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เผยแพรเปนธรรมทานเทานั้น
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เพื่อนสหธรรมิก และทานสุภาพชน ทั้งหลาย !
ขาพเจามีความรูสึกยินดีตามเคย ในการที่ไดมากลาวธรรมกถา
ที่นี่อีก. รูสึกยินดีกใ็ นขอที่วา ไดมีโอกาสพบเพื่อนพุทธบริษัท ผูมี
ความสนใจในเรือ่ งทีข่ าพเจาไดกําลังสนใจอยู. การแสดงธรรมกถาใน
วันนี้ จะตองทําความเขาใจกันเสียกอน ในขอทีว่ า ธรรมกถานี้เปน
ขอความทีต่ ิดตอกันมาเรื่อยๆ กับธรรมกถา ๔-๕ ครั้งที่ขาพเจาได
แสดงมาแลวในสถานที่นี้ นับตั้งแตเรื่อง “วิถีแหงการเขาถึงพุทธ
ธรรม” เปนตนมา. เพราะฉะนั้น ขอความบางอยางที่ไดเคยกลาวไป
แลว ในการแสดงครัง้ กอนๆ ก็ไมจําเปนที่จะตองนํามากลาวอีก และไม
เปนวิสัยทีจ่ ะนํามากลาว เพราะเปนเรือ่ งหนึ่งๆ โดยเฉพาะ. แตถึง
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กระนั้นก็ตองทําความเขาใจวา ขอความบางอยางที่กลาวในวันนี้ เนือ่ ง
อยูกับขอความบางตอนในครั้งกระโนน
ซึ่งทานผูฟงจะตองนึก
ทบทวนไปถึงเปนธรรมดา. สําหรับปาฐกถาในวันนี้ เมื่อจะกลาวโดย
ใจความก็คือเรื่อง “ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม” หมายความวา จะได
กลาวถึงเครื่องกีดกั้นขัดขวางแหงวิถีทางแหงการเขาถึงพุทธธรรม จึง
เปนการเห็นไดวา เปนขอความที่เกี่ยวกับพุทธธรรมนั่นเอง สมตาม
เจตนาเดิมที่ตั้งไวแตไหนแตไรมาแลว วาการแสดงปาฐกถาที่พทุ ธ
สมาคมนี้ ขาพเจาจะไดกลาวถึงสิ่งทีเ่ ราเรียกวา “พุทธธรรม” ในแง
ตางๆ กัน.
ในตอนแหงปาฐกถานี้ ขาพเจาอยากจะดึงความสนใจของทาน
ผูฟงทัง้ หลายใหสนใจกันเสียกอนในขอเท็จจริงอันสําคัญประการหนึง่
คือขอเท็จจริงที่วา คําพูดคําหนึ่งมีความหมายหลายชั้นและถือเอาความ
ไมตรงกันทุกคนไป. ทั้งนี้แลวแตภูมิชนั้ แหงปญญาหรือการศึกษาของ
เขา. ทั้งนี้เพือ่ ทานผูฟง จะไดเขาใจในเนือ้ เรื่องตามหัวขอขางบนได
โดยงายและชัดเจน.
คําที่เรามักมีความเขาใจไมคอยตรงกัน และมีความสําคัญในเรื่อง
ที่จะกลาวตอไปนี้กค็ ือคําที่มีความหมายซับซอนสับสน. อยางคําวา
“ความจริง,” เมือ่ ถามกันขึ้นวาอะไรเปนความจริง อยางนี้ พวกเรา
สวนมากก็จะมีความคิดพุงตรงไปยังขอทีศ่ าสดาเจาลัทธิหรือผูสั่งสอน
คนใดคนหนึ่งที่เรานับถือไดบัญญัตอิ ยางนัน้ อยางนี้วา เปนความจริง ซึ่ง
เปนความจริงของความเชื่อ แทนที่แหงความจริงของปญญา ซึ่งมักทํา
ใหเขารูสึกวาเปนการหลอกตัวเองอยูบอยๆ. สําหรับความหมายเพียง
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เทาที่กลาวมานี้ รูสึกวายังไมสมแกนามที่จะเรียกวา “ความจริง” คือมัน
ยังแตกตางกันตามทีศ่ าสดานั้นๆ ตางคนตางสอน และคนฟงหรือคน
เชื่อเหลานัน้ ก็ยงั ฟงไมออกไมถูกไมตรง ไมหมดจดสิ้นเชิงตามที่
ศาสดาองคนั้นตองการจะใหเขาใจ แมคนจะฟงผิดเชื่อผิดไปจากที่
ศาสดาของตนสอน ตนก็ยึดถือเอาวาเปนความจริงอยูนั่นเอง ซึ่งมันไม
อาจจะทําใหคนที่ถือหลักเชนนัน้ เขาถึงความจริงได. ความจริงของเขา
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแหงการศึกษาของเขา แตเขาก็ไดถือเอาวาเปน
ความจริงแท ทุกๆ ระยะมาทีเดียว ทั้งทีม่ ันเปลี่ยนแปลงเรื่อย. ถาผิดไป
จากนี้ เขาก็รูสึกวาเขาเปนคนหลอกตัวเองและไมมีความจริง. ฉะนั้นใน
วันนี้ ขาพเจาอยากจะบัญญัติความหมายของคําๆ นี้ เพื่อความ
เหมาะสมกับการที่ทา นผูฟง จะเขาใจเรื่อง “ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม” ใน
วันนี้. “สิ่งที่เรียกวาความจริงนั้นคือ สิง่ ที่ปรากฏอยูแกใจ เทาที่เรารู
หรือสัมผัสได พรอมทั้งสวนที่เปนเหตุ และสวนที่เปนผล.” สิ่งที่เราไม
อาจรูหรือสัมผัสได จนถึงที่สดุ ยอมมีอยูท ั่วไป กระทั่งถึงแมที่เปนพวก
วัตถุ ไมใชจิตไมใชวิญญาณอะไรมากมาย. ความจริงในสิ่งเหลานี้คือ
อยางไรแน ก็ไมมีหนทางที่จะบอกใหแกคนที่ยังไมเขาถึงความจริง
ทราบได. เพราะฉะนั้น โดยทั่วๆ ไป หรือตามที่มันเปนอยูแกคนเรา
จริงๆ นั้น “ความจริง” ก็คือสิง่ เทาที่ปรากฏแกความรูสึกของผูนั้น และ
สําหรับคนๆ นัน้ ในขณะนั้นเทานั้น.
สําหรับพุทธศาสนาของเรา ก็เปนศาสนาที่ถอื กันวาแสดงความ
จริง ปญหาจึงมีอยูแตเพียงวาแสดงความจริงอะไร แสดงไปทั้งหมดทุก
สิ่งทุกอยางหรือเพียงแคไหน. ในที่นเี้ ราตองถือเอาตามหลักของพุทธ
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ศาสนาเองที่มีอยูวา พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสอริยสัจคือ “ความจริง
อันประเสริฐ” หรืออีกนัยหนึง่ ก็คือ “ความจริงของพระอริยเจา” ซึ่งเรา
ควรจะพิจารณาดูทงั้ สองนัยตามลําดับ.
คําวาความจริงอันประเสริฐในที่นี้ หมายความวา “เทาที่จําเปน
แกการพนทุกข” สวนที่เลยจากความจําเปนนัน้ ไป ไมนับรวมเขาใน
ที่นี้. คนมักจะเขาใจกันวา ที่วาพระพุทธเจาเปนสัพพัญูนั้น คือ รู
อะไรไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง รูทุกภาษาทุกเหตุการณ กระทัง่ ถาจะเอามา
ใหทรงขับรถยนตเดีย๋ วนี้ โดยไมตองศึกษาเสียกอน ก็จะทรงขับไดดังนี้
เปนตน. ความเปนสัพพัญูอยางนี้ ไมไดเปนไปตามความหมายที่
ถูกตองของหลักแหงพุทธศาสนา. ขืนถือเอาความหมายอยางนี้ ก็จะเกิด
การสรางสรรคองคพระพุทธเจาขึ้นมายึดถือไวอยางผิดๆ เทานัน้ เอง.
สัพพัญูซึ่งแปลวารูทุกๆ อยางนั้น หมายถึงความรูเ ฉพาะเทานัน้ เอง.
สัพพัญูซึ่งแปลวารูทุกๆ อยางนั้น หมายถึงความรูเ ฉพาะสิ่งที่ควรรู.
สิ่งใดที่จําเปนจะตองรู อันเกี่ยวกับความพนทุกขสิ้นเชิงแลว ยอมรูสิ่ง
นั้นโดยถูกตองครบถวนทุกประการ เพราะฉะนัน้ จึงเรียกวาสัพพัญู.
การที่จะถือเอาวา พระพุทธเจาตรัสรูแลว ทรงทราบภาษาจีน ภาษาแขก
และ ฯลฯ โดยไมมีการเรียนนั้นเปนการเหลือวิสัยเกินไป เปนการ
สรางสรรคเอาดวยความรักและความเชื่อของคนสมัยหนึ่ง
เพื่อดึง
ตัวเองและเพื่อนมนุษยเขาหาความเชื่อโดยทุกวิถีทาง และปราศจาก
ความสํานึกถึงการเลยขอบเขตโดยถือเสียวาการทําอยางนี้ในชั้นนี้ยงิ่
มากยิ่งดี. เมื่อเปนอยางนี้ ก็เปนอันกลาวไดวา แมความจริงเทาที่พระผู
มีพระภาคเจาทรงทราบและทรงสอนนัน้
ก็คือความจริงเทาที่จําเปน
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จะตองรู คือเทาที่เกีย่ วกับความพนทุกขสิ้นเชิง จึงไดเรียกวาความจริง
อันประเสริฐ.
สวนอีกนัยหนึ่งที่เรียกวา “ความจริงของพระอริยเจา” นั้น
ยิ่งเห็นความหมายไดชัดเจน. ขอนี้หมายถึงความจริงที่พระอริยเจาทาน
มองเห็น. คนธรรมดาเราทานมองไมเห็นจึงไมอาจเรียกวา ความจริง
ของธรรมดา. เมือ่ ใดเห็น เมือ่ นั้นก็เปนพระอริยเจาเสียแลว. ฉะนั้น
ความจริงที่มีนามวาอริยสัจ จึงไดแกความจริงอยางหนึง่ หรือลักษณะ
หนึ่งโดยเฉพาะและเห็นไดในขณะที่เปนพระอริยเจาเทานั้น. ขอนีย้ อม
เปนการแสดงใหเห็นวา สิง่ ที่เรียกวาความจริงนัน้ ยังมีอีกมากมายนัก
และอยูนอกเหนือความจําเปน.
แมเทาทีอ่ ยูในวงของความจําเปน
จะตองรูจะตองทราบ ก็ยังมีมาก ขนาดตองใชปญญาของผูที่เปน
สัพพัญู คนธรรมดาแมจะรูความจริงถึงขนาดพนทุกขแลว ก็รูใน
วงจํากัดเทาที่เกี่ยวกับความจําเปนของตนไมกวางถึงเพื่อผูอ นื่ ซึ่งมี
อุปนิสัยใจคออยางอืน่ และก็เทาที่ปรากฏแกใจของตนเทานั้น.
โดยหลักวิชาหรือหลักลัทธิที่ตั้งขึ้นไว เราอาจบัญญัติความจริง
วาเปนอยางนั้นอยางนี้ไดตามใจชอบ และเรียนรูหรือทองจํากันไวได
แตครั้นมาถึงความจริงที่เปนไปในใจหรือในการกระทําจริงๆ นั้น ตัว
ความจริงไมใชสิ่งทีบ่ ัญญัติ แตมาอยูท สี่ ิ่งซึ่งเขากําลังมองเห็นและถือ
กันไวดวยปญญาของเขา และแตกตางกันเฉพาะคนไป. ความจริงที่
บัญญัติไวนั้น ถูกเอามาปรุงกันใหมตามอํานาจของความรูส ึกที่ตกอยู
ภายใตอํานาจของเหตุผลและเหตุการณที่แวดลอมอีกตอหนึง่ . คําๆ
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เดียวกันหรือลัทธิขอเดียวกัน แตมาอยูในใจของคนผูถือในรูปตางๆ กัน
เปนคนๆ ไป แลวแตวาระดับความรูสึกหรือใจของผูนั้นอยูในลักษณะ
เชนไรหรือเพียงไหน. ตัวอยางเชนคําวา “ความสุข” ซึ่งที่แทก็เปนความ
จริงอยางหนึ่งซึ่งมีลักษณะของตัวเองโดยเฉพาะ.
แตในที่สุด
ความหมายของคําวา ความสุขนี้ กลับแตกตางกันเปนรายๆ ไปไม
เหมือนกัน ซึ่งตางฝายตางก็ถอื เปนความจริงของตนทั้งนัน้ และกําลัง
ถือกันอยูจริงๆ ทั่วทุกคนไปไมยกเวนใคร. การที่จะเกณฑใหเชื่อตาม
ผูอื่นในกรณีเชนนี้โดยภายในใจยอมเปนไปไมได. หากจะใชบังคับกัน
ดวยความศักดิ์สิทธิ์ หรือความเคารพนับถือแลว ก็ยอ มจะเชื่อไปทีเทา
นั้นเอง. แมที่ถอื กันวาพระนิพพานเปนสุข ก็กลากลาวไดวา มีคน
จํานวนมากที่ถอื วาพระนิพพานเปนสุขนั้น ตกอยูใ นฐานะหลอกตัวเอง
คือเชื่อไปทั้งที่มองไมเห็นวาจะเปนความสุขไดอยางไร แตเชื่อไปโดย
เหตุวาตนเปนพุทธบริษัท หรือเชือ่ ดวยความเคารพในพระพุทธวจนะ
แลวก็ลืมความรูสึกทีฝ่ นความรูส ึกนั้นเสียอยางนีเ้ ปนตน. แตเขาก็ยัง
รูสึกวาเขามีความจริงของเขาอยูนั่นเอง. มนุษยกําลังมีความจริงเปน
ของตนเองอยูทุกคน!
เพราะเหตุนี้ความจริง หรือความสุข เพียงอยางหนึ่งๆ หรือขนาด
หนึ่งๆ ยอมปรากฏแกบุคคลคนหนึ่งๆ อยูเสมอ ซึ่งเขาก็รูจกั ความจริง
หรือความสุขของเขาในลักษณะหนึ่งๆ ตามที่ปรากฏแกใจของบุคคล
นั้นๆ ซึ่งเราควรจะกลาวไดวา เขายังไมรูจักความจริงพอทีจ่ ะบัญญัตวิ า
ความสุขทีแ่ ทหรือถึงที่สุดนั้นเปนอยางไร แตเขายังบัญญัติกนั อยูเ สมอ.
ศาสดาก็บญ
ั ญัต,ิ สาวกก็บัญญัติ ในเมื่อตนเกิดมีความจริงของตนและ
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ไมพอใจในคําของศาสดา.
เพราะเหตุนี้เองจึงไดเกิดมีมติหรือลัทธิ
ตางๆ วาอะไรเปนความจริง อะไรเปนความสุข ซึง่ เปนปญหาเดียวกัน
กับปญหาวาอะไรเปนนิพพาน. เกิดมีผูทมี่ ีความคิดเปนอิสระบัญญัติสิ่ง
ที่ปรากฏแกปญญาหรือลงรอยกันไดกับความเชื่อของตน แลวแตกาละ
และเทศะ จนกระทัง่ ความสนุกสนานเอร็ดอรอยในทางวัตถุ หรือกาม
คุณโดยเฉพาะ ก็เคยถูกบัญญัตวิ าเปนความสุข หรือจุดที่ปรารถนาของ
ชีวิตมาแลวเปนตน. หรือที่สงู ขึ้นไปกวานั้น ซึ่งไมของแวะกับกามคุณ
แตเปนความสุขเกี่ยวกับความสงบของจิตเปนลําดับๆ ขึ้นไป กลาวคือ
สมาธิตางๆ ก็เคยถูกบัญญัตวิ าเปนความสุขอันสูงสุด หรือเปนพระ
นิพพานมาแลวเหมือนกัน. นี่ก็มีมูลเหตุมาจากหลักอันตายตัวที่วา ทํา
อยางไรเสียคนเราบัญญัติความจริงไดเทาที่ตนรูสึกเอง เห็นอยูก ะใจเอง
จนเชื่อและพอใจเทานั้น.
