ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

หนังสือ ชุมนุมเรื่องสั้น พุทธทาสภิกขุ

คํานําของผูประพันธ
เมื่อปรากฏวา จะมีการพิมพบทประพันธเรื่องสั้นๆ ที่ขา พเจาเคยเขียนลงในหนังสือพิมพพุทธ
สาสนา และหนังสือพิมพอื่นๆอีกบางฉบับ รวมเขาเปนเลมเดียวกัน ขาพเจาไดเรียกตนฉบับมา
ตรวจแกถอยคํา และขอความบางแหงซึ่งควรจะแกไข เพื่อความเรียบรอยและเปนผลดียิ่งขึ้น.
เนื่องจากบทประพันธเหลานี้ สวนมากเขียนลงในหนังสือตางๆ เมื่อ ๑๕ ปมาแลวเปน
สวนมาก ฉะนัน้ ถอยคําจึงผิดจากที่ใชกันอยูในเวลานี้ อีกอยางหนึ่งในเวลานั้น ขาพเจาไมเคยมี
ความรูในการใชศัพทบาง, และศัพทตางๆ ในเวลานั้น ยังไมยุติวาจะใชกันอยางไรแนบาง จึงเปน
การจําเปนที่ในการพิมพครั้งนี้ตองสํารวจแกไขถอยคําบางศัพทหรือบางคํา ใหตรงกับที่ยุตใิ ชกนั
อยูในเวลานี้ เพื่อผลดีแกทานผูอานทั่วๆ ไป.
สําหรับขอความนั้น ไมมีการแกไขโดยสวนใหญ เพียงแตตกเติมคําบางคํา เพื่อใหใจความ
แหงประโยคนั้นๆ รัดกุมชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น. ทั้งนี้เวลาไมเพียงพอ แมแตจะทําเชิงอรรถเพิ่มเติม
บางแหงก็ทําไมทัน แตก็หวังวาหนังสือนี้จักเปนประโยชนแกผูสนใจตามควร.
ภิกขุ พุทธทาส อินฺทปฺโญ
สวนโมกขพลาราม
ที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๕
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คําปรารภในการพิมพครั้งที่ ๔
ชุมนุมเรื่องสั้น เปนหนังสือ รวมผลงานประพันธ ประเภทเรื่องสั้นๆ ของทานอาจารยพุทธ
ทาสภิกขุ ที่ทา นเขียนระหวาง ป พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๙๑ ลงพิมพในหนังสือพิมพ พุทธสาสนา และ
หนังสือพิมพอื่นๆ อีกบางฉบับ คณะธรรมทาน ไชยา ไดรวบรวม เทาที่เห็นวา สมควร จัดพิมพ
ขึ้นกอน เปนเลม ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๕ สํานักพิมพสุขภาพใจ ไดขออนุญาตพิมพเปนครัง้ ที่
๓ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๑ และในครั้งนี้ ที่ไดจัดพิมพขึ้นอีก ถือเปนการพิมพครั้งที่ ๔ แลว เพื่อใหผู
ศึกษา ไดศึกษาสํานวนเขียนในระยะแรกๆ กอนที่ระยะหลัง ทานไมคอยไดเขียน แตไดพูดเปน
สวนใหญ แลวมีผูถอดความ ออกมาพิมพเปน "งานพูดแลวเปนหนังสือ" ปรากฏอยูมากมาย ใน
บรรณโลกนี้
ถึงแมบทประพันธในเลม "ชุมนุมเรื่องสั้น" นี้ จะมีหลายตอน ที่ถูกนํามาพิมพ เปนหนังสือ เลม
เล็กๆ อยูบาง แตการพิมพครั้งนี้ ก็เปนการคงความเปน ชุมนุมเรื่องสั้น เอาไว ใหทานผูปรารถนา
ไดเสาะหาไวศึกษาสุดแทแตประสงคเถิด
ดวยความปรารถนาดี
สํานักพิมพสุขภาพใจ
๑๔/๓๔๙-๓๕๐ หมู ๑๐ ถ.พระราม ๒
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ๑๐๑๕๐
โทร. ๔๑๕-๖๗๙๗, ๔๑๖-๗๗๔๔, ๔๑๕-๒๖๒๑, ๔๑๕-๖๕๐๗
โทรสาร. ๔๑๖-๗๗๔๔
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เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที

เรียนพุทธศาสนา ใน ๑๕ นาที
นับตั้งแตกาลที่โลกวางเปลา เริ่มกลายเปน มนุษยโลกขึ้น เมื่อหลายแสนป มาแลว มนุษย ไดใช
มันสมอง แสวงหา ความสุข ใสตน เปนลําดับๆ มาทุกๆ ยุค, จนในที่สุด เกิดมีผูสั่งสอน ลัทธิแหง
ความสุข นั้น ตางๆ กัน, ตัวผูสอนเรียกวา ศาสดา, คําสอนที่สอนเรียกวา ศาสนา, ผูที่ทําตาม คํา
สอน เรียกวา ศาสนิก, ทุกอยาง คอยแปรมาสู ความดี ยิ่งขึ้นทุกที, สําหรับคําสอน ขั้นโลกิยะ
หรือ จรรยา ยอมสอน มีหลักตรงกันหมด ทุกศาสนา, หลักอันนั้นวา จงอยาทําชั่ว จงทําดี ทั้งตอ
ตนเอง และผูอ ื่น, ดังที่ทราบกันไดอยูทั่วไปแลว: แตสว นคําสอนขั้นสูงสุด ที่เกี่ยวกับ ความสุข ทาง
ใจ อันยิ่งขึ้นไปนั้น สอนไวตางกัน. ศาสนาทั้งหลาย มีจุดหมาย อยางเดียวกัน เปนแต สูงต่ํา กวา
กัน เทานั้น
ทุกองคศาสดา เวนจากพระพุทธเจา สอนใหยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสาวก ไมมี ความรู พิสูจน วา
เปน สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด เปนผูสรางโลก และ อํานวยสุข แก สัตวโลก เปนที่พึ่งของตน, ใหนับถือ
บูชาสิ่งนั้น โดยแนนแฟน ปราศจาก การพิสูจน ทดลอง แตอยางใด. เริ่มตนแตยุคที่ถือผี ถือไฟ
ถือดวงอาทิตย ดวงจันทร และ ดวงดาว ตางๆ มาจนถึง ยุคถือพระเปนเจา เชน พระนารายณ
และ พระพรหม ของ ศาสนาฮินดู พระยโฮวา ของ ศาสนาคริสเตียนและยิว และ พระอหลา ของ
อิสลาม ตางสอน ใหมอบความเชื่อ ในพระเจาเหลานัน้ แตผูเดียว วาเปน ผูมีอํานาจ เหนือสิ่งใด
ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ไมตองรูวา ตัวพระเจา นั้นเปน อะไรกันแน และ ผิดจาก หลักธรรมดา โดย
ประการตางๆ
ตอมา เมื่อสองพันปเศษมาแลว ภายหลังแตพระเจาของศาสนาพราหมณ กอนแต พระคริสต และ
พระโมหมัด ของชาวยุโรปและอาหรับ1 พระพุทธเจา ไดอุบัติ บังเกิด ขึ้น ทรงสอนการพึ่งตนเอง
และ ทรงสอนหลักธรรมทางใจในขั้นสูง ผิดกับ ศาสนาอื่นทั้งหมด คือ :หลักกรรม
ทรงสอนเปนใจความวา สุขทุกข เปนผลเกิดมาจาก เหตุของมันเอง ไดแก การกระทํา ของผูนั้น
ผลเกิดจาก การกระทํา ของผูใด ผูนั้นตองไดรับ อยางแนนอน และยุติธรรม ไมมีใครอาจ
สับเปลีย่ น ตัวผูทํา กับตัวผูร ับ หรือ มีอํานาจ เหนือ กฎอันนี้ได นี่เรียกวา ลัทธิกรรม มีเปนหลัก
สั้นๆ วา สัตวทั้งหลาย มีกรรม เปนของตน หมุน ไปตามอํานาจเกา ซึ่งในระหวางนั้น ก็ทํากรรม
ใหม เพิ่มเขา อันจะกลายเปน กรรมเกา ตอไปตามลําดับ เปนเหตุและผล ของกันและกัน ไมรูจัก
สิ้นสุด คาบเกีย่ วเนื่องกัน เหมือนลูกโซ ไมขาดสาย เราเรียกความเกี่ยวพัน อันนี้กันวา สังสารวัฏ
หรือสายกรรม มันคาบเกี่ยว ระหวาง นาทีนี้ กับนาทีหนา หรือ ชั่วโมงนี้กับชั่วโมงหนา วันนี้กับวัน
หนา เดือนนี้กับเดือนหนา ปนี้กับปหนา จนถึง ชาตินี้กบั ชาติหนา สับสน แทรกแซงกัน จนรูได
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เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที

ยาก วาอันไหน เปนเหตุของ อันไหนแน ดูเผินๆ จึงคลายกับวา มีใคร คอยบันดาล สายกรรม
ประจําบุคคลหนึ่งๆ ยอมผิดจาก ของอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น ตางคน จึงตางเปนไปตาม แนว
กรรม ของตน ไมเหมือนกัน กรรมเปนเหตุ สุขและทุกข เปนผลเกิดมาแตกรรมนั้นๆ
หลักอนัตตา
ทรงสอนอีกวา ไมมีพระเจาผูสราง ไมมีสิ่งอันควรเรียกไดวา ตัวตน สรรพสิ่งไมมีผูใดสราง เกิดขึ้น
แปลกๆ ก็เพราะปจจัยตามธรรมชาติที่จะตองคอยๆ แปรไปตามลําดับ ตามกฎเกณฑ ของ
ธรรมชาติ โดยไมอยูในอํานาจของใคร เรียกวา มันเปนอนัตตา หลักอนัตตา นี้จึงมีแตใน พุทธ
ศาสนา ไมมีในศาสนาอื่น อันสอนวา ทุกสิ่งพระเจาสรางขึ้นเปนตัวตน และอยูใตอํานาจพระเจา ผู
เปนเจา แหงตัวตน ทั้งหลาย
ทรงสอนวา ไมมีตัวตน ซึ่งเที่ยง และ ยั่งยืน สิ่งหนึ่ง ยอมเกี่ยวเนื่อง มาแตอีกสิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นก็
เกิด ทยอยมาแตสิ่งอื่น แมสิ่งอื่นนั้น ก็เกิดทยอยมา แตสิ่งอื่นอีก ตั้งตนมานาน ซึ่งไมมีใครกําหนด
ได และจะเกิด สืบตอกันไปขางหนา อีกเทาไรแน ก็กําหนดมิได เหมือนกัน กฎขอนี้เปนไป
ทํานองเดียวกัน ทั้งสิ่งที่มีวญ
ิ ญาณ และทีห่ าวิญญาณมิได สําหรับสิ่งที่หาวิญญาณมิได จักยกไว
เพราะไมเกี่ยวกับ สุขทุกข สวนสิ่งที่มีวญ
ิ ญาณ เชน มนุษย และ สัตวเดรัจฉาน ทัว่ ไป เปนสิ่งควร
เรียนรู เพราะเกี่ยวกับ สุข ทุกข ในชีวิต มนุษยเรา เกิดจาก การรวมพรอมแหง รูปธาตุ (Physical
Element) และนามธาตุ (Mental Element) อันมีประจําอยู ตามธรรมดา ในโลกนี้ เมื่อสองอยางนี้
ยังประชุมกัน เขาไมได อยางเหมาะสวน ก็เปนมนุษยขนึ้ เชนเดียวกับ พืชพรรณไม ที่อาศัย ดิน
ฟาอากาศ และเชื้อ ในเมล็ดของมันเอง งอกงาม กลายเปน ตนไม ใหญโต ขึ้นได รูปธาตุ และ
นามธาตุ นั้น แตละอยาง ก็ลวนเกิดมาจาก การรวมพรอม ของพืชอื่น อีกตอหนึ่ง เกิดสืบตอกันมา
เปนลําดับ จนกวา จะเหมาะ สําหรับผสมกันเขา ในรูปใหมเมื่อใด รูปธาตุในกายนี้ เชน พืชและ
เนื้อสัตว ซึ่งอาศัย สิ่งอื่น เกิดมาแลว หลายตอ หลายทอด จนมาเปน เชื้อบํารุง รางกายนี้ โดยเปน
เชื้อใหเกิดและบํารุง สวนเล็กที่สดุ ของรางกาย (Cell) ที่สําหรับจะเปนเนื้อ หนัง กระดูก ผม ขน
เล็บ ฟน โลหิต และอื่นๆ ในรางกายเรา ธาตุลม อันเกิดขึ้น จากธรรมชาติสวนอื่นๆ ก็ไดใชเปนลม
หายใจ เขาไป บํารุงโลหิต และ สิ่งตางๆ โลหิตเปนเหตุ ใหเกิดความอบอุน และความรอนขึ้นได
เทานี้ก็พอจะมองเห็นไดวา มันอาศัยกัน เกิดขึ้น เปนลําดับๆ มามากมาย นี้เปนการเกิด การผสม
การแปร ของธรรมชาติ ฝายรูปธาตุ
สวนนามธาตุนั้น ยิ่งละเอียดมาก นามธาตุ อาศัยอยูไดเฉพาะใน รูปธาตุ ที่ไดปรับปรุง กันไว
เหมาะเจาะแลว และมีหนาทีบ่ ังคับรูปธาตุ พรอมทั้งตนเอง ใหตั้งอยู หรือ เปนไปตางๆ ตลอดเวลา
ที่เขามา เนื่องเปนอันเดียวกัน ควรเปรียบ เรื่องนี้ดวย เครื่องไดนาโมไฟฟา ชิ้นโลหะตางๆ กวาจะ
มา คุมกันเขา จนเปนอยางนี้ไดนั้น ลวนแต เกิดจากอุตุนิยมสืบมา ไมรูกี่หมื่นกี่แสนป จนมนุษย
นํามาปรับปรุง ใหเปนรูปตางๆ ก็ยังหามี ไฟฟาเกิดขึ้นไม แตเมื่อไดยักยาย ประกอบกันเขา จน
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ถูกสวน พรอมดวย อาการหมุน มันจึงปรากฏ แรงไฟฟาอยางแรง ขึ้นได ไฟฟาบางสวนนั้น
ปรากฏขึ้น มาจากการหมุนของเครื่อง การหมุนของเครื่อง กลับไดแรงไฟนั้นเอง มาชวย
สนับสนุน ในการหมุนบางสวนก็มี ถามีแตชิ้นโลหะก็ดี มีแตอาการหมุน อยางเดียวก็ดี หรือมีแต
กระแสไฟฟา อันเปนธรรมชาติ ประจํา อยูใน สิ่งตางๆ ในโลกก็ดี ยังไมประชุมกัน เขาไดแลว
กระแสไฟฟาใหม จะไมปรากฏขึ้น มาไดเลย ฉันใดก็ฉนั นั้น รูปธาตุ หรือ รางกายนี้ เปรียบเหมือน
เครื่องไดนาโม นามธาตุ เปรียบเหมือน กระแสไฟฟา ไดอาศัยกันกลับไปกลับมา จึงเปนไปได ทั้ง
แตละอยางๆ ลวนตองอาศัย ความประจวบพรอม แหงเครื่องประกอบ ซึ่งเกิดมาแตสิ่ง อื่น หลาย
ทอดดวยกัน นามธาตุ ก็เกิดสืบมา โดยตรงจาก พวกนามธาตุ อิงอาศัย อยูกับรูปธาตุ เมื่อรวมกัน
เขาแลว เราสมมุติเรียก คนหรือสัตว ชื่อนั้นชื่อนี้ เพื่อสะดวกแกการพูดจา เชนเดียวกับ สมมุติ
เรียก ชิ้นโลหะและวัตถุตางๆ วา เครื่องไดนาโม ยี่หอนั้นยี่หอนี้เหมือนกัน หลักของการ ที่สิ่งตางๆ
เปนเหตุผลของกัน และใหเกิดสืบสาวกันไปนี้ เปนปญหา ที่ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระองค ไดทรงตี
แตก อยางทะลุปรุโปรง ในตอนหัวค่ํา แหงคืนตรัสรู ทีใ่ ตตนมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท
ความรูอันนี้ ทําใหพระองค ทรงรูจักโลกดี พอที่จะตี ปญหาที่สอง ออกได สืบไปวา มนุษยเรา ควร
ทํา อยางไรกัน จึงเหมาะแกโลก ซึ่งมีธรรมชาติ เปนอยางนี้ หรือ จะอยูเปนสุข ในโลกอันมี สภาวะ
เชนนี้ได? การตีปญหาขอสอง ออก ไดสําเร็จผล เกิดเปน หลักธรรมตางๆ ที่พระองคใชสอน
บริษัทในสมัยตอมา นั่นเอง อันรวมใจความ ไดสั้นๆ วา สิ่งซึ่ง เกิดมาจาก สิ่งอื่น ซึ่งไมเที่ยงถาวร
และ ทั้งอาการที่สืบตอกันมา ก็ไมถาวรแลว สิ่งนั้นจะ เที่ยงถาวร อยางไรได ยอม กระสับกระสาย
โยกโคลง แปรปรวน ไปตามกัน สิ่งที่แปรปรวน ไมคงที่ ยอมกอใหเกิด ภาวะชนิดที่ ทนไดยาก คือ
ทําใหเจาของ ไดรับ ความไมพอใจ เสียใจ และ เปนทุกข เมื่อมันแปรปรวน และ เปนทุกข อยู
อยางนี้แลว มนุษยจึง ไมควร ฝนธรรมดา สะเออะ เขาไปรับเอา ความทุกขนั้น โดยเขาใจอาง
ตัวเอง เปนเจาของ รางกายนี้ และ รางกายอื่น มันไมใชของเรา ไมใชกรรมสิทธิ์ ของเรา เห็นได
ตรงที่ไมอยู ในอํานาจเรา เราไมได ทํามันขึ้น นอกจาก อํานาจธรรมชาติ แหง นาม และ รูป
เทานั้น ผูที่เขาไป ผูกใจ ในสิ่งตางๆ ทั้งทีเ่ ปนของ ภายใน และ ภายนอกตน ก็ดี วาเปนสิ่ง ที่จะ
เปนไป ตามความประสงค ของตน ทุกเมือ่ แลว จะเกิดเปนปญหา ยุงยากขึ้น ในใจ ของผูนั้น มืด
มิดเกิดกวา ที่เขาจะสะสางได พระองค จึงทรงสอน ใหหนาย และ ละวาง สิ่งตางๆ ดวยการไม
ยึดถือ ทางใจ แมวา ตามธรรมดา คนเรา จะตอง อิงอาศัย สิ่งนั้นๆ เพื่อมีชีวิตอยู หมายความวา
เราปฏิบตั ิ ตอมัน ใหถูกตอง ก็แลวกัน
เมื่อเรา ไมเขาไป ผูกใจ ในสิ่งใด สิ่งนั้น ก็ไมเปนนาย บังคับใจเรา ใหอยาก ใหโกรธ ใหเกลียด ให
กลัว ใหเหี่ยวแหง หรือ ใหอาลัย ถึงมันได เราจะอยู เปนสุข เมื่อใจ หลุดพนแลว ก็เปนอันวา ไมมี
อะไร มาทําใหเรา กลับเปน ทุกข ไดอีก จนตลอดชีวติ การคิดแลวคิดอีก เพื่อตีปญหานี้ใหแตก จน
ใจ หลุดพน เรียกวา วิปสสนากัมมัฏฐาน และ เมื่อใจเรา ไมคอย ยอมคิด ใหจริงจัง ลึกซึ้ง เพราะ
เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 6 / 90

ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที

อาจ ฟุงซาน ดวยความรัก ความโกรธ ความกลัว ความขี้เกียจ หรืออะไรก็ตาม จะตองทําการ ขม
ใจ ใหปลอดจาก อุปสรรคนั้นๆ เสียกอน การขมใจนั้น เราเรียกกันวา สมถกัมมัฏฐาน ถาไมมี
อุปสรรคเหลานี้ สมถกัมมัฏฐาน ก็ไมเปน ของจําเปนนัก นอกจาก จะเขาฌาน เพือ่ ความสุข ของ
พระอริยเจา เชนเดียวกับ การหลับนอน เปนการ พักผอน อยางแสนสุข ของพวกเราๆ เหมือนกัน
คําสั่งสอน สวนมาก ของพระองค เราจึงพบแตวิปสสนากัมมัฏฐานเปนสวนใหญ
ความยึดถือ หรือ อุปาทาน
เราจะมองเห็น อยางแจมแจง ไดแลววา สภาพแหงทุกข มีอยูในโลกนี้ จริง แตบุคคล ผูจะรับทุกข
นั้นหามีไม ถาหากเขา จะไมหลง เขาไปรับเอา ดวยความ เขาใจผิด วา สิ่งนั้นเปนสุข และ อยาก
ได หรือ หวงแหน จนเกิดการ ยึดมั่น หรือเขาใจไปวา ทั้งมัน ทั้งเขา เปนตัวตน ทีจ่ ะอยูใน อํานาจ
ของตน ไดทุกอยาง ตามแตจะปรารถนา คิดดูก็เปนการ นาขัน และ นาสลดใจ อยางไมมีเปรียบ ที่
เราพากัน สมมุติเอา สิ่งที่ พระพุทธองค ทรงตรัสวา "วางเปลา" ให เปนตัว เปนตน ขึ้น แลว ทําใจ
ตัวเอง ใหดิ้นรน กอความ ยุงยาก ใหเกิดขึ้นในใจ รัก โกรธ เกลียด กลัว ไปตาม ฉาก แหงความ
แปรปรวน ของสิ่งนั้นๆ ซึ่งที่แท มันเปนของ "วางเปลา" อยูตลอดเวลา ตามที่ พระองคตรัส ไว
นั่นเอง
คําวา "วางเปลา" ในที่นี้ คือ ไมมีแกนสาร ตัวตน ที่จะมายืนยันกับเราวา เอาอยางนั้น อยางนี้กัน
ได เพราะของทุกอยางลวนแตมีสิ่งอื่นปรุงแตง ค้ําจุนกัน มาเปนทอดๆ จึงตั้งอยูไดพรอมกับ การ
คอยๆ แปรไป สิ่งที่สิ่งอื่น ปรุงแตง จึงเปนของวางเปลา ไมมีน้ําหนัก ไมมีอิสระแกตน ใครจะเอา
สัญญา มั่นเหมาะ กับสิ่งเหลานั้น อยางไรได ในเมื่อทั้ง ผูถือสัญญา และ ผูใหสัญญา ก็ลวนแต ไม
มีความเปนใหญแกตน หรือมีความเปนตัว เปนตน ไปตามๆ กันทั้งนั้น ผูที่ขืน เขาไปสัญญา หรือ
ยึดมั่น ในสัญญา ก็เทากับ เอาความวางเปลา ไปผูกพัน กับ ความวาง2 จะไดผล อันพึงใจ จาก
อะไรเลา ทั้งนี้ ก็เพราะ การหลงยึดมั่น ของวาง ขึ้นเปน ตัวตน เราเรียกกันวา อุปาทาน วัตถุ อัน
เปนที่ตั้ง แหงความ ยึดมั่น นั้น เรียกวา อุปาทานขันธ มีหาอยาง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เพราะฉะนั้น จึงตรัสรูวา ขันธทงั้ หา เปนที่ตั้ง แหงความ ยึดมั่น อันเปนทุกข
หลักอริยสัจ
เราจะเรียนรู หลักความจริง เหลานี้ ไดจากโรงเรียน คือรางกายเรานี้ เทานั้น ของใคร ก็ของมัน
ตองอาศัยรางกาย เปนที่คนหาความจริง เปนครู สอนความจริง เพราะในรางกายนี้ มีลักษณะ
พรอม ทั้งเหตุ และผล พอเพียง ที่จะใหเราศึกษา หาความรู และ ทําความมั่นใจ ใหแกเราได
พระองค จึงตรัสไววา
"...แนะเธอ! ในรางกาย ที่ยาว วาหนึ่งนี้ นั่นเอง อันมีพรอมทั้ง สัญญา และ ใจ ฉันไดบัญญัติ โลก
(คือความทุกข), ไดบัญญัติ โลกสมุทัย (คือ เหตุใหเกิด ทุกข), ไดบัญญัติ โลกนิโรธ (คือความดับ
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ไมเหลือ แหง ทุกข), และไดบัญญัติ โลกนิโรธคามินีปฏิปทา (คือการทําเพื่อใหถึง ความดับไม
เหลือแหงทุกขนั้น) ไว"
ในที่นี้ ตรัสเรียก สภาพธรรมดา อันเต็มไปดวยทุกขวา โลก, เรียก ความอยาก ทะเยอทะยาน ของ
สัตวโลก เพราะความยึดมัน่ เขาใจผิดวา เหตุใหเกิดโลก, เรียก การดับความอยากเสียแลว อยู
สงบเปนสุขใจ เพราะไมยึดมั่น และเขาใจถูก ในสิ่งตางๆ วา เปนที่ดบั ของโลก, และทรงเรียก
มรรคมีองคแปดประการ วา เปนวิธใี หถงึ ความดับของโลก นั้น อันเปนสิ่งที่ สัตวทุกคน ควร
กระทํา เปนหนาที่ ประจําชีวิต ของตนๆ ตามนัยนี้ เปนอันวา หลักใหญ ของพุทธศาสนา คือ การ
สอน ใหดับทุกข ภายในใจ ดวยการศึกษา หาความจริง ในกายตน และ หยั่งรู ไปถึงสิ่ง และ
บุคคล ที่แวดลอมตน อยูตามเปนจริง ไมติดมั่น จนเกิดทุกข เพราะเห็น กฎแหงอนัตตา แลวมีใจ
ปลอดโปรงสบาย การไมยึดมั่นวา เปนตัวตน อันจะกอ ใหเกิดการเห็นแกตนนั้น เปนประโยชน
ทั้งแกตน และผูอื่น หรือแกโลกทั้งสิ้น คือตนเอง จะเปนผูมีความสุขสงบ เยือกเย็นแสนจะเย็น
สวนผูอื่นนั้น นอกจาก ไมถูกผูนั้น มาเบียดเบียนแลว ยังอาจประพฤติ ตามเขา จนไดรับความสุข
อยางเดียว ไฟทุกข ของโลกจะดับสนิท หลักธรรมทั้งหลาย แมจะมีชื่อเรียกตางๆ กันหมดนั้น รวม
ลงไดในหลัก คือ ความดับทุกข ทั้งสิ้น ความรูชนิดนี้ ยอมนําใหเกิด ความเมตตา สงสารเพื่อน ที่
กําลังอยูในทะเล แหงสังสารวัฏ ดวยกันอยางแรงกลา เพราะฉะนั้น เปนอันไมตองกลาว ก็ไดวา
เมตตา เปนหลักอันสําคัญ ใน พุทธศาสนา นี้ดวย อีกประการหนึ่ง
หลักโลกิยะ และโลกุตตระ
ผูสําคัญในสิ่งวางเปลา วาเปนแกนสาร ก็คือผูหลง หรือ เรียกตรงๆ อีกอยางหนึ่งวา ผูปลูกสราง
ฉางบรรจุความทุกขไว สําหรับตน และนัน่ คือ ปกติ หรือธรรมดา ของมนุษยทั้งโลก ที่เรียกวา ยัง
อยูในวิสัย โลกิยะ ไมใช โลกุตตระ คือ ผูพนจากโลก ดวยน้ําใจ บางสมัย หรือ บางเรื่อง ผูแสวงหา
ทุกขมาใสตน ไดมาก กลับไดรับ ความยกยองนับถือ ทั้งนี้ เพราะพากัน หลง ในสิ่ง ที่ยังไมรูจัก
มันดี และนับถือ โลกิยะ คนยากจน ซึ่งมีอยูเปนสวนมาก ทะเยอทะยาน เงินทอง ของ มหาเศรษฐี
อยางแรงกลา แตมหาเศรษฐี นั้น ไมได ทะเยอทะยาน หรือ รูสึกอะไร กี่มากนอย ในเงินทอง ของ
ตนเองเลย เปนแตทะเยอทะยาน ตอสวน ที่มากขึ้น ไปกวานั้นอีก สวนความหนักใจ ความหวั่นใจ
เมื่อคิด เทียบสวนแลว ยอมมีเสมอกัน ไปหมด มันมีสวนมากนอย เทากับ ที่ตน สมมุติเอา ความ
วางเปลา ขึ้นเปนตัว เปนตน ตามมาก และ นอย เพียงไร ใครสมมุติขึ้นมาก ก็ตอ งแบกไวมาก
และหนักกวา! พระพุทธเจาเอง ก็เคยทรงแบกกอนหิน อันหนักนี้ แตแลว กลับทรงสลัดทิ้งเสีย !!
เพราะพระองค ทรงคนพบวา มันคือความทุกข ทรมาน ของผูเขาใจผิด หลงเขาไปยึดถือ เปนของ
นาสะอิดสะเอียน และตรงกันขาม กลับเปนของเบา สบาย สําหรับผูไมหลงยึดถือ หรือสลัดทิ้งเสีย
ไดแลว นี้เรียกวา ทรงคนพบ โลกุตรธรรม เพราะฉะนัน้ พุทธศาสนา ก็คือ คําสอนใหสลัดความ
ทุกข ออกทิ้งเสีย ใหพนจาก ความทุกข อันเปนของมีประจํา อยูในโลกแตอยางเดียว ไมหลง
ประกอบทุกข ขึ้นแบกไว ไมใชใหออนแอ รองขอแตความสุข ทั้งที่ไมรูจักทุกข และ สลัดมัน
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ออกไปเสีย โดยรูวา ภาวะที่หมดทุกข นั่นแล เปนความสุข ที่แท, มันเปนการ กระทําชีวิต ใหกลับ
กลาย มาเปน อิสระจากสิ่งตางๆ ที่มีอยู ตามธรรมชาติ อันยั่วยวนใจ ในโลก ภายหลังจากที่เราเอง
ไดยอมตน เขาไปเปนทาส ดวยความโง อยางยิ่ง ของเรามาแลว ตลอดสังสารวัฏ อันยาวยืด
ซ้ําซาก ไมมีที่สิ้นสุด ลงได จนกวา เราจะรูเทาทันมัน ดวงใจอันขามขึน้ อยูเหนือ โลก เชนนี้
เรียกวา โลกุตตรจิต ภาวะทีเ่ ปนเชนนั้น เรียกวา โลกกุตตรธรรม โลกุตตรวิสัย, หรือ โลกุตตรภูมิ
ในวงแหงศาสนาอื่นๆ เมื่อศาสนิกใกลจะตาย ยอมรองวา "สวรรค! พระเจา!" แตสําหรับ พุทธ
ศาสนิก ที่แทจริง จะรองวา "ความดับสนิท อยางไมมีเหลือ เปนเชื้ออีกตอไป !" นี้แสดงวา เขา
เหลาโนน ยังอยากอยู ในโลก-โลกสวรรค หรือ โลกพระเจา สวน พุทธศาสนิก มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ ความดับไมมีเหลือ, โลกุตตระ จึงมีแตใน พุทธศาสนา เทานั้น
เมื่อมนุษย ยังเปนปาเถื่อน, รูจัก และปรารถนา ความสุข อยางสูงสุด เพียงการไดกิน ไดเสพย
ของอรอยๆ พออิ่มไป ขณะหนึ่งๆ เทานัน้ แตความคิด ของมนุษย ในอันแสวงหาความสุขที่
ยิ่งขึ้นไป ไมไดหยุดเฉยอยู นานเขา คอยมีความเห็นแปรไปสู ภาวะที่สูงขึ้น จนรูจัก และปรารถนา
ทรัพยสมบัติ แวนแควน ปรารถนากามสุข จนถึงสวรรค อันเปน ที่สุดยอด ของกาม นานตอมา มี
พวกหัวคิดสูง เห็นวา สุขในกาม ก็ยังเปน ของเสียดแทง หัวใจ เทาๆ กับ ความหวาน อรอยของ
มัน เลยนึก หาความสุข อันสูงขึ้นไป และไดยึดเอาวา ความมี ความเปน แหงชีวิต ที่ปราศจาก
กาม เปนยอดสุด คือ ความเปน พรหม นั่นเอง และบัญญัติขึ้น ในยุคนั้น วา ความเปนพรหม นั่น
แหละ เปนนิพพาน คําวา นิพพาน ที่แปล ตามศัพทวา ปราศจากการเสียดแทง ไดเกิดมีขึ้นแตครั้ง
นั้น
ตอมาอีกนาน พระพุทธเจา อุบัติขึ้น และทรงคนพบวา ภาวะ แหงพรหม ก็จังไมเที่ยง แปรปรวน
และแตกดับ เชนเดียวกับ สิ่งที่ต่ํากวา อื่นๆ จะเรียกวา นิพพาน หาไดไม ยังเสียดแทงอยูอยาง
ละเอียด เพราะยังมี ความสําคัญวา ตัวตนอยู จะตองเสียดแทงใจ ในเมื่อมันแตกดับ เพราะยังมี
ความอยาก ความปรารถนาในทางที่แมไมใชกาม ก็จริง ตัณหา ยังมีอยู จึงทรงบัญญัติ ความดับ
ไมเหลือ เปนตัวตน สําหรับยึดถืออีกตอไปวา เปนตัวนิพพาน อันแทจริง อันจะไมมีใครมาบัญญัติ
ความสุข ใหสงู กวานี้ ขึ้นไปไดอีก โลกุตตรธรรม หรือ นิพพาน ที่แทจริง จะมีแตในพุทธศาสนา
นอกนั้น ยังอยูในวิสัยโลก ทั้งสิ้น ตางกันสักวา ชื่อ เปนมนุษยโลกบาง เทวโลกบาง พรหมโลกบาง
พุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร
หลักแหงพุทธศาสนา แปลกจากศาสนาอื่น ทั้งหลาย โดยเปน ศาสนา แหงวิชาความรู ที่ทนตอ
การพิสูจน ของใครๆ ไดทั้งสิ้น ดังที่ตรัสไววา ธรรม ในพุทธศาสนา ยอมทนตอการพิสูจนได3 คือ
ทาใหใครพิสูจนไดทุกอยาง จนผูพิสูจน พายแพภัยตัวเอง หมดมานะ กลับใจ ยอมนับถือ พุทธ
ศาสนา คําที่กลาวกันวา พุทธศาสนา เหมือนกัน หรือเขากันได กับ วิทยาศาสตรนนั้ มีผูตีความ
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กันวา เพราะพุทธศาสนา แยกสังขาร รางกาย ออก วิเคราะห หาความจริง เชนเดียวกับ
วิทยาศาสตร แผนปจจุบัน แยกธาตุตางๆ ออกหา คุณสมบัติ ชั้นละเอียด ขาพเจาเห็นวา คํากลาว
นั้น ยังไมเพียงพอ กับคุณคา อันสูงสุดแทจริง ของพุทธศาสนา เพราะถา กลาวเชนนั้นแลว วิชา
สรีรศาสตร หรือ แพทยศาสตร อันเกี่ยวกับการแยกตรวจรางกาย ก็จะกลายเปน พุทธศาสนาไป
สวนหนึ่งดวย ที่แท ควรกลาววา เหมือนกันโดยที่ หลักวิทยาศาสตร ก็ทนตอการพิสูจน อาจทํา
การ พิสูจนใหดูเอง หรือยอมใหใครพิสูจน ไดทุกทา ทุกทาง จนเขาหมดทาจะพิสูจน เพื่อโตแยง
อีกตอไป และหมดความสงสัย เชนเดียวกับพุทธศาสนา ยอมใหใครเพงพิสูจนซักไซรอยางไร ก็ได
ยอมทนอยูได จนเขาหมดวิธีพิสูจน และตองเชื่อ สัจจะยอมไมตาย! คําวา วิทยาศาสตร ในที่นี้
หมายถึง วิชา (Science) ทีแ่ ทจริง ทุกๆ อยาง ไมเฉพาะแตการแยกธาตุ (Chemistry) เทานั้น แม
คณิตศาสตร (Mathematics) ก็เปนวิทยาศาสตร ในที่นดี้ วย ถาทานสงสัยวา วิชาเลข หรือ
คณิตศาสตร จะทนตอพิสูจน ไดเหมือน พุทธศาสนา อยางไร ก็จงลองคิดดูอยางงายๆ ที่สุดวา ๒+
๓=๕ เปนตนนี้ มันเปนความจริงเพียงไร มีใครบางที่อาจพิสูจนใหเห็นไดวา ๒ บวก ๓ ไดผลเปน
อยางอื่นนอกจาก ๕ ใครจะพิสูจน โดยวิธีไร กี่รอยกี่พันเทา ก็ตาม มันยังคงเปน ๒+๓=๕ อยูเสมอ
เปนหลักที่แข็งแรง ยิ่งกวาภูเขาหินแทงทึบ อันอาจหวั่นไหวได โดยธรรมชาติ หรืออุตุนิยม
แปรปรวน หลักความจริง แหงวิทยาศาสตร เหลานี้มั่นคง มีอุปมาฉันใด พุทธศาสนา ก็มีหลักแหง
ความจริง หนักแนนมั่นคง ฉันนั้น แมจะขนเอาการแยกธาตุ และตรวจคนพิสูจน อยางที่เรียกวา
วิทยาศาสตรแผนใหม ทั้งหมดมาเปนเครื่องมือพิสูจน ก็ไมอาจ พิสูจน พุทธศาสนา ใหเศราหมอง
ไปได เชน พิธีตางๆ เปนตน มาพิสูจนในนามวา พุทธศาสนา ก็แลวกัน ความจริง หรือพุทธ
ศาสนา จะยังคงอยูชั่วโลก ไมมีสมัย หรือขีดขั้น กําหนดเวลาอายุ เพราะเปนการเรียนรูธรรมชาติ
เพื่อชํานะ ธรรมชาติดวยความจริง เชนนี้ ยังมิเปนเครื่องชี้ อันเดนชัดวา พุทธศาสนา เขากันไดกับ
วิทยาศาสตร ซึ่งโลกปจจุบัน ยอมบูชาอยางสนิททั่วหนา โดยลักษณาการอยางไรเจียวหรือ? และ
ขอสําคัญที่สุด ก็คือ เมื่อมีแตพุทธศาสนาเทานั้น ที่เขากันไดกับวิทยาศาสตรของโลกแลว จะยังมี
ศาสนาไหนอีกเลา ที่จะเปนศาสนาแหงสากลโลก นอกจากพุทธศาสนา ?"
โมกขพลาราม
๑ กรกฏาคม ๒๔๗๗
--------------------------------หมายเหตุสวนตัว :- ที่จริงศาสนาทั้งหลายมี จุดมุงหมาย อยางเดียวกัน คือความสุข ถาจะปรับ
กันเขาใหสนิทก็จะลงกันไดเปน ศาสนาเดียวกัน! ใครมีคุณสมบัติแคไหน ยอมอยูในระดับแคนั้น
เหมือนพี่นอง หรือ ผูมีคุณวุฒิ ยิ่งหยอนกวากัน ยืนเรียงแถวกันตามลําดับวุฒิ ก็จะมีแต ศาสนา
เดียวในโลก ! ขอแต อยาถือเราถือเขา ถึงกับพยายาม ทําลายเพื่อนศาสนาอื่น เพื่อประโยชนตน
ดวย "การรุกเงียบๆ" อยางใดอยางหนึ่ง ก็แลวกัน หลักศาสนาอื่นทั้งหลาย มีเพียง โลกิยะ ไมพน
ไปได สวนพุทธศาสนา ยังมีสูงขึ้นไปถึงโลกุตตระดวย มีทั้งสองอยาง ใครจะเลือกเอาอยางไหนก็
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ได หลักโลกุตตระ หรือที่เกีย่ วกับ โลกุตตระ เทานั้น ทีพ่ ุทธศาสนา มีอยูอยางที่ศาสนาอื่นไมมี
เสียเลย จึง "อม" ศาสนาอื่นๆ ไวไดทั้งหมด
พุทธทาส.

หมายเหตุประกอบ
๑. ศาสนาคริสตและอิสลาม แมเกิดทีหลังพุทธศาสนา แตกลับไปมีหลักอยางเดียวกับ ศาสนา
พราหมณในอินเดีย ซึ่งมีอยูกอนศาสนาพุทธ ก็เพราะมีมูลรากไปจากศาสนานั้น โดยพวกที่ถือพระ
เจาแตองคเดียวของพราหมณยุคนั้น แยกพวกจากอินเดียขามแดนไปทางตะวันตก คือ
ปาเลสไตนและอาหรับ (ดูพิสดารในเทศนาเสือปา)
๒. ดูเรื่อง"ใครทุกข? ใครสุข?" ประกอบ จะไดความชัดเจน เมื่อสงสัยวา ไมมีตัวตนแลว ใครทําดี
ไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๓. ตรัสวา "...เมื่อเขาใครครวญตอเนื้อความแหงธรรมอยู ธรรมทั้งหลายยอมทนตอการพิสูจนได
เมื่อธรรมทั้งหลายทนตอการพิสูจนได เขายอมเกิดความพอใจและความขยันขันแข็ง.." จังกีสูตร
ม.ม. ไตร, ล. ๑๓ น. ๖๐๕ บ. ๖๕๘.
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พุทธศาสนา เปน
Pessimism หรือ Optimism
พุทธศาสนา ไมใชทั้ง Pessimism (ลัทธิเห็นสิ่งทั้งปวงเปนไปในแงราย) และ Optimism
(เห็นเปนไปในแงดี) เพราะ Pessimism และ Optimism เปนลัทธิ ทีด่ ิ่งลงไป จนถึงที่สุด ฝายใด
ฝายหนึ่งทั้งสองอยาง สวนพุทธศาสนา สั่งสอนสัจธรรม อันเดิน ไปตาม สายกลาง, Pessimism
นั้น จัดไดวาเปนมูลแหง อัตตกิลมถานุโยค, Optimism ก็เปนทางมาแหง กามสุขัลลิกานุโยค ทั้ง
สองลัทธินั้น ไมกลาวถึง การแกไข ใหความ เปนเชนนั้นๆ กลายเปนตรงกันขาม กับที่เปนอยูหรือ
ที่เปนมาแลวได สวนพุทธศาสนา สอนใหดูโลกในแงของ Pessimism กอนแลว และสอน หนทาง
แกไข ใหมันกลายเปนดีไป ซึ่งเปนอันวา ไมปด Optimism เสียทีเดียว พุทธศาสนาสอนวา ชีวติ นี้
เต็มไปดวย อาการที่ทนยาก เปน มายา เหลวไหล ถูกกักขัง และทรมาน อยูโดยอวิชชา ไมได
อยางใจหวัง สักอยางเดียว ทั้งสวนรางกาย หรือ สวนจิตใจ ก็ตาม นี่แสดงวา คลายกับ จะเอียงไป
ฝาย Pessimism แต พุทธศาสนา ไมไดสอน เพียงเทานั้น ไดสอนวิธี ที่จะทําชีวติ ให ตรงกันขาม
กับ อาการเชนนั้นไดดวย คือ อัฏฐังคิกมัคค หรือ มัชฌิมาปฏิปทา อันมีหลักสั้นๆ วา ชีวติ อาจ
บริสุทธิ์ และ หลุดพน จากการทรมานได ดวยการ ประพฤติ อยางถูกตอง ของเราเอง จนเรา อาจ
เปน ผูที่มีความ เยือกเย็นใจ ของเราเอง ไดเสมอทุกๆ ฉาก ที่โลกมันจะ ปรวนแปรไป ความคิด
นึกในใจ ของพุทธบริษัท ไมไดถูกบังคับใหเชื่อ หรือ เห็นอยูในวงจํากัด ดุจพวก Pessimist หรือ
Optimist เมื่อเขายังพอใจ ที่จะหมุนกลิ้ง ไปกับโลก อันเอิบอาบ ไปดวยความดีใจ และเสียใจ เขาก็
มีอิสระ ที่จะทําเชนนั้น เมื่อเขาเห็นวา มันนาเบื่อหนาย เขาก็มีอิสระ และหนทาง ทีจ่ ะเอาชนะ มัน
เสียได อยางเด็ดขาด เพราะเหตุนี้เอง พุทธศาสนาจึงมิใช Pessimism หรือ Optimism เลย เปน
แตมี แงบางแง ที่อาจลวงตา คนบางคน ใหเห็นเปน Pessimism หรือ Optimism อยางใดอยาง
หนึ่ง ตามที่ เขาจะเห็น ไปใน บางคราวเทานั้น
"จะมัวหัวเราะอะไรกัน บันเทิงอะไรกัน ก็เมื่อโลก อันเปนที่อยูอาศัย ของหมูสัตวนี้ มันลุกโพรงอยู
เปนนิจ" นี่เปนพระพุทธภาษิต (ชราวัคค, ธ. ขุ.) ซึ่งแสดงวาพระองค ก็ทรงเห็นโลก เชนเดียวกัน
กับ พวก Pessimist เห็น แตติดตอไปจาก คําขางตนนัน่ เอง พระองค ไดตรัสสืบไปวา "พวกทาน
ทั้งหลาย ถูกความมืดบอด ครอบงํา หุมหอ ไวเต็มที่แลว ก็ยังไมแสวงหา ประทีปเครื่องนําของ
ตนเอง" ซึ่งแสดงวา แสงสวาง แหงความรอดพน นั้นมีอยู นี่เราจะเห็นไดวา ไมทรงปฏิเสธ พวก
Optimist และพระองค เปนพวกกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา โดยแท
ในที่อื่นตรัสวา "สิ่งที่มีเหตุมีปจจัยปรุงแตง ตัวมันเอง ทุกๆ สิ่ง ไมเที่ยงแทถาวร, เปนทุกข และทั้ง
สิ่งที่มี เหตุปจจัย และไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ปรุงแตง ตัวมัน ทั้งสองอยาง ไมใชเปนสิ่ง ซึ่งเปนตัว
เปนตน หรือมีตัว มีตน อยูใ นมัน" นี่แสดงวา ทุกๆ สิ่งในโลกนี้ เปนพิษ แกผูที่เขาไปยึดถือ โดย
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ประการทั้งปวง แตมิไดแสดงวา เราไมมี หนทาง ที่จะวาง สิ่งนั้นๆ หรือเอาชนะ อยูเหนืออิทธิพล
ของสิ่งนั้นได เพราะเหตุวา พรอมกันนั่นเอง พระองคไดทรงสอน วิธแี หง โลกุตตรปฏิปทา- ทางที่
จะเปน อิสระอยูเหนือโลก ไวอยาง แจมแจงชัดเจนยิ่งดวย เมื่อเรามีใจหลุดพนแลว โลกก็ ไมเปน
พิษตอเรา เชนนี้ เราจะมาบัญญัตวิ า โลกนี้เปนยาพิษ หรือ เปนอาหารที่ดี ของมนุษย เด็ดขาด ลง
ไปอยางไรได สุรา หรือ แอลกอฮอล, เมื่อเราแพมัน ดื่มดวย ความโงเขลา มันก็เปนของใหโทษ
เมื่อใชเปนยา ดวยความมี สติสัมปชัญญะ ก็ปรากฏวา มันเคยชวยชีวติ มนุษยไวแลว มีจํานวนไม
นอย เราจะกลาววา สุราเปนโทษ หรือ เปนคุณ โดยสวนเดียว อยางใดอยางหนึ่ง ยังมิชอบฉันใด
การที่จะกลาววา โลกนี้เปน Pessimism หรือ Optimism โดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ก็ไมไดฉัน
นั้น เรา หลงใหล ตอโลก โลกก็เปนพิษตอเรา เมื่อเราเอาชนะโลกได มันก็เปน เครื่องอุปกรณ แก
เราได อยางดี เชนเดียวกับ ชางที่เรายังฝกมันไมได กับเมื่อเรา ฝก มันจนเชื่องดีแลว ฉันใดก็ฉนั
นั้น
พุทธทาสภิกขุ
๑ กันยายน ๒๔๗๕
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พุทธศาสนา
ศาสนาแหงการบังคับตัวเอง
เมื่อกลาวสรุปใหสิ้นเชิง ในแงแหงการกระทํา หรือ การปฏิบัติแลว "พุทธศาสนาคือ ศาสนา แหง
การบังคับตัวเอง": มิใชศาสนา แหงการ ออนวอน พระเปนเจา ผูมีอํานาจ หรือ เปน ศาสนา แหง
การแลกเปลีย่ น ทํานอง การคาขาย ทําบุญ ทําทาน แลกนางฟา ในสวรรค หรือ อะไรทํานองนี้ แต
ประการใด เลย และ เพราะ ความที่พุทธศาสนา เปน ศาสนา แหง การบังคับตัวเอง โดยมีเหตุผล
เพียงพอ แกตนเอง จึงไดชื่อวา เปน "ศาสนา แหง เหตุผล" ดวย
พุทธศาสนา คือคําสั่งสอน อันเปนแบบฝกหัด บังคับตนเอง แตวา ลําพังคําสั่งสอน อยางเดียว หา
ใชเปน แกน หรือ เปนตัว พุทธศาสนา อันแทไม แมวา คําวา "ศาสนา" จะแปลวา คําสอน ก็ตาม
ตัวศาสนาแท หรือ ตัวพรหมจรรย นั้น ไดแก การปฏิบัติ ตามคําสั่งสอน นั้นๆ ซึ่งเรียกโดย ภาษา
ศาสนาวา สีลสิกขา - จิตตสิกขา - ปญญาสิกขา
พุทธมามกะ เปนอันมาก เขาใจวา "สิกขา" ตรงตามรูปศัพท เกินไป คือ สิกขา แปลตามรูปศัพท
วา การศึกษา แตพระพุทธองค ตรัสไว เปนหลัก วา การศึกษาเลาเรียน ปริยัตินั้น ไมใช สิกขา แต
การกระทําจริงๆ ตามหลักที่เปน การบังคับตนเอง ในสวนที่เปน ความ เสื่อมเสีย ทางกาย และ
วาจา เรียกวา "สีลสิกขา" ในสวนใจ เรียกวา "จิตตสิกขา" และ ในสวนที่เกี่ยวกับ ความคิดนึก เพื่อ
รูสิ่งที่ชีวติ จะตองรู เรียกวา "ปญญาสิกขา"
ในสวน สีลสิกขา โดยประเภท คือ การบังคับตน ใหตั้ง หรือดําเนิน ไปดวย กาย วาจา ตามกฏ
อันเปนระเบียบ มรรยาท หรือ จรรยา อัน ตนจะ พึงประพฤติ ตอตนเอง ตอผูอื่น และ ตอวัตถุ
สิ่งของ อันเกี่ยวเนื่องกัน เปนขอบังคับตายตัว ในเบื้องตน เรียกวา ปาฏิโมกขสังวรสีล [มีหลาย
พวก เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ของนักบวช ก็มี เกี่ยวกับ อนามัย ของรางกาย ก็มี เกี่ยวกับการ
เคารพ ปฏิสันถาร ปรนนิบตั ิ ฯลฯ ผูอื่น ก็มี เกี่ยวกับ การรักษาสิ่งของ เครื่องใชสอย ของตน หรือ
หมู ก็มี และยังมีอยางอื่นอีก ซึ่งเปนสวน ตองรูแลว ทําในเบื้องตน อนุโลม ทํานองเดียวกัน ทั้ง
ฆราวาส และบรรพชิต ] การควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมให กําเริบ ไปตาม รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส อันเปนโลกธรรม เรียกวา อินทรียสังวรสีล การควบคุมตน ใหมีการ แสวง การรับ การ
บริโภค ปจจัย เครื่องอาศัย อันจําเปน แกชีวติ อยางบริสุทธิ์ จากการ หลอกลวงตน และผูอื่น
เรียกวา อาชีวปาริสุทธิสลี และ การควบคุมตน ใหมีสติระลึก เพียงเพื่อยัง อัตตภาพ ใหเปนไป
ในการบริโภค ปจจัยนั้นๆ ไมบริโภค ดวยตัณหา เรียกวา ปจจยสันนิสสิตสีล รวมเรียกวา ปาริ
สุทธิศีลสี่ หรือ จตุปาริสุทธศีล เรียก ภาวะแหงการกระทําจริงๆ ตามนี้วา สีลสิกขา อันไดแก การ

