่ได้เรียน

อะไร; เพราะว่าไม่ได้ทำาให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำาชับไว้ว่า

ให้เรียนจากภายใน คือ ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง.

 สำาหรบัเรือ่งหนงัสอืหนงัหา ครบูาอาจารยน์ัน้ มนักเ็หมอืนกบั

ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ ตถาคตเปน็แตผู่ช้ีท้าง. ทนีีเ้รือ่งชีท้างนี ้ชีก้นั

ชัว่เวลาอดึใจเดยีวกเ็สรจ็ มนัเสรจ็ ยงัเหลอืแต ่คนเดนิ เดนิไปจนตาย 

เดินไปกี่ชั่วโมง กี่เดือน กี่ปี นั้นมันเป็นเวลาที่นานมาก. คำาอธิบาย

ธรรมะนี้กินเวลาสัก ๒ – ๓ ชั่วโมง ก็อาจจะปฏิบัติได้จนตาย ก็ยัง

ไม่หมดไม่สิ้น.
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 แต่เดี๋ยวนี้มัน ทำาผิดอยู่บางอย่าง ตรงที่ว่า ไม่พูดกันในเรื่อง

ที่ควรจะพูด. คนถามก็ไม่ได้ถามเรื่องที่ควรจะถาม ควรจะเรียน ควร

จะพดู. คนอธบิายกต็อบเพอ้เจอ้ไปตามความรูส้กึของตน เลยไมเ่ขา้รปู 

ไม่เข้ารอย; พูดกันเท่าไร ๆ  ก็ไม่มีความรู้ ไม่มีสติปัญญา ที่จะสามารถ

ไปเรยีนเอาจากตนเอง จากภายใน จากร่างกายอนัยาวประมาณวาหนึง่

นั้นได้; เลยพูดกันจนตายก็ไม่จบ เหมือนกับเทศน์กันมากี่ปี ๆ แล้วนี้ 

นี้ยังไม่รู้สึกว่าพอกันเสียที เพราะว่าจับจุดในเรื่องนี้ไม่ได้ คอยแต่จะ

ขยายปัญหาให้มากออกไป.

 และยิง่กวา่นัน้ ไม่ใชเ่ปน็เร่ืองแกลง้พดู แตเ่ปน็เรือ่งจรงิกค็อืวา่

ทกุคนดเูหมอืนอยากจะมาอวดคำาพดู อวดคำาถาม, ถามใหเ้กง่ ๆ , ถาม

ให้ฉลาด แล้วก็พูดให้ฉลาด ๆ  เท่านั้นเอง. พอตอบเสร็จก็พูดเรื่องใหม่

อกี คนละเรือ่งไป ไมม่กีารทำาความเขา้ใจเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ใหเ้ปน็เรือ่ง

เป็นราวจริง ๆ.  ผู้ถามก็ถามแต่เพียงอยากจะอวดคำาถาม, ผู้ตอบก็

ตอบแตเ่พยีงวา่อยากจะไดอ้วดคำาตอบ มนักเ็ปน็ขนมผสมนำา้ยากนัอยู่

อย่างนี้เรื่อยไป ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่าตายกันไปอีกสักกี่ชาติ, ก็ไม่มี

ทางที่จะสิ้นสุด ๆ คือไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ จากร่างกายอันยาว

ประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญาและใจนั่นเอง.

 ฉะนั้น จงระวังให้มากในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหนังหา ครูบา

อาจารย์ สถานที่ต่าง ๆ หรืออะไรเหล่านี้ ถ้าไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้

สามารถเรียนในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่ง พร้อมทั้งสัญญา

และใจแล้ว มันก็ยังใช้ไม่ได้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 เมื่อท่านทั้งหลายถูกคนอื่นถาม ถูกชาวต่างชาติต่างศาสนา

ถามว่า พวกพุทธบริษัทเรียนกันที่ไหนแล้ว; ก็จงตอบอย่างนี้เถิด, 

แล้ว ตัวเองก็จะต้องประพฤติอย่างนั้นให้ได้ด้วย เหมือนกัน.

 ทีน้ีเรามาถึงปัญหาท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจดีข้ึนไปอีกเกีย่วกับ

ความยึดมั่นถือมั่น; กล่าวคือ ถ้ามีผู้ถามว่า เพื่อจะให้เข้าใจธรรมะนี้

ดียิ่งขึ้นไป เราควรจะเปรียบธรรมะนี้เหมือนกับอะไร พระพุทธเจ้า

ท่านตรัสว่า ธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับพ่วงแพ หรือเรือแพ.