กอนที่พระพุทธเจาจะตรัสรูขนึ้ มานี้ ปรากฏวา นิพพานซึ่งอยูใน
รูปอื่นลักษณะอื่นก็เคยเปนจุดหมายของความสุขมาแลว เพราะเหตุวา
คนบัญญัตคิ วามสุขไดเทาที่ตนรูสึกเทานัน้ เอง สูงไปกวานั้นไมได. เรา
ผูอา งตัวเองเปนพุทธบริษัท นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบรม
ศาสดา ก็พลอยกระโดดแผลบเดียวถึง ขึ้นไปยึดถือเอาความสุขหรือ
พระนิพพานอยางแทจริง (ตามความเชือ่ ) ตามคําสอนของพุทธศาสนา
ดวย ทัง้ ๆ ที่ใจหรือความรูสึกนั้นไมไดรูสึกซึมซาบความจริงหรือ
ความสุขของนิพพานนั้นเลย ขอนี้เองเมื่อเกิดถกเถียงกันถึงความจริง
หรือความสุขหรือนิพพาน จึงเปนเรื่องทีฟ่ นเฝอ. ฉะนั้นเรามาทําความ
เขาใจกันเสียในตอนนี้กอนวา ความจริงหรือสิ่งที่เราเรียกวาความจริง
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เทาที่มันเปนไปในใจของเราจริงๆ ไมใชบัญญัติอยูในคัมภีรน ั้น มันคือ
เทาที่เรารูแ ละยึดถืออยูเดี๋ยวนี้ นอกจากนั้นแลว จะเปนความจริงของผู
นั้นไปไมไดเปนความจริงของคัมภีรตา งหากหรืออยางมากที่สุดก็เปน
ความจริงของความจริงซึ่งเราจะเอื้อมไปจัดการยังไมถึง. เราตองลงมือ
จัดการกับความจริงของเราเอง หรือทีเ่ ปนไปในตัวเราเองกอน จึงจะไม
เกิดเปนภูเขาขวางวิถแี หงพุทธธรรมขึ้น. เหมือนอยางหลักวิทยาศาสตร
ทางวัตถุกเ็ หมือนกัน ที่จะถือวาเปนความจริงขอหนึ่งๆ ไดนั้นมันถือได
เฉพาะหลักที่ปรากฏแกการทดลองอยางตายตัวแลวเทานั้น เลยจากนั้น
ยังเปนความจริงที่ยงั ไมมีหลัก หรือยังไมพบ. และเมื่อพบแลว ความ
จริงที่พบกอน จะเปนความจริงที่แนนแฟนขึ้น หรือไมก็กลายเปน
ความเท็จไป เพราะพบความจริงอันใหม. การที่จะดําเนินไปไดในฝาย
ปฏิบัตินั้น ตองยึดเอาความจริงที่กําลังเปนอยูจริงๆ เปนประมาณ
แทนที่จะเอาความจริงของความเชื่อมาเปนหลัก มิฉะนั้นแลวก็ดําเนิน
ไปไมได และรกหนาขึ้นเปนภูเขาขวางทางเดินเสียเอง. ลักษณะเชนนี้
แหละเปนเหตุใหเกิดความฟนเฝอสับสน ขึ้นในหมูพวกเรา ที่สนใจใน
พุทธธรรมหรือนิพพาน เพราะมัวแตจะไปจับเอาความจริง ซึ่งไมใช
ของตัวมาบังคับใหใจของเรารับเขาไววาเปนความจริง สวนธรรมชาติ
ที่แทซึ่งครอบงําเราอยูมนั ยอมใหไดเพียงแตวา “ใครจะรูสึกวาอะไร
เปนของจริงได ก็เพียงเทาที่ใจของเขากําลังยึดถืออยู วาเปนความจริง
เทานั้น.” นอกนั้นจะจริงหรือเท็จก็ตามยอมไมมีคาในทางที่จะเปน
ความจริงแกจิตใจของเขา ในเวลานั้น. เขาจะตองปรี่เขาพังทลายความ
ยึดถือใหปญ
 ญาของเขากาวหนาตอไป แลวความจริงของเขาก็จะเขยิบ
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ตามไปเอง ในปจจุบันนี้นั้น ตัวเขาเองเปนความจริง และความจริงของ
เขาคือ ความยึดถือของเขาเองเทานั้น.
เมื่อไดวางหลักอันเกีย่ วกับความจริงลงไปวา ตามที่เปนอยูในใจ
ของเคนเราจริงๆ นัน้ สิ่งที่เราเรียกวาความจริง ยอมมีอยูตางๆ กันตาม
ความรูสึกและความยึดถือของเขาผูนั้น เปนชัน้ ๆ และเปนคนๆ ไป
เฉพาะในขณะหนึ่งๆ อยางนี้แลว ก็ขอกําหนดถึงถอยคําที่จะกลาว
ตอไป ใหมองเห็นวาเราจะพูดถึงความจริงกันโดยถูกตอง และตรงกัน
หมดไดอยางไร และเมื่อใด ซึ่งมีใจความสั้นๆ อยูวาตองภายหลังจาก
การที่ไดผา นทะลุภูเขาแหงวิถพี ุทธธรรมไปแลว
ตามหัวขอของธรรมกถา ในวันนี้ซึ่งชือ่ วา “ภูเขาแหงวิถพี ุทธ
ธรรม” นั้น เราจะไดพิจารณากัน ถึงสิ่งซึ่งกีดขวาง เปนกําแพงมหึมาอยู
ขางหนา ซึ่งทําใหเราเขาถึงพุทธธรรมไมได ทั้งๆ ที่เรามีความภักดีตอ
พุทธธรรม หรือตอศาสนาของเราอยางเต็มที่อยูเสมอ. ถาเผอิญขอความ
ที่ขาพเจากลาวออกมา จะเปนถอยคําที่อาจจะแปลกก็ขอใหทานผูฟง
พิจารณาดวยความยุติธรรมไปกอน. ตามที่เราจะสังเกตเห็นไดทั่วไป
จนเกือบจะเรียกไดวา มีแกทุกๆ คนนั้นคือ ถาเกิดตั้งปญหาถามขึ้นวา
อะไรเปนเครื่องปดบังพระนิพพานอันเปนตัวพุทธธรรมที่เราประสงค
จะเขาถึงแลว เราจะพบคําตอบวา “พระพุทธเจา” นั่นเองกลับมาเปน
ภูเขามหึมาบังพระนิพพาน. สภาพการณเชนนี้กําลังมีอยูในจิตใจของ
พุทธบริษทั ทั่วๆ ไป ซึ่งถากลาวใหสั้นๆ ตรงๆ ที่สุดก็กลาววา ทาน
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ทั้งหลายไมเขาถึงพุทธธรรมก็เพราะวา “พระพุทธเจาตามทัศนะของ
ทาน” ขวางหนาทานอยู
ทานทั้งหลายอยาเพิ่งเห็นวา ถอยคําขางบนนี้เปนคําแกลงกลาว
อยางอุตริ. ตามธรรมดาพุทธบริษัทแตละคนตางก็มี “พระพุทธเจา”
ของตนเปนเครือ่ งยึดถือ. ถาเขายังไมรจู ักพระพุทธเจาไดอยางถูกตอง
เขาก็ยอ มทึกทักเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนพระพุทธเจาไปกอน ไมเปนคน
วาเหว. เขาจะตองมีอะไรอยางใดอยางหนึ่งเปนองคพระพุทธเจาของ
เขา เชนเดียวกับตัวความจริงที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา ใครรูอ ะไร
เพียงเทาไหน ก็เปนความจริงของเขาเพียงเทานั้น. เพราะฉะนั้น เมือ่ เขา
เขาใจวาอะไรเปนพระพุทธเจา สิ่งนัน้ ก็เกิดเปน “พระพุทธเจาของเขา”
ดวยเหตุนเี้ อง สิ่งทีถ่ กู ขนานนามวาพระพุทธเจา จึงมีอยูในลักษณะและ
ขนาดมาตรฐานตางๆ กัน แลวแตความยึดถือของคนเปนชั้นๆ ไป.
สําหรับเด็กเล็กๆ ถาถามวาอะไรเปนพระพุทธเจาก็จะมีความรูสึกในตัว
วัตถุบางอยางเชน พระพุทธรูปในโบสถเปนตน วาเปนพระพุทธเจา ซึ่ง
อาจเปนตุก ตาชนิดหนึ่งก็ไดทําดวยอิฐดวยปูนหรือทองเหลืองทองคําก็
ได.
เด็กที่เล็กที่สุดมีความรูส ึกวานั่นเปนพระพุทธเจาของเขาจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไมได แตเราก็ยกเวนเปนการใหอภัยแกเด็ก.
ทีนี้ก็มาถึงคนโตๆ เปนผูใหญแลว กระทั่งคนเฒาคนแก ซึ่งมีการ
กลาว พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ฯลฯ อยูทุกๆ คราวทีม่ ีการรับศีลฟงธรรม
เทศนา ซึง่ กวาจะตายก็นับไดรอ ยครัง้ พันครั้ง, ในปญหาเดียวกันที่วา
อะไรเปนพระพุทธเจาของเขา เราก็ยงั กลากลาวไดอีกเหมือนกันวา ไม
มีเหมือนกันทุกคน. ตางคนหรือตางพวกลวนแตมีพระพุทธเจาของตัว
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ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง. คนที่เขาถึงพระพุทธเจาแตในทางวัตถุ ไมสูงถึง
ทางจิตก็ยอ มจะมีความรูสึกของตัวเองถึงสมัยเมื่อสองพันปกวามาแลว
วามีเลือดเนื้อกลุมหนึ่ง เดินทองเที่ยวสั่งสอนประชาชนอยูในประเทศ
อินเดีย และนั่นคือองคพระพุทธเจาแทๆ ซึ่งขอนี้จะดีไปกวาที่จะเห็น
เปนทองเหลืองหรือทองคําที่เขาหลอเปนพระพุทธรูปเพียงนิดหนอย
เทานัน้ . ถาวากันโดยความจริงในดานวัตถุแลว สําหรับเลือดเนื้อกลุม
นั้น
จะเปนพระพุทธเจามากไปกวาในกอนทองเหลืองทองแดงไป
ไมไดเลย. มิหนําซ้าํ พระองคเองก็ยงั ทรงปฏิเสธวา นั่นไมใชตถาคต.
“แมเขาจะคอยจับมุมจีวรของเราดึงเอาไว ไปทางไหนไปดวยกันทั้ง
กลางวันกลางคืน ถาไมเห็นธรรมะแลว ไมชื่อวาเห็นตถาคตเลย.”
พระองคทรงปฏิเสธไวอยางนี้ ซึ่งเรากลาวไดวาเปนการตะครุบเอา
พระพุทธเจาผิดเขาอีกครั้งหนึง่ และควรไดรับอภัยทํานองเดียวกับเด็ก
เล็กๆ ขางตนนั้นเหมือนกัน.
เมื่อไดปฏิเสธพระพุทธเจาโดยพระพุทธรูป โดยวัตถุหรือรางกาย
ของพระองคเองเสียแลว ก็ยังเหลืออยูแตทางจิตใจ หรือทางนามธรรม
โดยวงกวาง ซึ่งเปนการควานหาไดโดยยากยิ่งขึน้ ไปอีก เพราะฉะนั้น
ความผิดพลาดก็มีชอ งทางมากขึ้นตามสวน และยิง่ เปนชองโหวที่จะทํา
ใหเกิดมีการควาองคพระพุทธเจาเอามาในลักษณะที่แตกตางกันอยาง
วิตถารพิสดารเหลือที่จะคาดหมาย จึงเกิดเปนการยึดถือเอาตามความรู
ตามการศึกษาและศรัทธาของตนเอง เปนพระพุทธเจาอยางนั้นอยางนี้
เปนดวงลอยโชติชว งก็มี เปนสายก็มี เปนสีอยางนั้น เปนสีอยางนี้
สามารถจะอัญเชิญใหลอยมาทีน่ ั่นที่นี่ได ออนวอนใหทํากิจบางอยาง
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หรือพาไปที่นั่นที่นี่กไ็ ด
ถึงกับจัดตั้งอาหารคาวหวานไวสวนหนึ่ง
สําหรับพระพุทธเจาที่เขาเชิญมามีมากมายหลายแบบ จนเหลือที่จะ
นํามากลาวใหหมดสิ้นได
รวมความวาเขายึดถือเอาสิ่งนั้นเปนองค
พระพุทธเจาของเขา. ที่สูงไปกวานั้นก็ยึดถือวา พระพุทธเจาคือตัว
อัตตาที่บริสุทธิ์ไมเกิดไมตาย มีอยูในทุกแหง พรอมที่จะปรากฏทุก
เมื่อ. ซึ่งเราอาจกลาวไดวาวิถีแหงพุทธธรรมของเขามาสิ้นสุดลงเพียงนี้
ยิ่งกวานั้นขึ้นไปอีก เราจะสังเกตเห็นไดวา แมทสี่ ุดแตความรัก
ในองคพระพุทธเจาของบุคคลบางคนที่เปนอริยบุคคลขั้นต่ํายังไมถงึ
พระอรหันต (เชนพระอานนท ในสมัยที่พระศาสดายังทรงพระชนม
อยู) ทั้งๆ ที่รูจักลูท างแหงพุทธธรรมอยางถูกตอง วิถีแหงพุทธธรรม
ของทานยังไมวายถูกสกัดไวดว ยภูเขา กลาวคือองคพระพุทธเจาที่ทาน
ยึดถือไวดว ยความรักของทานเอง ฉะนัน้ จึงไมจําเปนที่จะตองกลาวถึง
พระพุทธเจาชนิดที่เปนดวงเปนแสง
อันเปนที่ตั้งแหงความรักจน
หลงใหลเหลานัน้ เลย และในขั้นสุดทาย อาจกลาวไดวาถายังมีความ
ยึดถือวามีตัวตนที่เปนนั่นเปนนี่ เชน เปนพระพุทธเจา เปนตน อยู
เพียงไร ก็ยังหมายความวาวิถีแหงพุทธธรรมของเขาไปไดเพียงแคนนั้
เทานั้น โดยเผชิญกันอยูกับภูเขาแหงความยึดถือลูกนัน้ . เมือ่ ใด
พระพุทธเจาของเขามาเกิดเปนของวางจากความมีตวั ตนเชนเดียวกับ
สิ่งทั้งปวงแลว ภูเขามหึมานั้นก็พังทลายไปเองโดยรอบตัว. โดย
ขอความทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ เราพอจะเห็นไดวา นับตั้งแตปุถุชนสามัญ
ที่สุดขึ้นไปเปนลําดับ จนกระทั่งถึงพระอริยบุคคลชั้นทีร่ องลงมาจาก
พระอรหันตนั้น วิถแี หงพุทธธรรมของแตละคน ยังมีภูเขาขวางอยู. ไม
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มีภูเขาอะไรอื่นนอกไปจากความยึดถือเกีย่ วกับตัวตน และไมมีความ
ยึดถือเกี่ยวกับตัวตนอะไรอืน่ ยิ่งไปกวาความยึดถือในสิง่ ที่ตนถือเอา
เปนที่พึ่งของตน,
ซึ่งสําหรับพุทธบริษัทก็ไมมีอะไรอื่นยิ่งไปกวา
“พระพุทธเจาตามทัศนะของเขา” เขายังมีพระพุทธเจาตามทัศนะของ
เขาอยูเพียงใด ก็แปลวาเขายังมีความยึดถืออยูเ พียงนั้น.