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 14 / 90

ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

พุทธศาสนา-ศาสนาแหงการบังคับตัวเอง

บังคับตัวเอง โดยตรง เปนเหมือน ถากโกลน กลอมเกลา ในขั้นตน แตประสงคเฉพาะสวน ที่
เปนไป ทางกาย และวาจา เทานั้น
ในสวน จิตตสิกขา คือ การบังคับจิตของตน ใหอยูในวง ความตองการ ของตน ภายใน ขอบขีด
ของวิสัย ที่บังคับได คือ ใหหยุดแลน ไปตามความกําหนัด พยาบาท หรือ ไมใหงวงซึม ฟุงซาน
งอนแงน คลอนแคลน รวมความวา ฝกจนดีพอ ที่จะตองการ ใหหยุดคิด ก็หยุด ใหคิดก็คิด ใหคิด
เฉพาะสิ่งนี้ ก็คิดเฉพาะสิ่งนี้ ดวยกําลัง ของจิตทั้งหมดอยางเต็มที่ โดย ไมกลับกลอก แตอยางใด
การ พยายามฝก จนทําไดอยางนี้ เรียกวา จิตตสิกขา ซึง่ เมื่อมีแลว ทําจิต ใหสงบอยูใน อํานาจ ได
ตอนั้น ก็ใชเปน อุปกรณ แก ปญญาสิกขา อยางจําเปนยิ่ง
ในสวน ปญญาสิกขา คือ การควบคุมจิต ที่ฝกจน อยูในอํานาจแลว นั้น ใหคิดแลวคิดอีก จนแทง
ตลอด ในขอปญหา ของชีวติ หรือ ที่จําเปนแกชีวติ โดยยอ คือ ปญหาที่วา อะไรเปน เหตุใหเกิด
ทุกข ทําอยางไร จึงจะพนทุกข ทั้งนี้ เพราะเหตุวา สิ่งทั้งปวง รวมทัง้ ทุกขสุข ของชีวิต เปนเรื่อง
ของใจ คือ ทุกข เพราะใจปลงไมตก ในสิ่งที่ตน เขาใจผิด แลว หลงยึดถือไว จะสุขได ก็ดวยบังคับ
แนวของ ความคิด อยางแรงกลา ใหแลนไปอยางรูแจงแทงตลอด จนปลงตก ในสิง่ ที่ตน ยึดถือ
ถึงกับรัก โกรธ เกลียด กลัว มัวเมา ฯลฯ นั้นๆ เสีย โดยไมมี เชื้อเหลือ เพื่อความเปนเชนนั้น อีก
ตอไป การพยายาม ทําจนทําได เชนนี้ เรียกวา ปญญาสิกขา ซึ่งมีบริบูรณ แลวก็จบกิจ แหง
พรหมจรรย จบพรหมจรรย คือจบศาสนา ไมมีเรื่องที่จะตองทําอีกตอไป นอกจาก การเสวยสุข
โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา พุทธศาสนา คือศาสนา แหงการ บังคับตัวเอง ถาหมายถึง คําสอน ก็
คือ คําสอน แหงการ บังคับตัวเอง ถาหมายถึง การทํา หรือ การปฏิบัติ ก็ คือ การกระทํา
การบังคับตัวเอง และ เมือ่ หมายถึง ผลสุดทาย คือปฏิเวธ ก็คือ ซึมซาบรส แหงผลของ การ
บังคับตัวเอง อันเดียวกัน นั่นเอง เมื่อเรียน หรือ เมื่อทํา หรือ เมื่อไดรับผล ของการทํา ก็มีเหตุ
พรอมพอ ที่จะใหตน เชื่อถือ มั่นใจตนเองได โดยไมตองเชื่อ ตามคําผูอื่น จึงเปนการบังคับตัวเอง
อยางมีเหตุผล ของตนเอง โดยตนเอง เพื่อตัวเอง อยางที่เปนอัน แนใจไดวา ไมเปน ศาสนา แหง
ความโงเขลา ถึงกับตองการ ลอหลอก หรือ ขูเข็ญ อยางใด แมแตนอย
ลัทธิศาสนาบางลัทธิ หวังความชวยเหลือ จากผูอื่น จนไรหลัก แหงการชวยตนเอง ไฉน
จะมีการบังคับตัวเอง บางลัทธิ มีการบังคับตัวเอง แตไรเหตุผล เพราะเปนเพียง การนึกเอา อยาง
ตื้นๆ หรือเปนการเดา จึงเลยเถิด เปน อัตตกิลมถานุโยค ไปก็มี ที่ออนแอ เอาแตความสนุกสบาย
กลายเปน อยางที่เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค ก็มี จึงแปลกกับ พุทธศาสนา ซึ่งมีหลักการ บังคับ
ตัวเอง อยางมีระเบียบ เรียบรอย ชัดเจน มั่นคง ปรากฏ เปน ศีล สมาธิ ปญญา หรือ
อัฏฐังคิกมรรค และมีเหตุผล พรอมอยูเสมอ เปนอันกลาวไดวา พุทธศาสนา คือ ศาสนา แหง
การบังคับตัวเอง ชนะตัวเอง เชื่อตัวเอง พึ่งตัวเอง ฯลฯ โดยแท
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พุทธศาสนา-ศาสนาแหงการบังคับตัวเอง

เนื้อความเทาที่บรรยายมาแลวนี้ เปนเพียงมุงใหผูอาน มองเห็น จุดสําคัญ อันเปนที่ สรุป
รวมใจความ ของธรรมบรรยาย อันกวางขวาง ลึกซึ้ง ดุจมหาสมุทร เทานั้น คือวา เมื่อมีหลัก ก็ไม
ฟนเฝอ รูอะไรเพิ่มเติม เขามาอีกเทาไร ก็ไมงงเงอะ จนไมรูวาจะจําไว อยางไรไหว แตอาจ
สงเคราะห รวมเขาชั้น เขาเชิง ของหลักธรรม ซึ่งที่แท ก็มีอยูเพียง ๓ คือ ศีล-สมาธิ-ปญญา เทา
นั้นเอง จึงเมื่อถา ยังไมเขาใจ ในสวนไหน ก็พึงศึกษา คนควา จากเนือ้ ความ ที่ไดบรรยาย ในที่อื่น
เฉพาะสวนนัน้ สืบไปเทอญ

พุทธทาสภิกขุ
๒๗ กันยายน ๒๔๗๘
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ความกลัว

ความกลัว

ความกลัว เปนสิ่งที่มีอํานาจมากสิ่งหนึ่ง ในบรรดา สิ่งที่ทําลาย ความสุข สําราญ
หรือ รบกวนประสาท ของมนุษย เปนอยางยิ่ง ดวยกัน ความกลัวนี้ ยอมมีลักษณะ
และพิษสง มากนอยกวากัน เปนขั้นๆ ตามความรูสึก อันสูงต่ํา ของจิต เด็กๆ สราง
ภาพ ของสิ่งที่นากลัว ขึ้นในใจ ตามที่ผูใหญ นํามาขู หรือไดยิน เขาเลา เรื่อง อันนา
กลัว เกี่ยวกับผี เปนตน สืบๆ กันมา แลวก็กลัว เอาจริงๆ จนเปนผูใหญ ความกลัว
นั้น ก็ไมหมดสิ้นไป ความกลัว เปนสัญชาตญาณ อันหนึ่งของมนุษย เหมือนกันหมด
แตวา วัตถุที่กลัว นั่นแหละตางกัน ตามแตเรื่องราว ทีต่ นรับ เขาไวในสมอง วัตถุอัน
เปน ที่ตั้งของความกลัว ที่กลัว กันเปน สวนมาก นั้น โดยมาก หาใชวัตถุ ทีม่ ี
ตัวตน จริงจัง อะไรไม มันเปน เพียงสิ่งที่ใจ สรางขึ้น สําหรับกลัว เทานั้น สวน
ที่เปน ตัวตน จริงๆ นั้น ไมได ทําใหเรา กลัว นาน หรือ มากเทา สิ่งที่ใจ สราง
ขึ้นเอง มันมักเปน เรื่องเปนราว ลุลว งไปเสียในไมชานัก บางที เราไมทันนึก กลัว ดวยซ้ํา
ไป เรื่องนั้นก็ไดมาถึงเรา เปนไปตามเรือ่ ง ของมัน และ ผานพนไปแลว มันจึงมิได ทรมาน
จิต ของมนุษยมาก เทาเรือ่ ง หลอกๆ ที่ใจสรางขึ้นเอง
เด็กๆ หรือคนธรรมดา เดินผานรานขายโลง ซึ่งยังไมเคย ใสศพเลย ก็รูสึกวา เปนที่นารังเกียจ
หรือเปนที่ อวมงคล เสียจริงๆ เศษกระดาษ ชนิดที่เขา ใชปดโลง ขาดตก อยูในที่ใด ที่นั้น ก็มี ผี
สําหรับเด็กๆ เมื่อเอาสีดํา กับกระดาษ เขียนกันเขา เปน รูปหัวกะโหลก ตากลวง ความรูสึกวาผี
ก็มาสิง อยูใน กระดาษ นั้นทันที เอากระดาษฟาง กับกาวและสี มาประกอบกัน เขาเปน หัวคนปา
ที่นากลัว มีสายยนต ชักใหแลบลิ้น เหลือกตา ได มันก็พอที่ทําใหใคร ตกใจเปนไขได ในเมื่อนําไป
แอบ คอยที่ชกั หลอกอยูในปา หรือที่ขมุกขมัว และแมที่สุด แตผูที่เปนนายชาง ทํามันขึ้นนั่นเอง ก็
รูสึกไปวา มันมิใชกระดาษฟาง กับกาวและสี เหมือนเมื่อกอน เสียแลว ถาปรากฏวา มันทําใหใคร
เปนไข ไดสักคนหนึ่ง เราจะเห็นได ในอุทาหรณ เหลานี้ วา ความกลัวนั้น ถูกสรางขึ้น ดวย
สัญญา ในอดีต ของเราเอง ทั้งนั้น เพราะปรากฏ วา สิ่งนั้นๆ ยังมิได เนื่อง กับผีที่แทจริง
แมแตนิดเดียว และสิง่ ที่เรียกวา ผี ผี , มันก็ เกิดมาจากกระแส ที่เต็มไปดวย อานุภาพ
อันหนึ่ง อันเกิดมาจาก กําลัง ความเชือ่ แหงจิต ของคน เกือบทั้งประเทศ หรือ ทั้งโลก เชื่อ
กัน เชนนั้น อํานาจนั้นๆ มัน แผซาน ไปครอบงํา จิตของ คนทุกคน ใหสรางผี ในมโนคติ
ตรงกันหมด และทําใหเชือ่ ในเรื่องผี ยิ่งขึ้น และผี ก็มีชีวิต อยูในโลกนี้ได จนกวา เมื่อใด
เราจะ หยุด เชื่อเรื่องผี หรือ เรื่องหลอก นี้กันเสียที ใหหมดทุกๆ คน ผีก็จะตายหมดสิ้นไป
จากโลกเอง จึงกลาวไดวา ความกลัวที่เรากลัวกันนั้น เปนเรื่องหลอก ที่ใจสรางขึ้นเอง
ดวยเหตุผล อันผิดๆ เสียหลายสิบเปอรเซ็นต

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 17 / 90

ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

ความกลัว

ความกลัว เปนภัยตอความสําราญ เทากับความรัก โกรธ เกลียด หลงใหล และอืน่ ๆ หรือบางที จะ
มากกวาดวยซ้ํา ดูเหมือนวา ธรรมชาติ ไดสรางสัญชาตญาณ อันนี้ใหแกสัตว ตั้งแต เริ่มออกจาก
ครรภ ทีเดียว, ลูกนก หรือ ลูกแมว พอลืมตา ก็กลัวเปนแลว แสดงอาการหนี หรือปองกันภัย ใน
เมื่อเรา เขาไปใกล เด็กๆ จะกลัวที่มืด หรือการถูกทิ้ง ไวผูเดียว ทัง้ ที่ เขายังไมเคย มีเรื่องผูกเวร
กับใครไว อันจะนําใหกลัวไปวา จะมีผูลอบทําราย เพียงแตผูใหญ ชี้ไปตรงที่มืด แลวทําทากลัว ให
ดูสักครั้งเทานัน้ เด็กก็จะกลัว ติดอยูในใจไปไดนาน คนโตแลวบางคน นั่งฟงเพื่อนกันเลา เรื่องผี
เวลากลางคืน มักจะคอยๆ ยับๆ จนเขาไป นั่งอยูกลางวง โดยไมรูสึกตัว และยังไปนอนกลัว ในที่
นอนอีกมาก กวาจะหลับไปได เดินผาน ปาชา โดยไมรู เพิ่งมารูและกลัว เอาที่บานก็มี สําหรับบาง
คน ทั้งหมดนี้ เปน เครื่องแสดงวา ความกลัว เปนเรื่องของจิต มากกวา วัตถุ ผูใด ไมมี ความรู ใน
การควบคุม จิตของตน ในเรื่องนี้ เขาจะถูกความกลัว กลุมรุม ทําลาย กําลังประสาท และ ความ
สดชื่น ของใจ เสียอยางนาสงสาร ในทํานอง ตรงกันขาม สําหรับผูที่มี อุบาย ขมขี่ ความกลัว ยอม
จะไดรับ ความผาสุก มากกวา มีกําลังใจ เขมแข็งกวา เหมาะที่จะเปน หัวหนาหมู หรือ ครอบครัว
เมื่อปรากฏวา ความกลัว เปนภัย แกความผาสุก เชนนี้แลว บัดนี้ เราก็มาถึง ขอปญหาวา เราจะ
เอา ชนะความกลัว ไดอยางไร สืบไป เพราะเหตุวา การที่ทราบแตเพียงวา ความกลัว เปนภัย
ของความผาสุกนั้น เรายังไดรับผลดีจากความรูนั้น นอยเกินไป เราอาจปดเปา ความกลัวออกไป
เสียจากจิต โดยวิธตี างๆ กัน แตเมื่อจะสรุปความ ขึ้นเปนหลักสําคัญๆ แลว อยางนอย เราจะได
สามประการ คือ
๑. สรางความเชื่ออยางเต็มที่ ในสิ่งทีย่ ึดเอาเปนทีพ่ ึ่ง
๒. สงใจไปเสียในที่อื่น ผูกมัดไวกับสิง่ อื่น
๓. ตัดตนเหตุ ของความกลัวนั้นๆ เสีย
ในประการตน อันเราอาจเห็นไดทั่วไป คือวิธีของ เด็กๆ ที่เชื่อ ตะกรุด หรือ เครื่องราง
ฯลฯ ตลอดจน พระเครื่ององคเล็ก ที่แขวนคอ และเปนวิธขี องผูใหญ บางคน ที่มีความรูสึก อยูใน
ระดับ เดียวกับ เด็กดวย คนในสมัยอนารยะ ถือภูเขาไฟ ตนไม ฟา หรือ สิ่งที่ตนเห็นวา มีอํานาจ
นากลัว ควรถือเอา เปนที่มอบกายถวายตัว ไดอยางหนึ่ง นี่ก็อยูในประเภท เดียวกัน ที่ยังเหลือมา
จนทุกวันนี้ เชน พวก ที่บนบาน ตนโพธิ์ พระเจดีย เปนตน เพื่อความเบาใจ ของตน ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง วิธีนี้ เปนผลดีทสี่ ุด ไดตลอดเวลา ที่ตน ยังมีความเชื่อ มั่นคงอยู ความเชื่อที่เปนไปแรง
กลา อาจ หลอกตัวเอง ใหเห็นสิ่งที่ควรกลัว กลายเปนสิ่งที่ไมควรกลัว ไปก็ได ถาหากจะมีอุบาย
สรางความเชือ่ ชนิดนั้น ใหเกิดขึ้น ไดมากๆ เมื่อใดความเชื่อหมดไป หรือมีนอย ไมมี กําลังพอ ที่
จะหลอกตัวเองใหกลาหาญแลว วิธีนี้ ก็ไมมีประโยชน กลายเปนของนาหัวเราะเทานั้น เลากันมา
วา เคยมีคนๆ หนึ่ง อมพระเครื่อง เขาตะลุมบอน ฆาฟนกัน เชื่อวา ทําใหอยูคง ฟนไมเขา เปนตน
ดูเหมือนไดผล เปนที่นาพอใจ เขาจริงๆ ขณะหนึ่ง พระตกจากปากลงพื้นดิน ในทองนา
ตะลีตะลานควาใสปากทั้งทีเ่ ห็นไมถนัด แทนที่ จะไดพระ กลับเปนเขียดตัวหนึ่ง เขาไปดิ้นอยูใน
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ปาก ก็รบ เรื่อยไป โดยยิ่งเชื่อมั่นขึ้นอีกวา พระในปาก แสดงปาฏิหาริย ดิ้นไปดิ้นมา เมื่อเลิกรบ
รีบคายออกดู เห็นเปนเขียด ตาย ก็เลย หมดความเชื่อ ตั้งแตนั้นมา ไมปรากฏวา พระเครื่ององค
ใด ทําความพอใจ ใหเขาไดอีก พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา วิธีนี้ ไมใช ที่พึ่ง อันเกษม คือ ทํา
ความปลอดภัยใหไดอยางแทจริง ไมใช วิธีสูงสุด, เนตํ สรณํ เขมํ เนตํ สรณมุตฺตมํ
ประการที่สอง สูงขึ้นมาสักหนอย พอที่จะเรียกไดวา อยูในชั้นที่จัดวาเปนกุศโลบาย หลัก
สําคัญอยูที่สงความคิดนึก ของใจไปเสียที่อื่น ซึ่งจะเปนความรักใครที่ไหน โกรธใครที่ไหน เกลียด
ใครที่ไหน ก็ตาม หรือหยุดใจเสียจากความคิดนึก ทุกอยาง (สมาธิ) ก็ตาม เรียกวา สงใจไปเสียใน
ที่อื่น คือจากสิ่งที่เรากลัว นั้น ก็แลวกัน ที่เราเห็นกันไดทั่วไป เชน กําลังเมารัก บาเลือด เหลานี้
เปนตน จะไมมีความกลัวผี กลัวเสือ กลัวเจ็บ แมเรื่องราวในหนังสือขาวรายวัน ก็เปนพยาน ใน
เรื่องนี้ไดมาก แตเรื่องชนิดนี้ เปนไดโดย ไมตองเจตนา ทําความรูสกึ เพื่อสงใจไปที่อื่น เพราะมัน
สงไปเองแลว ถึงกระนั้น ทุกๆ เรื่อง เราอาจปลูก อาการเชนนี้ขึ้นได ในเมื่อตองการ และมันไม
เปนขึ้นมาเอง การคิดนึกถึง ผลดีที่จะไดรับ คิดถึงสิ่งที่เรารักมาก จนใฝฝน คิดถึง ชาติประเทศ
คิดถึงหัวหนา ที่กลาหาญ ดูสิ่งที่ยั่วใจใหกลา เชน ระเบียบใหมองดู ธงของผูนําทัพ ในเมื่อตนรูสึก
ขลาด อันปรากฏอยูในนิยาย เทวาสุรสงคราม ในพระคัมภีร เปนตน เหลานี้ ลวน แตชวยใหใจ
แลนไปในที่อนื่ จนลืมความกลัว ไดทั้งนัน้ ในชั้นนี้ พระผูมีพระภาพทรงสอนใหระลึกถึงพระองค
หรือพระธรรม หรือพระสงฆ อยางใดอยางหนึ่ง ในเมื่อภิกษุใด เกิดความกลัวขึ้นมา ในขณะทีต่ น
อยูในที่เงียบสงัด เชน ในปา หรือถ้ํา เปนตน อาการเชนนี้ ทํานองคอนไปขางสมาธิ แตยังมิใช
สมาธิแททีเดียว แตถาหากวา ผูใดแมระลึกถึง พระพุทธองคก็จริง แตระลึกไปในทํานองเชื่อมั่น
มันก็ไปตรงกันเขากับประการตน คือความเชื่อ เชน เชือ่ พระเครื่อง หรือคนปา เชื่อปูเจาเขาเขียว
ตอเมื่อระลึก ในอาการ เลื่อมใส ปติในพระพุทธคุณ เปนตน จึงจะเขากับประการที่สองนี้
สวนอาการทีส่ งบใจไวดว ยสมาธินั้น เปนอุบายขมความกลัว ไดสนิทแท เพราะวา ในขณะแหง
สมาธิ ใจไมมีการคิดนึก อันใดเลย นอกจากจับอยูที่สิ่งซึ่งผูนั้น ถือเอาเปนอารมณ หรือนิมิต ที่
เกาะของจิตอยูในภายในเทานั้น แตวาใจที่ เต็มไป ดวยความกลัว ยากที่จะเปนสมาธิ เพราะฉะนั้น
ตองเปนสมาธิ ที่ชํานาญ อยางยิ่งจริงๆ จนเกือบกลายเปนความจําอันหนึ่งไป พอระลึกเมื่อใด
นิมิตนั้นมาปรากฏเดนอยูที่ "ดวงตาภายใน" ไดทันทีนั่นแหละ จึงจะเปนผล แมขอที่ พระองค สอน
ให ระลึกถึง พระองค หรือพระธรรมพระสงฆ ตามนัยแหงบาลี ธชัคคสูตรนั้น ก็หมายถึง พุทธานุ
สติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ อยูแลว แมวา จะเปนเพียง อุปจารสมาธิ ยังไมถึงขีดฌานก็ตาม ลวน
แต ตองการ ความชํานาญ จึงอาจ เปลี่ยน อารมณ ที่กลัว ใหเปน พุทธานุสสติ เปนตนได สวน
สมาธิ ที่เปนไดถึงฌาน เชน พรหมวิหาร เปนตน เมื่อชํานาญแลว สามารถ ที่จะ ขมความกลัว ได
เด็ดขาด จริงๆ ยิ่งโดยเฉพาะ เมตตา พรหมวิหาร ยิ่งเปนไปไดงายที่สุด แตพึงทราบวา ทั้งนี้ เปน
เพียง ขมไว เทานั้น เชื้อของความกลัว ยังไมถูกรื้อถอนออก เมื่อใด หยุดขม มันก็เกิดขึ้นตามเดิม
อีกประการหนึ่ง ไมใชวิธที งี่ าย สําหรับคนทั่วไป สําหรับการขม ดวยสมาธิ คนธรรมดา เหมาะ
สําหรับ เพียงแตเปลีย่ นเรื่องคิดนึก ของใจเทานั้น หาอาจทํา การหยุด พฤติการณของจิต ให
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ชะงักลง ไดงายๆ เหมือน นักสมาธิไม และคอนขาง จะเปนการแนะใหเอา ลูกพรวน เขาไป แขวน
ผูกคอแมว ไป ในเมื่อสอนให คนธรรมดาใชวธิ ีนี้ และ นาประหลาดใจ อีกอยางหนึ่งวา วิธที ี่สาม ที่
จะกลาว ตอไปขางหนา ซึ่งเปนวิธี ที่สูง นั้น กลับจะ เหมาะสําหรับ คนทั่วไป และไดผล ดีกวา เสีย
อีก วิธีนั้น คือ ตัดตนเหตุ แหงความกลัวเสีย ตามแตที่ กําลังปญญา ความรู ของผูนั้น จะตัดได
มากนอยเพียงไร ดังจะได พิจารณา กันอยาง ละเอียด กวา วิธีอื่น ดังตอไปนี้
เมื่อมาถึงประการที่สามนี้ ขอใหเราเริ่มตนดวย อุทาหรณงายๆ ของทานภิกขุ อานันท เกาศัล
ยายนะ [เขียนไวในเรื่อง คนเราเอาชนะความกลัวไดอยางไร ในหนังสือพิมพมหาโพธิ และบริติช
พุทธิสต แตเขียนสั้นๆ เพียงสองหนากระดาษเทานั้น และกลาวเฉพาะการประพฤติ กายวาจาใจ
ใหสุจริตอยางเดียววา เปนการตัดตนเหตุแหงความกลัว] เขียนไวเรื่องหนึ่ง เพื่อใหเขาใจไดงาย ใน
ขอที่วา การสะสาง ที่มูลเหตุ นั้น สําคัญเพียงไร อุทาหรณ นั้น เปนเพียงเรื่องที่ผูกขึ้นใหเหมาะสม
กับความรูสึกของคนเราทั่วไป เรื่องมีวา เด็กคนหนึ่งมีความกลัวเปนอันมาก ในการที่จะเขาไปใน
หองมืด หองหนึ่ง ในเรือน ของบิดาของเขาเอง เขาเชือ่ วา มีผีดุตัวหนึ่งในหองนั้น และจะกินเขา
ในเมื่อเขาเพียงแตเขาไป บิดาไดพยายาม เปนอยางดีที่สุด ที่จะทําได ทุกๆ ทาง เพื่อใหบุตรของ
ตน เขาใจถูกวา ไมมีอะไร ในหองนั้น เขากลัวไปเอง อยางไมมีเหตุผล แตเด็กคนนัน้ ไดเคยนึก
เห็นตัวผีมาแลว เขาเชื่อวา ไมมีทางใดที่จะชวยบุตรของตน ใหหลุดพนจาก การกลัวผี ซึ่งเขาสราง
ขึ้น เปนภาพใสใจ ของเขาเอง ดวยมโนคติไดจริงแลว ก็คิดวางอุบาย มีคนใชคนหนึ่ง เปนผูรว มใจ
ดวย ฤกษงามยามดีวันหนึ่ง เขาเรียกบุตร คนนั้นมา แลวกลาววา "ฟงซิ ลูกของพอ ตั้งนานมาแลว
ที่พอเขาใจวา พอเปนฝายถูก พอเปนฝายผิด กอนหนานี้ พอคิดวา ไมมีผีดุ ในหองนั้น บัดนี้ พอ
พบดวยตนเองวา มันมีอยูตัวหนึ่ง และเปนชนิด ที่นา อันตรายมาก เสียดวย พวกเรา ทุกคน จัก
ตองระวังใหด"ี
ตอมา อีกไมกี่วัน บิดาไดเรียกบุตร มาอีก ดวยทาทาง เอาจริง เอาจัง กลาววา "หลายวันมาแลว ผี
พึ่งปรากฏตัววันนี้เอง พอคิดจะจับและฆามันเสีย ถาเจาจะรวมมือกับพอดวย ไปเอาไมถือ ของเจา
มาเร็วๆ เขาเถิด ไมมีเวลา ที่จะรอ แมนาทีเดียว เพราะมันอาจหนีไปเสีย" เด็กนอย ตื่นมาก แตไม
มีเวลาคิด ไปเอาไมถือมาทันที พากันไปสูหองนั้น เมื่อเขาไป ก็ไดพบผี (ซึ่งเรารูดีวา เปนฝมือของ
คนใชทําขึ้น และคอยเชิดมันในหองมืดนั้น) สองคนพอลูกชวยกันระดมตีผี ดวยไมถือ และไม
พลอง จนมันลมลง มีอาการของคนตาย พอลูกดีใจ คนในครอบครัวทั้งหลาย มีการรื่นเริง กินเลี้ยง
กันในการปราบผี ไดสําเร็จ ฉลองวันชัย และเปนวันแรก ที่เด็กนั้น กลา เขาไปในหองนั้น โดย
ปราศจากความกลัวสืบไป นี่เราจะเห็นไดวา เพียงทําลายลางผี ที่เด็กสรางขึ้น ดวยมันสมอง ของ
เขาเอง บิดาตองสรางผี ขึ้นตัวหนึ่งจริงๆ จึงทําลายไดสําเร็จ โดยอาศัยความฉลาด รูเทาทันการ
รูจักตัดตนเหตุ คนโง กับคนฉลาด นั้น ผิดกันในสวนที่ ระงับเหตุราย ลงไปจากทางปลาย หรือตัด
รากเหงา ขึ้นมาจากภายใต เสือยอมกระโดด สวนทาง เสียงปน เขาไปหาผูยิง ในเมื่อรูสึกวา ตน
ถูกยิง แตสุนขั ยอมมัว ขบกัด ตรงปลายไม ที่มีผูแหย ตนนั่นเอง หาคิดวาตนเหตุสําคัญ อยูที่ผู
แหยไม
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เมื่อเราพบจุดสําคัญวา การตัดตนเหตุเปนวิธีที่ดที ี่สุด ดังนี้แลว เราก็ประจัญกันเขากับปญหาวา
อะไรเลา ที่เปน ตนเหตุแหง ความกลัว ?
เมื่อเราคิดดูใหดีแลว อาจตอบไดวา เทาที่คนเราสวนมาก จะคิดเห็นนั้น ความกลัวผี มีตนเหตุ
มากมาย คือความไมเขาใจ ในสิ่งนั้นบาง การมีความกลัวติดตัวอยูบา ง ใจออน เพราะเปน โรค
ประสาทบาง อาฆาตจองเวร ไวกับคน ไมชอบพอกันบาง รักตัวเอง ไมอยากตายบาง เหลานี้ ลวน
เปน เหตุแหงความกลัว มูลเหตุอันแทจริง เปนรวบยอด แหงมูลเหตุทงั้ หลาย คืออะไรนั้น คอนขาง
ยาก ที่จะตอบได เพราะเทาที่เห็นกันนั้น เห็นวา มันมีมูลมากมายเสียจริงๆ แตแทท่จี ริงนั้น ความ
กลัวก็เปนสิ่งที่ เกิดมาจาก มูลเหตุอันสําคัญอันเดียว เชนเดียวกับ ความรัก ความโกรธ ความ
เกลียด และ ความหลง เพราะวา ความกลัว ก็เปนพวกเดียวกันกับ ความหลง (โมหะ หรือเขาใจ
ผิด) มูลเหตุอันเดียวทีว่ านัน้ ก็คือ อุปาทาน ความยึดถือตอตัวเองวา ฉันมี ฉันเปน นั่นของฉัน นี่
ของฉัน เปนตน อันเรียกอีกอยางหนึ่งวา อัสมิมานะ (เรื่องนี้ ขาพเจาเคย อธิบายไวบางแลว ใน
เรื่อง "สุขกถา" ที่คณะธรรมทาน เคยพิมพโฆษณาแลว)
ความรูสึก หรือ ยึดถืออยูเอง ในภายในใจ ตามสัญชาตญาณนั้น มันคลอดสิ่งที่เราเรียกกันวา "ฉัน"
ขึ้นมา และความรูสึกนั้น ขยายตัวออกสืบไปวา ฉันเปนผูทําเชนนั้น เชนนี้ ฉันจะไดรับนั่น รับนี่
หรือเสียนั่น เสียนี่ ไป นั่นจะสงเสริมฉัน เปนมิตรของฉัน นี่จะตัดรอนฉัน ทําลายฉัน เปนศัตรูของ
ฉัน "ฉัน" สิ่งเดียวนี้ เปนรากเหงา ของความรัก โกรธ เกลียด กลัว หลงใหล อันจักทําลาย ความ
ผาสุก และอิสรภาพ ของคนเรา ยิ่งไปกวาที่ เพื่อนมนุษยดวย กันทําแกเรา มากกวามากหลายเทา
หลายสวนนัก อุปาทาน ผูกมัดเรา ทําเข็ญใหเรา ยิ่งกวาที่หากเราจะถูกแกลงหาเรื่องจับจองจําใน
คุกในตะรางเสียอีก เพราะปรากฏวา มันไมเคยผอนผันใหเราเปนอิสระ หรือพักผอน แมชั่วครู ชั่ว
ยาม เมื่อมี "ฉัน" ขึ้นมาในสันดานแลว "ฉัน" ก็อยากนั่น อยากนี่ อยากใหเปนอยางนั้นอยางนี้
อยากไมให เปนอยางนั้น อยางนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาดู ซ้ําอีกทีหนึ่งแลว จะเห็นวา เต็มไปดวย
ความเห็นแกตนเอง หรือ "ฉัน" นั้น รอยเปอรเซ็นต "ฉัน" ไมอยากเจ็บปวด ไมอยากตาย หรือ
แหลก ละลายไปเสีย ฉัน จึงกลัวเจ็บกลัวตาย เปนสัญชาตญาณ ของ "ฉัน" เมื่อกลัวตาย อยาง
เดียว อยูภายในใจแลว ก็กลัวงาย ไปทุกสิ่งที่เชื่อกันวา มันจะทําใหตาย หรือทําใหเจ็บปวย ซึ่งเปน
นองของ ตาย ทําใหฉัน กลัวผี จะหักคอฉัน กินฉัน หลอกฉัน ขูฉัน กลัวเสือ ซึ่งไมเคยปรากฏวา
เปนเพื่อนกันได และกลัว สัตวอื่นๆ แมแตงูตวั นิดๆ กลัวที่มืด ซึ่งเปนที่อาศัย ของสิ่ง นารังเกียจ
เหลานั้น กลัวที่เปลี่ยว ซึ่งไมมี โอกาส ที่ตนจะ ตอสู ปองกันตัว ได กลัว คูเวร จะลอบ ทําฉันให
แตกดับ กลัวฉันจะ อับอาย ขายหนา สักวันหนึ่ง เพราะฉัน มีความผิด ปกปดไว บางอยาง ฉัน
กลัว เพราะไมเขาใจวา สิ่งนั้น จะเปนอะไร ก็ไมรู เชน ผลไมดีๆ บางอยาง แตไมเคยรูจัก มากอน
ถารูปราง หรือ สีมันชอบกลแลว ฉันก็กลัว ไมกลากิน หรือแมแต จะชิมก็ ขนลุก และในทีส่ ุด เมื่อ
"ฉัน" ปนปวน ในปญหา การอาชีพ หรือ ชื่อเสียง เปนตน ของฉัน กลัววา ฉันจะ เสื่อมเสีย อยู
เสมอ ฉันก็เปนโรคใจออน หรือโรคประสาท สะดุงงาย ใจลอย ความยึดถือวา ฉันเปนฉัน เหลานี้
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เปน มูลเหตุของความกลัว ซึ่งเกิดขึ้นแลว ก็กวาด ความสดใส ชุมชื่น เยือกเย็น ใหหมดเตียน ไป
จากดวงจิตนั้น
เมื่อพบวา ตนเหตุ ของความกลัว คืออะไร ดังนี้แลว เราก็มาถึง ปญหา วาจะตัดตนเหตุนั้นได
อยางไร เขาอีกโดยลําดับ ในตอนนี้ เปนการจําเปน ที่เราจะตองแบง การกระทํา ออกเปน สองชั้น
ตาม ความสูงต่ํา แหงปญญา หรือความรู ของคนผูเปนเจาทุกข คือถาเขามีตนทุนสูงพอ ที่จะ
ทําลาย อุปาทาน ใหแหลกลงไปได ก็จะได ตรงเขาทําลาย อุปาทาน ซึ่งเมื่อทําลายไดแลว ความ
ทุกข ทุกชนิด จะพากันละลาย สาบสูญไปอยางหมดจดดวย นี้ประเภทหนึ่ง และอีกประเภทหนึ่ง
คือ พยายาม เพียงบรรเทา ตนเหตุ ใหเบาบาง ไปกอน ไดแก การสะสาง มูลเหตุ นั้น ใหสะอาด
หมดจด ยิ่งขึ้น
ประเภทแรก สําเร็จไดดวยการปฏิบัตธิ รรมทางใจ ใหกาวหนา สูงขึ้น ตามลําดับๆ จนกวาจะหมด
อุปาทาน ตามวิธี แหง การปฏิบัตธิ รรม อันเปนเรื่องยาว อีกเรื่องหนึ่ง ผูสําเร็จ ในประเภทนี้ คือ
พระอรหันต จึงเปนอันวา จักงดวิธีนี้ไวกอน เพราะไมเปนเรื่องที่สาธารณะแกบุคคลทั่วไป และเปน
เรื่อง ที่เคยอธิบายกันไว อยางมาก ตางหากแลว
สวนประเภทหลัง นั้นคือ การพยายาม ประพฤติ ความดี ทั้งทางโลก และทางธรรม ทั้งในที่
แจง และในที่ลับ จนตน ติเตียน ตนเองไมได ใครที่เปนผูรู แมจะมีทิพยโสต หรือทิพยจักษุ
มาคนหา ความผิด เพื่อติเตียนก็ไมได เปนผูเชื่อถือ และเคารพตัวเองไดเต็มเปยม ไม
เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนทาน ไมมีเวรภัย ที่ผูกกันไว กับใคร รูกฎความจริงของโลก
ศึกษาใหเขาใจ ในหลักครองชีพ หาความ หนักแนน มั่นใจใหแกตัวเอง ในหลักการครอง
ชีพ และรักษา ชื่อเสียง หรือคุณความดี พยายาม ทําแตสงิ่ ทีเ่ ปน ธรรมดวย ความหนัก
แนน เยือกเย็น ไมเปด โอกาสใหใคร เหยียดหยามได ก็จะไมตองเปน โรคใจออน หรือ โรค
ประสาท เพราะมีความ แนใจตัวเอง เปนเครื่องปองกัน และสําเหนียก อยูในใจ เสมอวา
สิ่งทั้งปวงเปน อนัตตา เปนไปตามเรือ่ ง คือ เหตุปจจัยของมัน ไมเปนของแปลก หรือ
ไดเปรียบ เสียเปรียบ อะไรแกกัน ในเรือ่ งนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ความกลัว ก็หมดไป ใจไดที่พึ่ง ที
เกษม ที่อุดม ยิ่งขึ้น สมตาม พระผูมี พระภาคเจา ตรัสการเห็นแจง อริยสัจ สี่ประการ ไวในรอง
ลําดับ แหงการถือ ที่พึ่งดวยการถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ อริยสัจ ก็คือการรู 
เหตุผลของ ความทุกข และของความ พนทุกข ความกลัว ก็รวมอยูในพวกทุกข เห็นอริยสัจอยาง
เพลา ก็คือ การเห็น และตัด ตนเหตุแหง ความกลัว ประเภททีหลังนี้ เห็นอริยสัจ เต็มที่ถึงที่สุด ก็
คือ พระอรหันต หรือการตัดตนเหตุ ประเภทแรก ไดเด็ดขาด
ขาพเจาขอจบ เรื่องนี้ลง ดวย พระพุทธภาษิต ที่เราควร สําเหนียก ไวในใจ อยูเสมอ อันจะเปนดุจ
เกราะ ปองกันภัย จาก ความกลัว ไดอยางดี ดังตอไปนี้
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"มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก ถูกความกลัว คุกคาม เอาแลว ยอม ยึดถือเอา ภูเขาบาง ปาไมที่
ศักดิ์สิทธิบ์ าง สวนทีศ่ ักดิ์สิทธิ์บาง รุกขเจดียบาง เปนทีพ่ ึ่งของตนๆ นั่นไมใช ที่พึ่ง อันทําความ
เกษม ใหไดเลย นั่นไมใชทพี่ ึ่งอันสูงสุด ผูใดถือสิ่งนั้นๆ เปนที่พ่งึ แลว ก็ยังไมอาจ หลุดพน ไปจาก
ความทุกข ทัง้ ปวงได
สวนผูใดทีถ่ ึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่งแลว เห็นอริยสัจทั้งสี่ ดวยปญญาอันถูกตอง
คือ เห็นทุกข เห็นเหตุ เครื่องใหเกิดทุกข เห็นการกาวลวงไปเสียไดจากทุกข และ เห็นหนทาง อัน
ประกอบดวยองคแปดประการ อันประเสริฐ อันเปนเครื่องยังผูนั้น ใหเขาถึง ความรํางับแหงทุกข
นั่นแหละ คือ ที่พึ่งอันเกษม นั่นแหละ คือที่พึ่งอันสูงสุด ผูใด ถือเอา ที่พึ่ง นั้นแลว ยอมหลุดพน
จากทุกขทั้งปวงได (ธ. ขุ. ๔๐)
ความโศก ยอมเกิดแตความรัก ความกลัว ยอมเกิดแตความรัก สําหรับผูที่พนแลว จากความรัก
ยอมไมมีความโศก ความกลัว จักมีมาแตที่ไหนเลา
ความโศก ยอมเกิดมาจาก ตัณหา (ความอยากอยางนั้นอยางนี้) ความกลัว ยอมเกิดมาจาก
ตัณหา (เพราะกลัวไมสมอยาก) สําหรับผูที่พนแลวจาก ตัณหา ยอมไมมีความโศก ความกลัว จัก
มีมา แตที่ไหนเลา (ธ. ขุ. ๔๓)
ขอใหความกลัว หมดไปจากจิต ความสุข จงมีแต สรรพสัตว เทอญ

พุทธทาสภิกขุ
๑ สิงหาคม ๒๔๗๙
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อาหารของดวงใจ
ความอิ่มเอิบ ดวยอารมณ ทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั้น เปนอาหารของฝายโลก ความอิ่มเอิบดวยปติและ
ปราโมช อันเกิดจาก ความที่ใจสงบจากอารมณ เปนอาหารของฝายธรรม. อุดมคติของชีวิต คือ ความถึงที่สุด
แหงอารยธรรม ทั้งฝายโลก และฝายธรรม เพราะฉะนั้น ชีวิตยอมตองการอาหาร ทั้งฝายโลกและฝายธรรม ถามี
เพียงอยางเดียว ชีวิตนั้น ก็มีความเปนมนุษย เพียงครึ่งเดียว หรือ ซีกเดียว.