 คนโดยมากไม่เข้าใจธรรมะในลักษณะเช่นนี้ จึงได้เกิดความ

รู้สึกอันใหม่ขึ้นมา  คืออยากจะอยู่กับธรรมะจนตาย  อยากจะเป็น

ธรรมะ เป็นเนื้อเป็นตัวเสียเอง; ไม่ได้คิดว่า สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้น 

เป็นเหมือนกับพ่วงแพ เรือแพ, พอข้ามฟากแล้วก็เสร็จเรื่องกัน.

 เดีย๋วนี ้เราไมค่อ่ยคดิวา่ธรรมะเปน็ยานพาหนะเพือ่ขา้มฟาก; 

แต่เราคิดว่าธรรมะเป็นทรัพย์สมบัติถาวรอะไรอย่างหนึ่งของเรา จึง

กอดรดัไว ้ดว้ยความยดึมัน่ถือมัน่ ด้วยตณัหาอปุาทาน. นีก้เ็ป็นอุปสรรค

อันใหญ่หลวง ที่ให้เกิดความชะงักงัน ไม่ก้าวหน้าในทางของธรรมะ.

 ท่านทั้งหลายจงคิดดูให้ดีว่า มัน ต่างกันมากน้อยเท่าไร?  ใน

การทีค่นหนึง่คดิวา่ ธรรมะนีเ้ราจะอาศยัชัว่คราว ชัว่ขา้มนำา้นีเ้ทา่นัน้; 

ส่วนคนหนึ่งคิดว่า จะเอาเป็นสมบัติถาวร ของเราประเสริฐสุดไม่มี

วันจากกัน.



184

 คำาตอบจะปรากฏชัดต่อเมื่อไปคิดถึงข้อที่ว่า บุคคลคนหนึ่ง

ได้ทำาเรือทำาแพขึ้นแล้ว แล้วก็ใช้เรือแพนั้น ข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น

แล้ว ไม่ยอมขึ้นจากเรือจากแพ แล้วจะว่าอย่างไรกัน? ถ้าใครมาบอก

ว่าขึ้นจากแพสิ เขาก็ไม่ยอมสลัดเรือสลัดแพ.

 ถ้าจะให้ขึ้นจากนำ้ากันจริง ๆ เขาก็จะแบกเอาเรือเอาแพทูน

ศีรษะขึ้นไปด้วย; แล้วเรื่องมันก็จะเป็นอย่างไรกัน กับ อีกคน หนึ่งที่

ประมวล เอาวัตถุง่าย ๆ  เท่าที่จะคว้าหามาได้ ผูกมัดเป็นแพ พอจะ

พุย้ขา้มนำา้ไปฝัง่โนน้ได ้กระโดดขึน้เลย. หนไีปเลย อยา่งนีม้นัตา่งกนั

อยา่งไร? ทีเ่รามคีวามเขา้ใจตอ่ธรรมะและสมัพนัธก์นัอยูก่บัธรรมะนัน้ 

มันแตกต่างกันมากอยู่ถึงในลักษณะนี้.

 ทำาไมถึงว่า คนบางพวกไม่ยอมทิ้งแพ ต้องการจะแบกแพไป; 

เพราะเขาภาคภูมิใจในการที่มีเรือสวย ๆ มีแพสวย ๆ แล้วก็การที่คน

บางพวก บางหมู่ ติดใจในธรรมะนี้ จนลืมตัว, จนลืมตัวคือลืมใช้เป็น

ยานพาหนะ;  กลับสงวนธรรมะเอาไว้  สำาหรับเป็นเครื่องไว้อวดใน

ความเก่งของตัว, อวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำารับตำารา เป็น

นักปราชญ์ฉลาดเลิศที่สุด เพราะมีความรู้ทางธรรมะ, ถ้าเป็นอย่างนี้

แล้วก็เหมือนกับคนที่ พยายามแต่จะต่อเรือต่อแพ ให้ใหญ่โตมโหฬาร 

เท่ียวแบกเทีย่วทนูอยูอ่ยา่งนัน้ ไมเ่คยใชข้า้มฟากขา้มนำา้เลย. นีก็้เพราะ

เขาต้องการจะถือเอาเป็นสมบัติอันถาวร ผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่าน

ได้ทรงบัญญัติไว้ว่า ให้ถือว่าธรรมะนี้เป็นสักว่าพ่วงแพ.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 ทีน้ีย่ิงไปกว่าน้ัน ครูบาอาจารย์ท่ีมีเรือ คือมีมาก ๆ  หลายลำาเข้า 