ทีนี้ถาเราจะมองดูกันอีกแนวหนึ่งหรืออีกทางหนึง่
ซึ่งนอก
ออกไปจากพระพุทธเจาเราก็อาจจะกลาวไดอยางไมผิดอีกเหมือนกัน
วา แม “พระธรรม” ของเขานัน่ เอง กลับเปนภูเขาขวางวิถีแหงพระพุทธ
ธรรมของเขา เพราะอาศัยความยึดถือทํานองเดียวกัน, เราตองไมลืม
หลักอันเกีย่ วกับความจริงดังทีก่ ลาวมาแลวขางตนวา สิ่งทีเ่ ราเรียกวา
ความจริงของเขาก็คอื สิ่งเทาที่เขารูน ั้นเสีย, แลวเราจะพบวาสิ่งที่เรา
ถูกคนเรารูจ ักและยึดถือไวใน
เรียกวาธรรมะหรือพระธรรมนัน้
ลักษณะรูปรางที่ผดิ แปลกแตกตางกันหลายประการดวยความยึดมั่น
อยางเหนียวแนนที่สุด. เมื่อยึดถือไวตา งกัน ก็มกี ารโตเถียงกันวานั่น
ตางหากเปนพระธรรม นี่ตางหากเปนพระธรรม แลวแตผูทยี่ ึดถือจะ
มองเห็นของตัวอยางไร. บางพวกไดยดึ ถือเอาเครื่องมือหรือหนทางที่
จะปฏิบัติเพื่อเขาถึงพุทธธรรมมาเปนตัวพุทธธรรมเสียเองก็ม.ี ใหพระ
ธรรมเปนดวง เปนแสง เลือ่ นลอยไปในอากาศ เชิญไปไหนมาไหนได
อยางพวกที่เชิญพระพุทธเจาขางตนก็มี. ที่เปนอยางต่ําที่สุด ถือเอาเลม
หนังสือหรือมัดพระคัมภีรเปนตัวพระธรรมเสียเลยก็มี เปนการยึดฝาย
วัตถุเกินไปทํานองเดียวกับเด็กๆ ที่ยึดเอาพระพุทธรูปเปนพระพุทธเจา.
การที่ถอื เอาพระคัมภีรเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใชเปนประธานในพิธีสบถ
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สาบานหรือออนวอนเสี่ยงทายตางๆ ก็โดยประสงคจะใหพระธรรมนั้น
เปนของมีจิตวิญญาณตัวตนขึน้ มาใหไดดังนีเ้ ปนตน. นับวาเปนการ
ตะครุบเอาผิด
เหมือนกับพวกที่ตะครุบเอาพระพุทธเจาผิดมาแลว
เหมือนกัน. ตองการใหพระนิพพานหรือพุทธธรรมนั้น เปนบานเมือง
เปนโลกอันแสนสุข สําหรับตนจะจุติไปเกิดทีน่ ั่น แลวก็ตั้งบําเพ็ญ
สมาธิเพือ่ ความเปนอยางนัน้ ทั้งนี้กด็ วยอํานาจความยึดถือในดานวัตถุ
อันแรงกลานั่นเอง.
ถาจะพิจารณาดูในสวนธรรมะ ที่เปนตัววิถีทางการปฏิบัตเิ พื่อ
เขาถึงพุทธธรรมกลาวคือ ศีล สมาธิ ปญญา ก็จะพบวา กําลังถูกยึดถือ
ขึ้นเปนภูเขาขวางวิถที างของตนเองอยูอยางเดียวกัน.
คนบางเหลา
ยึดถือในศีลของตน จนดูหมิน่ ผูอื่น กอการแตกราว ทะเลาะวิวาทกัน
ดวยเรื่องศีล. เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ในศีลดวยความสําคัญผิดถือเสีย
อยางเครือ่ งจักร ยึดมั่นทุกตัวอักษรอยางงมงาย รักษาศีลจนตายก็ไม
เคยปรากฏวามีศีลบริสุทธิ์แลวตายไปดวยความเศราใจอันนัน้ . ถามีคน
พวกหนึง่ มากลาวขึน้ วา ผูทมี่ ใี จตรงแนวแลวการรักษาศีลหรือสมาทาน
ศีลเปนของไมจําเปนเลย เพราะมีศีลอยูโ ดยปรกติเสียแลวดังนี้ คนพวก
ที่ยึดมัน่ ในศีลก็จะคานเสียงแข็ง หาวาเปนมิจฉาทิฏฐิถึงกับทะเลาะกัน
ก็ได. ฉะนั้นธรรมะที่เปนฝายปฏิบัติในชั้นตน กลาวคือศีลนี้อาจเกิด
เปนภูเขาขึน้ ขวางวิถแี หงพุทธธรรมเมือ่ ใดก็ได ในเมื่อมีผูยดึ ถือวามัน
ตองเปนอยางนี้ ศักดิ์สิทธิ์อยางนี้, ซึ่งมันเปนความจริงของบุคคลคน
นั้น อยางทีเ่ ขาจะเห็นเปนอืน่ ไปไมไดเลย แลวก็ทําศีลใหเปนภูเขา
ขวางทางของเขาเอง. มันยังผลใหเกิดขึ้น คือความเนิ่นชา, กวาจะปาย
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ปนภูเขาลูกนี้ขามพนไปก็นมนานหรือถึงกับตายเสียกอนก็มีอยูเปนอัน
มาก.
แมธรรมปฏิบัติซึ่งเปนขั้นสมาธินั้นเลา ก็ถูกยกขึ้นถือไวอยาง
เปนภูเขาสกัดทางตัวเอง ทํานองเดียวกัน. เนือ่ งจากการปฏิบัติขั้นนี้
สูงขึ้นพนระดับของสามัญชนหรือที่เรียกวาขั้นอุตริมนุษยธรรม, จึง
เปนที่ตั้งของความยึดถือโออวดของผูปฏิบัติ ยิ่งไปกวาขั้นศีล. ความ
พอใจหลงใหลในสมาธิของตนตามที่ตนปฏิบัติไดเพียงไร ยอมมีมาก
พอที่จะใหเผลอสติภูมิใจ หรือถึงกับหลงใหลยึดถือ. ทัง้ พวกที่ปฏิบัติ
ผิดทางหรือปฏิบัติถกู ทาง ก็มีโอกาสทีจ่ ะยึดถือเทากัน. บางคนเจริญ
สมาธิไดถึงขนาดที่ไดรับรสอันเยือกเย็นของความสงบอันเกิดมาจาก
สมาธิ ก็เปนเอามากถึงกับยึดถือเอาวานัน่ เปนพุทธธรรมขั้นสุดที่ตนได
ลุถึงเอาเสียทีเดียวทํานองเดียวกับที่ลัทธิบางลัทธิในสมัยพุทธกาลและ
กอนพุทธกาล ไดบัญญัติสมาธิขั้นจตุตถฌานวาเปนนิพพานมาแลว
นั่นเอง. แมอันนี้กค็ ือภูเขาซึง่ ขวางชนิดหนึ่งเหมือนกันอันเปนหนาทีท่ ี่
เขาจะตองพังทลายไปใหได. แตวาความเปนอยูจริงๆ ในหมูนักสมาธิ
บางหมูนนั้ ยังอยูใ นขั้นหลงยึดเอาสิ่งซึ่งใชสมาธิมาเปนสมาธิตามกฎ
แหงธรรมชาติที่วา “ความจริงของเขาคือเทาที่เขารูและพอใจยึดถือ”
ดังนัน้ จึงเกิดมีสมาธิอีกประเภทหนึ่งซึ่งหนักไปในทางสี ทางดวง ทาง
ภาพที่มาปรากฏอยางแปลกประหลาด และมีการเชื้อเชิญออนวอน
ทํานองเชิญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และใชเปนเครือ่ งมือในทางดูเหตุการณ
ทํานายโชคชะตาตางๆ ตามแตประสงคจะใช ซึ่งเปนการแสวงหา
ประโยชนทางวัตถุ แทนที่จะเปนวิธีฝกจิตเพื่อเขาถึงพุทธธรรม หรือ
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นิพพาน ตามความประสงคเดิมของธรรมปฏิบัติระบอบนี้ของพุทธ
ศาสนา. ยิ่งกวานั้นยังมีคนบางพวกไพลไปยึดถือทีร่ ูปของพิธีรีตอง
ตางๆ ที่เปนบุพภาคของการทําสมาธิตามแบบของคณะนั้นคณะนี้ วา
เปนตัวสมาธิเองก็มี หรือยึดถือกิริยาอาการตามแบบแผนนัน้ ๆ วาเปน
ตัวสมาธิ อยางงมงายทุกตัวอักษรไปเสียก็มี โดยไมยอมทําความเขาใจ
วาความหมายอันแทจริงของสมาธินั้นคืออะไร ดังนี้เปนตน. แมมีใคร
มากลาววาเมื่อตัง้ จิตไดตรงแนวแลวสมาธิก็เปนเองโดยไมมีพธิ ี ดังนี้ก็
จะคานเปนเสียงเดียวกันทีเดียว. เขาไมยอมเชื่อโดยเหตุที่มคี วามยึดมัน่
ถือรัน้ ในสมาธิของตัว วาเปนความจริงอันเด็ดขาด. ความยึดถือ
ทั้งหมดนี้ เนือ่ งมาจากกฎธรรมชาติขางตนที่กลาวแลววา ความจริง
ของใครก็เปนความจริงของคนนั้น ยากที่จะยอมเชื่อกันดวยใจจริง.
เมื่อยังหลงผิดอยูดวยความยึดถือภูเขาแหงวิถีพุทธธรรมก็ยงั ตั้งสูง
ตระหงานขวางหนาอยูเพียงนัน้ .
สําหรับธรรมปฏิบัตทิ ี่เปนขั้นปญญานัน้ ถาเปนปญญาจริงตาม
ชื่อของมันก็ดีไป แตถาเปนปญญาที่ไมรูจักตัวเอง ซึ่งมีมูลฐานตัง้ อยู
บนความจริงของความเชือ่ ความคาดคะเน หรือการเดาไปตามเหตุผล
แลวก็เกิดเปนภูเขาขวางวิถีทางแหงพุทธธรรมขึ้นเหมือนกัน. อีกอยาง
หนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดคือวา เมือ่ ปญญาของตนไปสิ้นสุดอยูเพียงไหนก็
บัญญัตเิ อาเพียงแตตรงนัน้ วาเปนความจริงดวยบริสุทธิ์ใจของตน และ
ยึดมั่น ดังจะเห็นไดจากการที่มีลัทธิศาสนาและปรัชญาตางๆ เกิดขึน้
และมีอยูอยางคับคั่งในโลกนี.้ บางลัทธิเปนปญญาที่คบเฉียบก็มีแตก็
ไมวายที่จะเปนภูเขากั้นขวางทางอยูระหวางตัวเขากับนิพพาน. แมใน
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วงของพระพุทธศาสนาเองก็มปี ญญา พวกที่เดินไปตามความตริตรึก
ตามอาการหรือเหตุแวดลอม จนไปตีวงลอมขังตัวเองอยูที่จุดใดจุด
หนึ่งโดยไมรูสึกตัวยืนหยัดเสียงแข็งอยูวาเปนหนทางที่ถูกตอง แลวก็
ติดแจอยูในแวดลอมของภูเขาลูกนั้นออกมาไมได. ทั้งนีก้ ็เพราะเหตุ
อยางเดียวกับพวกที่กลาวมาแลวขางตนๆ คือกฎธรรมชาติทวี่ า “ความ
จริงของเขาคือเทาทีเ่ ขารู และพอใจ” ซึ่งขาพเจาอยากจะกลาวย้ําให
ทานผูพึงนึกทบทวนอยูเ สมอๆ. ปญญาก็คือแสงสวางแตเหตุไฉนแสง
สวางจึงเปนเครือ่ งบังเสียเอง ขอนี้เปนสิ่งที่เราตองทําความเขาใจกัน
เสียใหแนชัดกอนทีจ่ ะผานไป.
เมื่อปญญาเดิมๆ หรือความรูของเขา ซึง่ เปรียบไดกบั แสงสวางที่
อยูกอนอยางไร แลวสองลงไปในเหตุการณหรือเรื่องราวอยางใดอยาง
หนึ่ง, เขายอมไดรับความรูสึกหรือความเขาใจในเหตุการณนั้นๆ เพียง
เทาที่ปญ
 ญาหรือแสงสวางของเขาจะอํานวยให. และเขาถือวานั่นคือ ๆ
ความจริง. ครัน้ ถึงสมัยอื่น เมื่อปญญาเดิม ๆ หรือความรูของเขา
เปลี่ยนไปหรือกาวหนาไป เขามองเหตุการณอันเดียวกันนัน่ เอง กลับ
เห็นไมเหมือนกับที่เขาเห็นในครั้งกอน แตนั่นเขาก็ถือวาเปนความจริง.
สิ่งที่เรียกวาความจริงของเขาเปลี่ยนไปตามอํานาจเวลา หรือถาจะกลาว
ใหชัดเจนก็คือเปลี่ยนไปตามแสงสวางหรือปญญาของเขานัน่ เอง.
ความแตกตางในเรือ่ งนี้ จึงขึน้ อยูกับแสงสวางหรือปญญาที่สองไปยัง
วัตถุนั้น แตตัวความจริงแทนนั้ ไมทราบวาอยูที่ไหน เพราะทุกขณะก็
เปนความจริง(ของบุคคลนั้น ในขณะนัน้ )ไปหมด. เราจึงเห็นวา แสง
สวางอันนัน้ เองเปนผูบังความจริง ทัง้ ในดานจิตและดานวัตถุ.
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ในดานวัตถุเราอาจจะเห็นไดงา ย ๆ โดยพิจารณาดูในเรือ่ งอัน
เกี่ยวกับแสงสวางนัน่ เอง. วัตถุหรือสสารใด ๆ ก็ตาม ที่มีอยูใ นโลกนีท้ ี่
เราอาศัยแสงสวางแลวเห็นวามีรูปรางสีสรรอยางนั้นอยางนีแ้ ละถือวา
เปนความจริงนัน้ ทีจ่ ริงมันอาจมีรูปรางและสีสันอยางอืน่ ก็ได แตเรา
เห็นเปนอยางอื่นไมได เพราะมีแสงสวางซึ่งอํานวยการเห็นชนิดที่เรา
กําลังมีอยูน ี้.
เราไมมีแสงสวางอันอื่นนอกจากแสงอาทิตยซึ่งมีส
เปคตรัมทีเ่ ราเห็นไดเพียง ๗ สี. ถาเราเกิดมีแสงสวางชนิดอืน่ ซึ่งมีส
เปคตรัมทีเ่ ราเห็นไดถึง ๑๐๐ สีเลา เราจะมิพบความจริงของวัตถุที่
เกี่ยวกับสี กลายเปนอยางอื่นไปหรือ. มนุษยเราถูกจํากัดเขตใหอยูใน
วงจํากัด ไดรับแสงสวางสําหรับจะเห็นอะไร ก็จากแสงอาทิตยหรือ
เนื่องดวยดวงอาทิตยอยางเดียวแสงสวางที่เรามีใชจึงถูกจํากัด
สมรรถภาพเพียงเทานี้ และการเห็นสีตาง ๆ เพียงเทานี.้ ถาเกิดไดดวง
อาทิตยดวงอื่นมา เราก็จะเห็นสีตาง ๆ เปนอยางอืน่ . นีเ่ ราก็ตองถือวาสี
อื่นๆ ซึ่งมีอยูในวัตถุนั้นๆ นอกไปจาก ๗ สีที่เราเห็นไมไดนั้น ก็เพราะ
แสงสวางของดวงอาทิตยดวงนี้มันหลอกเราใหเราถือเอาเปนจริงวาสีมี
อยูเพียงเทานี้. เรียกวาแสงสวางของดวงอาทิตยดวงนี้ เปนตัวที่บังความ
จริงอันเกี่ยวกับสีตอเรา โดยทําใหเราเขาใจกันอยางนี้เสียแลว. เมื่อใด
เราไดแสงสวางซึ่งทําใหเห็นสเปคตรัมมากสีออกไปเราก็จะพบความ
จริงเรื่องเกี่ยวกับสีอยางอื่นตอไปอีก แตมันตองเปนโลกอืน่ หรือในที่
อื่น ซึ่งไมตองพึ่งอาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตยซงึ่ มีแสงสเปคตรัมให
เราเห็นเพียง ๗ สีอยางดวงนี้. สําหรับในบัดนีน้ ั้นความจริงนัน้ อยูที่
ตรงไหนกัน มิใชอยูท ี่วาสีมีเพียง ๗ สีดอกหรือ. แตความจริงที่แทจริง

๑๘

ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

นั้นเลา มีเทาไร ยังไมมีนักวิทยาศาสตรคนใดในโลกนีร้ ู เพราะวาเขา
เปนผูที่มดี วงอาทิตยแตดวงนีด้ วงเดียวเทานั้นเอง. แตถึงแมในโลกแหง
ดวงอาทิตยดวงนี้ดวงเดียวก็ตามเรายังอาจจะพบวาแสงสวางเปนเครือ่ ง
บังความจริงไดเหมือนกัน เชนเรามีวัตถุอยางใดอยางหนึ่งเปนของไมรู
วาเปนสีอะไรมากอนในเวลากลางคืนเราเอามาดูดว ยแสงตะเกียง ซึ่งไม
มีสีของสเปคตรัมมากเต็มที่เหมือนแสงอาทิตย เราก็ไมอาจแนใจใน
เวลากลางคืนนั้นวามันเปนสีอะไรแนตอ งเก็บไวดูตอนกลางวันจึงจะ
แน.