เราหาความสําราญ ใหแกกายของเรา ไดไมสูยากนัก แต การ
หาความสําราญ ใหแกใจ นั้นยากเหลือเกิน ความสําราญกาย
เห็นไดงาย รูจักงาย ตรงกันขามกับ ความสําราญทางใจ แตไม
มีใครเชื่อ เชนนี้ กี่คนนัก เพราะเขาเชื่อวา ไมมีความสําราญ
อยางอื่น ที่ไหนอีก นอกจาก ความสําราญทางกาย และเมื่อ
กายสําราญแลว ใจก็สําราญเอง คนพวกนี้ ไมฟงธรรม หรือ
ศึกษาธรรม และ ไมไหวพระสงฆ ซึ่งเปน นิมิต อันหนึ่งของ
ธรรม.
ความสําราญทางกาย หรือฝายโลกนั้น ตอง"ดื่ม" หรือ ตอง"กิน" อยูเสมอ จึงจะสําราญ แตที่แท
มันเปนเพียง การระงับ หรือ กลบเกลื่อน ความหิว ไวทุกชั่วคราวทีห่ ิว เทานั้น สวนความสําราญ
ฝายใจ หรือ ฝายธรรมนั้น ไมตองดื่ม ไมตองกิน ก็สําราญอยูเอง เพราะมันไมมีความหิว ไมตอง
ดื่มกิน เพื่อแกหิว ที่กลาวนี้ ผูที่นิยม ความสําราญทางกาย อยางเดียว อาจฟงไมเขาใจก็ได แต
อยาเพอ เบื่อหนาย ขอใหทนอาน สืบไปอีกหนอย
พวกที่นิยม ความสําราญกาย ในทางโลก กลาววา "ใจอยูในกาย" แตพวกนิยม ความสําราญใจ
ในทางธรรม กลาววา "กายอยูในใจ" พวกแรก รูจักโลก เพียงซีกเดียว พวกหลัง อยูในโลกนาน
พอ จนรูจักโลกดี ทั้งสองซีกแลว ขณะเมื่อ พวกที่ชอบสําราญกาย กําลังปรนเปรอ ใหเหยื่อแก
ความหิว ของเขา อยางเต็มที่นั้น พวกที่ชอบสําราญใจ กําลังเอาชนะ ความหิว ของเขาได ดวย
การบังคับ อินทรีย จนมันดับสนิท สงบอยูภายใตอํานาจ ของเขาเอง พวกแรก เขาใจเอา คุณภาพ
ของการให "สิ่งสนองความอยาก" แกความหิว ของเขาวา เปนความสําราญ พวกหลัง เอาคุณภาพ
ของ การที่ยิ่งไมตองให สิ่งสนอง ความอยาก เทาใดยิ่งดี วาเปนความสําราญ พวกหนึ่ง ยิ่งแพ
ตัณหา มากเทาใดยิ่งดี อีกพวกหนึ่ง ยิ่งชนะมาก เทาใด ยิ่งดี !
พวกที่ชอบสําราญกาย ยอมจะ แพตัณหา อยูเองแลว โดยไมรูสึกตัว ทําเอง และ ชักชวน
ลูกหลาน ใหหา ความสําราญกาย อยางเดียว เพราะไมรูจักสิ่งอื่น นอกจากนั้น ครั้นได เครื่อง
สําราญกายมา ใจก็ไมสงบสุข เพราะ มันยังอยาก ของแปลก ของใหม อยูเสมอไป (ไดเพียงความ
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สําราญ ชั่วแลน เหมือนกินขาว มื้อหนึ่ง ก็สงบหิว ไปไดชั่วมื้อหนึ่ง) เมื่อความหมนหมองใจ
เกิดขึ้น ก็คิดเอาวา ตนเปนคนมีกรรม หรือ โชคราย ไมเหมือนคนอื่นเขา เมื่อตองเจ็บปวย ตาม
ธรรมดา ของสังขาร ก็นอยใจ โชคของตัว อยางหาที่เปรียบมิได ยิ่งเมื่อแสวงหาโชค โดยทางใด ก็
ไมไดเสียเลยแลว ก็เลยเห็นไปวา ในโลกนี้ ไมมี ความยุติธรรม มีแตความดุราย คนชนิดนี้ ในที่สุด
ก็มอบตัว ใหแก ธรรมชาติฝา ยต่ํา ประกอบกรรม ชนิดที่โลก ไมพึงปรารถนา ตอสู สิ่งที่เรียกวา
โชคชะตา ไป แมอยางดีที่สุด คนพวกนี้ จะทําได ก็เพียง แต เปนผูทน ระทมทุกข อยูดวย การ
แชงดา โชคชะตา ของตัวเอง เทานั้น ในสโมสร หรือสมาคม ของพวกที่แสวง ความสําราญทาง
กาย ซึ่งกําลังราเริง กันอยูนั้น พวกเทพยดา ยอมรูดีวา เปนการเลนละคร ยอมสีหนา ก็มี หลงทํา
ไป ทั้งที่ตวั เอง หลอกตัวเอง ใหเห็นวา เก วาสุข ก็มาก บางคนตองรองไห และหัวเราะ สลับกัน
ทุกๆ วัน วันละ หลายครั้ง จิตใจฟูขึ้น แลวเหี่ยวหอลง, ขึน้ ๆ ลงๆ ตามที่กระเปาพองขึ้น หรือยุบ
ลง หรือ ตามแต จะไดเหยือ่ ที่ถูกปาก และไมถูกปาก ใจของพวกนี้ ยังเหลือ อยูนิดเดียวเสมอ
เทาที่เขารูสึก จึงทําให เขาเขาใจวา ใจอยูในกาย คือ แลวแตกาย หรือ สําคัญอยูที่กาย เพราะตอง
ตอเมื่อ เขาไดรับ ความสําราญกาย เต็มทีแ่ ลว ตางหาก ใจของพวกเขา จึงเปน อยางที่เขา
เรียกวา "สุข" แมคนพวกนี้ จะพูดวา ความสําราญใจ ! ความสําราญใจ !!" อยูบาง ก็เปนเพียง การ
หลงเอา ความสําราญฝายกาย ขึ้นมาแทน เทานั้น จะสําราญใจ ไดอยางไร ในเมื่อใจ ถูกทําใหพอง
ขึ้น ยุบลง เสมอ ความพองขึ้น หรือยุบลง ก็ตาม ยอมเปนสิ่งทรมานใจ ใหเหน็ดเหนื่อย เทากัน
เพียงแตเปน รูปรางที่ตางกัน เทานั้น ลาภ ยศ สรรเสริญ และความเพลิดเพลิน ทําใหพองเบง
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกสบประมาท และหาความ เพลิดเพลิน มิได ทําใหยุบเหี่ยว แตทั้งสองอยาง
ทําความหวั่นไหว โยกโคลง ใหเทากัน อยางเด็ดขาด เมื่อเขาได สมใจอยาก เขาก็ได ความ
หวั่นไหว เมื่อไมได ก็ไดความหวั่นไหว เมื่อมืดมน หนักเขา ก็แนใจลงเสียวา ความอรอย หรือ
ขณะที่อรอย นั่นแหละเปน "พระนิพพาน" ของชีวิต แตเมื่อคิดดู เราพอจะเห็นไดวา นั่นยังไมได
ถอยหาง ออกมาจาก กองทุกข แมแตนิดเดียว, มันเปนเพียง ความสําคัญผิด เทานัน้ และ เปน
ความสําคัญผิด ที่จะมัดตรึง ตัวเอง ใหติดจม อยูกับ บอโคลน นั่นตลอดเวลา
เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะเห็นไดสืบไปวา การสําราญทางฝายโลก หรือจะเรียก อีกอยางหนึ่งวา ฝายกาย
หรือวัตถุ นั้น คืออะไร และเมื่อได หมกมุนมัว แตแสวงอาหาร ใหกาย ทาเดียว แลวจะเปนอยางไร
หรือ อีกอยางหนึ่งวา ถารูจักความสุข เฉพาะในดานนี้ ดานเดียว แลว ก็จะรูจักโลกเพียงซีกเดียว
อยางไร และยิ่งกวานั้น คนที่รูจักโลก เพียงซีกหนึ่งเชนนี้ หาอาจทํา อารมณเหลานี้ ใหเปน เครือ่ ง
อํานวยความสะดวก หรือ ความเพลิน แกเขาได เชนเดียวกับ ผูที่เขาใจโลกดี ทั้งสองซีกไม;
เพราะ ตองตกเปนทาส ของความมัวเมา รื้อไมสราง บูชามันใหเปน สิ่งสูงสุด กวาสิ่งใดอยูเสมอ
สวนผูที่รูจักโลก ดีแลวนั้น ยอมบูชา ความสําราญทางธรรม หรือ ฝายใจอันแทจริง เปนสวน
สําคัญ และถือเอาสวนกาย หรือวัตถุ เปนเพียง เครื่องอํานวยความสะดวก ในฐานเปนคนใช
สําหรับรับใช ในการแสวงหา ความสําราญ ทางฝายจิต เทานั้น พวกนี้จึงมีอุดมคติวา "กายอยูใน
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ใจ" คือแลวแตใจ กายเปนของนิดเดียว, และอาศัยใจ ซึ่งมีอํานาจเด็ดขาด และ คุณภาพสูงสุด อยู
ทุกๆประการ และทุกๆเวลา "แสวงหาอาหาร ใหดวงใจดีกวา ! "
ความเจริญ งอกงาม ของดวงใจ นั้น ยังไปไดไกล อีกมากมายนัก คือกวาจะถึง พระนิพพาน
เมื่อไร นั่นแหละ จึงจะหมด ขีดของทางไป แลวมีอุดมสันติสุข อยูตลอด อนันตกาล สวนความ
เจริญทางกายนั้น ไมมีทางไปอีกตอไป สูงสุดอยูไดเพียงแค รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ อารมณ
ทางใจ บางอยาง เชน ยศศักดิ์ เทานั้น แตไมมีใคร เคยทําใหเกิด ความอิ่ม ความพอใจ ในเรื่องนี้
เลย แมในอดีต, ในปจจุบัน และ อนาคต. เพราะวา การแสวงหาทางฝายนี้ ตองการ "ความไม
รูจักพอ" นั่นเอง เปนเชื้อเพลิงอันสําคัญแหงความสําราญ ถาพอเสียเมื่อใด ก็หมดสนุก ! ใครจะ
ขวนขวายอยางไร ก็ไมอาจไดผลสูงไปกวา "การสยบซบซึมอยู ทามกลางกองเพลิง แหง
ความถูกปลุกเราของตัณหา" ซึ่งเมื่อใดมอยหรี่ลง ก็จะตองหาเชื้อเพลิงเพิ่มใหใหมอีก และไมมี
เวลาพอ เชนเดียวกับ ไฟธรรมดา กับ เชือ้ เพลิงธรรมดา เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การแสวงหา
อาหารทางฝายใจ เพื่อดวงใจ จึงเปนสิ่งที่มีคา นาทํากวา, เปนศิลปะกวา เปนอุดมคติที่สูงกวา, ทํา
ยาก หรือ นาสรรเสริญกวา, หอมหวนกวา เยือกเย็นกวา ฯลฯ กวา โดยทุกๆ ปริยาย.
การแสวงความสําราญ ทางฝายกาย เปนตนเหตุแหงสงคราม, การแสดงความสําราญ ฝาย
จิต เปนตนเหตุ แหงสันติภาพ. ถาชาวโลก ยังบูชาลัทธิวตั ถุนิยม มัวแสวงแต ความสําราญ
ทางกาย อยางเดียว อยูเพียงใด ก็ไมมีหวังในสันติภาพ แมจะเปด สภาสันนิบาตชาติ ขึน้
อีกสัก ๑๐ สันนิบาต ก็ตาม นักวัตถุนิยม เห็นกายเปนใหญ ยอมเสียสละ ไดทุกอยาง เพื่อใหกาย
หรือโลกของตน อิ่มหมีพีมัน สวนนักจิตนิยม เห็นแกจิตเปนใหญ ยอมเสียสละได ทุกอยาง
เหมือนกัน เพือ่ แลกเอา ความสงบ เยือกเย็น ของจิต. ผูแสวงความสําราญ ทางกาย นั้น การแสวง
ของเขา จําเปนอยูเอง ที่จะตองกระทบ กับผูอื่น เพราะความสําราญกาย นี้ เปนของเนื่องดวยผูอื่น
หรือ สิ่งอื่น ที่แวดลอม อยูโดยรอบ เมื่อความเห็นแกตวั มีอยู ก็ตองมีการ กระทบกัน เปนธรรมดา
การสงครามก็คือ การปะทะ ของคนหลายคน ที่ตางฝายตาง มีความเห็นแกตัว เพือ่ ความสําราญ
ทางกาย นั่นเอง สงครามโลก ซึ่งเปนเพียง ความเห็นแกตัว ของคนหลายชาติ รวมกัน ก็ไมตาง
อะไรกันอีก สวนการแสวงหา ความสุขทางฝายจิต นั้น จะไมกระทบกระทั่ง ใครเลย แมแต
นอย, เพราะเหตุวา มีอะไรๆ ใหแสวง อยูในตน ผูเดียว เสร็จ ไมตองเนื่องดวยผูอื่น การ
สงคราม ไมสามารถ เกิดจาก ผูแสวงสุขทางจิต! เชนเดียวกับ ที่ไฟ ไมสามารถ เกิดจาก ความ
เย็น.
การแสวงหาอาหาร ทางฝายกาย งายหรือตื้น และ เปน ตนเหตุ แหงสงคราม การแสวงหาอาหาร
ของดวงใจ ยาก และ ลึก และ เปนตนเหตุ ของสันติภาพ ดังกลาวมาแลว. แตมนุษยในโลกนี้
สวนมาก ปลอยตน ไปตามสัญชาตญาณ หรือ ธรรมดาฝายต่ํา มากเกินไป จึงเทาที่เราเห็นกัน จึง
มีแต ผูถือลัทธิวตั ถุนิยม ยิ่งนานเขาเทาใด วิธีการแสวงหา อาหารของดวงใจ ก็ยิ่งลบเลือน หายไป
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จาก ความทรงจํา และ ความเอาใจใส ของมนุษย มากขึ้น เพียงนั้น ในที่สุด ก็ไมมีอะไรเหลือ อยู
ใน มันสมอง ของมนุษย นอกจาก ความเห็นแกตัว และนั่นคือ สมัยที่ ไฟประลัยกัลป จะลางโลก
ขาพเจาอยากจะกลาววา ผูแ สวงหาสุขทางใจ มีอยูเพียงกี่คน ก็ตาม ก็เปนเหมือน ลูกตุม ที่ถว ง
โลกไว มิใหหมุนไป ถึงยุค ไฟประลัยกัลป เร็วเกินไปเพียงนั้น
"เรายอมรับวา เปนลูกตุมจริง แตวา เปนลูกตุม ที่ถวง ไมให พวกทาน วิ่งเขาไปสูก องไฟ เร็ว
เกินไป ถาพวกขาพเจา จะพลอยเปน อยางทาน ไปดวย เชื่อแนวา โลกคงจะแตกดับ เร็วกวา ที่
พวกขาพเจา จะแยกเปนอยู เชนนี้" นี่เปนคํา ซึ่ง พวกแสวงสุข ทางฝายจิต ควรจะพูดได โดยชอบ
ธรรม !
พระพุทธองค ทรงเปน นายกแหง สมาคม ผูแสวงสุขทางใจ เพียงพระองคเดียว และ สมัยเดียว ก็
ชื่อวาเปน โลกนาถ ที่พึ่งของโลก หลายสมัย เพราะวา อิทธิพล แหงธรรม ที่พระองค ทรงเปดเผย
ขึ้นนั้น ไดถวงใหโลก ที่กําลังหมุนไปหา ความแตกดับ หมุนไปชาเขา มากกวามากนัก เมื่อหมุน
ไปชา เชนนี้ คนทั้งโลก แมที่สุด แต คนที่ไมเคย ไดยนิ ชื่อ ของพระองค ก็พลอยมีสวน ไดรับ
ความสุข ดวย แตเมื่อโลก ละทิ้ง การแสวงหา อาหารทางใจ มารับเอา อาหารทางกาย มากขึ้น
เชนนี้ พระพุทธองค ก็ชวยไมได เพราะ โลกเปนฝาย ที่ทิ้ง พระพุทธองค
พุทธบริษัททุกคน ยังภักดีตอ การแสวงหาความสุขทางใจ กันอยู นับวา ตระกูลของพระองค ยัง
ไมขาดทายาท เสียทีเดียว และจะยังเปน เหมือน ลูกตุม นอยๆ ที่เหลืออยู เพื่อตัวเอง และ โลก
ดวย, ทั้งขณะที่ พวกอื่น เขาอาจกําลัง เกลียด พวกนี้อยู.
พุทธบริษัท คงตองถือวา กายอยูในใจ, อาหารทางใจ สําคัญกวา อาหารทางกาย และยังคงตอง
ภักดี ตอลัทธิ แสวงสุขทางใจ อยูเสมอ. การเปนพุทธบริษัท แตปากนั้น ไมทําใหเปน พุทธบริษทั
ไดเลย พุทธบริษัทที่แท เปนนักนิยมวัตถุ หรือ ถือลัทธิหลงชาติ ไปไมได พุทธบริษัททีข่ วางๆ รีๆ
นั่นยิ่งจะรายไปกวา ผูที่มิไดเปนพุทธบริษัท เมื่อเกิด "มิคสัญญี" พุทธบริษัท ที่แทจริง เทานั้น ที่
จะเปนผูเหลืออยู แมนี้ก็เปน อานิสงส แหงการนิยม อาหารของดวงใจ
เมื่อไดพร่ํา กลาวถึง ความดี ของ อาหารทางดวงใจ มามากแลว กระทั่ง ในแงการเมือง เปนที่สุด
จึงตอไปนี้ จะไดกลาวถึง ลักษณะของ อาหารทางใจ โดยตรงบาง, ใหควรกัน.
คําสองคําซึ่งใครๆ ก็เคยไดยินมีอยูวา โลก กะ ธรรม โลก กับธรรม จะเปน อันเดียวกัน ไมได.
โดยที่โลกเปนฝายนิยมวัตถุ, ธรรมเปนฝายนิยม "ความเปนอิสระ เหนือวัตถุ" และ "ความเปน
อิสระ เหนือวัตถุ นี่เอง คือ อาหารของดวงใจ" กายตองการอาหาร ทางฝายโลก, ใจตองการอาหาร
ฝายธรรม, ผูที่เห็นวา ใจเปนใหญ จนถึงกับเปน ที่อิงอาศัยของกาย ยอมแสวงหาอาหาร ใหกาย
เพียงเพื่อสักวา ใหมันเปนอยูได (ยาปนมัตต) เทานั้น นอกนั้นใชแสวง เพื่อใจอยางเดียว
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อันความเปน อิสระเหนือวัตถุ นั้นเห็นไดยาก ตรงที่ตามธรรมดา ก็ไมมีใครนึกวา ตนไดตกเปน
ทาสของวัตถุ แตอยางใด ใครๆ ก็กําลังหาวัตถุ มากินมาใช มาประดับ เกียรติยศ ของตน และ
บําเรอ คนที่ตนรัก ทําใหเห็นไปวา นั่นเปน นาย มีอิสระเหนือวัตถุ พอแลว เชน มีเงินจะใชมัน
เมื่อไรก็ได สวน ความหมนหมองใจ ที่เกิดขึ้น มากมาย หลายประการ หามีใครคิดไมวา นั่นเปน
อิทธิพลของวัตถุ ที่มันครอบงํา ย่ํายีเลน ตามพอใจ ของมัน ดวงใจ ไดเสีย ความสงบเย็น ที่ควรจะ
ได ไปจนหมด ก็เพราะ ความโงเงา ของตัวเอง, ที่ไปหลง บูชาวัตถุ จนกลายเปน ของมีพิษสง
ขึ้นมา ดวงใจที่แทจริง ก็ไมอาจฟกตัว เจริญงอกงาม ขึ้นมา เพราะ ขาดการบํารุง ดวยอาหาร โดย
ที่เจาของ ไมเคยคิดวา มันตองการอาหาร เปนพิเศษ ยิ่งกวากาย สัญชาตญาณ ทั้งหลาย ชวนกัน
ขึ้น นั่งบัลลังก บัญชาการเต็มที่ ออกคําสั่ง ทับถมดวงใจ ที่แทจริง หรือธรรมชาติฝายสูง ที่เปนชั้น
ปรมัตถธรรม จนไมปรากฏ สาละวนแต แสวงหาอาหาร ตามอํานาจฝายต่ํา หรือที่เรียก ในที่นี้วา
กาย (โวหารธรรม) เมื่อใจขาดอาหาร แมแตที่เปนเบื้องตน เชนนี้แลว ก็ไมงอกงาม พอที่จะแจมใส
สองแสง ใหผูนั้นมองเห็น และถืออุดมคติ แหงความสุขทางใจได ชีวติ ก็เปนของมืดมน ตอง
รองไห ทั้งที่ ไมรูเห็นวา มีอะไรมาทําเอา
เมื่อเด็กๆ ที่เกิดมาในโลก ไมอาจสํานึก ในปริยายนี้ ไดดวยตนเอง เชนนี้แลว การศึกษาธรรม
เทานั้น ที่จะชวยไดในเบื้องตน การศึกษาธรรม ทางฝายหลักวิชา จึงเปน อาหารของดวงใจ ในขั้น
แรก และขั้นกลาง ก็คือ การยอยหลักวิชาๆ นั้น ออกดวย มันสมอง ของตนเอง ไดความรู ความ
แจมแจง ความโปรงใส เยือกเย็น อะไรมา นั่นเปน อาหารชั้นปลาย สงเสริมกัน สืบไปใหเจริญ จน
สามารถ ทําพระนิพพาน ใหปรากฏ จึงจะนับวาถึงทีส่ ุด
ปริยัติธรรม หรือ ธรรมในสวนหลักวิชานั้น ชวยไดโดยเปน เครื่องสะกิดใจ ใหรูสึก ในเบื้องตนวา
เรามีกายสองซีก คือ ซีกรูปกาย และธรรมกาย รูปกาย เจริญไดเอง ดวยการมี บิดามารดา เปน
แดนเกิด เติบโตขึ้น ดวยขาวปลา อาหาร สวนธรรมกายนั้น มี กาย วาจา ใจ ที่สุจริตผองใส เปน
ที่ตั้ง ที่ปรากฏ, มีผลของ ความสุจริต เปนอาหาร ที่จะบํารุง ใหเติบโต สืบไป และทําใหเรา รูสกึ
สืบไป เปนลําดับวา ถาบํารุงแตรูปกาย อยางเดียว มันก็จะอวนดี แตซีกเดียว อีกซีกหนึ่ง ซึ่งเปน
ซีกใน จะเหี่ยวแหงอยู ผลทีไ่ ด ก็คือ รางกายที่สมบูรณ แตใจเต็มไปดวย ความหมนหมอง เมื่อยัง
เด็ก ความหมนหมอง มิปรากฏนัก ก็เพราะยังเปน ผูที่ผอู ื่นเลี้ยงดูให และ กายก็ยัง มิไดขยายตัว
เต็มที่ จนสามารถ ทําความรูสึกไดสุดขีด ทุกๆ อินทรีย (คือเต็มที่ ทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
ครั้นเมื่อ กายเจริญเต็มที่เขา ความหมนหมอง ก็เกิดมากขึ้น เพราะยิ่งขาดดุลยภาพ (ของความที่
รูปกาย และ ธรรมกาย จะตองมี ความเจริญคูเคียง สม่ําเสมอกันไป จึงความหมนหมอง จะไมอาจ
เกิด) นั่นเอง สรุปความวา ปริยัติธรรม ชวยใหเราทราบวา เราจะตองประพฤติธรรม เชนนั้นเชนนี้
เพื่อธรรมกายของเรา มิฉะนั้น เราตายดานไปซีกหนึ่ง, เมื่อเรารู ปริยัติธรรม พอสมควรแลว เราก็
ได อาหารของดวงใจ ในสวนหลักวิชา และ ภาคพื้น ของการปฏิบัติ สัมมาทิฎฐิ หรือ รุงอรุณ ได
ปรากฏแกเราแลว เปนแรกเริ่ม
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ปฏิบัติธรรม หรือ ธรรมคือตัวการปฏิบตั นิ ั้น เปนการทรมานอินทรีย (sense) เพื่อเอาชนะอินทรีย,
ชนะไดเทาใด ความเยือกเย็น พรอมทั้ง ความรูแจง ก็เกิดขึ้น เทานั้น ความเยือกเย็น เกิดจาก
ความที่ อินทรีย สงบรํางับลง ความเห็นแจง ความจริงในตัวเอง ปรากฏเพราะ ไมถูกมาน แหง
ความ กลัดกลุม ของอินทรีย ปดบังไว เชนแตกอน วิธีเอาชนะ อินทรีย ตามหลัก แหงพุทธศาสนา
ไดแก การบังคับตัวเอง ใหงดเวนจากสิ่งชั่ว, บังคับตัวเอง ใหทํา แตสิ่งที่ดี เขาแทน และตอจากนั้น
พยายามหาวิธี ชําระจิต ใหเปนอิสระ จากความหมนหมอง ทั้งที่เปดเผย เห็นไดงายๆ และที่นอน
นิ่ง เงียบๆ อยูในสันดาน อันเปนเหมือน เชื้อ ที่กอเกิด ของอยางแรก หรือ กลาวอีกอยางหนึ่ง
ไดแก การบังคับกาย และ วาจา ใหอยูในอํานาจ เรียกวา ศีล, บังคับจิต ใหอยูในอํานาจ เรียกวา
สมาธิ, และใชจิตที่อยูในอํานาจแลว คือ คนหาความจริง ที่ยาก ที่ลกึ จนปรากฏ แจมแจง เรียกวา
ปญญา, การบังคับหรือ ควบคุมอินทรีย เชนนี้ ทําใหดวงใจ ไดรับ ความสะบักสะบอม นอยลง
วัตถุ หรือ อารมณ ทั้งหลาย มีพิษสง นอยเขา หรือ หมดไป เพราะ คาที่เรา สามารถบังคับ ตัวเอง
ไวในภาวะ ทีจ่ ะ ไมหลงใหลไป ตามทั้งใน ทางชอบ และ ทางชัง เมือ่ ใจเรา ไดรับความ พักผอน
อยางผาสุก เนื่องจาก การบังคับอินทรีย ของเรา เชนนี้แลว เราก็ได อาหารของดวงใจ ในสวนของ
การปฏิบัต,ิ อันจะเปน อุปกรณ ใหไดรับ อาหารชั้นสูงสุด สืบไป
ปฏิเวธธรรม หรือ ธรรมในสวน การรูแจง แทงตลอดในสิ่งที่เคยหลงใหล ไมรูเทาทันมากอน เปน
ความรู ชนิดที่จะ ตัดราก ความหมนหมอง ของดวงใจเสีย โดยประการทั้งปวง, เชน ความสงสัย
ความเขาใจผิด หลงรัก หลงชัง ฟุงซาน ฯลฯ เสียแลว ทําความแจมแจงใจ โปรงใจ เยือกเย็นใจ ให
เกิดขึ้นแทน นี้เปนผล ที่ปรากฏแกใจ สมจริง ตามที่เรียนรู ทางหลักวิชา โดยปริยัติ ซึ่งเปนเพียง
"การรูอยางคาดคะเน ดวยเหตุผล ลวงหนาไปกอน" การแทงตลอดนี้ หมายถึง การแทงตลอด
มานอวิชชา คือ ความโงหลง ซึ่งเปนของเฉพาะตัว อยางยิ่ง. นาอัศจรรยมาก ที่คนบาคลั่ง อาจ
รักษาโรค ของตนเอง ดวยการฟง วิธีรักษา มาจากผูอื่น แลวรักษาตัวเอง พิจารณาตัวเอง ไป
เรื่อยๆ อยางคอยเปน คอยไป จนหายได ในที่สุด! ชางไม หรือ นักยันตรกรรม ที่ตดิ ขัด ในปญหา
ขัดของ บางอยาง ในหนาที่การงานของตน อาจผานปญหานั้นๆ ไปได โดยการ พยายาม คิดคน
หาเอาเอง หรือ ถามทานผูรู แลวมา แกไขไปเอง เมื่อพบเงื่อนถูก ผานไปได ก็ไดรับความสุขใจ ผู
ที่รูวา ตนกําลังติดขัด ในปญหาชีวิต (คือ ความที่ชวี ิต ถูกกดถวง ดวยความ หมนหมอง อยูเสมอ
ตั้งแต ชนิดที่ หยาบที่สุด จนถึง ที่ละเอียดที่สุด) ก็ฉันนั้น, คือเมื่อไดคิดคน ไปเองบาง ไตถามทาน
ผูรู มาคิดคน ไปบาง จนไดรับความแจมแจง เบาโปรง ปรากฏกับใจเอง ก็เปนสุข นักศิลปนที่
แทจริง เขาหาความสุข จากความพอใจ ตัวเอง ในการที่ ทําสิ่งที่ยากๆ ไดสําเร็จ มิใชเพราะ พอใจ
ในเงิน หรือ รางวัลที่จะไดรบั ซึ่งเปนวิสัย ของ นักการคา ในที่นี้จะ เห็นไดวา ความสุขที่เกิดจาก
ความพอใจ หรือ ความรูแจงนั้น เปนอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งนักการคา หรือ ผูนิยมวัตถุ จะเห็นเปน
ความสุข ไปไมไดเลย ผลอันนี้คือ อาหารของดวงใจ ในสวนปฏิเวธ, ซึ่งเมื่อ แทงตลอด ถึงที่สุด ไม
มีอะไรเหลือจริงๆ ก็คือ การพบกันเขากับ พระนิพพาน และ การแทงตลอด ที่ถงึ ขีด ระยะหนึ่งๆ
ขางตนๆ นั้น คือ มรรคผล ขั้นหนึ่งๆ ตามหลัก ที่ทานกําหนดไว
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เมื่อได อาหารทางใจ เปนลําดับมา จนลุถึง พระนิพพาน เชนนี้แลว ตอจากนั้น ก็เปน ใจ
ที่มีรสของ พระนิพพาน เปนอาหาร ศานติเปน รสของพระนิพพาน ! และ ใจมีศานตินั้น เปน
อาหาร !! ศานติ ในที่นี้ หมายถึง ความเยือกเย็น ของพระนิพพาน หรือ สภาพอันหนึ่ง ซึ่งเปน
สภาพแหง ความวางโปรง เปนอิสระเหนือสิ่งทั้งหลาย เหนือรูปธรรม นามธรรม เหนือกฎแหง
รูปธรรม และ นามธรรม ทั้งหมด และเปนสิ่งที่ ใครจะบัญญัติกฎเกณฑอะไร ใหไมไดเลย
เมื่อเราอาบน้ํา เราไดรับความเย็นของน้ํา หรือ เพราะน้าํ , เมื่อใจลุถึง พระนิพพาน มัน
ยอมเยือกเย็น เพราะ ความเย็นของ พระนิพพานนั่นเอง ความเยือกเย็นอันนี้ เปน ยอดอาหาร ชั้น
พิเศษ ของดวงใจ ก็ความหมนหมอง ตางๆ ของดวงใจนั้น ถูกสลัดทิง้ เสียหมดแลว ตั้งแตไดรบั
อาหาร ขั้นปฏิเวธขั้นสูง มาบัดนี้ ไดรับความเยือกเย็น ของพระนิพพาน เขาอีก จึงเปนการยาก ที่
จะกลาว ใหเปนที่เขาใจ กันอยางทั่วไปวา รสชาติอันนี้ ในขณะนี้ จะเปนอยางไร ทานจึงกลาววา
เปนสิ่งที่ แมแต อยากพูด ใหฟง ก็ไมรูวา จะพูดอยางไร (Subjective) อยาวาแต รสชาติ ของ
พระนิพพานเลย แมเพียงแต รสของวิเวก หรือ สมาธิขั้นตนๆ ก็เปนของยากที่จะอธิบายวา มี
รสชาติเปนอยางไรเสียแลว เพราะเปนรสที่ตองจัดเปนรสแปลกใหมอีกรสหนึ่ง จากบรรดารส ที่คน
ธรรมดา เราเคยรูรสกันมาในวงแหง โลกิยารมณ ความจริง ตามธรรมดา สิ่งที่เรียกกันวา รส นั้น
เปนของอธิบายยากมาก บางอยาง ไมมีทาง จะเทียบเคียง เสียเลย เชน นาย ก. ไมเคยกิน ของ
หวาน เลย นาย ข. ก็ไมอาจที่จะ อธิบายให นาย ก. ทราบไดวา รสหวานนั้น เปนอยางไร จะวา
ตรงกันขามกับ ขม กับ เค็ม กับเปรี้ยว หรือ อะไรทุกอยาง นาย ก. ก็ไมอาจทายไดวา รสหวาน
นั้นเปนอยางไร แม นาย ข. จะคิดคนหา คําใดมาพูด ก็ไมได คงไดแตวา หวานๆ อยูอยางเดิม
นั่นเอง นี่คือ ความเปน ปจจัตตัง และ ความเปน ของอธิบายใหชัด ไมได ของรส สวนรสของ พระ
นิพพาน ก็ทํานองเดียวกัน เปนแต ยิ่งยากขึ้นไป กวานัน้ อีกหลายเทานัก แมในทาง ที่จะให
เปรียบเทียบ หรือ คาดคะเน ก็เมื่อ นาย ก. ไมควรจะดื้อเถียง นาย ข. วา รสหวานไมมีในโลก,
และ ทางที่ดีทสี่ ุด นาย ก. ควรใชความพยายาม จนหาน้ําตาล มาชิมดูได ดวยตน ก็จะรูวา หวาน
เปนอยางไร ฉันใด ผูที่ยังไมถึงนิพพาน ก็ไมควรปฏิเสธ รสของนิพพาน. แตควร ตะเกียกตะกาย
จนไดชมิ รสของพระนิพพาน ดวยตนเองฉันนั้น
กอนแตจะจบเรื่องนี้ อยากจะเลานิทาน ฟงกันเลน สักหนอยหนึ่ง เตาตัวหนึ่ง เปนสหาย กับ ปลา
ตัวหนึ่ง วันหนึ่งไดพบกัน ปลาถามวา "สหายเอย, ทานไปที่ไหนเสียเปนนาน?"
"ไปเที่ยวบนบกมา" เตาตอบ
"บกเปนอยางไร?" ปลาถาม
"ออ บกงดงามมาก มีอะไรสวยๆ แปลกๆ ลมพัดเย็นสบาย มีอาหารดีเยอะ มีเสียงแปลกๆ
ซึ่งเราไมเคยไดยิน ในที่นี้เลย"
"ฉันไมเขาใจเลย สหายเอย บกนั้น ออนละมุน ใหศรีษะของเราแหวกวาย ไปไดสะดวก
เชนนี้หรือ?"
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"ไมใช"
"บกไหลเออไปไดตามรอง เชนนี้หรือ?"
"ไมใช"
"บกเย็นชุม ซึมซาบ เอิบอาบ เชนนี้หรือ?"
"ไมใช"
"บกเปนละลอก ริ้วๆ เมื่อถูกลมพัดหรือ?"
"ไมใช"
แมปลาจะตั้งคําถามมาอยางไร คําตอบก็มีแต "ไมใช" ทั้งนั้น ในที่สุด ปลาก็หมดศรัทธา ประณาม
เตาวา "สหายเอย ทานโกหกเสียแลว เอาสิ่งที่ ไมมีจริง เปนจริง มากลาว" แตเตาก็ ไมรูที่จะตอบ
สหายของตน อยางไรดี ในที่สุด ก็ไดแต คอยคลาน กลับขึ้นบกอีก เตาไดเที่ยว ไปบนบก อีกใหม,
บนบก ซึ่งสหายของเขา ไมเคยนึก และ ไมยอมเชื่อวามี! เตาไดเที่ยวไปวันแลว วันเลาๆ บนบก
ซึ่ง สหายของเขา หาวา เขาโกหก !!
นิทานเรื่องนี้ จะอาจเปน เครื่องรองรับ ความเปนปจจัตตัง และ การพูดบรรยาย ไมได ของศานติอาหารของดวงใจ ชั้นพิเศษ ชั้นยอดสุด, ไดบางกระมัง, น้ํา กับ บก ตอติดกันอยู หางกัน เพียงชั่ว
เสนริมน้ํา เสนเล็กๆ ที่ริมสระเทานั้น แตปลาก็ไมอาจรู หรือ แมแต คาดคะเนวา บกเปนอยางไร
ไดเลย พระพุทธองคตรัสวา โลก คือ โอกะ หรือ โอฆะ (แปลวา น้ํา ทั้งสองศัพท) สัตวโลก ก็คือ ผู
ที่จม อยูในโลก หรือ น้ํา นั่นเอง พระนิพพาน เปนฝงเกาะ ที่รอดพน แตนอยคนนัก ที่จะวาย
ออกไปถึงเกาะ ดุจพวกนก ที่ติดบวงแลว นอยตัวนักที่จะหลุดไปได ไมตองตกเปนเหยื่อ ของ
นายพราน ฉันใด ก็ฉันนั้น
ผูที่ตกโลก หรือ จมโลก ก็คือ ผูที่รูจักแตโลก หรือ กามคุณ ซึ่งเรียก ในที่นี้วา อาหารของฝายกาย
หรือ โลกิยะนั่นเอง เมื่อรูจัก แตอยางเดียว ก็ไม (หรือ มักจะไม) เชื่อวา บก หรือ โลกุตตระ มีอยู
ณ ที่ใดอีก เชนเดียวกับปลา ก็บัดนี้ การที่จะเดินทางไปสูบกนั้น ผูเดินตองกิน "อาหารของดวงใจ"
ดังที่กลาวมาแลว การที่ ไมคอย มีใครสนใจ ในเรื่องอาหารของดวงใจ ก็เพราะ ไมเคยคิด ที่จะ
เดินทางไปสู "บก"นั่นเอง !
อาหารของดวงใจ มีหลายชั้นนัก เพราะฉะนั้น ยอมจะมีผูแสวง และ เสพไดในชั้นตางๆ
บางชั้น เปนธรรมดา เรารูในขอนี้ได ก็โดยที่ จะเห็นไดวา คนบางคน หาไดตกโลก เต็มที่
เหมือนกับ บางคนไม เชนเดียวกับ ถาเราจะมองดู ภาพสมมติ สักภาพหนึ่ง เปน ภาพแหง ริมฝง
ทะเล เราเห็นคนบางพวก ตกน้ํา จมมิดอยู บางพวก ชูศีรษะ รอนขึน้ เหนือน้ํา ไดมองดูรอบๆ
สังเกตหา ฝงบกอยู บางพวก มองเห็นฝงแลว บางพวก กําลังวายมุง เขาฝง บางพวก ใกลฝง เขา
มามากแลว บางพวก ถึงที่ตนื้ ยืนถึง เดินตะคุมๆ เขามาแลว บางพวก เดินทอง เพียงแคเขา เขา
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มาแลว บางพวก นั่งพักอยางสบาย หรือ เที่ยวไป อยางอิสระบนบก ! เราจะเปนพวกไหน ยอมไม
มีใครรูได เทาตัวเราเอง !! เปนของนาคิด
ที่สุดนี้ หวังวา ตลอดเวลา ที่มนุษยยังคงไดรับรส ของพระพุทธวจนะ อยูเพียงใด คงจะมีสักพวก
หนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ พวกบริโภค อาหารของฝายกาย อยางสมบูรณอยูแลว ซึ่งจะเกิด
ความรูสึกอึดอัด ในความซ้ําซาก และหมด "ทางไปในฝายสูง" ของโลกิยาหาร หรือ ลัทธิวตั ถุ
นิยม (Materialism) แลวเกิดความสนใจ ในคุณภาพอันสูงสุด ของ โลกุตตราหาร หยิบเอา ลัทธิ
มโนนิยม (Spiritualism) ขึ้นมาพิจารณาดูบาง ดวยกิริยา อันเคารพ และแยบคาย เพราะ ยังมีทาง
ไปอีกสูงมาก
ในนามแหงพุทธทาส ขาพเจาขอแสดงความยินดี ที่จะรูจ ักทาน และขอแสดงความนับถืออยางสูง
ตอทานลวงหนา

พุทธทาสภิกขุ
๑๙ กันย ๒๔๘๐
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นิพพาน
จุดหมายปลายทางของชีวิต
คํานํา
เรื่องพระนิพพาน มิใชเปนเรื่องที่พูดใหจบหรือใหเขาใจกันไดดวยคําพูดเพียงสองสามคํา, เพราะฉะนั้นผู
ศึกษาจะตองอานทบทวนไปมา และทําการศึกษาคิดคน ตีความและเทียบเคียง หยั่งใหถึงความหมายของศัพท
และประโยคไปโดยลําดับจริงๆ ไมอานอยางสะเพราลวกๆ หรือขามไปทั้งที่ไมเขาใจ, จึงจะมีความรูจักตัวพระ
นิพพานชัดเจนเพิ่มขึ้นเปนลําดับๆ จนกวาจะลุถึงไดจริงๆ ดวยการ ปฏิบัติธรรม ทางใจ, ตอไปนี้เปนแนวการ
คิดคนหาความเขาใจ หรือคุณคาของพระนิพพาน เพื่อกอใหเกิดฉันทะในการบรรลุพระนิพพานแรงกลายิ่งขึ้น
บาง ไมมากก็นอ ย.

พระนิพพานไมใชเปนจิต, ไมใชเปนเจตสิกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต โดยอาศัยจิตนัน้ , ไมใชมี
รูปราง, เปนกอน เปนตัว อันเปนประเภทรูปธรรม, ไมใชบานเมือง ไมใชดวงดาว หรือดวงโลกใน
โลกใดโลกหนึง่ , และยิ่งกวานั้น พระนิพพานไมใชสิ่งที่มคี วามเกิดขึ้นมา, ไมใชสิ่งทีม่ ีความดับลง
ไป, หรือทั้งเกิดและดับสลับกันไปในตัว, ไมใชสิ่งที่มีความดับลงไป, หรือทั้งเกิดและดับสลับกันไป
ในตัว, แตพระนิพพานเปนสภาวะแหงธรรมชาติชนิดหนึ่ง และเปนสิง่ เดียวเทานั้น ที่ไมตองตั้งตน
การมีของตนขึ้นเหมือนสิ่งอื่นๆ แตก็มีอยูไดตลอดไป และไมรูจักดับสูญ เพราะไมมีเวลาดับหรือ
แมแตแปรปรวน.
สิ่งทั้งหลายอื่นซึ่งมีอยู นอกจากพระนิพพานแลว; แรกที่สุด มันตองมีการเกิดขึ้น มันจึงจะมี
อยูได และตองดับไปในที่สดุ แมจะชานานสักเพียงไรก็ตาม และยังตองแปรไปๆ ในทามกลางดวย,
เพราะสิ่งนั้นมันมีการเกิดขึ้น. แมที่สุดแตดวงอาทิตย ซึง่ วิทยาศาสตร บอกวามีอยูนานกอนสิ่งใด
ในสากลจักรวาล มันจะตองกลายเปนไมมีสักวันหนึ่ง และเราจะไมไดเห็นมันในเวลาเชา และลับ
หายจากสายตาไปในเวลาเย็น เชน เดี๋ยวนี้, แม ดิน น้ํา ไฟ หรือความรอน ลม หรืออากาศ ก็
เชนกัน จักตองถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งมันจะไมมีอยู, เพราะสิ่งเหลานี้ มีการเกิดขึ้นมา และเกิดขึ้นไดเปน
ขึ้นไดโดยตองอาศัยสิ่งอื่น.
สวนสิ่งที่เรียกวา พระนิพพาน ไมเปนเชนนั้น; ไมมีการเกิดขึ้น ทําไมจะตองมีการอาศัยสิ่งอื่น,
เมื่อตัวเองมีของตัวเองได มันจึงไมรูจักดับ, และจะมีอยูตลอดไปโดยไมมีที่สุดหรือเบื้องตน และ
เหตุนี้เอง พระนิพพานจึงไมใชสิ่งที่ใครจะกลาวไดอยางมีเหตุผลเลยวา พระนิพพานนั้นเปนอดีต,
อนาคต หรือเปนปจจุบัน ไดเลย, ทั้งนี้เพราะความมีอยูแหงพระนิพพานนั้น แปลกกับความมีอยู
ของสิ่งอื่น อยางสุดที่จะกําหนดมากลาวได. พระนิพพานมีอยูตลอดกาล อันไมมีที่สุด, มีเปนของคู
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เคียงกับกาลเวลาอันไมมีทสี่ ิ้นสุด, แตหากวากาลหรือเวลาจะเปนสิ่งที่สิ้นสุดลงในวันหนึ่งได พระ
นิพพานก็ยังหาเปนเชนนั้นไม.
พระนิพพาน เปนสิ่งที่เปดโอกาสเตรียมพรอมอยูเสมอ สําหรับที่จะพบกันเขากับดวงจิตของ
คนเราทุกๆ คน. หากแตวา ดวงจิตของเราตามธรรมดา มีอะไรบางอยางเขาเคลือบหุมเสียกอน ไม
เปดโอกาสใหพบกันไดกับพระนิพพานเทานั้น, พระนิพพานจึงไมปรากฏแกเราวามีอยูที่ไหน ทั้งที่
พระนิพพานอาจเขาไปมีไดในที่ทวั่ ไป ยิ่งเสียกวาอากาศ ซึ่งเรากลาวกันวามีทั่วไปเสียอีก. เมื่อเรา
ไมอาจกําหนด หรือเคยพบกับพระนิพพาน ก็เลยคิดไปวา พระนิพพานไมไดมีอยูดังที่ทานกลาว
เขาใจวาเปนการกลาวอยางเลนสํานวนสนุกๆ ไป. คนตาบอดมาแตกําเนิดยอมไมรูเรื่องแสงสวาง
หรือสีขาว แดง ทั้งที่มันมีอยูรอบตัว หรือถึงตัวฉันใด, ผูบอดดวยอวิชชาซึ่งหอหุมดวงจิต ก็ไมรู
เรื่องพระนิพพาน ไมอาจคาดคะเน พระนิพพานฉันนั้น, จนกวาเขาจะหายบอด.
เราเกิดโผลออกมาจากทองแมสูโลกนี้ บอดเหมือนกันหมดทุกคน จึงไมอาจรูเรื่องพระ
นิพพานไดตั้งแตแรกเกิด. ยิ่งผูที่มีตาเนื้อ ตาเนื้อก็บอดเสียอีกดวยแลว ไมอาจรูจักแสง หรือสี ก็ยิ่ง
รายไปกวานัน้ . บอดตาไมอาจรักษาได แตบอดใจหรือบอดตอพระนิพพานนั้นรักษาได. ผูที่ตา
บอด แตถาเขาหายบอดใจ เขาก็ประเสริฐกวาผูที่แมไมบอดตา แตบอดใจ. นี่เราจะเห็นไดชัดๆ วา
แสงแหงพระนิพพานสองเขาไปถึงไดในที่ที่แสงสวางในโลกสองเขาไปไมถึง. ดวงจิตของคนตา
บอดอาจพบกับพระนิพพานไดไมยากไปกวาของคนตาดีๆ. แตวาทุกๆ คนที่ตาของเขายังเห็นแสง
และสีได ก็ไมยอมเชื่อหรือสํานึกวา ตาของตนบอด, ตาขางนอกของเขาแยงเวลาทํางานเสียหมด
ตาขางในจึงไมมีโอกาสทํางาน แมที่สุดแตจะรูสึกวาตาขางในของฉันยังบอดอยูก็ทั้งยาก, และ
ยิ่งขึ้นไปกวานั้น อาจไมรูสึกดวยซ้ําไปวามีตาขางในอยูอีกดวงหนึ่ง ซึ่งเปนดวงสําคัญที่สุดดวย.
เมื่อเขาแกปญหาชีวิตอันยุง เหยิง ซึ่งเปนวิสัยสวนของตานอกไดหมดจนสิ้นเชิง เขาก็ยัง
ตองพบกับความยุงยากอยูอีก และเขาไมทราบวา นั่นมันเปนวิสัยสวนของตาใน, ก็แกไขมันไมได,
ทําใหวาวุนไป โทษนั่น โทษนี่ เดาอยางนั้น เดาอยางนี้ ก็ไมอาจพบกับความสุขอันแทจริงเขาได
เลย. นี่ ! จะเห็นไดแลววา เพราะแกมันไมถูก คือไมไดใชตาในแก, ที่ไมใชเพราะตาในยังบอด, ที่
ยังบอดเพราะยังไมไดรักษา. ที่ยังไมไดรักษา ก็เพราะตนยังไมรูเลยวา ตาในมีอีกดวงหนึ่ง, เปนตา
สําหรับพระนิพพาน คือความสุขอันเยือกเย็นแทจริงของชีวิต.
ใจของเราบอดเพราะอวิชชา คือความโงหลงยิ่งกวาโงหลงของเราเอง นั่นเอง. เปรียบ
เหมือนเปลือกฟองไขที่หุมตัวลูกไกในไขไว, เหมือนกะลามะพราวทีค่ รอบสัตวตวั นอยๆ ซึ่งเกิด
ภายใตกะลานัน้ ไว, ฯลฯ, เหมือนเปลือกแข็งของเมล็ดพืช ซึ่งหุมเยื่อสารในสําหรับงอกของเมล็ดไว,
แมแสงสวางมีอยูทั่วไป มันก็ไมอาจสองเขาไปถึงสิ่งนัน้ , จิตทีถ่ ูกอวิชชาเปนฝาหอหุม ก็ไมอาจ
สัมผัสกับพระนิพพานอันมีแทรกอยูอยางละเอียดยิ่งกวาละเอียดในที่ทั่วไป ตลอดถึงที่ที่
แสงอาทิตยสอ งลงไปไมถึง ฉันใดก็ฉันนั้น.
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เมื่อใดเปลือกฟองไข กะลามะพราว เปลือกแข็งนั้นๆ ไดถูกเพิกออก หรือทําลายลง. แสง
สวางก็เขาถึงทั้งที่ไมตองมีใครขอรอง ออนวอน หรือขูเข็ญบังคับมันเลย, นี่ฉันใด. เมื่อฝาของใจ
กลาวคือ อวิชชา อุปาทาน ตัณหา อันเปนฝาทั้งหนาและบาง ทั้งชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน ถูกลอก
ออกแลวดวย "การปฏิบัติธรรม" แสงและรสแหงพระนิพพานก็เขาสัมผัสกันไดกับจิตนั่น เมื่อนั้น
ฉะนั้น. เราจึงเห็นไดชัดเจน, เห็นไดอยางแจมแจงทันทีวา พระนิพพานไมใชจิต, ไมใชเจตสิกอัน
เกิดอยูกับจิต, ไมใชรูปธรรม, ไมใชโลกบานเมือง, ไมใชดวงดาว. ไมใชอยูในเรา, ไมใชเกิดจากเรา,
ไมใชอะไรปรุงขึ้น ทําขึ้น. มันเปนเพียงสิ่งที่เขาสัมผัสดวงใจเรา ในเมื่อเราไดดําเนินการปฏิบัติ
ธรรม ถึงที่สุด เปนการเปดโอกาสใหแกพระนิพพานไดเทานั้น.
ตัวพระนิพพานคืออะไรเลา? เทาที่กลาวมาแลว กลาวแตฝายที่ไมใช, สวนที่ใชหรือ
ลักษณะของพระนิพพานนั้นคืออะไร. ในทีน่ ี้กอนอื่นทั้งหมด, ผูอานตองไมเขาใจวาผูบ รรยายเปนผู
ลุถึงนิพพาน หรือพบพระนิพพานแลว. พึงเขาใจแตเพียงวาเปนนักศึกษาคนควาดวยกันเทานัน้ .
ถือเสียวาเปนการสนทนาแลกเปลีย่ นความรูแกกันและกัน เทาที่จะไดมาจากการคนควาภายใน
หองทดลอง คือ มันสมอง, และตามแนวแหงพระบรมพุทโธวาท ของพระผูมีพระภาคองคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาก็แลวกัน. พระนิพพานคืออะไรเลา, พระนิพพานคือ สภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนตัว
ความบริสทุ ธิ์ ความวาง ความเบา ความสุขอันแทจริง, ความชุมชื่น เยือกเย็น ฯลฯ อยางสุดยอด,
เปนสภาพซึ่งแมจะพูดวามีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ก็ยังนอยไป, พูดวาอยูคูกับสิ่งทั้งปวง ก็ยังนอยไป,
เพราะเปนสภาพที่เปนอยูเชนนั้นโดยตัวเองจงตลอดอนันตกาล. เราจึงกลาวไดแตเพียงวา พระ
นิพพานคือ อมตธรรม สิ่งทีไ่ มมีการตาย.
จิตของเราพบกันเขากับอมตธรรมนี้จริง, แตจิตนั่นหาใช อมตธรรมไม. พระนิพพานจึงคือ
สิ่งที่มีอยูสําหรับใหเราหรือจิตพบมันจะไดเยือกเย็นเปนสุข ถึงยอดสุดเพราะเหตุนั้นได, และทุกคน
ควรพยายามทําเพื่อจะไดเสียกอนแตจะตายลงไป. ถาจะปลอยใหจติ ทองเที่ยวไปดวยความบอด
ของมัน มันจะเที่ยวไปดวยอาการอันซ้ําซาก เชนกับที่เคยเที่ยวมาแลวไมรูกี่แสนชาติ ในวัฏสงสาร
อันยืดยาวนี้ การซ้ําแลวซ้ําเลาดวยการเกิดแลวตายๆ และในระหวางเกิดตายก็เต็มไปดวยความ
กดทับ นั่นมันจะดีอะไร, เพราะมันเปนไปเองตามประสาความมืดบอด เชนเดียวกับความลมลุก
คลุกคลานของคนตาบอด ซึ่งปราศจากไมเทาและผูจูง. การลืมตาและพบกับแสงสวางกลาวคือ
พระนิพพานนี้นั้น มันเปนยอดที่สุดของความสุขเปนความหยุดจบลงของความอยากความ
ปรารถนา, เปนความหมดสิ้นของความสงสัยในสิ่งที่อยากจะรู, เปนยอดสุดของความรูทุกๆ โลก
ทุกๆ สมัย และทุกๆ คน. เพราะฉะนั้นเพียงเทานี้ ก็เปนการแสดงใหเห็นไดบางแลววา พระ
นิพพาน คือจุดปลายทางของชีวิตทุกคน, ถาใครจะถาม ขาพเจาก็ตอบดังนี้ เคยตอบมาแลวก็ดงั นี้,
และจะตอบตอไปก็ดังนี้.
ทุกคนตองไปพระนิพพาน! ทุกคนจะตองลุถึงพระนิพพานไมวันใดก็วันหนึ่ง ทั้งที่ใน
บัดนี้ จะเปนคนโงหรือคนฉลาดก็ตาม. ทุกคนจะจบการเดินทางของเขาลงในชาติที่บรรลุพระ
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นิพพาน, ในชาติที่ตาภายในของเขาหายบอด, เพราะทุกคนมีที่สุดแหงสงสารวัฏ เวนแตจะชาหรือ
เร็วเทานั้น. ทุกคนถูกธรรมชาติฝายสูงคอยๆ พยุงเขาขึ้นๆ เรื่อยๆ แตจะไดชาหรือเร็ว นั่นแลวแต
ความหนักมากหรือนอยของเขา, มันเปนน้ําหนักแหงความโงหรือกิเลส, หรืออีกอยางหนึ่ง คือ
ความบอดมากหรือบอดนอย. เพราะฉะนัน้ ทุกคนแมจะกลับมีการกลับตกต่ําบาง ทางกายหรือทาง
จิต ในขณะทีท่ องเที่ยวไปในวัฏสงสาร, แตตารางที่แสดงงบยอดใหญของเขา จะตองเลื่อนสูงขึ้นๆ
เสมอ แมเขาจะเคยดิ่งลงสูอเวจีครั้งหนึ่งแลว หรือหลายครั้ง. ทุกคนไปตามคติและผลกรรมของ
ตนเองก็จริง แตที่ เขาเกิดครั้งหนึ่งนั้นมันเปนการศึกษาของเขาทุกครั้ง, แมในบางชาติเขาจะเปน
เด็กดื้อ แตในภายหลังหรือชาติหลัง เขายอมเข็ด ทั้งที่ตามธรรมดาเขารูสึกราวกะวาชาตินั้นๆ ที่
เขาเคยเกิดมาแลว ไมมีอะไรติดตอสืบเนือ่ งกันเลย.
ตามกฎแหงวิวัฒน ตามแนวแหงวิทยาศาสตรแผนปจจุบัน เชน ชีววิทยา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง คือลัทธิแหงดารวินก็ตาม หรือตามแนวแหงพุทธศาสนา คือกฎแหงปจจัยยี่สิบสีป่ ระการ และ
ปฏิจจสมุปบาท ก็ตาม, แมที่สุดแตตามทีเ่ ราจะสังเกตไดงายๆ ทั่วไปวา โลกนี้คอยๆ เลื่อนสู
ระดับสูงขึ้นๆ ไมทางฝายรูปธรรม ก็ตองฝายจิต; ที่จะหยุดนิ่งหรือตกต่ําลงนั้น เปนไมมี, แลวแต
ยุคนั้นโลกจะยึดเอาฝายจิต หรือฝายรูปเปนสวนสําคัญ, ก็ตาม; ทั้งหมดนี้ ยอมแสดงวา สัญชาต
ญาณที่เปนภายในพรอมทั้งสิ่งสงเสริมขางนอก มันลวนแตจะดึงไปในฝายดีขึ้นๆ เพราะตัณหาของ
หมูสัตว เปนเชนนั้น. เมื่อใดพากันหนักไปในฝายรูป ก็ถึงจุดปลายทางของฝายรูป เชนที่
วิทยาศาสตรแผนปจจุบันกําลังกาวพรวดๆ ไป, และเมือ่ ใดโลกพากันหนักไปในฝายจิต ก็จะพากัน
ลุถึงจุดปลายทางฝายจิต เชนเดียวกับยุคแหงพระอรหันตที่ผานพนมาแลว. แตอยางไรก็ดี แมโลก
นี้จะเปนเด็กดื้อดันทุรังไปในฝายรูป เมื่อ "เข็ดฟน" เขา ก็ยอมหมุนกลับไปสูฝ ายจิตเอง. และในยุค
นั้นแหละ จะมีสัตวจํานวนมาก จํานวนหนึ่ง ซึ่งหลุดพนออกไปจากโลก ไดทุกคราวที่โลกหมุน มา
สูราศีนี้. เมื่อเราจะรวบเคาความที่ใหญทสี่ ุดใหสั้นที่สุดแลว เราจะกลาวไดพรอมทั้งเหตุผลวา
สัญชาตญาณของสัตวโลกยอมหมุนไปหาฝายดี ไมฝายรูปก็ฝายจิตดังกลาวแลว สองอยางนี้
เทานั้น.
เมื่อทุกคนมีอํานาจ "กายสิทธิ์" อันนี้อยูในตน มันก็แนนอนวาจะถูกดึงดูดไปหาสถานะที่
ถึงหรือพบกับพระนิพพาน ทุกคนเมื่อไดออกโรงเปนตัวละครโลก ในฉากที่เขาทะเยอทะยานกระ
ลิ้มกระเหลี่ยใครจะแสดง ซ้ําซากเขาก็เบือ่ โลก ซึ่งเรียกวามี "นิพพิทา" เขาสักวันหนึ่ง. ในวันนั้น
แหละ เมื่อหนายก็คลายความกอดรัดยึดถือ, เมื่อไมยึดถือก็หลุดพนจากเปลือกหุม และพระ
นิพพานเขาสัมผัสจิตของเขาไดเมื่อนั้น เรารูจักตัวเราดวยสายตาสั้นๆ แคชาตินี้ จึงจับตัวความ
อยากและความเบื่อที่มีสายสัมพันธอันยาวยืดหลายรอยชาติไมได, ทั้งที่แมเราจะเคยเห็นเด็กบาง
คนเกิดมาถึงก็เบื่อกาม มีโลภ โกรธ หลง นอยกวาธรรมดา, เราก็หาเขาใจไปในทํานองวา เปนผล
ของชาติกอนๆ ของเขาไม. มิหนําซ้ํา มีความเห็นไปในทํานองวา เด็กคนนั้นมีมันสมองไม
สมประกอบเสียอีก โดยอางหลักจิตวิทยา หรืออะไรที่ตนอยากอางมา ตามความอยากของตนเอง.
ถาหากเรามีสายตายาว มองเห็นไดขามชาติแลว เราก็ตองฉลาดมากกวานี้หลายเทานัก ถึงกระนั้น
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ก็ยังไมมีใครอยากสรางสายตาชนิดนั้น เพราะไมรูจักบาง เพราะกลัววาโลกจะหมดรสชาติที่
หอมหวนไปบาง. แตอยางไรก็ตาม ผูที่เปนเชนนั้นแหละก็ตกอยูในจําพวกที่ถูกพัดพาไปหาพระ
นิพพานดุจกัน เพราะไมมีอะไรจะมามีอํานาจยิ่งไปกวาผลกรรมอันปรุงสัญชาตญาณ และยิ่งกวา
ความจริงอันไมรูจักแปรผันไปไดนี้เลย.
ครั้งหนึ่ง มีผูกลาวแกขาพเจาวา ถาเราทุกคนแนนอนวาตองถึงพระนิพพานวันยังค่าํ แลว
เราจะไปขวนขวายปฏิบัตธิ รรมใหเหนื่อยยากทําไม, หาความสุขในทางโลกเรื่อยๆ ไปจนกวาจะถึง
กําหนดที่ถึงเขาเอง มิดีกวาหรือ. มิเปนการฉลาดกวาหรือ? ขาพเจาตอบเขาวา แนนอนนักที่ทุก
คนก็กําลังเปนเชนนั้นเองแลว โดยไมตองตั้งปญหาหรือคิดวาเราควรชวนกันดําเนินรูปนั้น. แตเรา
ไมรูสึกเอง จึงมาตั้งปญหาหรือคิดทําเชนนั้นทับลงไปอีก. เรายังตาบอด, ยังกําลังปลอยใหเรื่อยๆ
ไปตามใจของเรา, ไมมีอะไรที่มีอํานาจมากไปกวาความรูสึกหรือเห็นแจงภายในจิตของเราเอง และ
สิ่งนั้นมันก็บังคับควบคุมใหเราดําเนินไปโดยรูปนั้นอยูอยางเต็มเปยมแลว. การที่ทําตามความคิด
แนวใหมนั้น จึงไมเปนการแปลกกวากัน หรือฉลาดกวาเกาแตอยางใดเลย นอกจากจะชวยใหชา
ไปกวาธรรมดา หรือที่ควรจะเปนเสียอีก ขาพเจาลองถามเขาบางวา "ถาหากวามีใครสักคนหนึ่ง
อาจบันดาลใหทานถูกสลากกินแบงรางวัลจํานวนลานได ตามแตที่ทา นจะประสงคใหถูกเมื่อไร,
เชนนี้ ทานจะขอรองใหเขาบันดาลเพื่อใหทานถูกพรุงนี้ หรือตอเมื่ออีกสัก ๕๐ ชาติลว งไปแลว? "
เขายิ้ม และละอายที่จะตอบวา พรุงนี้.
เราจะเห็นไดสืบไปเปนลําดับวา สิ่งที่เราอยากมากที่สุด ก็คือสิ่งที่เราเขาใจ (ผิดหรือถูกก็
ตาม) วามันดี หรืออรอยที่สุดนั่นเอง คนตาบอดมองไมเห็นแสงแหงนิพพานจะปรารถนาพระ
นิพพานไดอยางไร. จะเห็นคุณคาของพระนิพพานวาสูงสุดกวาสิ่งอื่นไดอยางไร. ในเมื่อตาเนื้อๆ
ของเขาชิงเอาเวลาไปรูจักหรือแสวงหาเหยื่อในโลกเสียจนหมด, เขากําลังอยากมีเงินมากๆ เพื่อ
หาผูบําเรอ (ซึ่งเขาเลี่ยงอางวาภรรยา), ตึกสวยๆ, รถยนตงามๆ, ยศศักดิ์ชั้นหรูๆ ฯลฯ. พยายาม
เพื่อใหไดในชาตินี้ หรืออีกกี่ชาติก็เอา ขอแตใหไดก็แลวกัน, และขออยาเพอใหพระนิพพานถลัน
เขามาขวางหนาเสียกอน. ถาเขารูจักและเขาใจพระนิพพานมากเทาที่เขาเขาใจเงินรางวัลลานบาท
นั่นแลว เขาจะตองขอใหทานผูวิเศษบันดาล เพื่อลุถึงพระนิพพานในนาทีนี้ทีเดียว แมจะผัดพรุงนี้
ก็ยังไมพอใจ ถาเปนไปได.
แตมีพุทธบริษัทจํานวนมาก ที่ตองการพระนิพพาน ทั้งที่ยังไมทราบวา พระนิพพานคือ
อะไรแมแตนอย. คราวหนึ่งไดลองตั้งปญหาซึ่งไมใชชื่อสิ่งตางๆ ตามทีเ่ รียกกันมากอน ถามขึ้นใน
ที่ประชุมแหงหนึ่งวา มีสถานที่สองแหง แหงหนึ่งตองการสิ่งของอะไร เปนไดอยางนั้นทันที, อีก
แหงหนึ่งจะทําใหใจของผูไปถึงวางเฉย เงียบพนจากอํานาจของอารมณทุกประการ จนในที่สุด ดับ
หายไป อยางไมมีอะไรเหนือสําหรับมาเปนอยางนั้นอยางนี้อีกตอไปเชนนี้ ใครจะเลือกไปในที่ไหน?
ทุกคนทีต่ อบ ตอบวาเอาแหงแรก, อีกสองสามคนนิ่ง แตที่นิ่งก็เพราะรูท ันวา เปนปญหาลอถาม
ของขาพเจา. กลัวจะพลาดเลยนิ่งเสีย, คาดวาหากสองสามคนนี้ตอบ ก็คงตอบเชนเดียวกัน. ทีนี้
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ถามตอไปวา เมื่อถึงที่นั้นแลวจะตองการอะไร? เขาตอบวา ตองการของดีๆ ที่สุด เพื่อทําบุญใหสูง
ยิ่งสมใจรัก. ขาพเจาถามอีกวา เพื่ออะไรกัน? บางคนตอบวา เพื่อไปสวรรค, บางคนเพื่อไปพระ
นิพพาน.
ขอใหลองคิดดูทีหรือวา สิ่งแรกในปญหานั้นก็คือสวรรคอยูแลว, พวกนี้ไมรูจักแมแตสวรรค
ที่ตนกําลังปรารถนาอยู ไปถึงสวรรคแลว กลับเสียสละเพื่อหวังสวรรคอยางเดียวกันอีก เชนนี้จะไป
สวรรคไดอยางไร สิ่งที่สองในปญหานั้น ก็คือพระนิพพานอยูแลว เขายังไมตองการ, แตตองการ
บันไดสําหรับพาดขึ้นชั้นพระนิพพาน ขาพเจารูสึกสลดใจในการที่เขาทั้งหลายมีความอยากไป
นิพพาน ทั้งที่ไมรูจักพระนิพพาน, หรือรูนอยเกินไป เพียงสักวา ชื่อศักดิ์สิทธิ์ ชนิดหนึ่งซึ่งทุกๆ
คนวาดีที่สุดเทานั้น. และไดเห็นชัดทีเดียววา สําหรับผูที่ยังไมรูจักพระนิพพานนั้น จะตองถือวามี
ตัวมีตน และมีสิ่งที่ตนยึดถือไปกอน, มิฉะนั้น ก็จะวางๆ จับๆ อยูในสิ่งที่ตนสงสัยนั่นเอง และเต็ม
ไปดวยความวาเหว หรือความกลัวอันเปนความทุกข และในทีส่ ุด ก็ตายเปลา, หรือกลับชากวาผูที่
ยึดถือสาวคืบหนาไปขางหนาตามลําดับ, ประโยชนโลกนี้, ประโยชนโลกหนา ประโยชนสูงสุด คือ
พระนิพพาน ทั้งนี้ก็เพราะเขาไมสามารถเขาใจพระนิพพาน อันมีนัยลี้ลับ เชนวาไมมีการเกิดขึ้น
แตมีอยูตลอดอนันตกาลดังนี้เปนตน จนกวาเมื่อไรเขาจะไดบรรลุพระนิพพานนั้นเขาจริงๆ การ
รูจักพระนิพพานโดยอนุมาน หรือโดยอุปมาน ไมอาจมีไดเลยสําหรับผูที่มีปญญา หรือมีอุปนิสัย
เชนนี้.
ในที่จวนจะจบลงนี้ ขอสรุปกลาวอยางสั้นๆ อีกแนวหนึ่งวา พระนิพพานเปนจุดปลายทาง
ของทุกคน ความดึงดูดเขาหาสถานะแหงพระนิพพาน หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือ สัญชาตญาณ
ของความอยากเปนอิสระยอมมีอยูเสมอ แตถูกอํานาจแทรกแซงบางอยาง เชน ผลกรรมเปนตน
คอยเหนี่ยวออกนอกทางอยูเสมอเหมือนกัน, เพราะตนเปนผูตาบอด ไมรูจักทําความปลอดภัยแก
ตัวเอง หรือการเดินทางของตน.
กายเปรียบเหมือนลําเรือ ใจเปรียบเหมือนนายเรือ สังสารวัฏเปรียบเหมือนกับทะเลหลวง,
โลกนั่นโลกนี่เปรียบเหมือนทาเรือสําหรับการคาขาย, ผลบุญหรือผลบาปในชาติหนึ่งๆ ในโลก
หนึ่งๆ คือการคาขายของนายเรือที่ขาดทุนหรือไดกําไร ที่ทาเรือแหงหนึ่งๆ การไดถึง "เกาะ" แหง
หนึ่งซึ่งนายเรือพอใจถึงกับหยุดการทองเที่ยวไปในทะเลอยางเด็ดขาดนั่นคือ พระนิพพาน.
เราทุกคน คือเรือรวมทั้งนายเรือ. เมื่อเราหรือโลกพากันสาละวนแตเรื่องรูปหรือลําเรือ จน
ลืมใจหรือนายเรือ นายเรือก็จะตายเสียกอนที่จะนําเรือไปพบเกาะทีว่ า นั้น. แตถาสนใจในนายเรือ
หรือจิต จนลืมลําเรือเสียทีเดียว เรือก็จะเปอ ยพังทําลายลงเสีย กอนที่นายเรือจะไดใชอาศัยไปถึง
เกาะที่กลาวนัน้ . เพราะฉะนั้น พระพุทธองคจึงทรงสอนใหดําเนินสายกลาง อันเปนสายแหงปญญา
ไมประมาทไปในฝายตึงหรือฝายหยอน.
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ความจริงตัวเราไมมี. ที่มีคือเบญจขันธ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา "กาย กับ จิต" หรือเรือ
กับนายเรือเทานั้น นายเรือก็ไมใชเรา เพราะแมมันจะไดถึงเกาะคือพระนิพพานนั่นหรือไมก็ตาม
มันก็ยังคงไมอยูในอํานาจของใคร, รังแตจักแตกดับไปเปนธรรมดาของมันเทานั้น เกาะหรือพระ
นิพพานนั้นเลา ก็สักวาเปนเกาะหรือพระนิพพานของตัวสิ่งนั้นเอง, รับรูกับใครไมได เหมือนแสง
สวาง เมื่อเราเปดหนาตางมันก็เขามาสวางใหเรา ปดเสียก็มืดอีก แตแสงสวางนั้นคงเปนแสงสวาง
อยูนั่นเอง.
ถาสิ่งใดควรถือวาเปนตัวตน, สิ่งนั้นนอกจากจะตองไมรูจักแตกดับไมอาศัยผูอื่นหรือสิ่งอื่น
แลว ยังจะตองอยูในบังคับและรับรูอะไรกันได. นี่ ! เมื่อมีแตสิ่งทั้งหลายซึ่งลวนแตเปนไปตามเรื่อง
ของตนเหตุของตัวมันเอง: หรือไมอยูในอํานาจของใคร และรับรูอะไรกะใครไมไดดังนี้ มันก็ไมมี
ตัวตน แมกระทั่งพระนิพพาน ถาขืนมีเพราะอํานาจความรูสึกบางชนิด มันหาใชตัวตนอันแทจริง
ไม, ยังเปนฝกฝายแหงอวิชชาอยูดี. การลุถึงพระนิพพานจึงเปนจุดปลายทางของทุกคนเทานั้น.
เบญจขันธ คือกายกับใจ กลุมใด ยังมีอวิชชาอยูภายในมัน เบญจขันธกลุมนั้น ก็มี
อุปาทานอันเปนเหตุใหยึดถือตัวเองวาเรา, เราเปนเรา, ฉันเปนฉัน ฯลฯ เปนตน. "เรา" จึงคงอาศัย
มีอยูไดแตเพียงในเบญจขันธที่ยังมีอุปาทานอยูภายใน, และเบญจขันธชนิดนี้ยัง "สัมผัส" กันไมได
กับพระนิพพาน จึงตองเต็มไปดวยทุกข และกลิ้งเกลือกไปในวัฏสงสาร อันสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ
ระเกะระกะไปดวยสิ่งเสียบแทงเผาลน.
เบญจขันธใด ภายหลังจากที่ไดชวยตัวมันเอง ดวยการปฏิบัตธิ รรม เปนเบญจขันธที่
อวิชชาและอุปาทานตั้งอยูไ มไดแลว ก็ไมมีเราในเบญจขันธนั้น เบญจขันธนั้น เหมาะพอสําหรับ
การสัมผัสกันเขากับพระนิพพาน, มันจึงไดรับรส คือความเยือกเย็นแสนที่จะเย็นของพระนิพพาน
จนกวามันจะแตกดับไปอยางไมเหลือเชื้ออะไรไว สําหรับการเกิดอีก เชน เบญจขันธที่ยังมีอวิชชา
หรือมี "เรา" มีความสําคัญวา "เรา"
เบญจขันธที่หมดอวิชชา แตยังไมแตกดับ ยังดื่มรสพระนิพพานอยูนั้น, ภาวะอันนี้ เรา
เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน๑, [เรียกโดยโวหารที่ใชเรียกกันอยูทั่วๆ ไปในเวลานี้ ดวยการบัญญัติความหมาย
ไวเชนนี้ในวงการศึกษาในประเทศไทยเรา แตที่จริงคําๆ นี้ยังเปนปญหาที่ตองวินิจฉัยกันอยูบางอยาง] หรือ
นิพพานเฉยๆ. เมื่อใดเบญจขันธนั้น ทําการแตกดับลงอยางหมดเชื้อ, ภาวะอันนี้เราเรียกกันวา
อนุปาทิเสสนิพพาน หรือปรินิพพาน. การปฏิบัตธิ รรม หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา อริยมรรคมี
องคแปด นั่นเปนตัวทางใหถึงพระนิพพานนั้น. ขาพเจาหรือทานผูอานทุกคน จะยังอยูหางไกลตอ
พระนิพพานเพียงใด นั่นยากที่ผูอื่นจะรูแทนกันได นอกจากตัวเอง. เหตุนี้ ทานจึงกลาวไวอยางนา
จับใจวา ธรรมทั้งหลาย กระทั่งถึงพระนิพพานเปนที่สุดนั้น เปนสันทิฏฐิโก คือ ของใครใครเห็น,
ดังนี้ สําหรับขาพเจา สามารถเพียงแตขอยืนยันวา ทุกคนมีจุดหมายปลายทางอยูท ี่พระนิพพาน
เทานั้น.
๓๐ สิงหาคม ๒๔๗๙
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มัคคุเทสกของวิญญาณ