ไม่เท่าไรก็ทะเลาะกัน, ก็อวดดีวิวาทกัน เลยดึงเอาเรือนั่นแหละมา

ฟาดกัน มาเหวี่ยงตีกัน ทำาลายกัน; แทนที่จะมาใช้เป็นพาหนะข้ามนำ้า

ขา้มทะเล กลายเปน็อาวธุสำาหรบัประหัตประหารกนั. นีก้ย็ิง่ไปกนัใหญ ่

ที่เรียกว่า ใช้ธรรมะผิดความประสงค์; ไม่ใช้อย่างพ่วงแพ แต่ไปใช้

อย่างอาวุธ สำาหรับประหัตประหารกันเสียแล้ว.

 แตว่า่พุทธบรษิทัสว่นใหญก่ย็งัมีความเขา้ใจในเรือ่งนีไ้ม่ถกูต้อง 

รู้ได้ตรงที่เขาขยันเรียนอะไร ขยันพูดอะไร ขยันอวดอะไร.  ลองคิดดู 

แมแ้ตพ่ระเณรสมยันี ้เรยีนอะไร แลว้กพ็ดูจาโออ้วดในเรือ่งอะไร, และ

ตอ้งการอะไร สำาหรบัจะมไีวม้าก ๆ  สำาหรบัไวอ้วดกนั สำาหรบัขม่ขีก่นั.  

ในที่สุด เรื่องก็ไปจบกันอยู่ตรงที่ว่า วินาศลงไปด้วยกัน ไม่มีใครได้

ข้ามนำ้าเลย.

 เมื่อพิจารณาดูก็จะยิ่งเห็นว่า  ขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้ว  ไม่ว่า

ธรรมะชนิดไหน ก็จะเป็นพ่วงแพไปหมด; แม้แต่ธรรมะในขั้นตำ่า ๆ 

สำาหรับฆราวาสก็มุ่งหมายจะให้เป็นพ่วงแพ, อย่างที่พวกฆราวาสจะ

ขา้มแมน่ำา้เลก็ ๆ . ถา้ธรรมะในชัน้สงู กเ็ปน็พว่งแพทีจ่ะขา้มทะเล ขา้ม

มหาสมุทร ออกไปสู่ฝั่งนอก หรือฝั่งโน้นของนิพพาน. ที่กล่าวเช่นนี้

ก็หมายความว่า แม้เป็นฆราวาส ประกอบกิจการงานของฆราวาส 

ศึกษาปฏิบัติธรรมะในขั้นฆราวาส ก็อย่าให้ยึดถืออะไรให้มากไปกว่า 

ที่จะเป็นเพียงพ่วงแพ.
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 ฟังดูก็น่าประหลาดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสว่า ธรรมะเป็นเพียง

พ่วงแพ  ของที่ประเสริฐที่สุด  ลำ้าเลิศที่สุดนั้น  มากลายเป็นเพียง

เครื่องมือ ชั่วการข้ามฟากเล็กน้อยเช่นนี้.

 ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปถึงข้อที่ว่า ตัวธรรมะแท้นั้น ในพระ

พุทธศาสนานั้น หมายถึงธรรมะเรื่องอะไร?  ตัวธรรมะที่จะเป็น

พ่วงแพ เป็นตัวแท้ เป็นเรือแพแท้ ๆ นั้น หมายถึงธรรมะชื่ออะไร?  

ตอบไดว้า่ ธรรมะเรือ่ง “สญุญตา” พระพทุธเจา้ทา่นตรสัวา่ คำากลา่ว

ของตถาคตไม่เนื่องด้วยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตา.

 ส่วน คำากล่าวของสาวก รุ่นหลัง ของคนพวกอื่นนั้น ไม่เนื่อง

ดว้ยสญุญตา. เขาไปเพง่เอาความไพเราะสวยสดงดงามทางตวัหนงัสอื 

ทางสำานวนโวหาร ทางอะไรต่าง ๆ สำาหรับโอ้อวดกันนั่นเอง. ส่วน

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นระบุโดยตรงไปยังเรื่องสุญญตา.

 ฟังดูแล้วก็น่าใจหาย; เพราะว่า สุญญตา แปลว่า ว่าง, ว่างไม่มี

อะไรเป็นตัวตน หรือเป็นของตน, มีอะไรก็มีได้มีไปเถอะ มีไปมีกี่ร้อย

อย่าง กี่พันอย่าง แต่ไม่มีประโยชน์เป็นตัวตน หรือเป็นของตน.