นี่ก็เพราะแสงตะเกียงมันมีสมรรถภาพเพียงเทานัน้ และมันบัง
ความจริง ใหเราเขาใจเปนอยางอื่นไป. หรือวาความจริงสวนที่เรายังไม
เห็นนั้น ก็เพราะขาดแสงสวางสําหรับเปนคูสองใหเห็นสิ่งนั้น. ฉะนั้น
แสงสวางชนิดหนึ่งๆ ยอมใหความจริงแกเราในการเห็นเปนอยางหนึง่ ๆ
นอกนั้นก็คือเปนสวนที่แสงสวางอันนัน้ บังเอาไว ดวยการทําใหเรา
เขาใจเปนอยางอื่นไป. นี่คือแสงสวางไดบังความจริง.
ในทางธรรมหรือทางจิตใจก็อยางเดียวกัน ถาความรูหรือปญญา
เดิมๆ มีอยูอยางไร นั่นก็คือแสงสวางของคนๆ นัน้ ที่จะใชสองลงไปยัง
โลกหรือชีวิตหรือความเกิดแกเจ็บตาย แลวเขาก็ยดึ หลักความจริงของ
เขาไวอยางใดอยางหนึ่ง โดยอนุโลมกันไดกับแสงสวางของเขา. สวน
ความจริงที่จริงไปกวานั้น หรือนอกเหนือไปจากนัน้ ซึ่งเขายังเห็นนั้น ก็
คือสวนทีป่ ญญาเพียงขนาดนัน้ ของเขาบังเอาไวที่เรียกวา “บัง” ในที่นี้
ก็เพราะวาเขารูสึกวา เขาไดมองดูอยางทัว่ ถึงหมดความสามารถของเขา
แลว ไมมอี ะไรเหลือซอนเรนอยู. เขารูส ึกอยางนีจ้ ริงๆ เขาจึงยึดถือเอา
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สิ่งที่เขาเห็นวาเปนความจริงอันเด็ดขาด. ความสําคัญผิดดวยอํานาจ
ความยึดถือในตัวเองเชนนี้ เราเรียกวาเปนภูเขาแหงวิถีพุทธธรรมของ
เขา. และเปนไปอยางผิดกับขัน้ ที่แลวๆ มา คือเปนไปอยางนาจะเปนไป
ไดเพราะเปนการ “บัง” ของแสงสวางเสียเอง. ถึงแมในวงของพวก
พุทธบริษทั ที่เปนนักศึกษาและเรื่องปญญา ก็ยังตกอยูในวิสัยที่อาจจะ
ถูกครอบงําดวยเครือ่ งบังทํานองนี้ของตนเอง นักศึกษาคนหนึ่งๆ ยอม
มีการสดับตรับฟง การศึกษา ความรูและปญญาขนาดหนึง่ ๆ เปนของ
ตนเอง เมือ่ ตองมาตีความของพระพุทธวจนะประโยคหนึ่งประโยค
เดียวกัน ก็มักจะตีความไดแตกตางกันตามความเหลือ่ มล้ําแหงแสง
สวาง หรือปญญาของตน, หรือเมื่อจะตองขบคิดขอความทีย่ ากๆ เชน
เรือ่ งอนัตตาเปนตน
ยอมขบคิดไปไดแตกตางกันไมมากก็นอยใน
ขณะที่ยังไมถึงที่สุด ตนก็ยอมจะยึดถือเอาสวนที่ตนคิดไดแจมแจงดวย
ตนเองวาเปนความจริงอันเด็ดขาดของตน ดวยอํานาจความยึดมัน่ ใน
ความคิดและความเห็นแจงของตัวเอง. ความยึดมั่นอันนี้ คือภูเขาที่
ขวางอยูในวิถีทางแหงการเขาถึงพุทธธรรมของนักศึกษาคนนั้นซึ่งเปน
หนาที่ที่เขาจะตองพยายามพังทลายตอไปอยางไมมีทางจะหลีกเลี่ยง
เปนอยางอื่น. ตลอดเวลาทีเ่ ขายังไมรสู ึกหรือพังทลายมันไมได เขาก็
เปน “หลักตอในวัฏฏะ” ปกตรึงแนนอยูต ราบนั้น.
ทั้งหมดนี้เราจะเห็นไดวา ภายในนามแหง พระธรรมก็อาจมี
ภูเขางอกมาจากความยึดถือในตัวพระธรรมเอง เชนยึดถือเปนดวงเปน
แสง เปนบานเปนเมือง หรือยึดถือทางวัตถุอยางความคิดเด็กๆ ถือเอา
มัดพระคัมภีรเปนพระธรรมเปนตน, หรืองอกออกมาจากความยึดถือ
๒๐

ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ในวิธีปฏิบตั ิอันจะใหเขาถึงตัวพระธรรมหรือพุทธธรรม
อันไดแก
ความยึดถือในศีล สมาธิ ปญญา แตละอยางๆ จนเกิดเปนการลงหลักปก
แนนอยู ณ ที่นั้น แทนที่จะถือวาธรรมปฏิบัติเหลานัน้ เปนเพียงเสมือน
เรือ แพหรือยานพาหนะที่จะไดอาศัยขามไปสูความพนทุกขสิ้นเชิง ก็
กลับมาถูกยึดใหเปนสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ หรือตัวตนบุคคลอยางนัน้ อยางนี้ไป
เสีย ทั้งทีต่ นไดใชความพยายามและเสียสละอยางเต็มที่ ก็ยังทําใหเกิด
การเนิ่นชา เนื่องดวยเครื่องกีดขวางอันแนนหนามหึมาเหลานี้เอง.
ทีนี้ก็มาถึงพระสงฆ ซึ่งถาเราพิจารณาดูใหถี่ถวน ก็พอจะ
มองเห็นไดบางเหมือนกันวา
ถาเกิดมีความยึดมั่นสําคัญผิดแลว
“พระสงฆของบุคคลผูนั้น” ก็จะเกิดเปนภูเขาขวางทางของเขาได อยาง
ไมนอยกวา พระพุทธหรือพระธรรมเหมือนกัน. จิตของบุคคลบางคน
ที่นับถือพระสงฆ ไปยึดถือทีผ่ าเหลืองก็มี ที่แบบวิธีของการบวชก็มที ี่
กิริยาทาทางอันเครงครัด ตลอดจนกําหนดชาติตระกูลของผูท ี่บวชนั้นก็
มี. มีการเลือกพระสงฆที่ตัวจะทําบุญดวย ดวยวิธอี ันแปลกๆ. คนไหน
รูจักเพียงแคไหน ในลักษณะไหน ก็ยดึ ถือพระสงฆในลักษณะนั้น
เพียงนัน้ แลวยังเคยดูหมิ่นผูอ นื่ วาไมรูจักพระสงฆไปก็มี ในที่บางแหง
นับถือพระสงฆอยางผูวเิ ศษ สําหรับขับผีไลเสนียดจัญไร หรือเปน
อาจารยผนู ําในเรือ่ งของขลัง อีกทางหนึ่งนับถือในฐานะเปนสื่อหรือ
ตัวแทนของสวรรคหรือโลกหนา หรือซึ่งกับถือวาถาไมไดบวชสักนิด
หนึ่ง ก็ไมใชญาติของพระศาสนาดังนี้เปนตน ซึ่งลวนแตทําให
หยุดชะงักอยูที่ระดับนั้น ไมมีความเห็นอยางแจมแจงรูจักพระสงฆ
ตามที่เปนจริง, กลาวคือเห็นแจงพุทธธรรม อันเปนตัวธรรมะที่ทําให
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คนเปนพระสงฆหรือเปนหัวใจของพระสงฆ. ความที่ตนมายึดมัน่ ตัว
รูจักพระสงฆ แลวยึดถือพระสงฆในรูปนั้นในลักษณะอยางนั้น ยอม
เปนเครื่องปดกั้นทางดําเนินไปสูภูมิธรรมขั้นสูงสุดของตนไดขนาด
ภูเขาขวางหนาทีเดียว. และตามที่มันเปนอยูจริงๆ ในวงพวกพุทธ
บริษัทเรา ใครก็ตองยอมรับวาลักษณะดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ลวนแตมี
อยูจริงๆ อยางครบถวนในวงพุทธบริษทั แมเพียงในประเทศไทยเราไม
ตองกลาวถึงพุทธบริษัทในตางประเทศ.
และมีไดตั้งแตชั้นทีม่ ี
การศึกษานอยขึน้ ไปจนถึงชัน้ ที่มีการศึกษามาก หรือเลยขึ้นไปถึงชั้น
พระอริยเจาขั้นตนๆ ที่ยังมีอุปาทานบางอยางที่ยงั ตัดไมไดในขณะนั้น.
และขอนี้เมื่อสรุปความแลวก็คือวา อัตตวาทุปาทานหรือความยึดมัน่
ดวยวาทะวาตัวตนนั่นแหละเปนมูลฐานของสิ่งที่ปด กั้น ปานประหนึง่
วาภูเขาทั้งหลายเหลานั้น.
ความยึดมัน่ วามีตัวตน วาตัวตนนั้นเปนนั่นเปนนี่ เปนเครือ่ งบัง
อันหนาแนนยิ่งกวาเครื่องบังทัง้ หลาย. ถาจะเปรียบดวยวัตถุก็อยางกับ
ภูเขาหิมาลัยทีเดียว ซึ่งเปนกําแพงใหญสามารถที่บังคนในประเทศ
อินเดีย ใหไมรูไดวา ทางประเทศไซบีเรยก็มีคนอยู หรือถึงกับเขาใจวา
แผนดินผืนนี้ของตนไปสิ้นสุดลงเพียงที่ภูเขาอันสูงนั้น และสูงเลยขึ้น
ไปในเมืองฟาเมืองสวรรค. ความยึดถือวามีตัว เปนตัวตน เปนตน แลว
เปนอยางนั้นอยางนีน้ ั้น ยอมแตกแขนงออกไปไดเปนหลายสาย ลวน
แตมีสิ่งแวดลอมเขาประคับประคองเปนเหตุผลในทํานองที่จะใหมีตัว
มีตนเสียร่าํ ไป. ความวางจากตัวตนจึงเปนสิ่งที่ถกู ปดบังหรือกลบฝง
เสียอยางมิดชิด. เมือ่ เขาถือเสียวาความวางจากตัวตนนั้นไมมี ก็ยอมจะ
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ถือตอไปวาบุคคลที่จะเขาถึงความวางจากตัวตนยอมมีขึ้นไมได คําวา
พระพุทธเจา หรือพระอรหันต ซึ่งความจริงเล็งถึงบุคคลผูเขาถึงความ
วางจากตัวตนแลว ก็ยอมถูกเพงเล็งไปในแงอื่นประการอืน่ . แมวาเขา
จะรักหรือนับถือในพระพุทธเจาสักเพียงไร ก็ไมใชเปนเพราะเห็นวา
ทานไดเขาถึงความวางจากตัวตน. เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธเจาก็ตาม
พระสงฆก็ตาม ตามทัศนะของบุคคลประเภทนี้ จึงมีอยูโดยประการ
อื่น ซึ่งตางไปจากทัศนะของบุคคลผูเขาถึงความวางจากตัวตน. และ
พระธรรมขั้นสูงสุดที่ทําคนใหเปนพระพุทธเจาหรือพระสงฆนั้นเลา ก็
หาใชภาวะแหงความวางจากตัวตนไม. ทั้งนี้ก็เพราะมีความยึดถือใน
ตัวตนจนแนนแฟนเปนตนเหตุ.
เมื่อไดพิจารณากันถึงความยึดถือโดยประการตางๆ ในฐานะเปน
เครือ่ งกั้นขนาดภูเขามาพอเปนที่เขาใจกันไดแลว ก็จะไดพิจารณากัน
ถึงคนเรา หรือตัวผูถกู ปดกั้นตอไป.
พวกเราในปจจุบันนี้ แมที่นงั่ กันอยูทนี่ ี่ เราก็นับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ กันทั้งนัน้ , เรามีตวั เราเปนผูนบั ถือ, และที่นับถือก็
เพื่อประโยชนแกตัวเรานั่นเอง. เราตองการจะใหตัวเรานี้ อาศัยพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ เพือ่ การลุถึงนิพพาน. เมื่อเปนดังนี้แลวเรื่อง
มันจะไปอยางไรกัน ในเมื่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆและตัวเรา
ตามทัศนะของเรา ลวนแตเปนกําแพงบังพระนิพพานเสียเองดังนี?้
ถาหากจะถือวาถอยคําที่กลาวขึ้นเชนนี้
เปนการกลาวอยาง
กันเอง อยางมิตรสหายในฐานะที่เราเปนลูกของพระพุทธเจารวมกัน
แลว ก็ควรจะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันและยึดถือวาเปนถอยคําปรับ
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ทุกขกัน แทนที่จะเห็นไปวาเปนถอยคําดาทอเสียดสี. ขอที่เราจะตอง
ปรับทุกขตอกันนั้นมีอยูวา เราประกาศตัวเองในฐานะเปนผูแผวถาง
ทางไปนิพพานแลวมาตกอยูในระหวางเครื่องกีดกั้นหุมหอแนนหนา
ชนิดทีน่ าเวทนาสงสาร ไมมอี ะไรยิ่งไปกวาเชนนี้ เราควรจะพรอมใจ
กันทําความเขาใจใหชัดเจนเด็ดขาด. เมื่อเห็นวาเวลามีเหลืออยูน อย
โดยที่ความตายใกลเขามาแลว ก็ควรจะหาวิธีดว นๆ ที่จะชวยกันขจัด
ปดเปาอันตรายอันรายกาจนี้
ใหหมดสิ้นไปโดยเร็วใหทันแกเวลา.
เพราะวาถาเรายังคงสมาทานแตเพียงวาจาวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ
สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ. ที่ไมมคี วามหมายอันลึกซึ้งอะไรเลย
อยูเชนนี้แลว มันก็มีแตจะเปนการเสริมกําแพงเครื่องกั้นใหหนามาก
ขึ้นทุกที มากกวาทีจ่ ะคอยบางเขา. ยิ่งทําไปจนตลอดชีวิต ก็ยิ่งหนาขึน้
ตามอายุทคี่ อยมากขึน้ เทาไร, ยิ่งทําไปหลายชีวิตหลายชาติ ก็ยังยิ่งหนา
มากขึ้นอยูน ั่นเอง กวาจะบางไดเมื่อไรนัน้ ในบัดนีย้ ังไมมองเห็นวี่แวว.