มัคคุเทสกของวิญญาณ
(Spiritual Guide)
วิญญาณที่ยังเปนทุกข หมายความวา ยังกําลังเดินผิดทางอยู หรือกําลังมีภาระตองเดินทางอันกันดารอยู ฉะนั้น
วิญญาณที่เปนทุกขจึงมืดมนและตองการมัคคุเทสกเปนผูนํา หลักแหงศาสนาทุกศาสนาลวนแตเปนมัคคุเทสก
ของวิญญาณในดานทฤษฎีดวยกันทั้งสิ้น แตวาการนําไปของศาสนานั้นๆ ยอมนําไปไดใกลไกลกวากัน สูงต่ํา
กวากัน พุทธศาสนาจะนําทานไปไดเพียงไร และอยางไร เรื่องตอไปนี้อาจใหคําอธิบายแกทานไดบาง

มัคคุเทสกของวิญญาณทั้งหลาย ก็คอื วิญญาณทีไ่ ดผานการศึกษามาแลวอยาง
ทั่วถึง มีความเจนใจในทุกๆ สิ่งเต็มตามที่ที่ควรจะรู จนเพียงพอสําหรับการที่จะรูว า ควร
ทําอยางไรกับวิญญาณของตัวเองจึงจะไดรับผล คือความเยือกเย็นไมรูจักสิ้นสุดและตนก็
กระทําจนไดรับผลเชนนั้นมาแลว อยางเด็ดขาดจริงๆ จิตหรือวิญญาณที่สมมติวา เปนชั้น
พระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนประธาน เปนตัวอยางแหงวิญญาณทีห่ ลุดพนแลวจากสิ่งที่พัวพัน
หอหุม อันจะทําใหเศราหมองใหมืดมิด ซึ่งทําใหหลงใหล วนเวียนอยูใ นการเกิดทองเที่ยวไปไมรู
สุด วิญญาณทุกๆ ดวงควรจะไดเปนเชนนั้น และถามันรูความจริงในเรื่องนี้ มันจะปรารถนาที่จะ
เปนเชนนั้นอยางเต็มที่ แตมันเปนเชนนัน้ ไมได หรือโดยมากที่สุดเปนไมได ทั้งนี้เพราะมันมืดมัว
ไมรูเหนือใต ทั้งขาดผูนํานั่นเอง
ดวงวิญญาณที่รุงเรือง ลุกโพลงสวางไสว ไมรูจักดับหรือแมแตหรี่อีกตอไปนั้น ไมมี,
เพราะวิญญาณเปนสังขตธรรม แตมีสภาพอันหนึ่งที่รุงเรืองสวางไสวอยูเสมอ ไมรูจักดับหรือแมแต
หรี่ลง อันเปนที่ซึ่งวิญญาณจะตองเขาไปใหถึง และดับตัวเองเสียในทีน่ ั้น จึงนับวาเปนการรอดพน
หรืออิสรภาพของวิญญาณ ซึ่งหลุดพนแลวจากการผูกมัดของโลกิยธรรม ที่เปนมายาทั้งปวง
วิญญาณที่เคยรูสึกวามีตวั ของตัว หรือตัวของมันเอง เปนตน ไดมาถึงสถานะอันสูงสุดและเปนที่
จบสิ้น และหมดความรูสึกวาเปนตัวลงโดยสิ้นเชิงที่นี่ วิญญาณตองการมาใหถึงที่นี้ อันเปนที่จบที่
สิ้นสุดของปวงทุกข แตมันมาไมได เพราะขาดผูนํา
บรรดาผูนําหรือผูอางตัวเองวาเปน สปรติ จวลไกด ทั้งหลาย มีจุดที่ตนจะนําไปสูต างๆ กัน
บางทานวา จะนําดวงวิญญาณไปแนบไวหรืออยูรวมกันกับพระเปนเจาในสวรรค ซึ่งเปนสุข
นิรันดร บางทานวา จะนําดวงวิญญาณใหสูงขึ้น จนถึงขั้นที่ตวั มันเองจะรุงเรืองไมรูจักมัวหมอง
และดับลงอีกตอไป คือถึงสถานะที่อะไรจะมาทําใหวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไมได และบาง
ทานวา จะนําดวงวิญญาณใหเขาถึงสถานะที่ตวั วิญญาณเองจะไดดับลงสนิท ไมตองลุกโพลงๆ ขึน้
วายเวียนในวัฏสงสารอีกตอไป ยังคงอยูตลอดอนันตกาลก็แตนิพพาน ซึ่งเปนสภาพหรือแดนอัน
เปนที่เขาไปดับของวิญญาณทั้งหลาย เราตองวินิจฉัยกันอยางละเอียดลออ เปรียบเทียบกันดูเถิด
วา ผูนําประเภทไหน จะเปนผูนําที่นําไปถึงขั้นสูงสุดไดจริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วา เขตแดน
อันนั้นเปนสถานะที่สูงสุด ไมมีสถานะอันอื่นสูงกวาตอไปอีกแลว แตควรเขาใจวา ทั้งนี้มิใชเพื่อ
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แกงแยงแขงดีหรือชิงดีกัน แตเปนไปเพื่อการเลือกเอาสักอยางหนึ่งหรือแนวหนึ่ง สําหรับเปนแนว
เครื่องดําเนินของตัว เพราะความอยากจะหลุดพนจริงๆ เทานั้น
พวกที่หนึ่ง ถือวาวิญญาณของผูที่ไดทําความดีจนเปนที่พอพระทัยพระเปนเจาแลว จะ
ไดรับการตอนรับของสวรรค และอยูกับพระเปนเจาตลอดกาลไมรูสิ้นสุด พวกนี้เปนฝายมีตวั ที่
ถาวรมาแตเดิม มีตัวที่แมทาํ อยางไรเสียก็ไมดับสูญไปไหน สําหรับจะไดไปทนทุกขในนรกนิรันดร
หรือรับสุขในสวรรคนิรันดร เปนการยึดถือเต็มที่ในขอที่วา เราเกิดมาโดยพระเจาสราง แลวก็
กลับไปรวมกับพระเจาได
แตขอทีต่ องถูกแยกหรือสรางขึ้นโดยพระเปนเจานั้นเปนปญหาอยู ถาเปนเพียงการแยก
ออกมาจากพระเจา ก็ยอมไมมีเหตุผลอันใด ที่จะไมทําใหถูกแยกออกอยางเดิมอีก เพราะเหตุวา
กอนแตที่จะถูกแยกก็เคยรวมอยูกับพระเจา ซึ่งหมายความวาบริสทุ ธิ์อยูแลว ก็ยังถูกแยกออกมา
ใหเที่ยวกอกรรมทําเข็ญตางๆ นานาจนกวาจะไดกลับเขาถิ่นเดิม นี่ไมนาจะไวใจวาเปนอิสระ หรือ
กลาวโดยตรง ก็คือ ยังเปน “เครื่องเลน” ของพระเจาอยูนั่นเอง ไมวาพระเจาในที่นหี้ มายเอาพระ
เจาที่เปนตัวบุคคล หรือที่เปนเพียงตัวกฎธรรมชาติ หรือกฎแหงกรรมก็ตาม ผูนั้นยังหาพนจาก
อํานาจของกรรม หรือธรรมชาติไม ยังไมใชแดนหลุดพนที่สูงสุดจริงๆ ที่นี้ ถาหากเปนไปในทาง
ที่วาคนเรามิใชสวนที่แยกออกมาจากพระเปนเจา แตเปนสิ่งที่พระเปนเจาสรางขึ้นใหมตางหาก
เมื่อทําดีถึงที่สุดแลว วิญญาณนั้นจะไดเขารวมกับพระเจา ดังนี้ ก็ยอมชวนใหคิดวา ยิ่งอยูภายใต
อิทธิพลของพระเจามากขึ้น และเปน”เครือ่ งเลน”ของพระเปนเจามากกวาอยางแรก และยอมจะฟง
ไมไดวาพระเจาผูบริสุทธิ์จะสรางสิ่งสกปรกขึ้นมา และพระเจาสรางขึ้นใหสกปรกแลว ใหสตั วสราง
ความบริสทุ ธิ์เอาเอง เพื่อเขาอยูกับพระเจาดังนี้ มิใชแบบแหงความยุติธรรม การยึดถือวาตัวของ
เรา ตัวของพระเจา มีการกระทําตอกันและตอกันเชนนี้ๆ เปนการยึดถือชนิดหนึ่ง ซึ่งยังมีอยาก
อยางนั้นอยากอยางนี้ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือเกิดมาจากความอยากอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชนอยากจะไดของชอบใจจากพระเจา อยากไดอยูหรือไดเปนสวนหนึ่งกับพระเจา
และในทีส่ ุดอยากเพื่อไมใหหลุดหรือพรากไปจากพระเจา ซึ่งความอยากเหลานี้ ลวนแตสรางความ
ยึดถือ อันจะทําใหวายเวียนอยูในทะเลแหงความรูสึกและความปรารถนา หรือความเพลิดเพลินใน
ที่สุด นาจะไมใชที่สุดของความทุกขอันเด็ดขาดแทจริง และเปนเรื่องคอนไปขางวัตถุมากกวาเรือ่ ง
ของวิญญาณแท
พวกที่สอง ไมถือวามีพระเจาผูสราง หรือผูเผด็จการเชนนั้น ถือวามีสิ่งที่เปนเพียง
ธรรมชาติที่มีอยูเองชนิดหนึ่ง ซึ่งบัญญัตนิ ามใหวาเปนตัววิญญาณหรืออาตมัน(หรืออัตตา) หรือ
เจตภูตในเมื่อเรียกตามภาษาไทย เปนตัวธรรมชาติทยี่ ืนโรงสําหรับใหสิ่งตางๆเขาเกาะอาศัย
เปนไป เชน รูปกาย และนามธรรม หรือจิตใจ ซึ่งเปนเหมือนตัวเรือนและเครื่องเรือนของวิญญาณ
นั้น สิ่งแวดลอมและหุมหอเหลานี้ เรียกวา โลกิยธรรม หรือโลกซึ่งเปนตัวหอหุมดวงวิญญาณหรือ
อาตมัน หรือจิต ที่ไมรูจักตายไว ครั้นประชุมแหงสิ่งทั้งหมดนี้ไดรับการศึกษา มีความรูมากถึงที่สุด
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โลกิยธรรมก็จะหลุดออกจากจิต หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อาตมันเปนอิสระจากสิ่งที่หอหุม แลวก็
เปนของสวางรุงเรือง ไมมีทุกข คงอยูในสภาพเชนนั้นตลอดอนันตกาลสืบไป และอาตมันนั้นเมื่อ
หลุดเปนอิสระออกมาแลว จะเปนของใครผูใดก็ตามเปนอันเดียวกัน หรือเหมือนกันหมด ไมมีเจา
ไมมีไพร มีดี มีชั่ว ในอาตมัน เปรียบเหมือนอากาศที่อยูในภาชนะตางๆ ถูกภาชนะกั้นไวสว นหนึ่ง
จากอากาศสวนใหญในทองฟาและพื้นโลก ครั้นตอยภาชนะนั้นๆ เสีย อากาศนั้นซึ่งไมมีเครื่อง
หอหุมกีดกั้นแลว ก็คืออากาศอันเดียวกันกับอากาศสวนใหญ พวกที่ถืออยางนี้ ก็เปนพวกทีถ่ ือให
มีตัว เพราะอยากมีตัวเหมือนกัน ไมอยากดับหายไปเสียเปนความยึดถือขั้นสุดทาย เพื่อใหยังคงมี
จิต หรือวิญญาณ หรืออาตมันเปนตัวยืนโรงที่บริสุทธิเ์ หลืออยู ปญหายอมมีวา ธรรมชาติจิตหรือ
วิญญาณหรือาตมันที่บริสทุ ธิ์แทมากอน ทําไมจึงใหโลกิยธรรมซึ่งสกปรกเขาหอหุมได อาตมันนั้น
จะเปนสิ่งที่มคี วามคิดนึกได หรือไมคิดนึกไดก็ตาม ทําไมจึงไมสามารถกันเอาโลกิยธรรมออกไป
เสียแตแรก ถาวาอาตมันไมมีความรูสึกอยางใด อวิชชาเปนโลกิยธรรมเขาหอหุมอาตมันทําใหมี
อันเปนไปตางๆ จนกระทั่งไดรับการศึกษาเพียงพอ ทําอวิชชาใหหลุดออกไปเสียได และอาตมัน
เปนอิสระดังนี้ การเขาหอหุมและการกลับละลายหลุดออก ก็หาใชงานของอาตมันไม เปนงาน
ของโลกิยธรรมแตฝายเดียวนั่นเอง เมื่อเปนเชนนี้ทําไมโลกิยธรรมหลุดออกไปแลว จะไมสามารถ
กลับติดและหอหุมอาตมันนั้นไดเลา เมื่อกลับหอหุมไดอีก ก็ยอมแปลวา ความหลุดพนอันนั้นยัง
ไมใชความหลุดพนอันเด็ดขาด ยังไมเปนอิสระ ไมปลอดภัย ถาจะวาอาตมันนี้เปนตัวรู ก็นาจะรู
เสียตั้งแตแรก และไมยอมใหโลกิยธรรมเขาหอหุมดังกลาวแลว ถาหากวาในครั้งนัน้ ยังมีแต
ความรูสึกผิดๆ นั่นยอมแปลวา ในอาตมันมีเชื้ออวิชชาประจํามาแตเดิมแลว ไมตองสงสัยวาเมื่อได
ทําใหโลกิยธรรมหลุดไปในครั้งหลังแลว จะไมมีเชื้อเดิมนั้นเหลืออยู ถาไมเหลืออยูก็แปลวา
อาตมันนั้นไดเปลี่ยนสภาพผิดไปจากเดิม และมันจะกลับรวมเขากับอาตมันใหญซึ่งยังมีสภาพ
อยางเดิมอยูอยางไรได เราจึงมองไมเห็นที่สุดของทุกข ในอาตมัน!
พวกที่สาม ซึง่ เปนพวกตรงกันขาม ไมยอมถือวามีตัวตน หรือตัวยืนโรงเชนนั้น ชีวติ นี้ลุก
ขึ้นมาจากตัวความไมรูหรือสภาพที่มิใชความรู มีสิ่งขางเคียงเปนตัวสนับสนุนหรือปจจัย สภาพที่
เรียกวาวิญญาณที่เปนตัวจุติปฏิสนธินั้น ไมมีตัวตนของมันเองที่แทจริง เปนแตเพียงกลุมของ
ปฏิกิริยาตางๆ ซึ่งเกิดทยอยกันขึ้นมาตามอํานาจแหงเหตุมีขณะแหงตัวมันเพียงสัน้ ๆ เพราะ
อํานาจการเกิดดับที่ยืนอยูตามธรรมชาติของสิ่งที่เปนเหตุ ครั้นไดกลายเปนที่อาศัยก็เปนทางให
เกิดความรูสึกตางๆ ซึ่งทําใหเกิดวิวัฒนขนึ้ ในตัวสิ่งนั้นเองเปนลําดับๆ มาตั้งแตมนั เริ่มกอตัวขึน้
คือมีจิตใจอยางเลวๆ จนกระทั่งมีจิตใจอันประณีต วิญญาณเองจึงไมมีตัวของตน นอกจากเปน
เพียงสายสืบอันยาวยืดของวิวัฒน ในขณะที่ยังไมขาดตอนเหมือนลูกหนังที่มีคนหลายๆ คนคอย
ตบไวไมใหตกลงหรือหยุดกระดอนได เรียกวา มันทองเที่ยวไปในสังสารวัฎแหงการเกิดดับ การ
เกิดในที่นี้ หมายถึงขณะที่มรี ูปกายเขาประกอบกลมเกลียวกัน การตาย หมายถึงขณะที่ปราศจาก
รูปกาย หรือปราศจากเครื่องมือแสดงตนใหปรากฏเปนตัววัตถุชัดๆ ตลอดเวลาทีว่ ญ
ิ ญาณยังถูกสง
ไวโดยปจจัยตางๆ เชน ตัณหา อุปาทาน เปนตนแลว มันก็ตองแสดงอาการโพลง คลายกับเปนตัว
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ยืนโรงอยูได วิญญาณเปนสิ่งที่คลอดออกมาจากความไมรูหรืออวิชชา จะเปนตัวตนของเราหรือ
ของใครอยางไรได แตเมื่อมันไดมีกายเปนเครื่องมือติดตอ ยอมเปนทางใหไดรับการศึกษาหรือได
ความรูที่เรียกวา ญาณ อันจะเปนเครื่องมือที่สามารถทําลายตัวเอง พรอมทั้งปจจัยเครื่องสนับสนุน
แวดลอมรอบขาง ใหหมดความสามารถหรืออํานาจลง คือใหหยุดใหหมดความรูสึกที่อยากได
อยากเปน อยากไมใหเปน โดยสิ้นเชิง มายาที่ลุกโพลงขึ้นเหลานั้น จึงดับสนิทลงไปได ไมมีอะไร
มาบังคับวิญญาณกลุมนี้ใหแสดงละครอีกตอไป สิ่งที่เรียกวาจิต หรือวิญญาณเปนเพียงมายาดังนี้
ตัวสิ่งทีเ่ ที่ยงแทถาวร ก็คือเขตแดนหรือสถานะอันเปนที่เขาถึงและดับของวิญญาณนั่นเอง ซึ่งจะ
เปนวิญญาณสายไหนก็ตามเมื่อเขาถึงเขตนี้แลว จะตองดับลงสนิทไมมีเชื้อเหลือ คนเราจึงเปน
เพียงของมายา แตในตัวมายานั้น มีความรูสึกนึกคิดไดประณีต ไดแกความรูสึกนึกคิดของเราทาน
ทั้งหลายที่กําลังอานและกําลังคิดนึกกันอยูในบัดนี้ ความคิดนึกเหลานี้ เปนผลสืบๆ มาของสิ่ง
หลายสิ่งที่เปนมาแลวแตหลัง ซึ่งมีแองรวมอยูที่ตวั ที่เราเรียกนามมันวา วิญญาณ หรือ อินดีวิดวล
ลิตี้ ในที่นี้ วิญญาณเกิดขึ้นมาทามกลางความมืดบอดตามกฎแหงสังขตธรรม ทุกๆ สิ่งที่เปนไป
ตามธรรมชาติทํานองเดียวกับลักษณะวิวฒ
ั นของสิ่งที่มีชีวติ อยางอื่น ที่เปนของหยาบๆ เห็นได
งายๆ ตามกฎแหงชีววิทยา หรือ ไบโอโลยี่ แตครั้นวิวฒ
ั นมาถึงขั้นสูง ก็เกิดสิ่งที่กลับเปนขาศึก
ของตัวเอง คือวิชาเกิดขึ้นเปนขาศึกตออวิชชา เชนเดียวกับสนิมเหล็ก แมเกิดจากเหล็ก ก็กลับ
เปนขาศึกตอแทงเหล็กที่เปนมารดาของมันเอง โดยกัดใหกรอนและหมดสิ้นไป ฉันใดก็ฉันนั้น
ครั้นวิชชาทําลายอวิชชาใหหมดสิ้นไปตามกฎที่วา เมื่อแสงสวางเกิดขึ้น ความมืดก็ตองหายไป
ดังนี้ ตัววิญญาณก็พลันถึงการขาดเหตุขาดปจจัย ครั้นขาดเหตุขาดปจจัยก็ดับลงไดและดับสนิท
อันเรียกโดยโวหารสมมติวา วิญญาณนั้นเขาสูนิพพานเปนความพนที่เด็ดขาดไมมีอะไรตามไปย่ํา
ยีได ไมมีใครคนหาพบเปนที่ที่ความทุกขตามไปไมถึง เพราะความทุกขเปนเพียงสิง่ ที่แนบอยูกับ
วิญญาณเทานั้น หรือโดยจํากัดความ ก็เปนเพียงปฏิกริ ิยาชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
วิญญาณเอง อันเรียกวาผลกรรม แตเมื่อวิญญาณเขาสูสภาพที่ไมทํากรรมอีกตอไป เพราะ
บัดนี้ไมมีตณ
ั หาอันเปนเหตุใหทํากรรมอีกตอไปแลว ก็ยอมเปนอิสระเหนือกรรม อยูเหนือ
ฐานะแหงการทํากรรมและการไดรับผลของกรรม ไมอยูในอํานาจของพระเปนเจาหรือ
ของใครๆ แมที่สุดแตธรรมชาติ เพราะมันไมเขาถึงธรรมชาติซงึ่ เปนที่ดับของสิ่งทัง้ ปวง
วิญญาณที่ยังไมเขาถึงแดนเปนที่ดับอันนีย้ ังมีความคิดนึกเชนนั้นเชนนี้ รูสึกเชนนั้นเชนนี้ เชน
อยากอยูกับพระเจา หรือรูสึกสบายเพลิดเพลินในการอยูกับพระเปนเจา ถาหากไดเปนเชนนั้นจริง
จึงยังเปนวิญญาณที่ไมเปนอิสระไปจากความรัก หรือความพอใจ ซึ่งเปนเหตุใหมวั เมาอยู และกลัว
วาสิ่งนั้นจะหายไปเสียจากตน หรือตนจะตายไปเสียจากสิ่งนั้น หรืออยางนอยที่สุดก็ตองมีความ
อยากมีอยู อยากเปนอยู คือใหมีตัวของตัวอยู ซึ่งยังไมเปนอิสระไปจากอํานาจของสิ่งที่ตอง
ประสงคใหอํานวยสิ่งทีต่ นตองการ ยังคงแบกตัวเองไวโดยไมรูสึกแบกหนักเต็มที่ ทั้งที่ไมรูสึกวา
หนัก สวนวิญญาณที่วางสิ่งเหลานั้นทั้งหมดเสีย สลัดกระสอบหินหนักโยนทิ้งออกไปเสียได และ
ไมหยิบเอาอะไรขึ้นมาแบกถือไวอีกตอไปนั้น ยอมมีอิสระที่จะดับไดตามความตองการของญาณ
หรือปญญา มีอิสระที่จะเดินลอยนวลออกไปเสียจากความทุกขทั้งมวล เขาสูความดับที่เงียบสงบ
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ตลอดอนันตกาล ซึ่งเปนภาวะทีว่ ิญญาณอันยังยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู หรือแมที่สุดแตตวั เอง หา
สามารถทําใหเหมือนไดไม มันเปนวิญญาณที่ไดผานการอยูกับพระเปนเจามาแลว จึง
สามารถทําเชนนั้นโดยงายดาย และเปนวิญญาณที่ไดผานการมีตัวมันเองอยางบริสุทธิ์
มาแลว จึงเลือ่ นขึ้นมาสูขั้นที่ดับสนิทอีกครั้งหนึ่ง หรืออีกขั้นหนึ่ง อันเปนขั้นสุดทายและ
เปนอิสระแทจริง และซึ่งวิญญาณสองประเภทขางตนยังตองทนแบกตัวของตัวเอง หรือรวม
ทั้งตัวของพระเปนเจาอยู ซึ่งในไมชาเมื่อเบื่อเขา ก็จะตองสลัดทิ้งตามอยาง อยางเดียวกัน
แนนอน วิญญาณตองการผูนําหรือมัคคุเทสก เพื่อใหถงึ จุดปลายทางเร็วเขากวาที่จะมัว
คลํามัวคนไปตามลําพังตัว กวาจะพบได ก็ตองทนวนเวียนอยูในกลางกองแหงไฟทุกขนานเกินไป
ซึ่งมันเปนการซื้อที่แพงมาก และใครๆ ก็อยากซื้อของถูก ถาอาจหามัคคุเทสกทดี่ ีได เขายอมยอม
เสียคานําทางที่แพง ดีกวาที่จะตองตอสูอ ุปสรรคใหเนิน่ ชา พระพุทธองคทรงสอนมติสุดยอดของ
ปรัชญาทั้งปวง คือมติแหงอนัตตา ปดอัตตาทิ้งใหหมดเปนครั้งสุดทาย ยอมเปนเสมือนมัคคุเทสก
ที่สูงสุด และทัง้ ไมทรงเรียกคานําทางอยางใดเลย
ทําไมจึงกลาววา มติแหงอนัตตา เปนยอดสุดแหงปรัชญาทัง้ ปวง? ทั้งนี้เพราะวา มติ
อัตตาหรือยังมีตัวมีตนนั้น ยังมีตัวทีต่ ิดพันอยูในความดีความชั่ว ในฝายขางดีนั้น แมถึงที่สุดหรือ
สมประสงคทกุ อยางแลว หรือถึงกับเปนพระเจาเสียเองไดแลว ก็ยังมีความรูสึกชนิดที่ติดตัวเองอยู
หรือแบกตัวเองอยูดวยความยึดถือในความดีของตัวเอง ยังมีเขามีเรา ซึ่งเปนเหตุแหงการ
เปรียบเทียบ หรือใหเกิดความรูสึกนานาประการ. นานเขาก็เบื่อตอความเปนเชนนัน้ ได เหมือน
ตอนแรกที่ถือเอาของมีน้ําหนัก ยังไมรูสึกหนัก ครั้นนานเขา ของนั้นเอง โดยไมตองเพิ่มอะไรขึ้น
จะแสดงน้ําหนักออกมาใหเห็นและรูสึกหนัก ครั้นนานอีกหนอยหนักจนตองวางทิ้ง แมในที่สุด
มือของตัวเองก็หนัก. เมื่อรูจักวาความดีคืออะไร มากพอเขาดังนี้ ก็รูวาแมความดีก็เปนสิ่งที่ตอง”
หาบคอน” ไวเหมือนกัน แตสําหรับคนทีย่ ังต่ําอยู หรือยังเมาในความดีอยู อาจไมรูสึกวาตนกําลัง
หาบคอน ทั้งที่หาบอยูเต็มหนัก จึงมีการสอนวาความดีไมหนัก และไมตองหาบคอนไป แตที่
แทจริง ความดีเปนสิ่งที่แมวาจะตรงกันขามกับความชัว่ ก็จริง ถึงกระนั้น ก็เปนสิ่งที่มีสิ่งอื่นปรุง
แตงขึ้น ตองเปนไปตามอํานาจแหงเหตุ เชน มีเหตุก็ยงั อยูได ครั้นขาดเหตุก็ดับไป เชนเดียวกับ
ความชัว่ เหมือนกัน ซึ่งทําใหเกิดภาระ ในการที่จะตองสรางเหตุของมันเพิ่มเติมเขาไวเสมอ ไมมีที่
สิ้นสุด เพราะฉะนั้นจึงมีอีกแนวหนึ่งตางหาก ซึ่งสูงขึ้นไปกวา คือการไมอยูในอํานาจเหตุปจจัย
เปนสิ่งที่เหตุปจจัยอะไรปรุงแตงไมได และสิ่งนั้น คือสภาพที่อยูเหนือหรือพนขึ้นไปเสียจากความดี
และความชั่ว พระพุทธเจาผูเ ปนยอดสุดของมุนีหรือปราชญผูรอบรู ไดทรงบัญญัตกิ ฎเกี่ยวกับ
ความดีความชั่วไววา
ขั้นที่หนึ่ง จงเวนความชั่วเสีย
ขั้นที่สอง จงทําความดีใหเต็มเปยม
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ขั้นที่สาม จงชําระจิตใหหมดจดเสียจากความยึดถือ ทั้งในสิ่งที่ดีและชัว่
เรื่องนี้ผูอยูในภูมิต่ําจะฟงไมเขาใจ และเห็นไดวา เปนคําที่กลับกลอก หรือสอนใหสราง
แลวกลับสอนใหทําลายเสีย แตที่แทไมเปนเชนนั้น ภูมิหรือสถานะแหงจิตมนุษยเรามีเปนขั้นๆ
และมีชั้นของตัวเอง ทั้งเปนการยากอยางยิ่งที่จะเขาใจถึงภูมิที่สูงกวาที่ตัวยังไมลถุ ึง เชนเดียวกับ
เด็กทารกไมอาจเขาใจไดวา กีฬาที่เปนของชั้นผูใหญจะมีความสนุกไดอยางไร สูเลนหุงขาวหุง
แกงของตนก็ไมไดฉันนั้น ในหมูมนุษยที่มีภูมิต่ําที่สุด ยอมทําชั่ว พวกนี้จึงตองการเพียงใหเวนชั่ว
พวกที่สูงขึ้นมาหรือชั้นกลาง ตามธรรมดาก็ไมคอยจะทําชั่วหรือไมทําอยูแลว พวกนี้ตองการขั้นที่
ใหทําดีใหเต็มเปยม กระทั่งถึงเปนความดีชั้นพระเปนเจา สวนพวกสุดยอดนั้น ตองการจะพน
ออกไปอีก เพื่อไม “แบกตัวเอง” ไวดังกลาวแลว จึงมีการหลุดลอยขึน้ ไปอยูเสียเหนือความดีและ
ความชัว่ ทั้งมวล ซึ่งยากที่คนชั้นที่ยังติดดีติดชั่ว จะเขาใจไดวาจะเปนไปไดอยางไร หรือดีกวาสูง
กวาอยางไร แตอยางไรก็ตาม เมื่อเขาไดลุถึงยอดสุดของความดีแลว ก็จะมองเห็นหางไปตอไปอีก
ไดเอง หรืออยางนอยที่สุด จะตองซึมซาบดวยตัวเองวา การติดอยูในความดีนั้น มิใชความรอดพน
หรือความอิสระที่เด็ดขาดจริงๆ มันเพียงแตรอดไปจากโทษของความชั่วหรืออิสระจากสิ่งชั่ว
เทานั้น แตยังคงติดในความดีอยู ซึ่งเปนการติดชนิดทีร่ ูยาก ไมแสดงอาการเจ็บปวด หรืออาการ
หยาบๆ อยางใดเลย ตองอาศัยปรีชาในชัน้ สูง จึงจะมองเห็น
ที่แทจริง ความตองการใหเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง คือใหพนจากดีและชั่วนี้ ก็เปนความ
ตองการของธรรมชาติ หรือเปนไปตรงตามกฎธรรมชาติเหมือนกัน แตเปนขั้นสุดยอด วิวัฒนของ
ธรรมชาติตามที่เห็นกันอยูไดทั่วไปนั้น ก็เห็นกันอยูแลววา สิ่งทั้งปวงจะคอยดีขึ้นๆ จนดีที่สุด แต
วาเมื่อดีที่สุดแลว จะไปขางไหนอีก การที่จะกลับยอนมาเลวใหมนั้น ก็เปนการวนไปอยางไมมีที่
สิ้นสุด ที่เราเรียกกันวา วัฏสงสาร ถาจะใหหลุดไปจากโซตรวนอันนี้เลา เราจะทําอยางไร ครั้งแรก
ที่เราจะนึกไดตามความคิดที่งายๆ แตถกู ตองที่สุดก็คอื วา ออกไปนอกวงเสีย อยาอยูในวงที่จะ
วนเวียนอยูในความดีและความชั่ว มนุษยเราทุกๆ คนจึงมีนิพพานเปนจุดปลายทาง จะตางกันบาง
ก็แตที่จะถึงจุดนี้ชาหรือเร็วกวากันเทานัน้ การที่จะลุถงึ จุดปลายทางอันนี้ ก็ตองผานมาแลวทั้งดี
และชัว่ จนรูจักมันดีเต็มที่ทงั้ สองอยาง และถอนตนออกมาใหเปนอิสระ ความชัว่ เหมือนของขม
ความดีเหมือนของหวาน แตทั้งสองอยางไมใชของปลอดภัย เพราะความขมทําใหไมพอใจ ความ
หวานทําใหพอใจหรือหลงติด เมื่อยังพอใจก็ไมพนไปจากความยึดถือหรือหลงติด ความเสื่อมกับ
ความเจริญ ความแพกับความชนะ เหลานี้ ก็เปนไปทํานองเดียวกัน มันหาใชความรอดพนหรือ
อิสระชั้นสูงสุดไม ตอเมื่อไดขามพนไปเสีย ไมมีเสื่อม ไมมีเจริญ ไมมีแพ ไมมีชนะ นั่นแหละ จึงจะ
เปนยอดสุดของความพน และเปนความบริสุทธิ์แทจริง แตเมื่อเราไมมีคําอื่น นอกจากคําวา “ดี”
คํานี้มาใชเปนชื่อเรียก เราก็ตองใชคําวา “ดี” นั้นเองเรียกซ้ําลงไปอีก ทําใหฟงยาก และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตามโวหารชาวบาน เรามีแตคําวา “ดี” กับ “ชัว่ ” เทานั้น เมื่อพูดวา ยังมีดีอีกชนิดหนึ่ง ซึ่ง
พนหรือนอกออกไปเสียจากความดี ดังนี้ ยากที่จะฟงเขาใจ
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อยางไรก็ตาม ในที่สุดเราจะจับใจความไดอยางหนึ่งวา ดี กับ ชั่ว สองอยางนี้ มันมีได
เฉพาะในเมื่อยังมีตัวเรา หรืออัตตาที่เปนตัวเราเทานัน้ ความดีและความชัว่ ตั้งอาศัยอยูบนตัวเรา
เพราะฉะนั้นปรัชญาที่ยังมีตวั เรา จึงเปนปรัชญาที่ยังมีเชื้อแหงความยึดตัวของตัวเหลืออยู เพราะ
ความอยากมีตัวเรา เพื่ออยูเ ปนสุด หรือดี หรือเจริญ อยูตลอดอนันตกาลนั่นเอง ถึงแมจะเอาเปน
วาตัวเราหรืออัตตาตัวนั้น มิไดเปนผูหรือสิ่งที่มีความรูสึก แตความรูสึกของผูที่บญ
ั ญัตินั่นเอง ยังมี
ความหลงยึดถือในตัวเราทีเ่ คยยึดถือมาแตเดิม เหลืออยูบางสวน ทําใหคอยจองจะตะครุบเอาสิง่ ที่
ตนเห็นวาดีทสี่ ุดมาเปนตัวเราเสมอ และอันนี้เอง เปนเหตุใหเกิดความยึดถืออันใหมหรืออันสุดทาย
ยึดเอาสภาพที่พนจากความดีความชั่ว หรือที่เปนแดนที่เขาไปดับของความดีความชั่ว หรือทีเ่ ปน
แดนที่เขาไปดับของความดีความชั่ว วาเปนตัวเรา หรืออัตตาของเราขึ้นมา แตแทที่จริง เมื่อกลาว
ดวยแนวแหงการปฏิบัติจริงๆ แลว ยอมขัดอยูในตัวเองคือ ถาผูใดก็ตาม เปนผูมีจิตหลุดไปจาก
ความดีความชั่วแลวจริงๆ เขายอมจะไมกลาวเอาสภาพอันนั้นวาเปนตัวตนได โดย
ทํานองเดียวกัน เมื่อเขายังกลาวได เขาก็ยังไมใชผูพนไปจากความดีความชั่ว เปนแต
กลาวอนุมานเอา และกลาวดวยอํานาจความยึดถือที่เหลืออยูเปนชั้นสุดทายนั่นเอง
จะอยางไรก็ตาม เราเห็นกันอยูแลววา ตามประวัตศิ าสตรนั้น พุทธปรัชญาแหงความไมมี
ตัวตนหรืออนัตตานี้ เกิดขึ้นภายหลังปรัชญาอันวาดวยตัวเอง หรืออาตมันของอุปนิษัท ในอินเดีย
ปรัชญาอุปนิษัท ก็เกิดขึ้นมาภายหลังลัทธิถือพระเปนเจา และความเขาอยูกับพระเปนเจาในแดน
สวรรค และลัทธิถือพระเปนเจาเหลานี้ เกิดขึ้นหลังจากลัทธิถือวัตถุตามธรรมชาติ ที่นากลัว เชน
ไฟ พายุ ฟา เปนตนอีกตอหนึ่ง เมื่อยอนกลับขึ้นไป กลาวจากเบื้องต่ํา ตั้งแตสมัยปาเถื่อนของโลก
คนปารูจักกันอยางสูงก็แตกลัวฟารองฟาผา ดวงวิญญาณของเขา ถูกคุกคามอยูดวยความกลัว จึง
พากัน ออนวอนและนับถือ ตามที่จะนึกได แมกระทั่งตอมาถึงยุคที่เกิดเชื่อวา มีเทวดาประจําสิ่ง
ตางๆ เชน ไฟ ลม น้ํา เปนตนเหลานั้น และออนวอนมุงตรงไปยังเทวดาเหลานัน้ แลว ก็ยังไม
แตกตางกัน ลวนแตเปนเพียงลัทธิที่เปนไปตามอํานาจความกลัว หรือลัทธิศาสนาขั้นที่ยังเปน
ทารกของโลก ครั้นตอมามีความรูสูงขึ้น เลิกความเชื่อในวัตถุและบุคคลสมมติเหลานั้นเสียแลว
ถือเอาตัวธรรมะเปนเครื่องจูงวิญญาณ เพื่อใหมันลุถึงสภาพที่พนทุกข ก็ทํากันไปไดตามที่จะ
มองเห็น และเจริญขึ้นเปนลําดับมา ตั้งตนแตรูวาสําคัญอยูที่ใจ ครั้งแรกคนพบ ความสงบ
อารมณ วาเปนเครื่องพนทุกข ก็เกิดมีการเจริญฌานหรือสมาธิกันยกใหญ ครัน้ ตอมาคนพบวา
ตองเปนความรูของใจ จึงจะพนทุกข เพียงแตความบริสุทธิ์เพราะสงบนั้น ยังไมใชที่สุด จึงเกิดมี
การเจริญปญญา หรือวิปสสนา ที่คนควาหาหลัก และเกิดหลักปรัชญาขึ้นตามหลักแหงเหตุผล
ใจความของปญหามีอยูแตเพียงวา รูหรือแจมแจงในใจอยางไร หรือตามที่เปนจริงอยางไร จึงจะไม
ทุกข มีผคู นพบคําตอบตางๆ กัน บางพวกวา ปวยการคิดอยางอื่น คิดวาไมมีอะไรเสียก็แลวกัน
ทําหรือคิดอยางไรก็ไมเปนอันทํา บางพวกวา ชีวติ หรือวัฏสงสารนี้ มันหมุนไปหาที่สุดจบของมัน
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เอง อยาดิ้นรนขวนขวายเลย มันจะเร็วหรือชากวากําหนดของมันไปไมได เชนเดียวกับดายทีเ่ รา
จับปลายไวขางหนึ่งแลวขวางไป มันคลี่ไปพลางกลิ้งไปพลาง ครั้นหมดกลุมเขามันก็หมดเองฉันใด
สงสารวัฏหรือความเวียนวายของชีวติ ก็ฉนั นั้น และยังมีลัทธิซึ่งมีมติอนื่ ๆ อีกมากมาย จวนจะถึง
สมัยพุทธกาล มีมติของอุปนิษัทเกิดขึ้น คนพบอาตมันหรือธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งไมมปี รากฏการณ
เขาใจยาก เพราะตรงกันขามกับโลก ไมมีอะไรสรางหรือปรุงแตงอาตมันนี้ได แตคงมีอยูทุกเมื่อ
และสิงอยูในทีท่ ั่วไป เปนเสมือนดวงวิญญาณของสากลโลก และสอนวา ถาใครทําจิตใจใหหมดจด
จากอวิชชาแลวจะมองเห็นอาตมันนี้ดวยปญญาจักษุ และในขณะนั้นใจของผูนั้นก็เปนสุขถึงที่สุด
ดวย แตในที่สดุ พระพุทธเจาไดเกิดขึ้น และตรัสรูทรงพบหลักสืบไปวา ธรรมชาติทเี่ ขาเรียกวา
อาตมันนั้น เปนธรรมชาติทมี่ ีอยูจริง แตหาใชสิ่งที่ควรเรียกอัตตาหรืออาตมันไม เพราะมันเปน
อนัตตา ไมใชตัวผูหรือตัวกรรตุการกที่จะกระทํานั่นทํานี่ได หรือตัวกรรมการก ที่จะถูกใครทําอะไร
ใหได มันเปนธรรมชาติหรือธรรมชาติลวนๆ เชนเดียวกัน อยาไปสําคัญเอาวามันเปนตัวตนเลย
การเพงจองหรือมุงหาอาตมันเชนนั้น เปนการมุงดวยความยึดถือหรืออุปาทานอันหนึ่งเกินไป ให
เพงจองหาเพียงวาใจของตนปลอยวางสิ่งทั้งปวงแลวหรือยัง หมดความยึดถือวาตัวตนในสิ่งทั้ง
ปวงแลวหรือยัง ถาหมดแลวก็จะไมอยากอยางใดหมด จะเปน อยากได อยากมี อยากเปน หรือ
อยากไมใหมีไมใหเปนก็ตาม ทุกคนจงคอยกําหนดใจของตัวเอง วาใจของตนถึงสถานะอันวานี้
แลวหรือยัง ถายังไมถึง ก็ดําเนินตามหลักแหงอัฏฐังคิกมรรคใหมากขึ้น จนกวาจะถึงเทานั้น
โยคาวจรในพุทธศาสนาทุกๆ ทานจึงมีจุดที่หนวงเหนี่ยวคือนิพพาน อันเปนที่ดับของความยึดวา
ตัวตนที่ดับของกิเลสหรือความทุกขอยางเดียวนั้น ครั้นทุกขดับหมดก็รูไดเอง ทั้งรูจักสภาพอันเปน
ที่ดับของความทุกขนั้นดวย แตมิไดยึดถือหรือสําคัญเอาวาสภาพอันนั้นเปนตัวตนหรืออาตมันแต
อยางไร เปนธรรมชาติลว นๆ ที่ใครก็ไมควรยึดถือ เชนเดียวกับสิ่งอืน่ ที่ไดปลอยวางมาแลวโดย
ลําดับ สิ่งนี้มีอยูเองแลว เมื่อเราพบเขา เราก็ไมยึดถือมันเทานั้น ถาไปยึดถือเขาใหมอีก ก็ยังไมได
หลุดพนเด็ดขาด จะปลอยวางอีกครั้งหนึ่ง สําหรับขอนี้มีหลักพุทธภาษิตวา “วางภาระหนักเสียแลว
ไมจับฉวยเอาสิ่งอื่นขึ้นมาถือเปนภาระอีกตอไป ถอนตัณหาเสียไดพรอมทั้งรากเหงา ก็เปนผูดับ
เย็นสนิท” และสําหรับการปฏิเสธทุกๆ สิ่ง วามิใชอัตตาหรือควรถือวามันเปนอัตตานั้น มีพุทธ
ภาษิตวา “ธรรมหรือสิ่งทั้งปวงมิใชอัตตา” และวา “ธรรมทั้งปวงเปนสิ่งที่ไมควรเขาไปยึดถือเอา”