 ธรรมะที่สอน หรือปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สุญญตา.  

ใจความสำาคัญของสุญญตา หรือ ความว่าง นี้ ก็เหมือนกับที่อธิบาย

มาแล้ว เมื่อตะกี้นี้ว่า ไม่ยึดมั่นสิ่งใด โดยความเป็นตัวตน หรือ เป็น

ของของตน; ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สูงเกินไปสำาหรับฆราวาส; เพราะว่าเมื่อ

ฆราวาสไปทลูถามธรรมะแก่พระองคใ์หต้รสัธรรมะท่ีเหมาะแก่ฆราวาส 

พระองค์ก็ยังตรัสเรื่องสุญญตาอยู่นั่นเอง.
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 ดังนั้น เราจึงเข้าใจได้ว่า แม้คำาว่า เรื่องสุญญตา หรือความ

ว่างนี้ ก็ยังแบ่งได้เป็นระดับ ๆ  ว่างชั่วครู่ชั่วขณะ ก็ยังดี ยังเหมาะแล้ว

สำาหรับฆราวาส; ว่างอย่างถาวรตลอดกาล ก็เป็นอันว่า สมบูรณ์ที่สุด 

สำาหรับพุทธบริษัทในอันดับสูงสุด.

 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.

 เมือ่ใดมีความรูสึ้กว่าว่างจากตวัตนของตน อยา่งนีก้ใ็หเ้ขา้ใจ

เถิดว่า เมื่อนั้นเป็นเวลาที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุด. เมื่อใดจิตกลัด

กลุ้มอยู่ด้วย ตัวกู – ของกู ไม่ว่างเสียแล้ว เมื่อนั้นจิตมืดมนท์ที่สุด.  

แม้แต่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวฉัน – ของฉัน ตัวเรา – 

ของเรานี้ ก็ยังมีความมืดมนท์พอประมาณ ที่จะทำาให้แสงสว่างของ

สติปัญญาเสียไป ไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์ พอที่จะจัดจะทำาสิ่งต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นหน้าที่การงานนั้น ให้เป็นไปในทางปลอดภัยได้.

 ฉะนัน้ กอ่นแตจ่ะคดินึกอะไร จะทำาอะไร หรอืจะตัดสนิใจอะไร 

จงทำาจิตให้ว่างเสียก่อน, จงทำาจิตให้ว่างจากตัวกู – ของกูเสียก่อน 
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ทำาจิตให้ว่างจากตัวตน – ของตนเสียก่อน. เมื่อจิตว่างดีแล้ว จึงจะ

ตัดสินปัญหาอะไรลงไปให้เด็ดขาด จึงจะคิดจะนึก หรือทำาอะไร ๆ  ไป

อย่างเต็มที่ ด้วยจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัว มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ.  นี้

เรียกว่า แม้ฆราวาสก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องสุญญตา ด้วยเหตุนี้.

 แม้แต่เราจะทะเลาะกับใคร จะโต้คำาพูดกับใคร ก็จงมีจิตว่าง

อยู่เสมอ,  มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว,  เราก็จะมีทางที่จะพูดไม่ผิด

จะทำาไม่ผิด; จะเอาชนะบุคคลที่เต็มไปด้วย ตัวกู – ของกู คือมีความ

โกรธจัด มีความระสำ่าระสาย ฟุ้งซ่าน รำาคาญจัดอยู่ในขณะนั้น. นี้

เรียกว่าเมื่อเราจะสู้กับใคร ก็จะเอาสุญญตาเป็นอาวุธ เข้าไปสู้กับเขา 

เราก็มีทางที่จะเอาชนะได้. เมื่อชีวิตของฆราวาสเต็มไปด้วยการต่อสู้

อย่างนี้ มันก็ต้องใช้อาวุธนี้อยู่ดี.

 นีเ้หน็ไดว้า่ ธรรมะสูงสุดในชัน้สุญญตาเพือ่นพิพาน กเ็อามา

ใช้ในเรื่องของชาวบ้านได้; แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากความเป็นพ่วงแพ

อยู่นั่นเอง, ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้น.  อย่าได้ไปหลงรักสุญญตา

อย่างชีวิตจิตใจเข้าอีก มันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไป; ให้ยังคงเป็นเพียง

เหมือนเรือแพพาหนะ ข้ามฟากอยู่อย่างเดียว ไปตามเดิม.