ดวยเหตุฉะนี้เอง ถาหากจะมีการกระตุกกระชากกลับ ทีร่ นุ แรงไปสัก
หนอย ก็ควรจะถือวาเปนความจําเปนของความตองการในคําสอนหรือ
ลัทธิ ที่เปนการรีบดวนใหทนั แกเวลา ซึ่งเปนความฉลาดของพุทธ
บริษัทเอง. ถาหากวาจะรอเพือ่ ศึกษาปริยัติใหจบพระไตรปฎกหรือจะ
สมาทานศีล บําเพ็ญสมาธิ เจริญปญญา ใหครบทุกชนิดที่มสี อนกันไว
อยางนี้ก็เปนการเหลือวิสัยทีท่ ุกคนจะทําไดในชาติหนึ่ง หรือถึงสิบ
ชาติ. ฉะนั้นควรจะเพงเล็งตรงไปยังปญหาเฉพาะหนาเทาทีจ่ ําเปนเพื่อ
ไดออกไปใหพนโดยเร็ว จะเปนการฉลาดกวา โดยอาศัยหลักที่วา ถา
ออกไปจากทุกขไดแลว มันก็ถึงที่ที่เราประสงค ซึ่งเปนความมุงหมาย
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ของศีล สมาธิ ปญญา หรือความมุงหมายของการนับถือพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ของพวกเรา หรือจะเรียกวาเราเปนพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ เสียเองก็เรียกได. ความสําคัญในเรือ่ งนีจ้ ึงอยูที่การ
ออกไปไดหรือลุถงึ ความพนทุกขเด็ดขาด
ไมไดอยูที่การเรียนจบ
พระไตรปฎก หรือทําอะไรไดมากๆ แปลกๆ อยางวิตถาร พิสดาร. จุด
ที่มุงหมายของเรามีเพียงความพนทุกขสิ้นเชิง จะมีมาไดโดยอาการ
อยางไรก็ตาม เรียกวามีผลเทากัน. สวนที่มากออกไปกวาความพนทุกข
หรือนิพพานนัน้ เราไมเอา คือเกินความจําเปน ทําใหเนิ่นชา. เราเอา
เพียงเทาทีจ่ ําเปนและตรงกับทีพ่ ระพุทธเจาตรงประสงคสําหรับพวก
เรา. สําหรับหลักเกณฑ ในการปฏิบัตเิ พื่อเขาถึงพุทธธรรมหรือความ
พนทุกขเด็ดขาดมีอยูอ ยางไรนัน้ ขอใหยอนรําลึกไปถึงปาฐกถา ๔-๕
ครั้ง ที่ขา พเจาเคยแสดงแลวที่พุทธสมาคมนี้แตหนหลัง ในวันนีเ้ รา
พิจารณากันเฉพาะเรือ่ งที่เกีย่ วกับเครื่องกีดกั้นปดบังเปนสวนใหญ. เรา
จะจัดการกับเครื่องกีดขวางอันเรนลับกลาวคือตัวเองบังตัวเองนี้
อยางไรนัน้ เราจะตองถือเอาบุคคลตัวอยางคือพระพุทธเจาใหถูกตรง
ตามความหมาย.
ในกรณีทกี่ ลาววาพระพุทธเจา (ตามทัศนะของผูน ั้น) เปนเครื่อง
บังนิพพานเสียเองนัน้ ถาเรามานึกกันดูใหดีวาไดบงั ไวอยางไรแลว เรา
จะเห็นวาเพราะเราไมมกี ารรูจักตัวเองอยางถูกตอง
จึงเกิดความ
ตองการพระพุทธเจา และสรางพระพุทธเจาขึ้นดวยตัณหาของตนเอง
ตามทัศนะของตนเอง หุม หอตัวเอง จนเหลียวไปทางไหนก็พบแตสิ่งนี้
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จนกระทั่งเปนสัญญาแหงอดีต เหลือที่จะปดเปาออกไปได. เมือ่ ใดมา
รูจักตัวเองอยางถูกตอง คือรูจ ักความวางจากตัวตน. เมือ่ นั้นก็ไมมี
พระพุทธเจา ไมวาอยางไหนหมด ไมมีผูบัง ไมมีผูที่ถูกบัง, ไมมีการ
แสวงหา เพราะไมมีผูทมี่ ีความตองการ. ถาเรามีความวางจากตัวตน
อยางไรพระพุทธเจาก็ควรจะมีความวางจากตัวตนอยางนั้น. ถาเรายัง
คลําตัวเราพบในลักษณะอยางไร เราก็คงคลําจนพบพระพุทธเจา(ตาม
ทัศนะของเรา) ในลักษณะที่เขารูปกันไดอยูเพียงนั้น. ถาเราคลําพบ
ความวางจากตัวตนของเราเมือ่ ใด เราก็ตองคลําพบความวางจากตัวตน
ของพระพุทธเจาดวยเมื่อนั้น แลวก็จะไมมีตัวผูต องการ หรือสิง่ ที่
ตองการ ไมมีผแู สวงที่พึ่ง และผูที่จะเปนที่พึ่ง.
แตวาตลอดเวลาที่คลําตัวเองไมพบวาไดแกอะไรกันแน ก็ตอ งมี
การยึดถือ เที่ยววิ่งตะครุบนัน่ นี่ไปตามความยึดถือเปนธรรมดา แลวก็
พบกันไมไดกับพุทธธรรม. ความเปนอยางนี้ ไดเคยมีมาแลว แมแต
พระผูมีพระภาคเจาเอง ตามขอความในพระคัมภีรต อนหนึง่ ซึ่งเขียนได
วา เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูใ นขณะนัน้ ซึ่งเปนการพบความจริงแลว
หรือถาจะกลาวอีกอยางหนึง่ ก็คือ การคลําพบตัวเองอยางถูกตองในทีน่ ี้
นั่นเอง ซึ่งกอนหนานี้พระองคก็ไดทรงเที่ยวควาเทีย่ วตะครุบเอาสิ่ง
ตางๆ ขึ้นมาเปนสิง่ ที่มนุษยรวมทั้งพระองคดวยตองการใหมีไวสําหรับ
ยึดถืออยางนับไมถวนมาแลวเหมือนกัน.
ครั้นเมือ่ แสงสวางอัน
ประเสริฐเกิดขึ้น กลาวคือพระองคไดตรัสรูถึงพุทธธรรม ความสงบสุข
และโลงโถงก็มีมาโดยไรเจตนา. ขอความที่เปนภาษาบาลีตอนนี้ ก็คือ
บาลีวา อเนกชาติสสํ ารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ, คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา
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ชาติ ปุนปฺปุนํ, อันเราเคยไดยินอยูทั่วๆ ไป ซึ่งขาพเจาเชื่อวาหลายสิบ
คนที่นั่งอยูที่นี่ก็ทองได บาลีนี้ถา ถอดเอาแตใจความแทๆ เปน
ภาษาไทยก็มีวา “เราไดแตมวั หลงเที่ยวแสวงหาผูสรางที่เราตองการ,
และเมือ่ ยังไมมาปรากฏความสวางแจมแจงวาอะไรเปนอะไรนั้น ตอง
ทองเที่ยวไปในสังสารวัฏฏซึ่งมีการเกิดนับไมถวน. ทุกๆ เรื่องที่ไปเขา
จับฉวยคือทุกๆ ชาติที่เกิดเปนความทุกขเสมอ.” อันขอความตอนนี้
รวมความก็คือวา ไดเคยมีการตะครุบเอาผิดเพราะยังไมทราบวาอะไร
เปนอะไร. ครัง้ ตอมาไดทรงพบความจริงถึงความที่เคยผิดพลาดไป
แลวอยางไรและปลอยเสียได จึงไดทรงออกอุทานดวยความปติดงั
ถอยคําขางบนนัน้ ซึ่งบรรทัดตอไปมีวา “เดี๋ยวนี้ เราพบแกแลว เจาคน
นักกอสราง ที่เราเคยคิดวา จะชวยสรางสิ่งที่เราตองการใหเราไดนนั้
บัดนี้เรารูจ ักแกเสียแลว
แกจะสรางบานเรือนใหเราไมไดอีกตอไป
เพราะเรารูเสียแลววาแกเปนอะไร.” (คหการก ทิฏโฐสิ, ปุนเคนํ น กาห
สิ.) “เครื่องประกอบที่จะมาสรางบานเรือนนี้ เราหักมันเสียหมดแลว,
กระทั่งโครงยอดหลังคาเรือน
เราก็ไดทําใหมนั เปนสิ่งทีจ่ ะนํามาใช
ไมไดอกี ตอไป.” (สพฺเพ เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ). อันนี้แสดง
ใหเห็นวาพระองคไดทรงคลําตัวตนพบอยางถูกตองถึงที่สุดแลว. และ
บรรทัดสุดทายก็คอื “จิตถึงแลวซึ่งความเปนสภาพที่อะไรจะหนุนไม
ขึ้นอีกตอไป คือปรุงแตงไมไดเปลี่ยนแปลงไมไดอกี ตอไป. มันไดขึ้นถึง
ภาวะแหงความหมดสิ้นไปของตัณหา เพราะฉะนั้นมันจึงถูกหนุนให
เปนอะไรไมไดอีกตอไป.” (วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา)
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ขอความนีท้ ั้งหมดไมสําคัญ แตสําคัญอยูต รงที่วา ภายในพระหฤทัยของ
พระผูมีพระภาคเจาในขณะนั้นเปนอยางไร.
พระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจาในขณะนั้น
ก็คือเปน
ความรูสึกของบุคคล ที่ไดทะลุกําแพงขวางของตัณหาและอุปาทาน
ออกไปไดสิ้นเชิงแลว. ตัวเองนั้นไมใชตัวเองที่เคยมีความยึดถือวาเปน
ตัวเองและตองการอะไรตางๆ. ในชัน้ แรกเราเองตองการอยางนั้นอยาง
นี้ แลวเที่ยววิ่งหาคนหรือสิง่ ที่จะทําใหตนไดรบั ความพอใจอยางนัน้
อยางนีอ้ ันทําใหเกิดเปนวัฏฏสงสารขึน้ มา. ครั้นบัดนี้ไดพบวาตัวผูนี้ที่
เที่ยววิง่ หานั้น ไมใชตัวเองอยางนี้แลว จิตที่ขึ้นสูงถึงขั้นที่ไมมีตัวเองนี้
จึงหมดความปรารถนาโดยทุกวิถีทาง.
เมื่อรูวา ไมมีตัวบุคคลผู
ปรารถนา, ความสิน้ ไปแหงความปรารถนาก็เกิดขึ้นแกจิตนั้น ชนิดที่
บุคคลผูยังมีความปรารถนายอมไมตอ งการจะใหเกิดขึ้น. ทั้งนี้ก็เพราะ
เหตุที่สามารถทะลุภเู ขาแหงความยึดถือวาตัวตนออกไปไดนั่นเอง. จึง
เห็นไดวา การที่มีการยึดถือเปนตัวตนขึน้ มาเปนตัวเราตัวเขา ของเรา
ของเขาก็ตาม ยอมเปนที่จับฉวยติดแนนของจิตอยูตลอดเวลา และเปน
เครือ่ งกั้น ซึ่งจะหนาหรือบาง หยาบหรือละเอียด ยอมแลวแตความ
หยาบหรือละเอียดของอาการที่ยึดถือหรือสิ่งที่ยดึ ถือ. การยึดถือพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ตามทัศนะของตัวเองดังทีก่ ลาวมาแลว
ขางตนนั้น ก็มีมูลมาจากการยึดถือวามีตัวตนทํานองเดียวกับที่ยึดถือ
ตัวเองวามีตัวตนในสมุฏฐาน. เพราะฉะนั้นจึงเห็นความวางจากตัวตน
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆไมได เชนเดียวกับที่เห็นความวาง
จากตัวตนในตนเองไมไดนั้นเหมือนกัน. เมือ่ ความยึดถือวาตัวตนเชนนี้
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ยังเคลือบหุมอยูเพียงใด ก็ยงั ไมอาจจะคลําพบตัวเองอยางถูกตองไดอยู
เพียงนัน้ , จึงยังมีความตองการและมีการแลนเปนวงกลม คือมีวัฏฏ
สงสารซึ่งบรรจุเต็มไปดวยความทุกข ความหนัก ความมืด ความปดกัน้
ความผูกมัด และอื่นๆ ฯลฯ. พอทะลุภูเขาอันนี้ออกไปได ในขณะนั้น
เทานัน้ วัฏฏสงสารก็ขาดสะบั้นลงในขณะนั้น ไมตอ งรอจนกวาจะตาย
ก็ไดพบกันกับความสงบชนิดที่พระองคทรงพึมพําพระองคเองผูเดียว
มาแลว. ความรูสึก อันนี้รนุ แรงมากถึงกับทําใหพระผูมพี ระภาคเจา
หลุดพระโอษฐพึมพําถึงรสชาติของการรอดจากเงือ้ มมือของอุปาทาน
หรือความยึดถืออันเกี่ยวกับตัวตนอยูพระองคเดียว ซึ่งตามพระคัมภีร
กลาววา ไดตรัสพระพุทธอุทานวจนะอันนี้แกพระสาวกในภายหลัง
จากที่พระองคไดดื่มธรรมรสอันนี้อยูเ ปนเวลาหลายวัน.
จากเหตุการณอนั เกี่ยวกับพระผูม ีพระภาคเจาดังกลาวมานี้ เราจะ
เห็นไดวา อาการที่จติ เขาจับฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วาเปนตัวตนนั้น มัน
กลายเปนความถูกตอง หรือความจริงของบุคคลนั้น ในขณะนั้นไปเสีย
แลว และเปนเชนนั้นตลอดเวลา มันจึงเปนเครือ่ งกั้นขนาดภูเขา. ถา
หากวาถอนอัตตานุทิฏฐิอันนีอ้ อกเสียไดเมื่อใด ภูเขาก็พังครืนลงมาเอง
พรอมกัน เพราะวาเครือ่ งกั้นทั้งหลายเหลานั้นทัง้ ที่เปนอันเล็กอันใหญ
เนื่องกันอยู ยอมตัง้ อยูบนของสิ่งนี้ คือบนอัตตานุทิฏฐิ ความเห็นวา
เปนตัวตน. แตวาความยากลําบากของเรือ่ งนีม้ ิไดอยูที่เทคนิคของการ
พังทลายภูเขา มันกลับมายากลําบากอยูต รงที่เรากลับมารักและนับถือ
ภูเขาเสียเอง!
ฉะนั้นเราควรหันมาปรับทุกขกันอยางขนานใหญจะ
ดีกวา.
เรามามองดูกันและกันในทางทีเ่ ปนพุทธบริษทั คูทุกขคูยาก
๒๙

ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ดวยกัน ดวยความซือ่ ตรงตอกัน ไมตองเกรงใจกันในการที่จะชวยกัน
ทักทวงหรือแกไข. เราเห็นกันอยูแลววา พวกเราทุกคนมีใจที่กําลังแนบ
สนิทกันอยูกับสิ่งที่ตนยึดไว วาเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ก็วาอุทิศพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. แต
แลวในที่สุดก็ไมอาจรูหรือพบวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่
แทจริงนั้นคืออะไรอยูที่ไหน เนื่องจากการอุทิศนั้นมันมีความเห็นแก
ตัว หรือประโยชนของตัวเปนมูลฐานสําคัญมาเสียตั้งแตตน ซึง่ ถา
ปราศจากสิ่งนี้เสียแลว ก็เชื่อวาคงไมมใี ครทําอะไรที่อุทิศ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆเลย. เมื่อเราไมสามารถเขาถึงภาวะอยางทีพ่ ระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ทานเปนกันอยางนีแ้ ลว มันจะเปนอยางไรบาง จะ
เปนการขาดทุนหรือไดกําไร หรือวาเปนทั้งสองอยาง ก็นา จะลองนึกดู
อยางละเอียด การลงทุนลงแรงของพวกพุทธบริษัทในการจัดการปริยัติ
วัดวาอาราม ลงทุนปหนึ่งนับลานสําหรับสมัยนี้ ถาสามารถทําคนให
เขาถึงความจริงของพุทธธรรมได ก็นับวาไดผลคุมกัน เปนอันรอดพน
ไป. แตเมือ่ มามองถึงภาวะที่ยงั ตองถูกผูกพันกันอยูกับความเท็จ ความ
ไมสามารถถอนตัวเองออกไปจากความทุกขที่ทวมทับไดนี้
มืดมัว
นับวาเปนการเสียสละที่นาเวทนาสงสารนาเสียดายมากอยู. จิตใจของ
เรารูสึกวาเขาถึงและแนบแนนกันอยูที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
แตครั้นมีผมู าซักหนักเขาก็จํานน อยางมากที่สุดก็มีแตพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ตามทัศนะของตัวเอง; การอุทศิ ก็เลยกลายเปนอุทิศแก
พระพุทธรูปทองเหลืองทองแดง หรือรูปกายที่เดินไปมาอยูใ นประเทศ
อินเดียเมือ่ สองพันปมาแลว หรือดวงเขียวๆ แดงๆ ที่ตนสามารถ
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อัญเชิญใหลอยไปลอยมานัน้ มากกวาอยางอื่น ซึง่ ที่แทนั่นก็คือภูเขา
แหงวิถีพุทธธรรมนัน่ เอง. เราจะมาพูดกันถึง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ในลักษณะเชนนี้กันอีกสักกี่สิบครั้งกี่รอ ยครัง้ ก็คงจะเปลา
ประโยชน เพราะไมสามารถจะผานทะลุภูเขาไปไดเลย. เรากําลังเขาถึง
พุทธธรรมไมได ก็เพราะภูเขาเหลานี้เอง. เราเปลี่ยนเรือ่ งขยับไป
จะเปนการ
พิจารณากันถึงการเจาะทําลายภูเขาเหลานั้นกันบาง
ปลอดภัยแกการเสียสละของเรามากกวา.