และคําวา ธรรม ยอมหมายถึงทุกๆ สิ่ง ทัง้ ที่เปนประเภทที่มีสิ่งอื่นปรุงแตงขึ้น และประเภทที่มีอยู
ไดเองโดยไมตองมีอะไรปรุงขึ้น เชน พระนิพพาน หรือสภาพอันเปนที่ดับสิ้นของความทุกขนี้ดว ย
กลาวโดยเฉพาะ มติแหงอุปนิษัทมีอาตมัน และบรรยายลักษณะไวเปนอสังขตะคลายกับ
นิพพานของพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะวาปรัชญาสายนี้ ไดไตมาตามหลักที่ถือวาตองมีตัวเรา เมื่อ
คนพบเปนครัง้ แรกวา กายกับใจนี้ไมใชตวั เราเสียแลว ก็อัศจรรยและกระตือรือรนวา ถาดังนั้นตัว
เราอยูที่ไหนเลา ก็การที่หาวารางกายและใจมิใชตวั เรานั้น ก็เพราะมันเปนเพียงของที่ถูกปรุงขึ้น
จากสวนยอยๆ ตางๆ และเปนมายาเกิดมาจากสิ่งอื่น การคนหาตอไปจึงมีประเด็นหนักไปในทาง
ที่วา อะไรเลาคือตัวเราหรืออาตมัน ตอมาคนไปพบธรรมประเภทที่เปนอสังขตะ ซึ่งอาจทราบได
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แมโดยอนุมานวา มันมีลักษณะตรงกันขามจากรางกายและใจ ซึ่งเปนมายาทุกๆ อยาง และสิ่งที่วา
นี้มีอยูในที่ทั่วไป เพราะวาอาจคนพบไดในที่ทุกแหง จึงปลงความเชือ่ ลงอยางเด็ดขาดวา นี้แลวคือ
อาตมันหรือตัวเรา “ตัวเราอยางใด ทานก็เปนอยางนั้น พรหมอยางใด เราก็อยางนั้น” ซึ่ง
หมายความวาเรามีตัวเราตัวเดียวกันหรืออยางเดียวกัน พรหมนั้นหมายถึงอาตมันในที่ทุกแหง
นั่นเอง มติอันนี้คลายกับพุทธศาสนาทีส่ ุด ตางกันก็แตวา เขามีตวั อาตมันเปนผูถูกสิง่ ตางๆ เชน
ถูกโลกิยธรรมเปนตนหุมหอเอา และในทีส่ ุดหลุดออกมาได จิตเปนผูรูจักอาตมันที่หลุดออกมาแลว
สวนพุทธศาสนา ไมมีตัวอาตมันเชนนั้น มีแตจิตที่ถูกกิเลสหุมหอ และหลุดพน และจิตรูจักตัวมัน
เองวาพนแลว (คือไมมีตัวเรา หรืออาตมันไหนอีกเปนผูหลุดพน) และหลุดพนหมายถึง มันพบกับ
นิพพาน ซึ่งและแลวจิตเองจะไดดับความรูสึกวามีตัวเองสนิทไป ไมมีทุกขเกิดขึ้นไดอีก (มิใชมี
อาตมันเปนตัวคงอยูตลอดอนันตกาล เหมือนมติของอุปนิษัท)
ตามหลักแหงพุทธศาสนา ตัวเราที่แทจริงนั้นไมมี มีแตสมมติเรียกกันขึ้นเองตาม
อํานาจสัญชาตญาณของสัตวที่ยังมีอวิชชา คือ ความไมรูจักสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงตลอดเวลาที่
พูดกันวา เรา เขา นายนั่น นายนี่ แมที่สุดแตที่พระพุทธเจาไดตรัสวา “ตนเปนที่พงึ่ ของตน” ดังนี้ก็
ดี ยอมหมายความเอาตนแหงมายานี้เทานั้น เพื่อใหตนแหงมายานี้ รีบชวยตัวของตัวเอง ตัวเรา
โดยสมมติหรือมายานี้ คือความลุกโพลงๆ ขึ้นมาดวยอํานาจความประชุมพรอมกันของสิ่งหรื
อธรรมประเภทที่เปนตัวเหตุ และทีเ่ ปนตัวปจจัยสนับสนุน ถาจะถามวา เหตุอันแรกที่สุดนั้นมาจาก
ที่ไหนเลาเชนนี้ ก็เปนปญหายุงยากเชนเดียวกับทีถ่ าเราจะถามพวกอุปนิษัทวา ก็อาตมันนั้นมา
จากไหนเลา พระพุทธเจาตรัสวา สิ่งที่เลยเหตุอันแรกนั้นไป จัดวาเปนสิ่งที่เกินไปกวาสิ่งที่ควรจะรู
เสียแลว เรารูเพียงเทาที่จะทําความทุกขที่ลุกขึ้นมานี้ ใหดับสนิทไปไดก็พอ แตคําตอบที่งายที่สดุ
เราพอจะหาไดวา ความมืดมิด เพราะไมมี ดวงอาทิตย ดวงดาว และอื่นๆ ทั้งหมดในสากล
จักรวาลนี้ ซึ่งมันมีอยูเองตามธรรมชาตินนั้ มันมาจากไหนเลา สมมติวาถาอยามีอะไรทั้งหมดใน
โลกนี้ ใหมีแตแความวางอยางเดียว แลวความมืดเพราะไมมีแสงสวางนั้นเราก็รูไมไดวามันมาจาก
ไหน ขอนี้ฉันใด ความมืดในทางจิตคืออวิชชา หรือสภาพอันปราศจากความรูก็ฉันนั้น เรารูไดแต
เพียงวา ถามันไมมีความรู มันก็ตองวางจากความรูหรือไมรู และสภาพอันนี้เอง เปนเหตุอันแรก
ที่สุดของสิ่งทั้งปวงบรรดาทีว่ ิวัฒนงอกงามเปนสิ่งนั้น สิ่งนี้ขึ้นมา ซึ่งมีกาลเวลาเปนสวนชวยอัน
สําคัญสวนหนึง่ ดวย
วิญญาณที่หลุดแลวจากการหุมหอของอวิชชาจึงสามารถเปนผูนําของวิญญาณอื่นๆที่ยัง
ไมหลุด และนําไปสูความหลุดจากอวิชชาอันเปนกรงขัง หรือแดนจํากัดเขตของวิญญาณที่ยัง
มืดมนนั่นเอง
พุทธทาส
๑๐ พ.ค. ๒๔๘๕
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ปญหายุงยาก
เกี่ยวกับการถือพระรัตนตรัย
คําวา พระไตรรัตน หรือพระรัตนตรัย ซึ่งแปลวา แกวทัง้ สามนั้น ในวงพุทธศาสนาเรา ใช
หมายเอาวัตถุที่สําคัญที่สุดสามอยาง คือ พระพุทธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, ที่ไดเรียกวา แกว ก็
เพราะวา ใครมีไวดวยความรูจักหรือเขาใจ ยอมจะนําความอิ่มเอิบมาสูผูนั้น เชนเดียวกับผูท ี่รจู ัก
คาของเพชรพลอย มีเพชรพลอยก็อิ่มเอิบวาตนเปนผูร่ํารวย และมีความสุขดุจกัน. แตมิได
หมายความวามีไวอยางกะไกไดพลอย แหงนิยายอิสป.
เมื่อสังเกตตามที่เรารับถือกันอยูในทุกวันนี้ ดูเหมือนวา สิ่งที่เรียกวา พระรัตนตรัยนั้น ถูก
แบงออกเปนสองประเภทเสียแลว ทั้งทีผ่ ูแบงเองก็ไมรูสึก, จึงเกิดมีพระรัตนตรัยชนิดที่เปนสวน
เปลือกผิว และพระรัตนตรัยที่เปนเนื้อแทขึ้น. แตถึงอยางไรก็ตาม นับวาเปนคุณประโยชนดวยกัน
ทั้งสองอยาง, ทั้งนี้ก็เพราะวาคนเรามีทั้งโง และฉลาด ทั้งที่ชอบลวงตัวเองและไมชอบ จึง
เปนอันวา เปลือกของพระรัตนตรัยนั้น มีไวสําหรับเด็กๆ หรือผูใหญที่มีมันสมองอยางเด็ก, แตตอ ง
ยอมใหเขาเรียกวาองคพระรัตนตรัยเหมือนกัน จะเรียกวา เปลือกพระรัตนตรัยไมไดเปนอันขาด.
สวนเนื้อแทของพระรัตนตรัยนั้น เรามีไวสําหรับผูใหญที่ลืมตาแลวโดยทั่วไป และโดยเฉพาะ
สําหรับผูที่ยังไมเปนพระอรหันต เหมือนกันกับพวกแรก เพราะวา ผูที่เปนพระอรหันตเสียแลว
ยอมหาตองการพระรัตนตรัยไม.
ที่จัดเปนสวนเปลือกนั้น หมายถึงวัตถุ ที่ผูมีปญญาตื้นๆ เขายึดถือเอาวาเปนองคพระ
รัตนตรัย สําหรับพระพุทธเจา เปลือกก็คอื รูปกาย ที่เปนเนื้อหนังของพระองคนั่นเอง ตลอดลง
มาถึงพระพุทธรูป พระบรมธาตุ แมที่สุดแตตนโพธิ์ เปนตน, สําหรับพระธรรม ไดแก เสียงที่คนเรา
สวดพระธรรม ตูพระธรรม ตําราพระไตรปฎก และวัตถุอื่นๆ ที่พากันกราบไหวแทนพระธรรม
สําหรับพระสงฆ ก็ทํานองเดียวกัน ไดแก รูปกายของผูที่บวชเปนนักบวช ตลอดถึงสิ่งอื่น ซึ่งเปน
เครื่องหมายของนักบวช.
ที่เปนสวนเนือ้ แทน้นั หมายถึงตัวสิ่งนั้นจริงๆ อันนักศึกษาจะมองเห็นไดดวยปญญาจักษุ;
สําหรับพระพุทธเจา คือตัวปญญา หรือความรูที่ทําใหเราหมดทุกข หมดเศราหมอง หมดสงสัย รา
เริง เปนสุขอันแทจริงได ไมวาจะเปนตัวปญญาที่มีอยูในพระพุทธเจาองคนี้ หรือองคไหน ยอม
เหมือนกันหมด สําหรับพระธรรม หรือตัวความจริง หรือกฏอันยุติธรรมแท ของวิธดี ับทุกขบรรลุ
สุขนั้นๆ, อันพระพุทธเจาไดคนพบ. สําหรับพระสงฆ คือดวงปญญาของผูที่ไดฟงคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาแลว รูแจงความพนทุกขเชนเดียวกับพระพุทธเจา แปลกกันเพียงที่ไมไดคนพบดวย
ตนเอง เหมือนพระพุทธเจา หรือจะกลาวอีกอยางหนึ่งอยางสั้นๆวา ดวงจิตที่กําลังประกอบดวย
ปญญา เครื่องคนพบความจริงอันประเสริฐโดยตนเอง นั่นเปนพระพุทธเจา ตัวความจริงนั้น คือ
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พระธรรม และดวงจิตของผูท ี่รูตามพระพุทธเจา กําลังประกอบดวยปญญาเปนสวนเครื่องพนทุกข
อยางเดียวกัน นั่นเปนพระสงฆ และพึงเขาใจวา นามวา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหลานี้
เปนคําซึ่งสมมติขึ้น เพื่อใชเรียกสิ่งสําคัญทั้งสามนั้น และสมมติขึ้นโดยผูที่รูจัก หรือเขาใจในสิ่งทั้ง
สามนั้นเปนอยางดี.
ที่เปนสวนซึ่งยังรวมกันอยู คือที่ยังไมไดแยกเปลือกและเนื้อออกจากกัน ก็คือความที่สิ่ง
นั้นๆ ถูกเพงมองอยางรวมๆ กันไปทั้งตัวจริงของสิ่งนั้น และวัตถุทสี่ ิ่งนั้นเขาตั้งอาศัย, เปนการ
มองของผูที่อยูในระดับปานกลาง ไมเพงไปแตฝายรูปหรือฝายนามเพียงดานใดดานหนึ่ง, เหมาะ
ทั้งคนธรรมดาและคนฉลาดจะมองตามเห็นตามไดงายๆ สําหรับการมองทํานองนี้ พระพุทธเจา ก็
คือ องคพระพุทธเจารวมทั้งจิตใจ หรือปญญาซึ่งแนบเนื่องอยูในกายนั้น, พระธรรม ก็คือตัววัตถุ
เหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปนเครื่องสะดุดตาสะดุดใจคนผูพบเห็น ชวยใหเขาเขาใจตอกฏความจริง
ของความพนทุกข รวมทั้งตัวความจริงอันเขาจะพบไดโดยอาศัยสิ่งเหลานั้น, แมที่สุดแตความจริง
สวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งเขาจะคนพบไดในการงานที่เขาเคยกระทํามาแลว หรือในการศึกษาปริยตั ิของ
เขาก็ตาม, และพระสงฆ ก็คอื รูปกายพรอมทั้งจิตอันบริสุทธิ์และปญญาอันมีอยูในกายนั้น ของผูที่รู
ธรรม ตามอยางพระพุทธเจา ตามที่รับปฏิบัติมาจากพระพุทธเจา โดยไมตองคนเอง.
ทั้งที่ความจริงนั้นมีอยูวา เปลือกนั้นเปนอยางหนึ่ง เนื้อแทเปนอีกอยางหนึ่งก็ตาม เรามัก
เรียกสิ่งนั้นทั้งสองสิ่งรวมเปนสิ่งเดียวกัน คือเรียกรวมทัง้ เปลือกและเนื้อของมันวา เปนสิ่งนั้นๆ
เชน เราเรียกทั้งเปลือกและเนื้อของมันวา ทุเรียน เปนตน หากใหชถี้ ึงคุณสมบัติ ที่ควรจะไดรบั
เกียรติเปนเจาของชื่อนั้นแลว ใครก็ตามจะตองชี้ที่เนื้อทุเรียน ซึ่งรับประทานไดนนั่ เอง แตเพื่อ
เขาใจงายๆ เรารวมเรียกทัง้ หมดนั้นวา ทุเรียน ซึ่งแปลกวางไปถึงตนทุเรียนก็ได ปลอยใหผูมี
ดวงตาคนหาหัวใจของคําวา ทุเรียนเอาเอง และทุกคนแมจะมีปญญาต่ําเพียงไร เขาก็ยอมอยากที่
จะใหสวนที่กนิ ไดนั่นแหละ เปนหัวใจของคําวา ทุเรียนแท ความเขาใจของคนทุกคนยอมลงรอย
รวมกันดังนี้ แมที่สุดแตกระรอกกระแต ก็คงเหมือนกันหมด.
สําหรับพระรัตนตรัยนั้น หัวใจที่แทมีเพียงอันเดียว หมายความวา ทั้งสามนั้นเปนอัน
เดียวกัน ตรงกันกับลักษณะเอกานุภาพของ Trinity ของคริสตศาสนา, ของที่วามีสิ่งเดียวนั้น คือ
พระธรรม คนเปนพระพุทธเจาได ก็เพราะพระธรรมซึ่งมีอยูในตน และตนคนพบดวยตน พระธรรม
คือสภาพที่มีอยูเองทั่วไป ไมมีเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด ไมเปนอดีต อนาคต หรือเปนปจจุบัน
กะใครได, เพราะเปนเพียงตัวกฏความจริงที่ครอบงําโลกอยู โดยทั่วไปเทานั้น เขาไปสิงอยูใน
บุคคลผูใด ผูนั้นก็แปรรูปจากเดิมทันที, พระสงฆเลา เปนพระสงฆขนึ้ มาได ก็เพราะพระธรรมทีต่ น
นอมนํามาใสตนตามวิธีที่พระพุทธเจาสอนให เชนกับทีพ่ ระองคทําแกพระองคเอง, จึงไมมีอะไร
แตกแยกออกไปจากกันได ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยหัวใจ.
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แตเพื่อใหเห็นชัดเจน เขาใจงาย ยึดถือเอาไดงายๆ สําหรับผูที่จะเขามาถือพระรัตนตรัย
ซึ่งยังใหมอยู, จึงมีการแยกชี้ใหเห็นชัดๆ เปนสามอยาง, ใหแตกตางกันออกไป โดยวัตถุทตี่ ั้ง อัน
เปนฝายรูปธรรม (Material) ทั้งสามสิ่งนี้เปนอันเดียวกันโดยความจริงอันสูงสุด (Ultimate Truth)
และแมจะไดแยกออกเปนสามอยาง เพื่อใหเปนการงายแกผูที่ยังใหม ในการที่เขามารับถือชั้นหนึง่
แลวก็ตาม นั่นยังไมเพียงพอ, ยังตองมีการแสดงดวยเปลือกเปนครัง้ แรก แสดงดวยเนื้อแท เปน
ขั้นหลัง อีกขั้นหนึ่งดวย, เพราะฉะนั้น กวาเราจะมีการเขาใจในพระรัตนตรัย โดยผานเปลือกเขา
ไปถึงเนื้อ แลวรูจักทําเนื้อทัง้ สามนั้นใหรวมเปนอันเดียวกันได เปนตัวพระธรรมตัวเดียว, ตัวซึ่งมี
รัศมีแผซานครอบงําทั่วโลก อยูคูกับโลก มีอานุภาพบันดาลใหสิ่งทั้งหลายเปนไป ตรงตามกฏแหง
ความจริงอยางเดียวนั้น มันไมใชสิ่งที่เราคนเราโดยทั่วไป จะทําไดงายๆ เลย.
"ผูใดไมเห็นธรรม ผูนั้นไมเห็นตถาคต, ทั้งที่แมวา เขาจะจับมุมจีวรของเรา เที่ยวไป
ไหนไปดวยกันทุกวันก็ตาม" นี่เปนพระพุทธภาษิต ที่ตรัสแกพระวักกลิ อันแสดงเนื้อความวา ผู
ที่เห็นเปลือก (คือรางกาย) ของพระองคนั้น หาชื่อวาเห็นพระองคไม ผูใดเห็นธรรม (คือสิ่งที่ทํา
พระสิทธารถใหกลายเปนพระพุทธเจา) ผูนั้นจึงจะชื่อวาเห็นพระพุทธเจา, โดยนัยนี้ เราจะเห็นได
ชัดทีเดียววา การที่จะเห็นธรรมนั้น มันมีทั้งเห็นเปลือกและเห็นเนื้อแทจริงๆ แมการเห็นพระ
รัตนตรัย ซึ่งเปนสวนที่ไดกระจายออกไปจากตัวพระธรรม ก็เชนนั้นดุจกัน. การที่พระองคตรัสวา
"ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต, ผูใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็นธรรม" ดังนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา
พระพุทธเจากับพระธรรมเปนอันเดียวกัน สวนรูปกายนัน้ ไมใชทั้งธรรม และตถาคต, เปนเพียง
เปลือกของธรรมหรือของตถาคต การเห็นเปลือก และเห็นเนื้อแท จึงไมใชอันเดียวกัน และแยกกัน
ไดอยางเด็ดขาด.
แตแมวา การเห็นเปลือกกับเห็นเนื้อ จะเปนคนละอันเชนนั้นก็ตาม, ในวงศีลธรรมแหง
พระพุทธศาสนาตองมีคูกันทั้งเห็นเปลือก และเห็นเนื้อ. และในสวนตัวพระธรรมเอง ก็ตองมีทั้ง
เปลือก และเนื้ออาศัยกัน จึงจะเปนประโยชนแกโลกได, หนาที่ของเราทั้งหลายจึงมีวา เราจะตอง
เห็นใหถูกใหตรงตามที่เปนจริง เปนอยางๆ ไปเทานัน้ เอง. ถามิฉะนั้น ก็จะเกิดการแกงแยง หรือดู
หมิ่นกันขึ้น เพราะตางฝายตางจะถือรั้นวา ฉันเห็นถูก ทานเห็นไมถกู ซึ่งลวนแตมีเหตุผลกันคนละ
ทาง ทั้งสองฝาย.
ขอที่วา จําเปนจะตองมีทั้งเปลือกและเนื้อนั้น คิดดูงายๆ ก็จะเห็นไดวา ถาหากวาความ
หวานไมอาศัยน้ําออย หรือน้ําตาล เปนที่ตั้งอาศัยแลว มันจะปรากฏแกลิ้นมนุษยไดอยางไร, ถาไม
มีตุมหรือขวดใส เราจะเก็บน้ําไวไดอยางไร, แมที่สุดแตการที่เราจะเก็บมังคุดไวรบั ประทาน มันจะ
เปนไปไมไดเลย ถาจะปอกเปลือกออกทิ้งเสียกอนแลวเก็บเนื้อลวนๆ ไว
เด็กๆ ไมรูแมแตเพียงวา ในตัวเองมีสิ่งซึง่ เขาเรียกวา จิตอันเปนนามธรรม, จึงไมอาจรูจัก
ตัวปญญา หรือตัวความบริสุทธิ์ซึ่งเราจะบอกวาเปนองคพระพุทธเจาที่แท. แตถาบอกวาองค
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พระพุทธเจา ซึ่งมีประวัติเปนเชนนั้นๆ หรือจะชี้ที่พระพุทธรูปสําคัญๆ ในโบสถ วาเปน
พระพุทธเจาไปกอน ก็ยังเปนการดีกวาทีจ่ ะไมบอกใหยึดถืออะไรไวเสียเลยอยูนั่นเอง. สําหรับ
ผูใหญที่ไมมีการใชความคิดนึก ก็ไมตางอะไรกันกับเด็ก จึงจัดเปนเด็กในที่นี้ดวย. เมื่อเปนผูใหญมี
ความคิดนึกขึน้ ก็จะคอยรูจักสิ่งที่เปนประเภทนามธรรมมากขึ้น อันจะเปนหนทางใหเขารูจัก
พระพุทธเจาตัวจริงไดเอง; เชนเดียวกับที่เมื่อเขาโตขึ้นเปนผูใหญยอมเขาใจคําวา "การมีลูกเมีย"
ไดดีกวาเมื่อยังมีอายุ ๔-๕ ขวบ ฉันนั้นเหมือนกัน, แมไมมีใครบอกเลา, เปนเพียงเขาใชความ
สังเกต หรือการศึกษาประเภทที่เปนภายในอยูเสมอ.
เมื่อเล็กๆ คนเราเหมาะที่รบั คําบอกอยางงายๆ สําหรับจะไดเชื่อ เพื่อปองกันตัวเองไมให
ตกไปฝายต่ํา, ขณะนั้นเราไมตองการเหตุผล เพราะเรายังไมมีความคิดนึกในทางเหตุผล, ขืนให
เหตุผล หนักเขาก็จะเห็นเปนเซาซี้ยุงยาก เลยไมเกี่ยวของเอาเสียทีเดียว. การใหเด็กๆ รับถือพระ
รัตนตรัย เพื่อเปนพุทธมามกะก็อยูในกฎความจริงอันนี้ เราจึงจําเปนตองมีการถือประเภททั้ง
เปลือกเขาไวในวงแหงศีลธรรมของเราดวย เพราะตองการใหเด็กทุกคนถือพระรัตนตรัย เพื่อยอม
น้ําใจไปเสียตัง้ แตแรก. ในครั้งพุทธกาลไมปรากฏวา มีการเกณฑใหถือพระรัตนตรัย ทั้งที่ผูนั้นยัง
ไมรูจักวา พระรัตนตรัยคืออะไร แมจะเปนผูใหญแลวก็ตาม. เขาถือของเขาเอง และเปลงวาจา
ปฏิญาณตนเปนผูถือพระรัตนตรัยออกมาจากหัวใจของเขาเอง จึงไมจําเปนตองมีการถือประเภท
ทั้งเปลือกซึ่งตรงกับความตองการของเราในบัดนี้. อันเราทราบกันอยูดีแลววา หนักไปในทาง
ประเพณีมิใชเปนไปเองตามอํานาจจิตใจ. เพราะฉะนั้น การถือ หรือการไดอานิสงสของการถือ
หรือการประพฤติศีลธรรมนั้น จึงเกิดเปนมีสองอยางขึ้นตาม คือไดอานิสงสชนิดที่เปนประเพณี
อยางหนึ่ง อานิสงสอันแทจริงอยางหนึ่ง, เทาเทียมกันกับการถือ.
ความจริง เนื้อแทของพุทธศาสนานั้น เปนฝกฝายของเหตุผล หรือปญญา หรือปรัชญา คือเปนสิ่ง
ที่เหมาะสําหรับคนพวกฉลาด. เชน การรับถือพระรัตนตรัย ก็ถือกันเฉพาะผูที่รูจักพระรัตนตรัย
แลวดวยปญญาอยางชัดเจนแจมแจง ถูกตองตามตามที่เปนจริงเทานั้น, ครั้นมาบัดนี้ เราตองการ
ใหแปรรูปมาเปนศาสนาทัว่ ไป คือเปนศีลธรรม (Moral) สําหรับทุกๆ คนถือ ถือทั้งเด็กทั้งผูใหญ
ทั้งโง ทั้งฉลาด หรือปานกลาง, ตัวศาสนาที่เราจะถือและวิธีถือของผูถ ือก็จําเปนอยูเองที่จะตอง
แปรรูปไปจากเดิม เพื่อผลอันกวางขวางทีเ่ ราตองการนั้น.
เมื่อเหตุภายในหรือความจริงเปลี่ยนไปดังนี้ แตขางภายนอกไมไดเปลี่ยนไปใหเหมาะสมกัน ก็เกิด
การแกงแยงโตเถียงแยงกันขึ้นในหมูนักคิดคน, และเกิดการถืออยางงมงายไรประโยชนขึ้นในหมูผ ู
ที่ไมรูจักถือใหทะลุเปลือกเขาไปหาเนื้อแท และทําใหเขากันไมสนิทในระหวางชนสองพวกนี้, การ
ถือพระรัตนตรัย ซึ่งจุดประสงค เพื่อเปนยานพาหนะเขาถึงพระนิพพาน เปรียบประดุจพวงแพ
สําหรับขามมหาสมุทร ก็กลับกลายเปนถูกจับขึ้นใชแทนอาวุธ สําหรับปราบปรามกันใหพายแพ
กอนแตจะออกเดินทางนั่นเอง. พวกหนึ่งมีความรูสูงและอวดดีก็เหยียดและแสดงอาการขยะแขยง
ตอความรู และการถือของอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเปนพวกมีความรูต่ํา แตถอื อยางยึดมั่นถือมั่น ยอมตาย
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กับพระรัตนตรัย ทั้งที่ไมตองรูวาพระรัตนตรัยนั้นคืออะไรมากไปกวาที่เขาวาๆ กันตามศาลาการ
เปรียญของบุคคลผูถือสืบๆ กันมาแตโบราณเทานั้น. ในยุคแรกๆ โนน ปรากฏในพระบาลีวา ผูท ี่
หลงใหลในพระรัตนตรัยเกินขีดไปก็มีอยูบาง พวกนี้เรียกวา มุทุปสันนา, ยอมถวายเมถุนธรรมแก
ภิกษุบางรูป ที่เขาไปหลอกวา เมถุนเปนของหายากสําหรับภิกษุ ถาถวายจะไดบุญมาก ดังนี้ก็มี.
นั่นก็เพราะความรักพระรัตนตรัย ผิดเนื้อที่แท ถูกเปลือกนอก และที่ปลอมดวย. คนชนิดนี้ ถาจะ
เทียบกันในบัดนี้ ก็เห็นจะเทากันกับพวกที่ยอมเอาทองหุมเจดีย หรือทั้งที่เห็นอยูวา เขาตองเอาไป
เททิ้ง เพราะมากมายเหลือเฟอ ก็ยังจะถวายอาหารใหวัดนั่นเอง แมวาจะมีเพื่อนบานกําลังอดจวน
ตายกันอยู, ลงทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จุดบูชาพระพุทธรูปหรือเจดียอยางรุงโรจนสวางไสว ทั้งที่เพื่อน
มนุษยดวยกัน บางเหลากําลังทนลําบากอยูในที่มืด เพราะความขาดแคลนและ ฯลฯ. นี่มิใชบุคคล
ประเภทนั้นจะไมรูเสียทีเดียววา การทําประโยชนชว ยเหลือผูอื่นนั้นเปนความดี. แตเปนเพราะเขา
เห็นวา การที่เขาทําเชนนั้นๆ เปนการทําตอพระรัตนตรัย, สวนที่จะมาเจือจานแกคนยากจน
เหลานี้ไมคุมกัน เพราะไมใชพระรัตนตรัยหรือเนื่องกับพระรัตนตรัยตามทรรศนะของเขา.
นี่แหละ, เราจะเห็นไดวา การเหยียบรูกับการงมงายนั้นแมจะตางกันอยางตรงกันขาม มันก็เปน
ผลรายดวยกันทั้งสองฝาย. แตถาเพงลงไปใหละเอียดอีกสักหนอยแลว จะพบวาการงมงายเสียอีก
ยังจะไดเปรียบ เพราะคนงมงายนั้น อยางไรเสียก็ชวยกันบํารุงศาสนาไวโดยเปลือก, สวนคน
เหยียบรู จะไมไดเสียเลย ทั้งโดยเปลือก และโดยเนื้อ สวนมากมักเปนพวกขี้เกียจและเห็นแกตน
ดวย บางทีกท็ ํานาบนหลังคนงมงายนั่นเอง.
เมื่อเราตองการจะใหเปนไปอยางถูกตอง นาชุมชื่นใจจริงๆ ก็ควรที่จะถือพระรัตนตรัยดวยการลืม
ตาดู คอยๆ ปอกเปลือกออกทิ้งเสียคราวละเล็กละนอย จนในที่สุดก็เขาถึงเนื้อแทไดตามลําดับๆ
เชนเดียวกับการปอกมะพราว ปอกเปลือกแข็งออก, ปอกเปลือกออน, แลวตอยกะลาจนไดบริโภค
เนื้อใน หรือคั้นเอาน้ํากะทิออกมาไดฉันนั้น. ถาเรากําลังเกาะอยูที่เปลือกก็ตองรูวาเราเกาะ เพื่อจะ
เจาะใหทะลุเขาไปขางใน ไมใชตองการเปลือก เชนเดียวกับทีเ่ ราไหวพระพุทธรูปนัน้ มิใชเพื่อแลก
กับการไดไปสวรรค หรือขอใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามที่เราตองการเปนตน, ซึ่งเปนเพียงการ
หลอกตัวเอง ใหสบายใจดวยการที่ไดทําความเชื่อมั่นของตัวเองเทานั้น. นักสอนศาสนาบางคน
สอนแตทอนเดียววา ความสบายใจเปนบุญ หรือบุญเปนชื่อของความสบายใจ, ไมสอนเลยไปถึง
วา เราควรคิดหรือเขาใจอยางไรตอไป. การไดสบายใจเพราะเพียงแตไดไหวพระพุทธรูปเชนนั้น
ยังไมใชของแนนอนหรือถึงที่สุด, ถาเราเชื่อลัทธิอื่น เราอาจไหวสิ่งอื่นก็ได ซึ่งจะไดบุญ หรือความ
สบายใจนั้นเทาๆ กัน. แตสิ่งที่พระพุทธเจา หรือพระรัตนตรัยจะใหแกเรานั้น สูงกวานั้นมากนัก.
ถาเราดีใจเพราะยึดถือเอาที่เปลือกบุญที่ไดมันก็ยังเปนชนิดทั้งเปลือก เชนเดียวกับที่ผลไมที่ยัง
ปอกเปลือกออกไมได, มีความดีใจเพียงแตวา เรามี! เรามี!! เทานั้นเอง.
เราจะไหวพระรัตนตรัย หรือเขาถึงตัวพระรัตนตรัยไดในที่ทุกแหง ไมเฉพาะแตในโบสถ. แตที่เรา
ทําเชนนั้นไมไดก็เพราะวา แมที่ชนิดที่ทั้งเปลือกเราก็ยงั ไมอาจถือเอาไดอยูนั่นเอง. สมาชิกที่เดิน
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ไปโบสถเปนแถวๆ ก็เพราะเกรงกฎวัด หรือกฎโรงเรียน. ใครไมถูกไลออกจากวัด จากโรงเรียน,
หรืออยางนอยที่สุดก็ยังเกรงใจครูบาอาจารย; แมผูที่สมัครไป สมัครไหวดวยตนเอง สวนมากก็
เปนเพราะความกลัวหรือความคิดสั้นๆ วา มันควรจะทําหรือจะตองทําไปเทานั้น, แทนที่จะได
ความชุมชื่นใจอันแทจริง กลับไดมาเพียงเครื่องปลอบตัวเองวา เห็นจะไมตกนรกแนแลวเทานั้น.
เราจะมองเห็นไดชัดทีเดียววานั่นยังไมเพียงพอ. ยิ่งสําหรับบางหมูบางคณะทําการไหวพระสวด
มนต เพียงเพื่อจดลงสําหรับรายงานผูใหญเพื่อหาความชอบขึ้นไปเปนลําดับดวยแลว ก็ยิ่งจะหาง
ออกไปอีกมาก เพราะทําเพียงเพื่อใหคนนอกสรรเสริญ มีดีอยูบางก็ที่ดีกวาผูที่ไมทําเสียเลย ทั้ง
โดยกายและโดยใจ. แตนั่นเปนการเขาถึงบางเพียงเปลือกชั้นนอกเทานั้นเอง เปนอยางมาก.
แทจริง เครื่องหมายแทนองคพระรัตนตรัย เชนพระพุทธรูปเหลานี้ ในเมื่อเราทําถูกวิธ,ี คือทําให
เปนเหมือนเครื่องแวดลอมขางนอก ที่จะผลักเราเขาสูภ ายในเรื่อยไปไมรูจักหยุดหยอนแลว ก็จะ
เปนคุณประโยชนอยางใหญหลวง, คือเราจะถึงพระรัตนตรัยจริงๆ เมื่อเราเหลือบเห็นพระพุทธรูป
เราจะตองมีความรูสึกวา ความดีที่สุด ก็คือการทําตนใหอิสระเหนือความทุกข เหมือนบุคคลผูเปน
เจาของอนุสาวรียอันนี้ (คือพระพุทธเจา), และวา อนุสาวรียเองเปนพยานเครื่องยืนยันวา การทํา
เชนนั้น ไมนอกเหนือไปจากวิสัยมนุษยจะพึงทําได เพราะพระพุทธรูปนี้ คือรูปคนๆ เรานี่เอง.
พระพุทธรูปนีม้ ีไวสําหรับเปนเครื่องกระตุน เตือนผูพบเห็นใหรูสึกวา วิธีที่มนุษยจะชนะความทุกข
ทนหมนหมองนั้น มีอยูแนๆ คลายๆ กับวาพระพุทธรูปนั้น มีวิญญาณของพระพุทธเจาสิงอยูในนั้น
เพื่อคอยเตือนเราวา "เจาจงทําตามอยางที่เราทํามาแลวเถิด" ความจําหมายในเรื่องความเขาใจ
โดยอนุมานหรือเปรียบเทียบ, หรือเคยรูเคยชิมมาจริงๆ ในรสแหงพระธรรม คือความชุมชื่นเยือก
เย็นแหงใจนั้น ควรจะเรียกมาสูความรูสกึ หรือซอมความจํานั้นใหแจมแจงชัดเจนยิ่งขึ้น ทุกคราวที่
เราสบตาตอพระพุทธรูป, คนที่เปนบาเพราะตื่นตกใจกลัวอะไรบางอยาง ถาจะมีใครคอยเอาภาพ
หรือสิ่งที่นากลัวนั้น คอยติดหรือขูใหเห็นอยูเสมอ ไมวาจะเหลือบตาไปทางใดแลว, ก็มีแตจะทําให
เขาบาหนักขึน้ หรืออยางนอยที่สุดก็ไมรูจักหายบา; ก็เมื่อฝายชั่วยังเปนไดถึงเชนนั้นแลว ทําไม
พระพุทธรูปซึง่ มีอยูทั่วไปจะไมชวยใหความรูสึกที่ดีงาม อันมีอยูบางแลวในใจเรานั้นลุกกระพือ
ยิ่งขึ้นไปไดเลา, หรืออยางนอยจะไมชวยพยุงเราไวใหอยูในระดับนัน้ เสมอ. เมื่อเรารูสึกตัววาเราดี
ขึ้นแลว หรืออยางนอยที่สุด เราไมไดเลวลงดังนี้, นั่นแหละ คือบุญหรือความชื่นใจอันไดจากการ
ไหวพระพุทธรูปแทนองคพระพุทธเจา, และเปนบุญอันแทจริง. ไมตองปรารภหรือเกี่ยวเนื่องกับ
คนนอก เราก็ทําของเราเองได.
ดวงจิตของเราเทานั้น ที่สามารถชําแรกตัวเองเขาไปจนถึงองคพระรัตนตรัย โดยผานทะลุทาง
พระพุทธรูปหรือตัววัตถุอันเปนพุทธานุสาวรียอื่นๆ; หรือโดยไมตองผานอะไร เพราะสรางขึ้นใน
ดวงใจของเราเอง ไมวาในสถานที่ไหนก็ได. ถาเราสามารถ, เราอาจสรางขึ้นได แมในโรงละคร.
สรางตัวปญญา อันเปนเครื่องชวยกระชากเราออกมาเสีย จากกองเพลิงแหงทุกขและกิเลส.
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ดังกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ เราจะเห็นไดวา การถึงพระรัตนตรัยนั้น ก็คอื การที่จิตของเราไดสัมผัส
กันเขากับความแจมแจง, ความบริสุทธิ์สะอาด. ความสุขที่เยือกเย็นเปนธรรมชาติ อันไดแกตัวพระ
ธรรม ซึ่งมีอยูในจิตของพระพุทธเจาหรือพระสงฆ หรือที่ทําบุญใหกลายเปนพระพุทธเจาหรือ
พระสงฆไปนัน่ เอง. ศิลปะอันนี้ไมยากสําหรับผูที่เคารพหรือซื่อตรงตอตัวเอง, (ไมตองพูดถึงตอ
ประชาชน, เพราะผูซื่อตรงตอตนเอง, ยอมซื่อตรงตอประชาชนเปนธรรมดา) แตยากยิ่งนักสําหรับ
ผูที่ตรงกันขาม; เพราะฉะนัน้ เรากลาวไดวาไมยาก และทั้งไมงายดวย. ผูซื่อตรงตอตนเอง จะตอง
ทะลุเปลือกเขาไปเปนชั้นๆ โดยเร็วเปนแน, แมจะเปนชั้นออนปญญา ก็ยังไดรับความชุมชื่นสบาย
ใจชนิดที่สะอาดหมดจดแท. คนซื่อตรงแมโง ก็พบความบริสุทธิเ์ ร็วกวาคนคดโกง แมจะแสนฉลาด
หาตัวจับไมคอ ยได, ทางโลกคนฉลาดตบตาคนได, แตทางธรรม คนฉลาดจะตบตาพระธรรมไมได.
คนฉลาดทางโลกเชนนี้ จะตองอบตัวอยูกบั ความสกปรก จนกวาจะเข็ดหลาบ กลายเปนคนซื่อตรง
เสียกอน จึงจะเขาถึงความบริสุทธิ์ หรือพระธรรมนั้นได.
ขอทานผูอานทั้งหลาย จงหาความซื่อตรงตอตัวเองไวเปนทุนใหเต็มที่เถิด อยาคํานึงถึงวา ทาน
เปนผูโงเขลาอยางไรเลย: เพราะความสุขที่บริสุทธิ์นั้น มีไวสําหรับคนซื่อตรง, ความซื่อตรงนั้นจะ
ชวยเปนรอกแมแรง ดึงตัวทานเขาหาความบริสุทธิ์ ขยับเขาไปทีละนิดๆ โดยอาการที่ความชัว่ ราย
จะมาจูงไปนอกทางไมได และขอสําคัญอันหนึ่ง ที่ทานจะตองเห็นอยางแจมแจงอยูเสมอนั้น คือเรา
จะมุงเฉพาะความสุขทีบ่ ริสทุ ธิ์บริบูรณ, จะเปนนักปราชญหรือไมเปน เปนผูสามารถหรือไมเปน,
ใครจะเลื่อมใสหรือไมเลื่อมใสนั้น ไมเปนปญหา!
ขอทานทั้งหลาย จงชําระปญหายุงยากอันเกี่ยวกับการถือพระรัตนตรัยดังวามานี้ ใหสะอาดหมด
จด หรือสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นไดสมประสงคโดยเร็วเถิด. ขาพเจาขอจบการบรรยายนี้ดวยถอยคํา
ซึ่งจะชักชวนใหทานพยายามยิ่งขึ้นทางกาย วาจา ใจ จนครบบริบูรณ ดวยความบากบั่นมั่นคงแท
ทุกคน คือคําวา:พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจาเปนเครื่องจูงใจ.
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนเครื่องจูงใจ.
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนเครื่องจูงใจ.
เพราะพระพุทธเจาตรัสวา ใครจะเปนที่พงึ่ ใหแกใครไมได, แมแตพระตถาคตเอง. ทุกคนตองพึ่ง
ตัวเอง, เพราะตนเปนที่พึ่งของตน
พระตถาคตเจาทั้งหมดทั้งสิ้น เปนผูชี้ทางเทานั้น !!!
๑๐ กันยายน ๒๔๗๙
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ฤทธิ์-ปาฏิหาริย