 สรปุความวา่ ธรรมะไหนทัง้หมด ก็คือพว่งแพท้ังน้ัน; พว่งแพ

เล็ก ๆ ก็ข้ามคู ข้ามคลองเล็ก ๆ พ่วงแพใหญ่ออกไปก็ข้ามแม่นำ้า

ข้ามอ่าว, พ่วงแพใหญ่ท่ีสุด ก็ข้ามทะเล ข้ามมหาสมุทร ออกไปสู่ฝ่ังโน้น,

คือนิพพาน. ถือธรรมะไว้ในฐานะ ในลักษณะที่เป็นพ่วงแพ ให้ถูกต้อง 
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และใช้ได้จริง ๆ  ให้สำาเร็จประโยชน์ตามความหมายของพ่วงแพจริง ๆ  

ก็จะต้องประสบผลถึงที่สุดในพระพุทธศาสนา โดยไม่ต้องสงสัยเลย.

 ถ้าผิดจากที่กล่าวนี้แล้ว จะไม่เป็นพ่วงแพ; แต่จะเป็นอาวุธ 

สำาหรับประหัตประหารกัน อย่างดีที่สุดก็จะเที่ยวแบกเที่ยวทูนแพไป 

ไมรู่ว้า่จะไปวางไวท้ีไ่หน ไมส่ำาเรจ็ประโยชนอ์ะไร ในการในพว่งแพนัน้.

 นีส้รปุความสัน้ ๆ  ทีส่ดุวา่ ถา้เขาถามวา่ ถา้จะใหเ้ขา้ใจธรรมะ

อย่างง่ายที่สุดแล้ว จะให้เปรียบธรรมะเหมือนอะไร?  เราตอบว่า 

เปรียบเหมือนพ่วงแพ.

 ทีนี้ก็มาถึงปัญหาต่อไปว่า ธรรมะสูงสุด หรือ อมตธรรมนั้น 

คืออะไร?  เขาถามว่าอมฤตธรรมหรืออมตธรรม หรือธรรมสูงสุดนั้น 

คืออะไร? อมฤต หรือ อมตะ นี้แปลว่า ไม่ตาย, อมฤตธรรม แปลว่า 

ธรรมที่ทำาความไม่ตาย; ขยายความออกไปว่า ธรรมะที่จะทำาคนที่มี

ธรรมะนั้นไม่ให้ตาย ธรรมะนั้นคืออะไร?

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความ

สิน้โมหะ คอือมตธรรม.  ทา่นทัง้หลายฟงัดใูหด้อีกีทหีนึง่ พระพทุธเจา้

ท่านตรัสว่า ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ คืออมตธรรม.  

เราจะเอาเปรียบพระพุทธเจ้าสักหน่อยว่า  ขณะใดที่ราคะ  โทสะ 

โมหะ ไม่รบกวนจิตใจของเรา ในขณะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะชิมลอง

อมฤตธรรม; แม้จะไม่ใช่เป็นอมฤตธรรมที่สมบูรณ์ ที่ถึงที่สุด มันก็ยัง

เป็นอมฤตธรรมอยู่นั่นเอง.
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 ฉะนั้น ถ้าท่านอยากจะชิมรสอมตธรรม หรือนำ้าอมฤตนี้ ว่า

เป็นอย่างไรแล้ว ก็คอยเฝ้าดูให้ดี ๆ ว่าโอกาสใดเวลาใดที่เรารู้สึกว่า 

ไม่มีราคะรบกวนใจ ไม่มีโลภะรบกวนใจ ไม่มีโทสะรบกวน ไม่มีโมหะ

รบกวน เป็นจิตทีว่า่งจากตวัก ู– ของก ูเรากำาลงัสบายทีส่ดุ บอกไมถ่กู, 

นั้นคืออมตธรรมชิมลอง ได้รับรสของอมตธรรมมาชิมลองดูก่อนว่า

เป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้เราเข้าใจ สิ่งที่เรียกว่าอมตธรรมนั้นได้เป็น

เงื่อนต้น เป็นอันดับแรก สำาหรับศึกษาและปฏิบัติ เพื่อความก้าวหน้า

ต่อไป.

 เดี๋ยวนี้ คนมาเข้าใจผิด ตัดหนทางของตัวเองเสียว่า เรื่อง

นิพพาน เรื่องอมตะนี้ ไม่มีทางที่จะรู้ ไม่มีทางที่จะเข้าใจ, อย่าได้ไป

สนใจให้เสียเวลาเลย.  ท่านไปสังเกตดูให้ดีว่า ที่นั่น ที่นี่ ที่โน่น ล้วน

แตม่คีนพดูอยา่งนีท้ัง้นัน้; นัน้มนัเปน็การตดัหนทางของเขา ดว้ยความ

โง่เขลาของเขา ไม่ให้เกิดความก้าวหน้าไปตามทางที่จะก้าวหน้า.