เมื่อเปนทีย่ อมรับกันวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตาม
ทัศนะของบุคคลผูมแี ตความยึดถือ รวมทั้งตัวเอง ซึ่งกําลังเปนทีร่ วม
ของความยึดถือ ลวนแตเปนเครื่องกั้นชนิดภูเขาเหลานี้แลว, ขาพเจาขอ
วิงวอนเพือ่ นพุทธบริษัททั้งหลายวาจงจัดการกับ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตามทัศนะของบุคคล ผูเต็มไปดวยความยึดถือ เอาแตความ
จริงของตัวเองนัน้ เสียใหม. รวมทั้งมองในสิ่งที่เราเรียกวา ตัวตนของ
เรานั้นเสียใหม. บางคนมีความขลาดถึงกับวา ถาไมมีตัวเราเองแลว บุญ
จะเปนของใคร ลงทุนเปนกายเปนกอง จะเอาไปใหใครหรือทิง้ เสียที่
ไหน. เราจะตองขาดทุน เพราะไมมีเราที่จะรับเอาสวนบุญ. เมือ่ เปน
เชนนี้ก็ไมสามารถทีจ่ ะปดตัวตนแหงความยึดถือทิง้ ออกไปได. และผูที่
คิดวา นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทั้งทีแ่ ลวมาปรากฏวาควา
น้ําเหลว ความคิดของเราเปนหมันไปอยางนี้มกิ ลายเปนเรื่องตลกไป
หรือ. เมือ่ เปนเชนนี้ก็เปนการยากที่จะเพิกถอนพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ที่ยึดถือไวตามทัศนะของเขา. แตจะขืนยึดถือไวอยางไรก็ไม
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พนไปจากการที่จะตองเสียใจ เพราะเขาถึงพุทธธรรมไมไดในภายหลัง
เพราะฉะนั้นเราจะตองมีความกลาในการที่จะรวบรัดตัดตอน. ขาพเจา
ใครจะกลาวโดยไมขลาดกลัวใครจะวาอยางไรก็ตามวา ขอใหนึกถึง
การที่หลุดพนออกไปไดใหมากกวาที่จะนึกถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ! ขาพเจาไมนึกกลัวใครจะหาวาเปนมิจฉาทิฏฐิ สอนใหคน
ละทิ้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพราะวาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตามทัศนะของผูท ี่เต็มอัดไปดวยอัตตานุทิฏฐินนั้ ดูมันมาก
เกินไปเสียแลว! เหวี่ยงทิ้งกันเสียบางเถอะ.
เมื่อไดพิจารณากันถึงคนเรา ผูถ ูกปดกั้นโดยประการตางๆ มาพอ
เปนที่เขาใจกันแลว ก็จะไดพิจารณากันถึงวิธีที่จะพังทลายเครือ่ งปดกัน้
อยางลัดๆ สั้นๆ สืบไป.
ในตอนนี้ ทานทัง้ หลายอยาไดนกึ ไปถึงวา เปนการขอรองให
ปฏิเสธหรือละทิ้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, แตขอใหเขาใจวา
การยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตามทัศนะของตน ชนิดที่
เลยขอบเขตจนกลายเปนภูเขาหิมาลัยขวางหนาไปเสียแลวนัน้ มันเปน
สิ่งที่มีอยูจริงๆ. และการที่เราจะกาวหนาไปจนถึงขั้นหลุดพนสิ้นเชิง
นั้น
จําเปนที่จะตองละวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอยางไปตามลําดับ
จนกระทั่งความยึดถือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางถูกตองก็
ตองละกันในที่สุด. ถึงแมการยึดถือทีค่ วรยึดถือในขั้นตนนั้นก็ไมควร
จะเปนการยึดถือชนิดตัวตน, ควรเปนเพียงการยึดถือเอาในฐานะเปน
เครือ่ งมือ หรือเครื่องนําทาง ก็เปนการมากเต็มทีอ่ ยูแลว. อยายึดถือใน
พระพุทธในทํานองที่จะกอการวิวาทกันดวยเรื่องพระพุทธ. อยายึดถือ
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ในพระธรรมอันเปนนามที่สมมติขึ้นแทนชื่อของความบริสุทธิ์หลุดพน
ปลอยวาง ขึ้นเปนตัวตนเปนรูปแบบตางๆ จนแตกราวกัน เพราะพระ
ธรรม. อยาขัดกันในหลักเรื่องพระสงฆ ซึ่งเปนเพียงชือ่ ของผูที่หลุดพน
หรือกําลังพยายามเพือ่ หลุดพน จนตองเกิดแบงแยกแตกราวกันอยางไม
มีหลักเกณฑ เพราะตางฝายตางก็ยงั ยึดถือตึงเครียดอยูด วยกันทั้งนัน้ .
จงเพงกําลังความคิดทั้งหมด ตรงไปยังความหลุดพนของจิตซึ่งกําลัง
ถูกทรมานอยูดวยการหุมหอ. ไมตองเปนหวงเรื่องวาจะไมมีตัวเรา คือ
นึกวายอมขาดทุน ยอมเสียสละ ไมตองมีตัวเราสําหรับจะเอานั่นเอานี่
ไดรับสิ่งนัน้ สิ่งนี้ โดยตัดใจเสียวาตัวตนเทาที่มีอยูจริงๆ ในเวลานี้ก็ทน
ไมไหวแลว. เพียงเทานี้กเ็ หลือที่จะแบกจะทนทานไดแลว. จงคน
จนกวาจะพบความจริงที่วา เมื่อดูกันเขาจริงๆ ก็เห็นมีแตจิตนั่นเอง
กําลังถูกอะไรหอหุมทําใหเกิดทุกขทรมานขึ้น. ถาเอาสิง่ ที่ครอบงําจิต
ออกไปเสียได มันก็จะเปนอิสระเอง ภาวะของความทุกขก็ไมมีที่จิตอีก
ตอไป. ไมตองมีตัวเราอะไรทีไ่ หนเลย ความพนทุกขอยางเด็ดขาดก็มี
ไดโดยสมบูรณ. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็มีอยูอยางถูกตองและ
สมบูรณดจุ เดียวกัน. ปญหาทีจ่ ะตองพิจารณาก็ยังมีอยูแตวาเราจะทําจิต
ของเราใหวาง ใหโปรงจากสิง่ ที่มาเคลือบหุมไดอยางไรเทานั้น ไมตอง
คํานึงวาจะไมมีตัวเรา หรือไมมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆของเรา
ซึ่งเปนการนอกรีตนอกรอยไมเขาเรือ่ ง. การทําอยางนี้จะเปนการเร็ว
มาก เปนการเคลื่อนไปโดยเร็วอาจจะทันกับเวลา ๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ที่
พวกเราในที่นี้จะตองตายก็ได.
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วิธีลัดๆ สัน้ ๆ ก็คือ การทําในใจถึงภาวะแหงความบริสุทธิ์ของจิต
ซึ่งปราศจากการยึดถือโดยประการทั้งปวง แทนการทําในใจถึงสิ่งตางๆ
อันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือมากขึ้น ๆ ดังเชน พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตามทัศนะของตนเปนตัวอยาง การทําอยางนี้เปนการชําระ
จิตใหหมดจดจากสิง่ หอหุม ไดจริง ๆ. และ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตัวจริงก็มคี วามหมายถึงภาวะแหงความบริสุทธิ์แหงจิตอันนี้
นั่นเอง ความปรารถนาแตในการพรากจิตออกมาเสียจากเครื่องหอหุม
ผูกพันทุก ๆ ประการ จึงเปนความปรารถนาที่มีรากฐานแนนแฟน และ
เปนความปรารถนาที่บริสุทธิย์ ิ่งเสียกวาความปรารถนาที่จะติดแนน
กันอยูกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไมวาโดยทัศนะไหนหมด. ใน
ขั้นที่มีศีลธรรมนัน้ ไมมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในขั้นทีม่ ี
ศีลธรรมมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. และในขั้นที่หลุดพนจาก
เครื่องพัวพันทั้งปวงนั้น กลับไมมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอีก,
แตเปนการไมมีคนละอยางละอันจากขั้นที่ไรศีลธรรม. ความมุงหมาย
ของพุทธศาสนาสอนใหมนุษยมีใจสูงถึงขั้นเหนือโลกหรือหลุดพนจาก
เครื่องพัวพันทั้งปวง ซึ่งเปนเหตุใหพุทธศาสนามีระดับสูงกวาศาสนา
อื่นอันมีความสูงเพียงขั้นศีลธรรม. ฉะนัน้ ความปรารถนาในการพราก
จิตออกมาเสียจากเครื่องหอหุม ทั้งปวง
จึงเปนความปรารถนาที่
บริสุทธิ์ตามหลักแหงพุทธศาสนา. คนทัว่ ไปอาจขลาดกลัวในการที่จะ
ละความสนใจจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และบุญกุศลและสิ่ง
สวยงามอืน่ ๆ มาสนใจแนวแนแตในเรือ่ งภาวะความหมดจดจากความ
ยึดถือโดยประการทั้งปวงของจิต. แตถา เขาจะไดพิจารณาดูใหถูกตรง
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จุดที่สําคัญ คือที่ตวั จิตเองอยางถูกตองถองแท จนกระทั่งพบวา ความ
ทุกขทรมานกดทับทัง้ หลาย
ที่กาํ ลังหุม รุมอยูที่จิตทุกเวลานัน้ มัน
เนื่องมาจากความยึดถือนั่นเองแลว ก็จะเกิดความแนใจหรือความกลา
หาญ ในการที่จะเพงหาแตความออกไปไดของจิตอยางเดียวคือเพงหา
ชองที่จะเล็ดลอดออกไปเสียจากความกลุม รุมของสิง่ หอหุม อยางเดียว.
ทั้งนี้โดยความเชื่อความเห็นของตัวเอง ไมตอ งเชื่อตามพระคัมภีรที่
สอนวาตองทําอยางนั้นอยางนี้ จึงจะเกิดความกลาที่ถูกตองแทจริง
และเปนความปรารถนาที่บริสุทธิ์จริงๆ. เมื่อสิ่งตางๆ ลงรูปกันกับความ
จริงเชนนี้ ความปลอยวางก็มหี รือคอยๆ มีขึ้นเองอยางไมชกั ชาเฉื่อยชา.
สําหรับจิตซึ่งเปนตัวประธานยืนโรงสําหรับถูกพัวพันหรือหลุด
พนออกไปไดนนั้ เลา เราไมขอเอามาเปนตัวเรา เพราะความรูสึกแจม
แจงยิ่งขึ้นของเราเอง. อยางมากที่จะเปนไดก็เปนเพียงใหเปนสิ่งที่รูสกึ
ทุกขเพราะถูกผูกพัน,
หรือรูสึกสุขเพราะไดรับความปลอยวางเทา
นั้นเอง ไมใชตัวตนของเรา. ทัง้ นี้เพราะวาในกลุมที่กําลังชุลมุนอยูนนั้ มี
แตจิตกับความทุกขอยางเดียวเทานั้นทีเ่ ปนปรากฏการณอันชัดเจน คือ
อาการที่จติ กําลังถูกเผาลนทนทรมานเพราะความยึดถือของตัวเอง
อันมีอยูในสิ่งที่ตนรักอยากจะไดหรือในภาวะที่ตนอยากจะมีจะเปน
หรือในภาวะที่ตนไมอยากจะมีจะเปน
อยากจะหนีไปเสียใหพน.
สําหรับตัวจิตนั้นเลา ก็ไมอาจจะเปนตัวตนของจิตเองเพราะไมมีอิสระ
อะไรในตัวเองที่จะเปนตัวเองได เปนเพียงวิบากหรือผลของอะไรอยาง
หนึ่ง ซึ่งสะทอนออกมาจากสิ่งอื่นๆ ทีท่ ยอยกันมาตามลําดับ ในฐานะ
ที่มันเปนสังขารธรรม คือสิ่งที่ผลักดันสงตอโดยเปนเหตุเปนผลของ
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กันเรือ่ ยไปไมมีหยุด ปราศจากความเปนตัวตนของตนเอง. ฉะนั้นจะ
ถือวาจิตเปนตัวตนของเราก็ไมได เพราะมีแตจติ ซึ่งกําลังถูกหุมหออยู
ดวยความยึดถืออยางเดียวเทานั้น ไมมบี ุรุษที่สองที่ไหนอีก. และจะถือ
วาจิตนั่นแหละเปนตัวตนของมันเองก็ไมได เพราะมันเปนเพียงสังขาร
ธรรมดังทีก่ ลาวแลว. เมือ่ เห็นวาความจริงมันมีอยูแตเพียงเทานี้ ก็
พอที่จะทําการหยั่งลงสูการพิจารณาตอไปอีกวา ถาเอาความยึดถือออก
เสีย เหลือแตจิตลวนๆ ไมมคี วามยึดถือรวมอยูดว ย, ซึ่งจะขอสมมติ
เรียกกันไปทีกอนวา “จิตเดิมแท” หรือ “จิตที่บริสุทธิ์อยู,” แลวมันก็จะ
เกิดมีภาวะตรงกันขาม คือความสงบหรือพนจากทุกขทรมาน เพราะวา
จิตชนิดนีไ้ มเที่ยวออกรับเอาอะไรวาเปนของตน เพราะมันไมมีตัวมัน
เองที่จะเปนเจาของแหงสิ่งใดได. มันไมตองการพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เพราะภาวะแหงความบริสุทธิ์ในตัวมันนั่นแหละ คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ถูกตองตรงตามความหมายอันแทจริง.
การถอนเอาความยึดถือ หรือภูเขามหึมาเหลานัน้ ออกไปเสียจากจิต
อยางเดียวเทานั้น ทําใหพบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ถูกตอง
ขึ้นมาเอง. และจะถือวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งทีแ่ ทเปนของ
อันเดียวกันนั้นไดมอี ยูในเราทุกคนมาแตเดิมแลวก็ได. เมือ่ จิตหลงไป
วาเปนตัวเราขึน้ มาดวยอํานาจความยึดถือ ความยึดถือนั้นก็เคลือบหุม
ภาวะเดิมแท ซึ่งไมเคยปรารถนาตองการอะไร ใหเกิดความปรารถนา
นานาประการขึ้น มีความดิน้ รนที่จะเปนอยางนัน้ อยางนี้ กระทั่งอยากมี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่สวยสดงดงามกวาของใคร ก็ปนเอา
ขึ้นใหมตามทัศนะของตน ดังนี้เปนตัวอยาง.