ฤทธิ์-ปาฏิหาริย
เรื่องของฤทธิ์ หรือ ปาฏิหาริย นับวาเปนเรื่องหนึ่ง ที่ยังมัวอยูมาก ในบรรดา เรื่องที่ยังมัวอยู
หลายเรื่อง ดวยกัน และดูเหมือน จะเปนเพราะ ความที่มันเปน เรื่องมัว นี่เอง ที่เปนเหตุ ใหมี
ผูสนใจ ในเรื่องนี้ อยูเรื่อยๆ มาเปนลําดับ อยางไมขาดสาย และมากกวา ที่ถามันจะเปน เรื่องที่
กระจาง เสียวา มันเปนเรื่อง อะไรกันแน หมายความวา ถาเราทราบดีวา ฤทธิ์ คืออะไร และเปน
เรื่อง เหมาะสําหรับใคร โดยเฉพาะแลว เชื่อวา จะทําใหมีผูสนใจ เรื่องนี้ นอยเขา เปนอันมาก
ทานผูที่แสดงฤทธิไ์ ด ไมเคยปรากฏวา ไดรับผล อัน"เด็ดขาดแทจริง" อยางไร จากฤทธิ์นั้น ทั้ง
ทางวัตถุ และความสุขในสวนใจ ฤทธิ์ เปนเรื่องจริง สําหรับผูที่ไมทราบวา ฤทธิ์ คืออะไร และ ตน
เปนผูที่ ตกอยูใน ภูมิแหงใจที่ต่ํา จนผูมีฤทธิ์ จะออกอํานาจฤทธิ์ บังคับ เมื่อไรก็ได แตสําหรับ ผูมี
ฤทธิ์ หรือ ผูทรี่ ูเรื่องฤทธิ์ดี หรือมีกําลังใจ เข็มแข็ง เทากับ ผูมีฤทธิ์ จะเห็นวา ฤทธิน์ ั้น เปนเพียง
เรื่อง "เลนตลก" ชนิดหนึ่ง เทานั้น แตเปนเรื่องที่ แยบคายมาก ลึกซึ้งมาก
พระพุทธองค ทรงสะอิดสะเอียน ในเมื่อจะตองมีการแสดงฤทธิ์ เวนแต จะเปน การจําเปน จริงๆ
ทรงหาม พระสาวก ไมใหแสดงฤทธิ์ พระองคเอง ก็ตรัสไวใน เกวัฎฎสูตร๑ วา พระองคเอง ก็ไม
พอพระทัย ทีจ่ ะทรมานใคร ดวยอิทธิปาฏิหาริย และ อาเทศนาปาฏิหาริย เพราะมันพองกันกับ
วิชากลางบาน ซึ่งพวกนักเลงโต ในสมัยนั้น เลนกันอยู เรียกวา วิชาคันธารี และมนตมณิกา
พระองค พอพระทัยที่สุด ที่จะใช อนุสาสนีปาฏิหาริย คือ การพูดสั่งสอนกัน ดวยเหตุผล ที่ผูฟงจะ
ตรองเห็นตามไดเอง อันเปน การทรมาน ที่ไดผลเด็ดขาด ดีกวาฤทธิ์ ซึ่งเปนของชั่วขณะ อัน
จะตองหาวิธีทาํ ให มั่นคง ดวยการสั่งสอน ที่มีเหตุผล อีกตอหนึ่ง ในภายหลัง
แตถึงแมวา ฤทธิ์จะเปน เรื่องหลอกลวงตา อยางไรก็ตาม มันก็เปนเรื่อง ที่นาสนใจอยูบาง เพราะ
มันเปนสิ่งที่ทา นผูมีฤทธิ์ เคยใชตอตาน หรือ ทําลายอุปสรรค ของทานสําเร็จมาแลว เปนอันมาก
เหมือนกัน เมื่อเราปวดทอง เพราะอาหารเนาบูดในทอง ยาขนานแรก ที่เราตองกิน ก็คือ ยารอน
เพื่อระงับความปวด ใหหายไปเสียขณะหนึ่งกอน แลวจึง กินยาระบาย ถายของบูดเนาเหลานั้น
ออก อันเปนการแกใหหายเด็ดขาด ในภายหลัง ทั้งที่ ยาแกปวดทอง เปนเพียง แกปวดชั่วคราว
ไมไดแก สมุฎฐาน ของโรค มันก็เปน ยาที่มีประโยชน อยูเหมือนกัน ในเมื่อเรารูจักใช เปรียบกัน
ไดกับ เรื่องฤทธิ์ อันทานใช ทรมานใคร ในเบื้องตน แลวทําใหมั่นคง ดวยปญญา หรือ เหตุผลใน
ภายหลัง ฉันใดก็ฉันนั้น
แตถาไมมีการทําใหมั่นคง ดวยเหตุผล ที่เปนปจจัตตะ หรือ สันทิฎฐิโก ในภายหลัง ผลที่ไดมกั ไม
สมใจ เชนเดียวกับ กินเพียง ยาระงับ ความเจ็บปวด อยางเดียว แตหาได ถายโทษราย นั้นออก
เสียไม มันก็กลับเจ็บอีก หรือ กลายเปนโทษราย อยางอื่นไป ควรใชกําลังฤทธิ์ ในเบื้องตน ใช
ปญญา หรือ เหตุผล ในภายหลัง ยอมไดผลแนบเนียน และไพศาลกวา ที่จะไดเพียงอยางเดียว แต
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อยางเดียว คนบางพวก เลือ่ มใสในศาสนา ดวยอํานาจปาฏิหาริย อยางใดอยางหนึ่ง จูงใหเขา
ปฏิบัตศิ าสนา จนไดรับ ผลของศาสนานั้นแลว แมจะ มารูภายหลังวา เรื่องฤทธิ์ เปนเรื่องหลอก
เขาก็ละทิ้ง เฉพาะเรื่องของฤทธิ์ แตหาได ทิ้งศาสนา หรือความสุข ทีเ่ ขาประจักษ กับเขาเอง ใน
ภายหลังนั้นไม
แตมีปรากฏ อยูบางเหมือนกัน ที่คนบางคน เลื่อมใสฤทธิ์ อยางเดียว เขามาเปนสาวก ของพระ
พุทธองคแลว หาไดทําใหตน เขาถึงหัวใจ แหงพุทธธรรม ดวยปญญาไม ตองหันหลัง กลับไปสู
มิจฉาทิฎฐิ ตามเดิม เชน สุนักขัตตะลิจฉวีบตุ ร เปนตน แตก็มีมากหลาย ที่ถูกทรงชนะ มาดวย
ฤทธิ์ แลวไดรบั การอบรม สั่งสอนตอ ไดบรรลุ พระอรหัตตผลไป เชน ทานพระองคุลิมาล เปนตน
จึงเปนอันวา เรื่องฤทธิ์ ก็เปนเรื่องที่ นารูสนใจ อยูไมนอย แมจะไมเปนการสนใจ เพื่อฝกฝนตน
ใหเปนผูมีฤทธิ์ แตก็เปน การสนใจ เพื่อจะรูสิ่งที่ควรรู ในฐานะทีต่ น เปนนักศึกษา หาความแจม
แจง ในวิชา ทัว่ ๆไป ตอไปนี้ จะไดวินิจฉัย ในเรื่องฤทธิ์นี้ เปนเพียง แนวความคิดเห็น ที่ขยาย
ออกมา สําหรับ จะไดชวยกัน คิดคนหาความจริง ใหพบใกลชิด เขาไปหาจุด ของความจริง แหง
เรื่องนี้ ยิ่งขึ้นเทานั้น
ในบาลี พระไตรปฎก เราพบเรื่องของ ฤทธิ์ ชั้นทีเ่ ปน วิชชา หรือ อภิญญา หนึ่งๆ แสดงไว แต
ลักษณะ หรือ อาการวา สามารถทําได เชนนั้นๆ เทานั้น หามีบทเรียนหรือ วิธีฝก กลาวไวดวยไม
อันทานผูอาน จะอานพบไดจาก พระบาลี มหาอัสสปุรสูตร หรือ สามัญญผลสูตร แลว, ในบาลี
คลายๆ กับ ทานแสดงวา เมื่อไดพยายามฝกจิต ของตนใหผองใส จนถึงขนาด ที่เหมาะสม แกการ
ใชมันแลว ฤทธิ์นั้นก็เปนอันวา อยูในกํามือ ตอมาในชั้น อรรถกถา และคัมภีรพิเศษ เชน คัมภีรวิ
สุทธิมรรค โดยเฉพาะ ไดอธิบายถึง วิธีฝก ฝน เพื่อการแสดงฤทธิ์ ไวโดยตรง และดูคลายกับวา
ทานประสงค ใหเปน บุรพภาค ของ การบรรลุมรรคผล เสียทีเดียว
ขาพเจาไมเขาใจวา เรื่องฤทธิ์ นี้เปน เรื่องของพุทธศาสนา โดยตรง หรือ เปนสวนหนึ่ง ของพุทธ
ศาสนา ในบาลีมัชฌิมนิกาย มีพุทธภาษิตวา พระตถาคต สอนแตเรื่องความทุกข กับ ความพน
ทุกข เทานั้น ๒ ทั้งเรื่อง ของฤทธิ์ ก็ไมเขา หลักโคตมีสตู รแปดหลัก แตหลักใด หลักหนึ่ง การที่
เรื่องของฤทธิ์ เขามาเกี่ยวของกับ พุทธศาสนาได ก็เปน การเทียบเคียง โดยสวนเปรียบวา ผูทฝี่ ก
จิต ของตน ใหอยูในอํานาจ อาจที่จะ บรรลุมรรคผล ได ในทันตาเห็น นี้แลว จิตชนิดนั้น ก็ยอม
สามารถ ที่จะ แสดงฤทธิ์ เชนนั้นๆ ได ตามตองการ เมื่อตองการ, และ อีกประการหนึ่ง ฤทธิ์ เปน
เครื่องมือ อยางดี ที่จะ ทรมานบุคคล ประเภท ที่ไมใช นักศึกษา หรือ นักเหตุผล ใหมาเขารีต ถือ
ศาสนา ได, ในยุคพุทธกาล ยังเปน ยุคแหงจิตศาสตร ไมนิยม พิสูจนคนควา กันใน ทางวัตถุ เชน
วิทยาศาสตรแผนปจจุบัน มหาชน หนักไปในทางนั้น บรรดาศาสดา จึงจําเปน ที่จะตองมี ความรู
ความสามารถ ในเรื่อง ฤทธิ์ นี้เปนพิเศษ สวนหนึ่งดวย เราอาจกลาวไดวา ฤทธิ์ เปนของคูกันกับ
ลัทธิคําสอน มาตั้งแต ดึกดําบรรพ กอนพุทธกาล ซึ่งศาสดานั้น ใชเปนเครื่องมือ เผยแพร ศาสนา
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ของตน แมพระพุทธองค ซึง่ ปรากฏวา เปนผูที่ทรง เกลียดฤทธิ์ ก็ยงั ตองทรงใชบา ง ในบางคราว
เมื่อจําเปน ดังที่ปรากฏอยู ในบาลี หลายแหง
ครั้ง กอนพุทธกาล นานไกล ในยุคพระเวท พระเวทยุคแรกๆ ก็มีแตคําสั่งสอน ในการปฏิบัติและ
บูชา เทานั้น ครั้นตกมายุคหลัง เกิดพระเวทที่สี่ (อรรถวนเวท) ซึ่งเต็มไปดวยเวทมนต อันเปนไป
ในการให ประหัตประหาร ลางผลาญ กัน หรือ ตอสู ตานทาน เวทมนต ของศัตรู ขึ้นดวยอํานาจ
ความนิยม ของมหาชน หรือ อาจกลาวได อีกอยางวา ตามอํานาจ สัญชาตญาณ ของ ปุถุชน
นั่นเอง นับไดวา ยุคนี้เปนมูลราก ของสิ่งที่ เรียกกันวา "ฤทธิ"์ และนิยม สืบกันมา ดวยเหตุท่วี า
มหาชน ชอบซื้อ "สินคา" ที่เปนไปทํานองฤทธิ์ มากกวา เหตุผลทางปรัชญา ถาศาสนาใด ดอยใน
เรื่องนี้ ก็จะมีสาวก นอยทีส่ ุด จะไดแต คนฉลาด เทานั้น ที่จะเขามาเปนสาวก ถาเกิดการแขงขัน
ในระหวางศาสนา ก็เห็นจะเปน ฤทธิ์ อยางเดียว เทานัน้ ที่จะนําความ มีชัย มาสูตนได ในเมื่อให
มหาชนทั้งหมด เปนกรรมการตัดสิน คือ ใหพวกเขา หันเขามา เลื่อมใส และเพราะเหตุนี้เอง ใน
บาลี จึงมีกลาวประปรายถึง ฤทธิ์ สวนในอรรถกถา ไดกลาวอยาง ละเอียดพิสดาร พระพุทธโฆษา
จารย ไดกลาว วิธฝี กฤทธิ์ ไวใน คัมภีรวสิ ุทธิมรรค ซึ่งเปนหนังสือ ที่แตงขึ้น เพื่อเอาชนะน้ําใจ
ชาวเกาะลังกา นับตั้งแต พระสังฆราช แหงเกาะนั้น ลงมา อันนับวา เปนหนังสือ เลมสําคัญที่สุด
ของทานผูนี้ และไดกลาวไว ใน อรรถกถาขุททกนิกาย วา พระศาสดาของเรา ทรงแสดงฤทธิ์ หรือ
ปาฏิหาริย แขงกับ ศาสดานิครนถเดียรถีย อันเรียกวา ยมกปาฏิหาริย และเลาเรื่อง พระศาสดา
ทรงแสดงปาฏิหาริย ยอยๆ อยางอื่นอีก เปนอันมาก นี่ชี้ใหเห็นชัดทีเดียววา จะอยางไรก็ตาม ไดมี
การตอสู และ แขงขัน ในระหวาง เพื่อนศาสดา ดวยใชฤทธิ์ เปนเครือ่ งพิสูจน ตามความนิยม ของ
มหาชน เปนแนแท ในยุคนัน้ , แตนักตอสูนั้นๆ จะเปน องคพระศาสดาเอง ดังที่ทานผูนี้กลาว หรือ
วาเปนพวกสาวกในยุคหลังๆ หรือ ยุคของทานผูกลาวเอง หรือ ราว พ.ศ. ๙๐๐ ก็อาจเปนได ทั้ง
สองทาง
อาจมีผูแยงวา ถาเปนยุคหลัง ทําไมเรื่องนี้ จึงไปอยูใน บาลีเดิมเลา? พึงเขาใจวา
บาลีพระไตรปฎก ของเรานี้ ปรากฏวา มีอยูคราวหนึ่ง ซึ่งถูก ถายจากภาษาสิงหล กลับสู
ภาษาบาลี แลว เผา ตนฉบับเดิม เสีย และผูที่ทําดังนี้ ก็คือ ทานพระพุทธโฆษาจารย ผู
เปน เอกอัคร แหง พระอรรถกถาจารย ทัง้ หลาย นั่นเอง, ทานผูนี้เปน พราหมณ โดย
กําเนิด จึงนําให นักศึกษา หลายๆ คนเชือ่ วา ถาเรื่อง ของ พราหมณ หลายเรื่อง (เชน
เรื่องนรก สวรรค เรื่องพระราหู จับพระอาทิตย พระจันทร ในสังยุตตนิกาย เปนตน) ไดเขามาปนอยู
ใน พระไตรปฎก ถึงกับบรรจุ เขาใน พระพุทธโอษฐ ก็มีนั้น ตองเปนฝมือ ของทานผูนี้
หรือ บุคคลประเภท เดียวกับทานผูนี้ แตที่ทานบรรจุเขา ก็ดวย ความหวังดี ใหคนละบาป
บําเพ็ญบุญ เพราะสมกับ ความเชื่อถือ ของคน ในครั้งนั้น เพราะฉะนั้น ถาหากวา พระ
ศาสดา มิไดทรงสอน เรื่องฤทธิ์ หรือ เรื่องฤทธิ์ มิไดเขาเกี่ยวของ กับพุทธศาสนา ในครั้ง
พุทธกาลแลว มันก็นาจะ ไดเขาเกี่ยวของในครั้งนี้ เปนแน. ทานผูที่ดึงเขามา เกี่ยวของ ก็
ไดทําไป ดวยความหวังดี เพื่อให พุทธศาสนา อันเปนที่รัก ของทาน ตานทานอิทธิพล
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ของศาสนาอื่น ซึ่งกําลังทวมทับ เขามานัน่ เอง มิฉะนั้น นากลัววา พุทธศาสนา จะเหลืออยู
ในโลกนอยกวา ที่เปนอยู ในบัดนี้มาก
เมื่อเหตุผลมีอยูดังนี้ ขอปญหาตอไป จึงมีอยูวา เราจะปรับปรุง ความคิดเห็น และความเชื่อถือ ใน
เรื่องฤทธิ์ นี้อยางไร ขาพเจาเห็นวา ฤทธิ์ เปนเพียง เครื่องประดับ หรือ เครื่องมือ อยางหนึ่ง ซึ่ง
พุทธศาสนา เคยใชประดับ หรือ ใชตานทานศัตรู มาแลว แตหาใชเปน เนื้อแทของ พุทธวจนะ ซึง่
กลาวเฉพาะ ความดับทุกข โดยตรงไม เพราะฉะนั้น เมื่อเราในบัดนี้ จะเขาเกี่ยวของ กับฤทธิ์
อยางดีที่สุด ที่จะทําได ก็เทากับ ที่เปนมาแลว นั่นเอง เราไมอาจถือเอามัน เปนสรณะ อันแทจริง
อยางไรได เพราะเหตุผล ดังที่ ขาพเจา จะไดแสดงตอไป ตามความรู ความเห็น ฝากทานผูรู
ชวยกัน พิจารณาหาความจริง สืบไป
คําวา ฤทธิ์ แปลวา เครื่องมือ ใหสําเร็จ ตามตองการ แตความหมายจํากัด แตเพียงวา เฉพาะ
ปจจุบัน ทันดวน หรือ ชั่วขณะเทานั้น เมื่อ หมดอํานาจ บังคับของฤทธิ์ แลว สิ่งทัง้ ปวง ก็กลับคืน
เขาสูสภาพเดิม ผูมีกําลังจิตสูง ยอมแสดงฤทธิ์ ไดสูง จนผูที่มีฤทธิ์ดวยกัน ตองยอมแพ เพราะมี
อํานาจใจ ต่ํากวา จิตเปนธรรมชาติ อันหนึ่ง ซึ่งเมื่อไดมีการฝก ใหถูกวิธี ของมันแลว ยอมมี
อํานาจมากพอ ที่จะครอบงํา สิ่งทั้งหลาย ที่มีจิตใจ ดวยกัน ไดหมด ชางปาดุราย และนาอันตราย
มาก ถาเราไมได คนพบ วิธฝี ก มันแลว ก็ไมอาจ ไดรับประโยชน อะไร จากมันเลย คนเรา ที่รูจัก
คิดวา ชางนี้ คงฝกได อยางใจ และคนพบ วิธฝี ก บางอยาง ในขั้นตน ก็นับวา เปนผูที่ทํา สิ่งทีย่ าก
มาก แตผูทคี่ น พบ เรื่องของจิต และ วิธีฝก มัน โดยประการตางๆ นั้น นับวา ไดทําสิ่ง ที่ยาก
มากกวา นั้นขึ้นไปอีก
ในยุคดึกดําบรรพ เมื่อไดมีการสนใจ ในเรื่องจิตกันขึ้น นักจิตศาสตร ไดพยายาม ทดลอง โดย
อาการตางๆ แยกกันไป คนละสาย สองสาย จนในที่สดุ ก็ไดลุถึง คุณสมบัติ อันสูงสุด ที่จิต ที่เขา
ฝก ถึงที่สุด ในแงนั้นๆแลว สามารถจะ อํานายประโยชน ใหได อันจําแนกได โดยประเภทหยาบๆ
คือ
(๑) เขาถึงธรรมชาติ ที่เรียกวา ทิพย แลวหา ความเพลิดเพลิน จากสิ่งที่เรียกวา วิสัยทิพย นั้นๆ
(๒) มีอํานาจบังคับทางจิต สําหรับบังคับจิต ของเพื่อนสัตว ดวยกัน เพื่อเอาผล เชนนั้น เชนนี้
ตามความปรารถนา
(๓) สามารถรูเรื่อง เกี่ยวกับ สากลจักรวาล พอที่จะใหตน หมดความอยากรู อยากคนควา อีก
ตอไป เพราะตนพอใจ ในความรูนั้นๆ เสียแลว
(๔) สามารถปลงวาง สลัดออกเสีย ซึ่งความทุกข ทางใจ อันไดแก ลัทธิศาสนา ที่เกี่ยวกับความ
ดับทุกข ในจิต ทั้งมวล นับตั้งแต สุขใน ฌาน สมาธิ มรรค ผล นิพพาน เปนลําดับๆ
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พวกใด ดําเนินสายแหงการคนควาของเขา เขาไปในดงรกแหงฤทธิว์ ธิ ี ยอมไดผลใน สองประเภท
ขางตน (ขอ ๑-๒) พวกที่ดําเนินไป เพื่อฟนฝา รกชัฏ แหงตัณหา อันเปน กอนหินหนัก แหงชีวิต
ก็ได ผลประเภทหลัง (ขอ ๓-๔) พวกแรก คือ พวกฤทธิ์ พวกหลัง คือ ศีลธรรม และ ปรัชญา
ในทางจิต ทั้งสองประเภทนี้ เปนที่นิยม ของมหาชน อยางคูเคียง กันมา ในยุคที่ความนิยม ในทาง
จิตศาสตร ยังปกคลุม ดินแดน อันเปนที่เกิดขึ้น แหงวิชานี้ คือ ชมพูทวีป หรือ อินเดียโบราณ
มหาชนในถิ่นนั้น ตางไดรับผล สมประสงค กันทั้ง ฝายฤทธิ์ และ ฝายความพนทุกข ของจิต แตใน
ที่นี้ จะไดกลาวเฉพาะ เรื่องฤทธิ์ อยางเดียว งดเรื่องของความพนทุกข ซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่งเสีย
ผูที่ฝกใจตามวิธีทคี่ นควา และ สั่งสอนสืบๆ กันมา หลายชั่วอายุคน ไดถึงขีดสุด อยางถูกตองแลว
สามารถบังคับใจตนเอง ใหเปนเชนนั้น เชนนี้ อันเกี่ยวกับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ
ความรูสึกในใจ อันเกิดขึ้นจาก รูป เสียง เปนตน นั้นๆ แลว ฝกวิธี ทีจ่ ะสงกระแสจิตนั้นๆ ไป
ครอบงํา จิตผูอื่น ใหผูอื่นรูสกึ เชนนั้นบาง ในทางรูป เสียง กลิ่น ฯลฯ ทุกประการ ผูที่มีกําลังจิต
ออนกวา ทุกๆ คน แมจะมี จํานวนมากมาย เทาใด ก็จะรูสึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เชนเดียวกัน
หมด เพราะใจของเขา ถูกอํานาจจิต ของผูที่สงมา ครอบงํา เขาไว ครอบงํา เหมือนกันหมด ทุกๆ
คนจึงไดเเห็น หรือ ไดยิน ไดดมตรงกันหมด เชน แผนดินไหว น้ําทวม บานเมืองที่งดงาม ฯลฯ
ตามแตที่ผูออกฤทธิ์ ไดสรางมโนคติ ขึ้นในใจ ของเขา แลวสงมาครอบงํา อํานาจครอบงํา อันนี้
เปนไปแนบเนียน สนิทสนม ผูที่ถูกงําไมมีโอกาสรูสึกตัวในเวลานั้น วาถูกครอบงํา ทางจิต และ สิ่ง
ที่รูสึกนั้น ไมใชของจริง เมื่อเรานอนหลับ และ กําลังฝนอยู เราไมอาจรูตัววา เราฝน เรากลัวจริง
โกรธจริง กําหนัดจริง ฉันใด ในขณะที่ เราถูกงํา ดวยอํานาจฤทธิ์ ก็รูสึกวา เปนเชนนั้นจริงๆ ทุก
อยางฉันนั้น
ผูออกฤทธิ์บางคน สามารถออกอํานาจบังคับ เฉพาะคน ยกเวนใหบางคน คนในหมูนั้น แมนั่งอยู
พรอมกันในที่เดียวกัน จึงเห็นตางๆกัน ดังเราจะไดยิน ในตอนที่ เกี่ยวกับ พระศาสดา ทรมานคน
บางคน ที่เขาไปเผา พระองค ในที่ประชุมใหญ และพระองค ทรงบันดาล ดวย อิทธาภิสังขาร
เฉพาะผูนั้น ใหเห็น หรือ ไดยิน อยางนี้ อยางนั้น เพื่อทําลาย ทิฎฐิ หรือ มานะ บางอยาง ของเขา
เสีย
เมื่อผูที่ทําการตอสูกัน ตางก็มีฤทธิ์ดว ยกัน นั่นยอมแลวแต อํานาจจิต ของใคร จะสูงกวา หรือ มี
กําลังแรงกวา เมื่อผูมีฤทธิ์ ฝายหนึ่ง ไดบันดาล ใหทุกๆ คนในที่นั้น เห็นภาพ อันนากลัว มา
คุกคาม อยูตรงหนา เชนนั้นๆ แลว ถาหาก อีกฝายหนึ่ง มีอํานาจจิต สูงกวา ก็อาจรวบรวม กําลัง
จิตของตน เพิกถอนภาพ อันเกิดจาก อํานาจฤทธิ์ ของฝายแรก กวาดใหเกลี้ยง ไปเสียจาก สนาม
แหงวิญญาณ แลวบันดาล ภาพอันนากลัว ซึ่งเปน ฝายของตน ขึ้น คุกคาม บาง แมวา ในขณะที่
คนนั้นๆ ถูกอํานาจฤทธิ์ ครอบงํา อยู และ เขาไมอาจทราบวา นั่นเปน กําลังฤทธิ์ ดุจตกอยูใน
ขณะแหงความฝน ก็ดี เขายังไดรับการศึกษา และความเชื่อ มากอนแลววา มีวิธี ที่จะตอสู
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ตานทาน ซึ่งเปน การเพิกถอนฤทธิ์ ของฝายหนึ่ง เชนนั้นๆ ดวย จึงโตตอบ กันไปมา จนกวา ฝาย
ใด ฝายหนึ่ง จะสิ้นฤทธิ์
ในรายที่ไมได ทําการตอสู ประหัตประหาร กันโดยตรง แตตอสู เพื่อแขงขัน ชิงเกียรติยศ อยางใด
อยางหนึ่ง เพื่อเรียกเอา ความเลื่อมใส ของมหาชน มาสู พวกของตัวนั้น ก็ทํานองเดียวกัน คือ มี
การตานทาน เพื่อมิให อีกฝายหนึ่ง แสดงฤทธิ์ ของเขาไดสมหมาย ซึ่งถาหาก การตานทาน นั้น
สําเร็จ ฝายโนนก็แพ แตตนมือ ถาตานทานไมสําเร็จ ก็ตองหาอุบาย กวาดลาง อํานาจฤทธิ์ ในเมื่อ
ฝายหนึ่ง ไดสงมาแลว ซึ่งถายังทําไมไดอีก ตนก็ตกเปน ฝายแพ ฤทธิ์ของผูที่มี ดวงใจบริสุทธิ์
เปนอริยบุคคล ยอมมีกําลังสูง และหนักแนน ยั่งยืนกวา ของฝายที่ยังเต็มไปดวยกิเลส เปน
ธรรมดา เพราะเหตุวา จิตของผูมีกิเลส ถูกกิเลสตัดทอน เสียตอนหนึ่งแลว ยังอาจที่จะ งอนแงน
คลอนแคลน ได ในเมื่ออิฎฐารมณ หรือ อนิฎฐารมณ มากระทบ ในขณะที่ ตอสูกันนั้น อีกประการ
หนึ่ง ผูไมมีกิเลส ยอมไมทําเพราะเห็นแกตัว จึงมีกําลัง ปติปราโมทย ความเชื่อ และ อื่นๆ ซึ่งเปน
ดุจเสบียงอาหาร ของฤทธิ์ มากกวา ยอมไดเปรียบ ในขอนี้
ในรายที่ไมมีการตอสูกัน เปนเพียงการทรมาน ผูที่มีกําลังใจ ออนกวา แตมีมานะ หรือ ความ
กระดาง เพราะเหตุบางอยาง ยอมเปนการงายกวา ชนิดที่ตอสูกัน คนธรรมดา สตรี เด็กๆ
เพียงแตอํานาจสะกดจิตชั้นต่ําๆ ซึ่งยังมีเหลือออกมา ถึงสมัยปจจุบันนี้บาง ก็อาจที่จะเปน อํานาจ
งํา ใหตกอยูใต อํานาจของผูแสดง นั้นได เสียแลว แมวาสมัยนี้จะเปนสมัย ที่ไมคอยมีใครเชื่อ ใน
เรื่องนี้ และทั้งผูฝก ก็มิไดเปน "นัก" ในเรื่องนี้ อยางเอาจริง เอาจัง ก็ในสมัยโบราณ คนทุกคนเชือ่
ในเรื่องฤทธิ์ และผูฝก ก็ฝก อยางเอาจริง เอาจัง เรื่องของฤทธิ์ จึงเปนเรื่องที่แนบเนียน และเปน
เรื่องจริง ไดอยางเต็มที่ ในสมัยนั้น ความที่ทุกคนเชื่อก็ดี ความที่ผฝู กเองก็เชื่อ และตั้งใจฝกเปน
อยางดี ก็ดี ลวนแตเปน สิ่งสงเสริม ในเรื่องฤทธิ์ ใหเปนเรื่องจริง เรื่องจัง ยิ่งขึ้นไปอีก เราอาจกลาว
ไดวา ในยุคโบราณยุคหนึ่ง ความเชื่อในเรื่องนี้ มีเต็มรอยเปอรเซ็นต อิทธิพลในเรือ่ งฤทธิ์ จึงมีได
เต็ม รอยเปอรเซ็นต เพราะมันถูกฝา ถูกตัว แกกัน ครั้นมาบัดนี้ ทั้งความเชื่อ และการฝกฝน มี
เหลือนอย ไมถึง หาเปอรเซ็นต เลยกลายเปน เรื่องเหลวไหล เสียเกาสิบหาเปอรเซ็นต บางที มี
แตตวั ไมมีฝา บางทีมีฝา แตไมมีตัว ตางฝาย ตางก็ขี้เกียจเก็บ เลยทิ้งให คอยหาย สาบสูญไป
ความยั่วยวน อันเกิดจากฝมือ ของนักวิทยาศาสตร แผนปจจุบัน กําลังมีอิทธิพล มากขึ้นๆ ในอัน
ที่จะ ใหจิตของคนเรา ตกต่าํ ออนแอ ตอการที่จะบังคับตัวเอง ใหวางโปรง เพื่อเปนบาทฐาน ของ
ฤทธิ์ ได เมื่อวางผูแสดงฤทธิ์ ได นานเขา ความเชื่อในเรื่องนี้ ก็สาบสูญไป ทั้งของผูที่จะฝกและ
ของผูที่จะดู
บัดนี้ จะยอนกลับไปหาเรื่องของการฝก เพื่อใหเขาใจในเรื่องนี้ดีขึ้น (มิใชเพื่อรื้อฟนขึ้นฝกกัน) ผูที่
จะฝกในเรื่องฤทธิ์ ตองเปนผูที่มีใจ เปนสมาธิงาย กวาคนธรรมดา เพราะเรื่องนี้ มิใชเปนสาธารณะ
สําหรับคนทัว่ ไป แมผูที่เชื่อและตั้งใจฝกจริงๆ ถึงฝกสมาธิไดแลว ทานยังกลาววา รอยคนพันคน
จึงจะมีสักคนหนึ่ง ที่จะเขยิบตัวเอง ขึ้นไป จนถึงกับ แสดงฤทธิ์ได การปฏิบัติ เพื่อรูอริยสัจ หลุด
เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 61 / 90

ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

ฤทธิ์-ปาฏิหาริย

พนไปจากทุกขได เสียอีก ที่เปนสาธารณะกวา! คนบางประเภท หลุดพนจากทุกขได ดวยเหตุผล
ที่แวดลอมเหมาะสม จูงความคิด ใหตกไป ในแนวแหง ความเบื่อหนาย และปลอยวางได โดยไม
ตองเกี่ยวกับ การฝกสมาธิเลย จึงกลาวย้าํ เพื่อกันสงสัย ไดอีกครั้งหนึ่ง สําหรับคนธรรมดา เราๆ
การฝกเพื่อพระนิพพาน เปนของงายกวา ที่จะฝกในเรือ่ งฤทธิ์ ใหไดถึงที่สุด ยิ่งถาจะฝกเพื่อทั้ง
ฤทธิ์ และพระนิพพาน ทั้งสองอยางดวยแลว ก็ยิ่งยาก มากขึ้นไปอีก ในหมูพระอรหันต ก็ยังมีแบง
กันวา ประเภทสุกขวิปสสก และประเภทอภิญญา คือแสดงฤทธิ์ไมได และแสดงได
ผูฝกสมาธิ เพือ่ มรรคผลนิพพานนั้น เมื่อใจเปนสมาธิแลว ก็นอมไปสู การคิดคนหาความจริง ของ
ชีวติ หรือ ความทนทุกข ของสัตว วา มีอยูอยางไร เกิดขึ้นอยางไร จะดับไปไดอยางไร เปนตน
สวนผูทฝี่ ก เพื่อฤทธิ์นั้น แทนที่จะนอมไปเพื่อคิดคนหาความจริง เขาก็นอมสมาธิ นั้นไปเพื่อ การ
สรางมโนคติ ตางๆ ใหชํานาญ ซึ่งเปนบทเรียน ที่ยากมาก เมื่อเขาสราง ภาพแหงมโนคติ ไดดวย
การบังคับจิต หรือวิญญาณของเขา ไดเด็ดขาด และ คลองแคลว แลว ก็หัดรวมกําลังสงไป
ครอบงําสิ่งที่อยูใกล จะขยายวงกวาง ออกไปทุกที เพือ่ ให ภาพแหงมโนคติ นั้นครอบงําใจ ของ
ผูอื่น ตามที่ เขาตองการ ความยากที่สุด ตกอยูที่ตนจักตอง ดําเนินการ เปลี่ยนแปลงภาพ นั้นๆ
ใหเปนไป ตามเรื่องที่ตองการ ดุจการฉายภาพยนตร ลงในผืนจอ แหงวิญญาณ ของผูอื่น จึงเปน
การยากกวา การที่เจริญสมาธิ เพื่อสงบนิ่ง อยูเฉยๆ หรือคิดเรื่องใด เรื่องหนึ่ง แตเรื่องเดียว
โดยเฉพาะ แตอยางไรก็ดี ความลําบาก นั้นๆ มิไดเปนสิ่งที่ อยูนอกวิสัย เพราะเมื่อจิต ไดถูกฝก
จนถึงขีด ที่เรียกวา "กัมมนีโย" นิ่มนวล ควรแก การใชงานทุกๆ อยางแลว ก็ยอมใชได สม
ประสงค
ฤทธิต์ ามที่กลาวไว ใน นิทเทสแหงอภิญญา ของฝายพุทธศาสนานัน้ ดูคลายกับ ยืมของใครมาใส
ไว เพื่อแสดง ความสามารถของจิต อันสูงสุดประเภทนี้ ใหครบถวน นอกจาก ไมเปนไป เพื่อ
ความพนทุกข โดยตรงแลว ยังไมคอย ตรงกับ อาการที่ พระพุทธองค ทรงแสดงอยูบาง ในบาง
คราว ในบาลีไมไดแสดงวิธฝี ก ไมไดแสดงวี่แวววา ควรฝก หรือจําเปน และไมคอยปรากฏวา พระ
มหาสาวกองคได ไดรับประโยชน หรือใชใหเปนประโยชน อยางใดอยางหนึ่ง จึงนําความเขาใจ ให
เกิดขึ้นวา ถาหากวา เรื่องอภิญญาเหลานี้ มิใชเปนเรื่องที่กลาว เพื่อแสดง คุณสมบัติของจิต ที่ฝก
แลวถึงที่สุด ใหครบถวนเทานั้น ไมใชเรื่องจําเปน ของพระสาวกเลย เมื่อเปนเชนนี้ การฝกก็
เปนอันวา ตองตางกันดวย ไมมาก ก็นอย จากวิธีที่เขาฝกกัน ในสายของฤทธิ์โดยตรง เพราะเรือ่ ง
โนน เปนเรื่องของ ผูขวนขวาย เพื่อเสียสละ มิใชเรื่องของ ผูขวนขวาย เพื่อรับเอา ในพระบาลี
กลาวแตเพียงวา เมื่อจิตเปน จตุตถฌาน คลองแคลว ดีแลว ก็นอมไปเพื่อ อภิญญา เชนนั้นๆ
สําเร็จได ดวยอํานาจ จตุตถฌาน นั่นเอง เมื่อการนอมนั้นๆ สําเร็จก็จะสามารถทําได เชนนั้นๆ ดู
เหมือนวา ถา นอมไปเพื่ออภิญญานั้นๆ ไมสําเร็จ ก็นอมเลยไป เปนลําดับๆ ขามไปหา การคิดคน
เรื่องอริยสัจ เลยทีเดียว คลายกับวา มีไวเผื่อเลือก หรือ สําหรับคน ที่มีอุปนิสัยบางคน ในบาลีบาง
แหง ไมมีกลาวถึง อภิญญาเลย เมื่อกลาวถึง จตุตถฌานแลว ก็กลาวถึง วิชชาสาม คือ ระลึกถึง
ความเปนมา แลวของตนในอดีต ความวิง่ วนของหมูสัตว ในสังสารวัฎ และเหตุผล เรื่อง อริยสัจ
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เปนที่สุด พระบาลี ชนิดหลังนี้ มีมากกวา ที่กลาวถึง อภิญญา และทีก่ ลาวถึง จตุตถฌาน แลว
กลาวอริยสัจเสียเลย ก็มีมากกวามาก
ในอรรถกถาซึง่ เปน คําอธิบายของพระบาลี ก็มิไดกลาววิธีฝกฤทธิ์นั้นๆ มักแกในทางศัพท ทางขอ
ธรรมะแทๆ หรือ มิฉะนั้น ก็ทางนิยายเลยไป แตไดทาใหคนดู เอาจาก คัมภีรวิสุทธิมรรค เพราะ ผู
รอยกรอง อรรถกถา กับผูแ ตงวิสุทธิมรรค เปนคนเดียวกัน หรือ วิสุทธิมรรคมีอยูแ ลว กอนการ
แตงอรรถกถานั้นๆ
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค มีเรื่องของการฝกฤทธิ์อยางพิสดาร จนกลาวไดวา ไมมีคัมภีรใด มีพิสดาร
เทา ในวงของ คัมภีรฝายพุทธศาสนา ดวยกัน เพราะความพิสดารนั่นเอง จําเปนที่ขาพเจา จะตอง
ขอรอง ใหทานพลิกดู ในหนังสือชื่อนั้น ดวยตนเอง ดวยวา เหลือทีจ่ ะ นํามาบรรยาย ใหพิสดาร
ในที่นี้ได เมื่อกลาวแต หลักยอๆ ก็คือ ขั้นแรก ทานสอน ใหหาความชํานาญ จริงๆ ในการเพงสี
ตางๆ และวัตถุ เชน ดิน น้ํา ไฟ ลม จนติดตาติดใจ เพื่อสะดวกในการ สรางภาพแหงมโนคติ ใน
ขั้นตอไป อันเรียกวา เพงกสิณ ซึ่งเปน สิ่งมีมา กอนพุทธกาล มิใชสมบัติ ของพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ ผูเพงตอฤทธิ์ ตองหนักไปใน การฝกกสิณ เทากับ ผูเพงตอพระนิพพาน หนักไปใน
การฝกแหง อานาปานสติ และกายคตาสติ เปนตน ดิน น้ํา ไฟ ลม คือ สวนผสมของสิ่งตางๆ ใน
โลก หรือ กลาวอีกอยางหนึ่งก็วา โลก เทาที่ปรากฏแก ความรูสึก ของคนทั่วไป ก็คือ ดิน น้ํา ไฟ
ลม นั่นเอง เมื่อสิ่งเหลานี้ ติดตา และติดใจ จนคลองแคลว พระโยคีนนั้ ก็อาจสราง มโนคติภาพ
อันเกี่ยวกับเรือ่ งราวตางๆ ไดทั่วไป ทุกอยาง กสิณ จึงจําเปนอยางยิ่ง สําหรับผูศึกษา ในฝายฤทธิ์
สีขาว สีเขียว และสีตางๆ ก็ทํานองเดียวกัน เปนสีของสิ่งทั้งหลาย บรรดามี ในโลกนี้ การฝก อุท
ธุมาตกอสุภ คือ การเพงจํา ซากศพ ที่ตายไดสี่หาวัน กําลังขึ้น พองเขียว จนติดตา และขยาย
สัดสวน ใหใหญเล็ก ทํานองยอ และ ขยายสเกล อยูไปมา ตลอดจน ใหลุกเดิน เคลื่อนไหวได
ตางๆ จนติดตา ติดใจ ชํานาญ ทุกประเภท เชนนี้ ชวยใหประสาท ของผูนั้น เขมแข็ง ตอความ
กลัว จนมีใจ ไมหวั่นไหว ไดจริง ในที่ทั้งปวง ทั้งชวยสงเสริม ในการสราง มโนคติ ในเรื่องกลิ่น
เปนตน ไดเปนพิเศษ รวมความวา ในขั้นแรก ตองฝกการอดทน การบังคับใจ ของตนเอง ใหอยูใน
มือ จริงๆ การชํานาญ สรางภาพ ดวยใจ อยางเดียว ตลอดถึง ความกลาหาญ ความบึกบึน หนัก
แนน ของประสาท ทั้งสิ้น
เมื่อชํานาญใน ขั้นนี้แลว จึงฝก การสงภาพ ทางใจ หรือ ที่เรียกวา อธิษฐานจิต เพือ่ ความเปน
เชนนี้ เชนนั้น ครอบงําผูอื่น ถาหาก มีความชํานาญ และกลาแข็งพอ อาจที่จะ บันดาลให คนทั้ง
ชมพูทวีปรูสึก หรือเห็น เปนอันเดียวกันหมดวา ภูเขาหิมาลัย ซึ่งเคยอยู ทางทิศเหนือนั้น บัดนี้ได
ขยับเลื่อน ลงมาอยู ทางทิศใต หรือ กลางมหาสมุทรอินเดีย เสียแลว เปนตนได แตเพราะ ความที่
อํานาจใจ นั้นๆ ไมพอ จึง เทาที่ เคยปรากฏ กันมาแลว มีเพียง ในวงคน หมูหนึ่ง หรือ ชั่วขณะ
หนึ่ง เทานั้น สมตาม ที่ชื่อ ของมัน คือคําวา ฤทธิ์ ซึ่งแปลวา เครื่องมือชวย แกอุปสรรค ใหสําเร็จ
กะทันหัน ทันอก ทันใจ คราวหนึ่ง เทานั้น เพราะวา แมหาก พระโยคีองคใด เคลือ่ น ภูเขาหิมาลัย
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ไดดวย อํานาจฤทธิ์ เมื่อทานคลายฤทธิ์ หรือตายเสีย ภูเขาหิมาลัย ก็จะ วิ่งกลับสูท ี่เดิม เทานั้นเอง
นักโทษ ที่มีฤทธิ์ อาจบันดาล ใหเขา เห็นตน เหาะลอย อยูในอากาศได แตยอม ไมอาจที่จะ
ทําลาย เครื่องจองจํา นั้นได ถาหากมัน เปนเครื่องมือ ที่แนนหนา แข็งแรงพอ แตนักโทษผูนั้น มี
ทางที่จะใช ฤทธิ์นั้น ใหเปนประโยชน แกตน หรือ มีโอกาส ใหอุบาย อันใด อันหนึ่ง หรือ เขาสั่ง
ปลอย เพราะ กลัวอภินิหาร ของตน
เมื่อตนคลองแคลวใน การอธิษฐานจิต แผมโนคติภาพ ไปครอบงํา สัตวอื่น ไดเชนนี้ ก็เปนผูมีฤทธิ์
แตจะมากหรือนอย ยอมแลวแต ความสามารถ ของตน
เมื่อมาถึงตรงนี้ กอนแตจะจบ ควรยอนกลับไป พิจารณาถึง เรื่องฤทธิ์นี้ กันมาใหม ตั้งแตตนอีก
สักเล็กนอย แตพิจารณากัน ในแงแหง ประวัตศิ าสตร ของวิชา ประเภทนี้ วิชาเรื่องนี้ ฟกตัวมัน
เอง ขึ้นมาไดดวย ความอยากรู และ อยากเขาถึง อํานาจบางอยาง ซึ่งอยูเหนือ คนธรรมดา มัน
เปน ความอยาก ที่เกิดขึ้น โดยบังเอิญของ คนบางพวก ที่อุตริ เชื่อวา จิตนี้ แปลกประหลาดมาก
นาจะมี คุณสมบัติพิเศษ บางอยาง ซึ่งเมื่อผูใด อุตสาหฝกฝน จนรูเทาถึงแลว อาจเอาชนะ คนที่รู
ไมถึงได เปนอันมาก ความคิดนี้ เปนเหตุให ยอมพลีเวลา ตลอดทั้งชีวิต เพื่อการคนควา ทดลอง
อันเรียกวา บําเพ็ญตบะ ในยุคที่คนเราถือ พระเปนเจา ยอมหวัง ความชวยเหลือของ พระเปนเจา
อยางเต็มที่ ดวยอํานาจสมาธิ ที่มีตอ สิ่งที่ เขาเชื่อวาเปน พระเปนเจานั่นเอง ที่ไดเปน บาทฐาน
ใหเขาพบ วี่แวว ของฤทธิ์ ในครั้งแรก สักเล็กนอย และ เปนเงื่อน ให คนชั้นหลัง ดําเนินตาม
หลายสิบชัว่ อายุคน เขา คนที่ตั้งใจจริง เหลานั้น ก็ไดพบ แปลกขึ้น เปนอันมาก จน ปะติด ปะตอ
เขาเปนหลัก เปนเกณฑ สําหรับสั่งสอนกัน เมื่อวิชานี้ ถูกแพรขาวรูม าถึง คนในบาน ในเมือง ก็จูง
ใจ พวกชายหนุม นักรบ หรือ กษัตริย ใหออกไป ขอศึกษาจาก พวกโยคีนั้น ถึงในปา มีเรื่องเหลือ
เปน นิยาย อยูตามที่ หนังตะลุง มักเลนกัน โดยมาก คนปา หรือ ยักษบางตน ก็มีความรู
ความสามารถ ในเรื่องนี้ เทา หรือ มากกวา คนบาน หรือ มนุษย ถึงกับ รบกัน และ ผลัดกันแพ
ผลัดกันชนะ พวกเทวดาหรือ พวกที่เอาแต เลนสนุก ไมปรากฏวา มีฤทธิ์ เพราะสมาธิ ไมคอยดี
กระมัง ในตอนแรกๆ ผูมีฤทธิ์นั้น คนควา กันเพียง ขั้นที่สําเร็จ สมความตองการ ไมไดคนถึง
เหตุผล ของฤทธิ์ ไมเปน นักปรัชญา หรือ ทฤษฎีในเรือ่ งนี้ แตเปนเพียงนักปฏิบตั ิการ ตามที่สงั่
สอน สืบๆ กันมา ขณะเมื่อ ในอินเดีย กําลังรุงเรือง ดวยวิชา ประเภทนี้ ทางฝายยุโรป ไมมีความรู
ในเรื่องนี้เลย เมื่อทางอินเดียเสื่อมลง ทางยุโรป ไดรับเพียง กระเซ็น กระสาย เล็กนอย ไมพอที่จะ
รุงเรืองดวย จิตวิทยา ประเภทนี้ อยางอินเดียได มีแตฤทธิ์ ของซาตาน หรือมาร เพียงเล็กนอย ซึ่ง
ไมมีพิษสง อะไรนัก และเปนเรื่อง ทางศาสนา มากกวา
เมื่อวิชานี้ ไดเสื่อมลง ในอินเดียแลว ในทางปฏิบัติการ แตทางนิยาย ยังมีเหลืออยู ไมสาบสูญ และ
ยิ่งกวานั้น ที่แนนอนที่สุด คือ ไดถูกคนชั้นหลัง ตอเติม เสริมความ ใหวิจิตร ยิ่งขึ้นไป จนคนชั้น
หลัง ในบัดนี้ ปอกเปลือก ตัง้ หลายชั้นแลว ก็ยังไมถึงเยื่อในไดเลย ความเดา ทําใหขยาย ความ
จริง ใหเชื่อง จนฤทธิ์ ซึ่งเปนเพียงวิชา สําหรับใชแก อุปสรรค กะทันหัน เลนตลก กับคนที่รูไมถงึ
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ฤทธิ์-ปาฏิหาริย

กลับกลาย เปนเรื่องจริงแทๆ ไป ดุจเดียวกับ เรื่องทางวัตถุอื่นๆ คนในชั้นหลังเปนอันมาก เชื่อวา
อะไรทุกๆ อยางจริงตามนั้น ทั้งที่ตนตอบไมไดวา ถาจริงเชนนั้น ทําไมเวลาปรกติ ผูมีฤทธิ์ ยังตอง
เดิน ไปไหน มาไหน ไมเหาะ เหมือนคราวที่ แสดงฤทธิ์ แขงขัน ทําไมตองทํานา ทําสวน หรือ
ออกบิณฑบาต ขอทาน ไมบันดาล เอาดวยฤทธิ์ เปนตน ฤทธิท์ ี่เคยเปน เพียงการลองดี กันดวย
กําลังจิต ก็กลายเปน เรื่องทางวัตถุ หนักขึน้ จนคนบางคนในชั้นหลัง หวังจะมีฤทธิ์ เพื่อใหหา
เหยื่อ ใหแกตน ตามกิเลสของตน ผลที่ไดรับในที่สุด ก็คอื การวิกลจริต!
สรุปความสั้นๆ ที่สุดในเรื่องฤทธิ์ ที่ไดกลาวมา อยางยืดยาว นี้ ก็คือวา ฤทธิ์ เปนเพียง คุณสมบัติ
พิเศษ สวนหนึ่งของจิตเทานั้น เรื่องของจิต อันนี้เปน พวกนามธรรม จะใหสําเร็จผล เปนวัตถุ
ไมได เชนเดียวกับวัตถุในความฝน มันจะเปน วัตถุอยู ก็ชั่วเวลา ทีเ่ ราไมตื่น จากฝนเทานั้น ของที่
นฤมิตขึ้น ดวยอํานาจฤทธิ์ สําเร็จประโยชน ชั่วเวลา ที่คนเหลานั้น ยังตกอยูใต อํานาจจิต ที่เปน
ตัวออกฤทธิ์ เพราะวา สิ่งทัง้ หลาย ที่เราเรียกกันวา โลกนี้ก็ตาม ถามีอะไร มาดลบันดาล ใหจิต
ของเรา ทุกคน วิปริต เปนอยางอื่นไป โลกนี้ก็จะปรากฏ แกเรา อยางอื่น ไปทันที ดุจกัน สิ่ง
ทั้งหลายสําเร็จ อยูที่ใจ รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหมด มีคุณสมบัติขึ้นมาได ก็เพราะเรา มีสิ่งที่เรียก
กันวา ใจ ถาไมมีใจ โลกนี้ก็พลอยไมมีไปดวย รวมความสั้นๆ ไดวา สิ่งทั้งหลายสําเร็จจากใจ ใจ
สรางขึ้น ใจเปนประธาน หรือ หัวหนาแตผูเดียว เพราะฉะนั้น ถามีอะไรก็ตาม มาดลบันดาล ใหใจ
เปลี่ยนเปน อยางอื่นไป สิ่งทั้งหลายที่รูไดดวยใจ ก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย ถาอํานาจ ดลบันดาล
นั้นเปนของ ชั่วขณะ สิ่งนั้นก็ แปรปรวน ชั่วขณะ ดวย
ในโลกนี้ ไมมีอะไร เที่ยงอยูแลว เราจะสรางฤทธิ์ เพื่อเอาชนะ สิ่งที่ไมเที่ยงนั้น นาจะไมไดรับผลที่
นาชื่นใจ เพราะฉะนั้น พระอริยบุคคล ทั้งหลาย แทนทีจ่ ะ ใชเวลา ไปคนควา ในเรื่องฤทธิ์ ทานจึง
ใชชวี ิต ทีเ่ ปนของ นอยนิด เดียวนี้ คนควา หาสิ่งที่เที่ยง และเปนสุข คือ พระนิพพาน แมวา เรื่อง
ฤทธิ์ และพระนิพพาน ตางก็ เปนวิทยาสวนจิต ดวยกันก็จริง แตแตกตางกัน ลิบลับ ดวยเหตุผล
ดังกลาวมาแลว
เมื่อพระผูมี พระภาคเจา อุบัติขึ้น ในอินเดีย พระองคทรงบัญญัติ บาทฐาน ของฤทธิ์ วา มีอยู สี่
อยาง คือ ความพอใจ ความเพียร ความฝกใฝ และ ความคิดคน เรียกวา อิทธิบาท เมื่อทําได ผลที่
ไดรับ คือ มรรคผลนิพพาน เพราะคําวา ฤทธิ์ ของพระองค จํากัดความเฉพาะ เครือ่ งมือใหสําเร็จ
หรือ ลุถึง นิพพาน เทานั้น ฤทธิ์ ซึ่งเคยไดผล เปนของตบตา และชัว่ คราว ก็ไดเปลี่ยน มาเปน สิ่ง
ซึ่งใหผล อันมีคาสูงสุด และแนนอน ดวยประการฉะนี้
พุทธทาสภิกขุ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๐
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พระพุทธคุณ
ที่จารึกรอยอยูในประวัติศาสตร
เรื่องเปนที่ระลึกในวันวิสาขบูชา