 นี้เรามาเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ในข้อที่ว่า ไม่มีราคะ โทสะ 

โมหะ เมือ่ใด เมือ่นัน้เปน็อมฤตธรรม แปลวา่ ธรรมทีท่ำาความไมต่าย, 

เราเห็นได้ชัดในข้อนี้ว่า เมื่อเกิดราคะนั้น มันมีความรู้สึกเป็นตัวตน

เป็นของตน รวมอยู่ในนั้น, เมื่อเกิดโลภะนั้น มีความรู้สึกเป็นตัวตน

เป็นของตน รวมอยู่ในโลภะนั้น, เมื่อมีโทสะ มันก็มีความรู้สึกเป็น

ตวัตนเปน็ของตน อยา่งใดอยา่งหนึง่ รวมอยูใ่นโทสะนัน้. หรอืเมือ่เกดิ

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.  

ที่เข้าใจเอาเองวา่ อย่างนัน้ ๆ  คอืเปน็ตวัเราหรือเปน็ของเรา. พอเป็น

ตัวเราเป็นของของเราแล้ว  ก็ต้องมีปัญหาเผชิญหน้าทันที  ในเรื่อง

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่เราต้องการ 

หรอืความพบกนัเขา้กบัสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ; อยา่งนีเ้รยีกวา่ ความทกุข ์

หรือความตาย. ต่อเมื่อไม่เกิดตัวตน ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตน 

เมื่อนั้นจึงจะไม่มีตัวตน แล้วไม่มีอะไรจะตาย.

 ดังนั้นเมื่อไม่มีราคะ โทสะ โมหะ ก็คือไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัว

เป็นตน, และไม่มีอะไรที่จะต้องตาย. ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง ตรัส

ว่า ว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะนั้น คือ อมฤตธรรม คือธรรมที่ทำาความ

ไม่ตาย.  เราอยากไม่ตายเราก็อย่ามีตัวตนสำาหรับจะตาย, เราอยากมี

ตัวตน เราก็ระวัง อย่าให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะขึ้นมา, เราไม่อยากเกิด

โลภะ โทสะ โมหะ ขึ้นมา เราก็ระวังเป็นอย่างยิ่งให้ดี ๆ.

 ในเมือ่มรีปูกระทบตา มเีสยีงกระทบห ูมกีลิน่กระทบจมกู โดย

นัยดังที่กล่าวมาแล้ว ว่า อย่าให้เกิดเป็นกิเลส เป็นตัณหา อุปาทาน; 

แต่ให้เกิดเป็นสติสัมปชัญญะ  ว่านี่มันเรื่องอะไรกัน?  ควรจะทำา

อย่างไร?  หรือไม่ควรจะทำาอย่างไร?  หรือควรจะทำาให้ดีมากขึ้นไป
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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? จะต้องทำาอย่างไร? ไม่ต้องทำาอย่างไร? อย่างนี้เท่านั้น.

 แม้ว่าจะไปกินอะไรอร่อยเข้า ก็รู้สึกแต่ว่าเป็นของที่ให้เกิด
ความอรอ่ยแกล้ิ่น. อยา่ใหเ้ผลอไปจนถงึหลงรกั หลงยึดมัน่ถอืม่ันเขา้.  
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.

 เปน็อยูอ่ยา่งนี ้เรยีกวา่ เปน็อยูด่ว้ยความไมต่าย, เปน็อยูด่ว้ย
การดืม่นำา้อมฤต, หรอืดืม่อมตธรรมของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดต้รสัไวอ้ยา่ง
สมบูรณ์ที่สุดที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ แก่คนทุกคน ทุกระดับ ตาม
สัดตามส่วนของสติปัญญา  ความสามารถ  เรานับถือพระพุทธเจ้า 

ยอมตัวเป็นสาวกของพระองค์ ก็เพื่อจะได้สิ่งนี้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 ฟังดูใหม่ให้ดี ๆ ว่า อาตมากำาลังว่า การที่เราเป็นสาวกของ

พระพุทธเจ้าก็เพื่อได้สิ่งนี้ พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะให้เรา นอกไป

จากสิ่งนี้ อะไร ๆ ก็มารวมอยู่ที่นี่, คือสิ่งที่เราจะสามารถมีชัยชนะ

เหนือสิ่งทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้  โดยไม่พ่ายแพ้แก่อะไรแต่ประการใด.  