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การตัดลัดเพงตรงไปยังภาวะที่ปราศจากความยึดถือของจิต
เชนนี้ ยอมจะพบความจริงไดงายและเร็วกวาทีจ่ ะมาตั้งพิธีใหญโตตั้ง
ตนไลกันไปตั้งแตศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจาระไนไดเปนรอยๆ พันๆ
ชนิด เรียนจนตลอดชีวิตก็ไมเคยจบ แลวซ้ํายังติดแจอยูกับพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ตามทัศนะของตัวเองอันเต็มอัดอยูดวยอัตตา
นุทิฏฐิเชนนั้น. เพียงแตเราพิจารณาดูสักหนอยก็จะเห็นไดวา ในปญหา
เรือ่ งความทุกขเกิดขึน้ เพราะอํานาจความยึดถือของจิตอยางเดียว
เทานัน้ นี้ ก็ไดมีผูมปี ญญาชัน้ ครูหรือศาสดาตางๆ มีจํานวนตั้งกี่หมื่นกี่
แสน หรือกี่ลานคนมาแลว ไดสอนไวแตกตางกันอยางไร มีทัศนะ
แตกตางกันกี่แนวกี่สาย จนเขากันไมได หรือวิวาทกันดวยเรือ่ งความ
คิดเห็นนี้ ทั้งภายในและภายนอกประวัติศาสตร ยอมมีมากเกินกวาที่
เราจะไปสนใจไหว. ถึงแมในวงพุทธศาสนาของเราก็ยงั ขยายตัวแพร
พันธุออกเปนพุทธศาสนาใหมๆ จนอะไรนิดก็ พุทฺธานุภาเวน อะไร
หนอยก็ ธมฺมานุภาเวน สงฺฆานุภาเวน จะใหสําเร็จสมตามประสงค, ซึ่ง
พฤติการณเชนนี้มนั ไมเคยมีในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือ
ในพุทธศาสนาอยางเกาแท ซึ่งมีแตสอนใหชําระจิตใหหมดจดจากสิ่ง
หอหุมเปนขอสําคัญ และอยางเดียวเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของพุทธศาสนา ทีผ่ ดิ แผกไปจากศาสนาอื่นๆ ในโลก. ฉะนัน้ ถาเรา
พบวิธีที่วาทําอยางไรความยึดถือวาตัวตนจะหมดไปไดแลว นั่นก็คอื
วิธีลัดสัน้ ที่สุด.
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ออกจะเปนการกลาวที่เอาเปรียบอยูบา ง ในการที่จะกลาววา
ขอใหเพงถึงภาวะที่วางจากความยึดถือ หรือที่สิ่งตางๆ ที่หมุ หอพัวพัน
จิต, จนเปนอารมณประจําตัวหรือเปนสรณะประจําตัวไปกอนจนกวา
ความรูแจงเห็นจริงจะเกิดขึ้นตามลําดับ. การกลาวเชนนี้เปนการเอา
เปรียบผูฟง แตก็ไมทราบวาจะกลาวอยางไรใหดีไปกวานี้ได. ทางทีด่ ี
ที่สุดก็มีแตขอใหพยายามลองทําดูไปก็แลวกัน คือพยายามนึกถึงภาวะ
ที่บริสุทธิ์ ที่ไมมีอะไรหุมหอของจิตทีบ่ ริสุทธิ์ ชนิดทีเ่ รียกวา วิสงฺ
ขารคตํ จิตฺตํ (จิตที่ถึงสภาพอันอะไรจะปรุงใหคดิ ใหนึกใหยึดถือให
ปรารถนาอะไรไมไดอีกตอไป) อยูทุกเวลา, พิจารณาหาเหตุผลในเรื่อง
นี้อยูทุกเวลา, ปลูกความพอใจหรือศรัทธาในเรื่องนีอ้ ยูทุกเวลา. และถือ
สิ่งนี้เปนสรณะ เปนตัวศาสนา จนลืมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ตามทัศนะของตัวเองหรือตามทัศนะไหนๆ ทั้งหมดเสียก็ได, แลวแสง
สวางจาจะลุกขึ้นมาเองในขณะหนึ่งโดยไมมีพิธีรีตอง เนื่องจากกระแส
ความคิดในเรือ่ งอันเกี่ยวกับความเบือ่ หนายในการยึดถือไดลงราก
มั่นคงในสันดาน
ซึ่งหลังจากนัน้ ก็มีแตจะเปนไปในทางปลอยวาง
เรือ่ ยๆ ไปจนหมดสิ้น. การถือเอาภาวะที่วางจากความยึดถือขึ้นเปน
สรณะเชนนี้ มีทางที่จะปลอดภัยคือไมตกไปเปนเหยื่อของการหลง
ยึดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตามทัศนะแหงความยึดถือของ
ตัวเองขึ้นเปนสรณะ
แลวติดตังเหนียวหนืดอยูท ี่นั่นออกไปไมได.
ถึงแมจะมีความเปนหวงถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอยูเสมอ ก็
ควรจะแนใจเสียวา
ขอใหพบกับภาวะแหงความวางจากการยึดถือ
เสียกอนเถิด แลวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็จะกลับมาเองและ
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เปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่ถูกตองแทจริงดวย เพราะวาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆในครั้งหลังนี้ มิใชเปนผลิตภัณฑของความ
ยึดถืออยางกะในคราวกอนๆ เนือ่ งจากไดทําลายความยึดถือเสียแลว.
เมื่อใดพบความวางจากตัวตนเชนนี้
เมือ่ นั้นก็พบพระพุทธเจาที่มี
ประจําอยูแ ลวในตัวเรา ซึ่งเปนเครือ่ งหมายอันแนนอนของการตรัสรู
หรือการหลุดพนจากทุกขทั้งปวงของเราเอง:
หรือเรียกดวยสมมติ
โวหารอีกอยางหนึ่งก็คือวา “พบตัวเองครั้งใหมอยางถูกตองแลว” เปน
ตัวเองที่ไรความยึดถือยึดถือไมติด. กอนหนานี้พบแตตัวเองชนิดที่
ยึดถือติด; ประเดี๋ยวเปนสัตว ประเดี๋ยวเปนคน ประเดี๋ยวเปนมนุษย
เดี๋ยวเปนเทวดา เดี๋ยวเปนพรหม, เดี๋ยวเปนตัวเองชนิดที่นงั่ ฟงธรรมกถา
อยูที่นี่ เดี๋ยวเปนอยางอื่นไปแลวไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งทําใหเกิดความ
ปรารถนาอันไมมีทสี่ ิ้นสุดอยางเดียวกัน. เดี๋ยวอยากเปนพระอรหันต
ประเดี๋ยวอยากเปนเทวดา เดีย๋ วอยากเปนมนุษย เดี๋ยวก็อยากกินเหลา
อยางนีเ้ ปนการวนเวียนไปมาเปนวัฏฏสงสารของมันเอง จนกวาจะคลํา
ตัวเองพบอยางถูกตองเชน พระองคไดตรัสไววา “คหการก ทิฏโฐสิ –
เจานักกอสราง ฉันเห็นแกแลว.” นัน้ เหมือนกัน.
จิตลวนๆ ซึ่งปราศจากความยึดถือ หรือภาวะเดิมแทของจิตก็ไม
เคยปรากฏในปริมณฑลของปญญาในขณะนี้ อยากลาวไปถึงความ
หมดเหตุหมดปจจัยแลวจะดับไปอยางไฟหมดเชือ้ . ฉะนั้นการเพงถึง
แตเพียงภาวะที่จิตวางจากความยึดถือ ก็คงจะไมเปนบทเรียนที่สูงเกิน
วิสัยที่เราจะทํากันไดในที่นี้. เราลองพยายามกันไปกอนก็จะเกิดความ
แนใจในตอนหลังๆ. เรามาตั้งกําหนดกันวาภาวะเดิมแทของจิตนั้น วาง
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จากความยึดถือไมตอ งการอะไร ไมดนิ้ รนอยางใด. ฉะนั้นถาหากเกิด
ความคิดนึกอยางใดขึ้นในจิตก็ใหเขาใจวา ไมใชภาวะเดิมแท. มันจะ
ปรารถนาในทางทีช่ วั่ หรือทางดีก็ตาม นัน่ ก็มิใชภาวะเดิมแทหรือภาวะ
อันบริสุทธิ์ของจิต. แมที่สุดแตจิตตองการจะเห็นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ก็ใหเขาใจวาเปนของใหมเพิ่งเกิดขึ้นหุมหอจิต เพราะมันเกิด
มีตัวตนทีต่ องการพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่จะใหไปทําอะไรให
มันสักอยางหนึ่งตามความตองการของมัน. ความคิดชนิดใดเกิดขึ้นใน
จิตใหถูกหยิบขึ้นวินจิ ฉัยโดยทํานองที่วา นี่คือภาวะเดิมแทหรือไม?
ทํานองนีเ้ รื่อยไป ไมวาในอิรยิ าบถไหน จะเปนยืนเดินนั่งนอนก็ตาม.
เมื่อมันไมใชภาวะเดิมแทแลวละก็เลิกสนใจเสียทีเดียว. ถาเปนเรื่อง
จําเปนเฉพาะหนาที่จะตองทํา เชนเรื่องหิว กระหาย เปนตน หลังจากที่
รูชัดวาไมใชภาวะเดิมแทแลว ก็ใหปญญาที่มีประจําตัวจัดการไปตาม
หนาที่เทาที่จําเปนจะตองทําไมตองเกิดความยินดียินราย
ไมตอง
กําหนัดขัดเคือง หรือความรูสกึ อยางอืน่ , เพราะวาเมื่อมิใชภาวะเดิมแท
แลว มันก็มิใชตัวเราหรือของเราหรือของใคร, เราคอยเพงหาแตภาวะ
เดิมแทอยางเดียว จะพบเมื่อใดก็ตามใจ. ถารูสึกวาเปนพวกมิใชภาวะ
เดิมแทของจิตแลว เปนปดทิง้ เสมอ. ถาทานมีสติสัมปชัญญะระวังจิต
ใหเปนไปไดอยางนีต้ ิดตอกันไปไดจริงๆ ชั่วเวลาไมนาน ทานจะพบวา
ตัวเองเปนคนใหมผดิ จากคนเกาอยางตรงกันขาม. ทานพบคนใหม
อยางไร ในที่นี้ไมอาจนํามาใหทานดู เพราะเหตุวาทานยังไมไดลองทํา.
เมื่อทานไดลองทําอยางเครงครัด ทานจะรูสึกเองวามันไมมีอะไรเริม่
เปลี่ยนแปลงไปแลวในตัวทานทีละเล็กละนอย และทานรูอ ะไรไมได
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มากไปกวาวาอาการที่จิตบริสุทธิ์นั้น ไดแสดงตัวออกมาทีละนอยๆ.
ขอแตใหทานนัง่ ปดทํานองปดแมลงวันซึ่งไมตองคิดนึกอะไรมากนัก
หวี่มาก็ปดไปก็แลวกัน ไมตองเปนหวงเพราะแมลงตัวที่เราตองการนัน้
มันเปนอันวาไมมาแน ไมตองกลัววาจะปดถูกตัวที่เราตองการและตาย
เสีย. ขอใหปดตัวที่ไมตองการใหทันทวงทีไวเสมอไปก็แลวกัน.
กัมมัฏฐานภาวนา ชนิดที่มีสติสัมปชัญญะ คอยปดอารมณที่
เกิดขึ้นในจิตวานั่นมิใชภาวะเดิมแท
หรือภาวะอันบริสุทธิ์ของจิต
ทํานองนีเ้ ปนของงายๆ ซึ่งเด็กๆ ก็ทําได. แลวอาจขยายตัวขึ้นสูงไป
ตามลําดับทุกๆ คราวที่จิตยิ่งวางจากอารมณ, ทุกคราวที่สติสมั ปชัญญะ
ยิ่งสมบูรณขึ้น, ทุกคราวที่สมาธิคลองแคลวมากขึ้น, ทุกคราวที่กเิ ลส
อันเปนเหตุใหยินดียนิ รายถูกกระตุกกลับมาอยางแรงๆ เชนนั้นยิ่งขึ้น
จนเปนนิสัยใหสิ่งเหลานี้สมบูรณอยูเองตามปกติ. ความยึดถือของจิต
คอยเหี่ยวแหงฝอตายไปเหมือนตนไมขาดน้ําซึ่งคนที่ไมรูหนังสือหรือ
มีการศึกษานอยอยางไรก็ทําไดและนักปราชญกท็ ําดี เพราะไมตอ ง
ลงทุนมาก. แตวา ในชั้นตน เราจะตองทบทวนถึงขอเท็จจริงตางๆ ดังที่
กลาวมาแลวขางตน ใหลงรองลงรอยกันอยางแจมแจงเสียกอน แมจะ
ชาสักหนอยในตอนนี้ก็ไมเปนไร, ทบทวนไปพลางปฏิบัติไปพลางก็ยงั
ทําได. ฟงดูหรือดูๆ มันก็คลายกับจะงายเกินไป แตพอทําเขาจริงมัน
ยากตรงทีจ่ ะรูสึกตัวไดทันทวงทีทุกคราวไปวา นี่มิใชภาวะเดิมแท. กวา
จะรูสึกตัวไดเรือ่ งมันเลยไปเปนการรดน้าํ ใหตนไมที่ไมตองการนัน้ เสีย
จนชุมแลว. บางคราวเรือ่ งตางๆ ผานมาในวงความคิดตั้งสิบเรือ่ งแลว
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จึงจะไดรสู ึกตัววาไมใชภาวะเดิมแท. เกิดการยึดถือจนยินดียินรายชก
ตอยวิวาทกันแลวจึงรูวานี่มิใชภาวะเดิมแท ดังนี้เปนตน.
การบําเพ็ญสติสัมปชัญญะแบบนี้ จะขยายตัวขึน้ ไปตามลําดับ
จนถึงขั้นปญญาคือเมื่อเกิดการตอตานของกิเลส ในทางที่จะแยงวาเปน
ภาวะเดิมแทหรือดือ้ ดึงในทางที่จะตามใจตัวเองอยางใดอยางหนึ่งใน
ขั้นนี้จะตองใชปญ
 ญาพิจารณาตอสูอยูมากเหมือนกัน แตก็ไมทิ้งหลัก
ภาวะเดิมแท. เชนขณะหนึ่งเกิดความขลาดกลัวอะไรอยางหนึ่งขึ้นมา
ในจิตสติสัมปชัญญะปดออกไปวาความรูสึกอยางนี้ มิใชวาภาวะเดิม
แทของจิต เปนแตสงั ขารที่เพิง่ จูเขามาความเห็นแกตัวกอกที่ทําใหกลัว
อยางนี,้ บางทีความกลัวก็ยังดื้อดึงครอบงําจิตอยูน ั่นเองตองใชปญ
 ญา
ขับเคี่ยวกันไปจนกวาจะถึงทีส่ ุด จนใหเห็นชัดเจนวาเปนการเลนตลก
ของสังขารชนิดหนึง่ เทานั้นเอง จนความรูสึกกลัวนั้นถูกขุดรากซวน
ลมไป. หรือเมือ่ กําลังลูบคลํา หรือจะหยิบฉวยวัตถุของรักของพอใจ
อยางใดอยางหนึง่ ซึง่ มีความดึงดูดรุนแรง ก็ยอมมีการตอสูอ ยางรุนแรง
ทัดเทียมกัน จึงจะปดออกไปไดอยางเด็ดขาดวามันมิใชภาวะเดิมแท
แตแลวจะยิ่งมองเห็นลึกซึ้งลงไปในภาวะเดิมแทยงิ่ ขึ้นทุกๆ คราวทีม่ ี
การตอสูเ ชนนี.้ รวมความอยางสั้นๆ ก็คือ มีสติสัมปชัญญะสําหรับ
รูสึกตัวทันทวงทีของเหตุการณทุกชนิดที่เกิดขึ้นในจิตวามิใชภาวะเดิม
แท. และมีปญญาสําหรับตอสูเมื่อเกิดปญหาตางๆ ขึน้ โดยยึดหลักภาวะ
เดิมแทเปนของสําคัญ.
และคอยควบคุมใหมกี ารปฏิบัตเิ ชนนี้จน
คลองแคลวชํานิชาํ นาญเปนปรกตินิสัย. เหลือจากนั้นก็เปนหนาที่ของ
ธรรมชาติในการที่จะทําใหเกิดการเห็นแจงโดยเด็ดขาด เปนความสวาง
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ไสวไมกลับคืน ขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งในเวลาอันสมควร, คือในเมือ่
สันดานไดถูกบมดวยการไมจับฉวยเอาอะไรเปนของตนมาเปน
เวลานานพอเพียง. บทบริกรรมก็มีงายๆ เพียงวา “นี่ไมใชนนั่ หรอก!”