ในสมัยวิสาขบูชา พุทธบริษัทยอมรําลึกถึงพระพุทธคุณเปนพิเศษ ในที่นี้จะไดชักชวนเพื่อ
พุทธบริษัท ใหคุยคนหาพระคุณนั้นๆ อันเรนลับอยูในประวัติศาสตร ซึ่งมีอยูอยางนาอัศจรรย และ
ไมนอย หวังวาถาไดตั้งใจพิจารณา คงจะพบมากพอที่จะทําใหมีความเชื่อความเลือ่ มใสในพระผูม ี
พระภาคมากยิ่งขึ้นกวาที่แลวมา และเหมาะสมกับโอกาสในวันเชนวันวิสาขบูชาวันนี้
การจะคนหาใหพบรอยแหงพระพุทธคุณ อันจารึกติดอยูในสากลประวัตศิ าสตรนั้น เรา
จะตองมองใหพบการปฏิบตั อิ ันเกิดขึ้นแกโลก เนื่องจากมีพระองคเปนมูลเหตุโดยเฉพาะ วามีอยู
อยางไรเสียกอน!
พระคุณของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา อันมีอยูเหนือปวงสัตวในสากลโลกนั้น คือความที่
พระองคทรงประศาสนความสวัสดีมิ่งมงคลไวแกสัตวโลก ทั้งโดยตรงและโดยออม ดวยอํานาจการ
ปฏิวตั ิท่พี ระองคทรงบันดาลใหเปนไปในโลก โดยทรงพระเจตนาก็ตาม ไรเจตนาก็ตาม ความ
สวัสดีที่เกิดขึน้ โดยตรงนั้น ไดแก สุขสวัสดิ์ อันเกิดจากการสดับธรรมเทศนาของพระองคแลว
ประพฤติตามโดยควรแกธรรม และที่เปนโดยออมนั้น คือผลอยางอื่นอันเกิดขึ้นสืบตอมาจากการที่
มีผูฟงธรรม แลวประพฤติตนใหเปนตัวอยางแกโลก ดึงดูดใหมีผูนิยมธรรมอีกตอหนึ่ง หรือแมที่
สุดแตการที่เมือ่ บุคคลมากลายเปนผูมีความสุขไปเสียมากขึ้น ความชัว่ และคนชัว่ ก็นอยลงไป คน
ทั้งโลกก็พลอยสุขเพราะเหตุนั้น และขอที่วาทรงบันดาลใหการปฏิวตั ิเกิดมี และเปนไปในโลกนั้น
ไดแก การปฏิวัตขิ องประวัตศิ าสตรโลก ทัง้ ในทางสมาคมและทางศาสนาสําหรับการปฏิวตั ิของ
ประวัติศาสตรนั้น เปนการปฏิวัตทิ ี่ไรเจตนา เพราะพระองคทรงทําหนาที่ของพระองคตามธรรมดา
พระพุทธเจาองคหนึ่งเทานั้น แตการปฏิวตั ิก็เกิดขึ้นแกประวัติศาสตรเอง
โดยนัยนี้ เราจะพบวามีพระคุณของพระองคจารึกรอยปรากฏอยูในการปฏิวตั ิทั้งสาม คือ
ปฏิวตั ิของประวัตศิ าสตรเอง, ปฏิวัติทางสังคม, และปฏิวัตทิ างศาสนา ซึ่งมีการปฏิวัตทิ ั้งทางฝาย
ทฤษฎี และฝายปฏิบัติการ
ก. การปฏิวัติทเี่ กิดขึ้นแกประวัติศาสตร
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โลกหมุนลอยไปตามกระแสของความอยากของตัวเอง และหมุนไปสูค วามแตกดับ
ดวยอํานาจกิเลสของสัตวโลกนั่นเอง ไดกอการอันรายกาจขึ้นทําลายกันเอง หรือเปนการทําลาย
โลก ในเมื่อวอดวายกันหมด แลวเกิดขึ้นมาใหม สําหรับเปนเชนนั้นอีก แตธรรมนัน้ หยุด หรือไม
ลอยไปตามกระแส หรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือขวางกระแส กัน้ ไมใหโลกไหลไปตาม
กระแสของตัวเอง แตใหทวนกระแสไหลไปตามแนวธรรม ธรรมเปนเครื่องคุมครองโลก หรือ
กีดกั้นไมใหโลกหมุนไปสูความแตกดับเร็วเกินไป จึงเปนเหมือนลูกตุม ที่ถวงโลกไว ใหมีชีวิตอยูยนื
นานกวาที่จะปลอยใหหมุนจี๋ไปตามอํานาจของตัวมันเอง ธรรมนั้นไมมีใครตั้งขึ้น เปนของมีอยูเอง
เปนแตมีผูคนพบ และเปนความจริงอันเด็ดขาดอยูในตัว สิ่งใดที่ตั้งขึน้ สิ่งนั้นหาใชธรรมในที่นี้ไม
และไมมีความจริงในตัว เพราะถูกตั้งขึ้นได และมีคนตั้งขึน้ ธรรมที่แทจริงใครตัง้ ไมได แม
พระพุทธเจาก็ทรงตัง้ ขึ้นไมได เปนแตทรงคนพบดวยอํานาจพระปญญา แลวทรงนํามา
สอนสัตว คนเราเกิดมาในทามกลางอวิชชา จึงไมมีความรูหรือมีแตความรูท ี่ผิด ซึ่งมีผลเทากับ
ความไมรู หรือบางอยางจะใหโทษยิ่งกวาความไมรูไปเสียอีก ธรรมหรือกฎความจริงที่มีอยูเองแลว
จึงไมปรากฏตอเรา เราทราบขอนี้ได ตรงที่เราทําผิดกฎความจริงของธรรมชาติ และเราทราบวา
เราทําผิดได ตรงที่เรากําลังไมไดรับความสุขชนิดที่เรามีความพออกพอใจอยูเสมอได เรายังไมได
ความอยูหรือความมีความเปนที่ถูกใจตรงความประสงคของเราทุกๆ อยาง และแลวเราก็ไมทราบ
วามันเปนเพราะเหตุไร นั่นแหละ คือขอที่วา แมความจริงมีอยู เราก็หาทราบไม จนกวาเราจะมี
ปญญาเสียกอน
พระผูมีพระภาคเจา ทรงคนพบความจริงดวยพระปญญาของพระองคเองกอนแลว
สอนใหเรารูหรือเขาใจความจริงอันนั้นตามพระองคไดงายขึ้น จนเราสามารถดํารงใจใหตั้งอยูได
ในสภาพที่ไมมีความทุกขอนั ใดมารบกวนได และเรามีแตความพอใจในชีวติ ของเราอยางชุมชื่น
เยือกเย็นอยูเสมอ โลกกําลังกระหายตอความพนทุกขอยูแลว ฉะนั้นพอพระองคทรงอุบัติขึ้นสั่ง
สอนธรรมแตไมตองรองเชื้อเชิญ สัตวที่มปี ญญาก็ยินดี และพรอมอยูเสมอที่จะรับเอาธรรมจาก
พระองคในสวนหลักวิชา และนําไปประพฤติ จนบังเกิดผลในทางใจ สมตามที่ตนหวัง คือ สภาพที่
ใจไมมีความทุกขอีกตอไป เมื่อเกิดมีคนที่สามารถรับเอาธรรมชนิดนี้ และเกิดมีมากขึ้นดวยการสัง่
สอนกันสืบมา ธรรมก็เปนสิง่ ที่ปรากฏแกดวงใจของสัตวโลกมากขึ้น เมื่อมีมากขึ้น ก็มีอิทธิพลใน
การที่จะจูงสัตวโลกไปในแนวของธรรมมากขึ้น หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือเปนลูกตุม ที่ถวงโลก
ใหหมุนไปหาความลมจมชาเขานั่นเอง แมวาผูที่รูธรรมโดยตรงนั้น จะมีความสุขของตนเองอยาง
เต็มเปยมไปผูห นึ่งเปนสวนตัวแลว ก็ยังมีอิทธิพลที่จะดึงดูดน้ําใจผูอื่นอีกเปนจํานวนมากใหดําเนิน
ตาม จึงเกิดเปนลูกตุมถวงขึ้นไดดวยอาการอยางนี้ ธรรมิกบุคคลในโลก เปรียบเหมือนผูจะออก
คะแนนเสียงเปนฝายคานอีกฝายหนึ่ง ซึ่งออกความคิดอยางหลับตาปลอยโลกใหเปนไปในทางลม
จม และเดือดรอนโดยไมรูสึก ฉะนั้นถาธรรมิกบุคคลยิ่งมีมากขึ้นเมื่อใด ลูกตุมที่ถว งก็ยิ่งหนัก และ
ถวงไดมากขึน้ เพียงนั้น ในบัดนี้ประมาณกันวามีพุทธบริษัทในโลกไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของพล
โลกทั้งหมด จํานวนคนเหลานี้ยอมเปนสวนที่ถว งใหโลกหมุนไปหาการลุกเปนไฟชาเขาตามสวน
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ในระหวางที่ยงั ไมลุกนี้ เพราะมีความถวงใหชาอยู มีคนอื่นอีกเปนจํานวนมากหรือทั้งโลก พลอย
ไดรับความผาสุกไปดวย จึงกลายเปนการอํานวยสุขใหแกโลกทั้งสิ้นไปในตัว ซึ่งควรที่สัตวทุกถวน
หนาจะพึงอํานวยสุขใหแกโลกทั้งสิ้นไปในตัว ซึ่งควรทีส่ ัตวทุกถวนหนาจะพึงรําลึกถึงหิตคุณอันนี้
ของพระพุทธเจา และการทีโ่ ลกหมุนไปหาความลมจมชาเขานี่เองชือ่ วา เกิดการปฏิวตั ิขึ้นในตัว
ประวัติศาสตรเองโดยไมรูสึก ซึ่งถามิฉะนั้นโลกจะตองดําเนิน หรือมีฉากในทางประวัตศิ าสตรเปน
อยางอื่นไปแลว ถาเราจะปลอยใหมันเปนไปตามอํานาจกิเลสตัณหาของโลกลวนๆ โดยไมมีธรรม
เขาคุมครองหรือแทรกแซง
ข. การปฏิวัติที่เกิดขึ้นแกสังคมมนุษย
อินเดียในสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้นนั้น มีการถือชั้นวรรณะ ตามลัทธิ
พราหมณ แบงคนออกเปน ๔ พวก คือ กษัตริย พราหมณ พลเมืองธรรมดาที่เรียกวา ไวศยะ และ
พวกทาสหรือที่เรียกวา ศูทร รวมทั้งพวกที่ต่ํากวา เชน พวกจัณฑาลดวย สามพวกแรกเปนพวก
สูง และสูงกวากันอยูตามลําดับ สวนพวกหลังนั้น ตามลัทธินั้นคลายกับไมรับรองวาเปนมนุษย เขา
ไมยอมใหพวกศูทรเขาโบสถ ไมยอมใหไดเรียนหรือฟงพระเวท ไมรว มบอน้ํา ไมรวมหนทาง และ
ถาบังเอิญวา พวกศูทรผานมาพบเขากับพวกชั้นสูง เขาปรับใหเปนความผิดของพวกศูทรนั้นเอง
และไดรับโทษซึ่งทารุณ เขาถือวา พวกกษัตริยสรางขึน้ จากแขนของพรหม พวกพราหมณสราง
ขึ้นจากปาก พวกไวศยะสรางขึ้นจากกระเพาะ และพวกศูทรถูกสรางขึ้นจากเทาของพรหม ดังนี้
พวกศูทรจํานวนลาน ตองกลายเปนพวกที่อิดหาระอาใจของผูอื่นคลายกับวาของเนาที่ไปปนอยู
ทามกลางกองดอกไมอันมีกลิ่นหอม การสมาคมจึงเจือไปดวยการถือตัว การเกลียดกัน และการ
สบประมาทอยางรุนแรง มีภาระที่นาอนาถใจแทรกแซงอยูทั่วไป เพราะวาแมวาพวกวรรณะสูงจะ
รังเกียจ และเหยียดหยามทําทารุณตอวรรณะต่ําอยูเพียงใด ก็ยังตองติดตอกับพวกทาสเหลานัน้
อยูนั่นเอง ภาพแหงความทารุณจึงคงมีอยูทั่วไปในวงการสมาคม ซึ่งเปนเหมือนกับสีดําอันปายอยู
เปนแหงๆ ในพื้นที่ขาวหรือเหลือง ฉันใดก็ฉันนั้น ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น พระองค
ทรงสั่งสอนวาคนเราจะเปนพราหมณ เพราะเหตุสักวาบิดามารดาเปนพราหมณหาไดไม แตจะ
เปนพราหมณไดก็ดวยประพฤติตนตามแนวธรรมคือประพฤติดี และในการประพฤติดีนั้นทําไดทกุ
คนไมจํากัดวาจะเปนวรรณะไหน ในการประพฤติธรรมไมมีกษัตริย ไมมีพราหมณ ไมมีไวศยะ
และไมมีศูทร เพราะฉะนั้น คนเราจะเปนอะไรก็ไดทั้งนั้น แลวแตการประพฤติของเขานั่นเอง การ
เปนกษัตริยหรือพราหมณดวยเหตุสืบจากบิดามารดานั้นไมชวยได เพราะวาแมจะมีกําเนิดจาก
บิดามารดาที่เปนกษัตริย พราหมณ ไวศยะ หรือศูทร ก็ตาม เมื่อประพฤติผิดธรรมแลว ยอมจมลง
ไปในนรกเหมือนกัน โดยไมแตกตางกัน และไมมีขอยกเวนใหแกใครเปนพิเศษ ถาประพฤติถูก
ธรรม ก็จะไดไปสูสุคติและเปนสุขเหมือนกัน โดยทํานองเดียวกัน ดังนี้ ครั้นมีคนนับถือและทําตาม
คําสั่งสอนของพระองคมากขึ้น จนกระทั่งถึงพวกราชาและมหาราชา พวกศูทรก็คอยมีโอกาสได
หายใจดวยอากาศที่บริสทุ ธิส์ ดใสเยือกเย็น ปราศจากลมอันทารุณไดมากขึ้น ฉากของมนุษยใน
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ดานการสมาคมก็เปลี่ยนไปโดยควรแกเหตุ ภาพทารุณที่เคยปรากฏในวงการสมาคมระหวาง
วรรณะทั้งสี่ ก็คอยจางหายไป พื้นสีขาวในดวงใจของมนุษยเหลานั้น ก็มีสีขาวอัน
สม่ําเสมอมากขึ้น มีจุดหรือทางดํานอยลง
อีกอยางหนึ่ง สตรี ในกาลกอนเปนสิ่งที่เคยถือกันวาเปนทรัพยสมบัติชนิดหนึ่ง ใน
ตอนแรกก็เปนทรัพยของบิดามารดา ที่เลี้ยงไวสําหรับขายใหแกบุรษุ ในตระกูลทีจ่ ะมาขอซื้อเอาไป
ครั้นผูที่เปนสามีซื้อเอาไปแลว ก็ถือเสมือนหนึ่งทรัพยหรือสัตวเลี้ยงชนิดหนึ่ง ปราศจากสิทธิ์และ
เสียงใดๆ เพราะเชื่อกันวาสตรีเปนมนุษยที่ไมมีอะไรๆ สมบูรณเหมือนผูชาย จึงไมใหการศึกษาแก
สตรี สตรีก็มีอนั ที่จะเปนไปในทางเสื่อมเสียมากขึ้น จึงกลายเปนธรรมเนียมถือกันวา สตรีไมควร
ถูกยกขึ้นมาเทียมบุรุษ ทุกๆ อยางใหอยูในอํานาจของฝายชายอยางเดียว จุดดําไดเกิดขึ้นแกเพศ
ที่เปนมารดาของโลกอยางเปอนไปหมด ทั้งที่บุรษุ ผูถือลัทธินั้น ก็ตองเกิดมาจากสตรีนั่นเอง ครั้น
พระองคทรงอุบัติขึ้นทรงรับรองขอที่วา สตรีสามารถบรรลุมรรคผลเชนเดียวกับบุรษุ โดยไมมีขอ
แตกตางและตรัสขอปฏิบัตสิ ําหรับสตรี เพื่อ”เอาชนะ”ไดทั้งในโลกนี้และโลกหนา คือความมีหนามี
ตา ในทางสมาคมหรือวงสังคม และการไปสูสุคติสวรรคโดยเทาเทียมกับผูชาย ใหรูจักหนาที่ของ
ตัวที่จะพึงปฏิบัตติ อสามี ซึ่งก็มีหนาที่อีกอยางหนึ่งอันจะพึงปฏิบัตติ อ ภรรยา และใหทั้งสองฝายถือ
เสมือนที่จะพึงกระทําตอกัน โดยเทาเทียมกัน การยกสถานะสตรีเชนนี้ ปรากฏในตระกูลวงศของ
พระองคคือพวกศากยะมากอนแลว โดยที่ถือวาสตรีเปนเพศที่ควรยกยอง ไมยอมใหไปกับพวกที่มี
เชื้อชาติต่ํากวา แมจะมีอํานาจ และสตรีควรมีสิทธิท์ ี่จะปฏิเสธ หรือไมถูกยกใหแกบุรุษที่ไมมี
คุณสมบัติทันเทียมกัน หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือวาเกียรติยศของสตรี เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาอยู
อยางรอบคอบ สุขุม ขอนี้ทําใหสตรีพวกศากยะกาวออกจากประตูเรือน บวชในสํานักภิกษุณีได
โดยปราศจากการขัดขวางของฝายชาย และธรรมของพระองคซงึ่ มีผูรับถือกันมากขึ้นสืบมา
ในตอนหลัง ไดชวยยกสถานะของสตรีใหสูงขึ้นอยางประจักษ มีสิทธิและโอกาสที่จะทํา
การกุศลและการศึกษา ตามประสงคของตนมากขึ้นทั่วๆ ไป ในประเทศที่รบั นับถือพุทธ
ศาสนา
อีกอยางหนึ่ง อินเดียในสมัยโบราณมีธรรมเนียม บูชายัญดวยเนื้อและเลือดทั้งของ
สัตวและมนุษย โบสถสวนมากคือโรงฆาสัตวที่แดงไปดวยเลือด และไฟที่สงควันตลบ ผูมีทรัพย
และอํานาจจัดใหพวกนักบวชประกอบการบูชายัญ เพื่อไถถอนบาปของตนและชวยใหตนมีความ
เจริญยิ่งขึ้นไปตามลัทธิที่เชือ่ กันอยู พวกนักบวชเหลานั้นชวยทําพิธี ใหบาปของผูเปนเจาของยัญ
นั้น ตกมารวมกันอยูที่ศีรษะของสัตวที่จะฆา แลวฟนมันเสีย โดยไมมีขณะที่มันอาจสํานึกถึงรส
ของความเจ็บและความตาย เอาโลหิตรองใสถาดมาเผาไฟสมนาคุณพระเปนเจาในเบื้องบน ศัตรู
ยอมตอบแทนศัตรูดว ยเลือดและชีวิต การริษยาอาฆาตจองเวรแกแคน ถือกันวาเปนเกียรติยศ ไม
ถือกันวาการใหอภัยเปนสิ่งที่ควรนิยม ครัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น พระองคทรงสอนวา
ความบริสทุ ธิแ์ ละไมบริสทุ ธิ์เปนของเฉพาะตัว คนอื่นจะชวยทําคนอืน่ ใหเศราหมองหรือบริสุทธิห์ า
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ไดไม กรรมเปนสิ่งเด็ดขาดแนนอนในขอที่วา ทําเชนไรตองไดผลเชนนั้น และผูท ํานั่นเองเปนผูรับ
ผล ไมมีการไถถอนสับเปลีย่ นกันไดดวยอํานาจ หรือดวยทรัพย หรือสิ่งอื่นๆ เวรยอมไมระงับดวย
เวร แตจะระงับเพราะความไมผูกเวรของฝายใดฝายหนึ่ง และการใหอภัยเปนความกลาหาญของ
นักปราชญ แมพวกคนพาลจะถือกันวา เปนความขลาดหรืออะไรก็ตาม สัตวทุกชนิด รูจักรักชีวิต
เหมือนมนุษยและเทากันกับมนุษย และตกอยูในภาวะอันหนัก เพราะถูกความแกความเจ็บและ
ความตายครอบงําเชนเดียวกัน ควรที่จะเปนเพื่อนทุกขยากดวยกัน ดีกวาที่จะลางผลาญกัน ซึ่ง
เปนการกระทําอยางหลับตาและนาละอายยิ่งขึ้น ครั้นมีผูนับถือศาสนาของพระองคมากขึ้น ธรรมที่
ทรงนํามาสั่งสอนนั้น ก็ยิ่งมีอิทธิพลในดวงใจของมนุษยที่เคยนิยมการฆาและการจองเวรมากขึ้น
ซึ่งชวยใหเขาบรรเทาความโหดรายนั้นลงเสียไดตามควรแหงธรรมที่ไดศึกษา ครั้นแพรหลายไปถึง
ชั้นพระราชา ก็มีกฎหมายบัญญัติหามการฆาสัตว และตั้งโรงพยาบาลขึ้นสําหรับสัตวเดรัจฉาน
ดังที่ปรากฏอยูในศิลาจารึกของพระเจาอโศกแทบทัว่ ไปทั้งอินเดีย หรือชมพูทวีป สมตามที่พระ
ราชาธิราชองคนี้มีอาณาจักรอันกวางขวาง เพราะทรงอาศัยอํานาจธรรมเปนเครื่องปราบและขยาย
อาณาจักร อันปรากฏตามประวัติศาสตรวา ทรงขยายอาณาเขตไดกวางวากษัตริยองคใดใน
อินเดีย การปฏิวัติไดเกิดขึน้ ในดวงใจของประชาชน จนถึงกับทําใหโรงฆาสัตวชนิดที่หุมคลุมอยู
ดวยลักษณะของโบสถนั้นลดจํานวนนอยลงไป และมีโรงพยาบาลสําหรับสัตวที่เจ็บปวยเกิดขึ้น
แทนดังกลาวแลว นี่คือรอยแหงพระพุทธคุณ ที่จารึกติดอยูในประวัตศิ าสตรของอินเดียและ
ประเทศใกลเคียง เทาที่ธรรมาณาจักรของพระเจาอโศกราชแผไปถึง และลากรอยของมันสืบตอมา
จนกระทั่งบัดนี้ ไดแผไปในประเทศอื่นโดยกวางขวาง จนกระทั่งเกิดมีชนหมูมากที่ถือไมกิน
เนื้อสัตว เพราะอาศัยรัศมีธรรมของพระองคก็มี โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ พุทธบริษทั ที่ปฏิภาณตน
ไมเสพเนื้อสัตวตลอดชีวติ หรือบางคราวสัตวไมถูกฆา หรือเปนเหตุใหถูกฆาเพราะชนพวกนี้ หรือ
ในวันที่กําหนดเปนวันทางศาสนานั้น มีจํานวนมากมายเหลือที่จะนับได ซึ่งเปนเสมือนการปดเสีย
ซึ่งลําธารของโลหิต อันเคยไหลนองใหหยุดไหล หรือนอยลง ซึ่งยอมทําใหฉากแหงประวัตศิ าสตร
เปลี่ยนแปลงไปอยางยากที่จะพิจารณาเห็นไดงายๆ เพราะปฏิวตั ิอันนี้มีสังคมหรือสมาคมสวน
ใหญของมนุษยเปนมูลฐาน
เมื่อยอนมามองดูอีกครั้งหนึ่งจะพบวา สังคมใดหนักแนนในพุทธธรรมแลว
การเหยียดชัน้ วรรณะของกันและกันจะมีในสมาคมนั้นๆ จะมีแตความวางตนเสมอ พรอม
เพรียงสามัคคีกันกอกูภาระของประเทศชาติ การยกสถานะของสตรี และการใหอภัยดวย
ความเมตตากรุณา ยอมหาไดงายในสมาคมนั้น มนุษยชาติสว นใหญ จึงไดมีรูปทาง
ประวัติศาสตร แปลกไปกวาตามที่จะปลอยใหมนั หมุนไปเอง โดยปราศจากหลักธรรมของพระองค
เขาเกี่ยวของ ดวยประการฉะนี้
ค. การปฏิวัติทางศาสนา
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จากประวัตศิ าสตรของปรัชญาทั้งหมดบรรดามีในโลกนี้ เราจะพบหลักสําคัญได
อันหนึ่งวา พุทธศาสนาไดสอนสิ่งที่ใหมและแปลก จนถึงกับตรงกันขามกับหลักปรัชญานั้นๆ ใหแก
โลก ซึ่งจะไดยกมาวินิจฉัยโดยยอๆ เปนลําดับไป
ทฤษฎีทางปรัชญา ที่พระผูม ีพระภาค ไดทรงเผยใหแกโลก ชนิดที่ไมเคยมีใครสอนมา
กอน ก็คือ กฎอันวาดวยอนัตตา ไมมีสิ่งใดที่เปนอัตตาคือตัวตน มติในลัทธิอื่น ยอมสอนวามีอัตตา
ที่เปนตัวเรา ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ถึงแมจะไดปฏิเสธบางสวน (เชน รางกาย เปนตน) วาเปน
อนัตตามิใชตวั เราไปแลวก็ตาม ในยุคพุทธสมัยมีลทั ธิที่สอนอยางสูงที่สุด ก็คือลัทธิที่สอนใหศกึ ษา
ปฏิบัติ จนรูจกั ตัวอาตมันหรืออัตตาที่หลุดพนแลวจากโลกิยธรรมอันหอหุมอยู อันเปนสภาพชนิด
หนึ่ง ที่ไมรูจักตายหรือแมแตแปรผัน คือเปนอสังขตะ นั่นแหละวาเปนตัวอาตมันหรือตัวเรา ที่
แทจริง แทนที่จะยึดถือรางกายหรือจิตตามธรรมดาวาเปนตัวเรา แตพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
ประกาศขึ้นวา สิ่งที่เปนอสังขตะคือไมตายและไมผันแปร เพราะไมมีการเกิดและไมมีเหตุปจจัย
ปรุงแตงไดนั้น เปนสิ่งที่มีอยูจริง แตมันหาใชเปนอาตมันหรือตัวตนของใครไม มันเปนเพียง “สิ่ง
ธรรมดา” ลวนๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ ที่เปนพวกสังขตะ คือรูจักตายและแปรผัน เพราะมีเหตุ
ปจจัยปรุงนั้นเหมือนกัน และขอสําคัญนั้นมีอยูวา จิตจะไดลุถึงศานติสุขอันแทจริง และถึงที่สุด
จริงๆ นั้น ตองเปนจิตที่ปราศจากความเขาใจและความยึดถือวามีอัตตาหรือเปนอัตตาเทานั้น ถา
ยังปดวาเปนอัตตาเพียงบางอยาง และยึดถือวาเปนอัตตาบางอยาง ดังกลาวมาแลว แมสิ่งนั้นจะ
สูงสุดเพียงไร ก็ยังหาใชเปนการหลุดพนที่แทจริงและถึงที่สุดของจิตไม เปนอันวาพุทธศาสนา
ปฏิเสธอัตตาโดยสิ้นเชิง และประวัตศิ าสตรยอมแสดงชัดอยูในตัวเองทันทีวา กอนหนานั้นโลกไม
เคยไดยินคําวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา = “สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา” เลย โลกเพิ่งจะมาไดฟงเมื่อพระ
พุทธองคทรงประกาศขึ้น และไดลุถึงภูมธิ รรมขึ้นใหม กลาวคือ ความปลอยวางสิ่งทั้งปวงโดย
เด็ดขาดไดเชนนี้ จึงกลาวไดวา ทฤษฎีอันนี้ (คือที่วา สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา) มีอันเดียวเฉพาะใน
พุทธศาสนาเทานั้น ลัทธิอนื่ ๆ ทั้งหมด มีจุดหมายอยูที่หา “อัตตาหรือชีวิตอันแทจริง” ใหพบ แต
พุทธศาสนาประกาศขึ้นวา อัตตาหรือชีวติ อันแทจริงนั้นไมมีเลย แมวาอสังขตธรรมจะเปนสิ่งไมผัน
แปร และตั้งอยูตลอดอนันตกาลเพียงไร มันก็หาใชเปนชีวติ หรือเปนอัตตาไม
ตามประวัตศิ าสตรแหงธรรมปฏิบัติ เราอาจพบไดอยางแจมแจงวา กอนหนานี้ มีแต
แนวปฏิบตั ิเพียงสองสายคือ พวกหนึ่งคลอยไปตามกระแสโลก ยังเกี่ยวของอยูกับกามคุณ หรือหา
ความอรอยทางกายพรอมกันไปดวย อีกพวกหนึ่งก็ถงึ กับทรมานกายใหแสบเผ็ด โดยมีหลักฐาน
วาทรมานไดเพียงไร ก็ยิ่งเปนการปลอยวางกาย ไมเห็นแกกาย และเปนการหลุดพน ไดเพียงนั้น
ไมเคยมีใครไดยิน หรือไมยึดหลักวา มัชฌิมาปฏิปทา อันคลุกเคลาไปดวยปญญา และกวางขวาง
เหมาะสําหรับคนทั่วไป ดังที่พระองคทรงบัญญัตขิ ึ้น ไมมีใครเคยไดยินคําวา อริยสัจ อันเปนกฎ
แหงเหตุผลและคนเราจะพนทุกขไดก็ดวยการกระทําทีต่ รงตามกฎแหงเหตุผล
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กอนที่พระองคอุบัติขึ้น ถามีใครถามวา คนเราตายแลวเกิดอีกไหม? ก็จะมีคนตอบ
ตางๆกัน คือ ๑. ตอบวา เกิดอีก ๒. ตอบวา ไมเกิดอีก ๓. ตอบวา เกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี ๔. แต
คําตอบทั้ง ๓ ชนิดนี้ ผิดหลักพุทธศาสนา ถามีใครทูลถามพระองคเชนนั้น พระองคก็จะตรัสตอบมี
หลักวา แททจี่ ริง คนเราไมมี มีแตการควบคุมเขากับการแยกออก และการผันแปรไปของ
ธรรมชาติพวกหนึ่ง ซึ่งมีเหตุปจจัยปรุงแตงและผลักไสไป เมื่อขาดเหตุขาดปจจัยมันก็หยุด หรือ
ดับ แทจริงทุกสวนของสิ่งที่เรียกวา คนเราหรือตัวเรา ก็เปลี่ยนแปลงเปนอันอื่นอยูทุกๆ ปรมาณู
และทุกขณะจิตอยูเองแลว หาสาระที่จะเรียกวา คนเรา ตรงไหนหรือเวลาไหนมิได หรืแมจะ
หมายความเอาวา คนเราเกิดหรือตายตรงรางกาย เราก็ยังกลาวลงไปไมไดวา บางคนเกิดอีก หรือ
บางคนไมเกิดอีก คงกลาวไดแตเพียงวา ยอมแลวแตเหตุ ถาเหตุเพือ่ จะใหเกิดอีกมี มันก็เกิด ถา
หมด ก็ไมเกิด แตอยางไรก็ตาม การตอบเชนนี้ยังไมตรงตามความจริง เพราะตามกฎแหง
วัฏสงสารนั้นมีแตเพียงธรรมชาติสายหนึง่ ซึ่งไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปดวยความเปลี่ยนแปลง ไม
หยุดหยอน จนกวามันจะหมดตนเหตุ โดยที่ตนเหตุของมันถูกทําลายเสีย คําวา เกิด-แก-ตาย หรือ
อื่นๆ เปนเพียง “คําสมมติ” ที่เราจับไปสวมเขา ที่ระยะหรือตอนใดตอนหนึ่งของ “สายอันยาวยืด”
สายนี้เทานั้น เพราะฉะนั้นการกลาวดิ่งเด็ดขาดตายตัวลงไปวา เกิดอีก หรือไมเกิดอีก บางคนเกิด
บางคนไมเกิด อยางใดอยางหนึ่งนั้น ผิดจากความจริงซึ่งพุทธศาสนาเล็งถึง สรุปวา พระพุทธองค
เปนผูเปดเผยหลักอันสบดวยเหตุผล หรือที่เราเรียกกันในสมัยนี้วา สบหลักวิทยาศาสตร
(Scientific) เปนคนแรก เปนบุคคลแรกในโลกที่ประกาศวา สิ่งที่เราเรียกกันวา คนหรือตัวเรานัน้
เปนเพียงสวนหนึ่งๆ ของเกลียวแหงความหมุนเวียนของสิ่ง ซึ่งเปนเหตุผลขณะหนึ่งๆ แทที่จริง
คนเราไมมี มีแตสวนยอยๆ หลายสวน จับกลุมกันเขาแลวหมุนไปๆ ซึ่งทั้งนี้เปนดวยอํานาจแหง
เหตุที่ทําใหปรากฏดุจวามีตัวตนอยูได แตก็ชวั่ ขณะทีม่ ันหมุน หยุดหมุนก็ดับ และไมมีตัวอะไร
นอกจากความวางจากสิ่งเหลานั้น จึงกลาวไดวา มีแตโลกิยธรรมทีห่ มุนไปตามเหตุ ปรากฏอยูชั่ว
ขณะที่ยังมีเหตุ และหมุนไปๆ จนกวาจะถึงที่สุดเมื่อสิ้นเหตุ เทานั้น ถาถามวา คนตายแลวเกิด
หรือหรือไม? ก็ตอบวา คนไมมี จะเอาอะไรมาตาย หรือเกิด มีแตกลุมของสิ่งที่หมุนไปตามอํานาจ
แหงเหตุ จนกวาจะหมดเหตุ ยังมีเหตุก็ตองหมุนไป หมดเหตุ ก็หยุดหมุน

นอกจากนั้น ยังอาจกลาวไดสืบไปวา พระพุทธองคเปนคนแรกที่ปาวประกาศ มิใหมี
การเชื่อมั่นตามตํารา เชื่อมั่นคําครู เชื่อลัทธิธรรมเนียมประเพณี หรือเชื่อดวยการตรึกตามเหตุผล
ชั่วแลน ตามหลักที่ปรากฏอยูในกาลามสูตร และทรงวางหลักวา ไมควรถกเถียงคัดงางกันดวย
ปญหาทางปรัชญาที่เปนปญหาโลกแตก ดังเชนเรื่องทิฎฐิสิบ ที่เปนปญหาพื้นเมืองในสมัย
พุทธกาล ทรงสรุปใจความวา ชีวิตนี้ มิใชเปนปญหาที่ตอ งสะสาง แตเปนเพียงสภาพความจริง
ชนิดหนึ่ง ที่เราจะตองเขาใจถึงอยางเดียวเทานั้น และก็ดวยการปฏิบตั ิอันเปนภายในอยางเดียว
และอาศัยตนของตนโดยเฉพาะจึงจะเขาถึงได การออนวอนพระเปนเจาเปนเพียงความขลาด
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พระพุทธคุณที่จารึกรอยอยูในประวัติศาสตร

หลักคําสอนดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ประทีปดวงใหม ที่พระพุทธองคทรงจุดขึ้น และทรง
สองใหสัตวโลกกาวเทาไปสูค วามพนทุกข โดยอาการที่ผิดแปลกไปจากที่ถาหากวาโลกจะมิไดรับ
แสงจากประทีปดวงนี้ และโดยเหตุนี้จึงทําใหทิวทรรศนแหงประวัตศิ าสตรในดานปรัชญาหรือธรรม
วิทยา ไดเปลีย่ นรูปไปอยางมากมาย และความเปลี่ยนแปลงอันนี้ ยอมเปนผลเกิดมาจากการ
ปฏิวตั ิทางศาสนา ซึ่งมีมูลฐานมาจากพระพุทธองคโดยเฉพาะ เมื่อลัทธิใหมนี้ มีอิทธิพลเหนือ
ชาวโลกแทนลัทธิเกา (ดังที่กลาวแลวในตอนตนๆ มีพระเจาอโศกมหาราชเปนตัวอยาง) มากขึ้น
แลว รอยจารึกแหงพระพุทธคุณที่ฝกลึกอยูในสายอันยาวยืดของประวัติศาสตรโลก ก็ยอมีปกคลุม
อยูโดยทั่วไป และเราก็จะพอมองเห็นไดวา พระมหากรุณาคุณของพระผูมีพระภาคเจานั้น จะยังคง
ปกคลุมประวัติศาสตรของโลกไปตลอดชัว่ กัลปาวสาน
เมื่อเรามองเห็นภาพแหงการปฏิวตั ิทั้งทีต่ วั ประวัตศิ าสตร ที่มนุษยสมาคม และที่แนว
ปรัชญาของโลกทั้งมวล อันเปนมาอยางไร โดยทั่วถึงดังนี้แลว เราก็เห็นไดจากการปฏิวตั ินั้นๆ
สืบไปวา พระพุทธองคทรงเปนบอเกิดแหงคุณประโยชนของโลกอยางใหญหลวงเพียงไร ผลที่
กระทอนสืบๆ ไปจากพระคุณทั้งปวงนั้น ยอมทิ้งรอยของมันใหจารึกติดอยูในสายอันยาวยืดของ
ประวัติศาสตรยิ่งขึ้น ทุกๆยุค พุทธบริษัททั้งหลายควรจะมองคนดูใหครบถวนทัว่ ถึง ในสมัยอัน
เปนอภิลักขิตกาล เชน วิสาขบูชานี้ ดวยความเคารพอันหาขอบเขตมิไดจงทุกคนเถิด.

พุทธทาสภิกขุ
วิสาขมาส ๒๔๘๓
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ใครทุกข ? ใครสุข?
พระพุทธองคตรัสวา "เมื่อกลาวสรุปใหสั้นที่สุดแลว เบญจขันธทยี่ ังมีอุปาทาน เปน
ตัวทุกข." (สงฺขิตฺเตน ปฺจปุ าทานกฺขนฺธา ทุกฺขา) เมื่อเปนเชนนี้ ยอมทําใหเกิดความสงสัยวา ถา
ขันธเปนทุกข ก็ชางมันเปนไร เราอยาทุกขก็แลวกัน มิใชหรือ?
บาลีแหงอื่นก็มีอีกวา "ตัวทุกขนั้นมีอยูแท แตบุคคลผูเปนทุกขหามีไม" (ทุกฺขเมว หิ น
โกจิ ทุกฺขิโต การโก น, กิริยา วิชฺชติ) นี่ก็เชนเดียวกันอีก แสดงวาตัวตนของเราไมมี. ทุกขอยูที่รูป
และนาม. นี้ก็กอใหเกิดคําถามวา เราจะพยายามทําที่สดุ ทุกขไปทําไม เมื่อเราผูเปนเจาทุกขก็ไมมี
เสียแลว, พยายามใหใคร. ใครจะเปนผูรับสุข ทําบุญกุศลเพื่ออะไรกัน?
เพื่อขบปญหานี้ใหแตกหัก โดยตนเองทุกๆ คน (เพราะธรรมะเปนของเฉพาะตน).
ขาพเจาขอเสนอแนวคิดสั้นๆ แตกวางขวางออกไป แดทานทั้งหลายสําหรับจะไดนําไปคิดไปตรอง
จนแจมแจงในใจดวยปญญาของตนเองแลว และบําบัดความหนักใจ หมนหมองใจ อันเกิดแตความ
สงสัย และลังเลในการประพฤติธรรมของตน ใหเบาบางไปไดบาง ดังตอไปนี้ :รางกายและจิตใจสองอยางนี้ รวมกันเขาเรียกวา นามรูป, หรือเรียกวา เบญจขันธ เมื่อ
แยกใหเปน ๕ สวน. ในรางกายและจิตใจนี้ ถายังมีอุปาทาน กลาวคือความยึดถือวา "ของฉัน" วา
"ฉัน" อยูเพียงใดแลว ความทุกขนานัปการ ตั้งตนแตความเกิด แก เจ็บ ตาย จนถึงความ
หมนหมองรายแรงอยางอื่น เชน อยากแลวไมไดสมอยาก เปนตน ก็ยังมีอยู และออกฤทธิ์แผดเผา
ทรมานรางกายและจิตใจอันนั้นเอง. แตเมือ่ ใดอุปาทานอันนี้หมดไปจากจิต ผูนั้นไมมีความสําคัญ
ตนหรือรูสึกตนวา "ฉันมี", "นี่เปนของฉัน" เปนตนแลว ทุกขทั้งมวลดังกลาวก็ตกไปจากจิตอยาง
ไมมีเหลือ เพราะเราอาจที่จะไมรับเอาวารางกายและจิตใจนี้เปนของเรา และสิ่งที่เกิดขึ้นแกมันวา
เปนของเราไดจริงๆ.
แตพึงทราบวา เมื่ออวิชชา (ความโงหลง) ยังมีอยูในสันดานเพียงใดแลว ความสําคัญวา
เรา หรือของเรา มันก็สิงอยูในสันดานเรา โดยเราไมตองรูสึก เพราะฉะนั้น เราจึงรับเอาความทุกข
ทั้งมวลเขามาเปนของเรา โดยเราไมรูสึกตัว; จึงกลาวไดวา ตัวตนของเรา มีอยูในขณะที่เรายังมี
อวิชชาหรืออุปาทาน เพราะสิ่งที่เปนตัวตน (ตามที่เรารูสึกและยึดถือไวในสันดานนั้น) เปนสิ่งทีถ่ ูก
สรางใหเกิดขึน้ โดยอวิชชานั่นเอง. ตัวตนไมมีในเมื่อหมดอวิชชา.
เมื่อใดหมดอวิชชา หรือความโงหลง เมื่อนั้น "ตัวตน" ก็ทําลายไปตาม; ความรูสกึ วา
"เรา" ก็ไมมีในสันดานเรา; ไมมีใครเปนผูท ํา หรือรับผลของอะไร จึงไมมีทุกข, ความจริงนั้นมีแต
นามรูปซึ่งเกิดขึ้น, แปรปรวน, ดับไปตามธรรมดาของมัน เรียกวา มันเปนทุกข. เมื่ออวิชชาใน
สันดานเรา (หรือในนามรูปนั้นเอง) กอใหเกิดความรูสึกวา "นามรูปคือตัวเรา" แลว "เรา" ก็
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เกิดขึ้นสําหรับเปนทุกข, หรือรับทุกขทั้งมวลของนามรูปอันเปนอยูตามธรรมชาตินั้น. เห็นไดวา
"เราที่แทจริง" นั้นไมมี มีแตเราที่สรางขึน้ โดยอวิชชา. ทานจึงกลาววา ความทุกขนั้นมีจริง แตผู
ทุกขหามีไม, หรือเบญจขันธที่ยังมีอุปาทาน เปนตัวทุกข. ที่เรารูสึกวา มีผูทุกข และไดแกตัวเรา
นี่เองนั้น เปนเพราะความโงของเรา สรางตัวเราขึ้นมาดวยความโงนนั้ เอง, ตัวเราจึงมีอยูไดแตใน
ที่ๆ ความโงมีอยู. ยอดปรัชญาของพุทธศาสนา จึงไดแสดงถึงความจริงในเรื่องนี้ ดวยการคิดให
เห็นอยางแจมแจงประจักษชัดวา "ตัวเราไมมี" จริงๆ.
อาจมีผูถามวา ก็เมื่อความจริงนั้น ตัวเราไมมีแลวเราจะขวนขวายประพฤติธรรมเพื่อพน
ทุกขทําไมเลา? นี่ก็ตอบไดดวยคําที่กลาวมาแลวขางตนอีกนั่นเอง, คือวาในขณะนี้ เราหาอาจมี
ความรูไดไมวา "ตัวเราไมมี". เรายังโงเหมือนคนบาที่ยังไมหายบา ก็ไมรูสึกเลยวาตนบา. เหตุนี้
เอง "ตัวเรา" ซึ่งสรางขึ้นดวยความโง นั่นแหละมันมีอยู, มันเปนเจาทุกข, และเปนตัวที่เราเขายึด
เอามาเปนตัวเรา หรือของเราไวโดยไมรูสึก. เราจึงตองทําตามคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อ
หายโง หายยึดถือ หมดทุกข แลวเราก็จะรูไดเองทีเดียววา ออ! ตัวเรานั้น ที่แทไมมีจริงๆ!! นามรูป
มันพยายามดิ้นรนเพื่อตัวมันเองตลอดเวลา มันสราง "เรา" ขึ้นใสตัวมันเองดวยความโงของมัน;
เราที่มันสรางขึ้น ก็คือเราทีก่ ําลังอานหนังสือเลมนี้อยูนี่แหละ !
ความทุกข ความสุขมีจริง. แตตวั ผูทุกข หรือผูสุขที่เปน "เราจริงๆ" หามีไม, มีแต "เรา"
ที่สรางขึ้นจากความไมรู โดยความไมรู. ดับเราเสียได ก็พนทุกขและสุข, สภาพเชนนี้เรียกวา
นิพพาน. ที่กลาววา พระนิพพานเปนยอดสุขนั้น ไมถึงเขาใจวา เปนสุขทํานองที่เราเขาใจกัน, ตอง
เปนสุขเกิดจากการที่ "เรา" ดับไป และการที่พนจากสุขและทุกข ชนิดที่เราเคยรูจ ักมันดีมาแต
กอน. แตพระนิพพานจะมีรสชาติเปนอยางไรนั้น ทานจะทราบไดเองเมื่อทานลุถึง. มันอยูนอกวิสัย
ที่จะบอกกันเขาใจ ดังทานเรียกกันวา เปนปจจัตตัง หรือสันทิฏฐิโก.
ในพระนิพพาน ไมมีผูรู, ไมมีผูเสวยรสชาติแหงความสุข; เพราะอยูเลยนั้น หรือนอกนั้น
ออกไป; ถายังมีผูรู หรือผูเสวย ยังยินดีในรสนั้นอยู นั่นยังหาใชพระนิพพานอันเปนที่สุดทุกขจริงๆ
ไม แมจะเปนความสุขอยางมากและนาปรารถนาเพียงไรก็ตาม มันเปนเพียง "ประตูของพระ
นิพพาน" เทานั้น. แตเมื่อเราถึงสถานะนัน่ แลว เราก็แนแทตอพระนิพพานอยูเอง.
เมื่อนามรูปยังมีอยู และทําหนาที่เสวยรสเยือกเย็นอันหลั่งไหลออกมาจากการลุถึงพระ
นิพพานได ในเมื่อมันไมเปนที่ตั้งอาศัยแหงอุปาทาน หรืออวิชชาอีกตอไป. เราเรียกกันวา นั่นเปน
ภาวะแหงนิพพาน.
เมื่อรูปนามนั้น ดับไปอยางไมมีเชื้อเหลืออยูอีก นั่นก็คอื ปรินิพพาน
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ดังนี้ ทานตัดสินเอาตามความพอใจของทานเองเถิดวา ใครเลาเปนผูทุกข? ใครเลาเปนผู
สุข? แตพึงรูตวั ไดวา ตัวเราที่กําลังจับกระดาษแผนนี้อานอยูนั้น ก็ยังเปนตัวเราของอวิชชาอยู !
๑ สิงห ๒๔๗๙
พุทธทาสภิกขุ
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อานาปานสติสําหรับคนทั่วไป