พระพุทธเจ้ามีให้แต่สิ่งนี้  สิ่งอื่นท่านไม่อยากจะให้  เพราะมันไม่มี

ความหมายอะไร. สำาหรับสิ่งนี้มีความหมายมาก ท่านจึงยกย่องมัน

แต่สิ่งเดียว  และต้องการจะให้เราผู้เป็นสาวกได้สิ่งนี้  เพราะท่านมี

เมตตากรุณาต่อเรา.

 ดงันัน้ เราควรจะสนองพระพทุธประสงคใ์หต้รงกนั : พยายาม

จะทำาทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งนี้ด้วย เรียกว่าอะไรก็ได้ เรียกว่า 

อมฤตธรรมก็ได้, เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้, สิ่งที่อยู่

เหนือโลก เหนือความตายโดยประการทั้งปวงก็ได้, มันมีชื่อเรียกได้

หลายความหมาย แต่ประเสริฐตรงที่ไม่มีความทุกข์เลย ด้วยกันทุก

ความหมาย อยู่เหนือปัญญาทั้งหมด ไม่มีปัญญาใด ๆ ที่จะไม่รวม

อยู่ในเรื่องนี้.

 ฉะนัน้ เราศกึษาเรือ่งไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ เรือ่งไมเ่กดิตัวกู – ของก,ู 

ไม่เกิดตัวตนของตนแล้ว, ได้ดื่มอมฤตธรรมอยู่เสมอแล้ว, ก็เป็นเรื่อง

ที่เพียงพอแล้ว สำาหรับความเป็นพุทธบริษัท หรือสำาหรับความเป็น

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

ตวัอยา่ง.  แมอ้ยา่งนัน้ กย็งัเปน็สิง่ทีใ่หค้วามชืน่อกชืน่ใจ ใหป้ระโยชน์

อย่างยิ่ง ไม่มีอะไรเสมอเหมือน.

 ขอให้พยายามเป็นอยู่ ด้วยชีวิตที่อาบรดด้วยอมฤตธรรมนี้ 

ใหส้ดุความสามารถของตน จงทกุคน และเปน็สิง่ทีค่วรตัง้อธษิฐานจติ 

ในวันพิเศษเช่นวันวิสาขบูชานี้ด้วย.

 ทบทวนมาตัง้แตต่น้อกีครัง้หนึง่วา่ เราเปน็พทุธบรษิทั จะตอ้ง

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 ให้ทำาความดี 

ให้ทำาจิตให้บริสุทธิ์, และให้เตือนว่า สิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา จงสมบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเถิด ท่าน

สอนอย่างนี้.

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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 ทีนี้ถ้าเขาพูดว่า สอนยืดยาวจริง เอาแต่สั้น ๆ  จะว่าอย่างไร?  

ก็ตอบว่า ท่านสอนว่า อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง; สิ่งทั้งปวง

ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น; นี้เป็นคำาสั้นที่สุด.

 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

ในรา่งกายอนัยาวประมาณวาหนึง่ พรอ้มทัง้สญัญาและใจ นีแ่หละ.  

ใหเ้รยีนทีน่ี ่ใหศ้กึษาทีน่ี;่ สว่นเรือ่งสถานทีภ่ายนอก ครบูาอาจารยน์ัน้ 

เป็นเพียงเรื่องประกอบ สำาหรับให้รู้เรื่องมาเรียนที่นี่.

 ทนีีถ้้าถกูถามตอ่ไปว่า เพือ่ให้เข้าใจธรรมะนีดี้ขึน้ จะใหเ้ปรยีบ

ธรรมะนี้เหมือนอะไร?  ตอบว่า ให้เปรียบธรรมะนี้เหมือนพ่วงแพ 

แพเล็ก ๆ ก็ข้ามคลองเล็ก ๆ. แพใหญ่ ๆ ก็ข้ามแม่นำ้า ข้ามอ่าว 

แพใหญ่ ที่สุด ก็ข้ามทะเล ข้ามมหาสมุทร ให้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพ 

แม้ในกรณีที่เป็นฆราวาส กใ็ห้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพ.  สุญญตาธรรมะ

ใชเ้ปน็พว่งแพได ้ในทกุกรณ ีในทกุชัน้ ในทกุอนัดบั. อยา่ไดใ้ชพ้ว่งแพ
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เป็นอาวุธ สำาหรับประหัตประหารกัน. อย่าได้ใช้พ่วงแพเพียงสักว่า 

เป็นสมบัติถาวรไว้เพื่อโอ้อวดกัน.