นี่ หมายถึงอารมณทเี่ กิดขึ้นในจิต. นั่น หมายถึงภาวะเดิมแท. ทั้งหมดนี้
นับวาเปนวิธีหนึ่งสําหรับหลีกเลี่ยงภูเขาทีข่ วางหนา หรือจะเปนการ
เจาะพังทลายภูเขานัน้ เสียทีเดียว ยอมแลวแตสมรรถภาพของผูทํา.
ในการที่จะพิจารณาเมื่อเกิดมีการดื้อดึงตอสูกันขึ้น วานีม่ ิใช
ภาวะเดิมแท แตเปนเพียงสังขารใหมๆ อยางหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นตาม
ธรรมดาของสังขารที่มีการไหลเวียนอยูเ สมอนั้น จะตองไมหลงผิดจน
ลังเลในความซับซอนของสังขารเหลานัน้ . คําวา “สังขาร” นั้น มี
ความหมายไดเปน ๒ อยาง ทั้งที่มันแปลไดอยางเดียว. สังขาร แปลวา
สิ่งที่ปรุงแตง. แตโดยพฤตินยั หรือทีเ่ ปนไปจริงๆ นัน้ มันทั้งปรุงแตง
เขาและถูกเขาปรุงแตงพรอมกันไปในตัว คราวเดียวกันทั้งสองทาง. ใน
เรือ่ งนี้จะเขาใจไดงา ย ก็โดยดูอฐิ ที่ซอนกันอยูมากๆ ชัน้ ในการกอผนัง:
อิฐกอนหนึ่งๆ ยอมทําหนาทีถ่ ึง ๒ อยาง คือ ทัง้ ซอนเขา และถูกเขา
ซอน. มันอยูบนกอนไหนก็เรียกวามันซอนกอนนั้น, มันอยูใตกอน
ไหน ก็เรียกวามันถูกซอนโดยกอนนั้น. อิฐกอนหนึ่งๆ ยอมเปนทัง้ ผู
ซอนและผูถูกซอน โดยทํานองนี้ทุกกอนเรื่อยขึ้นไป, สิ่งที่เรียกวา
สังขารก็ทาํ นองนี.้ เพราะขึ้นชือ่ วาสังขารแลวก็ตองปรุง, สิง่ ที่มันปรุง
ขึ้นมานัน้ ก็คือสังขารนั่นอีก มันก็ปรุงอีกตอๆ กันไปในฐานะที่เปนผล
แลวกลับเปนเหตุ เหตุใหเกิดผล แลวผลนั้นก็กลับเปนเหตุ ฯลฯ ทํานอง
นี้เรือ่ ยไปไมมีที่สิ้นสุด. สังขารในฝายนามธรรมหรือจิตก็เปนเชนวานี้
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คือความคิดอันหนึง่ เปนเหตุใหเกิดความคิดอีกอยางหนึง่ แลวความคิด
อันใหม ก็กลับเปนเหตุใหเกิดความคิดอันอื่นตอไป โดยไมมีทสี่ ุด
จนกระทั่งเปนการกระทําออกมา แลวก็ปรุงใหเกิดความคิดอันเกี่ยวกับ
ผลที่เกิดขึน้ จากการกระทํา ตอๆ เรื่อยกันไปไมมีที่สุด จนกวาสิ่งที่
เรียกวาสังขารนั้น จะเขาไปถึงแดนอันเปนที่ดบั แหงสังขารทัง้ หลาย
กลาวคือพระนิพพานจึงจะสิ้นเรือ่ งกัน. ฉะนั้น สังขารอยางใดชั้นไหนก็
ตาม ไมควรถูกหลงจับฉวยเอามาเปนภาวะเดิมแท. จะตองใชปญญา
พิจารณาแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นนัน้
จนใหเห็นลักษณะที่มันเปนเพียง
สังขาร แลวปดทิ้งเสียหรือจัดการอยางหนึ่งอยางใดที่สมควรกัน แต
ตองไมใชความยึดถือเปนตัวเปนตน อันจะนํามาซึ่งความยินดียนิ ราย
และกอใหเกิดกิเลสกองใหมไมรูสิ้นสุด
เมื่อไดอบรมจิตใหประกอบดวยปญญา คอยรูเ ลหกระเทหของ
สังขารอยูด ังนี้ จิตยอมปลอยวางความยึดถือในสิ่งตางๆ ไดประณีตและ
สูงยิ่งขึ้นทุกที กระทั่งบุญกุศล ซึ่งที่แทก็เปนของใหมๆ และมีไวพอ
เปนเครื่องมือเครื่องใชในการทรงชีพอยูเ พื่อการศึกษา เพือ่ ใหเขาถึง
ความหลุดพนจากสิ่งทั้งปวงเทานั้น. เมื่อมองเห็นวาความรอดพนจาก
สิ่งพัวพันเปนของมีราคามากเกินกวาที่จะตีราคาได สวนบุญหรือกุศล
นั้นยังอยูในขนาดที่พอจะตีราคาได ก็อาจที่จะเอาบุญกุศลทัง้ หลายกอง
รวมไวเสียที่ริมทะเล เพงจิตไปบกที่แหงสนิท กลาวคือภาวะที่จิตพน
จากอํานาจสิ่งปรุงแตงนั้นเอง. กุศลซึ่งทีแ่ ทก็เปนเพียงสังขารอยางหนึง่
จะมีความหมายก็แตในวงที่ยงั เกี่ยวกับความยึดถือ หรือในขัน้ ที่มีความ
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ตองการนัน่ นี่อยางนัน้ อยางนี้เทานั้น. ครั้นมาถึงขัน้ ที่จะปลอยวางหรือ
รอดพน กุศลเหลานั้นก็ไมมีความหมายอะไรเลย กลายเปนสังขาร
ธรรมดาๆ
ที่มีความไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาเสมอกับสังขาร
ทั้งหลายเหลาอื่น ฉะนัน้ จึงไมตองกลาวถึงยศศักดิ์ชื่อเสียงหรืออะไร
ทํานองนีซ้ ึ่งคลอนแคลนยิ่งไปกวากุศลเสียอีก, แมศีล สมาธิ ปญญา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็กลายเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนที่
จะตองยึดถืออีกตอไป. เมือ่ เปนเชนนี้ความสูงของจิตก็ถึงขั้นที่จะปลอย
วางสังขารทั้งปวง ลุถึงสภาพทีเ่ รียกวาวิสงั ขาร, อันไดในบทที่พระองค
ทรงพึมพํากับพระองคเองวา “วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา-จิต
เขาถึงสภาพที่อะไรจะปรุงใหเปนอยางไรไมได
มันหมดความ
ปรารถนาแลว” ดังนี้. สังขารทั้งหลายไมสามารถปรุงแตงจิตชนิดนี้อกี
ตอไป. จิตไมมีความรูสึกแมแตตัวเองวาเปนตัวเปนตน เพราะเหตุที่ไม
มีสังขารอันจะปรุงแตงใหจิตเกิดความรูส ึกเชนนั้นอีกตอไป. ฉะนั้นจิต
ที่ประกอบดวยวิสังขาร ซึง่ เปนเสมือนหนึ่งที่ดบั ของสังขารทัง้ ปวงไป
ดวยเหตุนี้ จึงมีความดับเย็น ความสงบ ความบริสุทธิ์และความสวาง
ไสว อันถาวร เปนอนันตกาลไมเกี่ยวกับเวลา. นับวาเปนวิธีลัดวิธีหนึ่ง
ในวิธีทั้งหลายที่จะทําลายภูเขาอันขวางวิถีแหงธรรม อันเปนปญหา
สําคัญอันหนึ่งของพวกเราผูท ําตัวเขาเกี่ยวของกับพุทธธรรม, ในฐานะ
ผูตองการความรอดของมนุษยอยางแทจริง.
เราไมควรคิดวาเรายึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือศีล
สมาธิ ปญญา บุญกุศล กันแตเพียงในชาตินี้ ในประเทศไทยนี้ หรือ
เฉพาะพวกเราทีน่ ั่งฟงกันอยูท ี่นี่. เราควรมองใหกวางออกไปถึงวา แม
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ในหลายกัลปหรือหลายพุทธันดรมาแลว เราก็ไดยดึ ถือแนนแฟนกันอยู
ในสิ่งนี้และซ้ําซาก. แมเราไมอาจจะชี้วาคนไหนเปนคนไหน ใน
สังขารวัฏฏอันยืดยาวนั้น แตเราก็กลาวไดโดยไมผิดวาพวกเรา หรือ
มนุษยนี่แหละ.
เมือ่ ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสนา
สําหรับชวยมนุษยใหรอด มนุษยก็ควรจะไดรอดกันบางสักจํานวน
หนึ่ง เพือ่ ความมุงหมายของพุทธศาสนาจะไดไมเปนหมันและเราจะ
รอดได. เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดวามันไมเปนการนาหวาดเสียวหรือ
เสี่ยงอันตรายอยางใดเลย ในการที่จะละวางอะไรๆ ที่เคยยึดถือกัน
มาแลวตั้งหลายกัลปหลายพุทธันดรเหลานั้นกันเสียที โดยเพงแตความ
รอดออกไปไดของจิต ตามทํานองทีก่ ลาวมาแลวแตอยางเดียวบุญกุศล
ชั่วเวลา ๒๐-๓๐ ปที่สรางสมกันมานี้ จะมากมายอะไรนักหนาถาไป
เทียบกับทีเ่ คยยึดถือกันมาแลวตั้งหลายกัปหลายกัลป และไมใหผลที่ดี
ไปกวาที่จะเปนกรงขังเราไวในความยึดถือนี้.
พระพุทธองคทรง
ประสงคจะใหเราออกไปจากกรงขังมากกวาที่จะใหเพลินใจอยูในกรง
จึงไดตรัสไวอยางเด็ดขาดวาตองไมยึดถือสิ่งใดหมด
รวมทั้งความ
ยึดถือในพระองคเองดวย. พระองคทรงประกาศพระองคเองเปนเพียง
ผูคอยชี้ทางใหคนเดินไป ถาเราจะมาติดแจอยูก ับพระองคแลว มันก็ไม
มีการเดินกันเทานัน้ เอง. ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาและไมควรยึดมั่น นี้
เปนหลักทีต่ ายตัวในพระพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปญญา หรือที่เรียกวา
ไตรสิกขานี้ เปนเพียงยานพาหนะมีไวอาศัยเดินทางไมใชสําหรับยึดถือ
หรือหาบหามเอาไวดวยความหวงแหน.
พระรัตนตรัยเปนเพียง
เครื่องหมายของความที่รอดพนออกไปไดสําหรับใหเกิดความมั่นใจแก
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ผูจะเดินไปเทานั้น.
ไมมตี ัวตนสําหรับใหยึดถือขืนยึดถือก็เกิดเปน
ปฏิรูปหรือของปลอมขึ้นมา. ถาไมรูจักปลอยวางกันบาง ก็จะกลายเปน
ภูเขาขวางทางขึ้นมาเทานั้น. จงทําจิตใจใหวางจากความยึดถืออยาง
เดียวเถิด หนาทีท่ ั้งปวงก็จะหมดลงทันที. ไมตองมีใครเปนผูลถุ ึง
นิพพาน นอกไปจากจิตซึ่งหมดความยึดถือวาตัวมันเองเปนตัวตน
อยางเด็ดขาดแลว. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาวเปนหลักไดวาการลุถึง
นิพพานมีไดโดยไมตองมีตัวใครผูบรรลุ. การเดินทางไปจนถึงที่สดุ
ทุกขก็มีไดแลวโดยไมตองมีตวั ผูเดินซึ่งเปนคําที่ฟง ยากๆ อยูสักหนอย.
แตถาพิจารณาดูใหดๆี ก็จะเห็นไดชัดเจนวา มีแตจิตซึ่งบัดนี้หมด
ความสําคัญผิดยึดถือตัวเองวาเปนตัวตนนั่นเอง, ที่เคยเปนตัวประธาน
ยืนโรงอยูต ลอดเวลา. เราจงมีความกลาพอที่จะปรารถนาความมีจติ
ชนิดนี้ ดวยการถอนตัวเราออกเสีย ใหยังคงเหลือแตจิตทํานองนั้น
ลวนๆ เถิด แลวมันก็จะรูของมันเองวา ภูเขาไดพังทลายลงไปดวย
อาการอยางไร.
ในขณะนี้ เราเพียงแตประคับประคองใหภาวะที่ปราศจากอาการ
ของความยึดถือหรือที่เรียกวาภาวะเดิมแทนั้นโชติชวงอยูในปริมณฑล
ของจิตเรื่อยไปตามที่ไดบรรยายมาแลวเถิด ภูเขาอันกัน้ ขวางนั้นก็จะ
ถูกน้ําเซาะใหคอยๆ ทรุดลงไป จนพังครืนลงในทีส่ ุดในเวลาอันสมควร
คือในขณะที่เราถอนความยึดถือตัวตนออกไดสนิ้ เชิง จนไมมีตัวตน
อะไรเหลืออยูสาํ หรับเรียกหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนที่พงึ่
หรือเรียกหาศีล สมาธิ ปญญามาเปนเรือเปนแพ. ความเปนอยางนี้อยาง
เดียวเทานัน้ ที่เปนพระพุทธประสงคอนั แทจริงของผูมีพระภาค หาใช
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ทรงพระประสงคใหใครๆ ติดแจอยูในชื่อเสียงของพระองคแตอยาง
หนึ่งอยางใด มากไปกวาสําหรับสะกิดใจใหระลึกถึงความรอดพนอัน
นี้ไม. พระองคทรงเสียสละในการเทศนาสอนสัตวก็เพื่อใหรอดหรือ
หลุดออกไป ทํานองคนปลอยนกปลอยกาซึ่งปลอยเรื่อย. นกตัวไหนซึ่ง
แสงสวางไมบังลูกตาก็ลอดออกประตูบินไป. แตตัวที่แสงสวางบังลูกตา
ก็ยังคงไมเห็นประตูอันเปดกวางอยูอ ยูนนั่ เอง จึงยังคงติดอยูในกรง
เรื่อยมาตลอดกัปปตลอดกัลป. ฉะนั้นถาใครหยั่งทราบถึงพระพุทธ
ประสงคอนั นี้ไดอยางถูกตองชัดเจน ก็สามารถพังทลายภูเขาหิมาลัย
อันยาวถึงพันหารอยไมลไดภายใน ๒-๓ นาที, หรือชัว่ พริบตาเดียว
เทานัน้ . แลววิถีแหงพุทธธรรมของเขาก็โลงโถงไมมอี ะไรติดขัดทุก
ประการ.
ธรรมกถาในวันนี้ สิ้นสุดลงดวยการสมควรแกเวลา. ขอแสดง
ความหวังใหเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายทุกคน ทัง้ ในที่นี้ และที่อื่น ไดมี
โชคดีดวยการใชเวลาอันเหลืออยูไมกี่ปขา งหนานี้ จัดการกับปญหาอัน
นี้ใหสิ้นสุดไปเสีย, อยาตองเที่ยวฝากไวกับชาติหนา หรือชาติตอ ไป
เลย. เชื่อวาเราเคยฝากดวยความผัดเพี้ยนเชนนีก้ ันมาหลายกัปหลาย
กัลปแลว. ขอความสมประสงคจงมีแกเราทุกคน โดยเหตุที่เรามีความ
จงรักภักดีตอความรอดพนออกไปได อันเปนวัตถุที่ประสงคมุงหมาย
ของการถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, แลวมีความตั้งหนาพยายาม
ในอันที่จะใหเกิดผลสําเร็จ ชนิดที่ตรงตามพระพุทธประสงคของพระผู
มีพระภาคเจา
ผูอาบรดเราดวยความกรุณาของพระองคซึ่งมากหา

๔๘

ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ประมาณมิได. ขออยาพยายามทําลายความประสงคของพระองคเสีย
ดวยความรูเทาไมถึงการณของเราเลย.

ขอจงประสพแตความสุขสวัสดี!

๔๙