อานาปานสติ
(สําหรับคนทั่วไป อยางงาย ขั้นตนๆ เพื่อรูจักไวทีกอ น)
ในกรณีปรกติ ใหนั่งตัวตรง (ขอกระดูกสันหลัง จดกันสนิท เต็มหนาตัด ของมันทุกๆ ขอ) ศีรษะ
ตั้งตรง ตามองไปที่ปลายจมูกใหอยางยิ่ง จนไมเห็นสิ่งอื่น จะเห็นอะไรหรือไมเห็น ก็ตามใจ ขอให
จองมองเทานั้น พอชินเขา ก็จะไดผลดีกวาหลับตา และไมชวนใหงว งนอน ไดงายดวย โดยเฉพาะ
คนขึ้งวง ใหทาํ อยาง ลืมตานี้ แทนหลับตา ทําไปเรื่อยๆ ตามันจะหลับ ของมันเอง ในเมื่อถึงขั้นที่
มันจะตองหลับตา หรือจะหัดทํา อยางหลับตาเสีย ตั้งแตตน ก็ตามใจ แตวิธที ี่ลืมตานั้น จะมีผลดี
กวา หลายอยาง แตวา สําหรับบางคน รูสกึ วาทํายาก โดยเฉพาะ พวกที่ยึดถือ ในการหลับตา
ยอมไมสามารถ ทําอยางลืมตา ไดเลย มือปลอยวาง ไวบนตัก ซอนกัน ตามสบาย ขาขัด หรือ
ซอนกัน โดยวิธีที่จะ ชวยยัน น้ําหนักตัว ใหนั่งไดถนัด และลมยาก ขาขัด อยางซอนกัน ธรรมดา
หรือ จะขัดไขวกัน นั่นแลวแต จะชอบ หรือ ทําได คนอวนจะขัดขา ไขวกันอยางที่ เรียกขัดสมาธิ
เพชร นั้น ทําไดยาก และ ไมจําเปน แตขอใหนั่งคูขามา เพื่อรับน้ําหนักตัว ใหสมดุลย ลมยากก็
พอแลว ขัดสมาธิ อยางเอาจริง เอาจัง ยากๆ แบบตางๆ นั้น ไวสําหรับ เมื่อจะเอาจริง อยางโยคี
เถิด
ในกรณีพิเศษ สําหรับคนปวย คนไมคอยสบาย หรือ แมแต คนเหนื่อย จะนั่งอิง หรือ นั่งเกาอี้ หรือ
เกาอี้ผาใบ สําหรับเอนทอด เล็กนอย หรือ นอนเลย สําหรับคนเจ็บไข ก็ทําได ทําในที่ ไมอับ
อากาศ หายใจไดสบาย ไมมีอะไรกวน จนเกินไป เสียงอึกทึก ที่ดังสม่ําเสมอ และ ไมมีความหมาย
อะไร เชน เสียงคลื่น เสียงโรงงาน เหลานี้ ไมเปนอุปสรรค (เวนแต จะไป ยึดถือเอาวา เปน
อุปสรรค เสียเอง) เสียงที่มี ความหมายตางๆ (เชน เสียงคนพูดกัน) นั้นเปนอุปสรรค แกผูหัดทํา
ถาหาที่เงียบเสียง ไมได ก็ใหถือวา ไมมีเสียงอะไร ตั้งใจทําไป ก็แลวกัน มันจะคอยไดเอง
ทั้งที่ตามองเหมอ ดูปลายจมูกอยู ก็สามารถ รวมความนึก หรือ ความรูสึก หรือ เรียกภาษาวัดวา
สติ ไปกําหนด จับอยูที่ ลมหายใจ เขาออก ของตัวเองได (คนที่ชอบหลับตา ก็หลับตาแลว ตั้งแต
ตอนนี้) คนชอบลืมตา ลืมไปไดเรื่อย จนมันคอยๆ หลับของมันเอง เมื่อเปนสมาธิ มากขึ้นๆ เพื่อ
จะใหกําหนดไดงายๆ ในชั้นแรกหัด ใหพยายาม หายใจ ใหยาวที่สุด ที่จะยาวได ดวยการฝน ทัง้
เขา และ ออก หลายๆ ครั้งเสียกอน เพื่อจะไดรูของตัวเอง ใหชัดเจนวา ลมหายใจ ที่มันลาก เขา
ออก เปนทาง อยูภายในนั้น มันลาก ถูก หรือ กระทบ อะไรบาง ในลักษณะอยางไร และกําหนด
ไดงายๆ วา มันไปรูสึกวา สุดลง ที่ตรงไหน ที่ในทอง (โดยเอาความรูสึก ที่กระเทือน นั้น เปน
เกณฑ ไมตอง เอาความจริง เปนเกณฑ) พอเปนเครื่องกําหนด สวนสุดขางใน และสวนสุดขาง
นอก ก็กําหนดงายๆ เทาทีจ่ ะกําหนดได คนธรรมดา จะรูสึกลมหายใจ กระทบปลาย จะงอยจมูก
ใหถือเอา ตรงนั้น เปนที่สุดขางนอก (ถาคนจมูกแฟบ หนาหัก ริมฝปากเชิด ลมจะกระทบ ปลาย
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ริมฝปากบน อยางนี้ ก็ใหกําหนด เอาที่ตรงนั้น วาเปนที่สุดขางนอก) แลวก็จะได จุดทั้งขางนอก
และขางใน โดยกําหนดเอาวา ที่ปลายจมูก จุดหนึ่ง ที่สะดือจุดหนึ่ง แลวลมหายใจ ไดลากตัวมัน
เอง ไปมา อยูระหวาง จุดสองจุด นี้ ขึ้นลงอยูเสมอ ทีนี้ ทําใจของเรา ใหเปนเหมือน อะไรที่คอย
วิ่งตามลมนั้น ไมยอมพราก ทุกครั้ง ที่หายใจทั้งขึ้น และลง ตลอดเวลา ที่ทําสมาธินี้ นี้จัดเปนขั้น
หนึ่ง ของการกระทํา เรียกกันงายๆ ในทีน่ ี้กอนวา ขั้น "วิ่งตามตลอดเวลา"
กลาวมาแลวา เริ่มตนทีเดียว ใหพยายามฝนหายใจใหยาวที่สุด และใหแรงๆ และหยาบที่สุด
หลายๆ ครั้ง เพื่อใหพบจุดหัวทาย แลวพบเสนทีล่ าก อยูตรงกลางๆ ไดชัดเจน เมื่อจิต(หรือสติ)
จับหรือ กําหนดตัวลมหายใจ ทึ่เขาๆ ออกๆ ได โดยทําความรูสึก ทีๆ่ ลมมันกระทบ ลากไป แลว
ไปสุดลง ที่ตรงไหน แลวจึงกลับเขา หรือ กลับออก ก็ตาม ดังนี้แลว ก็คอยๆ ผอน ใหการหายใจ
นั้น คอยๆ เปลี่ยน เปนหายใจอยางธรรมดา โดยไมตองฝน แตสตินนั้ คงที่กําหนดที่ ลมได
ตลอดเวลา ตลอดสาย เชนเดียวกับเมื่อ แกลงหายใจหยาบๆ แรงนั้นเหมือนกัน คือกําหนด ได
ตลอดสาย ทีล่ มผาน จากจุดขางใน คือ สะดือ (หรือทองสวนลางก็ตาม) ถึงจุดขางนอก คือ ปลาย
จมูก (หรือ ปลายริมฝปากบน แลวแตกรณี) ลมหายใจ จะละเอียด หรือ แผวลงอยางไร สติก็คง
กําหนด ไดชัดเจน อยูเสมอไป โดยใหการกําหนด นั้น ประณีต ละเอียด เขาตามสวน ถาเผอิญ
เปนวา เกิดกําหนดไมได เพราะลมละเอียดเกินไป ก็ใหตั้งตนหายใจ ใหหยาบ หรือ แรงกันใหม
(แมจะไมเทาทีแรก ก็เอาพอใหกําหนด ไดชัดเจน ก็แลวกัน) กําหนดกันไปใหม จนใหมีสติ รูสึก
อยูที่ ลมหายใจ ไมมีขาดตอน ใหจนได คือ จนกระทั่ง หายใจอยูตามธรรมดา ไมมีฝนอะไร ก็
กําหนดไดตลอด มันยาว หรือสั้นแคไหน ก็รู มันหนัก หรือเบาเพียงไหน มันก็รูพรอม อยูในนั้น
เพราะสติ เพียงแตคอยเกาะแจอยู ติดตามไปมา อยูกับลม ตลอดเวลา ทําไดอยางนี้ เรียกวา ทํา
การบริกรรม ในขั้น "วิ่งตามไปกับลม" ไดสําเร็จ การทําไมสําเร็จนั้น คือ สติ (หรือความนึก) ไมอยู
กับลม ตลอดเวลา เผลอเมื่อไหรก็ไมรู มันหนีไปอยู บานชอง เรือกสวนไรนา เสียเมื่อไหร ก็ไมรู
มารูเมื่อ มันไปแลว และก็ไมรูวา มันไปเมื่อไหร โดยอาการอยางไร เปนตน พอรู ก็จับตัวมันมา
ใหม และฝกกันไป กวาจะได ในขั้นนี้ ครั้งหนึ่ง ๑๐ นาที เปนอยางนอย แลวจึงคอยฝกขั้นตอไป
ขั้นตอไป ซึ่งเรียกวา บริกรรมขั้นที่สอง หรือ ขั้น "ดักดู อยูแต ตรงที่แหงใด แหงหนึ่ง" นั้น จะทํา
ตอเมื่อ ทําขั้นแรก ขางตนไดแลว เปนดีทสี่ ุด (หรือใคร จะสามารถ ขามมาทําขั้นที่สอง นี้ไดเลย ก็
ไมวา) ในขั้นนี้ จะใหสติ (หรือความนึก) คอยดักกําหนด อยูตรงที่ใด แหงหนึ่ง โดยเลิก การวิ่งตาม
ลมเสีย ใหกําหนดความรูสึก เมื่อลมหายใจ เขาไปถึง ที่สุดขางใน (คือสะดือ) ครั้งหนึ่ง แลวปลอย
วาง หรือวางเฉย แลวมากําหนด รูสึกกัน เมื่อลมออก มากระทบ ที่สุดขางนอก (คือปลายจมูก) อีก
ครั้งหนึ่ง แลวก็ปลอยวาง หรือ วางเฉย จนมีการกระทบ สวนสุดขางใน (คือสะดือ) อีก ทํานองนี้
เรื่อยไป ไมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปนขณะที่ปลอยวาง หรือ วางเฉย นั้น จิตก็ไมไดหนี ไปอยู
บานชอง ไรนา หรือที่ไหน เลยเหมือนกัน แปลวา สติคอยกําหนด ที่สวนสุด ขางในแหงหนึ่ง ขาง
นอกแหงหนึ่ง ระหวางนั้น ปลอยเงียบ หรือ วาง เมื่อทําไดอยางนี้เปนที่แนนอนแลว ก็เลิกกําหนด
ขางในเสีย คงกําหนด แตขางนอก คือที่ปลายจมูก แหงเดียวก็ได สติคอยเฝากําหนด อยูแตที่
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จะงอยจมูก ไมวาลมจะกระทบ เมื่อหายใจเขา หรือเมื่อหายใจออก ก็ตาม ใหกําหนดรู ทุกครั้ง
สมมติเรียกวา เฝาแตตรงที่ ปากประตู ใหมีความรูสึก ครั้งหนึ่งๆ เมื่อลมผาน นอกนั้น วาง หรือ
เงียบ ระยะกลาง ที่วาง หรือ เงียบ นั้น จิตไมไดหนี ไปอยูที่บานชอง หรือที่ไหน อีกเหมือนกัน ทํา
ไดอยางนี้ เรียกวา ทําบริกรรมในขั้น "ดักอยูแต ในที่แหงหนึ่ง" นั้น ไดสําเร็จ จะไมสําเร็จ ก็ตรงที่
จิตหนีไป เสียเมื่อไหร ก็ไมรู มันกลับเขาไป ในประตู หรือ เขาประตูแลว ลอดหนีไปทางไหนเสียก็
ได ทั้งนี้เพราะระยะทีว่ าง หรือ เงียบนั้น เปนไปไมถูกตอง และทําไมดีมาตั้งแตขา งตน ของขั้นนี้
เพราะฉะนั้น ควรทําใหดี หนักแนน และแมนยํา มาตั้งแตขั้นแรก คือ ขั้น "วิ่งตามตลอดเวลา" นั้น
ทีเดียว
แมขั้นตนที่สุด หรือที่เรียกวา ขั้น "วิ่งตามตลอดเวลา" ก็ไมใชทําไดโดยงาย สําหรับทุกคน และเมือ่
ทําได ก็มีผลเกินคาดมาแลว ทั้งทางกายและทางใจ จึงควรทําใหได และทําใหเสมอๆ จนเปนของ
เลน อยางการบริหารกาย มีเวลา สองนาทีก็ทํา เริ่มหายใจ ใหแรงจนกระดูกลั่น ก็ยิ่งดี จนมีเสียง
หวีด หรือ ซูดซาด ก็ได แลวคอยผอน ใหเบาไปๆ จนเขา ระดับปรกติ ของมัน ตามธรรมดาที่
คนเราหายใจ อยูนั้น ไมใชระดับปรกติ แตวา ต่ํากวา หรือ นอยกวาปรกติ โดยไมรูสึกตัว
โดยเฉพาะ เมื่อทํากิจการงานตางๆ หรือ อยูในอิริยาบถ ที่ไมเปนอิสระ นั้น ลมหายใจของตัวเอง
อยูในลักษณะ ที่ต่ํากวาปรกติ ที่ควรจะเปน ทั้งที่ตนเอง ไมทราบได เพราะฉะนั้น จึงใหเริ่มดวย
หายใจอยางรุนแรง เสียกอน แลวจึงคอยปลอย ใหเปนไป ตามปรกติ อยางนี้ จะไดลมหายใจ ที่
เปนสายกลาง หรือ พอดี และทํารางกาย ใหอยูในสภาพ ปรกติดวย เหมาะสําหรับ จะกําหนด เปน
นิมิต ของอานาปานสติ ในขัน้ ตน นี้ดวย ขอย้ํา อีกครั้งหนึ่งวา การบริกรรมขั้นตน ที่สุดนี้ ขอใหทํา
จนเปนของเลนปรกติ สําหรับทุกคน และทุกโอกาสเถิด จะมีประโยชน ในสวนสุขภาพ ทั้งทางกาย
และทางใจ อยางยิ่ง แลวจะเปน บันได สําหรับขั้นที่สอง ตอไปอีกดวย
แทจริง ความแตกตางกัน ในระหวางขั้น "วิ่งตามตลอดเวลา" กับขั้น "ดักดูอยูเปนแหงๆ" นั้น มีไม
มากมายอะไรนัก เปนแตเปนการ ผอนใหประณีตเขา คือ มีระยะ การกําหนดดวยสติ นอยเขา แต
คงมีผล คือ จิตหนีไปไมได เทากัน เพื่อใหเขาใจงาย จะเปรียบกับ พี่เลี้ยง ไกวเปลเด็ก อยูขา งเสา
เปล ขั้นแรก จับเด็กใสลงในเปล แลวเด็กมันยัง ไมงวง ยังคอยจะดิ้น หรือ ลุกออกจากเปล ในขั้นนี้
พี่เลี้ยง จะตองคอย จับตาดู แหงนหนาไปมา ดูเปล ไมใหวางตาได ซายที ขวาที อยูตลอดเวลา
เพื่อไมใหเด็ก มีโอกาสตกลงมา จากเปลได ครั้นเด็กชักจะยอมนอน คือ ไมคอยดิ้นรนแลว พี่เลีย้ ง
ก็หมดความจําเปน ที่จะตอง แหงนหนาไปมา ซายทีขวาที ตามระยะ ที่เปลไกวไป ไกวมา พี่เลี้ยง
คงเพียงแต มองเด็ก เมื่อเปลไกว มาตรงหนาตน เทานัน้ ก็พอแลว มองแตเพียง ครั้งหนึ่งๆ เปน
ระยะๆ ขณะที่เปลไกว ไปมา ตรงหนาตน พอดี เด็กก็ไมมีโอกาส ลงจากเปล เหมือนกัน เพราะ
เด็กชักจะยอมนอน ขึ้นมา ดังกลาวมาแลว ระยะแรก ของการบริกรรม กําหนดลมหายใจ ในขั้น
"วิ่งตามตลอดเวลา" นี้ ก็เปรียบกันไดกับ ระยะที่พี่เลี้ยง ตองคอยสายหนา ไปมา ตามเปลที่ไกว
ไมใหวางตาได สวนระยะทีส่ อง ที่กําหนดลมหายใจเฉพาะที่ปลายจมูก หรือที่เรียกวา ขั้น "ดักอยู
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อานาปานสติสําหรับคนทั่วไป

แหงใดแหงหนึ่ง" นั้น ก็คือ ขั้นที่ เด็กชักจะงวง และยอมนอน จนพี่เลี้ยง จับตาดูเฉพาะ เมื่อเปล
ไกว มาตรงหนาตน นั่นเอง
เมื่อฝกหัด มาไดถึง ขั้นที่สอง นี้อยางเต็มที่ ก็อาจฝกตอไป ถึงขั้นที่ ผอนระยะการกําหนดของสติ
ใหประณีตเขาๆ จนเกิดสมาธิ ชนิดที่แนวแน เปนลําดับไป จนถึงเปนฌาน ขั้นใด ขั้นหนึ่ง ได ซึ่ง
พนไปจาก สมาธิอยางงายๆ ในขั้นตนๆ สําหรับ คนธรรมดาทั่วไป และไมสามารถ นํามากลาว
รวมกัน ไวในที่นี้ เพราะเปนเรื่อง ที่ละเอียด รัดกุม มีหลักเกณฑ ซับซอน ตองศึกษากัน เฉพาะ
ผูสนใจ ถึงขั้นนั้น
ในชั้นนี้ เพียงแตขอใหสนใจ ในขั้นมูลฐาน กันไปเรื่อยๆ จนกวาจะเปน ของเคยชิน เปนธรรมดา
อันอาจจะ ตะลอมเขาเปน ชั้นสูงขึ้นไป ตามลําดับ ในภายหลัง ขอให ฆราวาสทัว่ ไป ไดมีโอกาส
ทําสมาธิ ชนิดที่อาจทํา ประโยชนทั้ง ทางกาย และทางใจ สมความตองการ ในขั้นตน เสียชั้นหนึ่ง
กอน เพื่อจะไดเปนผูชื่อวา มีศีล สมาธิ ปญญา ครบสามประการ หรือ มีความเปน ผูประกอบตน
อยูใน มรรคมีองคแปดประการ ไดครบถวน แมในขั้นตน ก็ยังดีกวา ไมมีเปนไหนๆ กายจะระงับ
ลงไปกวา ที่เปนอยู ตามปรกติ ก็ดวยการฝกสมาธิ สูงขึ้นไป ตามลําดับๆ เทานั้น และจะไดพบ
"สิ่งที่มนุษย ควรจะไดพบ" อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทําใหไมเสียที ที่เกิดมา.

หอสมุดธรรมทาน
๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๑
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ศานติภาพอยูที่ไหน ?
คณะหนังสือพิมพศานติสาสน มาขอใหขาพเจาชวยเขียนเรื่องเปนปฐมฤกษใหแกหนังสือพิมพของตน. ในฐานะ
ที่เราเปนพวกใฝศานติภาพดวยกัน ขาพเจาจึงยินดีรับและเขียนเรื่องนี้ ดังที่ปรากฏแกตาทานทั้งหลายอยูบัดนี้.

ความสุขหรือความทุกข ศานติภาพหรือความโกลาหลนั้น มันสําเร็จอยูที่ใจ ซึ่งจะเปนตัวผู
รูสึกเทานั้น เชนเดียวกับ สวมรองเทาหนังบุยางอยูเสมอ เราก็รูสึกหรือไดรับผลเปนวา พื้นแผนดิน
ในโลกนี้ทั้งหมดเทวดาทานปูลาดไวดวยแผนหนังซับยางไมมีที่วางเวนเลย. และโดยทํานอง
ตรงกันขาม ถาหากวารองเทาที่เราสวมนั้น มีตะปู ๔-๕ ตัว แลบออกมาจากพื้นรองเทา และเจาะ
พื้นหนังเทาของเรา ทุกๆ กาวที่เรากาวไปแลว โลกนี้ก็กลายเปนโลกที่เทวดาลาดไวดวยหนามเทา
นั้นเอง. เพราะเหตุนี้เปนอันกลาวไดวา เราสามารถที่จะสรางโลกของเราเอง ใหเปนโลกที่ตรงกับ
ความตองการของเรา ไดทุกเมื่อ ถาเราสามารถจัดการกับตัวเราเอง คือใจของเราเอง โดยไมตอง
เกี่ยวของกับผูอื่นหรือสิ่งอื่นเลย.
ศานติภาพจริงๆ นั้น มีในโลกนี้ไมไดดอก เพราะเหตุวา ชีวิตไดเปนตัวสงครามเสียเอง
แลว. โลกคือชีวติ ชีวติ เปนเพียงสีเขียว สีแดง หรือสีอะไรก็ได ที่ปายกันไปปายกันมาบนสิ่งๆ หนึ่ง
ที่ไมมีสีอะไรเลย ตัณหาเปนผูปาย อุปาทานเปนแปรงสําหรับชุบสีปาย. มีกายหรือวัตถุเปน
แผนกระดาษที่รองรับสี, "สิ่ง" ที่ไมมีอะไรเลยนั้น. ไมใชสิ่งเดียวกับกระดาษ ไมใชสงิ่ เดียวกับสีที่
ปาย เพราะวา กระดาษก็มีสีอยางใดอยางหนึ่งอยูแลว อยางนอยที่สุดก็สีขาว ถาหากวาทานหาตัว
สิ่งที่ไมมีสีพบ ก็แปลวา ทานอาจหาศานติภาพพบ. แตวา แมทานจะคว่ํากระปองสีทั้งสิ้น หรือเผา
กระดาษแผนนั้นเสียดวย ทานก็ไมอาจพบ "สิ่ง" ที่ไมมีสีนั้นเลย เพราะเหตุวา "สิ่ง" ที่ไมมีสีนั้น ที่สี
ก็มี ที่แปรงก็มี ที่กระดาษก็มี และมีอยูในที่ทั่วไปดวย. สีอาจจะปายใหกระดาษเลอะเทอะได แตไม
สามารถปาย "สิ่ง" ที่ไมมีสีใหเลอะเทอะได แมวาจะไดปายเขาที่สิ่งนัน้ . เพราะฉะนั้น ศานติภาพที่
แทจริงนั้น เราไมจําเปนจะตองไปหาจากที่อื่น ใหนอกไปจากโลก ทั้งที่ในโลกนั้นไมมีศานติภาพ
เลย เชนเดียวกับที่เราอาจจะ "หยั่งเห็น" สิ่งที่ไมมีสีเลย ไดตรงที่ที่มีสดี ํา สีแดง สีขาว สีเขียว ฯลฯ
นั่นเอง, ทานจงปดสีไปเสียทางหนึ่ง แลวปดกระดาษไปเสียอีกทางหนึ่ง แลวทานจะพบสิ่งที่ไมมีสี
แตอยาเพอนึกเอาลวงหนาวาเปนความสูญเปลา, ถาปรากฏเปนความสูญเปลา ก็ตองถือวา ทาน
ยังไมมี "ตา".
ศานติภาพหรือสิ่งที่ยังไมมีสีนั้น ตองเปนสิ่งที่ไมถูกอะไรทําขึ้น ไมมีอะไรปรุง ไมมีอะไร
กวน ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน. โลกนี้ หรือชีวิตนี้ เปนสิ่งที่มีสิ่งอื่นทําขึ้น ปรุงขึ้น และกวนให
ปนปวนอยูเสมอ ทั้งอดีต อนาคต ปจจุบนั . ความเกิดขึ้นมา ก็ไมใชของมัน เพราะมันเกิดเองไมได
สิ่งอื่นหลายสิ่งปรุงหรือทํามันขึ้นมาดวยเหตุผลอยางอื่นตางหาก มันจึงไมมอี ิสระเปนตัวมันเอง จึง
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สงบไมได ตลอดเวลาที่ยังเปนอิสระไมได. การทําสงคราม การจัดเรื่องเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม
อารยธรรม หรือการศึกษาสาขาใด แมจะจัดใหดีอยางไรก็ตาม ชีวติ นั้นก็ไมมีโอกาสที่จะพบกันเขา
กับศานติภาพ หรือสิ่งที่ไมมีสีนั้นเลย เพราะวา สงคราม เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม
และการศึกษาตางๆ ของโลก ก็คือสีที่เลอะเทอะเราดีๆ นี่เอง และเปนสงครามอยูในตัว, เปนขบถ
อยูในตัว.
จงใหชีวิต ที่มปี รกติธรรมดารอแร จวนจะจมน้ําตายอยูเสมอนั้น มองใหทะลุตัวมันเองหรือ
โลกทั้งสิ้น ขามไปยังฟากฝงขางโนนเถิด จะพบศานติภาพ หรือ "สิ่ง" ที่ไมมีสี จงระคนสีเขียว
เหลือง แดง ฯลฯ ที่เลอะเทอะเหลานั้นเขาดวยกันใหเหมาะสวนจนกลายเปนสีขาว แลวเพิกถอนสี
ขาวใหสิ้นสูญไปอีกครั้งหนึ่งเถิด จะไดความสงบซึ่งไมมีสี อันเปนจุดมุงของชีวิตทัง้ มวล. นั่นแล คือ
ศานติภาพ.

พุทธทาสภิกขุ
ปทุมคงคา ๖ มีนาคม ๒๔๘๙
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จะมีชีวิตเปนคนอยูอยางไร จึงจะไมขาดทุน
ฉันอยากใหเพื่อนมนุษยของฉันทุกคน คิดปญหาขอที่วา ถาเราจะไมเปนคนชนิดที่เหมือนกับเขา
แตจะเปนอยางของเรา เราจะตองเปนอยางไรจึงจะไมขาดทุน.
บางคนคงจะยอนถามฉันวา การเปนคนอยูทุกวันๆ นี้ ตองลงทุนดวยหรือ? เห็นมีแตลงทุนเรียน
ลงทุนคา หรืออะไรทํานองนี้ทั้งนั้น ไมเห็นมีใครลงทุนในการเปนคนเลย.
ฉันจะตองขอโทษ ในการทีฉ่ ันมีความเห็นวา การเคลือ่ นไหวของเราทุกอยาง ไมวาจะเปนฝายการ
ทํา หรือเปนการรับผลของการทํา ลวนแตเปนการลงทุนในการเปนคนไปหมด เราลงทุนลงแรงวิ่ง
แลนไปในวัฏสงสาร ลงทุนมาเกิดเปนคน ลงทุนในการดํารงชีพเปนอยู, ตองหัวเราะ ตองรองไห
อิ่ม หิว รัก โศก เพลิน หงอย ไปหองน้ํา ไปหองสวม ฯลฯ ปวยไข หาย สบาย กระทั่งตาย เพื่อ
เกิดใหมในที่สดุ ทั้งหมดนี้เปนการลงทุน เรียนเพื่อรู แลวเข็ดหลาบในการที่จะไมตองวิ่งมาวนเวียน
เปนเชนเดียวกันตอไปอีก ฉันเห็นวา ทั้งการกระทํา และการรับผลของการกระทําทั้งดีและชัว่
ทั้งหมดนั้น ลวนแตเปนการถูกธรรมชาติบังคับใหเราทําและเปนไป. เปนการ ลงทุนเรียน เพื่อให
เรากลายเปนผูสามารถขึ้นอยูเหนือกฎเหลานั้นคือ นิพพาน! ถาเราไมลงทุนดวยการลองมาเปนคน
ดูเสียกอน เราก็จะไมมีความรูอะไรเลย ในการที่จะถอนตัวขึ้นใหพนจากการที่จะตองเปนคน (หรือ
เปนสัตว) ไป อยางไมมีที่สิ้นสุด, เราลงทุนดวย การทนเปนคน เพื่อเรียนรูและ สอบไล ใหไดถงึ
ขั้นที่จะไมตองเปนคน อีกตอไป. การตายชวยอะไรเราไมไดในขอนี้ เพราะมันกลับมาเกิดอีก, เวน
ไวแตเราจะเปนคนใหครบถวนตามหลักสูตรเสียกอน คือเปนคนชนิดที่มีกําไร ไมขาดทุน. หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ศึกษาใหรูจักการเปนคนดวยการเคยเปนคนเสียอยางเต็มที่ จนตน
สามารถเอาชนะอยูเหนือการเปนคนของตนเอง ไดนั่นเอง. เราจะเปนผูมีกําไรประจําวัน ทุกๆ วัน
ได ดวยการที่เรามีทุกขกะใครไมเปน ไมวาเหตุการณอยางใดจะเกิดขึ้น และเราจะงบยอดมีกําไร
เด็ดขาดในขั้นสุด ในการที่เราเขาถึงขีดที่ความทุกขไมอาจเกิดขึ้นอีกตอไป.
บางคนคงจะถามวา ถาเกิดมาทํางานไดรับผลสําเร็จร่าํ รวยสมบูรณพูนสุขดวยเกียรติและทรัพย
แลว ยังจะวาขาดทุน ในการเปนคนอีกหรือ ?
ฉันตอบวา การสมบูรณพูนสุขนั้น ก็เปนเพียงการลงทุนอยางหนึ่ง หรือตอนหนึ่งของการลงทุนใน
การเปนคนเทานั้น คือ เปนการลงทุนเพื่อใหเราไดเรียนรูวา มันก็เปนของหลอกๆ เชนเดียวกับ
การตกระกําลําบากเหมือนกัน. ครั้นเรารูจักมันอยางถูกตองแลว เราก็จะเปนคนมากขึ้นอีก
จนกระทั่งเปนคนที่เต็ม (Perfected) โดยทุกๆ ทาง ในการที่จะบริสทุ ธิ์ สวางไสว และสุขเย็น.
ความสมบูรณพูนสุขจึงเปนเพียงการลงทุนเทานั้น ยังหาใชผลกําไรแหงการเปนคนไม ก็ถาใคร
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หลงเอาตนทุนมาใชจายเสีย อยางกะวามันเปนผลกําไรแลว คนนั้นก็จะหมดกระเปาเลย! แลวเขาก็
จะตองฟุบหนารองไหกับพื้นดิน ตรงที่เขายืนนั่นเอง, ไมเชื่อใครลองใชความสมบูรณพูนสุข ใน
ฐานเปนผลกําไรของชีวติ ดูเถิด!
เชิญทานลอง คาการเปนคน ของทานดูเรื่อยๆ ไปเถิด ทานจะเห็นเอง.

พุทธทาส อินทปญโญ
หอสมุดธรรมทาน ไชยา
๑๙ มีนาคม ๒๔๘๖
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ธรรมะกับเรา
(เรื่องนี้ ลงพิมพในหนังสือพิมพ พาณิชย-บัญชี, ฉบับ กรกฎาคม ๒๔๙๐)
ทานภิกษุ พุทธทาส อินทปญโญ สํานักอยูในสวนโมกขพลาราม ไชยา สํานักนี้เปนที่ปฏิบัติธรรม หรืออีกนัยหนึ่ง
คือเปนฝายอรัญวาสี ทานพุทธทาส อินทปญโญ เปนผูปฏิบัติธรรม และปรากฏมาแลววา ปฏิบัติมาดวยดี ทาน
ไดพยายามเราความสนใจของพุทธบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งรุนใหมใหสนใจในแกนของพระธรรม ดังที่ปรากฏ
แพรหลายโดยบทความบาง โดยปาฐกถาบาง บทความขางลางนี้ก็เปนสวนหนึ่ง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งแก
บุคคลในระดับนิสิตแหงมหาวิทยาลัย.
(บันทึกของบรรณาธิการ พาณิชย - บัญชี)

ทานบอกใหฉนั ชวยเขียนเรือ่ งหนาที่ และวิธีทเี่ ราจะตองปฏิบัตติ อ "ธรรมะ" ก็คําวา ธรรมะนั้น โดย
พยัญชนะมีอยางเดียว. แตโดยความหมายแลวมีหลายอยาง หลายขนาด; ฉันจึงไมทราบวาให
เขียนธรรมะอยางไหนแน กําลังไมแนใจอยู ก็เกิดความคิดวา ในขั้นตนนี้เขียนเผื่อใหหลายๆ อยาง
ดีกวา, เมื่อทานเลือกชอบใจอยางไหนแลว มีเวลาจึงคอยเขียนกันเฉพาะธรรมะอยางนั้นใหละเอียด
ก็คงสําเร็จตามประสงค.
คําวา "ธรรมะ" นี้ โดยศัพทศาสตรหรือนิรุกติศาสตร แปลวา สิ่งซึ่งทรงตัวมันเองอยูได หรือโดย
ความหมายก็ไดแก สิ่งทั้งปวงนั่นเอง ไมมีอะไรที่ไมถูกเรียกวา ธรรม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่ง
เปลี่ยนแปลง หรือเปนสิ่งที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม สิ่งทั้งหลายประเภทที่เปลี่ยนแปลง ก็ทรง
ตัวมันอยูไดดวยการเปลี่ยนแปลง หรือโดยพฤตินัยก็ตวั ความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง คือตัวมันเอง.
สวนสิ่งทั้งหลายประเภทที่ไมเปลี่ยน ก็ทรงตัวอยูไดดวยความไมเปลีย่ นแปลง หรือตัวความไม
เปลี่ยนแปลงนั่นเอง เปนตัวมันเอง. ทั้งสองประเภทนี้ ลวนแตทรงตัวเองได จึงเรียกมันวา "ธรรมะ"
หรือ "ธัมม" แลวแตวาจะอยูใ นรูปภาษาบาลี สันสกฤต หรือภาษาไทย คําวาธรรม โดยศัพทศาสตร
ตรงกับคําไทยแทวา "สิ่ง" เปนสามัญญนาม หมายถึงไดทุกสิ่ง และมีคุณลักษณะคือการทรงตัวมัน
เองตามที่กลาวมาแลวขางตน หนาที่อันเราจะตองประพฤติตอมัน ก็ไมมีอะไรมากไปกวา เฉยๆ
เสียก็แลวกัน อยาขันอาสาเขาไปแบกไปทรงใหมันแทนตัวมันเลย. นี้คือคําวา "ธรรม" โดย
ความหมายรวมและเปนกลางที่สุด.
แตคําวา ธรรม นี้ ถูกนําไปใชโดยขนาดและอยางตางๆ กัน มุงหมายตางกัน เลยทําใหฟนเฝอไป
ได ฉะนั้นในกรณีหลังนี้ ตองพิจารณากันทีละอยางเชน :คําวา "ธรรมะ" ที่มาในประโยควา "ผูใดประพฤติธรรม ผูนั้นไมไปทุคติ" นั้น, คํานี้หมายถึงศีลธรรม
ทั่วไป. หนาที่ที่คนทัว่ ไปจะตองประพฤติก็คือ ชวยกันบังคับตนเองใหประพฤติ. ศีลธรรมของคน
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ทั้งหลายที่ไมประพฤตินั้น ไมใชเพราะไมรู เปนเพราะทุกคนพากันเหยียบรู ขอจงชวยกันอยา
เหยียบรูตอไปอีกเลย.
คําวา "ธรรมะ" ที่มาในประโยควา "บัณฑิตควรละธรรมที่ดํา ควรเจริญธรรมที่ขาว" นั้น. ธรรมคํานี้
มีความหมายตรงกับคําวา การกระทํา คือเราอาจพูดใหชัดเจนเสียใหมวา "บัณฑิตควรละการ
กระทําที่ดํา ควรเจริญการกระทําที่ขาว" ในกรณีที่คําวา ธรรมะตรงกับคําวา การกระทํา (Action)
มีอรรถะเปนกลางๆ เชนนี้ เรามีหนาที่ทําแตสิ่งที่ดี.
คําวา "ธรรม" ที่มาในประโยควา "เขายังหางไกลจากธรรมนั้นอยางกะฟากับดิน แมวาเขาจะฟง
เทศนทุกวันพระ" นี้มีความหมายตรงกับสถานะหรือ State ชั้นหนึ่งๆ ตามแตทานจะบัญญัตธิ รรม
ไวเปนชั้นๆ อยางไร. เรามีหนาที่ในเรื่องนี้ คือรีบเลื่อนชั้นใหตวั เอง ใหสมกับเกียรติของตัว.
คําวา "ธรรม" ที่มาในประโยควา "สังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรม (อุปฺปา
ทวยธมฺมิโน)" ; คํานี้ตรงกับคําวา ธรรมดา (Nature) หนาที่ของเราคือบางอยางควรเรียนและ
สังเกตอยางเต็มที่ บางอยางเอาแตเพียงเอกเทศ.
ในประโยควา "พระพุทธเจาเกิดในโลกเพื่อประกาศสัจธรรม" เชนคําวา ธรรม หมายถึงกฎธรรมดา
(Law of Nature) เชนวา ทุกขตองเกิดมาจากสิ่งนั้น ความดับทุกขมีไดเพราะสิ่งนั้น. หรือวา สิ่งทัง้
ปวงตองเปนอยางนั้นๆ เปนตน. หนาที่ของเรา คือตองทําตัวใหเขากันไดกับกฎนั้นบาง รูจักนําเอา
กฎนั้นมาใชใหเปนประโยชนบาง. (คําวาสัจธรรมในทีน่ ี้ ใชคําวา ธัมม เฉยๆ แทนได).
ในประโยควา "เสียทรัพยเพื่อไถเอาอวัยวะไว เสียอวัยวะเพื่อไถเอาชีวติ ไว. ยอมเสียทั้งหมดนั้น
เพื่อเอาธรรมไว" เชนนี้ คําวา "ธรรมะ" หมายถึง "ความถูกตอง" หรือ Righteousness หนาที่ของ
เรา คือ เลือกเอาเองตามใจชอบในทางทีถ่ ูกตอง.
ในประโยควา "ตัดสินคดีไมเปนธรรมกลาวหาไมเปนธรรม" เหลานี้ คําวา ธรรม หมายถึง ความ
ยุติธรรม (Justice of Justness) หนาที่ของเราคือ ระวังใหเปนธรรม.
ในประโยคทีพ่ ระทานสวดเมื่อสวดศพ วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา "ธรรม
ทั้งหลายที่เปนกุศล, ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศล, ธรรมทั้งหลายที่ทา นไมบัญญัตวิ า เปนกุศลหรือ
อกุศล" เชนนีค้ ําวา ธรรม เปนคํากลางๆ มีความหมายตรงกับคําวา "สิ่ง" หนาที่ของเราโดยทาง
ปฏิบัติ ยังกลาวไมไดวา คืออะไร เพราะยังไมไดยุติวาจะเอาความหมายกันตรงไหน. นี่เพื่อ
ชี้ใหเห็นวา คําวา ธรรม ในภาษาบาลีนั้น กวางขวางเพียงไร. คือถาไมมีคุณนามประกอบแลว คํา
วา ธรรมในทีเ่ ชนนี้ไมมีความหมายอะไรมากไปกวาคําวา สิ่ง นั้นเลย. สิ่ง เทากับ Thing.

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 86 / 90

ชุมนุมเรื่องสั้น – พุทธทาสภิกขุ

ธรรมะกับเรา

ในประโยควา "เมื่อธรรมทั้งปวงถูกเพิกถอนแลว วาทบถทั้งหลายก็พลอยถูกเพิกถอนตามไปดวย"
(สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ สมูหตา วาทปถาป สพฺเพ). คําวา ธรรมในที่นี้ หมายถึงแตสิ่งตางๆ ที่
อยูในวงของความยึดมั่นถือมั่นของสัตว ไดแกคําวา "สิง่ " เหมือนกัน แตกันเอามาเฉพาะประเภทที่
เกี่ยวกับการยึดถือ ไมทั่วไปแกสิ่งที่ไมยึดถือ แคบกวาขอขางบนเล็กนอย. ตัวอยางในเรื่องนี้ เชน
เงิน ทอง ลูก เมีย ขาวของ เปด ไก วัว ควาย ฯลฯ ถาใครถอนความยึดมั่นวา เปนสัตว เปนคน
ตัวตน เรา เขา ของเรา ของเขาเสียไดแลว เห็นเปนสักวา สังขารเสมอกัน ชื่อที่เรียกสิ่งเหลานั้นก็
พลอยไมมีความหมายไปดวยสําหรับผูนนั้ . นี้คําวา ธรรมตรงกับ "สิง่ ที่ถูกยึดถือ" คืออุปาทานัก
ขันธ ที่มีความยึดถือ, หนาที่ของเราในธรรมประเภทนีก้ ็คือ คิดเพิกถอน อยายึดถือ จะไดสงบเย็น
ไมขึ้นๆ ลงๆ ไปกับธรรมเหลานั้น.
ในประโยควา "ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหลานั้น (เย
ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต)" คําวาธรรมในทีน่ ี้ไดแก "สิ่งซึ่งเปนผล" ซึ่งมีเหตุปรุงแตง
ขึ้น และกําลังบังคับใหเปนไปตามอํานาจของเหตุ สิ่งซึ่งเปนผล หรือ Phenomena เหลานี้ เรามี
หนาที่จะตองคนหาเหตุของมันใหพบ แลวจัดการกับเหตุนั้นๆ ตามที่ควรจะทํา. เชนทุกขเปนผล
ของความทะยานอยาก เราจัดการสับบลิเมตหรือเปลีย่ นกําลังงานของความอยากนั้น เอามาใช
เปนกําลังงานของความรูสึกทางปญญา ทําไปตามความรูสึกที่ถูกทีค่ วร ไมทําตามอํานาจของ
ความอยากนั้นๆ ทุกขก็นอยลงและหมดไปในที่สุด.
ในประโยควา "พระนิพพานเปนธรรมที่ปลอดจากโยคะ ไมมีธรรมใดยิ่งไปกวา" เชนนี้ คําวา ธรรม
หมายถึง (Thing) สิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งทั้งหลาย เชนเดียวกับสิ่งอื่นเหมือนกัน หาความหมาย
ในทางปฏิบตั อิ ยางใดอยางหนึ่งมิได เพราะเปนนามศัพทกลางเชนเดียวกับคําวา "สิ่ง" ใน
ภาษาไทย หรือคําวา (Thing) ในภาษาอังกฤษ ที่เกีย่ วกับคําวา "ธรรม" ลวนๆ ในประโยคนี้
หนาที่ยังไมเกิด.
ในประโยควา "เขาไดรับประโยชนตอบแทนในทิฏฐธรรม" (ทิฏฐธรรม แปลวา ธรรมอันสัตวเห็น
แลว) ในประโยคเชนนี้ คําวา ธรรมตรงกับคําวา เวลา หรือแปลวาเวลา; ในทิฏฐธรรม ก็คือภายใน
เวลาที่ผูนั้นเห็นไดดวยตนเอง คือในชาตินี้ ไมตองรอถึงชาติหนา. ในกรณีที่แปลวา เวลาเชนนี้ คํา
วา ธรรมลวนๆ ยังไมกอใหเกิดหนาที่อะไร เชนเดียวกับขอที่แลวมา.
ในประโยควา "บุคคลผูบ รรพชา อุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม" เชนนี้ คําวา ธรรม แปลวา
การกระทํา เปนคํากลางยิง่ กวาในประโยคที่วา บัณฑิตควรละธรรมดํา เจริญธรรมขาว เปนเพียง
การทํา (Doing) กลางๆ ทั่วไป ไมมุงแสดงในทางดีชั่วและเปนศัพทนามธรรมดาคําหนึ่ง ไมมี
ความหมายเกีย่ วกับทางธรรมหรือทางโลกอะไรๆ หมด ตอเมื่อมีคาํ อื่นประกอบเขาจึงมี
ความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง เชนในที่นี้ประกอบกันเปน เมถุนธรรม แปลวา การกระทําของ
คนคู คือสตรีกับบุรุษ. คําวา ธรรมลวนๆ ในที่นี้ ไมมีความหมายอันจะกอใหเกิดหนาที่ และเปน
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เชนเดียวกับสองขอที่แลวมา. (ยกมาเปนตัวอยาง เพื่อใหเห็นวา คําวา ธรรม ในภาษาบาลีนั้น
ทานใชกันมากมายหลายประเภทอยางไร)
ในประโยควา "เขากลาวธรรมของตัวเองวาบริบูรณ กลาวธรรมของผูอื่นบกพรอง (สกํ หิ ธมฺมํ ปริ
ปุณฺณมาหุ อฺญสฺส ธมฺมํ ปน ปนมาหุ)" เชนนี้คําวาธรรม ตรงกับคําวาลัทธิ คือกลาวใหชัดก็กลาว
เสียใหมวา "ลัทธิของฉันถูกตองครบถวน ลัทธิของทานไมครบถวน" ดังที่เชนนักศาสนาชอบกลาว
กันในบัดนี้ เพือ่ ยกศาสนาของตนเอง. ใหเห็นวามีอะไรครบ สมควรยกขึ้นเปนศาสนาสากลของ
โลก คําวา ธรรม ที่ตรงกับคําวา ลัทธิ (Dogma) เชนนี้ถอื วายังไมเกิดหนาที่เชนเดียวกัน แตถาจะ
ใหเกิดหนาที่ก็คือระวัง เลือกลัทธิที่จะเอามาถือใหดๆี .
ในประโยควา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ยอมฟงธรรมโดยเคารพ ยอมเรียนธรรมโดยเคารพ
(อิธ ภิกฺขเว สกฺกจฺจจํ ธมฺมํ สุณนฺต,ิ สกฺกจฺจํ ธมฺมํ ปริยาปุณนฺติ)" เชนนี้ คําวา ธรรม หมายถึง
ปริยัติธรรม เชน เรียนพระไตรปฎก เรียนนักธรรม เรียนบาลี สรุปก็คือ การเรียนดวยตําราหรือ
คัมภีรทกุ อยาง หนาที่ของเราเกี่ยวกับธรรมในที่นี้คือ อุตสาหเรียน อุตสาหฟง อุตสาหคิด อุตสาห
จํา อุตสาหถาม ไวนั่นเอง.
ในประโยควา "ธรรมแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม (ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี)" เชนนี้ คําวา
ธรรม ไดแก ปฏิบัตธิ รรม หรือ การปฏิบัติ ไมหมายเฉพาะการเรียนเฉยๆ หนาที่ของเราในคําวา
ธรรมชนิดนี้ ก็คือการปฏิบัตเิ หมือนกัน. ตองปฏิบัติจริงๆ เพียงแตเรียนรูนั้นไมพอ หรือจะนอนรอ
อํานาจธรรมอันศักดิ์สิทธิป์ ระจําโลกอยางเดียวก็ไมไหวแน รีบปฏิบตั อิ ยางลืมหูลืมตาเทานั้น จึงจะ
เอาตัวรอดได
ในประโยควา "ผูปติในธรรม ยอมอยูเปนสุข (ธมฺมปติ สุขํ เสติ)" เชนนี้ คําวา ธรรม หมายถึง
ปฏิเวธธรรม คือผลของการปฏิบัติ กลาวคือ มรรคที่ตนไดบรรลุแลว หรือเรียกสั้นๆ ก็คือ ผลแหง
การปฏิบัติ ความปติที่จะเกิดขึ้นไดในธรรมนั้น เกิดไดเฉพาะแตในธรรมที่ตนเองไดบรรลุแลวเห็น
แลวเทานั้น แมจะเล็กนอยเพียงไรก็ตองเปนธรรมที่ตนบรรลุแลวเห็นแลว มิฉะนั้นปติไมเกิดขึ้น คํา
วา ธรรมในทีน่ ี้จึงหมายถึงปฏิเวธ หนาทีข่ องเราทั้งโดยตรงและโดยออมคือ พยายามหามาชิมดู
บางอยาเห็นเปนของครึ.
ในประโยควา "ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ผูใดไมเห็นธรรม ผูนั้นแมจะคอยดึงมุมจีวรของเรา
ไปไหนดวยกัน ก็หาชื่อวาเห็นตถาคตไม" เชนนี้ คําวา ธรรม หมายถึงความหมดกิเลส เปนความ
ประเสริฐชนิดที่มีในเมื่อเมื่อประพฤติธรรมสําเร็จแลว แมบางสวนหรือทั้งหมด จนเห็นชัดวา คนที่
บริสุทธิ์ คนทีส่ วางแจมแจง คนที่เปนสุขสงบเปนอยางนี้ๆ ทําใหเห็นวา พระอรหันต ทานผิดกับคน
ธรรมดา ก็ที่ตรงนี้เอง ชื่อวาเห็นธรรมในทีน่ ี้ คําวาธรรมในที่นี้ จึงหมายถึงความเปนพระอรหันต
หรือพระพุทธเจา. หนาที่ของเราในเรื่องนี้มีวา เราจะตองรูเหมือนที่พระพุทธเจาทานทรงรู พน
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ความดีและความชั่วเหมือนที่พระพุทธเจาทานพน โดยเฉพาะคือรูอริยสัจ ๔ กระทั่งเสวยผลแหง
ความรูนั้นอยูดวยใจตัว.
ในประโยควา "ธรรมเปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เราขอนอบนอมธรรมนั้น สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม ตํ ธมฺมํ นมสฺสามิ" เชนนี้ คําวา ธรรม ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะคําสอนที่เปนนิยยานิก
ธรรม คือที่ "ชีท้ างบรรเทาทุกข และชี้สขุ เกษมศานต ชีท้ างพระนฤพาน อันพนโศกวิโยคภัย"
เทานั้น ไมหมายถึงสิ่งทั้งปวงเหมือนบางขอขางตน หนาที่ของเราในทีน่ ี้ คือเรงพิจารณาใหอยาง
หนักวา ธรรมที่ตรัสไวนั้นทนตอการพิสูจน (เชน สองบวกสามไดหา) จริงหรือไม จนเห็นวา
พระองคตรัสไวดีจริง คือไมผิดแลวนอบนอม คือทําตามเหมือนอยางกะวามันเปนสิ่งที่เราคิดคนได
เอง ทําใหเกิดผลไดเอง.
ในประโยควา "พระพุทธเจาทั้งหลายไดทรงเคารพใคร แตทรงเคารพธรรม" คําวา ธรรม ในที่นี้
หมายถึงระเบียบอันบุคคลจะพึงประพฤติทั้งตอตนเองและผูอื่น แมวาตนเองจะไมตอ งการผลอันจะ
พึงไดจากการประพฤติตามระเบียบอันนั้น ก็เคารพในการที่จะรักษาระเบียบอันนั้นไวใหเปนหลัก
ของโลก, แมวาตนจะพนแลวจากบุญและบาป เปนผูทบี่ ุญและบาปไมอาจฉาบทาติดไดอีกตอไป ก็
ยังคงเคารพตอระเบียบแหงการละบาปบําเพ็ญบุญ เพื่อใหระบอบนี้ยงั คงเปนหลักเปนประธานของ
โลกทั่วไป แมวาตนเองจะพนทุกขแลว ก็ยังคงเคารพตอระเบียบของการปฏิบัตเิ พือ่ ความพนทุกข,
เพื่อพระองคทรงเห็นวา การอยูโดยปราศจากที่เคารพเปนการไมสมควร แตพระองคมองหาบุคคล
ใดเปนที่เคารพไมได แมแตพระพุทธเจาดวยกัน, พระองคจึงทรงเคารพธรรม คือระเบียบแหง
ความจริง (Truth system) ตามที่ควรจะมีประจําโลกอยูอยางไรตลอดอนันตกาล คําวาธรรมใน
กรณีที่แมแตพระพุทธเจาเองก็ทรงเคารพเชนนี้ หนาที่ของเราก็คือ เคารพเหมือนกัน ไดแกเคารพ
ตัวเอง ที่รูสึกวา กําลังรักษาความดีไวใหคงมีอยูในตัวเอง และงอกงามไปจนกระทั่งดีที่สุดเปนตน
ไป จนกระทั่งเคารพระเบียบแหงธรรมทีท่ นตอการพิสจู น ไมมีความประมาทแมแตนอย ผูใหญที่ดู
ถูกระเบียบปฏิบัตขิ องเด็ก ยอมทําใหเด็กหมดกําลังใจในการที่จะรักษาระเบียบนัน้ . ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูใหญคนนั้นเขลาไปวา ระเบียบนั้นมีเด็กมีผใู หญไปตามคนผูปฏิบัตดิ วย. ถามองเห็นวาระเบียบ
ทั้งหลายเปนอันเดียวกัน ไมมีเด็กผูใหญไปตามคนผูปฏิบัติแลว ก็จะเปนผูที่เคารพระเบียบได
เต็มที่ เชนเดียวกับที่พระพุทธเจาทานเคารพระเบียบ
ในประโยคยาวทีว่ า "แมเขาฟง ธรรม นอย แตเห็นธรรมดวยนามกาย เขานั่นแหละชื่อวา ผูทรง
ธรรม" คําวา ธรรม ทั้งสามคํานี้ ตางกันทัง้ ๓ คํา คําแรกหมายถึง คําสอน (Body of the
Teaching) คําที่สองหมายถึง ผลของการปฏิบัตธิ รรม ที่เขาทําใหเกิดขึ้นไดแลว คําที่สามหมายถึง
รูปรางแหงการปฏิบัตธิ รรม. อันมีอยูที่เนื้อที่ตวั ของเขา. ประโยคนี้ทั้งประโยคใหเกิดหนาที่ คือ ได
เลาเรียนมากหรือนอยไมสําคัญ ขอแตใหไดรูรสของธรรมบางเปนอยางนอยก็แลวกัน; จะมี
ความสุขดวย จะมีเกียรติวาเปนผูประพฤติธรรมหรือมีธรรมดวย. การเรียนจบพระไตรปฎกแตไม
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เห็นธรรมนั้น ไมมีทางที่จะไดชื่อวาเปนผูท รงธรรมเลย. เปนหนอนหนังสือ หรือคนหาบใบลาน
มากกวา.
ฉันเขียนมาใหทานเลือกมากพอแลว, จะเขียนใหหมดจริงๆ ทานก็จะอานไมไหว และเลือกไมไหว
ตาลาย. เมื่อทานดูธรรมะเขาที่เหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่ง เขาตาทานแลว ทานจงดูเหลี่ยมนั้นใหมาก
มันก็จะทะลุไปยังเหลี่ยมอื่นไดเอง และปรุโปรงไปหมด ธรรมะกับเราจะพบกันแลวจัดการอยางไร
นั้น ปญหาขอนี้อยูท่วี า หมายถึงธรรมะอันไหนหรือคําไหนเสียกอน. ทานตองเลือกเอาเองเฉพาะ
คน เปนคนๆ ไป เพราะมาจากจุดตั้งตนทีผ่ ิดกัน. โลกสมัยนี้เขาไมมีเวลาที่จะคิดธรรมะ หรือไมมี
แมแตจะอานจะฟง ยอมเปนการยากอยูที่เขาจะนําธรรมะไปใชใหเปนประโยชนได มิหนําซ้ํายังไม
ทราบวา จะตองการธรรมะ ตามความหมายของคําวา ธรรมะคําไหนดวยซ้ําไป.
หอสมุดธรรมทาน
พุทธทาสภิกขุ
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
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