 เป็นอันวา่ เรารูจ้กัธรรมะในลกัษณะทีเ่ปน็พว่งแพอยา่งถกูตอ้ง, 

และให้ได้รับผลถึงที่สุด คือ อมตธรรม คือความไม่ปรากฏแห่งราคะ 

โทสะ โมหะ, เป็นอยู่ด้วยเวทนาอันเย็น. เวทนาอันเย็น ก็คือว่า จะ

เป็นเวทนาชนิดไหนก็ตาม ไม่ปรุงตัณหาอุปาทาน, เป็นเวทนาที่เย็น 

ให้ความสุขสบายเสียเอง.  ไม่ปรุงตัณหาอุปาทาน ก็ให้ความเย็น, ปรุง

เปน็ตณัหาอปุาทาน กเ็ปน็ความเดอืดรอ้น และเปน็ความตาย. ใหเ้ปน็

เวทนาทีเ่ยน็อยู่เสมอ คือความสิน้แห่งราคะ โทสะ โมหะ ถาวร. หรอืวา่ 

ความไมป่รากฏแหง่ ราคะ โทสะ โมหะ ชัว่คราว เปน็อมตธรรมชมิลอง

ด้วยเหตุนี้.

 เปน็อนัวา่เราไดก้ลา่วถงึ สิง่ทีเ่รยีกวา่พระธรรม มาโดยสมควร

แก่เวลา และเหมาะกาลสมัย ที่จะนึกถึงธรรมในลักษณะเช่นนี้, เพื่อ

มีความเชื่อ มีความเลื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นไป; โดย

ระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดนี้ ในโอกาสที่สมมติกันว่า เป็นวันประสูติ 

ตรัสรู้ และนิพพาน.  เป็นธรรมเทศนาที่วิสัชชนาไว้ สำาหรับเป็นเครื่อง

เตือนใจอันถาวรตลอดกาล แก่สมัยเช่นวิสาขบูชานี้ แก่ท่านทั้งหลาย 

เหมือนที่ได้กระทำาเป็นประจำามาทุก ๆ ปี.

วิสัชชนาสมควรแก่เวลา

ขอยุติธรรมเทศนาในโอกาสนี้ ไว้แต่เพียงนี้.

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.

“ทาน”
คือเครื่องเสบียงทะนุบำ�รุงตน

มัจฉริยะ คว�มตระหนี่เหนียวแน่น

นี้แหละคือคว�มโลภ ต้องสละเสีย ให้เป็นผู้บริจ�ค

ก็บริจ�ควัตถุสมบัตทั้งหล�ยเหล่�นั้นแหละ ไม่ใช่อื่นไกล

แปลว่�ทำ�นุบำ�รุงตนเหมือนพระสัมม�สัมพุทธเจ้�

ที่ท่�นจะสำ�เร็จมรรคผล ท่�นก็ได้สร้�งบ�รมีม�

คือท�นบ�รมี อันนี้ให้เข้�ใจไว้

ท�นเป็นเครื่องเสบียงของเร�

เมื่อเร�ได้ทำ�ไว้พอแล้ว

เร�จะเดินท�งไกล เร�ก็ไม่ต้องกลัวอด กลัวอย�ก

กลัวทุกข์ กลัวย�ก เพร�ะของเก่�เร�ได้ทำ�ม�ไว้

หลวงปู่ฝั้น อ�จ�โร

เอกังสิกเทสิตธัมมกถา
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   การพิมพ์หนังสือธรรมเป็นอนุสรณ์  นอกจากเป็นการจัดทำาสิ่งซึ่งมีประโยชน์ที่คงอยู่

ยืนนานแล้ว ยังเป็นการบำาเพ็ญธรรมทานที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทานอันยอดเย่ียมอีกด้วย 

ผู้ปฏิบัติเช่นน้ีช่ือว่าได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรม อันจะอำานวยประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ประชาชน 

ท่านท่ีประสงค์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อมอบเป็นท่ีระลึกในทุกโอกาสของ

งานประเพณี อันเป็นการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โปรดติดต่อที่ 

ธรรมสภา ๑-๑๒ ถนนบรมราชชนนี ๑๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. ๑๐๑๗๐ 

โทรศัพท์.  094 557-7549,  www.thammasapa.com / ID Line : @thammasapa
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